
 MAREK ANDRZEJ KAREWICZ - artysta fotografik, pasjonat jazzu, członek ZPAF (legitymacja nr 07), 

odznaczony Honorowym tytułem FIAP, dziennikarz muzyczny, dziennikarz radiowy i telewizyjny, 

działacz PSJ, organizator życia jazzowego, komentator i prezenter muzyki jazzowej, od zawsze DJ w 

warszawskim klubie REMONT. Związany także ze stołecznymi HYBRYDAMI a zwłaszcza z JAZZ CLUBEM 

TYGMONT, nad którym sprawował przyjacielska opiekę i gdzie podczas regularnych koncertów 

realizował wraz ze Zbigniewem Namysłowskim przemyślany program artystyczny. Uczestnik wielu 

JAZZ CAMPINGÓW na Kalatówkach. Od 2016 roku honorowy Obywatel Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

Urodził się 28 stycznia 1938 roku w Warszawie. czas wojny, okupacji oraz pierwsze lata po ich 

zakooczeniu (1944-1953) spędził w Tomaszowie Mazowieckim gdzie wraz z rodziną dotarł po upadku 

Powstania Warszawskiego i gdzie jak sam twierdzi zaczęło się wszystko co dla niego najważniejsze. 

Od wczesnej młodości wykazywał zainteresowania muzyczne i sportowe. W latach 1950-1953 uczył 

się w tomaszowskim I Liceum, następnie w latach 1953-1955 w Liceum Fotograficznym przy ul. 

Spokojnej w Warszawie pod kierunkiem słynnego fotografika Mariana Dederki. Później studiował na 

Wydziale Operatorskim Paostwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Od ok. 1964 prowadził 

warsztaty fotograficzne i kursy laboratoryjne fotografii w PKiN, gdzie pomiędzy sesjami zdjęciowymi 

w studiu pracował na okładkami płyt.  

Pierwsze jego zdjęcie, jeszcze jako ucznia liceum, ukazało się w 1954 roku w magazynie „Jazz”. 

Towarzyszył polskiej muzyce jazzowej od jej narodzin. „Wyleciał” wówczas z letniego obozu za jej 

granie, czego dopuszczał się wówczas na trąbce i na kontrabasie. Gdy nastała odwilż w 1956 roku, 

utworzył zespół „Six Boys Stompers” w którym grał na trąbce, a towarzyszył mu Michał Urbaniak. 

Pierwszy festiwal JAZZ JAMBOREE to moment, w którym Marek Karewicz raz grał to znów 

fotografował.  

Za namową Leopolda Tyrmanda od kooca lat 50-tych zajął się jednak wyłącznie fotografią. Od tej 

pory należy do najbardziej znanych fotografików, uwieczniających na swych zdjęciach muzyków 

jazzowych. Jest jednym z najwybitniejszych i najsłynniejszych fotografików jazzu. Uznawany jest za 

największego w swojej branży(dokument reportaż jazz) artystę XX wieku. Swoje prace prezentował w 

osiemnastu najsłynniejszych artystycznych salonach świata.  

W swoim prywatnym archiwum posiada 2 miliony muzycznych fotografii w tym pełną dokumentację 

festiwali JAZZ JAMBOREE. Jest autorem lub współautorem ale także bohaterem wielu książek, 

albumów i filmów. Swoimi fotografiami zilustrował m.in. 3-tomowa „Historię jazzu” Andrzeja 

Schmidta, „Czas Komedy”, Dionizego Piątkowskiego. Sam natomiast jest autorem opisów swoich 

własnych zdjęd w albumach BIG BEAT i THIS IS JAZZ. Chod z powodu choroby, od kilku lat juz nie 

fotografuje, jego twórczośd inspiruje kolejne pokolenia miłośników tej dziedziny sztuki. 

Gdy w 2006 roku w Zakopanym doznał udaru wydawało się, że położy to kres jego aktywności 

zawodowej i życiowej. Mimo, iż od tamtej pory porusza się na wózku i wymaga pomocy drugiej 

osoby, dzięki sile swojego charakteru, chęci życia i wielkiej miłości do jazzu ciągle uczestniczy w 

wernisażach, koncertach i spotkaniach, na które jest zapraszany. 

 

 



W albumie "Big Beat" , wydanym z okazji 55. rocznicy pierwszego koncertu rock&rollowego 

w Polsce. ,podczas którego  24 marca 1959 r. w klubie Rudy Kot w Gdańsku wystąpił zespół 

Rhythm and Blues z Bogusławem Wyrobkiem jako solistą. Karewicz opowiada m.in. o 

Czesławie Niemenie, Karin Stanek, Marku Grechucie, Kasi Sobczyk, Krzysztofie Klenczonie, 

Helenie Majdaniec, Tadeuszu Nalepie, Adrianie Rusowicz, Józefie Skrzeku, Stanie Borysie, 

Wojciechu Gąssowskim, Franciszku Walickim. Fotografik wspomina też różne zespoły takie 

jak SBB, Czerwone Gitary, Czerwono-Czarni, Niebiesko- Czarni, Breakout, Skaldowie, 

Budka Suflera, No To Co oraz Klan. 

- Znając Marka z tego, że jest świetnym opowiadaczem, namówiłem go tego, żeby 

powspominał tych wszystkich wspaniałych muzyków i powspominał czasy, które nie były 

lekkie dla tej muzyki. I tak w wyniku kilkunastu spotkań udało mi się to wszystko spisać, 

zredagować, potem do tego dobraliśmy fotografie - powiedział Jacobson./ autor albumu / 

W prawie 200-stronicowej książce znalazło się ponad 150 zdjęć autorstwa Karewicza. 

- Nazywam się Karewicz, Marek Karewicz. Jestem fotografikiem. Fotografowałem jazz i z 

tego jestem głównie znany. Zrobiłem kilkaset tysięcy zdjęć, zaprojektowałem też sporo 

okładek płytowych. Wystawiano je na wszystkich kontynentach. Kilka lat temu paru kolegów 

przygotowało mój album fotograficzny "This Is Jazz". Teraz postanowili wydać zbiór moich 

zdjęć i wspomnień o artystach big-beatowych. Mam wśród nich wielu przyjaciół, ale prawdę 

mówiąc, nigdy nie przepadałem za taką muzyką, nie bardzo więc wiem, jak się do tego 

zabrać. Dlatego najpierw opowiem, w jaki sposób zostałem jazz-fanem i fotografikiem, a 

potem powspominam sobie o bohaterach tego albumu i zobaczymy, co z tego wyjdzie - tak 

zaczynają się wspomnienia fotografika. 

Dla Jacobsona, jedno z ulubionych wspomnień Karewicza dotyczy Niemena, kiedy ten 

nagrywał swój pierwszy album w Londynie. Muzykiem opiekował się Rosław Szaybo, 

dyrektor artystyczny wytwórni CBS, który zaprojektował m.in. okładki płyt dla The Clash, 

Eltona Johna, Janis Joplin, Judas Priest, a także oczywiście dla Niemena. 

Szaybo narzekał, że w stolicy Wielkiej Brytanii Niemena interesowało wszystko poza 

muzyką. Dzięki jego staraniom polski muzyk został zaproszony na elitarny bankiet u Roda 

Stewarta. 

- Miała tam się pojawić cała branżowa śmietanka, więc Szaybo uznał, że to doskonała okazja, 

by przedstawić Niemena - nowe odkrycie firmy. Włożył w to naprawdę wiele pracy i wysiłku, 

a Czesław po prostu się nie pojawił. Tłumaczył potem, że wypatrzył w prasie jakąś 

ekstrapromocję na opony, pojechał na obrzeża Londynu, by je kupić, i nie zdążył wrócić na 

czas - wspomina w albumie "Big Beat" Karewicz. 

 

Inną ciekawą anegdotą dla Jacobsona jest niecodzienne spotkanie w Krakowie z kardynałem 

Karolem Wojtyłą, przyszłym papieżem. 

Otóż, Karewicz wraz z grupą przyjaciół po zabawie w Piwnicy pod Baranami krążył w nocy 

po mieście w poszukiwaniu alkoholu. Jeden z biesiadników, który był niedoszłym księdzem, 

wpadł na pomysł, aby o trunek poprosić w kurii biskupiej księdza Franciszka Macharskiego, 



jego wykładowcę podczas studiów w seminarium. Po krótkiej rozmowie duchowny 

oświadczył, że w tej sprawie mogą liczyć na pomoc księdza Karola. 

- Panowie, ja i owszem, mam wódeczkę, ale nie wiem, czy taką pijecie. - My każdą wódkę 

pijemy - odpowiedzieliśmy chórem. 

- To dobrze - ucieszył się ksiądz Karol i kazał nam iść za sobą. Weszliśmy do malutkiego, 

zastawionego po sufit książkami, pokoju. Stało tam łóżko, proste biurko, krzesło, no i regały. 

Rozsiedliśmy się nie bez kłopotów, a ksiądz zza książek wyciągnął flaszkę. - To jest 

pejsachówka - oznajmił. - Piliście kiedyś coś takiego?" - zagadnął przyszły papież. 

Karewicz przypomina, że pejsachówka jest bardzo mocną wódką ze śliwek, dość popularną w 

przedwojennej Polsce, a w latach PRL można ją było kupić tylko w Peweksie, za dewizy. 

- Ksiądz Karol wyciągnął skądeś małą, srebrną tackę. Postawił na niej cztery małe kielonki i 

nalał - trzy do pełna i jeden do połowy. - A dla kogo ta połówka? - zapytałem bezczelnie. - 

Dla mnie - odparł. - To ksiądz nie chce się z nami napić? 

- Chcę, ale w południe mam spowiadać, więc nie mogę ryzykować. Wznieśliśmy toast 

ekumeniczny, wypiliśmy na drugą nóżkę i w naprawdę błogich nastrojach opuściliśmy 

Franciszkańską 3. Kilka lat potem z wiadomego rzymskiego komina popłynął biały dym, a ta 

nasza wizyta nabrała zupełnie innego wymiaru ..." - wspomina fotografik. 

 

Jedno  ze zdjęć tak spodobało się samemu Davisowi, że zdecydował się umieścić jego wielką 

reprodukcję na wieżowcu w Nowym Jorku. Marek Karewicz zdradził, że przyniosło mu to 

pieniądze, za które mógł przeżyć w Polsce cały rok. 

 
Ze względu na wysokie koszty rehabilitacji, leczenia i opieki, które przewyższają jego skromną 

emeryturę Fundacja Wspierania Kultury Magna Res wraz z Galerią Sztuki Arkady i  grupą przyjaciół, 

podjęła się zorganizowania serii koncertów i aukcji, z których pełny dochód zostanie przeznaczony na 

rehabilitację i dalsze leczenie pana Marka. Do tej idei dołącza się Pałacyk Zielioskiego i mamy nadzieję 

widownia Zaduszek Jazowych. 

 

 

 

 

 

 


