
Włodzimierz Nahorny ur.1941, studia: Wyższa Szkoła Muzyczna, Sopot 1964; pianista i 
kompozytor. Współpraca z teatrem Bim-Bom w Gdańsku 1962-63; udział w International Jazz Workshop w 
Hamburgu 1962-69; koncerty: Belgia, Holandia, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania, RFN, 
Czechosłowacja, Węgry, Rosja. I Nagroda instrumentalna i zespołowa na Festiwalu Jazz nad Odrą 1964, II 
Nagroda 1966 i I Nagroda 1967 w Konkursie Muzyków Jazzowych w Wiedniu, I Nagroda na Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 i 1973.  

Do historii polskiej muzyki rockowej przeszły występy oraz nagrania Nahornego z grupą Breakout.  
Twórczość: muzyka do filmów pełnometrażowych, m. in. „Znaki na drodze”, „Rewizja osobista”, 

„Pełnia”, i filmów telewizyjnych, rysunkowych, dokumentalnych; film autorski „Rondo”,; muzyka do 
spektakli teatralnych, m. in. „Medea” Warszawa 1978; muzyka jazzowa, płyta autorska „Heart”; muzyka 
rozrywkowa i piosenki.  

Ostatnie lata to czas ogromnej jego aktywności  W. Nahornego. Płyty: „Kolędy na cały rok”, „Ich 
portret”, „Piosenki lwowskie”, cykl „Fantazja Polska” na który składają się płyty „Nahorny 
Chopin”(nagrodzona najważniejszą Polską nagrodą fonograficzną Fryderykiem za 2000 rok)  „Nahorny 
Szymanowski , “Nahorny - Karłowicz “ . Ponadto wydaje Nahorny Trio „Dolce Far niente... i nic więcej, 
“Piosenki Włodzimierza Nahornego “(z Lorą Szafran). Obecnie oprócz licznych koncertów Włodzimierz 
Nahorny opracowuje projekt ze znaną wokalistką operową Ewą Bubicz. 

 
 
Wybrane fragmenty recenzji: 

 
„(W. Nahorny)...Od samego początku kariery, od debiutu, wzbudza powszechne uznanie. Wybitny, 
niepowtarzalny kompozytor, wielki instrumentalista. Jego idiom to pojęcie tak szerokie jak nieskończony 
jest wachlarz jego artystycznych doświadczeń”. M. Bogdanowicz, Jazz Forum, 4-5 1997. 
 
„Pisanie o wspaniałej pianistyce Nahornego, jego interpretacjach i kompozycjach (...) wykracza poza ramy 
lakonicznej informacji. (...) było wspaniale w czym wielkie zasługi ma organicznie związana z artystą sekcja 
rytmiczna: Bogdanowicz/Biskupski.” A. Zarębski, JazzForum 7-8/1997. 
 
„Polscy kompozytorzy, tacy jak Włodzimierz Nahorny stworzyli nieskończoną ilość piosenek, a w 
szczególności wiele pięknych ballad które mogłyby osiągnąć w Stanach Zjednoczonych tak ogromną 
popularność jak utwory Jobima czy Legrand’a”. Michael Bourne, Down Beat, luty 97. (tłum. Klaudia 
Sołowicz-Kaczmarska) 
 
„Kardynał jazzu, Takim to specyficznie trafnym zwrotem określił Jerzy Waldorf - gospodarz i dusza 
radziejowickich spotkań - Włodzimierza Nahornego.” K. Milewski, „Źycie Żyrardowa” 21. 08. 97. 
 
 
 


