Jan Łukaszewski jest znakomitym dyrygentem, cenionym pedagogiem oraz wybitnym
organizatorem życia muzycznego. Od roku 1983 prowadzi Polski Chór Kameralny Schola
Cantorum Gedanensis, z którym dokonał blisko 700 prawykonań, nagrał kilkaset audycji
radiowych i telewizyjnych oraz ponad 80 płyt, które były 22 razy nominowane, a
pięciokrotnie nagrodzone Fryderykiem oraz dwukrotnie wyróżnione Orphée D’or − nagrodą
Academie du Disque Lyrique. Dyrygował kilkoma tysiącami koncertów w Polsce, a także
w niemal we wszystkich krajach Europy, USA, Kanadzie, Chinach i Japonii. Jest uznanym
jurorem w konkursach muzycznych w Polsce, a także w Japonii, Walii, na Litwie, we
Włoszech, Szwajcarii, Anglii, Francji oraz Niemczech. Jest jurorem a jednocześnie
dyrygentem prawykonań utworów chóralnych nagrodzonych w Międzynarodowym
Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra Nova.
Jan Łukaszewski urodził się w gdańskiej Oliwie. Od roku 2006 w malowniczej scenerii parku
Oliwskiego odbywa się Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, którego Jan
Łukaszewski jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym. Prowadzone przez Jana
Łukaszewskiego finałowe koncerty festiwalowe, rozgrywające się w zabytkowej katedrze
oliwskiej, goszczą najwybitniejszych solistów oraz renomowane europejskie zespoły
instrumentalne i są retransmitowane do wielu krajów Europy. Jan Łukaszewski i Wiesława
Łukaszewska, śpiewaczka, a prywatnie żona dyrygenta, prowadzą Chór Chłopięco Męski −
Pueri Cantores Olivenses, z którym z sukcesami występowali na kilku kontynentach.
Janowi Łukaszewskiemu dedykowali swoje utwory najwybitniejsi współcześni polscy
kompozytorzy, m.in. Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Augustyn Bloch, Edward
Pałłasz, Paweł Łukaszewski, Andrzej Koszewski, Krzesimir Dębski, Juliusz Łuciuk. Pod Jego
dyrekcją śpiewały m.in. Julia Leżniewa, Simone Kermes i Emma Kirkby. Pod Jego batutą
grały Sinfonia Varsovia, NOSPR, Academy of Ancient Music, Akademie für Alte Musik
Berlin, Venice Baroque Orchestra. To właśnie ze współpracy z takimi gigantami muzyki
zrodziły się wspaniałe płyty i koncerty na najwyższym światowym poziomie.
Jan Łukaszewski dokonał wraz z Polskim Chórem Kameralnym pierwszego nagrania
kompletu utworów Krzysztofa Pendereckiego na chór a cappella, a przy współpracy ze
szwajcarskim zespołem instrumentów dawnych Musica Fiorita pionierskiego nagrania
zachowanego kompletu 55 motetów Andreasa Hakenbergera.
Jan Łukaszewski w niedościgniony sposób interpretuje utwory chóralne oraz oratoryjne.
Potrafi odkryć najgłębsze intencje żyjącego na przełomie XVI i XVII w. kompozytora

gdańskiego Andreasa Hakenbergera, ale i żyjącego na przełomie XX i XXI w. Krzysztofa
Pendereckiego. Jego znakami rozpoznawalnymi są bezbłędna intonacja, idealna proporcja
głosów i precyzja w prowadzeniu zamysłu kompozytorskiego połączone z twórczą odwagą
interpretacyjną. Słynie z mistrzowskich wykonań skomplikowanych fakturowo, harmonicznie
i rytmicznie utworów muzyki współczesnej.
Jan Łukaszewski jest profesorem sztuk muzycznych, otrzymał wiele prestiżowych nagród
i wyróżnień, m.in. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski (2018), nagrodę Zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2020).
W roku 2021, decyzją Rady Akademii Fonograficznej, „za wybitne osiągnięcia artystyczne”
Jan Łukaszewski został uhonorowany Złotym Fryderykiem. Jednak największym
osiągnięciem artystycznym Jana Łukaszewskiego jest wierna i liczna widownia, która
niezmiennie, od blisko czterdziestu lat entuzjastycznie przyjmuje koncerty prowadzone przez
Maestro Łukaszewskiego.

