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Muzyk i kompozytor, jako producent muzyczny występujący pod pseudonimem 

Jimek. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat i w klasach: skrzypiec, perkusji, 

trąbki i fortepianu. Zdał brytyjską maturę St. Paul’s British International School of Warsaw i 

European International School. Edukację kontynuował na dwóch uczelniach: University of 

California Los Angeles (wydział Film Scoring, Orchestration) oraz w Akademii Muzycznej 

Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując tytuł magistra kompozycji. 

Od ponad 12 lat komponuje muzykę do filmów fabularnych (m.in. 1920 Bitwa 

Warszawska, Ranczo Wilkowyje, Szatan z siódmej klasy, Polisz Kicz Projekt, Stacja), do 

seriali telewizyjnych (m.in. Tancerze sezon II i III (TVP), Ranczo sezon I-IV (TVP), Kosmici 

(Polsat) oraz spektakli teatralnych (m.in. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie). Ponadto 

skomponował 30 utworów symfonicznych i kameralnych, jako dyrygent koncertował m.in. w 

filharmoniach: Śląskiej, Łódzkiej, Dolnośląskiej, Toruńskiej oraz w Sali Koncertowej AMFC. 

Szersza publiczność usłyszała o nim w kwietniu 2012, po wygranej w konkursie na 

remiks utworu Beyoncè End of time. Kompozytor pokonał trzy tysiące uczestników, a jego 

remiks znalazł się na płycie artystki 4:The Remix. 

W czerwcu 2012 otworzył Koncert SuperJedynek podczas 49. KFPP w Opolu, w tym 

samym roku nawiązał współpracę z Pezetem, której efektem był utwór Nie muszę wracać, w 

ramach projektu Reebok Classic Trax. W latach 2012 i 2013 skomponował oprawę muzyczną 

Gali Polacy z Werwą 

W 2013 roku przyjął zaproszenie jako ekspert do muzycznego talent show telewizji 

TVN – X Factor, był także autorem muzyki do spotu wizerunkowego telewizji TVN. W 2014 

skomponował utwór Hypnotixx do sceny miłosnej w filmie Miasto 44 w reżyserii Jana 

Komasy.  

W 2014 roku otrzymał zamówienie na dwa utwory symfoniczne, które miały swoje 

prawykonania podczas inauguracji nowego gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza 

w Szczecinie. W listopadzie 2014 ukazał się singiel Prologue, będący zapowiedzią 

debiutanckiej płyty The Best Of. Od stycznia 2015 jego kompozycja jest sygnałem 

Wiadomości TVP. Jest także autorem muzyki w spocie wizerunkowym TVN FILM. 

W marcu 2015 roku poprowadził Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 

w Katowicach podczas dwóch wyjątkowych koncertów, do których przygotował symfoniczne 

aranżacje utworów Miuosha. Specjalnie na tę okazję przygotował także Hip Hop History – 

dziesięciominutowy medley niemal 30 amerykańskich utworów hiphopowych. Informację o 

tym nagraniu udostępniły największe serwisy na całym świecie, a zespół M.O.P, którego dwa 

utwory znalazły się w zestawieniu umieścił link na swoim profilu na portalu 

społecznościowym Facebook, który następnie został udostępniony przez ponad 20 tysięcy 

fanów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 


