
Krzysztof Komeda 

Oprac. Agnieszka Graczyk 
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Właściwie Krzysztof Trzciński – 

polski kompozytor i pianista jazzowy, 

twórca znanych na całym świecie 

standardów jazzowych                         

i muzyki filmowej.                                   

Pionier nowoczesnego                              
jazzu w Polsce. 

Krzysztof Komeda 

https://www.komeda.pl/indexp.html


Biografia 

Krzysztof Komeda (właśc. Trzciński) urodził się 27 

kwietnia 1931 roku w Poznaniu. Od 7 roku życia uczył się 

gry na fortepianie. Jako uczeń liceum w Ostrowie 

Wielkopolskim (matura 1950) założył szkolny klub poezji       

i muzyki oraz zespół wokalno-instrumentalny. W latach 

1950-55 studiował medycynę w Poznaniu, jednak nigdy nie 

wykonywał zawodu lekarza. 
 

Od 1952 roku występował z zespołem „Melomani”, 

grającym w dwóch obsadach: dixielandowej i nowoczesnej. 
 

W 1955 roku w Krakowie Trzciński uczestniczył po raz 

pierwszy w jam session. W tym samym roku założył własny 
zespół jazzowy i przyjął pseudonim Komeda. 



Biografia 
Wiosną 1956 roku sekstet Komedy debiutował publicznie 

przy okazji otwarcia ośrodka TV w Poznaniu. Zdobył także 

srebrny medal na VI Międzynarodowym Festiwalu 

Młodzieży w Moskwie. Osiągnął również ogromny sukces 

na I Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym w Sopocie, 

wykonując kompozycje Komedy (Memory of Bach, Blues in 

the Corner).  
 

W latach 1957-59 Komeda mieszkał w Krakowie, potem 

przeniósł się na stałe do Warszawy. W tym czasie grał                 

z Jazz Believers, inaugurując z tym zespołem cykl 

koncertów w FN. W latach 1958-67 uczestniczył także m.in. 

w „Jazz Jamboree” i „Zaduszkach Jazzowych” w Krakowie 

oraz rozpoczął działalność jako kompozytor muzyki dla 
filmu.  



Biografia 
Lata 1963-68 stanowiły okres szczególnie intensywnej 

pracy twórczej Komedy. Prócz licznych występów w kraju, 

dość często wyjeżdżał za granicę oraz dokonał wielu 

nagrań, m.in. dla Metronome (1963, Etiudy baletowe), do 

filmu J. Skolimowskiego (Le depart, 1966), dla 

Elekctroli/Columbii (1967, montaż jazzu i poezji pt. Meine 

Süße Europäische Heimat). 
 

W 1968 roku wyjechał do Hollywood na 3-letni kontrakt       

z Paramount Pictures. Ukończył rozpoczętą w Polsce 

pracę nad muzyką do filmu „Rosemary's Baby” oraz napisał 

i nagrał muzykę do filmu „The Riot”.  

Jesienią 1968 roku Krzysztof Komeda doznał urazu głowy, 

po kilku miesiącach zmarł 23 kwietnia 1969 roku. 

Pochowany został w Warszawie na Powązkach. 
Źródło: Encyklopedia Muzyczna PWM: część biograficzna. T. 5: klł, red. E. Dziębowska, Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1997, s. 154 



Krzysztof Komeda - ciekawostki 

 W dzieciństwie chorował na chorobę Heine-Medina. W jej wyniku 

jedną nogę miał krótszą o parę centymetrów od drugiej.  
 

 Był najmłodszym uczniem poznańskiego konserwatorium - przyjęto 

go w 1939 roku, gdy miał 8 lat. 
 

 Po wojnie studiował w Poznaniu na Akademii Medycznej. Jako 

lekarz na specjalizację wybrał laryngologię. 
 

 Jest patronem "Kina Komeda" w Ostrowie Wielkopolskim. 
 

 19 listopada 2010 roku na terenie kampusu Uniwersytetu 

Medycznego w Poznaniu odsłonięto pomnik Krzysztofa Komedy. 
 

 Polska piosenkarka Maria Sadowska, poświęciła mu swoją płytę 

'"Tribute To Komeda'', gdzie przerobiła wersje instrumentalne 

skomponowane przez niego na piosenki.  
 

Źródło: Krzysztof Komeda. [online]. [dostęp: 11 marca 2019]. Dostępny w World Wide Web : 

https://www.filmweb.pl/person/Krzysztof+Komeda-342/trivia 
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Ważniejsze filmy z muzyką Krzysztofa Komedy:  

•Dwaj ludzie z szafą w reż. Romana Polańskiego (1958) 
 

•Gdy spadają anioły w reż. Romana Polańskiego (1959) 
 

•Niewinni czarodzieje w reż. Andrzeja Wajdy (1960) 
 

•Do widzenia, do jutra w reż. Janusza Morgensterna (1960) 
 

•Szklana góra w reż. Pawła Komorowskiego (1960) 
 

•Przejażdżka w reż. Janusza Nasfetera (1960) 
 

•Łańcuch w reż. Romana Polańskiego (1961) 
 

•Gruby i chudy w reż. Romana Polańskiego (1961) 
 

•Nad wielką wodą w reż. Andrzeja Kondratiuka (1961) 
 

•Kon-Tiki w reż. Andrzeja Kondratiuka (1961) 
 

•Nóż w wodzie w reż. Romana Polańskiego (1961) 

 



Ważniejsze filmy z muzyką Krzysztofa Komedy:  

•Wyrok w reż. Jerzego Passendorfera (1961) 
 

•Jutro premiera w reż. Janusza Morgensterna (1962) 
 

•Mój stary w reż. Janusza Nasfetera (1962) 
 

•Walter P-38 w reż. Edwarda Etlera (1962) 
 

•Piegowaty dzień w reż. Jerzego Passendorfera (1962) 
 

•Ssaki w reż. Romana Polańskiego (1962) 
 

•Hvad med os w reż. Henning Carlsen (1963) 
 

•Niezawodny sposób w reż. Andrzeja Kondratiuka (1963) 
 

•Obywatel Janosik w reż. Andrzeja Kondratiuka (1963) 
 

•Tu jest mój dom w reż. Juliana Dziedziny (1963) 
 

•Smarkula w reż. Leonarda Buczkowskiego (1963) 



Ważniejsze filmy z muzyką Krzysztofa Komedy:  

•Ubranie prawie nowe w reż. Włodzimierza Haupe'a (1963) 
 

•Zbrodniarz i panna w reż. Janusza Nasfetera (1963) 
 

•Kattorna w reż. Henning Carlsen (1964) 
 

•Prawo i pięść w reż. Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego (1964) 
 

•Pingwin w reż. Jerzego Stefana Stawińskiego (1964) 
 

•Przerwany lot w reż. Leonarda Buczkowskiego (1964) 
 

•La riviere de diamants ou Amsterdam w reż. Romana    

 Polańskiego (1964) 
 

•Monolog trębacza w reż. Andrzeja Kondratiuka (1965) 
 

•Niekochana w reż. Janusza Nasfetera (1965) 
 

•Markiza de Pompadour w reż. Józefa Hena (1965) 
 

•Nieustraszeni zabójcy wampirów w reż. Romana Polańskiego (1966) 



•Bariera w reż. Jerzego Skolimowskiego (1966) 
 

•Cul-De-Sac w reż. Romana Polańskiego (1966) 
 

•Klub prof. Tutki w reż. Andrzeja Kondratiuka (1966) 
 

•Przedświąteczny wieczór w reż. Heleny Amiradżibi i Jerzego Stefana 

Stawińskiego (1966) 
 

•Kolorowe kłamstwo w reż. Andrzeja Kondratiuka (1966) 
 

•Sult w reż. Henning Carlsen (1966) 
 

•Dance of the Vampires w reż. Romana Polańskiego (1967) 
 

•Le départ w reż. Jerzego Skolimowskiego (1967) 
 

•Rosemary's Baby w reż. Romana Polańskiego (1968) 
 

•The Riot w reż. Buzz Kulika (1968) 

 
Źródło: Krzysztof Komeda / Małgorzata Kosińska. [online]. [dostęp: 22 stycznia 2019]. Dostępny w World Wide Web : 

https://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-komeda 
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Filmy związane z Krzysztofem Komedą: 

• Polska Kronika w reż. Andrzeja Munka (1956) 
 

• Jazz Camping '59 w reż. Bogusława Rybczyńskiego (1959) 
 

• Rozmowy o jazzie w reż. Andrzeja Brzozowskiego (1959) 
 

• Jazz in Polen w reż. Janusza Majewskiego (1964) 
 

• Klabautermanden (We Are All Demons) w reż. Henninga 

Carlsena (1969) 
 

• Komeda w reż. Krzysztofa Riege (1973) 
 

• Wspomnienie o Komedzie 
 

• Polański – Skolimowski o Komedzie 

 
Źródło: Filmografia. [online]. [dostęp: 22 stycznia 2019]. Dostępny w World Wide Web : https://www.komeda.pl/indexp.html 
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•Astigmatic (Muza) 
 

•Etiudy Baletowe (Muza) 
 

•Festiwal Jazzowy Sopot 1956 (Muza) 
 

•Jazz Greetings from the East (Fontana) 
 

•Jazz Jamboree 1960 (Muza) 
 

•Jazz Jamboree 1961 (Muza) 
 

•Jazz Jamboree 1964 (Muza) 
 

•K. K., nagrania z 1960 i 1965 (Poljazz) 
 

•Le départ (Philips) 
 

•Mein süsse europäische Heimat (Electrola/Columbia) 
 

•Muzyka K. K., nagrania z lat 1962-67 (Poljazz) 
 

•The Complete Recordings of K .K. Vol. 8 (Polonia Records) 

Ważniejsza dyskografia: 

Źródło: Krzysztof Komeda / Małgorzata Kosińska. [online]. [dostęp: 22 stycznia 2019]. Dostępny w World Wide Web : 
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Krzysztof Komeda w Internecie – przydatne linki:  

Oficjalna strona poświęcona Krzysztofowi Komedzie     
i jego twórczości. Znajdziemy tu m.in. Wirtualne 
muzeum K. Komedy, a w nim: zdjęcia, nuty, 
dokumenty (świadectwa szkolne, dyplom ukończenia 
studiów, odręczne scenopisy filmów itd.).  

Reaktywowana, nieoficjalna strona o Krzysztofie 
Komedzie Trzcińskim. Na stronie znajdują się 
związane z Komedą wspomnienia bliskich                      
i znajomych, m.in.: Agnieszki Osieckiej, Tomasza 
Stańki, Romana Polańskiego i Jerzego Hoffmana. 

Sylwetka Krzysztofa Komedy w otwartej encyklopedii 
internetowej, m.in.: jego życiorys, dyskografia 
(zarówno płyty wydane za życia artysty, jak i płyty 
wydane pośmiertnie), muzyka filmowa, formy 
upamiętnienia. 

https://www.komeda.pl/
http://www.komeda.art.pl/komeda.php
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Komeda


Krzysztof Komeda w Internecie – przydatne linki:  

Sylwetka Krzysztofa Komedy na portalu Culture.pl 
prowadzonym przez Instytut Adama Mickiewicza. 
Oprócz krótkiej biografii Komedy, zamieszczono także 
wykaz ważniejszych filmów z muzyką pianisty oraz 
ważniejszą dyskografię. 

W artykule pt. „Krzysztof Komeda – ciekawostki                   
o legendzie polskiego jazzu” przeczytamy m.in.                     
o problemach Komedy z nauką w szkole średniej, 
zamiłowaniu do motoryzacji, przyjaźni z legendą 
amerykańskiego jazzu pianistą Davem Brubeckiem.   

Zbiór materiałów audiowizualnych związanych             
z życiem i twórczością Krzysztofa Komedy, m.in. film 
dokumentalny „Komeda – muzyczne ścieżki życia”,     
w którym pianistę wspominają jego żona i siostra,                   
a także Jerzy Skolimowski i Tomasz Stańko. 

https://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-komeda
https://czytajpl.pl/2018/05/07/krzysztof-komeda-ciekawostki-o-legendzie-polskiego-jazzu/
https://ninateka.pl/filmy/krzysztof-komeda


Polecamy! 
 

Komeda: osobiste życie jazzu / Magdalena Grzebałkowska 

Komeda: osobiste życie jazzu / Magdalena 

Grzebałkowska. – Kraków: Wydawnictwo 

Znak, 2018 
Sygnatura: 48315 (wypożyczalnia Turek) 

Nowa książka autorki bestsellera Beksińscy. Portret podwójny 
 

Człowiek tajemnica. Listów nie pisał. Dzienników nie prowadził. Mruk. 

Miły. Uśmiechnięty. Osobny – tak o nim mówili. Większość tego, co 

wiemy o Krzysztofie Komedzie, pochodzi ze wspomnień jego żony. 

Często sprzecznych z tym, co pamiętają inni. Agnieszka Osiecka pisała, 

że gdy grał na fortepianie, jego dłonie opowiadały „małe, kameralne 

historie o niebie dla dwojga osób”. Ale jego życie taką historią nie było. 

 

By poznać prawdę o jednym z najwybitniejszych polskich muzyków, 

którego kołysankę z Dziecka Rosemary nucił cały świat, Magdalena 

Grzebałkowska odwiedza między innymi państwa skandynawskie, Rosję 

i Stany Zjednoczone. Dociera do ostatniego żyjącego świadka 

tragicznego upadku ze skarpy sprzed pięćdziesięciu lat i jako pierwsza 

przedstawia jego wersję wydarzeń. Odkrywa osobiste życie polskiego 

jazzu – Komedy i środowiska, w którym się obracał: od barwnego życia 

Piwnicy pod Baranami i narodzin warszawskiego Jazz Jamboree aż po 

Los Angeles tuż po lecie miłości. Poznaje historie ludzi,                    

którzy dla muzyki porzucali pracę, dzieci, dostatnie życie.  

 

To poruszający portret pokolenia, dla którego jazz był najpiękniejszą –               

i często jedyną – namiastką wolności. 
 

Źródło opisu: https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,112095,Komeda-Osobiste-
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• Encyklopedia Muzyczna PWM: część biograficzna. T. 5: klł / pod  red. 
Elżbiety Dziębowskiej. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 
1997, s. 154 
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