Krzysztof Grabowski „Grabaż”
Autor: Jakub Mazur
Czerwiec 13, 2019
Krzysztof Grabowski ps. „Grabaż” przyszedł na świat w Poznaniu, 13 marca 1965 roku. Jest polskim muzykiem,
wokalistą rockowym, autorem tekstów i kompozytorem zespołów takich jak Pidżama Porno, Strachy na Lachy, Papierosy,
Ryzyko, Lavina Cox, czy też Ręce do Góry. Jego teksty są również wierszami funkcjonującymi bez muzyki.
Biografia i życiorys Krzysztofa “Grabaża” Grabowskiego:
Naukę na poziomie średnim odebrał w liceum ogólnokształcącym w Pile, czyli w mieście, które zostało bohaterem w jego
utworze pt. „Piła tango” oraz zatytułowanym „Maszerujemy naprzód (Odlotowa Dorota)”. W 1982 roku, czyli mając 17
lat, Grabowski zafascynował się muzyką z gatunku punk, co miało miejsce na słynnym festiwalu w Jarocinie, na którym
występował później sam ze swoimi projektami muzycznymi.
Jak sam przyznał, duży wpływ na jego zapatrywania polityczne miała działalność angielskiej grupy The Clash, a także
postawa jaką przejawiał swym podejściem do życia Jacek Kuroń.
Krzysztof Grabowski ukończył historię na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Na scenie natomiast Grabaż
zadebiutował w 1984 roku z zespołem o nazwie Ręce do Góry. Na przestrzeni lat dziesięciu lat: 1991−2001, Grabowski
pracował w poznańskiej rozgłośni radio „S” (obecnie Radio Eska). W 1987 roku został założycielem zespołu Pidżama
Porno. Zespół działał 20 lat, bowiem w 2007 roku, dając serie koncertów pożegnalnych (w Krakowie, w Warszawie, we
Wrocławiu, w Poznaniu i w Łodzi) grupa ta zawiesiła bezterminowo swoją działalność. Obecnie Grabaż udziela się w
zespole Strachy na Lachy. Był przy tym prowadzącym wieczorną audycję autorską w nieistniejącym dziś radiu Roxy FM.
Podczas wykonywania partii wokalnych swych piosenek w zespole Pidżama Porno, Grabaż nosił charakterystyczny
cylinder szapoklak, który został jego markowym znakiem rozpoznawczym.
W grudniu 2005 roku Krzysztof “Grabaż” Grabowski został nominowany do prestiżowych „Paszportów Polityki”.
Kategorią została ta o nazwie „estrada”, natomiast przedmiotem płyta “Piła Tango” grupy Strachy na Lachy. W
listopadzie 2007 Grabaża ponownie dostał nominację do „Paszportów” – a wówczas za album pod tytułem “Autor” –
wtedy to wygrał w kategorii „muzyka popularna”, a uzasadnienie brzmiało: „za niezależność postawy artystycznej, za
umiejętność łączenia estetyki rocka z tekstem literackim”. Gala wręczenia tychże nagród odbyła się 8 stycznia 2008 w
warszawskim Teatrze Polskim. W tym samym też roku Grabaż otrzymał z rąk Gazety Wyborczej nagrodę „Giganta”. Z
kolei 27 marca 2008 artysta został wyróżniony Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w której nagrodzoną
dziedziną została twórczość artystyczna, upowszechniania i odnowy dóbr kultury.
Krzysztof “Grabaż” Grabowski ma żonę Agnieszkę i syna Jana (ur. 1993).
Ciekawostki o Krzysztofie “Grabażu” Grabowskim:
Wspierał przeprowadzoną kampanię zatytułowaną „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, czyli projekt Stowarzyszenia „Nigdy
Więcej”.
W październiku 2010 została wydana autobiografia Grabaża, zatytułowana “Gościu Auto-Bio-Grabaż”.
Pidżama Porno powstała pod koniec 1987 r.. Ta nicjatywa Grabaża i Andrzeja Kozakiewicza sprawiła, że zespół zadziałał
jako jeden z kultowych dziś zespołów punk rockowych, którego korzenie tkwią jeszcze w dawnej odsłonie koncertów w
Jarocinie (w latach 80.).
Podczas koncertów “Grabaż” występował w charakterystycznym składanym cylindrze.
Studiował i ukończył historię na poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
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Teksty piosenek wokalisty wydano w formie poezji w 1994 r., pod tytułem „Welwetowe swetry”. Natomiest w 2008 r.
nakładem „Lampy I Iskry Bożej” wyszły jego „Wiersze” – zbiór całej dotychczasowej twórczości Krzysztofa “Grabaża”
Grabowskiego.
Cytaty Krzysztofa “Grabaża” Grabowskiego:
“Wystarczy tylko, tylko wznieść się w górę.”
“Zupełnie jak wino, zupełnie jak krew.”
“Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City,
Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski.”
“Czekam aż świat zazieleni się na śmierć.”
“Kiedyś mieszkałem w akademiku, to był najpiękniejszy czas w moim życiu, niekończąca się przygoda, impreza, tam
zakładaliśmy pierwsze zespoły. Ale jak się ożeniłem, wyprowadziłem do żony, skończyłem studia, to jeszcze dwa-trzy
miesiące jeździłem do akademika, a potem nigdy w nim już nie byłem.”
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