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mamę wakacyjna historia znad morza, kiedy to paroletni Krzysztof zaczepia nie-
znajomych ludzi spacerujących brzegiem morza w Juracie, próbując nawiązać  
z nimi kontakt. Zawzięcie gestykuluje i peroruje, tłumaczy im coś ważnego i usi-
łuje o czymś powiadomić w swoim własnym języku. Za wszelką cenę pragnie zo-
stać zrozumiany. Czy już wtedy wiedział i czuł, że ma w sobie jakiś własny język, 
który doskonale zna i którym umie się posługiwać jak nikt? 
 Hermetyczny język. Opisana sytuacja wydaje się nieomal symboliczna w swej 
wymowie. Dwadzieścia parę lat później jako lider Sekstetu Komedy w Sopocie bę-
dzie przecież tłumaczył całej jazzowej Polsce coś równie w jego poczuciu ważne-
go, w niezrozumiałym dla wielu języku modern jazzu. Najpierw sam po mistrzow-
sku opanuje ten język, potem nauczy go kolegów z zespołu i w końcu podzieli 
się tą umiejętnością z tysiącami słuchaczy. Lubił uczyć i umiał uczyć, jak nikt. Już 
jako dwudziestopięciolatek Komeda prowadził cykl wykładów o jazzie nowocze-
snym w Domu Nauczyciela w Poznaniu. Ten sam motyw uczenia ludzi trudne-
go języka, który się doskonale zna, pojawił się również w roku 1958 w elementa-
rzu muzycznym nowoczesnego jazzu, który jako młody jego mistrz prezentował  
w audycjach na antenie Polskiego Radia.

Na tarasie domu przy ulicy Lubeckiego w Poznaniu
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 Wróćmy jednak do dzieciństwa. Krzyś od małego wykazywał niezwykłe 
uzdolnienia. Był oczkiem w głowie swoich rodziców, zwłaszcza matki. Pani Ze-
nobia należała do kategorii matek nadopiekuńczych. Szczególny sposób, w jaki 
traktowała ukochanego syna, pozwala dostrzec cechy osobowości apodyktycz-
nej i zaborczej. Z pewnością więzi uczuciowe łączące matkę z synem należały do 
niezmiernie mocnych. Gdy chodziło o jego przyszłość, zawsze mierzyła bardzo 
wysoko. Najpierw wirtuoz fortepianu, potem, gdy to nie wyszło, lekarz. Tak czy 
inaczej, jej syn miał zostać kimś niepospolitym i wybitnym.
 Matczyna miłość w takiej postaci ma to do siebie, że nie zna granic obdarza-
nia dziecka uczuciem. Minie jeszcze wiele lat, zanim dorosły już Trzciński junior 
wyzwoli się spod dominacji matki, zacznie otwarcie bronić swego zdania i nauczy 
się przeciwstawiać woli rodzicielskiej. Ale nawet całkiem dorosły, będzie jeszcze 
nosić okulary zerówki, te które widać na wielu fotogra�ach i zdjęciach �lmowych 
z lat 50., a także na dyplomie lekarskim z 1956 roku. Właśnie taki pomysł podsu-
nęła mu mama, aby w oczach innych pozbył się chłopięcego wyglądu i wydał się 
otoczeniu poważniejszy i bardziej dorosły. 
 W tym miejscu zajmujemy się jednak nie dorosłym Komedą, lecz historią jego 
wychowania. Dostatni pod każdym względem dom rodzinny państwa Trzcińskich 
zapewniał domownikom bardzo wysoki standard życia. Ojciec rodziny, urzęd-
nik państwowy zarabiał doskonale, pełniąc odpowiedzialną funkcję wyższego �r-
manta (czyli zastępcy dyrektora) w Narodowym Banku Polskim z pensją ponad 
tysiąca złotych polskich miesięcznie. Mama zajmowała się prowadzeniem domu.

Irena i Krzyś na Arenie
Z mamą i siostrą
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 Pierwsze po przenosinach z rodzinnej Częstochowy do Poznania mieszkanie, 
wynajmowane przez Mieczysława i Zenobię Trzcińskich, mieściło się nieopodal 
placu Wolności w nieistniejącej dzisiaj okazałej kamienicy przy ulicy Rzeczypo-
spolitej 4 (obecnie ulica Feliksa Nowowiejskiego). To właśnie tam, dnia 27 kwiet-
nia 1931 roku przyszedł na świat ich syn. Jednak po narodzinach Krzysztofa do-
tychczasowe, niezbyt wygodne, lokum okazało się za ciasne, więc małżonkowie 
przeprowadzili się. Zamieszkali w nowo zbudowanej, będącej własnością dyrek-
tora Kazimierza Ciesielskiego, przestronnej i eleganckiej willi z tarasem i ogro-
dem, przy ulicy Lubeckiego 10 (róg ulicy Rycerskiej) w prestiżowej dzielnicy Grun-
wald. Ich nowym miejscem zamieszkania był teraz piękny piętrowy dom, w któ-
rym pani Zenobia miała do pomocy: opiekunkę do dziecka, ogrodnika i kuchar-
kę. Fakty mówią same za siebie: państwo Trzcińscy wiedli w latach 30. dostatnie 
życie rodziny dobrze uposażonego wyższego urzędnika w Poznaniu, na poziomie 
dostępnym wtedy dla niewielu.
 Nie byli zwykłą rodziną, jakich wiele, należeli bowiem do przedwojennej eli-
ty Poznania. Mimo wojennej zawieruchy, cudem niemal zachował się album ro-
dzinny Mieczysława i Zenobii Trzcińskich z mnóstwem fotogra�i, które pokazują, 
iż żyło im się przed wojną spokojnie i beztrosko. Byli ludźmi zamożnymi. Na kilku-
tygodniowe wakacje jeździło się nad morze na Hel, do Juraty bądź Jastarni. Zimą 
na narty do Zakopanego albo Bukowiny Tatrzańskiej. Rodzice byli ludźmi zgod-
nie z duchem czasu bardzo wysportowanymi. Miłość do morza i zamiłowanie do 
jazdy na nartach na zawsze zakodowały się w pamięci zarówno Krzysia (który 
już jako nastolatek namiętnie szusował z Kasprowego), jak i jego młodszej siostry 

Krzyś na sankach z mamą z tatą

KOMEDA   |    3. Lata dzieciństwa 23

Ireny (której podobnie jak obojgu rodzi-
com wystarczała Antałówka).
 Rodzina Trzcińskich żyła pracowi-
cie, zgodnie i szczęśliwie. Ojciec w ban-
ku, matka zarządzająca sprawami domo-
wymi. Dzieci kształcono i wychowywa-
no według przedwojennych zasad. Dom 
był mieszczański: zasobny, stateczny,  
w sam raz dla młodego buntownika. Nic 
z tych rzeczy. Krzysztof należał do gatun-
ku dzieci nad wyraz spokojnych i dobrze 
ułożonych – jako mały chłopiec, a potem 
nastolatek nie buntował się i nie sprawiał 
praktycznie żadnych kłopotów wycho-
wawczych. Od wczesnego dzieciństwa 
pochłaniała go muzyka, trudno było go 
oderwać od fortepianu, ukochana mama co pewien czas dostawała od syna ser-
wetki z własnoręcznie zapisanymi przez syna nutkami jakiegoś tematu. 
 Na Lubeckiego żyło się prawie jak na wsi. Z okna roztaczał się widok na pola 
i łany zbóż tak zwanej Abisynii. W tamtym czasie były to peryferie Poznania sko-
munikowane ze śródmieściem nową linią tramwajową. Jako urzędnik bankowy 
wysokiego szczebla, ojciec miał również do dyspozycji odległe o kilkaset metrów 
od siedziby NBP przy Alejach Marcinkowskiego piękne służbowe mieszkanie na 
drugim piętrze w eleganckim domu przy ulicy Działowej z widokiem na pobliski 
park i korty tenisowe. Miejsce to, obok dogodnego położenia w samym centrum, 
dawało też szereg atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu. Blisko było 
stamtąd na Stare Miasto, do kina, teatru, sklepów, kawiarni. Na ceglanym korcie 
znajdującym się w parku po drugiej stronie ulicy małżonkowie wkrótce odkryli 
dla siebie jeszcze jedną wielką przyjemność – grę w tenisa.
 Kultura i sztuka zajmowały ważne miejsce w życiu rodziny Trzcińskich. Zwłasz-
cza muzyka: ojciec grywał na skrzypcach, matka na fortepianie. Oboje nie opusz-
czali żadnego koncertu organizowanego w mieście. To należało do dobrego tonu. 
A pani Zenobii nieobcy był dobrze pojęty snobizm. Na co dzień i od święta nie-
strudzenie dbała o dobry styl i o to, by wszystko w jej otoczeniu było comme il 
faut.

Państwo Trzcińscy na moście Teatralnym w Poznaniu
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