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Marek Grechuta
,,Dni, których nie znamy’’

• Utwór Marka 
Grechuty
z albumu ,,Korowód’’

•   



"Dni, których nie 
znamy" jest nie tylko 
jednym z największych 
przebojów Marka 
Grechuty, ale także 
utworem, po który 
wielu Polaków sięga w 
trudnych życiowych 
momentach. Jak się 
okazuje, artysta 
borykał się z 
problemami w trakcie 
pisania tekstu. Walcząc 
z mrocznymi myślami, 
przyczynił się do 
powstania jednej z 
najbardziej krzepiących 
piosenek w historii 
polskiej muzyki. 



Życiorys

Przyszedł na świat w Zamościu 10 grudnia 1945 

roku. Pierwszych lekcji muzyki udzielał mu 
kościelny 

organista. Ucząc się w liceum jednocześnie 
ćwiczył 

grę na fortepianie. Podjął studia 
architektoniczne,

 zakładając wkrótce pierwszy zespół. W 1968 
roku w

 Opolu zdobył nagrodę dziennikarzy, natomiast 
na 

VI Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w 1969 

roku Nagrodę TVP, będącą nagrodą główną. Lata 

1970-71 przyniosły dwie jego pierwsze płyty.



Na IX KFPP (Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej) 
w Opolu 

odebrał nagrodę główną. Z zespołem

WIEM nagrał dwie płyty. Jego muzyczne utwory 

osadzone były w klimacie jazz-rocka. Pięć lat 
później 

pojawiła się jego muzyka do tekstów Witkacego.

 W 1977 roku jego utwór pt. „Hop – szklankę 
piwa”

 zdobył w Opolu nagrodę Grand Prix, 
jednocześnie 

nagrodę zdobył utwór wykonywany przez 
Krystynę

 Jandę „Guma do żucia”, do którego słowa wraz z 

muzyką ułożył Grechuta.



W latach 1976 – 86 współpracował z ,,Piwnicą 

pod Baranami’’. W 1979 światło dzienne ujrzała

 płyta z muzyką do spektaklu „Zapach łamanego

 chleba”. W 1981 wyszła płyta nagrana 

powtórnie z zespołem Anawa „Śpiewające 

obrazy”, w tym muzyka do spektaklu „Otello”.



Natomiast w 1984 roku, na bazie poezji 
Bolesława 

Leśmiana nagrał płytę pt. „W malinowym 

chruściaku”. 

Ten sam rok przyniósł mu także muzykę do 

przedstawienia „Kopciuszek”. W 1991 wyszła 
płyta 

„Piosenki dla dzieci i rodziców”, nagrana 
wspólnie  

z aktorami Teatru Starego w Krakowie oraz

dziecięcym chórem Gama.



Płyta „Dziesięć ważnych słów” w nawiązaniu do

Dekalogu ukazała się w 1994 roku.

Ostatnia płyta „Niezwykłe miejsca” ukazała się w 

2004 roku. W roku 2006 został uhonorowany 
Grand

 Prix tego festiwalu Nagrodą Prezesa TVP. Zmarł 

nagle 9 października 2006 roku. Pochowano go 
na 

Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie.



Argumenty
Wybrałyśmy piosenkę Marka Grechuty ponieważ 
występują 

tam słowa:

,,Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad,
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł,
Choć majątek prysł, on nie stoczył się,
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że...’’

Przypomina nam ten cytat to, że Polska straciła kiedyś 
Niepodłegłość, lecz Polacy się nie poddali. Jest to 
jedna z najbardziej krzepiących piosenek polskiej 
twórczości.
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