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Muniek Staszczyk a właściwie 
Zygmunt Marek Staszczyk. 
Przezwisko pochodzi już z 
czasów licealnych. Wymyślił ją 
profesor Krawczyński. W domu 
również tak na niego mówili. 





Życie Staszczyka 

    Polski muzyk, współzałożyciel, lider, wokalista, autor tekstów, 
w początkowym okresie także basista zespołu T.Love. 
Współpracował z wieloma artystami i zespołami, jak 
Maanam, Kasia Nosowska. Wychowywał się w 
Częstochowie, w robotniczej dzielnicy, na Rakowie. Od 1990 
jest w związku małżeńskim z Martą, z którą zaczął spotykać 
się w 1985. Mają dwoje dzieci, Jana oraz córkę Marię. W tym 
czasie zdradził żonę jak głoszą plotki, choć ta wybaczyła mu i 
nadal tworzą związek.

    17 lipca 2019 podczas pobytu w Londynie doznał wylewu, 
przez co wszystkie zaplanowane koncerty solowe artysty 
zostały odwołane. Artysta przeżył udar i ma teraz problemy z 
mową.. 



Kariera muzyczna 

Zanim założył T. Love udzielał się w grupie 
Atak, przekształconej później w Opozycję. T. 
Love powstało w 1982 roku z inicjatywy Muńka 
i Jacka "Słonia" Wudeckiego (perkusja), do 
których dołączyli Janusz Knorowski (gitara) i 
Dariusz Zając (klawisze). Kapela otrzymała 
nazwę Teenage Love Alternative. Pod tą 
nazwą i w tym składzie funkcjonowała do 1987 
roku. Ich inspiracją były zespoły Joy Division, 
The Cure, a także The Clash, Buzzcocks.



Zespół T. Love



Muniek o zespole:

„Zespół powstał, gdy byłem w maturalnej. Wszyscy byliśmy 
w jednej klasie poza gitarzystą, Januszem Knorowskim, 
który był o rok młodszy. Zainspirowany masakrą w kopalni 
Wujek [16 grudnia 1981 doszło do masakry górników 
strajkujących przeciw ogłoszeniu stanu wojennego, zginęło 9 
osób -  przyp. red.], wziąłem bas do ręki i grałem prymitywne 
akordy, śpiewając pierwsze piosenki: "Mamo, kup mi 
karabin, Mamo, kup mi broń/Mamo, kup mi, proszę, całą 
serię bomb" . Taki protest wobec zastanej rzeczywistości. 
Kapel jak nasza było wiele. Nikt nie myślał o tym, by zostać 
gwiazdą, chodziło o to, by coś ważnego powiedzieć. 
Zaczęliśmy grać w szkole, aż się dotłukliśmy do Jarocina, 
gdzie zaistnieliśmy trochę szerzej.”



Staszczyk nagrywał z zespołem piosenki 
oraz jeździł w trasy koncertowe, jednak 
zaczął nagrywać sam. Zespół T.Love został 
założony w styczniu 1982 jako Teenage 
Love Alternative i pod taką nazwą działał do 
1987. Muniek wyjechał do Anglii co 
spowodowało rozpad zespołu.



Co było wcześniej?

Przed założeniem T.Love (pierwsza nazwa 
zespołu Teenage Love Alternative) udzielał się w 
zespole Atak, przekształconym następnie w 
Opozycję. W późniejszym okresie uczestniczył w 
projektach Paul Pavique Movement, 
Szwagierkolaska oraz Rege Inna Polish Stylee. 
W tym ostatnim, razem z muzykami z Habakuka, 
wykonywał polskie i światowe przeboje muzyki 
punk i reggae. Autor książki wspomnieniowej 
Dzieci rewolucji oraz tomiku poezji Ganja





Zygmunt Staszczyk opowiadając o swoim wylewie wspominał, że stało się to 
dlatego, że o siebie nie dbał.

Jak można przeczytać w internecie, opowiada: „- 11 lipca wyszedłem z tego 
pokoju i pojechałem na Okęcie. Leciałem na koncert Boba Dylana, mojego 
ulubionego wykonawcy. Widziałem go już 10 razy. Pojechaliśmy z grupą 
przyjaciół, a potem film się urwał. Z pomocą bożą wróciłem 11 września”
Na kolejnym slajdzie możemy zobaczyć jego pierwsze zdjęcie po wyjściu ze 
szpitala."Nawija, żartuje, przedrzeźnia jak za starych dobrych lat" - napisał 
muzyk i przyjaciel wokalisty Krzysztof Grabowski, który odwiedził lidera 
T.Love.”

O tym wszystkim informował nas portal Polsat News.







King! to szczera, nietuzinkowa opowieść o buncie, 
przezwyciężaniu własnych słabości oraz 
poszukiwaniu wiary i samego siebie, którą 
powinien poznać każdy fan polskiego rocka.
„Jednym tchem przeczytałem. I zobaczyłem innego 
Muńka, nie tego fajnego «kumpla z podwórka», 
którego znam ze sceny, ale wrażliwego, 
pokomplikowanego faceta, który potrafi być też 
niefajny. Polubiłem go za to jeszcze bardziej, bo 
zobaczyłem w nim po prostu człowieka. Ze 
wszystkimi jego wadami, niedoskonałościami i 
upadkami. Otworzył się w tych swoich 
opowieściach, rozebrał do golasa. Szacunek. 
Znakomita rockandrollowa podróż. Jazda. Jest tu 
materiał na przejmujący scenariusz”. ARKADIUSZ 
JAKUBIK
„



Wywiady-rzeki Rafała Księżyka to najwyższa jakość sama w 
sobie. Stworzył on nowy, odrębny i najwyższej jakości 
rodzaj tej formy literackiej. Zaliczam się do bardzo 
wąskiego grona szczęśliwców, którzy mieli ten zaszczyt, że 
zechciał z nimi coś takiego przeprowadzić. Teraz do tego 
grona dołączył Zygmunt Staszczyk. Mój mentalny brat, 
menel (jak ja) i równocześnie człowiek ceniący wartość 
rodziny ponad wszystko (jak ja). Artysta potrafiący 
zainteresować słuchaczy od kilkudziesięciu lat bez chwili 
przerwy i przede wszystkim jedna z najwybitniejszych 
postaci naszej sceny. Ileż gwiazd w tym czasie pofrunęło do 
góry i równie szybko spadło, podczas gdy on trwa, inspiruje 
i zachwyca. Ten duet sprokurował dzieło – nie waham się 
użyć tego słowa – arcywybitne. Książka ma tylko jedną 
poważną wadę. Że się kończy. Mógłbym czytać bez końca”. 
KAZIK STASZEWSKI
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