
Krzysztof Daukszewicz studiował na olsztyńskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Działalność estradową 

natomiast Daukszewicz rozpoczął w roku 1975. Pełnił wówczas w Szczytnie funkcję dyrektora 

Miejskiego Domu Kultury oraz był współtwórcą kabaretu “Gwuść”. W 1976 dzięki temu otrzymał 

drugą nagrodę na odbywającym się I Biesiadzie Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim – w ten 

sposób wynagrodzono mu jego autorski program zatytułowany “Dookoła Wojtek”. W 1977 otrzymał 

z kolei nagrodę “Złote Rogi Kozicy” na zakopiańskim przeglądzie kabaretów. 

 

W roku 1978 przeprowadził się do Warszawy zaczynając niemal od razu występować w kabarecie “Na 

Pięterku”, czyli w Związku Polskich Autorów i Kompozytorów, z którym to przestał jednak 

współpracować po 3 latach. Na przestrzeni lat 1979–1984 Krzysztof Daukszewicz był kierownikiem 

literackim “Teatru na Targówku”, w którym udało się wystawić dwa jego programy, mianowicie 

satyryczny “Dziury na drodze” oraz musical dedykowany dzieciom pod tytułem “Dzieci taty Zeusa”. 

 

W latach 1983–1986 Daukszewicz z kolei współtworzył z popularnym aktorem Januszem Gajosem 

kabaret o nazwie “Hotel Nitz”. W 1986 artysta otrzymał III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie, 

a to za sztukę teatralną o charakterze antywojennym, czyli farsę pod tytułem “Cycek”. Od 1986 do 

1990 występował natomiast w jakże popularnym kabarecie “Pod Egidą”. 

 

Występuje do dziś z własnymi programami nazywane satyrycznymi, realizował w tym również 

programy w telewizji. Jest oprócz tego autorem kilkunastu pozycji książkowych. Ma swoją stałą 

rubrykę w tygodniku „Przegląd”. 

 

Od 2005 jest już stałym gościem popularnego programu publicystyczno-satyrycznego zatytułowanego 

“Szkło kontaktowe”, nadawanego na antenie TVN24. 

 

W 2011 roku Krzysztof Daukszewicz brał udział w nagraniu piosenki pod tytułem „Mazurski cud”, 

powstałej w ramach akcji pt. „Mazury Cud Natury”, która promowała region Mazur. Autor tejże 

kompozycji, Krzysztof „Dżawor” Jaworski, znany chociażby z występów w znanej grupie Harlem, 

zaprosił do nagrań również i innych artystów, którzy są związani z tym regionem, w tym takich jak 

Janusz Panasewicz z Lady Pank, Ryszard Rynkowski, Piotr „Petera” Wiwczarek z grupy Vader oraz 

Paweł „Draka” Grzegorczyk z zespołu Hunter. 

 

Źródło: https://zyciorysy.info/krzysztof-daukszewicz/ 
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