
F BAND 
(FRĄCZEK BAND) 

 

 

F BAND (skr. od  FRĄCZEK BAND) – pierwsze w Polsce rodzinne, rockowe 

trio muzyczne. W skład grupy wchodzą: ojciec - ARTUR FRĄCZEK (gitary, 

śpiew, kompozycje) oraz synowie – TOMASZ FRĄCZEK (gitara basowa, 

śpiew) i ŁUKASZ FRACZEK (bębny). Zespół właściwie zaczął istnieć odkąd 

ŁUKASZ i TOMASZ nauczyli się grać na instrumentach. ARTUR jest 

cenionym gitarzystą, wokalistą i kompozytorem od lat związanym z kielecką 

sceną muzyczną. W 1994 roku założył rockową formację Crossrock. W tym 

czasie grupa zarejestrowała w studiu „Gram” Radia Kielce pierwsze utwory 

(„Nienasycona Miłość” i „Egipt”) Crossrock występował z powodzeniem na 

wielu koncertach w całej Polsce. Największym przebojem grupy była rockowa 

ballada „Bo warto jest żyć” skomponowana przez Artur Frączka do tekstu 

Tomasza Kordeusza. W 2007 roku Crossrock wydał swój pierwszy album 

(„Crossrock”). Kilka miesięcy później grupa przestała istnieć. Tomasz i Łukasz 

Frączkowie byli założycielami rockowej formacji Stratus z którą zagrali wiele 

koncertów. Po rozpadnięciu się tych zespołów Artur, Tomasz i Łukasz 

Frączkowie powołali do życia pierwsze w Naszym Kraju rodzinne trio rockowe 

– F BAND. Grupa wykonuje własne kompozycje oraz standardy muzyki 

rockowej. Mocne riffy gitarowe oraz wielogłosowy śpiew  robią wrażenie. F 

BAND współpracuje z doskonałym autorem tekstów Ireneuszem Kocyłakiem – 

dramaturgiem i aktorem Teatru Współczesnego  z Warszawy. W 2010 roku 

grupa zarejestrowała w studiu nagraniowym pierwsze utwory „Gwiazdy Rocka” 

i świetną balladę rockową „Diabła wart” z muzyką Artura Frączka opatrzoną 

znakomitym tekstem Ireneusza Kocyłaka. Niedawno zespół nagrał kolejne dwie 

mocno brzmiące kompozycje „Ostatni odlot” i „Obudź w sobie wojownika” 

Grupa F Band jest aktualnie na etapie kompletowania utworów do swojego 

pierwszego albumu. Muzycy, jak sami podkreślają, najlepiej czują się 

występując na koncertach gdzie publiczność ma szacunek dla prawdziwego 

rockowego grania. 

 

Skład F BAND: 

 

ARTUR FRĄCZEK  -  gitara, śpiew 

TOMASZ FRACZEK  -  gitara basowa, śpiew 

ŁUKASZ FRĄCZEK  -  bębny 

 

     

 Kontakt – mail: fraczekband@wp.pl , artekfra@wp.pl    
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