
 

Tomasz Kordeusz  autor tekstów i wykonawca autorskich ballad, także kompozytor piosenek 
i muzyki ilustracyjnej dla potrzeb radia, telewizji, reklamy, itp. Autor haseł reklamowych, 
scenariuszy imprez artystycznych, kampanii reklamowych i PR. Jego piosenki zdobywały 
nagrody na wielu festiwalach i przeglądach w kraju i za granicą. Największy przebój pop - 
Mamy po 20 lat z muzyką Aleksandra Maliszewskiego w wykonaniu Haliny Benedyk - był 
piosenką roku 1987. Jako wykonawca jest laureatem wielu przeglądów muzycznych, m.in. 
OPPA w 1983, 1986 i 2006, Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, KRAM-u, PPA  
w Myśliborzu i wielu innych. W 1993 roku nakładem Radia Kielce S.A. ukazała się jego 
autorska kaseta - Ulicami chodzą aniołowie. W jego dorobku twórczym jest ponad 200 
piosenek. 

W latach 1991-93 wraz z Markiem Terczem stworzyli dla Marioli Góry (Berg) program 
złożony z pieśni i piosenek zatytułowany Maria Magdalena, wydany na kasecie nakładem 
Kieleckiego Radia Jedność. Jest wciąż czynnym twórcą, koncertuje z własnym recitalem. 
Zainspirował też Kubę Stankiewicza i Ingę Lewandowską do pracy nad nowym projektem - 
Jobim.pl, gdzie przetłumaczył i napisał kilkanaście polskich tekstów do największych 
standardów Antônia Carlosa Jobima, m.in.: Desafinado, Dziewczyna z Ipanemy, Dindi, Wody 
Marcowe, No more Blues, Fala, Tristi, Corcovado, temat miłosny z filmu Gabriela. Na 
wydanej w ubiegłym roku płycie Andrzeja Grabowskiego znalazły sie dwa utwory Tomasza 
Kordeusza - "My Jesteśmy Harlem" i " Hydropiosenka". 

Tomasz Kordeusz jest autorem i kompozytorem piosenki Nasze ulubione świętokrzyskie, 
która wygrała konkurs z okazji 10-lecia województwa świętokrzyskiego. W październiku 
2008 otrzymał Świętokrzyską Nagrodę Kultury II stopnia za osiągnięcia twórcze. 
Współpracuje z artystami kabaretu, pisząc teksty piosenek i monologów między innymi dla 
Stanisława Tutaja i Bronisława Opałko. 

W latach 1991-2001 rysował satyryczne komentarze w największym ówcześnie kieleckim 
dzienniku - "Słowo Ludu", pisał tam również felietony i humoreski. Wraz z Bogusławem 
Nowickim tworzył Kielecki Magazyn Autorów - audycję satyryczną na antenie Radia Kielce. 

 


