
-DN�VLÚ�]DF]ÚïD�WZRMD�SU]\JRGD� 
]�PX]\NÈ"
Na pocz!tek by"o granie g"ównie dla 
siebie. W podstawówce chodzi"em na 
kó"ko gitarowe i do tego si# sprowadza" 
mój kontakt z muzyk!. Nigdy wcze$niej 
nie my$la"em, %e móg"bym $piewa&. 
Gdy pozna"em Asi# Klejnow, zapro-
ponowa"a, %eby$my wspólnie wyst!pili  
w konkursie piosenki angielskiej. Mia-
"em jej akompaniowa&. Posz"o nie'le. 
Pó'niej wymy$lili$my, %e za"o%ymy ze-
spó" – Shyja. Zacz#li$my wyst#powa&  
w trójmiejskich klubach i pubach. I pew-
nie by tak zosta"o, gdyby nie wydarzenie 
na planie „Mam talent”.
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A$ka to wymy$li"a. Do programu wy- 
ci!gn#"a mnie niemal za uszy. Nie spo-
dziewa"em si# takiego obrotu sprawy, 
ani %e b#d# tam $piewa", ani %e zajd# tak 
wysoko. Gdyby nie ona, w %yciu bym si# 
nie zg"osi". Na szcz#$cie, po wszystkim 
nadal jeste$my przyjació"mi i naprawd# 
podziwiam j! za sposób, w jaki znios"a 
zaistnia"! sytuacj#.
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Na pocz!tku czu"em si# zagubiony. Nie 
wiedzia"em zupe"nie, co my$le&, co robi&, 
czy w ogóle brn!& w to dalej i nie zrezy-
gnowa& z programu. Wola"bym, %eby$my 
dalej byli tam razem. 
Trem# mam tylko wtedy, kiedy trzeba co$ 
powiedzie& do ludzi. Gdy $piewam, zni-
ka i czuj# si# swobodnie bez wzgl#du na  
to, czy s"ucha mnie pi#& osób czy par# 
milionów. Mam nadziej#, %e z czasem 
oswoj# si# ze scen! i "atwiej mi b#dzie 

przychodzi& rozmawianie z publiczno-
$ci! i z dziennikarzami.
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Kontrakt jest partnerski i d"ugotermino-
wy. Nie ma w nim sztywnych ram czaso-
wych premier. Zale%a"o nam, %eby pierw-
sza p"yta wysz"a w tym roku, ale s! ju% 
plany kolejnych. Premiera mojego debiu-
tu zosta"a zaplanowana na 19 kwietnia.
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Po pierwszym miksie doszli$my do wnio-
sku, %e par# rzeczy warto poprawi&. Teraz 
ju% wszystko jest idealnie i mo%na poka-
za& efekt publiczno$ci.
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Ju% ta p"yta mo%e by& dla s"uchaczy pew-
nym zaskoczeniem. Cho&by dlatego, %e nie 
b#d# na niej sam, ale w towarzystwie kil-
ku dobrej klasy instrumentalistów. Z nimi 
b#d# te% je'dzi" po Polsce, promuj!c album 
i daj!c koncerty. Szczegó"y trasy wkrót-
ce. Brzmienia s! mocniejsze ni% dot!d  
i raczej nikt nie powinien przy tej muzyce 
zasn!&. Wszystkie kompozycje napisa"em 
sam. Pochodz! z dwóch ostatnich lat, czyli 
praktycznie z ca"ego czasu mojego arty-
stycznego %ycia. Dodali$my do nich tylko 
trzy covery znane z „Mam talent”.
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Obecnie jestem w drugiej klasie $redniej 
szko"y muzycznej. Potem planuj# studia 
na akademii w Gda(sku lub w Warsza-
wie. Nie wiem jeszcze, jaki repertuar  
w przysz"o$ci chcia"bym $piewa&, ale na 
razie fascynuje mnie wszystko, co w"o-
skie. Po prostu kocham ten j#zyk. Moja 
profesor, pani Liliana Górska, podsuwa 
mi arie i ma nadziej#, %e mimo kariery 
w rozrywce nie zaniedbam &wiczenia po-
wa%niejszej muzyki. Widzi we mnie po-
tencja" i wspiera na ka%dym kroku.
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Moim marzeniem jest robi& jedno i dru-
gie. Chcia"bym nadal móc $piewa& z gi-
tar!. Dawa& koncerty i nagrywa& p"yty, 
a jednocze$nie by& dobrym $piewakiem 
operowym. Taki cz"owiek o dwóch twa-
rzach. 

Czas poka%e, jak si# to wszystko potoczy. 
Dzi$ wiem, %e tyle samo serca i czasu po-
$wi#cam jednej i drugiej stronie mojej 
osobowo$ci.
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Z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje 
mi si#, %e jeszcze zbyt ma"o umiem w dzie-
dzinie opery. Do tego trzeba mie& warsz-
tat, a ja jestem na samym pocz!tku drogi. 
Druga sprawa to fakt, %e repertuar opero-
wy jednak mniej nadaje si# do telewizji; 
jest znacznie mniej medialny i zwykle po 
prostu trudniejszy dla publiczno$ci. 
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Wszystkiego poza "upankami w rodzaju 
techno czy disco-polo. Lubi# jazz, folk, 
g"ównie akustyczne brzmienia.
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Muzyka stoi na pierwszym miejscu,  
a ostatnio wype"nia ca"y mój czas. Gdyby 
jednak ta droga nie wypali"a, moj! drug! 
pasj! s! fotogra)a i gra)ka komputerowa. 
Bardzo lubi# pracowa& nad obróbk! zdj#& 
w programach gra)cznych i tworzy& z nich 
kompozycje. My$l#, %e w tym tak%e móg"-
bym si# sprawdzi& i spe"nia& zawodowo. 
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