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Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne:

Stopief doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentury, nadany uchwal4 Rady

wydzial Dyrygentury ch6ralnej, Muzyki Koscielnej, Edukacji Arlystycznej, Rytmiki
i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanislawa Moniuszki w Gdarisku 28.04.2014 roku.

Tytul pracy doktorskiej: Repertuar Muzyki Gospel jako tworzywo do dziala1

artystycznych w aspekcie pracy dyrygenta.

Dyplom ukof,czenia University of Phoenix w Mesa, Arizona; Wydzial Edukacji,

kierunek: Nauczanie Szk6l Srednich.

Tytul magistra sztuki w zakresie Edukacji Nauczyciel Szk6t Srednich nadany

31.10.2006 roku.

rnformacj e o dotychczasowym zatrudnieniu w j ednostkach artystycznych :

2016 - do dnia dzisiejszego - wykladowca Akademii Muzycznej im. Grazyny

i Kiejstuta Bacewicz6w w tr-odzi (umowa o praca w niepelnym wymiarze

czasu pracy)

2006 - do dnia dzisiejszego - zakontraktowany wokalista, dyrygent, instruktor,

producent, kornpozytor ds. Spektakli, warsztat6w i wydarzeri edukacyjnych

w Polsce i Europie (umowa o dzielo)

2014 - 2015 - Adiunkt Akademii Muzycznej irn. Stanislawa Moniuszki w Gdahsku

(umowa o dzielo)

2014 - 2015 - Adiunkt Uniwersytehr Zielonog6rskiego, Instytutu Muzyki (umowa

o dzielo)

2012 - 2013 - Dyrektor artystyczny w Kent Nazarene Church - Kent, Washington,

USA (umowa o pracE)

2008 2009 - Nauczyciel ch6ru w Lindely Middle School - Atlanta, Georgia , usA
(umowa o pracg)

2007 - 2008 - Nauczyciel Ch6ru w Point South Middle School - Atlanta, Georgia,

UsA(umowaopracE) 
- 
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Wskazanie osi4gntgcia wynikaj4ce go z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach i tyttrle naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz,IJ. nr 65,poz. 595 ze r-m) zgodnie z wymogiem wskazujg:

"Tribute to Ray Charles"

Konceft Briana Fentress - Klub Bardzo Bardzo 04. 10.201 g

Pianistka: Marta Sobczak

Gitarzysta: Piotr Wieczorek

Basista: Wojciech Stanisz

Perkusista: Vini Moraes

Ch6rki: Partycja Malinowska

Ch6rki: Joanna Srocka

In?ynier dZwi gku : Damian Poplawski

Rejestrator dZwigku i kamerzysta: Maciej Blaszkowski

Miksowanie dZwigku: Brian Fentress

Uklad muzyczny'. Brian Fentress

Producenci konceft6w: Daniel Jaroszewski, Magdalena Fialkowska, Brian Fentress
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WPROWADZENIE

czgsto twaLa sig, ze muzyka jest ,,drog4 do naszej duszy" albo ,,sil4, kt6ra
lqczy ludzl" z calego swiata bez wzglEdu na kulturg, jEzyk czy czas. Dla mnie

mtuyka jest inspiracj4, lini4 Lycia i kluczem do drzwi, za kt6rymi kryja sig

nieskofczone mozliwoSci. Muzyka jest moj4 przyszlolci4 i stanie sig spuScizn4, kt6r4

pozostawig po sobie dlaprzyszlych pokolef. Nie m6gtbym sobie wyobrazid Lyciabez
daru muzykalnosci. Z tego powodu poswigcilem swoje zycie, Leby dzielii sig tym
darem poptzez edukacjg i wystgpy artystyczne jako kompozytor,dyrygent, producent,

kierownik, trener/nauczyciel emisji glosu i wokalista. Na potrzeby niniejszej pracy

orn6wig moi4 drogg muz,yczrE od czasow dziecifstwa po edukacjg pomaturaln4,

podkreslg wagQ profesjonalnej dyrygentury we wczesnych latach doroslosci,

przelledzq obecne skoncentrowanie sig na wykonaniach wokalnych i r6wnoczesnej

kontynuacji pracy na polu edukacji.

WCZESNE DZIECINSTWO I AKTYWNOSC ARTYSTYCZNA

W SZKOLE SREDNIEJ

Urodzilem sig w rodzinie pelnej muzyk6w. M6j dziadek byl pastorem w Unity
Temple of the Apostolic Faith, protestanckim koriciele w Detroit w stanie Michigan.

W pierwszych latach jego poslugi moja babcia pomagala mu prowad zqc nabozeristwa

ko6cielne jako pianistka i 1g16wna solistka. Moja mama, druga z dziesigcio rga dzieci,

tak2ebyla wokalistk4 ikaznodziej4. Wszystkie moje ciotki i wujkowie Spiewali, grali

na instrumentach, glosili \:azania albo wykonyrvali te wszystkie czynnoSci. Gdy sig

urodzilem od razu zostatem wl4czony do tego dziedzictwa muzyki oraz sfuLby

koScielnej i bardzo rzadko zdarzalo mi sig opttszczad nabo2eflstwo. KtoS m6glby
powiedziei, ze dzigki takiej przeszlolci muzykg mam we kr.wi.

Gdy bytem dzieckiem muzyka towarzyszyla mi nieustannie, takZe w domu.

Moja mama,babcia oraz ciotki Spiewaly podczas gotowania, sprz4tania i kiedy sig

mna, zajmowaly. Wigkszo66 pieSni, kt6re SpiewaliSmy w koSciele nauczylem sig

w domu, co bylo rezultatem tej praktyki. To nie bylo z ich strony zamierzone.

Spiewaly po prostu od serca. Byla to ich naturalna reakcja na emocje, kt6rych
dostarczalo im codzienne zycie. Spiewaly, gdy byb szczgsliwe. Spiewaly, gdy byly
smutne. Spiewaly, gdy byty pelne nadziei, bezradne, sfirrstrowane, zachgcone,

wystraszone czy zainspirowane. Nie wazne jakie to byly emocj e. Zawsze znalazla siE
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piesii, kt6ra mogla obrazowac kaLdE sytuacjg, emocje, rczlcia. w ten spos6b

narczylem siE iak komunikowad sig poprzez spiew. Zacz}lent jeszcze w mlodym
wieku przejawiac naturalne zdolnosci w spiewie, harmonizacji i dyrygenturze.

Od tego czasu aL do 11 urodzin moje gl6wne Zr6dlo edukacji mtzycznej

i inspiracja pochodzily ;re spiewania w kosciele. w gimnazjum dol4czylem do

orkiestry marszowej i dyrygowalem ch6rem zloilonym z uczniow i nauczycieli

w spektaklu G.F. Hanclel'a Hallelujah chorus w aranLacji euincy Jones,a.

W momencie gdy doSwiadczylern sukces6w jako perkusjonista i dyrygent miatem
jednocze(nie problemy z odnalezieniem sig jako solista. Iak ju| wczeSniej

wspomnialem, wychowal:m sig w mtzycznej rodzinie. Dwaj wujkowie stali sig

slawnymi arlystami w przemySle muzyki gospel. Keith Staten byto moim idolem jako

wokalista. Ksztaltowalem sw6j styl wokalny i spos6b interpretacji w oparciu o jego

technikg. Fred Hammond byl moim idolem afiystycznym. chcialem komponowai,

atakie by6 producentem zar6wno w studio jak i album6w cD/DVD nagrywanych na

zywo, tak jak on to robil. Obaj wujkowie byli bardzo podziwiani w naszej rodzinie,

koSciele i calej spolecznoSci gospel. Takbardzo,2e stworzylo to dla mnie cel prawie

niemoZliwy do osi4gnigc.ia i zaczElo mie6 negatywny wptyw na moje poczucie

warloSci jako wokalisty. Dzialo sig tak do momentu, gdy w szkole Sredniej poznalem

rnuzykg klasyczn4 i Spiew ch6ralny.

Uczgszczalem do Renaissance High School w Detroit, w stanie Michigan
i uczestniczylem w zajEciach Varsity Chorus pod dyrekcjq Pani Niny Scott. Ch6r

wla6nie zdobyl pierwsze miejsce poSr6d du2ych zespol6w podczas festiwalu

Michigan State Adjudicated Choral Festival (MSACF). Dzigki Varsity Chorus

mialem kontakt zklasycznym Spiewem. Przed tym doSwiadczeniem Spiewalem tylko
rnuzykg gospel i nigdy nie przypuszczalem, ze czarne dzieci z Detroit moglyby
spiewai muzykg klasyczn4. z zaskoczeniem rozejrzalem siQ po sali pelnej

wyksztalconych i skoncentrowanych uczni6w, nie tylko zaangalowanych,

ale prawdziwie ciesz4cych sig muzyk4 klasyczn4. To odmienilo moje Lycie. Od.razt

zaczTlem dostosowywai sig do treningu wokalnego Pani Scott. Z choremRenaissance

Varsity Chorus dostaliSmy wspaniale mo2liwoSci jak choiby za5piewanie

w migdzynarodowej kampanii reklamowej dla Ford Motor Company czy zagpiewanie

ch6rk6w z Arethl Franklin. W ostatnim roku szkoty Sredniej zostalern wybrany

do wystgpu w okrggu MSACF i w konkursie stanowym. Otrzyrnalem najlepsze

wyniki w spiewie solowym, malym zespole i duLym zespole. Dzigki temu sgkcesowi

4 '---)
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otrzymalem pelne stypendium mttzyczrre na

w Ameryce.

szeSciu 16znych uniwersytetach

EDUKAC JA LII\TATER S YTE CKA I D ZI AT- ALNO S C ARTY S TYC ZNA

uczgszczalem nil zaiqcia na Alabama A&M University, jednym

z historycznych czamych college'6w i uniwersytet6w (HBCU,s) w Ameryce. Moje
stypendium wokalne bylo zwi4zane zwydzialem muzyki klasycznej. Warunkiem tego

stypendium byl zakaz Spiewania w jakimkolwiek ch6rze gospel w kampusie szkoly

i poza nirn. Otrzymalem szeroko zakrojony trening wokalny pod kierunkiem
profesora Richarda Tuckera. Jako barytonliryczny wykonywalem wiele kompozycji,
m.in.: Vier Ernste Ges2inge (Johannes Brahms), Ich Liebe Dich (Edvard Grieg),
Honour and Arms (G.F. Handel), euia Fecit Mihi Magna (J.S. Bach), Tu Lo Sai

(Giuseppe Torelli), Thou Art Gone up on High (G.F Handel), De Blin' Man Stood

On De Road An' Cried (H.T. Burleigh). Pracowalem pilnie i zostalem za to
nagrodzony. Bylem wybierany do kaildego recitalu podczas mojego pobytu

w AAMU. Jako student pierwszego roku zostalem wybrany do zaawansowanego

zespofu wokalnego (po ruz pierwszy w historii zespolu), bylem zapraszany do

wykonywania partii solowych podczas koncert6w dyplomowych. zaczynalem

rozwaLa1 mozliwoSi kariery jako klasyczny (piewak.

Podczas jednej z lekcji profesor Tucker przedstawil mnie slawnemu

Afroamerykafskiemu Spiewakowi operowemu. po tym jak uczono mnie

o kompozytorach i vrykonawcach o europejskich korzeniach, poczulem

podekscytowanie i nadziejg na poznanie kompozytor6w i wykonawcow, ktorzy
wygl4dali tak jak ja. Dano mi listg lO czy 12 wykonawc6w, kt6ra wydawala mi sig

bardzo kr6tka, wiEc zaczqlem studiowad historig Afroamerykaf,skich kompozytor6w

i wykonawc6w muzyki klasycznej. Ztalazlem kilka dodatkowych nazwisk,

ale jednoczesnie bylem wstrz4Snigty brakiem moZliworici i wptywem segregacji

otaz tasizmu, jakiego ci wykonawcy doSwiadczyli w swoim Srodowisku. pomimo,

2e poczyniono wielkie postgpy, 2eby pokonai te trudnolci, rzeczywistosi r6wnoSci

szans dla Afroamerykafskich kompozytor6w i wykonawc6w nadal byla odlegla.

Bylem dobrze obeznany z tematem rasizmu i segregacji w szfuce przez 11dzial

w konkursach MSACF. Pamigtalem to dziwne uczucie, kiedy bylem jedynym

czamym studentem w sali pelnej bialych konkurent6w. Wiedzi alem, Le muszg

pracowai dwa ruzy cig1ej, 2eby zostac uznanym za r6wnego uczestnika, 2ebu tylko

5 r i ".
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nie zostad niedocenionym. Wiedzialem, Le nie chc1 tak 2yc.

Na pocz}tku mojego trzeciego roku na uniwersytecie, po wielu
przemysleniach, zdecydowalem sig zmieni6 sw6j gl6wny kierunek z wykonywania

muzyki na rzecz przemysfu m:uzycztego. To nie wykluczalo moich lekcji Spiewu

operowego czy kurs6w mlrzycztych. Jednakze dolo2yto dodatkowe kursy z biznesu,

produkcji muzycznej i 1r]-tygodniowy staz w mlzycznym studio nagrai. Zmiana

gt6wnego kierunku pozwalalatakle na Spiewanie muzyki gospel i innych gatunk6w

bez obawy o karg. W rezultacie dodalem do swojego planu $piew jazzowy i teorig
jazzl. zalotylem te2 sw6j pierwszy powszechny ch6r gospel. po raz pierwszy

moglem wykonywai wszystkie ulubione gatunki muzyczne r6wnolegle. Zaczplem

takZe wykon)'wa6 swoje wlasne kompozycje. Na koniec mojego czwarlego roku na

uniwersytecie ukofczylem wszystkie kursy, wykonalem recital koricowy

i otrzymalem najwy2sze aceny na wydziale muzyki. 12 maja 2003 roku zostalem

pierwszym studentem na Alabama A&M university, kt6ry uzyskal dyplorn

lic encj acki z dzie dziny prz emy sfu mLLZy czle go .

Bylem szczgsliwy dzigki osi4gnigtym sukcesom na uniwersytecie

i ukofczeniu go z w"yrohnieniem. Niestety to uczucie nie trwalo dlugo.

Po doSwiadczeniu wielu miesigcy bez zatrudnienia i podejmowaniu prac nie

zwi}zanych z muzykq, zatrudniono mnie na uniwersytecie University of phoenix

w dziale rekrutacji. zdecydowalem sig na tg praca, poniewaZ pracownicy mogli
tczestniczyc w zajgciach w szkole bez oplat. Po sze6ciu miesi4cach zostalem

zakwalifikowany na studieL magisterskie Secondary Education (szkolnictwo Srednie).

Studia konczyly sig l0-tygodniowym stazem w roli asystenta nauczyciela muzyki.

Umieszczono mnie w szk.ole Westwood High School in Mesa, w stanie Arizona.

Moim nauczycielem prowadz4cym byl pan Jeff Harris. Jego zespoly osi4galy takie

same sukcesy w konkursach okrggowych i stanowych w Arizonie, jak m6j ch6ru ze

szkoly Sredniej w Michigan. Zdobyli pierwsze miejsce wSr6d du2ych zespot6w

podczas festiwalu Arizona State choral Festival (ASCF). w trakcie pracy z pa1,em

Harrisem ponownie bralem udzial w konkursach, ale tym razemraczejjako dyrygent

ni2 wykonawca. Jestem wdziEczny, 2e mogiem prowadzi6 zaawansowany ch6r

pomagaj4c im uzyskad najlepsze noty na okrggowym festiwalu. 3l pa2dziemika 2006

roku po pomySlnie odbytym stazu ukoiiczylem uczelnig University of phoenix

otrzymujqc tytul magistra ksztalcenia Sredniego ze szczegolnym uwzglgdnieniem

muzyki.
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Parg dni po ukofrczeniu studi6w przeprowadzllem sig do Polski, do poznania.

Po kilku latach mieszkania i pracy w polsce, podj4lem decyzjg o kontynuowaniu

swojej edukacji. Po doswiadczenit sporych sukces6w zwi}zanych z mtzyk4 gospel

w Europie, chcialem mied pewnoic,2e ten gatunek bqdzie prezentowany poprawnie

i skutecznie na polu edukacji. W celu przedstawienia przejScia muzyki gospel

z niedocenianej formy etnicznego folku do regulamie studiowanego gatunku,

musialyby miec miejsce odpowiednie badania i reprezentacja. Podczas prowadzenia

warsztat6w na Akademri Mtrzycznej w Gdarisku zaproszono mnie na spotkanie

z ptof . dr hab. Waldemarem G6rskim, kt6ry w tamtym czasie pelnil funkcjg dziekana.

Zaproponowal mi otwarcie przewodu doktorskiego na swoim wydziale. przyj4len

propozycjg i niezwlocznie rozpoczElem studia doktoranckie. W tamtym czasie

istnialo tylko kilka opracowaii dotyczqcych muzyki gospel, a Laden nie koncentrowal

sig na dyrygenturze ch6rem gospel. rJznalem, ze to bylwlasciwy mornent, a ja bylem

wlasciw4 osob4, kt6ra napisze pierwszl rozprawg o dyrygenturze w gatunku muzyki
gospel. Zdecydowalem sig na rok urlopu naukowego i powr6t do Stan6w,

Zeby tzupelnii badania i odpocz4c od wszystkich projekt6w, w kt6re bylem

zaangaZowany w Polsce. ['o urlopie naukowym wr6cilem do Polski i kontynuowalem

badania i pisanie pracy. 213 kwietnia 2Ol4 rok.u ukofczylern sw6j doktorat z zal<resl

dyrygentury z prucq za1:ytulowanq ,,Repertuar Muzyki Gospel jako tworzyr.vo

do dzialan arlystycznych u, aspekcie pracy dyrygenta,'.

PRACA ZAWODOWA/ PEDAGO GICZN A I DZIAT-ALNO S C ARTYSTYCZN A

Pod koniec mojego pier-wszego roku studi6w magisterskich poznalem

MalgotzatE Sielick4 (Megi) kiedy w ramach wolontariatu prowadzilem zajgcia jako

mentor w ramach programu zajgc pozalekcyjnych. Zaproszono i4 iako goscia

specjalnego, kt6ry mial c,ori opowiedzied uczniom. Przedstawila sig jako pianistka

polskiego ch6ru gospel. zaciekawll mnie pomysl muzyki gospel w obcym kraju,

ale bylo to tmdne wyobrazenie. ZaczELa wymieniai nazwiska arlyst6w i autor6w

muzyki, kt6r4 wykonuj4. 'wymienila mojego wuja, Freda Hammonda i paru innych

wsp6lczesnych ar1yst6w, z kt6rymi Spiewalem ch6rki wl1czaj4c w to Kirka Franklina,

Hezekiah Walkera i Byrona Cage'a. Gdy kontynuowala swoje wyst4pienie, poczulem

niezwykle silne pragnienie, 2eby doswiadczyi i byi czEscia, tego, co sig dziato

w Polsce. '- ''
:;1 ,3
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Pracuj4c rLa pelen etat i studiujqc nadal znajdywaler:n czas na wiele projekt6w
zwi4zanych z mtzyka, takLe na ripiewanie i dyrygowanie

w kosciolach, zalozenie drugiego powszechnego ch6ru gospel oraz spiewanie

chork6w dla zespol6w wykonuj4cych covery jak r6wniez artyst6w gospel, ktorzy
przyjeLdLali do miasta. Robilem to, co lubilern, ale nadal nie czulem, Leby to byto

moje miejsce. Przemowa Megi dala mi swieze spojrzenie na moje relacje z muzyk4,

spiewaniem i dyrygowaniern. chcialem uslyszei muzykg gospel w polsce, wigc
zdecydowalem, Le wezmg tdzial w kolejnych warsztatach w poznaniu

organizowanych przez Gospel Joy. Tego samego wieczoru, kiedy uslyszatem Megi,
kupilem bilet do Polski i zloZylem wniosek o paszporl. Kiedy zbli2al sig termin

wyjazdt, zostalem zapytany czy bylbym zainteresowany

nauczenienlpoprowadzeniem jednej pieSni i uczestniczeniu jako goScinny solista.

Odrazu sig zgodzilern.

Pierwszego dnia warsztat6w w Poznaniu zobaczylem kilkuset, pelnych

ekscytacji uczestnik6w urnieszczonych w malym szkolnym audytorium. Gdy tylko
zaczgla sig pr6ba, muzykaLlnoSi uczestnik6w mnie porazila. Mialem blisko 1O-letnie

doSwiadczenie w prowadz:eniu pr6b ch6ralnych, ale nigdy wczesniej nie widzialem
tylu os6b tak podekscytorn,anych nauk4 i doswiadczaniem muzyki gospel. po pelnym

napigcia oczekiwaniu, w kofrcu nadeszla rnoja kolej , Zeby natczy(, przygotowan4

przeze mnie piesfi. TtZprz:ed wejsciem na sceng przyszedlmi do glowy pomysl, zeby

skupii sig na emocjach i charakterze pieSni, zanim zacznQ uczyc wszystkich

dzwigk6w. wiedzialem, '.ze ch6r umial spiewai, are chcialem, Leby zrozumieli

i poczuli charakter pieSni. Skoncentrowalem sig wigc na slowach, jednoczesnie

demonstruj4c emocje, nastawienie, charakter jakiego od nich oczekiwalem.

Wiedz4c, 2e uczestnicy mieli ju2 dodwiadczenie z instruktor ami, ktorzy rczyli
ich dzwigk6w i rytmu piesni, wykorzystalem sw6j czas jako szansg, 2eby stanEc przed

nimi jako instruktor. Chcialem sig z nimi podzielic tym, czego nauczylem sig dzigki

rodzinie, w kosciele i podczas swojej edukacji. Nie chcialem, aby wystgp finalowy
stal sig naSladownictwem opartym na uznaniu i szacunku, ale autentyczn4 ekspresj4

opaft4 na zrozumieniu. Zauwazylem, ze dzigki mojej pomocy uczestnicy juz nie

kopiowali, ale dawali z rsiebie szczerq, indywidualn4 ekspresjg opart4 o wlasn4

interpretacjg muzyki. Gdy skofczylem :uczyc wszystkich komponentow piesni,

zaSpiewaliSmy jQ od pocz4tku . Zmiana energii jaka nastEpila w sali byla wycztrwalna.

Uczestnicy ripiewali z wigkszE pewnosci4 i przekonaniem, niz wczes y

oo
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zdalem sobie sprawg, Le wszystkie moje predyspozycje, edukacja, trening
zaprowadzlly mnie do tego miejsca. uswiadomilem sobie r6wniez, Le oprocz
zdolnosci natczania, posiadam wiedzg, kt6ra pozw ala wykorzystai posz czegolne

umiejgtnoSci w odpowiednim momencie, Zeby stworzyc niezapomniane prze1ycie.

Po warsztatach organizatorzy zaproponowali, Zebym wr6ci1 i wsp6lpracowal

z nimi organintj}c warsz.taty gospel w calej Polsce. Bez namyslu sig zgodzllem.

wr6cilem do Ameryki po tygodniowym pobycie w polsce i zobowiqzalem sig

ukoriczyi ostatni4 czgsi studi6w magisterskich. Pig6 dni po ukoriczeniu studi6w
przeprowadzllem sig do Polski na rok. podczas tego rocznego pobytu

wsp6lpracowalem z Gospel Joy i zrealizowalern 6 warsztatow i wiele koncert6w jako

instruktor i gl6wny solista. zostalem takze poproszony, Zeby zostac tymczasowym

dyrygentem ch6ru Gospel Joy. Kiedy prowadzilem Gospel Joy wziglis my udzial
w konkursie ch6r6w gospel, na XI Migdzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel

w osieku, gdzie zdobylismy pierwsze miejsce. parg miesi gcy po1niej zostalem

producentem i z chorem Gospel Joy nagrarem album live cD/DVD zatyttilowany,,To

on". Nagranie byto pierwszym albumem gospel zawierajqcym oryginalnie

skomponowan4 muzykg zaSpiewat4 zaro. ulrrro w jgzyku angielskim i polskim. Jest on

twalany za pierwszy album polskiej muzyki gospel. Wszystkie nagrania zawarlre na

tym albumie sEprzeze mnie napisane i/lub zaaranlowane. W nagraniu wziElem11dzial

takZe jako solista i dyrygent.

Pod koniec mojego rocznego pobytu bylem gt6wnym instruktorem i solist4

warsztat6w gospel w Poznaniu w 2017 roku. Pozostali soliSci, ktorzy wzigli w nich
udzial to Natalia Kukulska i Mietek Szczesniak. warsztaty te pozostaly do tej pory
najwigkszymi udokumentowanymi w Polsce warsztatami gospel w historii - wziglo
w nich .odzial 1020 uczestnik6w. po roku wr6cilem do Ameryki i obi4tem pozycjg

nauczyciela ch6ru w szkole Point South Middle School w Atlancie, w stanie Georgia.

To byla moja pierwsza pracajako nauczyciela ch6ru po tym, jak ukofczylem studia

rnagisterskie. w oparciu o oceny i problemy wychowawcze szkola ta byla
umieszczona w rankingachL jako najgorsza w okrggu, a okrgg byl najgors zy w calym
stanie. Oceny kofcowe by,ty niskie, poniewaz Srodki przezlaczone na rozwoj szkoly

takie byly niskie. Szkola znajdowala sig w slabo rozwinigtym obszarze spoleczno-

ekonomicznym. uczniowie nie dbali o swoj4 edukacjg, bo bylo oczywiste, ze stan

zadba o nich' Bylem zdeterminowany, 2eby w jakikolwiek spos6b odmienii ich 2ycie.

Jako nauczyciel b1,fsm zobligowany dopilnowac, Zeby uczniowie sprostali
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nofinom stanowym, co oznac,zalo nauczenie sig wykonl.wania a vista jak r6wnieZ

wykonania muzyki ze sz<:zegolowej listy przekazanej wszystkim szkotom w stanie.

Zadanie wydawalo sig niewykonalne. Te dzieci Zyly w ub6stwie, a oczekiwano

od nich, 2e bEd4 wykonywai muzykg klasycznE na takim samym poziomie jak
uczniowie z przedmiesi. Mialem cztery miesiEce, 2eby zdobyc zatfanie uczni6w,

nauczyl ich kultury, przedstawiai4c im muzykg klasyczn4 oraz rl1uczyi, ich podstaw

teorii muzyki i umiejgtno6ci czytania a vista. Musialem tego dokona(, zmagaj1c siE

z olbtzymimi problemarni wychowawczymi, szkolnymi strzelaninami, pr6buj4c

przekonad rodzic6w,Zeby wydali zgody na:udzial ich dzieci w okrggowym festiwalu

ch6ralnym. KaZdego dnia chcialem sig poddai, ale cz;ule:rrt, Le warlro walczyc o tych

uczni6w' Po tygodniach oporu i problem6w wychowawczych uczniowie zaczqli mi
ufai. WzigliSmy udzial w okrggowym festiwalu Georgia Music Educator Association

(GMEA) i wyst4piliSmy w czgsci konkursowej. otrzymalismy d*ga oceng

(doskonaly) w Spiewaniu zespolowym i wykonaniu a vista (2 w skali od 1 do 5, gdzie

1 jest ocen4 najwyLsz4). Uczniowie byli szczgsliwi a ja bylem dumny z pracy jak4

razem wykonalismy przez,4 miesi4ce. po naszym wystgpie jedna z jurorek spytala

mnie, co sig wydarzylo .w szkole. Nie zrozumialem pytania, wigc poprosilem j4
o rozwinigcie. Powiedziala mi, ze nasza szkola nie byla prezentowana na festiwalu

przez lata. zapytalem jak to moZliwe, skoro jest to bezwzglgdny wym6g.

odpowiedziala Smiei4c siri skonstemowana, Le me ma takiego wymogu, zeby bra6

tdzial w festiwalu, a nawet w przypadku uczestnictwa mo2na brac udzial bez oceny

konkursowej. Gdy zobaczyla mojq reakcjg, jak bardzo bylem zaskoczony,

usmiechngla sig, poklepala mnie po plecach i szepngla,,dobra robota".

Wynikiem naszego sukcesu na festiwalu okrggowym byla rekomenda cja, 2eby

od kolejnego roku przenieSi mnie do szkoty Lindley Middle School z nadziejE,

ze powt6rzg sukces. Uzbrojony w pewnosi siebie, kt6r4 zyskalem dzigki

doswiadczeniu w poprzeclniej szkole przeloLylem j4 na pracQ w kolejnym roku

w nowym miejscu. Pomirto, 2e szkola byla nowa to doSwiadczenie nauczycielskie

bylo to samo, jednym stowem byto tak samo trudno. Jedyn4 roznicq bylo to, ze

wiedzialem z EorY, 2e szkola przez Tata nie brala udzialu w okrggowych festiwalach.

Po wspanialym roku nauki wziglismy :udztal w okrggowym festiwalu GMEA

i rywalizowali6my w konlcursie. OtrzymaliSmy noty 1 (najwylsza) i 2 (doskonata)

w Spiewaniu zespolowym i wykonaniu a vista, udowadniajqc nie tylko sobie, ale teZ

okrggowi, 2e zasLtLyliSmy na te oceny cigilka,prac4i poSwigceniem.

10
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Kr6tko po festiwalu okrggowym ch6r Gospel Joy odwiedzil Amerykg.

Zaprosilem ich do mojego kosciola i do szkoly, gdzie mieli specjalne wystgpy.

Moglern pokazal Gospel Joy Srodowisku muzyki gospel w Ameryce i jednoczesnie

pozuac moich uczni6w z polsk4 kultur4 dziEki wsp6lnym wystgpom. Moi uczniowie

mogli poznac htdzi z drugiego korica Swiata, ktorzy uwielbiajq Spiewai, muzykg

gospel. Ch6rzySci Gospel Joy mogli byi Swiadkami jak Afroamerykafscy uczniowie

Spiewaj4 utwory z ich albumu w jgzyku polskim. Dostrzeglem jak wiele element6w

kultury mogg wnieS6 do Zyciaka2dej z tych os6b tylko dlatego, Ze zdecydowalem sig

ponieSi ryzyko. To bylo jedyne w swoirn rodzaju 2yciowe doSwiadczenie dla kazdej

osoby bior4cej udzial w tym wydarzeniu. Pod koniec pobytu Gospel Joy podjqtem

decyzjg o powrocie do Polski. Bylem przekonany, Le moja podroz z systemem

edukacji w Ameryce dobiegla koica i bylem got6w na nowe do5wiadczenia jakie

m6glbym zdobyc kontynuui4c swoi4 dzialalnos6 artystycznlw polsce.

Po przyje1dzie do Polski zdecydowalem sig zosta6, nie okreslaj?c czasu

powrotu. zacz4lem od standardowej pracy z Gospel Joy jako dyrygent i gl6wny

solista podczas warsztat6w i koncert6w w calej Polsce. Tym razem postanowilem nie

pracowad nawyl4cznoSd trzlko z Gospel Joy. W rez:ultacie pojawily sig dla mnie nowe

moZliwoSci. Zaczylem po<lr6zowai po Europie jako dyrygent i solista podczas wielu

warsztat6w i festiwali w Danii, Holandii, Czechach, Slowacji, Niemczech i Bulgarii.

W 2010 roku skomponow,alem utwory i zostalem producentem drugiego albumu live

CD/DVD ch6ru Gospel Joy zatytulowanego ,,Gospel Joy LIVE". Tym razem m6j

:udzial polegal gl6wnie na byciu gl6wnym solistQ i kompozytorem niz dyrygentem.

Bylem bardzo zadowolony' z efekt6w nagrania jako producent i kompozytor, jednak2e

jako solista Spiewaj4cy muLzykg gospel czgsto brzmialem dtfio bardzrej klasyczn ie niL

moi amerykafscy koledzy. Wiedzialem, ze jest to z powodu wyszkolenia. Styszalem

siebie samego walcz4cego o bardziel wsp6lczesne brzmienie pr6buj4c przyk;ryy

klasyczn4 emisjg, kt6ra zostala mi wpojona. USwiadomienie sobie tej walki stalo sig

jednym z nalwaLniejszych krok6w w odnalezieniu mojego glosu. W rezultacie

zdecydowalem, 2e nadszedl dla mnie czas, Leby skoncentrowai sig na podjgciu

decyzji,jakim wokalist4 chcg by6.

Zeby poszerzyi swoje mo2liwo(ci wystgp6w jako wokalista, zaloLylem zesp6t

wykonuj4cy covery o nazwie Your Favorite Band. zespol wystgpowal gl6wnie

podczas event6w dla finr:L na terenie calej Polski. Nasz repertuar zawieral utwory

takich artyst6w jak Nat King Cole, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Earth Wind and

1t
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Fire, whitney Houston, Alicia Keys czy Rihanna. Dalo mi to mozliwos6

eksperymentowania z rcLnymi stylami mluzyczlymi i technikami, jakie mo2na

odnaleic w gatunkach, kt6re wykonywaliSmy. Kiedy Spiewalem standardy jazzowe

zacz4lem zauwalac wyjEtkow4 ciepl4 barwg w swoim glosie, kt6rej nie slyszalem

Spiewaj4c gospel czy muzykg klasyczn4. Pocz4tkowo nie bylo to dla mnie oczynviste.

Spiewalem te standardy przez lata, ale tylko w uniwersyteckim zespole jazzowym

albo w ch6rkach dla innych zespol6w wykonuj4cych covery. zaczElem otrzym),T/ac

pochwaly od publiczno6ci i zaproszenia od zespol6w big bandowych, Leby dolqczyc

jako 9o56 specjalny. w rezultacie zaczElem przywi4zywai wigksz4 uwagE do mojej

techniki wokalnej, vibrato i ekspresji. To bylo pierwsze z wielu moich wlasnych

odkryd w mojej wokalnej podroly.

Kr6tko po zaloleniu zespotu coverowego pomySlalem , 2e to moze byi dobra

okazja, Zeby zalozyc takile wlasn4 grupg gospel. pozwoliloby mi to wykonywanie

moich oryginalnych kompozycji. zawsze marzylem o tym, zeby mie6 sw6j ch6r,

gdzie bylbym tylko dyrygentern. Porny6lalem, Ze tak bEdzie bezpieczniq jednak2e

zmienilem swoj4 koncepc.jg do stworzenia maiego zespotu, w kt6rym m6glbym byi
gl6wnym solistQ i nadal dyrygowa6, gdy bgdg tego chcial. Byloby to takze

odzwierciedleniem kompozycji, kt6re wlaSnie stworzylem. zebraletn grupg

przyjaciol, kt6rych sprotkalem dzigki prowadzonym warsztatom gospel

i uformowalem RegerLeration. Nie planowalem zarabiac na koncerlach

z Regeneration, poniewa;Z mialem inne lrodla dochod6w. Gl6wnym celem bylo

posiadanie platformy, na lt6rej m6gtbym prezentowa6 swoje oryginalne kompozycje

i dzielic sig z publiczno6ci4 przeslaniem nadziei i inspiracji. Realizowali6rny ten cel

od wystgp6w dla pacjenl.6w w matych szpitalnych salach na oddziale onkologii

po duze festiwalowe sceny jak np. xIV i XV Migdzynarodowy Festiwal Muzyki

Gospel w Osieku (lata2010 i 2011).

Rok po zalozeniar Regeneration zostalem przedstawiony Ewie lJrydze,

wokalistce znanej gl6wnie na poludniu Polski. zachgcrla mnie do pomyslu, 2eby

pol4czyc sily i wystgpou,ai na koncertach jako duet. Razem ruszyliSmy w lrasg

i wystgpowalirimy w klulbach jazzowych, domach kultury, filharmoniach. po raz

pierwszy Spiewalem solo i w duecie z pelnE orkiestr4. Bardzo mnie te koncerty

cieszyly, do tego stopnia, ze wzrosla moja pewnoSd siebie jak r6wnieZ umiejgtnoSci

w wykonyvaniu muzyki jazzowej. Razem z Ewq Uryg+ miatem przyjernnos6

wystgpowai z wieloma dyrygentami i wokalistami. Jednyrn z najwigkszych

l2
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zaszazytow byl wsp6lny wystgp ze wspanialym zbrgniewem wodeckim podczas

konceftu benefisowego.

W 2011 roku napisalem utwory i wyprodukowalem studyjny kr6tki album Ep

z zespolem Regeneration zatytulowany ,,I Am Regeneration". Plyta odzwierciedlala

moje inspiracje i muzyczle wptywy w tamtym czasie. Utwory zawieraly elementy

gospel, R&B, popu i soulu. wystgpui4c z wieloma r62nymi projektami muzycznymt

w tym samym okresie bylem ci4gle pytany jak mogg zaklasyfikowad sw6j glos albo

jaki gatunek Spiewam. Byly to fiustruj4ce pr6by udzielenia odpowiedzi na takie

pytania, bo we wszystkich gatunkach czulem sig r6wnie dobrze. w pewnym

momencie mialem dosyi wymieniania wszystkich, kt6re (piewarn i znalazlem

wolnoSd w braku klasyfikacji. Bylem zffr1czony pr6bami doskonalego wpasowania

swojego glosu w jeden gatunek muzyczny, kiedy m6gl on pasowad r6wnoczeSnie do

kilku innych. Dzigki temu odkryciu w koricu mialem przekonanie, Le mogg

zaakceptowai siebie jako profesjonalnego wokalistg. Stalem sig dumny z tego,

2e mam mo2liwosi wykonywania kilku gatunk6w, a to z kolei rozwinglo moj4

kreatywnoSi.

Nadal dyrygowalem podczas warsztat6w, prowadzilem Regeneretaion

i jednocze5nie pracowalem nad kornpletowaniem material6w do doktoratu. W tamtym

czasie razem z Regeneration wzi4lem udziaL w 3 sezonie programu telewizyjnego

Tylko Muzyka, gdzie odniesliSmy sukces dochodzQc do p61finalu. po ukofrczeniu

doktoratu rozpocz}lem praca jako adiunkt na wydziale Dyrygentury ch6ralnej,

Muzyki KoScielnej, Edukacji Arlystycznej, Rytmiki r Jazzt w Gdarisku i w Instytucie

Muzyki na Uniwersytecie w Zielonej Gorze. Moje zajgc ia zawieraly ch6r gospel (dla

student6w od pierwszego do pi4tego roku), gdzie tczylem student6w r6znorodnoSci

styl6w m:l'zycznych i technik wokalnych pocz4wszy od muzyki gospel jak r6wniez

indywidualne lekcje emisji (dla 3 roku student6w wokalist6w, Jazz Muzyka
Estradowa). Przez caiy rok wystgpowalismy jako zesp6l podczas specjalnych

koncert6w na uczelni i poz,a ni4, takze z Big Bandem Uniwersytetu Zielonogorskiego

i innymi polskimi artystami. Na koniec roku zorganizowaliSmy koncert jako

podsumowanie ca.lorocznej pracy. Dodatkowo kaLdy z moich indywidualnych

student6w mial recital, na kt6rym mogl zaprezentowal sw6j rozw6j, dokonany dzigki

moim wskazowkom.

W tym samym roku szkolnym zdecydowalem sig na nagranie z Regeneration

albumu live CD/DVD. Konceft odbyl sig 3 stycznia 2ol5 roku. CD/DVD

13 ,42
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zatytulowane ,,Lighthouse" zostalo wydane 1 lipca 2015 roku. Do tej pory przy
innych tego typu projektach komponowalem utwory i bylem producentem. To byt
pier-wszy projekt kiedy pelnilem jednoczesnie funkcjg producenta wykonawczego

i dyrektora artystycznego. Projekt ten byl kulminacj4 wielu lat cigzkiej pracy,

kreatywnosci, determinacji, wytrwalosci, nadziei, sukces6w, pora1ek, radosci

i zlamanego serca. Projekt ten nie doficzyL mnie jako osoby indywidualnej, ale

dotyczyl muzycznej podrozy, w kt6rej bralem .,dziar z grupq przyjaciol przez

5 poprzednich lat. Symbolizuje koniec jednej podroly (Brian Fentress ptowadz.4cy

grup9 gospel jako artysta gospel) i poczqtek nowej (Brian Fentress Swiecki artysta,

solista). Po wydaniu albumu ,,Lighthouse" zacz4lem zauwazal spadek liczby
zaptoszen do udzialu w warsztatach gospel jako instruktor. R6wnoczesnie pojawilo

sig wigcej mo2liwodci wystgp6w jako wokalista podczas koncert6w i pracy w studio

nad projektami takimi jak Journey artysty OZD.

W 2016 roku Akademia Muzyczna w Lodzi zaproponowala mi stanowisko

goScinnego wykladowcy na Wydziale Wokalno-Aktorskim w niepelnym wymiarze

czasu pracy. Stanowisko zostalo zmienione na pelno etatowe. Moje zajgcia dotycz1:

grup wokalnych (dla student6w drugie go, trzeciego, czwartego i pi4tego roku),

na kt6rych uczg utwor6w zespolowych z r62norodnej listy musicali; interpretacji

utworu (dla student6w trzeciego roku), gdzie uczg student6w jak odnaleZc zwiqzek

z tekstem i muzyk4 podejmuj4c wysilek wyrazania autentycznych emocji podczas

jednoczesnego odgrywania postaci. ponadto wykladam zajEcia z improwizacji

wokalnej (dla student6w drugiego roku), gdzie dajg studentom narzEdzia potrzebne

do tworzenia muzyki bez wcze|niejszego przygotowania. W dodatku prowadzg lekcje

indywidualne (dla student6w pierwszego i drugiego roku), gdzie uczg z zal<restteatru

rnusicalowego techniki wokalnej i wystgpowania na scenie, atakze dyrygujq ch6rem

gospel (dla wszystkich student6w wydziafu wokalno-aktorskie go i jazztt i muzyki
rozrywkowej), gdzie na:;tczam student6w zr6hnicowanego repertuaru piesni gospel.

Do administracyjnej czgsci moich obowi4zk6w nalezy tworzenie sylabus6w

i autorskich program6w do wszystkich przedmiot6w, kt6re wyktadam majEc

na wzglgdzie, ze mogg byi pierwszq osob4, kt6ra ich uczy. Dodatkowo, podejmuj4c

pr6bq rozwoju jako tw6rca programu nau,czania, zlo|ylem autorski program i sylabus

nowego kierunku: Badania nad rodzajami teatru mluzyczlego, kt6ry

procesowl oceny.
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KaZdego roku organizujemy koncert ch6ru gospel, podczas kt6rego studenci

wykonuj4 publicznie muzykg, kt6rej sig nauczyli. Dodatkowo realizowane s4

specjalne koncerty na zaproszefire poza kampusem. Kazdego roku zajmuig sig

produkcjQ spektaklu na wydziale musicalu. To wyzwanie wydobylo ze mnie

zdolnosci i predyspozycje, z kt6rych wczesniej nie zdawalem sobie sprawy.

Produkcja, choreografia, rezyseria musicali jak np. The Sound of Music czy Kr6l Lew
pokazaly mi,2e cale doSwiadczenie mLlzyczne, kt6re zdobylem, ma swoj4 celowoSi.

wystgpowanie na scenie od najmlodszych lat i udzial w roLnego rodzaju

wydarzeniach w ci4gu calego mojego zycia przygotowalo mnie do tego, zebym m6gl
we wla6ciwy spos6b tczyc moich student6w. Jednoczesnie zdalem sobie sprawg,

2e jeszcze nie wiem wszystkiego z dziedziny teatru muzycz11ego. Jednak2e

zamierzam rczwljac sig cale zycie i z ekscytacj4 podejmujg wyzwani e poszerzenia

swojej wiedzy, atakhe umiejgtnosci, aby sta6 najlepszymLa\czycielem jakim tylko
mog9. W rezultacie dzigki moim sukcesom jako producenta i reLysera, pojawity sig

przede mn4 nowe moZliworici. Zostalem poproszony o wyrezyserowanie szkolnego

spektaklu w maju 2019 roku. Produkcja bgdzie zawierac zaadoptowane wersje West

Side Story i Mamma Mia.

Podczas pracy na AkademliMtuycznej w N-odzi zdecydowalem sig na dalsz4

rcalizacjg swojej kariery jako wokalista. Postanowilem wzi1c u.dzial w programie

telewizyjnym i konkursie wokalnym The Voice of Poland. Moim pragnieniem nie

byla wygrana, ale zaprezentowanie siebie publicznoSci spoza Srodowiska gospel

i jazzt, z kt6rymi bylem wczesniej w polsce zwi4zany. M6j udzial w programie

okazal siE sukcesem. Nie tylko poszeruylem swojq publicznosi, ale teL osiqgn4lem

sw6j cel, kt6rym byto przedstawienie siebie Polsce jako Swieckiego solisty.

opuscilem program jako jeden z finalist6w program6w na zywo. po pojawieniu sig

w The Voice of Poland otrzymalem wiele prop ozycji koncert6w, ale teL pr6Sb

o prywatne lekcje emisji glosu. Z powodu ograniczonego czasu nie moglem sprosta6

wszystkim prosbom. zdecydowalem sig wigc zainwestowa6 we wlasn4 markg

warsztat6w, lekcji wokalnych, koncertow o nazwie The Fentress Experience Vocal
Program. zrealizowalem dwa sezony, jeden w Rybniku (2017 rok) i jeden

w Warszawie (2018 rok). KaZdy sezon TFE Vocal Program kohczyl sig koncerlem

finalowym, podczas kt6rego wszyscy uczestnicy mogli wyst4pi6 solo i w zespole,

Zeby zaprezentowa6 sw6j muzyczny rozwoj . ,., ,), ,
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OMOWIENIE WSKAZANEGO OSIAGNIECIA ARTYSTYCZNEGO

Wiosn4 2018 roku zaproponowano mi przygotowanie koncertu Tribute to Ray

Charles, kt6ry mial zostac zrealizowanv jesieni4 2018 roku. IJznalem, Le ta szansa

moze by6 dla mnie wspanialym wyzwaniem wokalnym, dlatego tez przystalem

na propozycjg. zazwyczaj, gdy przygotowujg siE do koncertu zloionego z cover6w,

staram sig wybierad utwory, kt6re znam lub kt6re wczeriniej slyszalem. pozwala mi to
unikn46 nauki zbyt du2ej iloSci tekstu w kr6tkim czasie. Takie mialem postanowienie

w przypadku tego koncerfit, aL do momentu, kiedy zdalem sobie sprawg,2e nie znam

zbyt wielu utwor6w Ray'a Charles'a. Poszukiwanie utwor6w zarnienilo sig

w odkrywanie duszy. czytaj4cjego historig, ogl4daj4c filmy i dokumenty, wsluchuj4c

sig w muzykg, zastanawiaj4c nad slowami, czllemjakbym spotkal Ray'a Charles,a

w prawdziwym Zyciu. Moglem ztaleLc z nim wsp6lne zrozumienie na wielu
poziomach. czulem cos znajomego kiedy stuchalern jego glosu, prawie jakbym

dokladnie wiedzial w jaki spos6b zaSpiewa kolejn4 frazE, jeszcze zanimj4 zaSpiewal.

Wigkszo6i jego improwizacji opierala sig o skalg bluesow4, co stanowilo dla mnie

odkrycie bo sam bylem sklonny spiewac wigcej improwizacji w bluesowym stylu.

wtedy doznalem olsnienia. Moja babcia sprewa w tym samym stylu co Ray charles.

Nie bylo to dla mnie pocz4tkowo takie oczpviste, bo ma Zefski glos i inn4

bar.wg. Poza tym slyszalem jak dpiewa tylko gospel, kiedy Ray ripiewal wszystko

inne. Tak czy inaczej Spiewali z tym samym feelingiern, a to uczucie sprawilo,

2e poczulem sig jakbym byl w domu. Sluchaj4c jego nagrafi slyszalem i powtarzalem

jedn4 z jego wokaliz. w tyrn samym momencie moglem uslyszed swoj4 babcig

we wlasnym glosie. To wtedy po taz pierwszy zdalem sobie z tego sprawg. Byi mo2e

musialem sta6 sig trochg starszy i 2yi trochg dtu2ej Zeby rozwin46 sw6j glos i nabyi

do6wiadczenia. Byi mo2e musialem zmienid swoje inspiracje z zachwytt nad.

wszystkim tym, co wsp6lczesne na muzykg, kt6ra porusza moj4 duszg. Bez wzglEdu

na wszystko, przygotowania do koncertu Tribute to Ray Charles otworzyly coS moim

sercu i urnySle. Ray Charles pokazal m| ze nie muszg porzucac Zadnego ze styl6w

czy gafink6w, kt6rych sig nauczylem, ale raczej pokazal mi jak pol}czyc je

wszystkie. Byl tego najwspanialszym przyktadem, poniewaz nagral wyr6zniaj4ce sig

albumy w niemal kaLdym gatunku m\zycznym i byt w stanie znalelc porozumienie

zar6wno z miodszymi jak i starszymi stuchaczami w ci4gu calej swojej kariery.
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Bylem wielce zainspirowany spotkaniem z Ray'em Charls'em, kt6re odbylo siE

poprzez sluchanie jego muzyki. Cztilem siQ pewny r przygotowany,

aby zaprezentowa6 koncert, kt6ry zostal mu dedykowany, zwtaszcza, 2e byla to

okazja do wsp6lpracy ze wspanialymi muzykami i wokalistami: Mar14 Sobczak

(pianino), Vinim lMoraes (perkusja), Wojtkiem Staniszem (gitara basowa), Piotrem

Wieczorkiem (gitara), PalrycjE MalinowskE (Spiew), and Joann4 Srock4 (Spiew).

Podczas koncertu doSwiadczylem nowego poziomu wolno6ci tworzenia i kontroli nad

glosem, jak nigdy wcze5niej. Nie pochlanial mnie perfekcjonizm. Nie zajmowaly

mnie my61i o dyrygowaniu czy produkcji. Nie powtarzalem tego co robil Ray.

Spiewalem tak, jak czulem w oparciu o wlasne doSwiadczenie mtzyczne. Dzigki

temu koncerlowi nastat dla mnie nowy dzieri jako wokalisty.

Cieszg sig, 2e mogg podzieli6 sig nagraniem z tego koncefiu jako prezentacj4

mojej dzialalnoSci artystycznej. Mam nadziejg, 2e sfuchacze bgd4 mogli uslysze6

i do6wiadczyd mojej muzycznej podr62y. Jestem gotowy na nowy etap w mojej

m:rzycznej karierze. Jestem gotowy tworzyi i zaj4c sig produkcj4 rnuzyki prosto

z mojej duszy, kt6r4 mogg za6piewa6 z wolnoSci4 i spokojem umystu. Jestem gotowy

wykonywa6 muzykg, kt6ra mam nadziejg pozwoli sfuchaczowi do5wiadczyc kaldej

emocji w niej zawartej. Pomimo Swiadomo6ci, 2e daleko zaszedlem, czljE, 2e to

dopiero poczEtek. Jedno jest pewne, moja muzyczrra droga to historia o cig2kiej

pracy, wytrwaloSci i sukcesach. To historia o nadziei zderzaj1cej sig

z przectwnoSciami losu. Moja droga to dziedzictwo muzyki, kt6re z wdziqcznolciq

pozostawiam do odkrycia kolejnym pokolenrom.
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