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Pewnego dnia do przedszkola, do którego mnie prowadziła Mama, przyszli 
nauczyciele ze szkoły muzycznej szukać talentów pośród nas – maluchów. Takich 
dzieciaków, które słyszą, mają poczucie rytmu, są zainteresowane muzykowaniem 
na prostych przedszkolnych instrumentach. Spośród kilku wybrano i mnie. 
 
Tak więc, jak „ukończyłem” przedszkole, zacząłem uczęszczać do szkoły muzycznej. 
Wybór instrumentu? Moja Mama grała (gra nadal) na organach w kościele, więc 
byłem obeznany, zaprzyjaźniony z klawiaturą. Fortepian był naturalnym wyborem. 
Owszem, tylko do czwartej klasy. Stało się tak, że słyszeliśmy z Mamą granie 
waltorni, poznaliśmy dr. Piotra Pożakowskiego – to dzięki niemu i zmieniłem 
instrument, i swoje podejście do Muzyki. Do ćwiczeń. Jakieś pierwsze sukcesy                 
na konkursach waltorniowych usposobiły mnie bardzo pozytywnie zarówno do tego 
instrumentu, do szerszego poznawania repertuaru, jak i do bardzo poważnego 
traktowania swojej nauki. Może gdzieś we mnie było, nawet nie całkiem 
uświadomione, poczucie o niemarnowaniu talentu. 
 
Pierwszy i drugi stopień to Gdynia. Akademia Muzyczna to Gdańsk. Akademia i Pan 
prof. Edward Daniecki, którego poznałem już wcześniej, jeżdżąc na konsultacje 
pedagogiczne. 
 
Już podczas studiów współpracowałem z różnymi orkiestrami, m.in. Filharmonią 
Bałtycką, Polską Filharmonią Kameralną Sopot czy Elbląską Orkiestrą Kameralną. 
 
Wybierając waltornię, instrument specyficzny, wiedziałem, że będę grał                             
w orkiestrach. W zespołach. I to jest to, co chcę robić. Spełniać się w zespołowym 
graniu. Kiedy przychodzę do orkiestry, gram, to w pierwszym rzędzie czuję się 
rzemieślnikiem uprawiającym zawód muzyka – owszem, chcę jak najlepiej 
wykonywać swoją pracę. Ocierać się o artyzm. Oddać swoje emocje, radość grania. 
Artystą czuję się bardziej, kiedy mam możliwość grania solowego. To takie 
zatopienie się w interpretację. To nie tylko podanie dźwięków – oby jak najlepsze – to 
także oddanie wrażliwości, siebie. 
 
Ważnym w życiu muzyka jest spotkanie ludzi, którzy potrafią uwrażliwić młodego, 
początkującego instrumentalistę, przede wszystkim na aspekt muzykalności. 
Ja miałem szczęście do dobrych nauczycieli. To już panowie, których wymieniłem. 
Ale jeszcze Pani Bożena Szull -Talar, akompaniatorka. Zawdzięczam jej wiele. 
 
Nie, nie czuję się pośród tłumu ani lepszy, ani inny tylko dlatego, że jestem 
muzykiem. Może? Może czasem bardziej spełniony, mający satysfakcję ze swojej 
pracy. I może, co ważne – cieszę się, że jestem tym, kim jestem – muzykiem. Robię 
to, co lubię, kocham. I to nie jest tak, że czekam weekendu, żeby od pracy odpocząć. 
Najczęściej koncert w filharmonii jest w piątek wieczorem… a w sobotę już mogę 
sobie ćwiczyć. To taka odrębność. Całkiem przyjemna. 
 
Nie tak dawno grałem swoje recitale dyplomowe – muzykę Carla von Webera, Jana 

Sebastiana Bacha, Paula Ducasa, a od września 2013 jestem muzykiem Filharmonii 

Gorzowskiej 


