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WSTĘP 

 

Pracuję w branży muzycznej już około 10-u lat. 

Początki były trudne ze względu na charakter tej branży 

oraz na ludzi, którzy w niej pracują. Będzie w tej książce 

dużo dwubiegunowości, w niektórych zdaniach i słowach 

odnajdziecie nienawiść i jad, a z kolei w innych znajdziecie 

miłość i szczęście. 

Musicie zrozumieć, że muzyka to nie jest łatwy kawałek 

chleba – trzeba mieć w sobie dużo siły i samokontroli, 

żeby się utrzymać. Cały czas należy walczyć o to, co należy 

do samego siebie – czasami nawet trzeba stoczyć bitwę 

o to, aby pozostać sobą i nie dać się otumanić, czy też 

„sprzedać”. Gdy odpuszczasz jednego dnia, drugiego 

pracujesz podwójnie – tu nie ma taryfy ulgowej. Albo w tym 

jesteś, albo nie. 

Chociaż na zewnątrz do końca tego nie widać, polski 

świat muzyczny to wyścig szczurów. Wiele osób, które 

przeczytają tę książkę zgodzi się ze mną, lecz zapewne 

pojawią się również głosy tych, którym moje słowa będą 

ubliżać lub po prostu przeszkadzać. To normalny i naturalny 

proces – będę szczęśliwa zarówno wtedy, gdy pojawią 

się przychylne opinie, jak i szczera krytyka. Będzie to 
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świadectwo tego, iż moje słowa wzbudziły w kimś emocje, 

które z kolei doprowadziły do refleksji. 

Mam również nadzieję, że książka ta pozwoli Wam 

zrozumieć, Drodzy Czytelnicy, co to znaczy pracować 

w branży muzycznej. Wierzę, iż dostrzeżecie to, co po 

dziś dzień było dla Was wielką niewiadomą. Będę szczęśliwa, 

jeśli dzięki mnie choć trochę poznacie ten świat i tajemnice, 

które skrywa. 

Życzę miłego czytania. 
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POCZĄTEK 

 

Muzyka towarzyszyła mi od najmłodszych lat. O tym, 

że nie byłam do końca normalnym dzieckiem świadczył 

fakt, iż w wieku 8 lat poprosiłam rodziców, aby na 

urodziny sprawili mi kasety różnych sławnych zespołów – 

zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. Które dziecko 

prosi o muzykę zamiast o zabawkę? Co więcej, już w tym 

czasie wielbiłam muzykę, której moi rówieśnicy znieść 

nie mogli, przez co byłam tępiona. Tak, to jest właściwe 

słowo – dogryzano mi, dokuczano i nie zostawiano na 

mnie suchej nitki. Kiedy teraz sobie to przypomnę, 

można napisać, że byłam niczym heretyk za panowania 

angielskiego króla Henryka VIII. Oczywiście nie spalono 

mnie za to na stosie, nie zostałam też powieszona, nie 

ścięto mi głowy, ale nie było lekko być „odludkiem”. 

Wszyscy z czasem przyzwyczaili się do mnie, zwłaszcza, 

że zaczęłam też słuchać muzyki uwielbianej przez innych 

– nie dlatego, że mi się podobała, tylko chciałam 

dowiedzieć się, dlaczego jest to taki fenomen. 

Moi rodzice od muzyki nie stronili, aczkolwiek na co 

dzień jej nie słuchali. Musiałam więc radzić sobie sama. 
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Zaczęło się od słuchania radia i nagrywania muzyki na 

kasety. Do dziś pamiętam czuwanie przy magnetofonie 

na odpowiedni moment, z palcami na dwóch przyciskach 

służących do zapisywania aktualnej piosenki. Ha, można 

to nazwać własnoręcznym tworzeniem playlisty. Takich 

kaset miałam mnóstwo. Z różną muzyką. Teraz trudno mi 

w to uwierzyć, ale słuchałam nawet zespołu Aqua – znanego 

z przeboju Barbie Girl. Ściany były oplakatowane wszystkim, 

co było dostępne – od Backstreet Boys po Spice Girls, czy 

Paulę Abdul – było też Fun Factory. Zanim odkryłam co 

tak naprawdę w życiu będzie mnie nakręcać, poznałam 

wiele różnych gatunków muzycznych. Przełomem były 

piosenki takich zespołów jak Metallica, Deep Purple, 

Guns n’ Roses itp. Jednym z miejsc, w których pokochałam 

muzykę jeszcze bardziej niż było to możliwe, był.. wyjazd 

na kolonie do pewnego nadmorskiego miasteczka. 

To był mój pierwszy samodzielny wyjazd bez 

rodziców, więc tym bardziej ekscytacja była wielka. 

Przekrój wiekowy obozowiczów: od lat 7 do 16, jeśli 

dobrze pamiętam. Generalnie bardzo ciekawy klimat 

i atmosfera. Najlepszą rozrywką oczywiście były ogniska, 

na które opiekunowie przynosili gitarę, śpiewniki i można 

było się powydzierać przez jakąś godzinę. I tu właśnie 

poznałam jedne z największych hitów polskiej muzyki, 
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śpiewałam i uczyłam się. To ukształtowało mój światopogląd 

na temat muzyki wykonywanej przez polskich artystów. 

Musimy pamiętać o tym, że po części jesteśmy takimi 

osobami, jakimi tworzą nas piosenki. Stajemy się 

muzyką, która nas przenika i nastraja. Ona nas kreuje – 

może poprawić humor, ale też i go zepsuć. Możecie tego 

nie wiedzieć, ale dźwięki i słowa mają bardzo duży 

wpływ na każdego z Was – kto muzykę kocha, ten 

zrozumie. 

Następny przystanek - Kraków. Pojechałam tam 

z rodziną, pierwszy raz podajże jak miałam 14 lat. 

Podczas urlopu w tym mieście, wybrałam się sama na 

spacer po krakowskim rynku. To była doskonała decyzja. 

Już nie pamiętam jak do tego doszło, ale poznałam 

„ulicznych” muzyków, którzy grając i śpiewając zarabiali 

na bieżące wydatki, alkohol, czy papierosy. Było ich trzech. 

Oprócz nich poznałam również wiele innych wspaniałych 

osób, które miały znaczny wpływ na moje postrzeganie 

muzyki. Nauczyłam się między innymi tego, iż nie trzeba 

trzymać się sztywnych ram. Muzykę można zmieniać, 

bawić się nią i z czegoś oczywistego zrobić coś, co będzie 

równie piękne, ale również i zaskakujące. Ten zespół 

prezentował wszystkie największe polskie hity. Dzięki 

nim poznałam twórczość wielu polskich genialnych zespołów 
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(m.in. Lady Punk, Dżem, Perfect, Lombard, SDM, Republika) 

oraz zagranicznych (Led Zeppelin, Metallica, Black Sabbath) 

i innych. Pamięć niestety jest zawodna, niektóre wydarzenia 

się zacierają, jednak pewna jestem, że w tym właśnie 

mieście zakochałam się w kilku porządnych polskich 

kapelach, takich jak Republika, Dżem, Perfect czy TSA. 

Gdyby nie wspaniali muzycy, których wtedy poznałam, 

nie ukształtowałabym się w taki sposób.. Niestety, nie 

mam z nimi żadnego kontaktu.. Utraciłam go wiele lat 

temu, co jest smutne, aczkolwiek mam nadzieję, że 

nasze drogi jeszcze się zejdą. 

Wróćmy jednak do ówczesnej rzeczywistości. Republika 

i Black Sabbath, to były dla mnie priorytety. Pierwszego 

zespołu słuchałam bez przerwy, poznając dzięki temu cały 

ich repertuar. Teksty, muzyka – coś niesamowitego. Energia, 

jaka z nich płynęła, przepełniała mnie latami. Jeśli miałam 

gorszy dzień, włączałam odtwarzacz, słuchając dziwnych 

i nieprzewidywalnych tekstów Republiki. Wtedy od razu 

wszystko stawało się prostsze. Do dziś, i pewnie po kres 

moich dni, muzyka tego zespołu będzie dla mnie czymś 

wielkim i przede wszystkim będę ją traktować jako swój 

azyl, w którym mogę się zamknąć i na chwilę zapomnieć 

o otaczającym mnie świecie. Z kolei Black Sabbath urzekł 

mnie metaforami zawartymi w tekstach, co więcej, 
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spodobała mi się bardzo ich muzyka. Nie ma co też 

ukrywać tego, iż już wtedy był to zespół znany na całym 

świecie i nie tylko do mnie trafiała ich muzyka. Mam 

nadzieję, że wydadzą jeszcze niejedną płytę. Nie sztuką 

jest zrobić muzykę – sztuką jest zrobić taką muzykę, 

która będzie w nas rozbrzmiewać do końca naszych dni :) 

Później zaczęłam się fascynować praktycznie wszystkim. 

Muzyka była, jest i będzie dla mnie jedyną prawdziwą 

miłością w życiu, która niestety może mnie zdradzić, 

i której na to pozwolę, ponieważ nie będę miała innego 

wyjścia. Rodzinie i przyjaciołom dziękuję za to, że zarazili 

mnie takimi zespołami jak The Offspring, Evanesence, Linkin 

Park, Apocalyptyca, czy Aerosmith, Nightwish (z Tarją 

Turunen), Sabaton, Guns’n Roses oraz wiele, wiele innych 

zespołów, których nie sposób wymienić. Dziękuję również 

za Beyonce, czy Destiny’s Child oraz inne popowe 

brzmienia, których również trzeba doświadczyć. Dziękuję, 

że istnieją/istnieli w Polsce Republika, Budka Suflera, Tadeusz 

Nalepa, Closterkeller, Blue Cafe, Happysad, Strachy na 

Lachy, Carrion, IRA, Lady Pank, Perfect, Leszcze, Maanam, 

Tadeusz Nalepa, Michał „Jelonek” Jelonek, HUNTER, 

Anita Lipnicka, Anti Tunk Nun, Grzegorz Turnau, Coma, 

Hey, Oddział Zamknięty, Patrycja Markowska, Acid Drinkers, 

SBB, TURBO, Marek Grechuta, Mesajah, Zakopower, TSA, 
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Dżem, SDM, Złe Psy, Łzy, Raggafaya, Piasek, Kasia Kowalska, 

Urszula, Maciej Maleńczuk, Pudelsi, Martyna Jakubowicz, 

Doda, Monika Brodka, Sylwia Grzeszczak – o wielu na 

pewno zapomniałam, ale obiecuję, że w tej książce 

przeczytacie przynajmniej o kilku z wyżej wymienionych.  

Dziękuję również za istnienie takim zagranicznym 

zespołom i artyst(k)om jak: The Beatles, The Offspring, 

Nightwish, Rihanna, Christina Perri, Eminem, Kesha, Ennio 

Morricone, Anthrax, Ayo, Bonnie Tyler, Eamon, Blue, 

Whitney Houston, Korpiklaani, Kosheen, Morcheba, Vaya 

Con Dios, Amy Macdonald, Lady Gaga, Kat Graham, Led 

Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Kiss, Motley Crue, Black 

Sabbath, Ozzy Osbourne, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, 

Alice Cooper, Pink Floyd, Seal, Florence and The Machine, 

Vaya Con Dios, Leona Lewis, Ron Rope, Marcus Foster, 

Mike Portnoy, Selah Sue, Louis Armstrong, Kid Rock, MIA, 

The Rolling Stones, Shakira, Passenger.. i wielu innym – 

w kwestii bandów zagranicznych jest ich tak wiele, że 

trudno jest je spamiętać. Jest tak wielu uzdolnionych 

muzyków, że lista ta powinna być książką. Oprócz tych 

wymienionych jest jeszcze mnóstwo tych, których warto 

posłuchać na płycie i na żywo.. :-) 

To jedynie zalążek muzycznego świata kryjącego 

w sobie wiele pereł i diamentów  Aby to wszystko poznać, 
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trzeba się zagłębić w tajemnicze i mroczne korytarze, które 

kończą się.. światłem  

To było wprowadzenie do tego, abyś Ty, drogi 

Czytelniku, mógł zrozumieć jak bardzo zależy mi na muzyce 

i jak wielką wagę przywiązuję do tego, co przeczytasz 

dalej... W wielu momentach będę stąpać po krawędzi, 

z której bardzo szybko mogę być strącona do piekła... 

Oby tak się nie stało! Kolejny rozdział również będzie 

swoistym wprowadzeniem, abyś mógł dostrzec Czytelniku 

jak można trafić tam, gdzie zaszłam ja, a to dopiero 

początek tej wspaniałej przygody... 

 

 
Rys.  1 Anti Tunk Nun, Tomasz 'Titus' Pukacki (Acid Drinkers), klub 

ALIBI Wrocław 2012 fot. Mandi Pigulska 
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Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego 

wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil przy 

kolejnych naszych publikacjach. 

 

Wydawnictwo Psychoskok 
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