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 Jak się Pan nauczył grad na gitarze? Co Pana 

do tego skłoniło? 

To chyba gdzieś we mnie po prostu siedziało. 

Z muzyką zawsze było mi po drodze. Przez dwa 

lata uczyłem się w ognisku muzycznym. Potem 

dołożyłem do gitary klasycznej przetworniki, 

skonstruowałem do tego wzmacniacz i tak 

zaczęła się przyjaźo z mocniejszym uderzeniem. 

Grałem głównie ze słuchu. Nie było wtedy 

YouTube’a z lekcjami wideo. Technikę gry trzeba 

było wypracowad samemu. Co więcej, muzyka 

dostępna była wyłącznie w wersji analogowej –

winyl albo taśma magnetofonowa. Sprawiało to, 

że ten sam utwór na innym sprzęcie grał 

w innej tonacji. 

Nie było łatwo, ale było w nas dużo zapału. Mój 

kolega, który w owych młodzieoczych latach 

grał na perkusji twierdzi, że gdybyśmy 

dysponowali takimi możliwościami jakie są 

teraz, to ho, ho! 

 

 Jaką miał Pan pierwszą gitarę? Był to Pana 

własny zakup? 

Pierwszą klasyczną gitarę dostałem w szkole 

podstawowej od moich rodziców. Sam 

natomiast, za ciężko zarobione pieniądze 

kupiłem swoją pierwszą gitarę elektryczną. Był 

to polskiej produkcji „Kosmos”. To kultowa 

gitara wzorowana na Gibson Moderne, na 

której grywały młode polskie zespoły rockowe. 

Kto oglądał film „Wszystko co kocham” – wie 

o co chodzi. Do tego miałem samodzielnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

skonstruowane efekty gitarowe. W sklepie tego 

po prostu nie dało się kupid. Cały ten sprzęt 

z sentymentu mam do dziś. 

 

 Grał Pan w liceum? 

Tak. W środowe wieczory sprawdzaliśmy 

wytrzymałośd ścian koszalioskiego „Bronka”. 

Graliśmy wtedy rock i metal, polski 

i zagraniczny. TSA, Perfect, Maanam, KISS, 

Motorhead, Black Sabbath i tym podobne. Kilka 

lat temu po długiej przerwie spotkałem się 

z perkusistą, o którym już wspominałem. Mamy 

taki dziki plan, żeby zagrad razem jak kiedyś, 

chodby ku uciesze naszych dzieci. Niewiele 

brakowało, a w ostatnie Boże Narodzenie sen 

miał się spełnid gdzieś w połowie drogi między 

Koszalinem a Poznaniem. 

 

 Co Pan najbardziej lubi robid w wolnym 

czasie i gdzie go spędzad? 

Lubię „podłubad” przy domu, uwielbiam 

podróże. Wyjeżdżam za miasto, a jak nie sprzyja 

pogoda to siadam przy klawiaturze, ale 

fortepianu. To działa trochę inaczej niż gra na 

gitarze. Uspokaja. 

 

 Ulubiony zespół/album/utwór? 

Ulubionego chyba nie mam. Słucham rocka 

i metalu w różnych odmianach. Chętnie 

wracam do muzyki elektronicznej. Bywa, że 

jedną płytę odtwarzam w samochodzie przez 



kilka miesięcy. Z sentymentu wracam do płyt 

z lat młodości. Gdybym miał wymienid co 

u mnie stoi na półce to m.in.: Depeche Mode, 

Deep Purple, Linkin Park, Nightwish, Metallica, 

Evanescence, Nickelback. Ale także Enya, 

Vangelis, Jean Michelle Jarre, Kitaro. 

 

 Inne zainteresowania poza muzyką? 

Od lat pasjonuję się elektroniką i automatyką. 

Moja pierwsza praca związana była 

z konstruowaniem i programowaniem robotów 

przemysłowych. Nie czułem, że pracuję, bo 

mnie to fascynowało. W domu mam wiele 

udogodnieo, które sam wymyśliłem i sam 

zrobiłem. Takie połączenie „Pomysłowego 

Dobromira” i „Sąsiadów”. Jak ktoś oglądał bajki, 

to obydwie zna. U mnie, na razie, wszystko 

działa! 

 

 Co Pan najbardziej lubi w pracy w szkole? 

Młodzież w różnych odmianach. Miałem okazję 

pracowad w przemyśle, pracuję z dorosłymi, ale 

najbardziej odpowiada mi praca z młodzieżą. 

Do Ekonoma trafiłem przez czysty przypadek 

i tak już zostało … 

 Co z zespołem szkolnym? Jak powstał, jak 

funkcjonuje i co Panu się w nim najbardziej 

podoba? 

Pomysł zagrania w szkole zrodził się przy okazji 

przygotowao do obchodów 70. lecia Ekonoma. 

Jeden z nauczycieli napomknął ówczesnemu 

dyrektorowi szkoły, Pani Jadwidze Topolan, 

że gram na gitarze. A i Luiza nam się trafiła ze 

swoim białym Schecterem. Miało byd rockowo, 

a to mi pasowało. Jeden utwór był już wybrany. 

Zaproponowałem dwa kolejne. Teksty na 

potrzeby uroczystości napisała polonistka, Pani 

Monika Żarna. Rozpisałem partie gitarowe i tak 

się zaczęło … 

Większośd występów przygotowywana jest 

w ostatniej chwili. Młodzież ma naukę, ja swoje 

obowiązki i siłą rzeczy – zwykle mamy dwie, 

trzy próby. Do tego dochodzą kłopoty 

„kadrowe”. Brakuje nam perkusisty i gitarzysty 

basowego. Podczas występów z konieczności 

korzystamy z automatów w sekcji rytmicznej. 

Gitary i wokal są na żywo. 

Najważniejsze w tym szkolnym muzykowaniu 

jest to, że swój talent zaprezentowad mogą 

uczniowie, którzy – tak jak kilkoro nauczycieli 

Ekonoma – mają rockową duszę. 

Dziękuję za wywiad i życzę dużo sukcesów, nie 

tylko w pracy! 

L. Z. 

 

 


