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1.Jak rozpoczęła się twoja muzyczna pasja? 
Muzyka moją pasją jest od najmłodszych lat. Tak 
naprawdę to się wszystko zaczęło od grania w  szkołach  
itp. najpierw zacząłem robić muzykę Techno Dance ,  
remixy, składanki itp . Potem miałem  ciężki etap w 
życiu,  przeżyłem wiele bolesnych chwil… sercowych i 
przeniosłem się na muzykę H-H  / POP. Zacząłem to 
robić, wydałem  kawałek z Peterem  Dałem  Go Na O 2 
.PL i tak niespodziewanie to rozniosło się w eter, i 

przyniosło duży Sukces i  zacząłem wydawać dalej , i 

kolejne kawałki odnosiły sukcesy i tak to robię dalej 
od  nas dla was .Teraz współpracuje z ponad 26 
zespołami z Polski np. Ania Deko . Jaroo itp., już 
niedługo premiera new kawałków  i  będę dalej to robił  

 
 
2.Co lub kto jest dla Ciebie inspiracją w tworzeniu muzyki? 
Życie, miłość, wydarzenie, bo niektóre ze słów trzeba unieść i zrozumieć. 
 
3.Czy robisz lub zamierzasz robić w życiu coś więcej niż "tylko" 
nagrywanie płyt? 
Tak  robię,  nie tylko tą muzyką żyję, ale również pracuję. Co dzień jeżdżę przez Świdnicę, 
być może mijam waszą szkołę, bo wiem, że przejeżdżam koło jakiejś  szkoły, a tak ogólnie to 
pracuję za Świdnicą. Heh mam wiele perspektyw życiowych, a co do robienia muzyki,  to 
pracuję i produkuję muzykę. Czasem jest ciężko, ale daje radę. 
 
4.Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? 
 Dom, rodzina, miłość, praca, muzyka  i   żeby  dać dobry start rodzinie i być szczęśliwym 
-jak teraz . 
 
 5.Jakie jest twoje największe marzenie? 
Heh, lepiej za dużo nie marzyć, marzenia mogą sparzyć  

Marzenie ?Wszystko mi się raczej spełniło, ale tak to bym pojechał do MIAMI.  
 
6.Który z twoich utworów byś nam polecił przede wszystkim ? 
Dosłownie wszystkie. Wiem, że są gorsze i  lepsze  Tak szczerze to "Żegnam Cię", „Jedna 

miłość jedno życie”, "Tak bardzo Cię kocham",” Chociaż raz" itp. Zapraszam na 

DjDecibel.wrzuta.pl i na http://www.facebook.com/DjDecibell    

Pozdrawiam  Was, nauczycieli, dyrekcję   Z poważaniem Dj Decibel  
                                
 
                                                             Wywiad przeprowadzała Beata Długosz kl.1 d 


