
Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej muzyki 
chrześcijan na świecie. Były leader najbardziej charakterystycz-
nej brytyjskiej chrześcijańskiej grupy rockowej – Delirious. Au-
tor kilkunastu popularnych piosenek, wykonywanych przez wie-
le wspólnot w kościołach na niemal całej kuli ziemskiej. Laureat 
prestiżowych nagród brytyjskiego przemysłu muzycznego. Na 
koncie ma ponad 15 płyt z grupą Delirious oraz wieloma innymi 
artystami, m.in. grupami Hillsong i Jesus Culture, Israelem Hou-
ghtonem, Grahamem Kendrickiem, Matem Redmanem, Dar-
lene Zschech czy Michaelem W. Smithem i Chrisem Tomlinem. 
W 2010 roku stworzył wyjątkowy chrześcijański projekt muzycz-
ny pod nazwą „CompassionArt”. Do udziału w przedsięwzięciu 
zaprosił wiele światowych gwiazd CCM. Każdy z zaproszonych 
artystów napisał i nagrał specjalnie na tę okazję utwór mu-
zyczny. Tak powstał zbiór kilkunastu fantastycznych przebojów 
chrześcijańskich, które grane były przez najpopularniejsze stacje 
muzyczne w Europie i za oceanem. Wszyscy artyści wzięli udział 
w „CompassionArt” całkowicie za darmo, a dochód ze sprzedaży 
płyty przeznaczony został na pomoc dzieciom w Afryce. Martin 
Smith wystąpi w Polsce po raz trzeci (w 2008 roku gościł wraz 
z Delirious w katowickim Spodku, a w 2014 roku w Mysłowi-
cach). W trakcie koncertu Bądź jak Jezus zaprezentuje utwory 
z najnowszej swojej płyty: „Dancing in the Fire” (2022).

MARTIN SMITH



Historia Cat Rea to historia przetrwania, odwagi 
i ostatecznie odkupienia. Jej przesiąknięte du-
szą, nasycone ewangelią piosenki malują obraz 
ludzkiego doświadczenia, które rzadko spoty-
ka się w epoce przetworzenia i nadprodukcji.
Pochodząca z Berwick Hills w Middlesbrough, 
Cat, jak wielu innych, poruszała się po boles-
nych ścieżkach nadużyć, uzależnień i strat, ale 
pośród prób i ucisku odkryła głos, który roz-
brzmiewa wolnością i nadzieją.
Swoim nowym singlem (i teledyskiem) Fire, Cat 
dajenie tylko  świadectwo swojej przeszłości, 
ale mówi z przekonaniem o swojej przyszłości, 
deklaracji odporności i radości  w sposób nie-
zwykle podnoszący na duchu. 
Była chwalona przez BBC Radio, Premiere Go-
spel i twórców smaków na całym świecie, a jej 
debiutancki album Redemption jest w drodze, 
Cat Rea staje się głosem, którego potrzebujemy 
w tych  trudnych i nękanych  wojną czasach.

CAT REA 



Zespół Fisheclectic powstał  jako 
projekt małżeństwa Joanny i Łu-
kasza Kupczyńskich – muzyków, 
kompozytorów, filologów,  którzy 
po latach zbierania doświadczeń 
muzycznych i życiowych posta-
nowili zrealizować swoje twórcze 
marzenie i wydać album, w któ-
rym ważne dla nich, duchowe tre-
ści zostaną ubrane w kreatywne, 
a nawet alternatywne brzmienia.
Pojawił się pomysł płyty inspiro-
wanej wersetami miłosnej księgi 
biblijnej – Pieśni nad Pieśniami. 
W grudniu 2012 roku marzenie 
dojrzało i pojawiło się na świecie, 

jako debiutancki album „Wejdź” z utworami takimi jak „Ogród”, „Góra mirry” i „Pieczęć”, „Ukochana”.
Wkrótce małżeństwo rozwinęło swój studyjny projekt muzyczny, zapraszając do współpracy gitarzystę, 
Michała Dziubę i rozpoczynając działalność koncertową. Mimo zaledwie trzyosobowego składu, udało 
się przełożyć wielowarstwowe utwory na wersje live dzięki wyobraźni i multi- instrumentalizmowi mu-
zyków. I tak, sam Łukasz Kupczyński podczas koncertu gra na 8 instrumentach (kontrabas elektryczny, 
mandola, mandolina, skrzypce, banjo, gitara basowa, komputery i instrumenty klawiszowe).
Trzy lata po wydaniu pierwszej płyty, w 2015 roku pojawił się drugi, tym razem dwujęzyczny album 
Fisheclectic pt. „Biorę Ciebie”. To na nim pojawiły się utwory „Chcę widzieć Cię” i Ucisz się, cieszące się 
nieustającą popularnością wśród słuchaczy.
W 2018 roku muzycy wydali kolejny autorski album pt. „Jeszcze Nie Znikaj”, prezentowany w wielu au-
dycjach muzycznych m.in. Markomanii – autorskiej audycji Marka Niedźwieckiego w radiowej trójce, 
w Muzyce Dobrego Słowa radia czwórka, w audycji Scena i Sława radia Opole i wielu innych, a płyta po-
jawiła się na półkach wszystkich salonów empik.
To co miało być jednorazowym uwolnieniem twórczej energii stało się muzyczną i duchową misją ze-
społu, docierając do serc tysięcy słuchaczy, ceniących szczerość przekazu i nietuzinkowy, eklektycz-
ny styl muzyczny. Piosenki Fisheclectic słuchane są w 61 krajach świata i mają ponad 12 milionów od-
słon w serwisie YouTube. Zespół gościł na festiwalach muzycznych takich jak SLOT Art Festiwal, Song 
of Songs Festival, Ławka Festiwal, Pol’and’Rock Festival (dawny Woodstock), grał koncerty w kościołach 
i na rynkach, w domach pomocy społecznej, jak i na deskach teatrów i filharmonii, klubów muzycznych 
i domów kultury, w kraju i za granicą.

ZESPÓŁ FISHECLECTIC 



modlitwa, energia, muzyka śpiew i taniec!

Po VI Światowym dniu Młodzieży w Częstochowie, jako naturalna kontynuacja entuzjazmu młodych, 
w 1997 roku narodziły się coroczne Spotkania Lednica 2000. Przed spotkaniem w Roku Jubileuszowym 
2000 padł pomysł ożywienia wspólnej lednickiej modlitwy i kontemplacji radosnym śpiewem i tańcem. 
I tak się stało. W Sanktuarium Matki Niezawodnej Nadziei na Jamnej spotkali się Piotr „Żarówa” Ziemow-
ski, grający na VI ŚDM w Częstochowie i Marcin Pokusa – góral i muzyk z żywiecczyzny. Piotr zapropo-
nował Marcinowi wspólne granie na Lednicy i tak powstały pierwsze utwory: „Tańcem chwalmy Go!”, 
„Błogosławcie Pana” i „Słuchaj Izraelu”. 
Od 2000 roku Siewcy służą Spotkaniom Lednickim komponując muzykę i modląc się nią wraz z uczest-
nikami. Do zespołu dołączają wciąż nowi muzycy, aby dzielić radość wiary na koncertach w małych 
i większych miastach w Polsce. Zagrali już blisko 600 koncertów. Kiedy policzyliśmy przejechane kilo-
metry, okazało się, że Siewcy Lednicy już 6 razy okrążyli Kulę Ziemską! Grali św. Janowi Pawłowi II i Bene-
dyktowi XVI, na którego przyjazd do Polski napisali specjalny hymn „Nie lękajcie się”. Przed kanonizacją 
św. Jana Pawła II razem z tysiącami polskich pielgrzymów czuwali na Piazza Navona w Rzymie. Są obecni 
także na Spotkaniach Lednickich na całym świecie: w Chicago, Kolonii oraz Londynie. W 2016 roku, pod-
czas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie grali na przywitanie papieża Franciszka na krakowskich Bło-
niach, w trakcie wszystkich prewydarzeń oraz na zakończenie Mszy Posłania na Campus Misericordiae 
animując radosną modlitwę i taniec dla ponad 2 milionów młodych z całego świata. W roku 2019 zagrali 
koncert podczas czuwania polskiej młodzieży na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. 
Inspiracją dla siewcowej muzyki i tekstów są Pismo Święte oraz słowa św. Jana Pawła II, duchowego 
opiekuna Spotkań Lednickich. Tak powstawały utwory: „Tak, tak, Panie”, „Ojciec”, „Nasze oczekiwanie” 
i wiele innych. Siewcy są również autorami Litanii do św. Jana Pawła II, melodii Koronki do Bożego Miło-
sierdzia oraz Pieśni Pielgrzyma na ŚDM 2016 w Krakowie „Jezu, ufam Tobie!”. Zespół wydał dotąd 7 płyt: 
„Wybierz Chrystusa (2001)”, „Tańcem chwalmy Go!” (2004), „Koronka do Bożego Miłosierdzia” (2004), „Nie 
lękajcie się” (2008), „Nasze oczekiwanie” (2015), „Odszedł Pasterz” (2018) z muzyką wielkopostną w au-
torskich aranżacjach oraz „Usłysz” (2021). 
W listopadzie 2016 roku zostali uhonorowani nagrodą Feniksa, przyznawaną przez Fundację Zakonu 
Kawalerów Maltańskich „Za ewangeliczny zasiew wyrażany muzyką, śpiewem i tańcem.”. 
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