
[PL] [english below] 

Paweł Izdebski – wokalista, leworęczny gitarzysta, piosenkopisarz, kompozytor I 

youtuber. 30-letni debiutant z podwarszawskiej Wiązowny dotychczas był znany 

szerzej jako wokalista Studio Accantus czy były gitarzysta Ralpha Kaminskiego. 

Tym razem oferuje swój autorski materiał podczas trasy “Niewiarygodny Tour”, na 

której razem ze swoim zespołem muzycznym promują wydany 17 stycznia 2020 

krążek pt. “@strach”. 

 

Folk-rockowe, żywe brzmienia oparte na gitarach i instrumentach smyczkowych, 

oplecione charakterystycznym wokalem Izdebskiego, który wciąga na zabój. Na 

płycie nie znajdziemy syntetycznych dźwięków, czy grama nieautentyczności – 

zarówno w muzyce, jak i przekazie lirycznym. Emocjonalny wydźwięk utworów ze 

‘@strachu’ Izdebskiego nie pozwoli przejść obojętnie obok tej propozycji. Koncerty 

Pawła Izdebskiego to powiew świeżości i jakości na polskiej scenie alternatywnej. 

 

“Mam wrażenie, że zbyt późno orientujemy się, ile czasu tracimy i jak mało go mamy. Mocno wierzę w to, 

że któraś z piosenek złamie Cię do tego stopnia, że wyznasz miłość odpowiedniej osobie, odkurzysz 

instrument, który przez lata leżał na strychu albo zadzwonisz do osoby, która boi się tak samo jak Ty.” – 

Paweł Izdebski o płycie “@strach”. 

 

Single: 

“Nora” - https://www.youtube.com/watch?v=bYJDPE8cN2s 

“Laura” - https://www.youtube.com/watch?v=Yvk_7MNC8Qg 

“Szwy” - https://www.youtube.com/watch?v=prAoa8lbAv4 

“3” - https://www.youtube.com/watch?v=ezDvmqnuuT8 

“Niewiarygodne” - https://www.youtube.com/watch?v=7NmOUyy2_64 

 

Płyta “@strach” w serwisach streamingowych: https://ffm.to/izdebskistrach/ 

Oraz w Empikach: https://www.empik.com/strach-izdebski-

pawel,p1238131139,muzyka-p  

 

 

 

 



 

 

 

[EN] 

Paweł Izdebski – a vocalist, a left-handed guitarist, a singer-songwriter, a 

composer and a youtuber. 30yo debutant from Wiązowna (near Warsaw) was until 

now known as a vocalist of Studio Accantus or an ex-guitarist of Ralph Kaminski. 

Today he offers his original work while touring with his band on “Niewiarygodny 

Tour” - a nationwide tour promoting “@strach”, Pawel’s original album that was 

released this January.  

 

Folk-rock-ish, lively sounds based on guitars and string instruments, topped with 

the distinctive, addictive vocal of Izdebski. The album does not contain a synthetic 

sound or a gram of inauthenticity - both in music and lyrics. The emotional 

overtones of Izdebski's ‘@strach’ songs will not let you pass by this suggestion. 

Paweł Izdebski's concerts are a breath of freshness and quality on the Polish 

alternative scene. 

 

“I have the impression that we realize too late, how much time we lose and how little of it we have. I 

strongly believe that one of the songs will break you to such an extent that you confess love to the right 

person, vacuum the instrument that has been in the attic for years or call a person who is as afraid as you 

are.” – Paweł Izdebski about his album “@strach”. 

 

Singles: 

“Nora” - https://www.youtube.com/watch?v=bYJDPE8cN2s 

“Laura” - https://www.youtube.com/watch?v=Yvk_7MNC8Qg 

“Szwy” - https://www.youtube.com/watch?v=prAoa8lbAv4 

“3” - https://www.youtube.com/watch?v=ezDvmqnuuT8 

“Niewiarygodne” - https://www.youtube.com/watch?v=7NmOUyy2_64 

 

CD “@strach” in streaming: https://ffm.to/izdebskistrach/ 

And in Empik stores: https://www.empik.com/strach-izdebski-

pawel,p1238131139,muzyka-p 

 


