
Czołem!!! Nazywam się Dawid (Deley)Szachnowski jestem uczniem II klasy technnikum w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.Kształcę się jako technik elektryk,jeśli 
chodzi o moje hobby to mam ich dosyć sporo z tym, że  wszystkie się wiążą w jedną fajną,zgrną 
całość co pozwala mi na rozwijanie swojej myśli na szukanie nowej technologi.Fakt! Zabiera mi to 
sporo czasu ale opłaca się:).Moje zainteresowanie mogę pozielić na trzy główne kategorie:

-Gra na instrumentach perkusyjnych.

-Technika estradowa.

-Elektryka.

Większość pomyślałoby tak ''jak można umnieć grać na perkusji skoro każda kończyna robi coś 
innego???''A jednak,można ! :)
Swoją kariere jako perkusista zacząłem we wrześniu 2013 roku,wczesniej w wakacje dostałem 
propozycję grania w zesole ''Carbon'' od podstaw,gdzie nie wiedziałem nawet jak instument 
wygląda...Ale postanowiłem sprawdzić siebie i spróbwać.Miejsce gdzie obywały się próby to MDK
w Barcinie w tym czasie od pierwszych zajęć trafiłem na wspaniałą osobę opiekuna salki 
muzycznej ,zaproponował mi uczęszczanie na zajęcia związane z grą na perkusji.. Szczerze mówiąc
nigdy nie przepuszczałem, że będe bębniarzem. Udało mi się za zarobione samodzielnie pieniadze 
zakupić pierwszą PERKUSJĘ. I takod tamtego czasu minęły prawie trzy lata. W tym czasie 
jeździłem na lekcje do Bydgoszczy gdzie ćwiczyłem wrsztat. Opłacał się. Zdbyłem podstawy.  
Obecnie uczę się z Internetu,magazynów itp., mam zespół i gram często sesyjnie,nabywam nowe 
znajomości.Obecnie sprzet na którym gram to; korpusy- Peace,Blachy-Zidjian oraz Paiste,Osprzęt-
Tama.

Świetnie odnalazłem sie też w klimatach Techniki Estradowej czyli obstawa koncertów pod 
względem dźwiękowo-technicznym.W przyszłości chciałbym posiadać firmę z tym zwiazaną . 
Ponieważ miałem już okazję brać udział w takich projektach wiem, żę jest to przyjemna praca z 
artystamii ciekawymi ludźmi.Taka praca wiąże sie z dużymi wyzwaniami i kazdego  dnia będę 
musiał pokonywać inne przeszkody i realizować różne zadania.



Elektryka-to mój chleb powszedni - równy grze na bębnach. Co  w  tym lubię?
– montować
– łączyć,
– szukać błędów,
– programować!!!

Pracy jest dużo,nauki też- ale się opłaca ..Jest to pomysł i pewny zawód, który przyniesie mi
korzyści.

 Mam to szczęście że moje zycie połączyło wszystkie te pasje i zawód. W "Mechanie" 
rozwijam skrzydła jako elektryk, poszerzając swoje wiedzę i umiejetności na lekcjach i 
warsztatach. W trakcie imprez szkolnych mam okazję "pobyć" akustykiem i reżyserem a 
także a może przede wszystkim jestem głównym inicjatorem i GŁOWĄ zespołu, a może 
jego rekami i nogami:)

 
- Życie jest pasją- pasja jest moim życiem 
                                                         
                                                                                                  DAWID 


