
 
 

 
Florence Jenkins Project to klimatyczny, autorski rock przyprawiony tu i ówdzie etno-sosem. Ambicją zespołu jest opowiadanie 
intrygujących historii, poprzez muzykę prostą, ale wolną od banału. Znakiem rozpoznawczym nieco eklektycznej twórczości FJP są 

niesztampowe teksty oraz aranżacje łączące przestrzenne brzmienia z wyrazistymi rockowymi riffami i pulsem.  
 

Florence Jenkins Project to miks osobowości i wrażliwości muzycznych. Od 2008 roku tworzą go: 
 
● Anna Stokalska – wokal. Absolwentka Dyrygentury Chóralnej UMFC w Warszawie. W FJP wokal kreujący klimaty jasnej strony mocy. Poza FJP 

trenerka wokalna i liderka popularnego rozrywkowego chóru Voysys.  
 

● Łukasz Balcerek – gitara basowa. Informatyk, miłośnik niekomercyjnych działań muzycznych spod znaku alternatywnego rocka. 
Współtwórca FJP, konsekwentnie nieufny wobec wszelkich gadżetów zdaje się jedynie na instrument, piec i własną intuicję muzyczną. 

 
● Kuba Stokalski – gitary. Projektant ambitnych gier komputerowych, miłośnik minimalizmu, ciężkich riffów, ciężkich brzmień i ciężkich 

treningów. Odpowiedzialny za mięsiste i energetyczne ingrediencje miksu gitar, który jest jedną z podstaw brzmienia kapeli. Nie rozstaje 
się z “black beauty” (czarny Gibson Les Paul Custom), choć generalnie woli blondynki. 

 
● Borys Stokalski – gitary, wokal. Absolwent konserwatorium im. Elsnera w klasie gitary klasycznej, przerwał studia na UMFiC poświęcając 

życie zawodowe informatyce. Do muzyki powrócił w ramach łagodnej postaci kryzysu wieku średniego współtworząc FJP. Zawsze chętny do 
komplikowania aranżacji i instrumentarium, ku rozpaczy pozostałych członków zespołu. 

 
● Wojtek Sznajder – perkusja, w czasie wolnym od zarządzania informatyką w międzynarodowych korporachach przygotowuje się do bycia 

zawodowym pilotem. Albo pływa na desce za latawcem. Albo jeździ na nartach. Jak nie ma śniegu, i nie wieje to gra na perkusji w FJP, które 
współtworzył. Nie jest prawdą, że wyznaje zasadę "nie musi być równo, byle było głośno". Czasem rzuca pałkami – trzeba uważać na próbach. 

 
   



Dyskografia 

ALBUM III x III / życie i inne katastrofy, Unsigned Records, 2020 r. 

 
W czerwcu 2020 zespół wydał zrealizowany w Quality Studio, drugi album CD zawierający 9 utworów zgrupowanych w trzy “tryptyki”. Przewodnim 
tematem albumu są katastrofy, rozumiane przede wszystkim jako transformacje i przemiany - wielkie i małe, intymne, egzystencjalne i 
metafizyczne.  
 
Najważniejsze inspiracje dla albumu to poematy t.s. Eliota - “Ziemia Jałowa” i “Wydrążeni ludzie”, część tekstów to wręcz adaptacja wybranych 
wątków tych dzieł. Kolejne inspiracje to choćby “Pod osłoną nieba” Paula Bowlesa (oraz filmowa adaptacja tej powieści) czy wątki filmu 
“incepcja”. Poza tekstami własnymi i adaptacjami na albumie znalazły się też utwory do wierszy Adama Mickiewicza i Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Warstwa muzyczna stanowi rozwinięcie eklektycznego stylu zakorzenionego w alternatywnym rocku z przyprawą bliskowschodniej 
melodyki i rytmiki, zaprezentowanego w albumie Antymetafizyka. W albumie “III x III” muzyczne tropy prowadzą również w mniej oczekiwanych 
kierunkach, takich jak trip hop czy piosenka folkowa czerpiąca z bossa novy. 
 
Strona plastyczna albumu wydanego jako digipack to znowu dzieło graficzki - tym razem Marty Ignerskiej. Jej kolaże i fotomontaże stanowią 
czasem melancholijny, czasem dramatyczny, A czasem ironiczny komentarz do 9 piosenek składających się na III x III. 
 

singiel KAIROS, Unsigned Records, 2020 r. 

 
Pierwszy singiel albumu “III x III / życie i inne katastrofy”.  WydanY w dystrybucji elektronicznej na wiodących serwisach streamingowych 
Zrealizowany w Quality Studio / Studio Laski przez Radka Bednarka i opublikowany w kwietniu 2020. Kairos to kompozycja która zachowując 
zasadniczą prostotę, łączy ją z migotliwą zmiennością tempa, nastroju i harmonii. Tekst piosenki jest wyrastająca z intymnej “chwili ulotnej” 
impresją na temat słynnych wersów otwierających “Ziemię jałową” T.S.Eliota - “April is the cruellest month …”  



 

singiel Laffsong (Nienasycona), Unsigned Records, 2019 r. 

 
Singiel wydany w dystrybucji elektronicznej na wiodących serwisach streamingowych, w trakcie pracy nad kolejnym albumem, którego wydanie 
planowane jest na 2020. Bezpretensjonalna rockowa, tekko “twistująca” piosenka o miłości zaśpiewana przez Annę Stokalską miała swój debiut 
radiowy w wersji “unplugged” w lipcu 2019. Zrealizowany w Quality Studio / Studio Laski przez Radka Bednarka i wydana w październiku. 
  
 Album Antymetafizyka, Unsigned Records, 2018 r. 

 
W roku 2018 zespół wydał zrealizowany w Quality Studio, debiutancki album CD ANTYMETAFIZYKA zawierający 15 utworów. Oprócz oryginalnej 
muzyki zespołu, wypełniającej większość albumu, znalazły się na nim niebanalne adaptacje muzyki Krzysztofa Komedy, Czesława Niemena i zespołu 
The Police. Album znalazł się w pierwszej trójce najlepszych albumów Polskiego rocka i zajął 6-te miejsce na liście polskich płyt wydanych w 2018 
audycji “Noc z Jedynką”. 
 
Oryginalne teksty Borys Stokalskiego to historie inspirowane metafizycznymi opowieściami - od Starego Testamentu (Walka Jakuba, Absalom, 
Jeremiasz), poprzez mistyczną tradycję Izraela (Zohar,  historia praskiego Golema), aż po twórczość Ludwika Wittgensteina.(utwór tytułowy). W 
warstwie tekstowej znajdziemy też poezję Rilkego, pieśń Galla Anonima i balladę Stinga.   
 
Starannie wydany album ozdabiają grafiki Zuzanny Królik, zrealizowane nietypową  techniką wykorzystywaną w tatuażu. Oprócz książeczki z 
tekstami do albumu dołączona jest grafika Zuzanny w formie plakatu. 
  
Albumu można posłuchać na CD oraz w edycji elektroniczne w serwisach muzycznych (iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, Tidal i wielu innych). 
Album ma też swoją stronę internetową - www.antymetafizyka.pl. Zawiera ona bezpłatnie dostępne nagrania, teksty, grafiki i informacje o 
zespole.  
  
Wszystkie wydawnictwa zespołu realizowane pod szyldem Unsigned Records to produkcje w pełni niezależne. 
 

http://www.antymetafizyka.pl/


Koncerty Florence Jenkins Project 

Zespół występował w ciągu ostatnich lat grając koncerty, grając najczęściej w warszawskich klubach. Nie stroni jednak również od występów w 
innych miejscach Polski. Wybrane koncerty z ostatnich lat: 

● Support dla Varius Manx, Milanówek, stadion 2019 
● Finał WOŚP, Służewski Dom Kultury, Warszawa 2019 
● “Petardy Księdza Kaczkowskiego”, koncert charytatywny, wraz z Oddziałem Zamkniętym, Pudelsami, Dollz Insane i in. 
● Premiera albumy Antymetafizyka, Proxima, Warszawa 2018 
● Festiwalu “Loud & Clear”, Warszawa 2013 (Barometr) i 2014 (OKO) 
● Festiwal Dachoofka, Kraków 2011 i 2012 (Zaścianek) 
● Hard Rock Rising wraz z Moniką Urlik i One, HRC Warszawa 2015 
● Organizowany przez “praojca” polskiego bębniarstwa Jurka “Słomę” Słomińskiego festiwal “Dni kultury pokoju”, Dąbrówka/Lublin 

2010 i 2015 
● Występ - rock opera - wraz z Rust i The Voices dla Orange Polska, ATM Studio, 2013 

  
Media społecznościowe:   

YouTube:  https://www.youtube.com/user/FJPVideoChannel 
Facebook: https://www.facebook.com/florencejenkinsproject 
Instagram: florence.jenkins.project 
Tidal: https://tidal.com/browse/artist/9190704 
Spotify: https://open.spotify.com/artist/1ELskZYX3mVOHnLwKaBygv 
Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/florence-jenkins-project/1295922878 
Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/13353193 
SoundCloud: https://soundcloud.com/florencejenkinsproject 
 
https://www.antymetafizyka.pl - strona albumu “Antymetafizyka” 
  
Media  

Polskie Radio Program 1:  

“Noc z Jedynką”, 6 stycznia 2019, podsumowanie roku, album antymetafizyka na 3 miejscu w kategorii “Polski Rock” i 6 miejscu w kategorii 
“Polska płyta”. 
“nowa polska muzyka”, 21 stycznia 2018, Radiowa premiera cyfrowej wersji albumu 
 
Polskie Radio Dzieciom:  

Wywiad i mini koncert “unplugged”, 16 maja 2019, https://www.polskieradio.pl/18/7604/Artykul/2310705,Florence-Jenkins-Project-oraz-Kari-Sal 
“Co nam w duszy gra”, Wywiad i fragmenty albumu antymetafizyka, 16 Lipca, 2018 
 
Radio Płońsk 93.6 FM: 

Wywiad i fragmenty albumu antymetafizyka, 2 czerwca, 2019, 
https://tunein.com/radio/Radio-PLONSK-936-s276909/?fbclid=IwAR0Tjgv4guvEZ3irvN6U3pIRfiyX-qdlfyPkpy9WzG4eMCzBn89-Ecmq66s 
 

https://www.youtube.com/user/FJPVideoChannel/videos
https://www.facebook.com/florencejenkinsproject
https://tidal.com/browse/artist/9190704
https://open.spotify.com/artist/1ELskZYX3mVOHnLwKaBygv
https://music.apple.com/us/artist/florence-jenkins-project/1295922878
https://www.deezer.com/us/artist/13353193
https://soundcloud.com/florencejenkinsproject
https://www.antymetafizyka.pl/


Blog Warto Posłuchać: 

Wywiad: https://wartoposluchac.wordpress.com/2019/05/15/florence-jenkins-project-wywiad-15-05-2019-r/ 
 
Radio Praga:  

Wywiad i fragmenty albumu antymetafizyka, 19 Września, 2018 
  
Art Mundus 

Recenzja płyty Antymetafizyka: https://artmundus.pl/recenzje-plyt/florence-jenkins-project-antymetafizyka-wydanie-wlasne-2017 
 
 
Kontakt: 

 
florencejenkinsproject@gmail.pl 
Borys Stokalski 506 017 100, bstokalski@gmail.com 
 
 

https://wartoposluchac.wordpress.com/2019/05/15/florence-jenkins-project-wywiad-15-05-2019-r/
https://artmundus.pl/recenzje-plyt/florence-jenkins-project-antymetafizyka-wydanie-wlasne-2017
mailto:florencejenkinsproject@gmail.pl

