
 

 

 

Gospel Rain jest od lat jednym z najlepszych i rozpoznawalnych polskich zespołów muzyki gospel. 
Jego trzonem jest znakomity, charyzmatyczny chór, wspierany przez wybitych instrumentalistów. 
Stworzyliśmy zespół o niezwykłej energii koncertowej, z prawdziwym, żywym kontakcie z publicznością. 

Gospel Rain jest jednym z najdłużej istniejących zespołów, stworzonych z chrześcijańskiej inspiracji. 
Grupa zebrała się po raz pierwszy w Lublinie w sierpniu 1991 roku, bezpośrednio po historycznym 
Światowym Spotkaniu Młodzieży w Częstochowie, w którym wziął udział Jan Paweł II. Założycielem i liderem 
zespołu jest Grzegorz Głuch, jeden z najbardziej uznanych twórców muzyki gospel w Polsce. 

W dorobku fonograficznym zespołu znajdują się cztery płyty, w tym płyta OGIEŃ, wydana w roku 2016. 
W jej nagraniach wzięli udział Łukasz i Paweł Golec, frontmani Golec uOrkiestra oraz Olga Szomańska, 
Kasia Dereń oraz Mate.O. W kolekcji zespołu znajdują się także: koncertowy album N (2011) z udziałem 
Patrycji Goli, Olgi Szomańskiej, Adama Krylika  oraz płyty: Startooj (2006) oraz Ten, Kto przychodzi (2000).  

Stworzyliśmy nowatorskie projekty muzyczne, przede wszystkim oryginalny projekt EMMANUEL. PIEŚNI 
O NARODZENIU – dedykowany na czas Bożego Narodzenia oraz projekt WYKUPIENI, stworzony z pieśni 
wielkopostnych. 

Prowadzimy warsztaty muzyczne w całej Polsce, dzieląc się naszymi doświadczeniami i autorskimi 
aranżacjami aż kilkuset utworów, jakie opracowaliśmy w czasie naszego artystycznego życia. 

Zespół nieustannie sięga do wielu inspiracji muzycznych. Jego twórczość jest fuzją muzyki gospel, 
nawiązaniem do dobrych źródeł pop i soulu, a także owocem fascynacji nowymi brzmieniami. Specyficzny, 
muzyczny styl grupy tworzą przede wszystkim piękne, wielogłosowe aranżacje chóru, oraz zaskakujące 
brzmienie i różnorodność piosenek. 

Gospel Rain współpracował z wybitnymi polskimi muzykami, w tym z: Natalią Kukulską, Olgą 
Szomańską, Beatą Bednarz, Krzysztofem Iwaneczko, Golec uOrkiestra, Haliną Frąckowiak, Mieczysławem 
Szcześniakiem, Krzysztofem Cugowskim, Andrzejem Lampertem, Piotrem Cugowskim, Wojciechem 
Cugowskim, Kubą Badachem, Marylą Rodowicz, Moniką Kuszyńską, Patrycją Golą, Mateuszem 
Pospieszalskim, Natalią Niemen, Mate.O, Pectus, Adamem Krylikiem, Kolah, Full Power Spirit, Piotrem 
Nazarukiem, Romualdem Lipko, Pawłem Zareckim, Ewą Urygą, Markiem Radulim, Krzysztofem Zalewskim, 
Pawłem Bębenkiem i wieloma innymi. 

Gospel Rain zyskał rangę jednego z najlepiej brzmiących chórów w Polsce, potwierdzoną podczas 
wielu prestiżowych, telewizyjnych wydarzeń koncertowych. 

W roku 2021 Gospel Rain wystąpił w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w koncercie 
poświęconym Krzysztofowi Krawczykowi Zatańczysz ze mną jeszcze raz oraz Koncercie Literackim, w 
którym wykonał brawurowo własną aranżację piosenki Zegarmistrz Światła. Wiosną tego roku Gospel Rain 
wspólnie z TGD, Sound’n’Grace i Małym TGD zaśpiewał podczas Wielkanocnego Koncertu Dobrej Nadziei, 
emitowanego przez TVP. Tego samego roku swą premierę w TVP miał niezapomniany koncert Dekalog 
AD.2021 nagrywany w malowniczej przestrzeni polskich Tatr, z udziałem m.in. Edyty Górniak i wielu 
znakomitych wokalistów.  



W roku 2020 Gospel Rain zrealizował serię koncertów online Drogi Nadziei w ramach programu Kultura w 
Sieci. Wystąpiliśmy w projekcie TVP poświęconym Janowi Pawłowi II odbywającym się równocześnie w 
pięciu największych polskich miastach. W sierpniu 2020 zaśpiewaliśmy w telewizyjnym koncercie 
nagrywanym w legendarnej przestrzeni Stoczni Gdańskiej w czterdziestolecie wybuchu strajków w Stoczni 
Gdańskiej, a grudniu tego roku zaśpiewaliśmy na Jasnej Górze w czasie telewizyjnego koncertu kolęd TVP 
Gdy się Chrystus rodzi. 

Wiosną 2019 roku Gospel Rain wziął udział w unikatowym projekcie zorganizowanym z okazji 15-lecia 
wstąpienia Polski w Unii Europejskiej, w koncercie złożonym z piosenek z legendarnej Listy Przebojów 
radiowej Trójki  wykonywanych przez najlepsze polskie chóry (w tym TGD, Sound’n’Grace). W tym samym 
miesiącu odbył się koncert Niechaj zstąpi Duch Twój emitowany w TVP, nagrany w Centrum Jana Pawła II w 
krakowskich Łagiewnikach, do którego zaprosiliśmy Kasię Dereń, Olgę Szomańską, Macieja 
Miecznikowskiego, Pectus oraz Marka Piekarczyka.  

Jesienią 2019 roku zaśpiewał podczas uroczystego koncertu Słowa, które znaczą w Katowicach z okazji 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w prestiżowym gronie artystów, którzy zaśpiewali ze 
stowarzyszeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. U końcu tego roku Gospel Rain 
zaśpiewał podczas telewizyjnego koncertu kolęd Rodzinne kolędowanie w Bazylice Jasnogórskiej. 

Gospel Rain był twórcą telewizyjnego koncertu Idźmy naprzód z nadzieją w Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie w październiku 2017. W koncercie – obejrzanym przez miliony widzów i uznanym jako jeden z 
najlepszych koncertów chrześcijańskich ostatnich lat – wystąpili Natalia Kukulska, Halina Frąckowiak, Kasia 
Dereń, Krzysztof Cugowski, Andrzej Lampert, Krzysztof Iwaneczko. 

Byliśmy częścią niezapomnianego projektu i koncertu kolęd, stworzonego przez Golec uOrkiestra w 
2013 roku. Przygotowany z wielkim rozmachem koncert obejrzało w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia aż 
cztery miliony widzów. Kolędy w chóralnych aranżacjach Grzegorza Głucha znalazły się na albumie, który 
bardzo szybko osiągnął status podwójnej platynowej płyty. Sukces projektu przyczynił się do dalszej 
współpracy obu zespołów, wspólnych tras koncertowych w całej Polsce. 

Gospel Rain jest twórcą wielkich, plenerowych Koncertów Chwały w Lublinie (2003-2020), gromadzących 
w wieczór Bożego Ciała kilkunastotysięczną widownię. Koncerty Chwały stały się jednymi z największych 
chrześcijańskich, cyklicznych spotkań, odbywających się w Polsce.  

Podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku wspólnie z Golec uOrkiestra prowadził muzyczną oprawę 
spotkania Papieża Franciszka z wolontariuszami z całego świata w krakowskiej Tauron Arena. W ramach 
lubelskich obchodów ŚDM wcześniej prowadziliśmy spotkanie Arena Młodych na stadionie Lublin Arena. 

Gospel Rain nagrywał na płytach największych gwiazd polskiej muzyki, w tym dla Maryli Rodowicz 
(Dalej Orły nagranej na Euro 2012, Warto Czekać), Golec uOrkiestra (Leć muzyczko) Piotra Cugowskiego 
(Kto nie kochał) oraz Ireny Santor, Zdzisławy Sośnickiej, Felicjana Andrzejczaka, Stanisława Głowacza oraz 
zespołów Teksasy i Fausystem.  

Byliśmy zawsze blisko najważniejszych wydarzeń naszego pokolenia. Zagraliśmy koncerty w kanadyjskim 
Toronto podczas Światowych Dni Młodzieży w 2002 roku. W pamiętnych dniach po śmierci Jana Pawła II 
wiosną 2005 roku zaśpiewaliśmy dla ponad 50 tysięcy zgromadzonych w Lublinie. Zaśpiewaliśmy podczas 
koncertu telewizyjnego w 2014 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie w dniach kanonizacji Jana Pawła II. 
Mieliśmy zaszczyt upamiętnić siedemdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego tworząc 
koncert Śpiew Murów’ 44 w lipcu 2014 w Warszawie. Występowaliśmy na najważniejszych festiwalach, m.in. 
Gospel Camp Meeting, Song of Songs, Stróże Poranka. Śpiewaliśmy w czasie spotkań / rekolekcji 
prowadzonych przez wybitnych  liderów m.in. o. Johna Bashobory, ks. Toma DiLorenzo oraz Marii Vadii.  
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