Szanowni Państwo

	Nazywam się Daniel Szczepański, mam 22 lata,jestem trębaczem, urodziłem się w Warszawie. Pochodzę z muzycznej rodziny, i to dzięki niej mogę teraz z dumą oznajmić, iż zostałem przyjęty do jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie, do New School  w Nowym Yorku na wydział jazzu i muzyki współczesnej na trąbkę. Muzyka jazzowa pochłaniała mnie i fascynowała odkąd tylko usłyszałem ją pierwszy raz. Jestem niezmiernie szczęśliwy z tego faktu, że znalazłem się w gronie naprawdę nielicznych, których ten zaszczyt dostąpił.

	 Nowy York jest największą kolebką muzyki jazzowej na świecie. Tam powstawały nowe gatunki, najsłynniejsze kluby jazzowe, oraz właśnie tamtymi ulicami przeszła największa ilość gigantów i innowatorów muzyki jazzowej. Jest to miasto pełne historii, oraz tradycji, które chciałbym kontynuować. Pracowałem na ten sukces odkąd mam styczność z muzyką. Oczywiście gdyby nie wsparcie osób mi najbliższych, i tych którzy mocno we mnie wierzyli, nauczali, dawali mi jedyne w swoim rodzaju unikalne porady jak się ustosunkować do studiów za granicą nie mogłoby dojść do tego faktu. Od zawsze byłem wychowywany w sposób, który kulturę, a przede wszystkim muzykę, stawiał na pierwszym miejscu, a Stany Zjednoczone były mi opisywane jako najtrafniejsze miejsce do studiowania na świecie. 

	Studiowanie tam stało się moim największym marzeniem z którego już nie miałem planu wycofać się kiedykolwiek. Naprawdę jeszcze nie mogę dojść do siebie, że to wszystko się stało! Niestety studia te kosztują bardzo dużo, bo aż ~$40.000 za rok za samą naukę, a do tego kolejne ~$20.000 za zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie itp. Dostałem od New School stypendium w wysokości 25% na naukę (czyli $10.000), w związku z czym, potrzebuję jeszcze  około $50.000. Bardzo potrzebuję funduszy na spełnienie mojego największego marzenia, szerzenia kultury, oraz jak najbardziej wpłynąć na rozwój i innowację  muzyki! Piszę do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie finansowe. Mnie i mojej rodziny nie stać aby opłacić tak gigantyczną sumę (a to dopiero pierwszy rok studiów). Jedyną nadzieją na zrealizowanie tego nie łatwego, ale jakże niosącego korzyści planu, jest otrzymanie pomocy finansowej właśnie od Państwa. Jeśli tylko będzie taka możliwość, chciałbym osobiście zaprezentować własną osobę aby osobiście odpowiedzieć i uwiarygodnić wszelkie pytania. Uprzejmie proszę o pomoc dla mnie i moich marzeń.
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