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Dla Miłosza Boryckiego wszystko zaczęło się od polskiego rapu. Najpierw był Liroy, zaraz 

potem Kaliber 44 i Wzgórze Ya-Pa 3. Na początku słuchał przede wszystkim polskiego rapu, 

bo „w pewnym wieku przekaz jest ważniejszy niż sama muzyka”. W dzieciństwie przez trzy 

lata uczył się grać na instrumentach klawiszowych, co przydało mu się później, gdy zaczął 

robić podkłady muzyczne i produkować nagrania – czy to na swoje płyty solowe czy na 

albumy Projektora, Pokahontaz czy Fandango Gang. Na poważnie rapować zaczął w 2001 

roku. Razem z Puq założyli zespół Projektor, dzięki któremu Miuosh wszedł na rapową scenę. 

W czerwcu 2001 Projektor nagrał swój pierwszy utwór To Projektor. Miuosh i Puq zaczęli 

grać koncerty, coraz więcej nagrywali. Występujący z nimi beatboxer Minix przedstawił ich 

swojemu starszemu bratu, Rahimowi – legendarnemu już wtedy raperowi i producentowi, w 

latach 90. znanemu z 3 X Klan i współpracy z Kalibrem 44, a potem przede wszystkim z 

Paktofoniki, Pokahontaz  i działalności solowej. Rahimowi spodobał się rap Miuosha i 

zaproponował mu nagranie wspólnego utworu Poprzez teksturę. Razem założyli 

MaxFloStudio, a następnie firmę MaxFloRec, która wydawała ich płyty. Wpływ Paktofoniki 

na muzykę Projektora był tak duży, że na jej temat ukuto nawet termin „postpaktofonizm". 

Młody raper, jeszcze przed maturą, uczestniczył w nagrywaniu debiutanckiego, mocno 

wyczekiwanego albumu Pokahontaz Receptura, rapował też w promującym płytę utworze Za 

szybcy się wściekli. Wkrótce potem ukazał się debiut Projektora. Po  rozstaniu z Rahimem, 

Miuosh założył własną wytwórnię płytową Fandango Records. Nazwę wziął od gry 

komputerowej Grim Fandango, której akcja działa się w podziemiu, zakładając, że 

działalność wytwórni będzie raczej podziemna; dzięki coraz większej popularności Miuosha 

jednak wytwórnia szybko odniosła sukces. W 2007 roku Miuosh wydał debiutancką płytę 

solową. W 2011 ukazała się następna jego solowa produkcja zatytułowana Piąta strona 

świata. W tym czasie muzyk zaczął odkrywać na nowo swoje śląskie korzenie, na co duży 

wpływ miała m.in. znajomość z Janem „Kyksem” Skrzekiem. W 2012 r. wydał album Prosto 

przed siebie, który promował singlem Reprezent. Nie tylko samplował w nim Kalibra 44, ale 

też zaprosił do gościnnego udziału Jokę, współzałożyciela klasycznej dla polskiego hip-hopu 

grupy. W kolejnych latach nagrał następne albumy: Nowe światło – w duecie z Onarem 

(2013), Pan z Katowic (2014) oraz Ulice bogów. Produkcja Fleczer (2015). W czerwcu 

ubiegłego roku ,nakładem wytwórni muzycznej Fandango Records, ukazał się album 

koncertowy 2015 Miuosha , Jimka - Radzimira Dębskiego oraz NOSPR. Na albumie znalazł 

się zapis koncertu nagranego w siedzibie NOSPR z udziałem artystów i orkiestry. 
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