
KONCERT KAMILA BEDNARKA
NA ZAKO¡CZENIE LATA

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

- Ciechociƒska publicznoÊç Ci´ pokocha∏a!
- Ja pokocha∏em ich! Wyjàtkowy koncert na za-

koƒczenie lata. I tak jak na poczàtku publicznoÊç
nieÊmia∏o podrygiwa∏a, tak w trakcie rozkr´ci∏a si´,
wyszed∏em na drugi bis i wcale nie mia∏em ochoty
koƒczyç naszego grania. Gdyby nie to, ˝e ch∏opaki
z ekipy musieli pokonaç drog´ 300 km do domu,
ch´tnie kontynuowa∏bym koncert.

- Bardzo nas to cieszy, ale czy starczy∏oby Ci energii?
Na scenie jesteÊ niezwykle ˝ywio∏owy. Skàd bierzesz
tyle energii i czy w ˝yciu prywatnym te˝ jesteÊ taki jak

na scenie?
- Jestem tylko cz∏owiekiem. Jak ka˝dy z nas mam

jakieÊ swoje ma∏e problemy, ale staram si´ od nich
uciekaç i obracaç si´ wÊród przyjació∏. Nawet jeÊli
gram koncert, a mam gorszy dzieƒ, jestem zm´czony,
to gdy wychodz´ na scen´, zupe∏nie o tym zapominam.
W∏àcza si´ adrenalina, patrz´ na ludzi, a widzàc ich
reakcje, wiem, ˝e mam misj´ i rozumiem, po co jestem
na scenie. Zerkam na uÊmiechy ludzi i to mnie mo-
tywuje. To daje mi si∏´ na koncertach. Bo w ˝yciu
poza scenà jest oczywiÊcie ró˝nie. Jak u ka˝dego

Kamil Bednarek, znany tak˝e jako MaccaBraa to dwudziestodwuletni artysta, który na scenie muzycznej
zas∏ynà∏ dzi´ki trzeciej edycji programu „Mam talent”. 1 wrzeÊnia 2013 roku, dzi´ki Urz´dowi Miejskiemu
w Ciechocinku, w muszli koncertowej odby∏ si´ wyst´p zespo∏u „Bednarek”. W wydarzeniu wzi´∏a udzia∏ zarów-
no licznie zgromadzona m∏odzie˝, jak i starsze pokolenia. Ca∏y plac w parku Zdrojowym zosta∏ wype∏niony
po brzegi, a uradowana widownia wielokrotnie powtarza∏a, i˝ by∏ to „koncert roku”! Po pó∏toragodzinnym wys-
t´pie oraz rozdaniu licznych autografów, Kamil Bednarek udzieli∏ nam wywiadu, który prezentujemy poni˝ej.

fot. J. Giza, K. Jasiƒska
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z nas. W ogóle myÊl´, ˝e wielu ludzi, mimo tego ˝e ma przyjació∏, jest samotnych.
Brakuje im uÊmiechu. Ciesz´ si´, ˝e takie chwile jak na przyk∏ad mój koncert,
mogà daç im ten uÊmiech.

- Ten uÊmiech dajesz ju˝ trzeci rok. By∏eÊ w trójce najlepszych 3 edycji „Mam
talent”. Mimo i˝ nie wygra∏eÊ programu, to polska publika i show biznes przyj´li
ci´ z otwartymi ramionami. Zwyk∏y ch∏opak z Brzegu w województwie opolskim
nagle zyska∏ tysiàce fanów. Czy show biznes, do którego trafi∏eÊ, pozytywnie ci´
zaskoczy∏, czy mo˝e rozczarowa∏?

- Bardziej rozczarowa∏. Jest to Êwiat iluzji, cyrk na kó∏kach, którego do tej
pory czasem nie rozumiem. Jednak ciesz´ si´, ˝e mog∏em go poznaç, bo b´d´ te˝
o nim pisa∏. Ludzie muszà byç Êwiadomi tego, co dzieje si´ doko∏a. OczywiÊcie
show biznes jest potrzebny, bo to przecie˝ on promuje muzyków. Jednak dla
mnie najwa˝niejsze sà koncerty - kontakt z ludêmi, z którymi mog´ rozmawiaç
i cieszyç si´ wspólnà muzycznà chwilà. A wiadomo - szklany ekran nie zastàpi
tego bezpoÊredniego kontaktu z drugim cz∏owiekiem. Dlatego koncerty kocham
najbardziej.

- Na dzisiejszym koncercie pojawi∏y si´ utwory z poczàtków twojej twórczoÊci
- jeszcze z zespo∏em Star Guard Muffin, jak i wykonania z ostatniej p∏yty pt. „Jes-
tem…”. Porównujàc dwie pierwsze p∏yty z tà ostatnià, s∏ychaç, ˝e ewoluujesz jako
muzyk.

- Tak, bardzo. Mimo i˝ ostatnia p∏yta powsta∏a w doÊç szybkim tempie, by∏a
realizowana bardzo spontanicznie i nie zdà˝y∏em pochyliç si´ nad nià tyle,
na ile bym chcia∏, to jestem zadowolony z efektu. P∏yta zosta∏a odebrana bardzo
pozytywnie, choç obawia∏em si´, ˝e wszystko dzia∏o si´ zbyt szybko. Ale tak bar-
dzo chcia∏em pokazaç ten swój nowy projekt, podzieliç si´ nim z ludêmi… Zresztà
zawsze staram si´ ca∏y czas rozwijaç, byç lepszym od Kamila z dnia wczorajszego
i to mi pomaga. Nie chodzi o to, by byç lepszym od kogoÊ innego, tylko by stawaç
si´ lepszym od siebie samego.

- Poprzednie p∏yty by∏y mocno rozrywkowe, a teraz mo˝emy poznaç Kamila
w wydaniu refleksyjnym…

- Tak, masz racj´. To w∏aÊnie refleksje pozwalajà nam si´ rozwijaç, kroczyç
do przodu.

- A myÊlisz ju˝ o tym, co zaprezentujesz publice w przysz∏oÊci?
- Tak, myÊl´ ju˝ o nowej p∏ycie. Teraz chc´, by ten nowy projekt by∏ przygoto-

wany z ka˝dej strony profesjonalnie. Nie mog´ pozwoliç sobie na to, ˝e coÊ b´dzie
niedopi´te, nieprzygotowane. Nowa p∏yta to b´dzie taka moja „córeczka”.

- A zdradzisz nam, w jakim kierunku muzycznym podà˝ysz na swej nowej p∏y-
cie?

- Mog´ zdradziç ci tylko tyle, ˝e to na pewno nie b´dzie tylko reggae. Mam
nadziej´, ˝e zaskocz´ wszystkich pozytywnie.

- Pozostaje wi´c nam tylko czekaç na t´ twojà „córeczk´”. Mam nadziej´,
˝e jeszcze kiedyÊ odwiedzisz Ciechocinek.

- Obiecuj´, ˝e wróc´, jeÊli tylko b´dziecie chcieli.
          Karolina Jasiƒska


