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Jak wyglądały początki Twojej 
edukacji muzycznej?

Michał Bednarz: Po ukończeniu 
trzebnickiej „dwójki" (SP nr 2 – 
przyp. red.) oraz wrocławskiego 
Liceum nr 10 świadomie wybra-
łem Wrocławską Szkołę Jazzu i 
Muzyki Rozrywkowej, gdzie spę-
dziłem 6 lat. Razem z kolegami 
założyliśmy tam zespół o nazwie 
Klintet, z którym startowaliśmy 
na różnych konkursach, zagrali-
śmy parę koncertów i wydaliśmy 
dwie małe Epki. Chcieliśmy stu-
diować w Groningen, w Holan-
dii. Za pierwszym razem się nie 
dostałem. Później okazało się, że 
jednak jest miejsce z listy rezer-
wowej, ale pieniądze odłożone 
na studiowanie za granicą prze-
znaczyłem na ówczesną miłość 
– Audi 80 Coupe 2.8 v6 quattro. 
Koniec końców wyboru studio-
wania we Wrocławiu nie żałuję.

No tak, to w końcu samochody 
to Twoja druga – obok muzyki – 
życiowa pasja.

W tym temacie jest spory ruch. 
Teraz mam dokładnie ósme i 
dziewiąte auto z kolei. Nieste-
ty nie da się jednym amatorsko 
uprawiać sportów motorowych 
i używać do pracy. Ścigam się 
Mitsubishi Coltem, a do wożenia 
sprzętu muzycznego mam tylno-
napędowe kombi. Mitsubishi jest 
mistrzowskie. Ma syndrom o#a-
ry: jest bite, ale cały czas kocha 
(śmiech) – nic się w nim nie psu-
je. Tak czy inaczej, w rodzinnym 
mieście chyba bardziej znany je-
stem trzebnickiej drogówce niż 
ogólnie z faktu bycia muzykiem 
(śmiech). 

To trochę niebezpieczne hobby 
w połączeniu z zawodem muzy-
ka – perkusisty. Nie boisz się o 
swoją karierę muzyczną? 

Jeżdżę teraz autem wyposażo-
nym w klatkę bezpieczeństwa. 
Nie jeżdżę też tak, jak niektórzy 
zdesperowani uczestnicy rajdów, 
"na maksa". Startuję w imprezach, 
które nie wymagają licencji kie-
rowcy rajdowego. Są to imprezy 
typu KJS, czyli konkursowa jazda 
samochodem. Z poważniejszych 
zaliczyłem Kryterium Kamion-
ki oraz Walimską Zimówkę. W 
Rajdowych Mistrzostwach Wro-
cławia jestem liderem w klasie 
III po V eliminacji, a w ubiegłym 
roku w jednym z KJS-ów zają-
łem II miejsce. Jest to pasja dość 
kosztowna, dlatego chętnie okleję 
auto w barwy jakiegoś sponso-

ra. Już kiedyś jeden anonimowy 
trzebnicki przedsiębiorca mnie 
wspomógł, za co jestem bardzo 
wdzięczny.

A kogo najczęściej słuchasz 
podczas jazdy?

Pilota (śmiech). Staram się wy-
startować chociaż raz na miesiąc. 
Jeśli zostawię nadmiar energii na 
torze, to później jestem w mia-
rę kulturalnym kierowcą na co 

dzień. Jeśli chodzi o ulubionych 
bębniarzy, zawsze moim guru 
był Dave Weckl, a aktualnie Steve 
Smith, Dennis Chambers, Vin-
nie Colaiuta, Chris Dave czy Jojo 
Mayer. Wcześniej słuchałem bęb-
niarzy metalowych. 

Co tak właściwie zainspirowa-
ło Cię do grania na perkusji? 
Pamiętasz w ilu zespołach już 
grałeś?

Trzeba by zacząć od Black Sab-
bath. Byłem nastoletnim fana-
tykiem, w 8 klasie zaczęło mi 
mocno chodzić po głowie granie. 
Rodzice oczywiście nie trakto-
wali tego poważnie i sugerowali 
wybicie sobie tego z głowy. W li-
ceum chciałem być jak moi idole, 
a słuchałem też wtedy Slayera, 
Sepultury, Metalliki itp. Koledzy 
zaczęli coś mówić o założeniu ze-
społu, a ja byłem świetnym kan-

dydatem, bo miałem komplet pa-
łek (śmiech). Założyliśmy kapelę. 
Gdy do domu wjechał mój pierw-
szy bęben #rmy Takton, przygoda 
się zaczęła. Pojawiły się pęcherze i 
odciski, ale grałem dalej. W klasie 
maturalnej, ku uciesze rodziców, 
już wiedziałem, że zostanę perku-
sistą. Od tamtego czasu tych skła-
dów zaczęło pojawiać się coraz 
więcej. Grałem m.in. w Esqaria-
lu, którego  słuchałem w liceum. 

Kiedyś nie uwierzyłbym też, że 
będę grał dwutygodniową trasę 
supportując Vadera. Aktualnie 
udzielam się w Full-X, Trzyna-
stej w Samo Południe, Vincencie, 
Ansambl Peregrinus, Domestic 
Waste. Jestem stałym zastępcą 
w Centrali 57, Ace Cover Band, 
MAM Trio. Oprócz tego gram 
w dwóch zespołach eventowych 
– Free Concept (z trzebnickim 
gitarzystą Damianem Cioskiem) 
oraz Decybele. Wcześniejsze do-
świadczenia to, min. Blueberry 
Band, Klintet i parę innych pro-
jektów. Zespół Vincent jest w 
trakcie promocji płyty, której pre-
miera będzie 23.01.2014. Gośćmi 
na płycie byli: Jacek Krzaklewski 
– gitarzysta Perfectu oraz raper 
Kasta, a w klipie brał udział Ro-
bert Gonera. Jej realizatorem oraz 
producentem jest Wojtek Kocha-
nek, który w swoim dorobku ma 
nagrodę Grammy za realizację 

płyty Chak’i Khan, a współpra-
cował z Usherem, Steve'm Vai'em 
czy Ozzym Osbournem. W grud-
niu wchodzimy do studia z Trzy-
nastą w Samo Południe. Materiał 
na płytę jest bardzo energetyczny. 
Moim najświeższym wydawnic-
twem jest płyta Full-X Trio – „An 
Introductin to Counterpoint".

Imponujące dokonania. A co 
sądzisz w takim razie o powsta-
jącej szkole muzycznej w Trzeb-
nicy? 

To jest rewelacyjny pomysł. Uwa-
żam, że taka placówka powinna 
istnieć już od dawna. Obecnie 
często się mówi o tym, że mło-
dzież jest coraz gorsza, a jedno-
cześnie redukuje się przedmioty, 
takie jak - muzyka czy plastyka. 
Szkoła jest po to, by pokazać i 

otworzyć przed młodym człowie-
kiem różne perspektywy rozwo-
ju. Jeśli nie pokaże się młodym 
tych dobrych rzeczy, nie da im się 
szansy na rozwinięcie tych pasji – 
i nie ważne czy będzie to pasja do 
muzyki, czy do sportu – może się 
okazać, że jedyną ich rozrywką 
będzie piwko w parku (w najlep-
szym wypadku).

Wspomniałeś o Adamie Fularze. 
Jak to się stało, że dołączyłeś do 
jego zespołu? Pamiętasz, kiedy 
to było?

To był prawdopodobnie 2010 rok, 
dokładnie nie pamiętam. Zaszła 
u nich konieczność zmiany bęb-
niarza, a podstawą funkcjonowa-
nia tej branży jest poczta panto-
$owa. Kolega, z którym gram w 
zespole Vincent, znał się z chło-
pakami z Full-X. Oni pewnego 
dnia zapytali go o perkusistę, 
więc polecił im mnie. Odkąd za-

częliśmy wspólnie grać, czuję, że 
zrobiliśmy bardzo duży postęp. 
Jesteśmy wszyscy otwarci na wza-
jemną, konstruktywną krytykę w 
trakcie prób i tworzenia materia-
łu. Adam nieustannie szuka nie-
przetartych szlaków, aż czasami 
mam ochotę mu powiedzieć, żeby 
zagrał coś prościej bądź wymyślił 
coś normalnego (śmiech). Atmos-
fera w zespole jest bardzo fajna, 
jesteśmy w dobrej formie. Full-X 
Trio nie gra wielu koncertów, 
choć myślę, że to mogłoby wyglą-
dać lepiej, bo dwugryfowa gitara 
Adama, na której gra oburącz jak 
na fortepianie, przyciąga uwagę. 
Tomek gra popisowo i spektaku-
larnie, używa ciekawych technik 
na basie. Nie jest to typowa nisza, 
dlatego warto usłyszeć i zobaczyć 
to na żywo. 

Grałeś już jazzowo, rockowo, 
bluesowo, a czasami jeszcze 
cięższe rzeczy, a w Full-X Trio 
grasz fusion. Jaka stylistyka jest 
Ci najbliższa? 

Właśnie fusion, bo pod 
to właściwie moż-

na podciągnąć 
w s z y s t k o . 

Mogę sobie 
pozwol ić 

na to, 
ż e b y 
w ra-
m a c h 
fusion 
zagrać 

drum'n'ba-
se albo balla-

dę, jest to bar-
dzo uniwersalny 

styl. Dla mnie fusion 
to energia i poruszanie się 

w klarownych sytuacjach ryt-
micznych, bez zbędnego "lania 
wody". Charakterystyczne jest 
stabilne tempo i zde#niowany 
groove, a dookoła można zrobić 
praktycznie wszystko. 

Twój talent został też kilka razy 
doceniony...

Tak, graliśmy na Bluesie nad 
Bobrem, dostaliśmy wtedy wy-
różnienie za aranż utworu Tade-
usza Nalepy "Oni zaraz przyjdą 
tu" w 2012 roku, a ja zgarnąłem 
nagrodę dla najlepszego perku-
sisty festiwalu. Była też "Solów-
ka" w Nowej Soli, gdzie również 
zostałem uznany za najlepszego 
bębniarza. 

Dziękuję za rozmowę i do zo-
baczenia na koncercie podczas 
Trzebnickich Zaduszek Jazzo-
wych.

Rozmawiała Patrycja Król

 - 

tel.  71 312 12 43
kulturaisport.trzebnica.pl

Zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy!

Z prac dostarczonych do biblioteki powstanie wielka wystawa:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebnicy

Michał Bednarz urodził się 28 lat temu w Trzebnicy. Jest absolwentem Wrocławskiej 
Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, a obecnie Akademii Muzycznej im. Karola Li-
pińskiego we Wrocławiu, na wydziale Jazz i Muzyka Estradowa. 22 listopada Michał 
wraz z zespołem Full-X Trio zagra podczas Trzebnickich Zaduszek Jazzowych w Cen-
trum Kultury i Sportu. Jest zawodowym perkusistą, ale nie wyobraża sobie życia bez raj-
dów samochodowych. O obu tych zajęciach opowiada z właściwą sobie pasją.

Samochody to druga – obok muzyki – życiowa pasja Michała Bednarza.
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