
Mamy nasze 5 minut 
 
             Na długo przed roz-
poczęciem koncertu wokół 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Tarnowie Opolskim kłębił się 
tłum młodzieży, w którym 
przewagę miały dziewczęta. 
Kolorowo (i skąpo) odziane,  
podekscytowane, na wiele 
sposobów odmieniały imię 
Kamila Bednarka, który wraz 
z zespołem StarGuardMuffin 
miał dać tu koncert. Młody 
wokalista stał się idolem nas-
tolatek po tym, jak wziął 
udział w programie „Mam 
talent”.   Przed koncertem mu-
zycy przeznaczyli trochę czasu 
dla mediów, więc w imieniu 
naszych czytelników spotkała 
się z nimi pisząca te słowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     Na stronach in-
ternetowych można znaleźć 
różne daty powstania zespołu, 
dlatego, by mieć informacje „z 
pierwszej ręki”, padło pytanie 
o początki ich dynamicznie 
rozwijającej się kariery. Trzy 
lata temu, jesienią spotkaliśmy 
się u dziadków Radka, by ra-
zem pograć, na początku tylko 
dla siebie… mówi Maciek. 
Radek dodaje: to się wkrótce 
zmieniło, przestaliśmy być 
„zespołem garażowym”, kiedy 
wystąpiliśmy w suporcie przed 
koncertem East West Rockers. 
Obaj  są zgodni, że mimo iż 
wybrali reggae, które w 
ostatnich latach było raczej 
obok głównych nurtów mu-
zycznych, ciepłe przyjęcie 
publiczności i rosnąca popu-
larność zaskoczyła ich sa-
mych.  Nie można się oprzeć 
pokusie i nie zapytać o wpływ 
telewizyjnych występów Ka-
mila, a także o to, co sądzą  o 
tej części publiczności,  która 
raczej nie słyszała nigdy o 

Bobie Marleyu i korzeniach 
uprawianej przez nich muzyki.  
– To prawda – mówią -  jak 
widać po gromadzącej się tu 
dziś publiczności, przychodzą 
nas posłuchać ludzie, którzy 
wiedzą czego mogą się spo-
dziewać, jak i ci, którzy… 
chcieli tylko zobaczyć Kamila. 
Naszym zadaniem jest ich w 
jakiś sposób zatrzymać, prze-
konać do nas i naszej muzyki.  
Chcielibyśmy, żeby słuchali 
nie tylko nas. Zachęcić do 
poszukiwań, próbowania cze-
goś nowego. Nie da się słu-
chać w kółko tej samej muzyki, 
tego samego zespołu. Trzeba 
rozwijać swoje zainteresowa-
nia, sięgać głębiej, dalej… Na 
pewno część naszych fanek 
odejdzie, znajdzie sobie inne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obiekty uwielbienia. Ale mamy  
nadzieję, że część zostanie. 
Zależy nam, żeby było ich jak 
najwięcej. - Reggae po okresie 
marleyowskim stała się muzy-
ką – niszową!. (wpada mi w 
słowo któryś z rozmówców). 
Właśnie tak była postrzegana. 
Raczej kojarzy się z klubami, 
koncertami dla nielicznych… 
Dążymy do tego, żeby nie była 
taka niszowa. Gramy koncerty 
mniejsze i większe. Tak samo 
dobrze się bawimy w małych 
klubach jak i grając dla kilku 
tysięcy. - Czy gracie inaczej w 
zależności od liczby słuchają-
cych? - Nie! Każdy koncert 
jest tak samo zbudowany. Sta-
ramy się grać najlepiej jak 
umiemy. 
-Wasza muzyka jest eklekty-
czna - nie jest to tylko trady-
cyjne reggae. – Chcielibyśmy 
wypracować własny, niepow-
tarzalny styl, łącząc  różne 
nurty, bo to nam się wydaje 
ciekawe. Każdego z nas uk-
ształtowała szkoła muzyczna,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
razem możemy stworzyć coś 
fajnego, oryginalnego. Jesteś-
my otwarci, staramy się nie 
zamykać na żaden typ muzyki. 
- Co robicie poza graniem? 
Poza tym, że dwóch z nas 
(Kamil i Maciek) stara się 
pogodzić granie z przygotowa-
niami do matury, nie ma czasu 
na nic innego poza muzyką. To 
dość wyczerpujące - gramy 4 
dni w tygodniu, trzeba też po-
ćwiczyć, pobyć z bliskimi… 
Nie da rady! 
- A czy w szkole macie jakieś 
ulgi? Noo… - mówi Maciek - 
Bywa, że udaje się coś prze-
sunąć, zaliczyć indywidualnie, 
ale są nauczyciele, dla których 
nie ma wytłumaczenia - ma 
być tak, a  nie inaczej… Sta-
ramy się jakoś zdawać sobie 
radę.  
To jest wybór, chcą skorzystać 
z szansy, jaka się przed nimi 
otwarła. Raczej nie widzą 
możliwości na podjęcia 
studiów zaraz po maturze, 
którą jednak chcieliby zdać. 
Koncerty i praca nad kolej-
nymi utworami, doskonalenie - 
to teraz mają w planie.  
- Mamy swoje 5 minut, musimy 
je wykorzystać  - mówią. 

Dalsze plany i marzenia? 
Wszyscy członkowie zespołu 
są zgodni co do tego, że w 
najbliższej przyszłości  będą 
koncertować, tworzyć muzykę, 
nagrywać nowe płyty. Bardzo 
im zależy, żeby w ciągu naj-
bliższych 2-3 lat pojechać na 
Jamajkę. Poznać kolebkę 
reggae, wchłonąć w siebie ten 
klimat… To nie tylko marze-
nie, to już plan. Wierzą, że 
taka podróż wzbogaci ich du-
chowo i muzycznie. Kamil 
ponadto ma jeszcze jedno 
marzenie - dać wspólny Kon-
cert z  Gentlemanem – muzy- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kiem śpiewającym reggae i 
dancehall. 
              Koncert zespołu Star 
GuardMuffin odbył się przy 
szczelnie wypełnionej widow-
ni. Każde wejście Kamila 
witane było rzęsistymi bra-
wami i piskami fanek, któ-
rych spora grupa tańczyła pod 
sceną. Zabawa i entuzjazm 
wielbicieli – choć żywiołowe, 
nie przekroczyły granic ani 
obyczaju, ani bezpieczeństwa. 
Było wesoło, czasem melan-
cholijnie, czasem energety-
cznie. Z koncertu zadowoleni 
byli i ci, którzy przyszli po-
słuchać reggae i ci, którzy 
wolą żywsze rytmy.  Szkoda 
tylko, że – mimo wcześniej-
szych obietnic - tłumy łowców 
autografów (po prawie go-
dzinnym oczekiwaniu) odeszły 
zawiedzione. Wprawdzie zes-
pół ostatnio „unosi się na fali 
popularności”, lecz takie za-
chowanie nie wpływa pozy-
tywnie na wizerunek.  Na na-
szej niewielkiej scenie Mie-
liśmy okazję gościć gwiazdy o 
ugruntowanej pozycji w show 
biznesie, które nie odmawiały 
wielbicielom tej drobnej przy-
jemności. 
            Niemniej życzymy zes-
połowi dalszego rozwijania tak 
obiecująco rozpoczynającej się 
kariery, maturzystom połama-
nia piór, no i spełnienia ma-
rzeń o podróży.  

 
 

 

Oficjalna strona internetowa: 
kamil-bednarek.pl 
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