
Wywiad z Bęsiem 
 
Łukasz Bęś („Bęsiu”) - raper, 
urodził się w Jeleniej Górze w 
1988r. Muzyczną przygodę 
zaczął w wieku 18 lat. Kom-
pozytor, autor tekstów. Zało-
życiel i współtwórca zespołu 
„Rymcerze”. Wydał trzy płyty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na jednej z nich zaśpiewało 18 
raperów z różnych krajów. 
Wystąpił już ponad 200 razy w 
kraju i na świecie. Dla mło-
dzieży Publicznego Gimnaz-
jum w Tarnowie Opolskim ra-
pował na koncercie walentyn-
kowym 12 lutego br. Choć 
utwory artysty nie zawierają 
wulgarnych i agresywnych 
tekstów, za to poruszają ważne 
sprawy „pomiędzy duchem a 
materią” – słuchacze dobrze 
się bawili. Po koncercie uczeń 
tarnowskiego gimnazjum prze-
prowadził z raperem wywiad 
zamieszczony poniżej. 
 
Skąd Pana pseudonim? 
Od nazwiska – nazywam się 
Łukasz Bęś. Jak gęś, tylko 
przez „b” (śmiech). Całe życie 
wołali na mnie „Bęsiu”. Teraz 
tak zostało i jest dobrze. 
Mógłby Pan króciutko opo-
wiedzieć jak zaczęła się ta 
przygoda z muzyką? 
No tak, byłem kiedyś zły, teraz 
jestem dobry. Tak naprawdę 
swoje życie pogrążałem kiedyś 
w bagnie narkotyków, alko-
holu, imprez, dziewczyn i 
wszystkiego, co było tylko 
możliwe. Na pielgrzymce do 
Medjugorje, na którą namó-
wiła mnie mama, Bóg zmienił 
moje życie, poprzez danie mi 
znaku. A mianowicie, myśląc 
czy Bóg istnieje chciałem  by 
dał mi znak i wtedy zaczęły 
płynąć mi z oczu łzy, których 
nie potrafiłem powstrzymać, a 
w sercu zrobiło się ciepło.  

Odczułem prawdziwą radość, 
więc postanowiłem, że pójdę 
tym tropem. Determinacja zro-
biła też wiele. Także modlitwy 
moich znajomych sprawiły, że 
jestem dzisiaj po prostu wol-
nym człowiekiem.  W sumie to 
wszystko później przełożyło się 
na muzykę, bo zacząłem ją  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robić, żebym mógł ludziom 
rozgłaszać to, co w życiu prze-
żyłem. 
Dlaczego właśnie rap? 
Dlatego, że słuchałem od dzie-
cka hip-hopu i zawsze na 
dzielnicy wczuwaliśmy się w 
teksty dzisiejszych klasyków. 
Sam zacząłem go robić po 
2006 roku, po potężnej 
zmianie mojego życia.
Szkoliłem swój tęgi głos. 
Ćwiczyłem coraz częściej, 
zacząłem pisać coraz więcej 
tekstów. Spróbowałem nagrać 
pierwszą płytę, która została 
dobrze przyjęta, więc
próbowałem dalej i nie 
zrezygnowałem. Życzę wszyst-
kim, żeby realizowali się, nie 
rezygnowali, nawet jeśli ciężko 
im na początku, bo mnie też na 
początku ciężko szło, ale dzięki 
mojej pracy i determinacji do-
szedłem do tego, że mogę 
dzisiaj rozdawać płyty i grać 
koncerty. 
Czyli teksty piosenek pisze 
Pan osobiście, a jak z muzy-
ką do nich? 
Jestem też kompozytorem, 
piszę muzykę, ale mam też od 
tego swoich kumpli. Wykorzys-
tuję również muzykę z Ame-
ryki, którą kupuję, ponieważ 
bity amerykańskie łatwo wpa-
dają w ucho. 
Czy łatwo jest śpiewać 
piosenki o tematyce religij-
nej? 
Tak, ja rapuję, o tym, co 
przeżyłem. A jak śpiewa się o 
tym, co się czuje, to łatwo 

przychodzi. udało mi się wyjść 
na prostą przy pomocy Boga, o 
tym rapuję. Wiadomo, że 
dzisiaj Bóg jest mało popu-
larny, ale staram się i idę pod 
prąd. Mam ludzi, którzy się za 
mnie modlą. Jest dużo rape-
rów, którzy mówią o Bogu. 
Razem przetrzymamy i razem 
lecimy w tym kierunku, a Bóg 
nam w tym pomaga. Jesteśmy 
przez to silniejsi i nie zważamy 
na krytykę. 
Ma Pan piosenkę ze swojego 
zbioru, którą lubi najbar-
dziej ? 
Każdą, bo każdej jestem 
pewien. Wiadomo, że pierwsza 
płyta nie była aż tak pro-
fesjonalna, ze względu na to, 
że sam wtedy ćwiczyłem i się 
uczyłem. To były pierwsze 
teksty, których nie zgłębiałem 
nie wiadomo jak, pierwsze 
nagrywki, a mój głos nie 
brzmiał jeszcze tak dobrze, 
emocje nie były właściwie 
oddane. Teraz jest ten przymus 
dopracowania wszystkiego. 
Więc myślę, że ewentualnie 
jestem najmniej zadowolony z 
pierwszej płyty. Następne są 
bardziej profesjonalne. Ale 
jestem dumny z każdego 
kawałka, jaki napisałem, bo 
jest szczery. Wiadomo, są pio-
senki, które są bardziej roz-
chwytywane i do nich robię 
teledyski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kto jest Pana idolem, ins-
piracją? 
Lecrae - jest to raper ze 
Stanów, który w tym roku 
otrzymał nagrodę Grammy za 
najlepszy album gospel (rodzaj 
chrześcijańskiej muzyki obrzę-
dowej). Nagrywa już od kilku 
lat płyty i również nawija o 
Bogu. Robi to w niesamowity 
sposób. Można powiedzieć, że 
na nim się wzoruję. Jego 
muzyka i teksty na maksa mnie 
motywują do tego, aby coś 

stworzyć. Myślę, że w Ameryce 
trudniej jest mu się przebić, 
ale robi to tak profesjonalnie, 
że się mu udaje i nawet z nim 
współpracuję. 
Ma Pan jakieś plany, szykuje 
się do jakieś większej im-
prezy? 
Tak, można to bieżąco spraw-
dzać na moim profilu na 
facebook-u.  A jeśli chodzi o 
plany to mam zamiar wycho-
wać moje dzieci najlepiej jak 
potrafię, być coraz lepszy dla 
żony, być jeszcze lepszym ra-
perem i człowiekiem. General-
nie, jeśli chodzi o muzykę to 
będę śpiewał, aż mi mikrofon 
wybuchnie. A później  kupię 
drugi, bo po prostu to kocham. 
Jak można Pana jeszcze 
znaleźć oprócz na face-
booku? 
Generalnie to na stronie inter-
netowej besiu.pl lub na 
besiu.bandcamp.com, gdzie 
będą wszystkie płyty do 
ściągnięcia, teledyski do obej-
rzenia i teksty do sprawdzenia. 
W marcu lub kwietniu wyjdzie 
najnowsza płyta „Antidotum” 
- też będzie można jej posłu-
chać. 
Chciałby Pan jeszcze dodać 
coś od siebie? 
Może to, że życie jest krótkie, a 
niebo wciąż czeka na nas i 
pamiętajcie, żeby nie marno-
wać swojego życia, żeby żyć  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przykazaniami. Każdy spotka 
się z Bogiem po śmierci i życzę 
każdemu, aby był szczęśliwy w 
swoim życiu i realizował się w 
tym, co kocha. I byśmy spo-
tkali się wszyscy w Niebie. 
Tam będzie największy kon-
cert.  
Dziękujemy za wywiad i ży-
czymy dalszych sukcesów w 
realizowaniu Pana pasji. 
Również dziękuję. 
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