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M?awianin Rafa? Sielawa (RX) zosta? uhonorowany nagrod? Bestsellery Empiku 2019 w kategorii
„muzyka filmowa” za album „Proceder. ?y? a? do bólu”. Pochodz?cy z M?awy i b?d?cy jednocze?nie
twarz? kampanii „Zamieszkaj w M?awie” DJ i producent muzyczny zwyci??y? w tej kategorii m.in. ze
znanym kompozytorem i muzykiem jazzowym Leszkiem Mo?d?erem.
Gala wr?czenia nagród odby?a si? 4 lutego br. w Warszawie. Relacja telewizyjna by?a transmitowana
od godz. 20:15 na kanale TVN, gdzie mogli?my obejrze? triumf mieszka?ca naszego miasta.
Wyprodukowana przez niego p?yta „Proceder. ?y? a? do bólu” promuj?ca film „Proceder”, opowiadaj?cy
o ?yciu jego zmar?ego przyjaciela – rapera Tomasza Chady, zdoby?a wielk? popularno??
i uznanie w?ród s?uchaczy, ciesz?c si? te? du?? sprzeda??.
Oprócz albumu RX-a, nominowane by?y:
„Ikar. Legenda Mietka Kosza”, muzyka z filmu – Leszek Mo?d?er; Wydawnictwo Agora;
„Kraina lodu 2”, muzyka z filmu; Universal Music Polska;
„Last Christmas”, muzyka z filmu; Sony Music Entertainment;
„Pewnego razu... w Hollywood”, muzyka z filmu; Sony Music Entertainment.
Odbieraj?cy z r?k Dawida Podsiad?y nagrod? Bestseller Empiku 2019, Rafa? Sielawa nie kry?
wzruszenia. Otrzyman? statuetk? zadedykowa? zmar?emu przed dwoma laty przyjacielowi. – Jestem
naprawd? w szoku. Jestem go?ciem, który zawsze raczej w siebie nie wierzy?. Pochodz? ze skromnej
rodziny nauczycielskiej, która zaszczepi?a we mnie mi?o?? do muzyki. Jestem w szoku, ?e ta mi?o??
do muzyki zaprowadzi?a mnie a? tutaj. T? nagrod? chcia?bym zadedykowa? Tomkowi Chadzie. Tomek,
to jest dla Ciebie. Dzi?kuj?! – powiedzia? RX.
Zwyci?stwo m?awianina skomentowa? burmistrz miasta S?awomir Kowalewski: – Bardzo si? ciesz?, ?e
nagroda trafi?a do Rafa?a Sielawy. Warto podkre?li?, ?e to kolejny artysta b?d?cy twarz? kampanii
spo?ecznej „Zamieszkaj w M?awie”, który odniós? ogólnopolski sukces. To przek?ada si? równie? na
popularno?? naszego miasta – powiedzia? S?awomir Kowalewski.
Laureatowi serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych, wspania?ych sukcesów!
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