
♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK]  

LEKTOR: ,,Audycje Kulturalne” – w dobrym tonie 

 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Przed mikrofonem Magdalena 

Miszewska, zapraszam na kolejny odcinek Audycji Kulturalnych. Co powiecie 

na trochę nadwiślańskiego ska-jazzu, muzyki o jamajskich korzeniach 

powstającej w Warszawie. Moimi gośćmi są dziś: Kuba Kaczmarek i Janusz 

Rutkowski, odpowiednio wokalista i basista zespołu The Bartenders. O ich 

twórczości wspominałam już w odcinku poświęconym historii pierwszej płyty 

ska w Polsce, do której po latach wróciły Alibabki, a pomagali im w tym właśnie 

The Bartenders. Tym razem będziemy rozmawiać tylko o nich, bo nie dawno 

ukazał się ich długo oczekiwany winyl z płytą „Poles Are Movin’!” z dwa tysiące 

szesnastego roku. 

 

♪[Fragment utworu „Mono” z płyty „Poles Are Movin’!” zespołu The Bartenders] 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: W tym odcinku Audycji 

Kulturalnych spotykam się z przedstawicielami warszawskiego zespołu The 

Bartenders. Kuba cześć. 

 

KUBA KACZMAREK: Cześć, witam, dzień dobry. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I Janusz. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Cześć 

 



DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I zanim przejdziemy do tego, czym 

jest zespół The Bartenders i co znajduje się na tej płycie, którą teraz dumnie 

pokazujecie na winylu, powinniśmy chyba zacząć od samego gatunku, który 

uprawiacie, czyli muzyki ska-jazzowej, która nie jest i nie ma co ukrywać, 

popularna, ani w Polsce, bo jesteście tutaj jedynym przedstawicielem tego 

gatunku, ale też na świecie tych zespołów zajmujących się tą muzyką, 

powiedzmy bardziej znanych jest zaledwie kilka, więc wydaje mi się, że na całym 

świecie nie znajdziemy nawet setki, może nawet pięćdziesięciu zespołów które 

taką muzykę grają. Więc najpierw, ska-jazz, co to jest i skąd to się wzięło? 

Korzenie jamajskie tej muzyki i połowa lat pięćdziesiątych, tu powinniśmy 

szukać początków tej historii. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Tak, tak to było na Jamajce. Jamajka odzyskiwała 

niepodległość i był wielki wybuch entuzjazmu, powstawały nowe zespoły, nowe 

zespoły chciały grać, tak to odbieram, muzykę jak najbardziej nowoczesną i światową, 

a w związku z tym, że słuchało dużo radia amerykańskiego, to stało się tak, że to było 

ska z takimi domieszkami jazzu, muzyki etnicznej jamajskiej i w ogóle karaibskiej, 

jakimś RnB, takie typu brzmieniami. 

 

KUBA KACZMAREK: Tak w ogóle powstało ska, czyli jamajczycy słuchali 

amerykańskiego radia i chcieli grać, właśnie tak Janusz wspomniał, modną muzykę, 

lecz przez swoją wrażliwość, jakoś przefiltrowali to wszystko co słyszeli, a że słyszeli 

soul, słyszeli jazz, no to jakby zaczęli grać po swojemu, czyli po prostu taka jamajska 

wersja jazzowego grania, a że jamajczycy to specyficzny naród wyspiarski, to 

specyficzny też z tego gatunek wyszedł, no i my staramy się jakoś tam nawiązywać 

do tego. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I ważnym elementem w rozwoju tej 

muzyki była szkoła dla chłopców z trudnych środowisk Alpha Boys School, 

gdzie poprzez muzykę stworzono im warunki, żeby mogli jakoś z tych swoich 



środowisk się wyrwać. Stamtąd rekrutowali się między innymi muzycy zespołu 

The Skatalites. 

 

KUBA KACZMAREK: Dokładnie, bo to w sumie można się zastanowić, jak to się stało, 

że nagle tutaj na Jamajce taki wysyp wszelkiego rodzaju trębaczy, puzonistów i tak 

dalej. A było to związane po prostu ze szkołą, prowadzona zresztą była przez 

zakonnice, gdzie dzieciaki były uczone posługiwania się tymi instrumentami, i tak to 

jakoś od jednego do drugiego się toczyło, no i właśnie później było zapotrzebowanie 

turystyczne, bo jamajczycy grali po prostu w hotelach, muzykę dla turystów, i tak 

powoli, powoli, powoli się urodził ska-jazz. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I to są korzenie jamajskie tej muzyki, 

ale mówiąc o ska-jazzie musimy też wspomnieć o tym co wydarzyło się w latach 

dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Tam powstała formacja New 

York Ska Jazz Ensamble i okazało się, że oni w ogóle ten termin ska-jazz, czy 

wymyślili czy zaczęli go używać w stosunku do swojej muzyki i tam sytuacja 

była taka, że oni tę jamajskość mieszali z amerykańskim jazzem. 

 

KUBA KACZMAREK: No tak, New York Ska Jazz Ensamble grali dużo coverów. Ja 

z  resztą ja zaczynałem słuchać muzyki ska natknąłem się na New York Ska Jazz 

Ensamble, to właśnie poznałem masę evergreenów, takich standardów jazzowych, 

właśnie przez New York Ska Jazz Ensamble, ponieważ oni grali bardzo, bardzo dużo 

takich najbardziej znanych amerykańskich standardów jazzowych, właśnie w wersjach 

ska. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I to jest w ogóle ciekawa historia 

o  tyle, że najpierw jamajczycy słuchając amerykańskiej muzyki stworzyli swoją 

własną wersję jazzu, a potem tę ich jamajską wersję jazzu amerykanie 

zmiksowali jeszcze z jazzem amerykańskim i z tego wszystkiego mamy ten ska-

jazz, a The Bartenders są tą polską odmianą i tak jak zespół New York Ska Jazz 



Ensamble gra standardy jazzowe amerykańskie, tak formacja The Bartenders 

sięga również po polską muzykę jazzową. Gracie covery Krzysztofa Komedy 

i  ile jeszcze tej polskości jest w Bartendersach, bo ten cover Krzysztofa 

Komedy znalazł się na waszej pierwszej pycie, czyli „Szumna Sessions”, ale na 

drugiej „Poles Are Movin’!” mamy utwór niespodziankę, na której przetwarzacie 

na ska-jazzowy sposób muzykę Fryderyka Chopina, czyli to jest taki drugi ślad 

tej polskości, ale jej jest na pewno w Bartendersach więcej. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Śpiewamy o Warszawie też. Jesteśmy Polakami, więc nie 

potrafimy grać po karaibsku, gramy po polsku. Reggae i ska. 

 

KUBA KACZMAREK: Tak i myślę, że to akurat jest, czy w naszym przypadku czy 

w  ogóle rzeczą fajną. Ja uważam, że zespoły po prostu powinny robić to po swojemu, 

znaczy, nie ma sensu się silić na taką kompletną Jamajkę, nie ma sensu udawać, że 

jesteśmy tutaj po prostu czarni i mamy dredy, zwłaszcza że w większości, wszyscy 

jesteśmy łysi w zespole, tylko po prostu trzeba to zrobić po swojemu. To nie jest też 

tak, że my sobie zakładamy, że będziemy polscy i już, po prostu tacy jesteśmy, myślę, 

że to słychać i w melodyce i w harmoniach i pewnie rytmicznie, no pewnie jesteśmy 

w  jakiś tam sposób polscy, tutaj wspomniałaś o Chopinie, to było jak gdyby świadome 

nawiązanie. Ale też bardzo dużo jest takiego nieświadomego polskiego pierwiastka, 

który po prostu gdzieś tam nas przenika, ponieważ tacy jesteśmy, inni być nie 

potrafimy. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Pamiętam, że dużą inspiracją właśnie było New York Ska 

Jazz Ensamble i kiedy zobaczyliśmy, że faktycznie tak fajnie wychodzi przerabianie 

na tą skankową rytmikę własnych kompozycji, to uznaliśmy, ze musimy koniecznie 

wziąć jakiś polski utwór, polską jazzową petardę i to był właśnie „Kattorna” Komedy. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I macie w planach jakieś kolejne 

poszukiwania tutaj inspiracji? Wy słuchacie w ogóle polskiego jazzu? Ktoś 



z  zespołu? Jest jest dziewięć osób, więc jest szansa, że ktoś tam taki się 

znajdzie. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: U nas są chłopaki, którzy, na co dzień grają jazz, gdzieś tam 

do kotleta mniej lub bardziej, także tak. A czy są jakieś plany? 

 

KUBA KACZMAREK: Jest to pomysł warty rozważenia. Ja od początku uważam, że 

jest w tym potencjał, właśnie w wykorzystywaniu tej jazzowej polskiej muzyki, bo 

przecież mamy się czym pochwalić i myślę, że kiedyś do tego wrócimy. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I skoro już jesteśmy przy tym ilu 

członków liczy zespół The Bartenders, ja już powiedziałam, że dziewięciu, ale 

tutaj warto by wymienić, jakie instrumenty pojawiają się w składzie, bo to jest 

bardzo specyficzne, jeżeli chodzi u muzykę. Musi być rozbudowana sekcja dęta 

i rozbudowana sekcja rytmiczna, więc tak jest właśnie w The Bartenders. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Tak, to jest puzon, trąbka i saksofon tenorowy, czasem też 

barytonowy, czyli trzy dęciaki. Do tego perkusja i instrumenty perkusyjne, gitara 

basowa i rytmiczna, klawisze. 

 

KUBA KACZMAREK. I wokale. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI. I wokalista. 

 

KUBA KACZMAREK: Wokalista plus chórki, bo też trzeba powiedzieć, że chłopaki 

z  sekcji dętej często dośpiewują na koncertach, w studiu zresztą też, chórki. Ja jestem 

dużym zwolennikiem harmonii wokalnych i uważam, że akurat w Bartendersach to się 

dobrze sprawdza. 



 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: To jest też charakterystyczna cecha 

muzyki jamajskiej, ta harmonia wokalna właśnie. Od połowy lat pięćdziesiątych 

były bardzo często wykorzystywane. Mogli byśmy dodać jeszcze funkcje 

tancerzy, bo to jest z kolei cecha charakterystyczna zespołu The Bartenders, 

który bardzo zabawowo podchodzi do grania i równie dobrze się bawi, co 

publiczność po drugiej stronie sceny, bo to nie jest ten taki jazz wymagający 

siedzenia na krześle i wsłuchiwania się w muzykę, to jest ten jazz który ma 

porwać po prostu do tańca. 

 

KUBA KACZMAREK: Tak, tutaj jeśli byśmy się jakoś odwoływali do jakiejś tradycji 

jazzowej, to było by to pewnie zdecydowanie bardziej tradycja swingu gdzieś tam, 

czyli muzyki sięgającej lat pięćdziesiątych, nie jeszcze wcześniej, tak naprawdę, niż 

rzeczy melancholijnych do słuchania, do skupienia i tak dalej.  

 

GŁOS W TLE: A awangardowych? 

 

KUBA KACZMAREK: Awangardowych tym bardziej. Także no tak, to jest po prostu 

muzyka taneczna i jak gdyby podstawą tutaj wszystkiego jest no to, żeby ludzi ruszyć 

z miejsc, żeby po prostu potańczyli. To nie jest muzyka do kontemplacji. Chociaż 

oczywiście, też zdarzają się numery, które są powiedzmy no, trochę melancholijne, 

trochę powiedzmy wymagające więcej skupienia, no także też tak bywa, ale stawiamy 

na taniec. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: O tym świadczy też tytuł płyty, 

o  której będziemy rozmawiać „Poles Are Movin’!”, czyli wasz drugi 

długogrający album, który co prawda ukazał się w roku dwa tysiące szesnastym, 

ale to byłą tylko płyta CD, a teraz możemy się cieszyć płytą winylową, czyli 

nośnikiem, chyba najbardziej odpowiednim do tego typu muzyki i jeżeli o tę 

płytę chodzi, to ja chciałam zwrócić uwagę najpierw na utwór „Rżnij, 



Zbrodniarzu”, czyli bardzo duże wyzwanie dla wokalisty, który musi tę frazę 

wyśpiewać, napisał człowiek który nazywa się Marek Gonzalez.  

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Marek Gonzalez to nasz pierwszy perkusista i kiedy pisał ten 

tekst, chyba jeszcze był w zespole. 

 

GŁOS W TLE: Tak, tak. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Jest w połowie Polakiem, a w połowie Hiszpanem, jeśli nie 

Dominikańczykiem. 

 

KUBA KACZMAREK: Dominikana, Dominikana. Tak, ale Marek, w ogóle żeby było 

zabawniej jest z zawodu tłumaczem, więc jak gdyby dla niego tutaj język jest materią 

codzienną taką jak gdyby. Z resztą bardzo fajne teksty pisze, tekst „Warszawo” zdaje 

się, też jest jego autorstwa, czyli piosenki z naszej pierwszej płyty Bartendersów 

„Szumna Sessions”. Także jego by trzeba spytać co miał do końca na myśli i czemu 

akurat w ten sposób. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Chyba, że ja się mylę i to nie jest 

wcale tak trudno zaśpiewać jak mi się wydaje. 

 

KUBA KACZMAREK: Wiesz co, nie wiem w sumie, jakoś się nad tym nie 

zastanawiałem. To było tak, że piosenka, kiedy powstawała to tak, najpierw był 

w  ogóle riddim, czyli powiedźmy muzyka bez w ogóle żadnego śpiewania. Później jak 

ja przyszedłem do zespołu to gdzieś tam jamowaliśmy sobie, kombinowaliśmy na 

bazie tego właśnie riddimu. Powstała jakaś linia melodyczna po norwesku, czyli po 

prostu na rybkę, czyli po prostu bez tekstu i do tego któregoś dnia, po prostu Marek 

na próbę przyniósł tekst. Ten tekst z tam niewielkimi, dosłownie jakimiś 

kosmetycznymi zmianami został zaakceptowany i jest śpiewany do tej pory i w sumie 



nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym czy tam jest to jakoś specjalnie trudne. 

Pewnie rżnij zbrodniarzu brzmi dosyć dziwnie, ale śpiewa się okej. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: To jest też numer najbardziej 

funkujący na tej płycie. 

 

KUBA KACZMAREK: Tak zgadza się. Nie wiem co chłopaki mieli do końca na myśli, 

bo ja tam słyszę inspiracje, no po prostu The Aggrolites, czyli takim zespołem który, 

jest powiedzmy kluczowy dla tego rodzaju muzyki na świecie, czyli właśnie mocno 

sięgający do funku, jakiś tam soulowych rzeczy i to słychać. Z kolei oni też nie byli 

pierwsi, no powiedzmy sobie, był Toots and the Maytals, jamajska z kolei kapela, która 

jako jeden z pierwszych zespołów, którzy kombinowali w tym kierunku, także no to 

wciąż jest osadzona gdzieś tam w tradycji tego jamajskiego skankowego grania, ale 

rzeczywiście najbardziej funkujący na płycie numer. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Tutaj też czasami elementy 

latynoskie zdarzają się przy okazji poszczególnych utworów, ale ja chciałam się 

skupić na tych, które mają polski tekst. Są tylko trzy na tej płycie, jedne z nich 

to właśnie, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Drugi to jest twój tekst 

osobisty pisany dla córki „Hej Mała!”. 

 

KUBA KACZMAREK: Tak, tak, „Hej Mała!”. Moja córka bardzo nie lubi tego słuchać, 

zatyka uszy. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Może musi dorosnąć. 

 

KUBA KACZMAREK: Jak usłyszała pierwszy raz to powiedziała, że nie jest mała 

i  w  ogóle, o co mi chodzi, więc. 

 



DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Poczekaj, będzie miała dwadzieścia 

lat to będzie chciała być znowu mała. 

 

KUBA KACZMAREK: Właśnie tak sobie pomyślałem, że to może tak właśnie będzie. 

To jest drugi po polsku numer. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I trzeci, który został w spadku po 

poprzednim wokaliście, również Kubie, Earl Jacobie „Jesteś Tu” i ci, którzy mieli 

okazję słyszeć was z Kubą na wokalu, to myślę, że bez pudła rozpoznają, że to 

jest tekst napisany właśnie przez niego, bo on ma charakterystyczny sposób 

opowiadania tych historii, taki trochę bardziej nawijający, niż śpiewający. 

 

KUBA KACZMAREK: No Kuba jest rzeczywiście nawijaczem, czy jak to można 

określić, chociaż ten tekst jest taki powiedzmy, no bardziej miłosny, więc mniej 

opowiadany, ja tutaj nie słyszę bardzo takiej spójnej historii, która się u Kuby pojawiają 

tego typu rzeczy, dlatego ten tekst też mi podpasował, że to jest jak by coś, co można 

uniwersalnie bardziej potraktować. Nie tylko, jako właśnie historię osobistą, ale coś 

uniwersalnego.        

 

♪[Fragment utworu „Jesteś Tu” z płyty „Poles Are Movin’!” zespołu The Bartenders] 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Czy to, że większość utworów na 

płycie jest w języku angielskim w jakiś sposób ułatwia koncertowanie za 

granicą? Czy tutaj w przypadku tej muzyki nie ma to większego znaczenia, bo 

The Bartenders zagranicą pojawili się dwa razy: na festiwalu This is Ska 

w  Niemczech i na największym europejskim festiwalu reagge, czyli Rototom 

i  czy piosenki polskie i angielskie są odbierane jakoś inaczej? 

 



KUBA KACZMAREK: Mówiliśmy o tym polskim elemencie w naszej muzyce. Ja lubię 

w sumie jak zespoły się wyróżniają, jakby można rozpoznać, z jakiego kręgu 

kulturowego pochodzą. Założenie było takie rzeczywiście, kiedy nagrywaliśmy na 

płytę, żeby to było troszkę więcej po angielsku, że może się właśnie uda dotrzeć 

gdzieś do tej zagranicznej publiczności i się udało rzeczywiście, najbardziej do 

meksykańskiej, więc angielski tu chyba nie ma dużego znaczenia. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: A oni tam teraz mają naprawdę 

bardzo silną scenę, jeżeli chodzi o muzykę jamajską. 

 

KUBA KACZMAREK: Tak. Jak po tej płycie się okazało, że mam bardzo dużo 

znajomych na Facebooku z Meksyku właśnie, po prostu zaczęli zapraszać i tam 

w  różnych podcastach meksykańskich pojawiło się parę nagrań. No i był rzeczywiście 

jakiś odzew z tego Meksyku, no niestety Meksyk jest dość daleko i pojechanie na 

koncert do Meksyku, no to jest już rzeczywiście wyzwanie. Dziewięć osób, ktoś by 

musiał za to zapłacić, a jakoś chętnych nie widać, ale wracając jakby do tematu 

tekstów po angielsku. Założenie było takie, że być może uda się więcej pograć za 

granicą. No nie udało się, więc okazuje się, że… 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Ale to nie jest jeszcze zamknięty 

temat. 

 

KUBA KACZMAREK: Nie no oczywiście, zwłaszcza, że teraz mamy winyl i płyta ma 

trafić do dystrybucji amerykańskiej i być może, mam nadzieję, że do jakiejś 

europejskiej też się uda zadziałać w tej sprawie. Ja też nie widzę jakiegoś specjalnego 

odzewu, lepszego na teksty angielskie niż na polskie, myślę, że to też może być jakaś 

ciekawostka, że dziwny egzotyczny język w dziwnej egzotycznej muzyce, w ogóle 

z  innego kręgu kulturowego to może być to ciekawe, być może to jest dla kogoś 

ciekawe, że po prostu coś takiego się może dziać. 

 



DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Całe szczęście w Polsce gracie 

nieco więcej niż za granicą i zastanawiam się, jaka publiczność przychodzi na 

koncerty Bartendersów, ale może nie w Warszawie, bo gracie od trzynastu lat, 

więc tutaj po prostu ludzie was znają, wiedzą czego się spodziewać, ale kiedy 

wyjeżdżacie w jakieś inne miejsca i proponujecie ska-jazz, to jak to wygląda 

z  waszej strony, ze sceny? Kogo wy tam widzicie? Jak wam się wydaje? Jakie 

macie opinie po koncertach? Czy to są ludzie tylko i wyłącznie związani z tym 

środowiskiem około jamajskim czy nie koniecznie? 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Nie koniecznie. Mi się wydaje, że publiczność jest dosyć 

zróżnicowana i losowa można powiedzieć. Raczej fanów konkretnych gatunków, 

gdzieś przynależących do jakiś nisz jest mniej niż połowa, jeśli nie mniejszość. 

 

KUBA KACZMAREK: Publika taka około jamajska, jak to ją nazwałaś, to jest niewielka 

grupa, więc gdyby zespół miał bazować tylko na takiej publiczności, no to dawno by 

umarł z głodu albo po prostu by padł. Bardzo ciekawa rzecz na festiwalach reggae, bo 

takich jest większość w Polsce. Z festiwali ska, to był Gdańsk Ska Jamboree, czyli 

jeden festiwal, który miał już drugą edycję i chwała za to organizatorom, ale 

powiedzmy, że jest to mniejszość. Natomiast zdarzyło nam się grać na przykład: 

w Ostródzie, czyli na największym festiwalu reggae w Polsce, czy w Bielawie, czyli 

drugim dużym i po prostu jest to dość zabawne i jest konsternacja, gdy ci wszyscy 

dredziarze, nagle widzą łysych koleżków w garniturach, także to jest wesołe. Więc 

najpierw widzi publiczność, tak jest ta kwestia wizualna, wizerunkowa jakaś tam. 

Potem zaczynamy grać i ludzie nie za bardzo wiedzą, z czym to się je, ale okazuje 

się, że to działa, mimo wszystko, że to jest na tyle nośne, ta taneczność i melodie, 

działają na tyle, że nie mamy problemu z rozruszaniem publiczności, taka prawda. 

Zdarzyło nam się grać na przykład: na eventach jakiś filmowych, gdzie w ogóle to była 

publiczność kompletnie inna, ale i tak wszyscy tańczyli, tak to wygląda. Także raczej 

nie około jamajska publiczność, tylko staramy się jak najszerzej tak naprawdę iść, 

chociaż nie jest to łatwe, jasne. 

 



DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Pytając o to, myślałam trochę 

o  publiczności jazzowej. Czy tego typu muzyka gdzieś w Polsce ma swoje 

miejsce na imprezach stricte jazzowych, bo czasami zdarzają się takie właśnie, 

nie wiem czy eksperymentalne czy przypadkowe zaproszenia, tak jak wiele lat 

temu na festiwalu jazzowym na południu Polski, zagrał zespół The Hillbilly Moon 

Exploxion, więc może i The Bartenders gdzieś, kiedyś, na takiej około jazzowej 

imprezie się pojawi? 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Nie przypominam sobie tego, że publiczność jazzowa nie jest 

przyzwyczajona do tańczenia. Na jakiej imprezie te Hillibylly zagrało? Może tam 

powinniśmy się udać, właściwie? 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Zadymka Jazzowa. To jest gdzieś na 

południu? 

 

KUBA KACZMAREK: Bielska Zadymka Jazzowa 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Tak, tak to to.  

 

KUBA KACZMAREK: Też była taka sytuacja, ja nie byłem na tym koncercie, ale znam 

z opowieści, że właśnie wspomniany wcześniej New York Ska Jazz Ensamble grało, 

chyba w Legnicy czy w jakiejś Zielonej Górze, gdzieś tam. Też właśnie na festiwalu 

jazzowym, ni stąd ni zowąd po prostu, nikt o tym koncercie nie wiedział Paru 

znajomych ze skankowego środowiska, nagle się zjawiło tam, bo mieszkało obok 

w  Świdnicy i po prostu się nagle pojawili przypadkowo. Ale rzeczywiście, jakoś się 

nam do tej pory i to też jest jakiś pomysł na przyszłość, tak jak tutaj rozmawialiśmy 

o  standardach polskich, powiedzmy do zrobienia. To jest jakiś pewnie pomysł na 

przyszłość, by spróbować do tej jazzowej publiczności dotrzeć, bo uważam, że akurat 

właśnie, minus jest taki, to Janusz tutaj wspomniał, że niestety publiczność jazzowa 

raczej woli siedzieć i kontemplować, niż tańczyć, ale może właśnie to jest jakaś 



metoda, że trzeba spróbować, tutaj ich porwać do tańca, żeby pokazać gdzieś tam 

korzenie tego, bo w końcu jazz to muzyka taneczna było nie było, tak jakby od tego 

się zaczęło, więc może tutaj w tą stronę trzeba uderzyć, no rzeczywiście, jest to jakiś 

pomysł. Na razie nam się to jeszcze nie udało, tego nam się nie udało zrealizować. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: Ale to co wam się udało zrobić i co było 

obarczone, wydaje mi się pewnym ryzykiem, to wydanie płyty „Poles Are Movin’!” na 

winylu przy pomocy akcji croudfoundingowej, bo tutaj chyba mieliście pewne obawy, 

że oddając decyzję do tego czy płyta się okaże czy nie, ludziom, o których wiemy, że 

tej muzyki ska-jazzowej, a nawet nie wiem, muzyki ska czy innych gatunków 

jamajskich, poza muzyką reggae, niezbyt te gatunki kojarzą, więc to mogło się nie 

udać, ale się udało, czyli jest tutaj, chyba jakaś nadzieja, że gdzieś tam powolutku te 

pierwiastki jamajskie się po Polsce rozchodzą. Jak wy to odbieracie i czy faktycznie 

mieliście takie obawy, chyba, że po prostu na pewniaka zrobiliście te akcje 

i  wiedzieliście, że musi się udać? 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Zdecydowanie mieliśmy obawy, bo to jednak, przynajmniej te 

kilka set osób musi wesprzeć, musi przelać pieniądze, żeby dało się osiągnąć 

zamierzoną kwotę, ale co, to chyba świadczy o tym, że nasi fani, może nie liczni, ale 

jednak są aktywni i kontrolują sytuację i wspierają nas, kiedy trzeba. 

 

KUBA KACZMAREK: Jest nas dziewięciu to mamy dużo znajomych. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I rodziny. 

 

KUBA KACZMAREK: Śmiech, śmiechem, ale pewnie bez tego by się nie udało. Za to 

im też z resztą chwała. Ale faktycznie, jakby ta cała akcja croudfoundingowa 

w  pewnym stopniu, może nie zintegrowała, ale był spory odzew od środowiska 

związanego z tą muzyką, które nas faktycznie fajnie wsparło, no i dzięki nim się ten 

cel udało zrealizować. Nie było łatwo. 



 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: A jak widzicie, właśnie tę 

przyszłość? Zwiększanie świadomości polskiej publiczności na temat, czy 

muzyki ska-jaz czy ska w ogóle czy tych gatunków pochodnych, bo była cała ta 

akcja z Alibabkami, kiedy razem z nimi powracaliście do ich płyty nagranej 

w  połowie lat sześćdziesiątych i w pewien sposób pojawiliście się w mediach 

innych niż do tej pory, czyli bardziej takich mainstremowych, na festiwalu 

Męskie Granie chociażby, który właśnie nie ma żadnej takiej subkulturowej 

społeczności, ale z drugiej strony nie dawno Narodowe Centrum Kultury 

opublikowało badania preferencji muzycznych nastolatków i tam reagge było na 

dosyć niskiej pozycji. Pierwsze wskazanie, jaka jest twoja ulubiona muzyka 

i  pierwsze wskazanie reagge, to tylko u dwóch procent respondentów się 

pojawiło, a piętnaście procent w ogóle gdzieś tam po przecinku wymieniło to 

reagge. W Polsce ta muzyka była kiedyś nie co bardziej popularna, reagge 

w  ogóle, ale jakoś to wszystko co działo się przed reagge, nigdy się szerzej nie 

przebiło i czy właśnie to, że jednak wam się udaje wydać tę płytę przy pomocy 

publiczności i to, że gdzieś tam, trochę było fermentu, wokół Alibabek, pozwala 

w jakiś sposób stwierdzić, że gdzieś tam to jest jednak możliwe to dotarcie 

dalej? Czy w ogóle jakby myślicie o tym, że chcielibyście, że było by super, 

gdyby jednak wszyscy ludzie w Polsce albo chociaż połowa, słuchali ska? 

 

KUBA KACZMAREK: Oczywiście, było by fantastycznie, non stop dążymy do tego, po 

prostu usilnie, choć z różnym skutkiem. Ale poważnie, to na świecie jest muzyka 

niszowa i myślę, że zawsze to będzie nisza i chyba już tak musi być, tym bardziej 

media mainstremowe, oprócz takich bardzo sporadycznych przypadków jak właśnie 

Męskie Granie, co też było jak by z innego klucza wzięte, bo Alibabki tutaj były 

głównym magnesem, a nie ska-jazz i Bartendersi, taka prawda. Z resztą, tutaj paru 

decydentów też nam nie pomogło. Tak panie Stelmach, to o panu. Ale to nie ważne. 

Generalnie, chodzi o to, że niech to będzie nisza, w porządku, ale ja uważam, ze nisze 

są ok. Każda nisza ma swoje miejsce i swoją rację bytu. Niestety tutaj trzeba trochę 

ponarzekać, dla mnie niestety, świadomość polskich odbiorców jest dosyć niska, taka 

jest prawda. Raczej ludzie nie szukają głęboko, ten odsetek ludzi, którzy głębiej 



czegoś szukają jest bardzo niewielki, podejrzewam, że jeszcze mniejszy niż te dwa 

procent, o których wspomniałaś. Myślę, że tutaj trzeba działań od dolnych, że powoli, 

powoli, być może się uda do jakichś tam efektów dojść. Z muzyką reagge i muzyką 

jamajską to w Polsce akurat jest tak, że to działa falami, bo rzeczywiście jeszcze kilka 

lat temu, był taki peak, to był pewnie taki rok między dwa tysiące piątym, a dwa tysiące 

ósmym, może dziesiątym rokiem, gdzie ta muzyka nagle zaczęła być bardziej 

popularna. Wtedy się pojawił Kamil Bednarek, który jak gdyby tutaj, był taką twarzą 

tego całego ruchu. Teraz rzeczywiście mamy do czynienia ze spadkiem popularności 

tej muzyki. Ona pewnie za chwilę gdzieś się tam jakoś odbije, myślę, że na to 

specjalnie nie ma co patrzeć. Ja uważam, że trzeba robić swoje i trzeba przynajmniej 

próbować grać, choć nie jest to łatwe, każdy z nas musi się zajmować czymś innym 

oprócz muzyki, ale nie poddajemy się, cały czas walczymy z tym tematem, staramy 

się, żeby to miało wysoki poziom, bo to jest też uważam tutaj, kluczowe, żeby to było 

naprawdę dobre. Trzeba trzymać ten poziom i my się staramy to robić. Gdzieś tam 

jakieś jaskółki, przebłyski się zdarzają, pojawiają się, no i co, bierzemy to za dobrą 

monetę. 

 

DZIENNIKARKA MAGDALENA MISZEWSKA: I czekamy na falę z Meksyku. 

 

KUBA KACZMAREK: Dokładnie. 

 

JANUSZ RUTKOWSKI: Imigrantów 

 

KUBA KACZMAREK: Sami tam pojedziemy i przywieziemy wam tutaj tych 

meksykanów wszystkich. Nic wam mur nie pomoże.      

 

♪[Fragment utworu „Rżnij, Zbrodniarzu” z płyty „Poles Are Movin’!” zespołu The 

Bartenders] 

 



♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK]  

LEKTOR: ,,Audycje Kulturalne” – w dobrym tonie 

 

 

  

       

         


