
Zespół Blue Cafe to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej  laureaci wielu 
prestiżowych nagród.  
 
Zespół został stworzony przez skrzypka i kompozytora Pawła Rurak-Sokala, istnieje od 
1998 roku. Trzon zespołu stanowią: 
Paweł Rurak Sokal – kompozycje, instrumenty klawiszowe, gitara, 
Dominika Gawęda – wokal, teksty, 
Sebastian Kasprowicz oraz współpracujący na stałe z zespołem Michał Grott, Piotr 
Kolasa, Wojtek Miecznikowski. 
W 2001 roku Zespół wydał swój pierwszy singiel “Espaniol, a kolejne - "Łap mnie 
bejbe" i "I'll Be Waiting", przekonały Akademię Fonograficzną do przyznania Blue Café 
Nagrody Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Roku 2001. W tym samym roku do 
sprzedaży trafia długo oczekiwany przez fanów, debiutancki album "Fanaberia", 
osiągając status Platynowej Płyty, a znajdująca się na nim piosenka "You May Be in 
Love" stała się ogólnopolskim hitem. W ślad za sukcesem krążka przyszły kolejne 
nagrody i wyróżnienia.  
 
Podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2003 w koncercie Premier za 
wykonanie piosenki "Do nieba, do piekła" zespół otrzymał Nagrodę Jury oraz Super 
Jedynkę w kategorii Płyta Roku z Muzyką Taneczną .  
 
Wydana w 2003 r. płyta "Demi-sec" już w pierwszych dniach sprzedaży osiągnęła 
status Złotej Płyty. W 2004 r. roku zespół otrzymuje kolejną Super Jedynkę w 
kategorii Płyta Roku z Muzyką Taneczną. 
 
Rok 2005 to czas intensywnych podróży i koncertów zagranicznych między innymi w 
USA, Kanadzie, Belgii, Francji i Hiszpanii.  
W 2006 r. zespół wydał płytę pt. OVOSHO, która rozpoczęła “nową erę“ w działalności 
grupy. Album ten w niespełna dwa tygodnie zyskał status Złotej Płyty. Płytę 
promowały przeboje Baby, baby i My Road. 
 
 11 kwietnia 2008 r. zespół wydał swoją czwartą płytę pt. "Four Seasons", a 
promujące ją utwory "Czas nie będzie czekał" i "Niewiele mam" stały się 
ogólnopolskimi hitami i przez wiele tygodni nie schodziły z pierwszych miejsc 
najważniejszych list przebojów. 
 
 1 kwietnia 2011 r. odbyła się premiera piątej płyty zespołu - "DADA", która 
błyskawicznie uzyskała status Złotej Płyty. Pochodzący z niej singiel "Buena" osiągnął 
gigantyczny sukces, przez wiele tygodni będąc najczęściej granym utworem w 
stacjach radiowych w Polsce. 
 
 Kolejnymi singlami z płyty były szalejące na listach przebojów, "Noheo" oraz "Wina", 
nastrojowa ballada, do której zespół zrealizował teledysk na piaskach pustyni w 
Maroko, podczas udziału w rajdzie RMF Morocco Challenge. 



 
W październiku 2011r płyta "DADA" osiągnęła status Platynowej Płyty. Z tej okazji 
zespół przygotował dla fanów specjalną niespodziankę - Platynową Edycję Płyty, na 
której oprócz utworów z pierwszego krążka znalazło się też 7 akustycznych wersji 
największych przebojów zespołu. 
 
W roku 2012 podczas TopTrendów utwór Buena został najpopularniejszą POLSKĄ 
CYFROWĄ PIOSENKĄ 2011 ROKU (największa sprzedaż utworu w Polsce w internecie i 

sieciach komórkowych) oraz  dzięki głosom fanów zespół otrzymał kolejną w swojej 
historii SuperJedynkę w kategorii SuperZespół na 49 Krajowym Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Ten rok to również czas intensywnej trasy koncertowej w Polsce i 
na scenach zagranicznych, której kontynuacja następuje w roku obecnym.  
 
W 2013r zespół świętował 15-lecie istnienia na scenie muzycznej. 
 
Podczas 50. KFFP Opole 2013 Blue Cafe zostało nagrodzone SuperNagrodą 
"SuperJedynki". Trafiły one do zespołów najczęściej nagradzanych w plebiscycie. 
 
12 listopada 2014r. odbyła się premiera najnowszej płyty zespołu pt. “FRESHAIR” 
Album promuje singiel “Zapamiętaj” 
 
 
 
Blue Cafe „FRESHAIR“ 
Długo wyczekiwana najnowsza 6 płyta zespołu Blue Cafe „FRESHAIR“ już 12 listopada.  
Jak zwykle zaskakują odważnymi pomysłami, świeżością...  
Światowe brzmienia, niezwykły wokal Dominiki Gawędy oraz piękne  kompozycje, aranżacje i 
nowoczesne rozwiązania produkcyjne Pawła Ruraka Sokala tworzą wyjątkowy klimat nowej 
płyty... 
Już sam tytuł sygnalizuje coś nowego. „FRESHAIR“ to prawdziwy powiew świeżości na 
naszym rynku muzycznym... 
Płyta „FRESHAIR“ jest bardzo różnorodna muzycznie znajdziemy na niej zarówno przepiękną 
balladę Feniks jak i niezwykle energetyczny  otwierający tylułowy „Freshair“.  
Dominika Gawęda zachwyca swoją wrażliwością wokalną i niesamowitą energią co w 
połączeniu z warstwą tekstową tworzy wyjatkowy klimat i przekaz. 
Płyta „FRESHAIR“ to bardzo nowoczesny i świadomy album zespołu, to kolejna odsłona 
muzyczna Blue Cafe. 
 
Album promuje singiel „Zapamiętaj“ do którego teledysk stworzył niezwykle uzdolniony 
artysta młodego pokolenia Jakub Romanowicz, który wygrał światowy konkurs na 
interaktywny klip dla Damona Albarna (Gorillaz, Blur)  
 
Do wersji exclusive płyty “FRESHAIR” z myślą o fanach fanów został dodany film 
dokumentalny (DVD) odkrywający kulisy pracy zespołu nad płytą oraz fragmenty z trasy 
koncertowej. 


