
ZBIGNIEW JAKUBEK – KWARTET 

 Zbigniew Jakubek – keyboard, piano 

Marek Raduli – guitar 

Tomasz Grabowy – bass 

Artur Lipioski - drums 

 

  

 

      Od powstania „Walk Away” każdy z jego muzyków zaistniał później, jako leader własnego 

składu. Kwestią czasu było pojawienie się na scenie firmowanego nazwiskiem Jakubka zespołu. W 

2004 doszło do pierwszych prób z całkowicie nowymi utworami skomponowanymi specjalnie na 

potrzeby kwartetu, chod idea powstała kilka lat wcześniej. Zbyszek sięgnął po koncepcję „fusion”, 

w której muzycznie wyrastał i czuje się znakomicie. Kompozycje były pisane pod kątem brzmieo 

instrumentów poszczególnych muzyków. Sięgnął przy tym po znakomite brzmienie gitary Marka 

Radulego, z basową podporą elektrycznego basu Tomasza Grabowego, przy rytmicznym, 

nowoczesnym wsparciu perkusji Artura Lipioskiego. Jednak zawsze sukcesem jest autorski 

program. Większośd kompozycji, to kompozycje leadera, przez co kwartet ma swoje 

niepowtarzalne, muzyczne brzmienie. Skład zespołu: 

  

        Zbigniew Jakubek (http://www.zbigniewjakubek.com/), od 1983 roku działa aktywnie w wielu 

zespołach, formacjach i orkiestrach, jako muzyk – instrumentalista. Najbardziej kojarzony z 

pierwszym składem „Walk Away”, w którym grał 12 lat i gra nadal od 2010 roku. Na jazzowej 

scenie widziany w wielu różnych zespołach: „Young Power”, „Back In”, „Three Generation 

Quartet”, czy ostatnim „Susan Weinert & Zbigniew Jakubek Groovin Waves”. Aktualnie gra również 

w wielu innych zespołach: „Ścieraoski, Napiórkowski, Dąbrówka, Zbigniew Jakubek kwartet” czy 

„Visegrad Blues Band”. Współpracował z czołówką polskiego jazzu. Występował na scenach z 

artystami zagranicznymi takimi jak: Eric Marienthal, Frank Gambale, Chester Thompson, Mino 

Cinelu, Cindy Blackman, Bill Evans, Carmine Appice, Dean Brown, Nippy Noya. Pracował z 

wokalistami: Urszulą Dudziak, Ewą Bem, Grażyną Auguścik, Lorą Szafran, Ewą Urygą, 

Mieczysławem Szcześniakiem, Markiem Bałatą. Ma na koncie nagranych ponad 40 płyt i kompilacji. 

Jest również związany z Instytutem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, jako wykładowca m.in. 

improwizacji. Bieżące informacje również na https://www.facebook.com/zbigniewjakubekmusic. 

  

 

        Marek Raduli, ( http://www.raduli.info ) Jazz stał się dla niego nową miłością. Od 1992 roku 

jest na stałe w składzie „Three Generation Trio”, które powstało przy współudziale Zbyszka 



Lewandowskiego. W 1999 zespół ten stał się kwartetem zasilonym przez keyboard Zbigniewa 

Jakubka. Obydwaj muzycy mieli więc wiele okazji do muzykowania nieco wcześniej. Znane jest 

podejście Marka do tematu własnej, perfekcyjnie brzmiącej gitary. Można to skonfrontowad 

słuchając jego tria „Pr2”. To brzmienie słychad na wielu płytach i produkcjach. Po zerwaniu 

współpracy z „Budką”, Raduli „eksplodował” zawiązując masę nowych składów, co żadnego 

obserwatora scenicznej kariery Marka dziwid nie powinno. Stał się również monopolistą, jako 

organizator warsztatów gitarowych. 

 

        Tomasz Grabowy ( http://www.grabowy.pl/ ), pierwsze kroki muzyka związane były z grupą 

„Spirytuals Singers Band. Od kilku lat, działalnośd jego skoncentrowała się bardziej w głównym 

nurcie elektrycznego jazzu. Przede wszystkim współpraca z grupą „Funky Groove”. Poza tym grywał 

w różnych formacjach Zbigniewa Lewandowskiego, z Big Bandem Aleksandra Mazura, Krystyną 

Prooko, „Walk Away”. Grał z wieloma muzykami sceny jazzowej m. in. ze Zbigniewem 

Namysłowskim, Mino Cinelu (USA), Urszulą Dudziak, Zbigniewem Lewandowskim, Tomaszem 

Szukalskim, Januszem Skowronem, Kubą Stankiewiczem Twórca autorskiego wydawnictwa, szkoły 

na gitarę basową – „Moja basówka”. 

 

        Artur Lipioski. Znana postad na polskich scenach, z długą listą artystów, z którymi 

współpracował: Fiolką, Urszulą Dudziak, Anną Serafioska, T. Love, Goya, „Dziewczyny”, Natalią 

Kukulską czy „Orkiestrą Adama Sztaby”. Świadczy to o jego wszechstronności, jest poszukiwanym 

perkusistą do studia, na scenę, do udziału w programach TV. Zyskał uznanie w środowisku, jest już 

podporą wielu polskich sekcji rytmicznych. Od początku zaakceptował propozycję grania w 

kwartecie, znakomicie wtapiając się muzycznie w jego estetykę, stając się jednym z istotnych, 

muzycznych filarów. 


