
Zespół The Bill powstał w 1986r., choć jego "prototyp" działał już od 1984r. 
Od początku swego istnienia związany jest z Pionkami oraz tamtejszym Miejskim Ośrodkiem 
Kultury. 
 
Pierwszy poważny skład zespołu to: 
Kefir - git, voc, 
Soko - bass, 
Skóra - git, voc, 
Szmery - dr, 
 
Lata 1986 - 1988 to okres prób, poszukiwań, zmian składu i paru koncertów w Pionkach i 
okolicach.  
 
W 1989r. na jednym z koncertów w Warszawie kapela poznaje Mielonego i zaprasza go do 
współpracy. Z zespołu odchodzi Szmery. Lata 1989-90 to liczne udziały w przeglądach i 
koncertach. W 1990r. odchodzi Skóra, a Soko oprócz basu zajmuje się mikrofonem.  
 
W 1991r. kapela nagrywa pierwsze demo z takim kawałkami jak "Wolność", "Wisła", 
"Piosenka dla żołnierza". "Wolność" okazuje się numerem jeden podsumowania rocznego 
listy Radia Overground, a "Piosenka dla żołnierza" staje się hymnem walczących o 
uwolnienie człowieka skazanego za odmowę służby wojskowej. Kampanie tą prowadzi Jurek 
Owsiak. Jednocześnie rusza jego Wielka Orkiestra, a The Bill jest jedna z pierwszych kapel, 
która włącza się w tą akcję. 1992r. to przede wszystkim Jarocin i II Nagroda Publiczności, a 
zaraz potem ukazuje się pierwsza płyta "The biut". 60 tyś. Sprzedanych egzemplarzy czyni ją 
najlepiej sprzedająca się w tym czasie płytą wydaną w Poltonie. No i koncerty, koncerty, 
koncerty.  
 
W 1993r. kolejny Jarocin i kolejna płyta "Początek końca".  
 
Kolejny rok i znów to samo. Tym razem płyta nosi tytuł "Sex & Roll". Jak sugeruje tytuł na 
płycie jest dużo rock & rolla i sex w różnych postaciach. Płyta zostaje przyjęta bardzo dobrze 
przez publiczność natomiast "znawcy wiedzący lepiej" nie zostawiają na niej suchej nitki. 
Latem 1996r. The Bill nagrywa ostatnią płytę przed przerwą: "Daje wam ogień". Materiał 
jednak nie ukazuje się w sprzedaży. Wydawcy przestają interesować się punk rockiem, a co 
za tym idzie i The Bill'em. Zespół zawiesza swoją działalność.  
 
W 2000r. zostaje wydana płyta "Daje wam ogień", jednocześnie firma Mega Czad wydaje 
reedycję pierwszej płyty "The biut" uzupełnionej o utwory koncertowe z Jarocina. Zespół 
reaktywuje się w nowym składzie: Kefir - voc, Jędrek - git, Ludek - bass, Mielony - dr. Jego 
działalność nie trwa jednak zbyt długo. Kolejna przerwa trwa od 2001 do 2004 roku.  
 
Latem 2004r. zespół The Bill powraca. Zaczyna koncertować i okazuje się, że nie wszyscy o 
nim zapomnieli. Ostatni skład nie ulega zmianie. W takim składzie zespół gra przez rok po 
czym Jędrek i Ludek odchodzą z zespołu.  
 
We wrześniu 2005r. dołącza do zespołu McKurczak. 
W trzyosobowym składzie zespół przygotowuje piątą płytę. Realizuje ją w toruńskim Black 
Bottle Studio, a realizatorem jest Marek Sysoł. Powstaje 14 nowych kawałków. Firma MTJ 
obiecuje, że na początku roku 2007 płyta trafi do Słuchaczy. Ku radości wszystkich fanów, 
dnia 19 lutego 2007r następuje premiera najnowszej płyty zespołu - "Niech tańczą aniołowie". 



 
Na "Niech tańczą aniołowie" oprócz konwencjonalnego punk rocka ("System") pojawiają się 
łagodniejsze melodie, a w parze z tekstami trochę ckliwe ( "Jutro"), słychać też przez moment 
jakieś elektro ("To, co teraz"). Płytę otwiera świetne intro, bo zupełnie proste, czysto-
punkowe, skłaniające do słuchania całości. Mam wrażenie, że w nieco szybszej wersji 
powtarza się później jako wstępniak np. do "Pankowej". Zresztą zazwyczaj trzeba trochę 
poczekać na wokal. Niemal każdy kawałek poprzedzony jest mniej ("Niech tańczą 
aniołowie"), lub bardziej ("To, co teraz") wyrafinowaną introdukcją. W przypadku tekstów w 
większości mają charakter życiowego bilansu dojrzałego punkowca. Więcej tu metafizyki, niż 
bluzgania na system. Tak, na marginesie można się przyczepić do upierdliwych rymów 
częstochowskich, ale generalnie nie o wersyfikację tutaj chodzi... 
Krążek "Niech tańczą aniołowie" jest dojrzalszy od poprzednich. Brakuje tu typowej dla 
zespołu zgrywy, ale płyta raczej nie zaskakuje. Nawet mimo zmiany wokalu (po Soku 
mikrofon przejął Kefir- autor wszystkich tekstów i muzyki) słuchamy tu starego, dobrego The 
Billa, któremu chce się grać. (cytat autorstwa Panny Meruś – gery.pl)  
 
Wydaniu płyty towarzyszą coraz liczniejsze koncerty. Rok 2007 przynosi ich ponad 20. Za to 
już w następnym roku jest ich ok.70. Po raz pierwszy w historii zespół rusza w trasę 
koncertową, odwiedzając w ciągu dwóch miesięcy ponad 30 miast. W tym czasie ukazuje się 
szósta płyta pt. "Lekcja Historii". Krążek zawiera piosenki do tej pory nigdzie nie 
publikowane, jak również kilka znanych utworów, ale w innych aranżacjach. Płyta 
dokumentuje dwa ważne etapy działalności zespołu. Pierwszy obejmuje okres od powstania 
kapeli do roku 1989, w którym to zespół występował jako kwartet, a jego wokalistą był 
Skóra; drugi to działalność w składzie trzyosobowym z Kefirem, Sokiem i Mielonym, czyli 
The Billa znanego z płyt i późniejszych koncertów.  
 
Ciekawostką płyty są zapisy występów zespołu na festiwalu w Jarocinie w latach 1992 i 1993 
- fragmenty te stanowią bardzo ważny rodział w działalności The Billa, a lekcja historii bez 
nich nie była by do końca zaliczona.  
 
Rok 2009 rozpoczyna się dla The Billa udziałem wielkim muzycznym przedsięwzięciu o 
nazwie Punky Reggae Live 2009. Impreza organizowana przez Wojciecha Wojdę i Farben 
Lehre pozwoliła zaprezentować się The Billowi na największych scenach muzycznych w 
Polsce.  
 
W trakcie trwania trasy zespół nawiązuje współpracę z Sebkiem, dotąd gitarzystą Strajku. 
Ostanie trzy koncerty PRL The Bill gra jako kwartet. W czteroosobowym składzie zespół 
przygotował materiał na siódmą płytę "Historie prawdziwe", która ukazała się jesienią 2009 
roku.  
 
W 2011 roku odchodzi Robert "Mielony" Mielniczuk a jego miejsce zajmuje Artur "Artie" 
Woźniak.  
 
Po serii tras koncertowych, w 2012 roku zespół zaczyna pracować nad nowym materiałem. 
Rok później w styczniu w Warszawskim Freeze Art Studio rozpoczynają się nagrania nowej 
płyty. Doskonała atmosfera w studio oraz rok ciężkiej pracy na próbach pozwalają bardzo 
sprawnie zarejestrować materiał. Nowy album zatytułowany "8siem" ma swoją premierę 
wiosną 2013.  
 
Obecnie The Bill to: 



Kefir - voc, git, 
Gerard - bass, voc, 
Artie - dr, 
Sebek - git 
 


