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Świetne, zabawne teksty.
Muzyka w komediowym wydaniu.
Koncerty, na których można uśmiać się do łez.

to:



NAGRODY
i OSIĄGNIĘCIA

XXX PAKA - Uwaga Śpiewamy! (konkurs piosenki) - 
  I miejsce
XXX PAKA (Przegląd kabaretów) - III miejsce i nagroda 
  specjalna.
XIX MULATKA (Mazurskie Lato Kabaretowe w Ełku) -
  I miejsce.
YAPA 2014 (Przegląd piosenki poetyckiej i studenckiej 
  w Łodzi) - I miejsce, nagroda publiczności, nagroda 
  studenckiego radia Żak).
FAMA - dwukrotni (2012/2013) laureaci nagrody 
  imienia Maxa  Szoca, (za nieszablonową 
  i kreatywna postawę artystyczną).

Wyróżnienia na: XXXV Lidzbarskie Wieczory Humoru 
i Satyry; Festiwal WROCEK 2013.

GRAND PRIX na poznańskim festiwalu Zostań Gwiazdą 
Kabaretu 2015

Od października 2014 na stałe współpracujemy z 
Akademią Rozrywki - audycją Programu Trzeciego 
Polskiego Radia.

Mieliśmy też przyjemność gościć w programie Dzięki 
Bogu Już Weekend oraz podczas wakacji z Kabaretem 
w Szczecinie  (realizacja TVP2).

Mamy za sobą setki koncertów w całej Polsce, również
na wielu przeglądach i festiwalach (m.in: Art Boom 
Festiwal, Festiwal kabaretowy SZPAK, festiwal piosenki 
kabaretowej OSPA, Piotrkowskie Trybunały Kabaretowe, 
Legnicki Satyrykon, Poznański Rojber, Białostocki Trójząb 
Kabaretowy). Występowaliśmy w towarzystwie takich
gwiazd jak np. Kabaret Hrabi, Artur Andrus, Zenon 
Laskowik, Leszcze czy Grupa MoCarta.

Stale gościmy na Wrocławskim Poligonie Kabaretowym 
oraz podczasz Szopki czyli spotkaniach Krakowskiego 
Frontu Kabaretowego.



ZOBACZ 
NAS

sprawdź 
naszego

Facebooka!

zobacz
inne nasze 

filmy!

„WYZNANIE” „NIE KOCHAM CIĘ WCALE”

„SUPERBOHATER” „ŚWIAT JEST NIESPRAWIEDLIWY”

https://www.facebook.com/smkkpm?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCeUl9H7VMpvhjuJ3pQ_252w
https://www.youtube.com/watch?v=Q9SqwZRmJsA
https://www.youtube.com/watch?v=qAcfURgal7Y
https://www.youtube.com/watch?v=5TvtfUN916I
https://www.youtube.com/watch?v=KPz2Lix2mbU
https://www.youtube.com/watch?v=Q9SqwZRmJsA
https://www.youtube.com/watch?v=qAcfURgal7Y
https://www.youtube.com/watch?v=5TvtfUN916I
https://www.youtube.com/watch?v=KPz2Lix2mbU


Spotkanie z nami to nie tylko spotkanie z piosenką. Oprócz gotowych pro-
gramów możemy też skonstruować odpowiedni repertuar i scenariusz, 
przygotowany stosownie do publiczności i zagrać bardziej lirycznie, kaba-
retowo czy folkowo. Przestrzeń między piosenkami możemy wypełnić 
słowem tak, aby spotkanie z nami było poważne lub na pojechanym luzie.

Dziesiątki koncertów udowodniły, że potrafimy bawić publiczność w każ-
dym wieku. Dlatego zagramy wszędzie, rozkręcając wszystkich bez wyjątku. 
Może to być impreza plenerowa lub w dowolnym lokalu, a nawet kameralne 
spotkanie  w niekonwencjonalnych warunkach.

Możemy dodatkowo:
  Poprowadzić imprezę. 
  Wymyślić scenariusz spotkania. 
  Napisać specjalny utwór.

CO
OFERUJEMY?



 Zdobyli dwukrotnie i dwa razy z rzędu (!) 
Nagrodę im. Maksa Szoca. Zasłużyli tym 
samym na miano największych wariatów 
Festiwalu. Nie wiem, co by było, gdyby 
ich nie było. Pewnie trzeba by ich wtedy 
wymyślić.
Alicja Sawicka - Dyrektor Programowa 
Festiwalu FAMA, Świnoujście

 Nie wiem skąd się wzięliście, z jakiej 
jesteście uczelni i jak was wychowano ale 
czegoś takiego nie widziałem od ponad 
dwudziestu lat. Proszę was o jedno – żeby-
ście się nigdy nie nauczyli grać i śpiewać, 
bo wtedy stracicie cały urok
Andrzej Talkowski – Kabaret Kuzyni, 
Piwnica Pod Baranami

 To co zrobili było zaskakujące właściwie 
dla wszystkich. To był taki ciekawy, świeży 
powiew. Zazdroszczę im tego szaleństwa, 
tego wariactwa, tego że: „no i co z tego, że 
jutro jest kolejny dzień ale dzisiaj jeszcze 
jest wieczór”. Są zarąbiści. 
Przemysław ‘Sasza’ Żejmo – Kabaret Jurki 

 Tytuły i teksty ich piosenek mówią 
same za siebie. Jestem małym gołąbkiem 
i Nie kocham cię wcale . Spytaj kraba – 
Najwidoczniej świat jest niesprawiedliwy 
i już najwyższa pora iść Na ułańskie stepy 
… Radzę na Kuźnię uważać. Są ujmująco 
dziwni. 
Natalia Grzeszczyk, Trójka - Program 
Trzeci Polskiego Radia

POWIEDZIELI
O NAS



SMKKPM
Łączy dowcip i chłopięcą nostalgię z bezpretensjonalną 
i absurdalną poezją. 

W krótkim czasie na wytworzyli swój własny, rozpozna-
walny styl na pograniczu sceny muzycznej 
i kabaretowej

Bez skrępowania czerpią ze wszystkich gatun-
ków i konwencji w muzyce, malując swój własny, 
unikalny obraz świata w krzywym zwierciadle 
czarnego humoru.

W repertuarze: piosenki o zwierzętach 
i miłości przetykane opowieściami o tru-
dach życia, biedzie, rozczarowaniach 
i o nich samych - prostych ludziach, któ-
rym w zasadzie nic nie wyszło. Spotkanie 
z kuźnią to śmiech z naszych wad, kom-
pleksów, totalny pastisz współczesności 
i świetna zabawa z właściwą odrobiną 
refleksji.
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