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    01. A1. B. M. Rag (3:55)  02. A2. In The Evening (5:30)  03. A3. Wiosenny Spacer
(Frühlingspaziergang) (2:25)  04. A4. Blues Dla Roberta (Blues Für Robert) (4:12)  05. A5. Białe
I Czarne (Weiss Und Schwarz) (4:27)  06. B1. Zdrowie Najważniejsze (Gesundheit Geht Vor)
(4:35)  07. B2. Hefi (5:30)  08. B3. Niepotrzebne Skreślić (Nur Nicht Verdriesslich Sein!) (4:29) 
09. B4. Koszykarze (Basketball-Spieler) (2:10)  10. B5. Blues Dla Dziewczyny (Blues Für Ein
Mädchen) (3:24)    Henryk Stefański - Banjo  Marian Komar - Bass  Zbigniew Jaremko -
Clarinet  Sandy Brown (3) - Clarinet, Vocals  Jerzy Dunin-Kozicki - Drums  Mieczysław Mazur,
Tomasz Ochalski - Piano  Jerzy Kowalski - Trombone  Henryk Majewski - Trumpet, Leader    

 

  

The Warsaw band Old Timers achieved their popularity at a rather uneasy time for jazz in
general (1966-68) when the boundary between pure jazz and what has come to be called “beat”
or “pop music” became blurred. This was due to the similarity of their musical material and the
way it was made use of (rhythm, the use of Hindu instruments, the return to baroque musical
estructures, etc.). One can therefore admire the Old Timers that they managed to remain steady
and faithful to the style which used to flourish in the 20-ties and 30-ties. And more than that:
their leader, trumpeter Henryk Majewski- whose talent could appreciate those among record
collectors who heard the release “Polish Jazz” No. 1 – New Orleans Stompers” – and the rest of
the band decided to break with somewhat monotonous way of playing characteristic of many
traditional bands. Majewski laid the stress on dynamics. Giving up set patterns he introduced
into their repertoire a piece of South-American rhythm (“Black and White”), wich in
Dixieland-type band is a rarity. The attractiveness of the record has been enhanced by the
contribution of Sandy Brown, the Scotish clarinetist who made a name in his country for, among
others, his rhythmical innovations in traditional jazz (making use of West-African rhythms). The
Old Timers appearance with their London friend at the international Jazz Jamboree (Warsaw,
October 17-18, 1968) was a great success both for him and them. ---
rockalterno70.wordpress.com
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OLD TIMERS jest w polskim jazzie tradycyjnym symbolem i legendą. Powstał w 1965 r. w
Warszawie, a już rok później zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Złotej Tarki” – imprezie
towarzyszącej festiwalowi Jazz Jambore. Wynik ten powtórzył w dwóch kolejnych latach, stając
się pierwszym i jak dotąd jedynym trzykrotnym zdobywcą tego trofeum.

  

Następne lata to pasmo sukcesów. Zespół koncertował na wielu festiwalach jazzowych w
Europie. Dorobek muzyczny to nagranie kilkunastu płyt, setki koncertów, występów
telewizyjnych i radiowych. Nie ma kraju w Europie gdzie nie występował by zespół Old Timers.
W 1975 r. zespołowi została wręczona Złota Płyta Polskich Nagrań za album „Old Timers with
Sandy Brown”. W 1980 r. zespół odbył wielomiesięczne tourne po krajach byłego ZSRR pod
nazwą „Gwiazdy Jazzu” oraz uczestniczył w festiwalu „Jazz Yatra” w Bombaju i Kalkucie.

  

Prezentowany niezmiennie wysoki poziom artystyczny zaowocował wspólnymi występami i
nagraniami płytowymi z licznymi gwiazdami jazzu tradycyjnego, wśród których byli: Sandy
Brown, Beryl Bryden, Wild Bill Davison, Champion Jack Dupree, All Grey, Joe Newman, Albert
Nkolas, Benny Waters i inni Poza występami scenicznymi , wspomnieć też wypada o nagranej
przez zespół muzyce do takich filmów jak: „Był jazz”, „Va Bank” czy „Seksmisja”. Uczestniczył
także w realizacji spektaklu „Opera za trzy grosze” w Warszawskim Teatrze Ateneum, oraz w
licznych programach telewizyjnych W ponad 40 letniej działalności skład zespołu ulegał
zmianom, ale zawsze członkami grupy byli i są muzycy reprezentujący najwyższy poziom
wykonawczy. --- jazzforum.com.pl
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