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Wojciech Karolak  - pianista jazzowy, kompozytor, aranżer, uznawany za jednego ze 
słynniejszych wirtuozów organów Hammonda w Europie. Kariera muzyczna Wojciecha 
Karolaka zaczęła się w 1958 roku, kiedy nawiązał współpracę z zespołem Jazz Believers jako 
saksofonista. W zespole tym występowali także Jan Ptaszyn Wróblewski oraz Krzysztof 
Komeda. W latach 1959-60 grał na saksofonie w grupie The Wreckers Andrzeja 
Trzaskowskiego. W 1961 poświęcił się grze na fortepianie w zespole Andrzeja Kurylewicza. 
Współpracował także z Swingtetem Jerzego Matuszkiewicza. W 1962 roku wspólnie z 
Andrzejem Dąbrowskim założył The Karolak Trio i wydał pierwszą autorską płytę. W 1963 
roku współpracował z Ptaszynem Wróblewskim w zespole Polish Jazz Quartet. W 1973 stał 
się właścicielem organów Hammonda-B3. W latach 1973-1978 współpracował z Janem 
Ptaszynem Wróblewskim w zespole Mainstream. W latach 80. XX wieku razem z Tomaszem 
Szukalskim i Czesławem Bartkowskim stworzył formację Time Killers. Wspólnie nagrali 
album, który w ankiecie krytyków "Jazz Forum" został uznany za najlepszą płytę jazzową 
dekady. W 1988 Karolak brał udział w nagraniu płyty Obywatela GC, na której grał na 
organach Hammonda. W latach 90. XX wieku współpracował z Jarosławem Śmietaną z 
którym nagrał trzy albumy. Udziela się także w projektach jazzowych Piotra Barona, 
Zbigniewa Lewandowskiego i występuje jako członek zespołu Guitar Workshop Leszka 
Cichońskiego. Eksperymentował również jako kompozytor muzyki filmowej. Jednym z 
obrazów, do którego pisał muzykę była "Konopielka" w reżyserii Witolda Leszczyńskiego, 
napisał do niej bardzo charakterystyczny motyw, oddający specyfikę barokowej, polifonicznej 
muzyki organowej. Pisywał też muzykę do tekstów żony, Marii Czubaszek. W 2007 roku 
pojawił się w filmie "Ryś" w roli Boogiewoogiewicza. 
 
Arek Skolik  należy do grona muzyków, którzy nie starają się być nowatorscy za wszelką 
cenę, raczej chyli on czoła przed dziesięcioleciami tradycji, starając się wpisać w nią swój 
muzyczny temperament. Lista muzyków, z którymi współpracował jest imponująca: Lee 
Konitz, Janusz Muniak, Tomasz Gwinciński, Leszek Możdżer, Maciek Sikała, Tomasz 
Szukalski, Piotr Baron, Piotr Wojtasik, Krzysztof Popek, Jerzy Milian, John Zorn, Steve 
Logan, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, Tymon Tymański, Jan 
Ptaszyn Wróblewski, Jacek Niedziela, Wojciech Niedziela, Shakin Dudi, Jarosław Śmietana, 
Nigel Kennedy, Wojciech Karolak, Piotr Cieślikowsk, Stanisław Soyka. Od lat zajmuje 
czołowe miejsca w ankiecie pisma Jazz Forum w kategorii perkusista jazzowy. 

Jerzy Małek rozpoczął karierę muzyczną w wieku 13 lat w orkiestrze dętej. W 1996 roku 
włączył się w życie muzyczne jazzmanów w Trójmieście i zaczął grać w swoim pierwszym 
zespole. Występował m.in. z: Jarkiem Śmietaną, Gary`m Bartzeml, Wojciechem Karolakiem, 
Steve Loganem.  W 2004 r. zdobył trzecie miejsce na Międzynarodowych Zmaganiach 
Instrumentów Dętych w Szczecinie.  .Zagrał wtedy z Billy Harperem i jego zespołem. W 



swoim dorobku artystycznym ma pięć albumów muzycznych. O najnowszym albumie AIR, 
tak pisze Tomasz Tłuczkiewicz:  

„W tej trąbce jest więcej tytułowego Air -  powietrza, niż blachy, więcej atmosfery niż 
stratosfery, Milesa niż Dizzy’ego.  Ta trąbka brzmi naturalnie, jej ton jest szczery, a więc 
wymowny, zwłaszcza gdy wyraża klasyczne trąbkowe emocje - nostalgię i patos .” 

 

 


