Zespół Old Timers jest w polskim jazzie tradycyjnym symbolem i legendą. Od ponad 30 lat jest w
ścisłej czołówce w dorocznych rankingach miesięcznika "Jazz Forum". Jest jednym z najlepszych
zespołów grających jazz tradycyjny w Europie. Powstał w 1965r. w Warszawie. Już rok później zdobył
pierwszą nagrodę w konkursie "Złotej Tarki" imprezie towarzyszącej festiwalowi Jazz Jamboree.
Wynik ten powtórzył w dwóch kolejnych latach, stając się pierwszymi jak dotąd jedynym trzykrotnym
zdobywcą tego trofeum. Następujące 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 występowałby Old Timers. W
1975 r. zespołowi wręczona została Złota Płyta Polskich Nagrań za album "Old Times with Sandy
Brown". W 1980 r. zespół odbył wielomiesięczne tournee 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, Buck Clayton, Wild Bill
Davisom, Champion Jack Dupree, All Grey, Joe Newman, Albert Nicholas, Benny Waters i inni. Poza
występami scenicznymi wspomnieć też wypada o nagranej przez zespół muzyce do takich filmów
fabularnych jak "Był Jazz", Vabank" czy "Seksmisja". Uczestniczył także w realizacji spektaklu "Opera
za trzy grosze" w warszawskim teatrze Ateneum oraz w licznych programach telewizyjnych. Każdy
koncert zespołu jest do chwili obecnej ogromnym sukcesem, czego dowodem były w roku 2005
występy na festiwalach jazzowych w Dreźnie (Niemcy), Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Salgotarian
(Węgry). W ponad 40 letniej działalności muzycznej skład zespołu ulegał zmianom, ale zawsze
członkami grupy byli i są muzycy reprezentujący najwyższy poziom wykonawczy.
Zbigniew Konopczyński - puzon, lider. Jeden z najwybitniejszych polskich puzonistów. W swojej
wieloletniej karierze artystycznej grał prawie z wszystkimi liczącymi się muzykami tego gatunku.
Jerzy Kuszakiewicz - trąbka, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina.
Zawodowo gra od wczesnych lat 60-tych. Wiele lat grał muzykę rozrywkową w różnych krajach na
lądzie i na amerykańskich statkach wycieczkowych. Od kilku lat wspomaga rodzime zespoły
tradycyjne. Na stałę gra w Old Times oraz Alexander's Ragtime Band.
Jerzy Galiński - klarnecista. Grał m.in. "The Ragtime Jazz Band", "Old Timers", "Big Band Stodoła",
"Gold Washboard", "Royal Rag", "Prowizorka Jazz Band". Brał udział w festiwalach i trasach
koncertowych w krajach europejskich i Kanadzie. W 1974 r. zdobył nagrodę jako najlepszy solista na
festiwalu "Złota Tarka". Nagrał 9 płyt, m.in. "The Ragtime Jazz Band", "Old Timers"- "Hallo Hold The
Line", "Gold Washboard" - "Tiger Rag". Poza jazzem tradycyjnym interesuje się nowoczesną muzyką
jazzową i rozrywkową.
Paweł Tartanus - wokalista i instrumentalista (gitara, banjo) współpracujący od lat z najlepszymi
polskimi zespołami jazzu tradycyjnego. Jest on tradycyjnym symbolem i legendą jazzu a od ponad 30
lat jest zawsze w ścisłej czołówce w dorocznych rankingach miesięcznika "Jazz Forum". Nie ma kraju
w Europie, w którym nie koncertowałby wraz zespołem zdobywając z nim wiele nagród oraz
wyróżnień. Stworzył piękne duety z Ewą Bem, Hanną Banaszak, Izą Zając. Wielokrotnie zapraszany do
nagrań piosenek filmowych dla dzieci przez wytwórnię W. Disneya. O tym jak jest wszechstronnym
muzykiem świadczyć może choćby zaproszenie do nagrania płyty "Gershwin Copland Bernstein" z
zespołem Sinfonia Varsovia.

Janusz Kozłowski - kontrabasista jazzowy. Muzyką jazzową zainteresował się w czasie nauki w szkole.
W 1959 r. debiutował jako jazzman we wrocławskim Far Quartet Jerzego Pakulskiego. Potem grał w
zespole Tadeusza Errolla Kosińskiego. W latach 1961-1963 współpracował z zespołem Zygmunta
Wicharego. W 1963 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie związał się z grupą New Orleans Stompers.
Grał też w zespole Bossa Nova Combo oraz z Krzysztofem Komedą. W 1965 r. został kontrabasistą
kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. Równocześnie grał w sekcji towarzyszącej grupie Novi Singers,
współpracował i nagrywał z Mieczysławem Koszem i Michałem Urbaniakiem. W 1969 r. w triu
Włodzimierza Nahornego odbył tournée po kraju z amerykańskim saksofonistą Hankiem Mobleyem.
Z zespołami Adama Makowicza, Andrzeja Kurylewicza, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, z grupą
Paradoks i z Kwintetem Alber-Strobel występował na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz
Jamboree w Warszawie, festiwalu Old Jazz Meeting w Warszawie i Studenckim Festiwalu Jazzowym
"Jazz nad Odrą" we Wrocławiu. W latach 1979-1981 grał w zespole Swing Workshop oraz nadal w
reaktywowanym składzie. Potem związany był z zespołami ZespółOld Timers i Swing Session.
Uczestniczył w nagraniu wielu płyt z serii Polish Jazz. W 2002 r. nagrał autorski CD Janusz Kozłowski:
Friends. Koncertuje w kraju i za granicą, w niemal wszystkich krajach Europy, w Indiach, Australii,
Nowej Zelandii, Syrii, Mongolii, USA i Kanadzie. W 2006 r. został laureatem "Złotej Tarki" na Old Jazz
Meeting w Iławie.

Bogdan Kulik - perkusista. Po ukończeniu Szkoły Muzycznej w roku 1970 zdał egzamin do "Orkiestry
Tanecznej Polskiego Radia i Telewizji" pod dyrekcją Edwarda Czernego i Bogusława Klimczuka. Od
roku 1978 pracował w Big Bandzie "Studio S-1 Polskiego Radia i Telewizji" Andrzeja Trzaskowskiego
aż do rozwiązania orkiestry w 1992 r. Przez 15-cie lat był członkiem sekcji rytmicznej duetu
fortepianowego "Marek i Vacek". Nagrywał i występował z całą czołówką ówczesnych gwiazd
piosenki, muzyków i aktorów. Nagrał kilkadziesiąt płyt jako muzyk sekcyjny. Na stałe gra w zespole
Old Timers oraz Swing Workshop. Koncertował w całej Europie i na drugiej półkuli.
http://www.youtube.com/watch?v=2m3jqicV0fA&feature=player_embedded

