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Sami Swoi in Concert - The Locust (1980)

01. Blues Medley
02. The Locust
03. The Maids of Cadiz
04. Cannonbird
05. Round Midnight
Julian Kurzawa - tp, leader,
Jan Młynarczyk - tb,
Waldemar Kowalski -as, ss, bs,
Jerzy Łukaszczyk - ts, bs, cl,
Andrzej Muzyk - ts, cl,
Janusz Szprot - p, el.p, synth,
Jerzy Sorski - g,
Jan Gonciarczyk - el.b,
Krzysztof Przybyłowicz - dr,

SAMI SWOI is one of the most popular Polish jazz orchestras. It was established in 1968 by
Julian Kurzawa, and since 1990 it has been led by the trombonist Jan Mlynarczyk. The band
began playing traditional jazz and slowly developed into a swing orchestra over the years.
They've been playing their music at the biggest festivals in the company of world famous jazz
stars, gaining acclaim from both audiences and critics. One of the greatest critics and promoters
of jazz, Willis Conover from the Voice of America, amazed by Sami Swoi's music has said: 'I
have never heard such a small band producing such a wonderful big band sound in my entire
life.'

Sami Swoi have received numerous awards and prizes for their work: Jazz nad Odra - 1st
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place; Prerov- Czechoslovakia – the title of European Extra League band; Kromieryz –
Czechoslovakia – Gold prize; San Sebastian, Spain – considered the best traditional jazz band;
and Munchengladbach, FRG - The Audience Award. Among other achievements their work has
also featured in over a dozen TV programmes. Sami Swoi’s years of activity earned them an
award for contribution towards Polish jazz development in 1998 and 2008 – honourable Zlota
Tarka. Sami Swoi have recorded 11 LP albums and also one album.

The band have a long list of collaborating soloist including: Betty Dorsey, Bill Ramsey, Andrew
Thomas, Jenny Evans, Helena Vondrackova and Wayne Bartlett. It was with Sami Swoi that
Hanna Banaszak started her career. They have also worked with Marek Tarnowski, Jan
Izba-Izbinski, Andrzej Rosiewicz, Iza Zajac, Malgorzata Jablonska, Leszek Dranicki and the
legendary American saxophonist Budd Johnson. ---samiswoiorchestra.pl

SAMI SWOI to jedna z najbardziej popularnych polskich orchestr jazzowych. Założył ją w 1968
r. Julian Kurzawa, a od 1990 r. liderem jest puzonista Jan Młynarczyk. Zaczynali od
tradycyjnego jazzu, aby po latach stać się orkiestrą swingową. Prezentowali swoją muzykę na
największych festiwalach w towarzystwie gwiazd światowego jazzu, zdobywając uznanie
publiczności i krytyków. Jeden z największych krytyków i propagatorów jazzu z rozgłośni Voice
of America Willis Conover, zachwycony grą Samych Swoich powiedział: “I had never heard
such not numerous band to reach so wonderful bigband sound in my entire life” - Nigdy w
swoim życiu nie słyszałem, żeby taki mały zespół osiągnął tak wspaniałe bigbandowe
brzmienie.

W swoim dorobku mają liczne nagrody: Jazz nad Odrą - pierwsze miejsce,
Prerov-Czechosłowacja - tytuł zespołu Ekstra Klasy Europejskiej, Kromieryż – Czechosłowacja
– Złoty Medal, San Sebastian – Hiszpania -zostali uznani najlepszym zespołem jazzu
tradycyjnego, Munchengladbach - RFN nagroda publiczności. Uhonorowaniem wieloletniej
działalności było przyznanie za wkład w rozwój polskiego jazzu w 1998 i 2008 r. Samym Swoim
najbardziej prestiżowej nagrody - Honorowej Złotej Tarki. SAMI SWOI nagrali dla wytwórni
fonograficznych 11albumów LP i CD.
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W swoim dorobku maja też kilkanaście programów telewizyjnych. Długą listę solistów
współpracujących z orchestrą otwierają: Betty Dorsey, Bill Ramsey, Andrew Thomas, Jenny
Evans, Helena Vondrackova oraz Wayne Bartlett. Z Samymi Swoimi rozpoczynała karierę
Hanna Banaszak. Współpracowali również z Markiem Tarnowskim, Janem Izbą – Izbińskim,
Andrzejem Rosiewiczem, Izą Zając, Małgorzatą Jabłońską, Leszkiem Dranickim oraz z
legendarnym amerykańskim saksofonistą Buddem Johnsonem. ---samiswoiorchestra.pl
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