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Prawda o...
SÑSIADACH
rozmowa na str. 5
FESTIWALE: 2-3 kwietnia „KOPYÂå” - Bia∏ystok, 7-9 maja „Z¢ZA” - ¸aziska
Górne, 14-16 maja „KUBRYK”- ¸ódê, 21-23 maja „SZANTA NA SUKCES” Kielce, 28-29 maja „WIOSENNE SZANTOWISKO” - Bytom

szantymaniak.pl
... ju˝ ruszy∏! To Pierwszy WOLNY Serwis Szantowy w
internecie, a to oznacza, ˝e tworzony b´dzie on przez absolutnie wszystkich, którzy tylko wyra˝à ch´ç i gotowoÊç do
wspó∏pracy. Serwis jest oparty na zasadach fair play, prawie
prasowym i wewn´trznym Kodeksie Honorowym. Cenzura
jako taka nie b´dzie mia∏a miejsca, jednak informacje przedstawiajàce fa∏szywà rzeczywistoÊç, ra˝àce wulgaryzmy oraz
teksty nieprawdziwe i obraêliwe b´dà po prostu usuwane.
Ka˝dy, kto zechce podjàç wspó∏prac´ z „szantymaniakiem”
osobiÊcie b´dzie odpowiadaç za treÊç i form´ swoich publikacji. Osoba, która utraci zaufanie Redakcji, zostanie wykluczona z grona wspó∏pracowników.
Szantymaniak istnieje dzi´ki serwerom Andrzeja Szretera,
który jest mózgiem technicznym serwisu ale i cz∏owiekiem
bioràcym odpowiedzialnoÊç za sprawne i bezawaryjne
dzia∏anie serwisu.
Z kolei Magazyn Mi∏oÊników PieÊni Morza „Szantymaniak”,
który drogi Czytelniku trzymasz w r´ku, to dziecko Kamila
Piotrowskiego. To ju˝ trzecie wydanie papierowej wersji serwisu „szantymaniak.pl”. Po raz pierwszy spotkaliÊmy si´
z Wami na festiwalu Port PieÊni Pracy w Tychach. Drugie
wydanie przygotowaliÊmy na „Szanty we Wroc∏awiu”.
Nast´pne planujemy na kolejne festiwale. Dla tych, którzy
nie je˝d˝à na wszystkie imprezy, przygotowaliÊmy wersj´
„do zdj´cia” z serwisu. Czekamy na Wasze relacje, teksty,
p∏yty do recenzji, informacje o tym, co tam u Was, zaproszenia na imprezy i takie tam. Dzi´kujemy naszym wspó∏pracownikom, autorom tekstów, zdj´ç, zespo∏om i wszystkim
reklamodawcom za to, ˝e dzi´ki nim kolejny numer
Magazynu sta∏ si´ faktem a serwis ju˝ dzia∏a. Wszystkich
zainteresowanych wspó∏pracà zapraszamy zatem na
www.szantymaniak.pl i... owocnej wspó∏pracy ˝yczymy.

Maciej J´drzejko
Redaktor naczelny
serwis Szantymaniak.pl
yenjco@szantymaniak.pl

POMÓ˚MY WOJTUSIOWI
Z wielkim smutkiem informujemy, ˝e
synek naszego Przyjaciela - Waldka
„Degenera” I∏owskiego - WojtuÊ jest
bardzo ci´˝ko chory. Ma bia∏aczk´.
Jego ˝ycie mo˝e uratowaç tylko
przeszczep szpiku kostnego. Ka˝dy
grosz mo˝e si´ liczyç!

Pieniàdze mo˝na wp∏acaç
na konto:
Fundacja „Gajusz”
89 152000080000889120000018
Bank Przemys∏owy o. komunalny w ¸odzi
z dopiskiem:
Na leczenie Wojtusia I∏owskiego
UWAGA!
27.02 (piàtek) o godz. 20.00 w Ober˝y Foklowej
ZAPIECEK (¸ódê, ul. Piotrkowska 43) odb´dzie si´
koncert zespo∏u Mietek Folk.
20.03 (sobota) o godz. 18.00 w sali Teatru Ma∏ego
w Tychach odb´dzie si´ koncert charytatywny. Udzia∏
w koncercie do dzisiaj potwierdzili: Ryczàce
Dwudziestki, Segars, Per∏y i ¸otry, Poszed∏em na Dziób
i Banana Boat. Organizatorem imprezy jest Miejskie
Centrum Kultury w Tychach.
Dochód z koncertów przeznaczony zostanie na leczenie Wojtusia.
Wojtusiowi mo˝na tak˝e pomóc poprzez oddanie krwi
(dowolna
grupa!)
w
Wojewódzkiej
Stacja
Krwiodawstwa (¸ódê, ul. Franciszkaƒska 17/25,
tel. 655-15-65), lub w dowolnej Stacji Krwiodawstwa w
kraju, z zaznaczeniem, ˝e to na konto Wojtusia
I∏owskiego le˝àcego w szpitalu w ¸odzi przy
ul. Spornej.

GORÑCO APELUJEMY:
POMÓ˚MY WOJTUSIOWI!
Masz swojà stron´ WWW - umieÊç banerek o Wojtusiu

Kamil Piotrowski
Redaktor naczelny
Magazyn Mi∏oÊników PieÊni Morza
SZANTYMANIAK
gazeta@szantymaniak.pl
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International Shanty and Seasong
Association - ISSA
Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Szanty
i PieÊni Morza z siedzibà w Holandii, to
organizacja skupiajàca chóry z ca∏ego
Êwiata. Wspólnie organizujemy koncerty,
festiwale, ostatnio nawet na morzu. Nasza ogranizacja
posiada te˝ baz´ szant, z której cz∏onkowie mogà korzystaç. ISSA pomaga te˝ w nawiàzywaniu kontaktów z grupami na ca∏ym Êwiecie. Pierwszym, i jak na razie jedynym,
polskim cz∏onkiem ISSA jest zespó∏ SEGARS z Bytomia.
Chcia∏bym zaprosiç polskie grupy do ISSA. Wiem, ˝e
szanty w Waszym kraju sà bardzo popularne. Wszelkie
informacje na temat samej ISSA lub mo˝liwoÊci
i warunków przystàpienia do tej organizacji znajdziecie u
Irka Herisza z zespo∏u Segars (iherisz@mdk.bytom.pl).
Pozdrawiam i zapraszam na www.shanty.org
Iwe van der Beek
Wiceprezydent ISSA

SZANTOWY
KRAKÓW
Kraków to polska stolica szanty – co do tego nikt
chyba nie ma wàtpliwoÊci. Niektórym mo˝e si´
wydawaç dziwne, ˝e najwi´kszy w tej cz´Êci
Êwiata festiwal odbywa si´ niemal u podnó˝a Tatr,
z dala od morza. Okazuje si´ jednak, ˝e to nie
codzienne obcowanie z ˝ywio∏em, a t´sknota za
spienionymi falami sprawiajà, ˝e ludzie
poÊwi´cajà swój czas na popularyzacj´ kultury
˝eglarskiej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
pieÊni morza.
Kraków to oczywiÊcie festiwal „Shanties”, który
jest mi´dzynarodowà wizytówkà ˝eglarskiej
Polski, znanà na ca∏ym Êwiecie. To równie˝ tawerna „Stary Port”, miejsce, które oprócz tego, ˝e na
kilka dni zamienia si´ w klub festiwalowy, to jest
równie˝ Mekkà muzykujàcych ˝eglarzy z ca∏ej
Polski. Wi´kszoÊç liczàcych si´ grup szantowych
ju˝ tam gra∏a – inne zagrajà pewnie wkrótce.
Tam gdzie Êpiewa si´ szanty muszà te˝ pojawiç
si´ rodzimi wykonawcy. W przypadku Krakowa
cz´Êç z nich jest w pewien sposób zwiàzana
z „Shanties” - nic w tym dziwnego.
W Krakowie powsta∏o sporo podmiotów
wykonawczych, bo warunki by∏y ku temu sprzyjajàce. W wi´kszoÊci jednak grupy te nie istniejà,
bàdê nieco si´ przekszta∏ci∏y. Marek Smolski z
zespo∏u o nazwie „Dzikie Walenie” gra dziÊ w
ogólnopolskiej formacji „Trzeci Pok∏ad”, wcià˝
wiernej morskiemu Êpiewaniu, za to muzycy
grupy „Perskie Odloty” wspó∏tworzà obecnie folkrockowy band o nazwie „Sushi”, inspirujàcy si´
muzykà celtyckà.
Jednà z bardziej charakterystycznych postaci
krakowskiej sceny piosenki ˝eglarskiej jest Piotr
Zadro˝ny. Dlaczegó˝ uwa˝am go za charakterystycznego? To proste –
wyda∏ swego czasu kaset´
(„Gdy zabraknie mi ˝agli”),
doÊç popularnà wÊród
˝eglarzy i jego ciep∏y g∏os i
morsko-folkowy repertuar
kojarzony jest w∏aÊnie
z Krakowem. Przez jakiÊ
czas Piotr wyst´powa∏
Psia Wachta z Krakowskà Formacjà
Szantowà.
M∏odà scen´ szantowà z powodzeniem reprezentuje zespó∏ „Psia Wachta”, kilkakrotnie
wyró˝niany na festiwalach w ca∏ej Polsce (ostatnio na PPP). Pozostaje mieç nadziej´, ˝e gród
Kraka objawi nam jeszcze wiele kapel, które
pójdà ich Êladem.

PROGRAM SHANTIES
26 lutego 2004 r. (czwartek)
Koncert Ballad i Poezji Morskiej „Po wodzie pianà”,
g. 20.00, CK „Rotunda”
re˝. Waldemar Mieczkowski i Krzysztof Jurkiewicz,
wystàpià m.in.: Cafe, Gdaƒska Formacja Szantowa,
Kochankowie Rudej Marii, Andrzej Korycki, Miros∏aw
Kowalewski, Ryszard Muzaj, Jerzy Por´bski, Marek Szurawski,
Grzegorz Tyszkiewicz

27 lutego 2004 r. (piàtek)
Koncert Szanty Klasycznej „W dó∏ ba∏tyckich cieÊnin”
g. 18.00, CK „Rotunda”
re˝. Marek Szurawski, wystàpià m.in.: Banana Boat, Johnny
Collins, Klang, Andrzej Korycki, Jim Mageean, Mechanicy
Shanty, Ryszard Muzaj, Per∏y i ¸otry, Jerzy Por´bski, Ryczàce
Dwudziestki, Sàsiedzi, Marek Szurawski.

Koncert dla Doros∏ych „Pla˝owe (s)ma˝enia”
g. 23.00, CK „Rotunda”
re˝. Miros∏aw Kowalewski, wystàpià m.in.: Banana Boat,
Canoe, Waldemar Mieczkowski, Ryczàce Dwudziestki,
Piotr Zadro˝ny, Zejman i Garkumpel

28 lutego 2004 r. (sobota)
„NIVEA B∏´kitne ˚agle dla Dzieci”
g. 11-13.30, TS „Wis∏a”
re˝. Miros∏aw Kowalewski, koncerty, konkursy, zabawy z
Neptunem i Lwami Morskimi, Fotopirat, Ko∏okàt, Wà˝ Morski,
wyst´py zespo∏ów dzieci´cych

Koncert PieÊni Kubryku i Wspó∏czesnej Piosenki
˚eglarskiej „Morskie pogody”
g. 19, TS „Wis∏a”
re˝. Grzegorz Tyszkiewicz, wystàpià m.in.:
Atlantyda, EKT Gdynia, Gdaƒska Formacja Szantowa,
Long John Silver, Mechanicy Shanty, Mietek Folk, Mordewind,
Orkiestra Samantha, Prawy Ostry (???), Smugglers,
Trzeci Pok∏ad, Zejman i Garkumpel

29 lutego 2004 r. (niedziela)
Koncert Starych i Nowych Przebojów ˚eglarskich
„Gdzie ta keja?”
g. 16, TS „Wis∏a”
re˝. Andrzej Grzela, Wojciech Dudziƒski
wystàpià m.in.: Atlantyda, Banana Boat, Bra-De-Li, EKT Gdynia,
Gdaƒska Formacja Szantowa, Andrzej Korycki, Long John Silver,
Mechanicy Shanty, Ryszard Muzaj, Jerzy Por´bski, Ryczàce
Dwudziestki, Marek Szurawski, Smugglers, Tonam & Synowie

IMPREZY TOWARZYSZÑCE
* nocne szantowania, 26.02 - 1.0 w Tawernie Festiwalowej
czwartek - prowadzenie „KLANG”
piàtek - prowadzenie „GDA¡SKA FORMACJA SZANTOWA”
sobota - prowadzenie „BANANA BOAT”
niedziela - prowadzenie „TRZECI POK¸AD”
* Wystawy fotograficzne:
- Witolda Tomaszewskiego (Tawerna „Stary Port”)
- „Spojrzenie na morze” Ma∏gorzaty i Jerzego Karnasiewiczów
(TS „Wis∏a” 28 - 29.02; podczas koncertów)

* III Targi ˚eglarskie "KRAK˚AGIEL 2004"
27 - 29.02 w Centrum Targowym, Kraków, ul. Klimeckiego 14

Rafa∏ „TACLEM’” Chojnacki

Rozmowa z Kubà Owczarkiem muzykiem zespo∏u „Sàsiedzi”.

DOBRZE MIEå SÑSIADA
W tym roku zostaliÊcie zaproszeni do wzi´cia
udzia∏u w koncercie szanty klasycznej Marka
Szurawskiego na „Shanties”. Czym b´dzie dla
Was ten koncert?
Ukoronowaniem dwuletniej pracy, prób, koncertów, udzia∏u w konkursach, jazdy po ca∏ym
kraju. To potwierdzenie tego, ˝e mimo wielu przeszkód, niepowodzeƒ, poczàtkowych trudnoÊci –
warto by∏o. Potwierdzeniem tak˝e tego, ˝e
dotychczasowe nagrody nie by∏y jakimÊ przypadkiem. To wreszcie wielkie wyró˝nienie i spe∏nienie
pewnego marzenia.
A czym jest dla Was ˝eglarskie granie?
Po pierwsze przyjemnoÊcià. Nie robilibyÊmy
tego, gdybyÊmy nie chcieli. Poza tym sposobem
na sp´dzanie wolnego czasu, rozrywkà, ucieczkà
od codziennych problemów. Wi´kszoÊç z nas
pracuje. Dzi´ki muzyce mamy mo˝liwoÊç powrotu do tych lepszych, studenckich czasów. Poza
tym wszyscy ˝eglujemy, wi´c granie tej muzyki
jest dla nas naturalne. ÂpiewaliÊmy szanty od
pierwszego rejsu, a nawet troch´ wczeÊniej.
Co Was sk∏oni∏o do za∏o˝enia zespo∏u?
Jeszcze za czasów studenckich spotykaliÊmy si´
z Adrianem w knajpie studenckiej „U Sàsiada”
w Gliwicach. Stàd w∏aÊnie nazwa zespo∏u.
OrganizowaliÊmy szantowe wieczory przy
gitarze. Po krótkim czasie do∏àczyli do nas
Dominika i Rafa∏. PostanowiliÊmy pop∏ynàç na
wspólny rejs po Mazurach. W czasie drogi dosiad∏ si´ do nas Przemek Mordalski, wtedy
jeszcze nie wiedzieliÊmy kto to taki. Ca∏à nock´
ÊpiewaliÊmy w przedziale, a tu˝ przed wysiadaniem Przemek zaproponowa∏ byÊmy przygotowali kilka piosenek i zaÊpiewali je w konkursie
na festiwalu w Z∏ocieƒcu, który organizowa∏. Nie
uda∏o nam si´ tam dotrzeç, ale ziarenko zosta∏o
posiane. Po wakacjach w jednej z gliwickich
knajp zagraliÊmy pierwszy koncert. Dalej to ju˝
posz∏o...
Co jest dla Was najwi´kszà przeszkodà w graniu?
Chyba brak czasu. Na co
SÑSIEDZI to:
dzieƒ jesteÊmy architektami,
Dominika P∏onka
fizykami, urz´dnikami, nauÊpiew, flety
czycielami i studentami. Ka˝Ela Warwas
dy z nas mieszka w innym
Êpiew, skrzypce
Jakub Owczarek
mieÊcie. Nie jest ∏atwo zebraç
Êpiew, bodhran
szeÊç osób w jednym miejscu
Adrian Poznachowski
i czasie chocia˝by na prób´.
Êpiew, gitara
Ulubione szantowe miejsca w
Pawe∏ Pleskacz
Polsce, gdzie Wam si´
Êpiew
dobrze gra, gdzie jest fajny
Rafa∏ Krzysztoƒ
klimat, które mo˝ecie poleciç
gitara, mandolina

innym
zes po∏om i widzom?
Wiesz to jest
ró˝nie. Jest
wiele takich
miejsc. Ka˝de
z nich posiada swój indywidualny charakter.
To
miejsca, gdzie
spotykajà si´ cudowni ludzie, czujàcy ten klimat.
A o tym, ˝e koncert jest udany decyduje wiele
elementów. Zespó∏ musi byç w t.zw. formie, a
publicznoÊç musi mieç ochot´ na zabaw´.
JesteÊmy od siebie zale˝ni. Jak oni reagujà tak
my gramy, a jak my gramy tak oni reagujà.
OczywiÊcie sà miejsca gdzie nam si´ gra
znakomicie, z którymi z˝yliÊmy si´ ju˝ na dobre,
jak chocia˝by „Jameson Pub” w Bytomiu, „Stary
Port” w Krakowie czy „Zapiecek” w ¸odzi. To te
najstarsze.
Jak dzielicie si´ rolami w zespole. Kto komponuje, kto aran˝uje, a mo˝e macie kogoÊ od
reklamy?
„Reklamà” jest dla nas tylko i wy∏àcznie nasza
muzyka. Ja i Dominika zajmujemy si´ w wi´kszoÊci komponowaniem i aran˝owaniem utworów.
Tekstami obdziela nas „Szyszka” (czyli Rafa∏). Ja
dodatkowo wzià∏em na siebie rol´ mened˝era,
czyli osoby, która organizuje koncerty, próby itp.
ZdobyliÊcie ju˝ chyba wszystkie liczàce si´
nagrody na festiwalach, dzisiaj dorzuciliÊcie
wygranà na „XV Szantach we Wroc∏awiu”, to ju˝
chyba koniec z konkursami, i co teraz?
Tak, to by∏ nasz ostatni wyst´p w konkursie. Teraz
zamierzamy du˝o koncertowaç i wydaç p∏yt´.
Jaka b´dzie ta Wasza p∏yta?
Chcemy pokazaç na niej nasze mo˝liwoÊci.
Znajdzie si´ na niej materia∏, który widzowie znajà
z koncertów. Utwory wokalne, du˝o klimatów
z Bretanii, Irlandii, troszk´ muzyki dawnej. B´dà
to utwory grane z akompaniamentem gitar,
mandoliny, fletów, skrzypiec, bodhranu. Na
pewno napiszemy te˝ coÊ nowego, specjalnie na
p∏yt´. Jaka b´dzie ta p∏yta? Poczekaj –
zobaczysz. Do studia chcemy wejÊç ju˝ w kwietniu. Chcemy by p∏yta ukaza∏a si´ latem – jak
wszystko dobrze pójdzie oczywiÊcie.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
rozmowa i zdj´cia: Kamil Piotrowski

nowoÊci

Konkursy, konkursy
LAUREACI KONKURSU
Portu PieÊni Pracy w Tychach
23-25.01.2004:
I miejsce Du˝y Dzwon i Studio nagraƒ
BUKANIERZY (Warszawa)
II miejsce Âredni Dzwon
LEJE NA POK¸AD (Tychy)
III miejsce Ma∏y Dzwon
PSIA WACHTA (Kraków)
Konkurs do Shanties odby∏ si´ pod koniec ub.r.
Do wyst´pu podczas festiwalu Shanties 2004
zaproszono zespo∏y:
Zaproszenie do koncertu
Ballad i Poezji Morskiej
„Po wodzie pianà”
re˝. Waldemar Mieczkowski
i Krzysztof Jurkiewicz

Kochankowie
Rudej Marii
26.02.04r. (czwartek)
g. 20, CK „Rotunda”
Zaproszenie do koncertu
Szanty Klasycznej
„W dó∏ ba∏tyckich cieÊnin”
re˝. Marek Szurawski

Sàsiedzi
27.02.04 r. (piàtek)
g.18, CK „Rotunda”
Zaproszenie do koncertu
PieÊni Kubryku
i Wspó∏czesnej Piosenki
˚eglarskiej
„Morskie pogody” re˝.
Grzegorz Tyszkiewicz

Trzeci Pok∏ad
28.02.04r. (sobota)
g.19, TS „Wis∏a”
Zaproszenie do koncertu
Starych i Nowych
Przebojów ˚eglarskich
„Gdzie ta keja?”
re˝. Andrzej Grzela,
Wojciech Dudziƒski

Bra-De-Li
29.02.04 r. (niedziela)
g. 16, TS „Wis∏a”

LAUREACI KONKURSU
XV Szant we Wroc∏awiu
19-22.02.2004:
I miejsce SÑSIEDZI
II miejsce Piotr Âciesiƒski
z zespo∏em Szanta˝yÊci
III miejsce BUKANIERZY
wyró˝nienia: Pod Masztem, Ela KliÊ, Majtki
Bosmana, Za horyzontem, Bezmiary

„Fala” - MORDEWIND
Znalaz∏o si´ na niej 13
autorskich kompozycji,
znanych z koncertów
Mordewindu. W nagraniach udzia∏ wzi´li: Mariusz Kuczewski - Êpiew,
gitara, Pawe∏ Szymiczek Êpiew, gitara, mandolina,
flety, Dariusz Goc - Êpiew,
gitara basowa, Krzysztof
K∏os - Êpiew, instrumenty perkusyjne i Marcin Drabik Êpiew, skrzypce. Szczegó∏y na www.mordewind.pl

„Burza. Dekada ¸otrów” - PER¸Y i ¸OTRY
Piàta p∏yta w historii zespo∏u.
W nagraniu 16 utworów wzi´li udzia∏: S∏awomir Olko - gitara, Êpiew, aran˝acje, Micha∏
Gramatyka - gitara basowa,
Êpiew, Adam R. Saczka Êpiew, aran˝acje, Wojciech
Harmansa - akordeon, Êpiew,
Micha∏ Smoliƒski - gitara,
Êpiew, banjo, bas, aran˝acje,
Wojciech Paluszkiewicz - gitara, Êpiew. oraz: Ela Warwas - skrzypce, Dominika P∏onka - flety, Martyna Kalus - Êpiew, ks. Ryszard Kokoszka recytacja, Wojciech „Mukin” Zawadzki - Êpiew. Wwwi´cej
na perly.z.pl.

„Korsarska braç” - RÓ˚A WIATRÓW.
To debiutancka p∏yta. Znalaz∏o si´ na niej 13,
znanych z koncertów,
utworów. TELEDYSK z
nagrywania p∏yty b´dzie
mo˝na „zdjàç” ze strony
internetowej. Nagrywali:
Andrzej Konieczny Êpiew, Piotr Onyszczuk bas, Bart∏omiej Kiszczak Êpiew, flagolet, Robert
Ciesielski - gitara, banjo,
Grzegorz Siwek - gitara solowa oraz goÊcie
z Orkiestry Samanta. www.roza-wiatrow.art.pl.
„Morza pieÊƒ” - KOCHANKOWIE SALLY BROWN
Znalaz∏o si´ na niej 11
utworów autorskich. Opatrzone polskim tekstem melodie irlandzkie, bretoƒskie
i szkockie nabierajà bardziej
swojskiego klimatu. „W nagraniach
udzia∏
wzi´li:
„Zosia” - skrzypce, Sylwek
Karnafel-Êpiew, gitara, ¸ukasz StaÊkiewicz - Êpiew,
akordeon, bongos, instr. perkusyjne, bas, Grzegorz Lewtak - Êpiew, mandolina, banjomandolina, Jacek Apanasiewicz - Êpiew, bodhran, bas, tin
whistle. Wwwi´cej KochankowieSallyBrown,prv.pl

NadwiÊlaƒska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. w Tychach

Przystaƒ ˚eglarska „Mazury”
w Krzy˝ach k/ Rucianego Nida nad J. Nidzkim
12-215 Karwica OW „Mazury” w Krzy˝ach

wypo˝yczalnie

czarter ∏odzi

∏odzi wios∏owych
rowerów wodnych
kajaków
desek surfingowych

Sasanka Super – Nowa
El-Bimbo
Orion
Omega

Pole namiotowe przyleg∏e do przystani wyposa˝one w natryski, sanitariaty i bufet

Strze˝ona keja i kàpielisko, dozorowany parking samochodowy
Atrakcyjna oferta noclegowa i gastronomiczna
Slipowanie, zimowanie i remont jachtów

KONTAKT
w sezonie:

przed sezonem:

NadwiÊlaƒska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Edukacji 37
tel. (32) 326 23 50, www.nat.pl
OW „Mazury” w Krzy˝ach
(087) 423 16 56

NAT Tychy, ul. Edukacji 37

(032) 326 23 50
(032) 219 00 60
e-mail: nat@nat.pl

