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szantymaniak.pl
... ju˝ ruszy∏! To Pierwszy WOLNY Serwis Szantowy w
internecie, a to oznacza, ˝e tworzony 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 przed-
stawiajàce 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 publi-
kacji. Osoba, która utraci zaufanie Redakcji, zostanie wyklu-
czona z grona wspó∏pracowników.
Szantymaniak istnieje dzi´ki serwerom AAnnddrrzzeejjaa  SSzzrreetteerraa,
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 KKaammiillaa
PPiioottrroowwsskkiieeggoo. To ju˝ czwarte 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”. Nie
mog∏o nas zabraknàç na krakowskich Shanties no i na
„KopyÊci” rzecz jasna. Nast´pne planujemy na kolejne festi-
wale. Dla tych, którzy nie je˝d˝à na wszystkie imprezy, przy-
gotowaliÊmy 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 koncerty. Dzi´kujemy
naszym wspó∏pracownikom, autorom tekstów, zdj´ç, zespo-
∏om i wszystkim reklamodawcom za to, ˝e dzi´ki nim kolej-
ny numer Magazynu sta∏ si´ faktem a serwis ju˝ dzia∏a.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy zatem na
www.szantymaniak.pl i... owocnej wspó∏pracy ˝yczymy.

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

Kamil Piotrowski
Redaktor naczelny
Magazyn Mi∏oÊników PieÊni Morza
SZANTYMANIAK
gazeta@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:
FFuunnddaaccjjaa  „„GGaajjuusszz””
8899  115522000000008800000000888899112200000000001188
BBaannkk  PPrrzzeemmyyss∏∏oowwyy  oo..  kkoommuunnaallnnyy  ww  ¸̧ooddzzii
zz  ddooppiisskkiieemm::  
NNaa  lleecczzeenniiee  WWoojjttuussiiaa  II∏∏oowwsskkiieeggoo
UWAGA! 
Wojtusiowi mo˝na tak˝e pomóc poprzez oddanie krwi
(dowolna grupa!) w Wojewódzkiej Stacji Krwiodaw-
stwa (¸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.

GGOORRÑÑCCOO  AAPPEELLUUJJEEMMYY::  
PPOOMMÓÓ˚̊MMYY  WWOOJJTTUUSSIIOOWWII!!
Masz swojà stron´ WWW - umieÊç banerek o Wojtusiu

DDrrooddzzyy  SSzzaannttyy--
mmaanniiaaccyy!!  PPoo
ttrrzzeecchh  llaattaacchh
hheerrooiicczznnyycchh  wwyy--
ssii∏∏kkóóww  nnaarreesszzcciiee
ppoojjaawwii  ssii´́  pp∏∏yyttaa
zzeessppoo∏∏uu  BBaannaannaa  BBooaatt..  110000%%  aa  ccaappppeellllaa,,  7700%%  aauuttoorrsskkiicchh
tteekkssttóóww  ii  mmeellooddiiii  oorraazz  110000%%  ˝̋óó∏∏ttoo--cczzaarrnneeggoo  sseerrdduucchhaa
BBaannaannaa  BBooaatt..  NNaa  pp∏∏yycciiee  ppoojjaawwiiàà  ssii´́  wwsszzyyssttkkiiee
nnaajjbbaarrddzziieejj  zznnaannee  pprrzzeebboojjee  zzeessppoo∏∏uu  --  ZZ´́zzaa,,  CCaallaaiiss,,
RReeqquuiieemm......,, AA  mmoorrzzee  ttaakk  aa  mmoo˝̋ee  nniiee ii  kkiillkkaa  zzuuppee∏∏nnyycchh
nnoowwooÊÊccii  cceelloowwoo  zzaattaajjoonnyycchh  pprrzzeedd  WWaasszzyymmii  uusszzkkaammii  ppoo
ttoo,,  ˝̋eebbyy  ddaaçç  WWaamm  ccooÊÊ  nnaapprraawwdd´́  aabbssoolluuttnniiee  nnoowweeggoo  ii
zzaasskkaakkuujjààcceeggoo  ::))))))  BBaannaannoowwyy  ssttyyll  zznnaacciiee  zz  ffeessttiiwwaallii
sszzaannttoowwyycchh  --  cczzyy  pp∏∏yytt´́  ddooddaacciiee  ddoo  lluubbiioonnyycchh??......  mmoorrzzee
ttaakk  aa  mmoo˝̋ee  nniiee......  KKoonncceerrtt  pprreemmiieerroowwyy  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  77--ggoo
mmaajjaa  22000044  ppooddcczzaass  FFeessttiiwwaalluu  ZZ¢¢ZZAA  ww  ¸̧aazziisskkaacchh
GGóórrnnyycchh..  ZZeessppóó∏∏  zzaappllaannoowwaa∏∏  ddllaa  WWaass
hhiippeerrnniieessppooddzziiaannkk´́::  ww  jjeeddnneejj  zz  pp∏∏yytt  zznnaajjdduujjee  ssii´́  pprreezzeenntt
ww  ppoossttaaccii  pprryywwaattnneeggoo  kkoonncceerrttuu  zzeessppoo∏∏uu  ww  mmiieejjssccuu
wwsskkaazzaannyymm  pprrzzeezz  bbeenneeffiiccjjeennttaa..  WWii´́cceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  nnaa
ssttrroonniiee  wwwwww..bbaannaannaa..sszzaannttyy..ppll DDoo  zzbbaannaanniieenniiaa  zzaatteemm!!



WWAARRSSZZAAWWAAWWAARRSSZZAAWWAA
2266  mmaarrccaa  ww  wwaarrsszzaawwsskkiimm  kklluubbiiee  ˝̋eeggllaarrsskkiimm
KKlliippeerr  ooddbbyy∏∏  ssii´́  kkoolleejjnnyy  zz  sseerriiii  kkoonncceerrttóóww..
ZZaaggrraallii  ddllaa  nnaass  BBuukkaanniieerrzzyy,,  MMoorrddeewwiinndd,,

SSppiinnaakkeerryy  ((wwssppiieerraannee  pprrzzeezz  ooddcciiààggnnii´́tteeggoo
oodd  ssttaannoowwiisskkaa  ddêêwwii´́kkoowwccaa  WW∏∏ooddkkaa  „„TTrrzzee--
cciieeggoo””  DD´́bbsskkiieeggoo)),,  BBeezzmmiiaarryy,,  WWyycciiààggnnii´́ccii  zz
MMeessyy  oorraazz  RRóó˝̋aa  WWiiaattrróóww  rreepprreezzeennttoowwaannaa
pprrzzeezz  NNiinnjj´́  ii  JJoohhnnoo..  SSppoorroo  uuttwwoorróóww  wwyykkoo--
nnaannoo  rróówwnniiee˝̋  ww  sskk∏∏aaddaacchh  mmiieesszzaannyycchh..  BByy∏∏aa
ttoo  jjeeddnnaa  zz  nniieelliicczznnyycchh  ww  KKlliipprrzzee  iimmpprreezz  bbiillee--
ttoowwaannyycchh;;  bbiilleettyy--cceeggiiee∏∏kkii  ((1155  zz∏∏  sszzttuukkaa,,  ww
ttyymm  ppiiwwoo))  zzaassiillii∏∏yy  kkoonnttoo  FFuunnddaaccjjii  „„GGaajjuusszz””,,
ppoodd  ooppiieekkàà  kkttóórreejj  zznnaajjdduujjee  ssii´́  WWoojjttuuÊÊ..
„„JJeesstteemm  bbaarrddzzoo  wwddzzii´́cczznnyy --  mmóówwii∏∏  SS∏∏aawweekk,,
ww∏∏aaÊÊcciicciieell  KKlliipprraa  --  UUwwaa˝̋aamm,,  ˝̋ee  uuddaa∏∏oo  nnaamm
ssii´́  wwssppóóllnniiee  zzrroobbiiçç  wwssppaanniiaa∏∏àà  rrzzeecczz””..  BBiilleettyy
wwyykkuuppii∏∏aa  rróówwnniiee˝̋  oobbss∏∏uuggaa  KKlliipprraa  oorraazz  ssaammee
wwyysstt´́ppuujjààccee  zzeessppoo∏∏yy,,  kkttóórree  ppoozzaa  ttyymm  wwyyss--
ttaawwii∏∏yy  nnaa  lliiccyyttaaccjj´́  sswwoojjee  pp∏∏yyttyy..  PPrrzzyywwiieezziioonnaa
nnaa  lliiccyyttaaccjj´́,,  zz  ∏∏óóddzzkkiieejj  TTaawweerrnnyy  FFoollkkoowweejj
„„ZZaappiieecceekk””  mmaappaa,,  bbyy∏∏aa  ttrrzzyykkrroottnniiee  lliiccyy--
ttoowwaannaa  ii  wwyyssttaawwiiaannaa  ppoonnoowwnniiee..  ZZddaarrzzaa∏∏oo
ssii´́,,  ˝̋ee  oossoobbyy  nniiee  mmooggààccee  pprrzzyybbyyçç  ddzzwwoonnii∏∏yy
ii  pprroossii∏∏yy  oo  wwyykkuuppiieenniiee  cceeggiiee∏∏eekk  ww  iicchh  iimmiiee--
nniiuu,,  nniieekkttóórrzzyy,,  nniiee  mmooggààcc  zzoossttaaçç  nnaa  kkoonncceerr--
cciiee,,  pprrzzyycchhooddzziillii  ppoo  ssaammàà  cceeggiiee∏∏kk´́..
WWyykkuuppiioonnyycchh  zzoossttaa∏∏oo  110055  cceeggiiee∏∏eekk,,  ssuummaa
uuzzyysskkaannaa  zz  iicchh  sspprrzzeeddaa˝̋yy  oorraazz    lliiccyyttaaccjjii  ttoo
33001133..5588  zz∏∏..

BBoo˝̋eennaa  „„TTiibb””  ZZaassiiaaddcczzuukk

KKKKOOOONNNNCCCCEEEERRRRTTTTYYYY
TTTT YYYYCCCC HHHH YYYY

20 marca w tyskim Teatrze
Ma∏ym odby∏ si´ koncert
„Âlàsk dla Wojtusia”. Impreza
rozpocz´∏a si´ od wyst´pu
zespo∏u, uprawiajàcego mu-
zyk´ irlandzko-szkockà,
Stonehenge. Ch∏opcy dali
Êwietny popis (...) zespó∏
zaprezentowa∏ jedynie
utwory instrumentalne. (...)
Po folku przyszed∏ czas na
szanty. Stawk´ otworzy∏
zespó∏ Poszed∏em na Dziób.
Nast´pnymi „do golenia” byli

Muczàce Czterdziestki ;) (dla niewtajemniczonych -
„Ryczàce Dwudziestki”). Podczas wyst´pu publicznoÊç
us∏ysza∏a mi´dzy innymi bardzo klasycznà szant´ ;)
zatytu∏owanà „Cyryl”. (...) Po Dwudziestkach na scenie
pojawili si´ Kejpsi (North Cape). (...) wyst´p odebra∏em
pozytywnie, jedyne czego mi brakowa∏o to wykonania
„La Rochelle”. (...) Dalej... Segars, którzy po
„chorobowym lidera” powoli wracajà na scen´ szan-
towà, a po nich Per∏y i ¸otry
(gospodarze koncertu). Grupa
wykona∏a m.in. utwory: „Âw.
Franciszek”, „Francuzka”, „La
Valette”, „Burza” oraz „Bateau
l'arrive”. Po ∏otrach, przyszed∏
czas na Banana Boat. NowoÊcià
w repertuarze, która podobno
ma znaleêç si´ na ich p∏ycie, by∏o
coÊ co kojarzy∏o mi si´ z „O
udêwignij!” (...) Na koniec zagrali
Mechanicy Shanty. W przerwie
mi´dzy wyst´pami zosta∏a prze-
prowadzona aukcja. Mo˝na by∏o
zdobyç ró˝ne p∏yty, koszulki,
kubki, kufle itp. Niestety mój
skromny bud˝et nie by∏ w stanie
zagroziç faworytom :)). Koncert
przyniós∏ ponad 4400 z∏ oraz 11 litrów krwi. (...) Podczas
koncertu MUZYK (Wojciech Harmansa - Per∏y i ¸otry)
po∏àczy∏ si´ telefonicznie z tatà Wojtka. By∏o s∏ychaç
wielkie wzruszenie w g∏osie Waldka I∏owskiego, gdy
wys∏ucha∏ d∏ugich owacji dla jego syna i ca∏ej rodziny. 

WWoojjtteekk  „„cciicciikk””
MMaa∏∏oottaa

DDDDLLLLAAAA    WWWWOOOOJJJJTTTTUUUUSSSSIIIIAAAA

BBUUKKAANNIIEERRZZYY
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PPEERR¸̧YY  ii  ¸̧OOTTRRYY PPoowwrraaccaajjààccaa  mmaappaa  ww  rr´́kkaacchh  ¸̧yysseeggoo  ((BBeezzmmiiaarryy))



W powa˝nych s∏ownikach pod has∏em „kopyÊç”
zwykle znajdziecie informacj´, ˝e jest to drewnia-
na ∏y˝ka na d∏ugim trzonku. Kajakarze z kolei
powiedzà, ˝e „kopyÊç” to uchwyt na koƒcu
wios∏a. Jednak dla ˝eglarzy i sympatyków pieÊni
morskich s∏owo to ma dodatkowe znaczenie i
wià˝e si´ ono z magià najstarszego obecnie festi-
walu szantowego w naszym kraju.
Festiwal „KopyÊç” odbywa si´ w Bia∏ymstoku od
1979 roku, jest wi´c starszym (o rok) bratem
krakowskiego „Shanties”. W tym roku jubile-
uszowa XX edycja odbywa si´ wi´c w 25-lecie
pierwszej ods∏ony tego przeglàdu. Ró˝nica ta
wynika z faktu, ˝e burzliwe losy polskiej historii
nie pozwoli∏y na zorganizowanie kilku edycji. Na
fali popularnoÊci wspomnianego tu ju˝
m∏odszego brata „KopyÊci” uda∏o si´ szcz´Êliwie
powróciç i dziÊ jest to jeden z najciekawszych fes-
tiwali szantowych w Polsce.
Na festiwalu tym pojawiali si´ niemal wszyscy,
którzy znaczyli coÊ w naszym ruchu pieÊni mors-
kich. Wielu z nich pró˝no dziÊ szukaç na scenie,
warto jednak zaznaczyç, ˝e wÊród debiutantów
na pierwszym festiwalu by∏ równie˝ Waldemar
Mieczkowski - dziÊ kapitan „Zawiszy Czarnego” i
muzyk Gdaƒskiej Formacji Szantowej. W tym roku
obchodzi on wi´c jubileusz çwierçwiecza pracy
twórczej. Jeden z tegorocznych koncertów festi-
walu b´dzie wi´c benefisem tego wykonawcy.
Oprócz koncertu benefisowego widzowie b´dà
mogli pos∏uchaç zarówno kapel prezentujàcych
wokalne interpretacje pieÊni morskich, jak i
zespo∏ów z tzw. nurtu szantowo-folkowego. Jak
przysta∏o na edycj´ jubileuszowà powinniÊmy
oczekiwaç kilku niespodzianek, ale to ju˝ pewnie
trzeba b´dzie sprawdziç osobiÊcie na festiwalu.
Organizatorzy „KopyÊci” (Akademicki Yacht Club
Bia∏ystok) od lat podkreÊlajà, ˝e u podstaw dobrej
organizacji tkwi zapa∏ i du˝o serca w∏o˝onego w
tà imprez´. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e równie˝ w
tym roku zarówno publicznoÊç, jak i wykonawcy
bioràcy udzia∏ w bia∏ostockim festiwalu b´dà mieli
po tej imprezie same dobre wspomnienia.

RRaaffaa∏∏  „„TTaacclleemm””  CChhoojjnnaacckkii

DREWNIANA Y̧˚KA
MMiinn´́∏∏oo  jjuu˝̋  ppoonnaadd  1100  llaatt  oodd  ddnniiaa,,
kkiieeddyy  ooddsszzeedd∏∏  oodd  nnaass  OOssttaattnnii
SSzzaannttyymmeenn  --  SSttaann  HHuuggiillll..
PPrrzzyyddoommeekk  tteenn  nnaaddaannoo  mmuu  nniiee
bbeezz  ppoowwoodduu  --  bbyy∏∏  oossttaattnniimm
zzaawwooddoowwyymm  sszzaannttyymmeenneemm  ww
bbrryyttyyjjsskkiieejj  fflloocciiee..  OOdd  kkooggóó˝̋
iinnnneeggoo,,  jjaakk  nniiee  oodd  nniieeggoo  mmoo˝̋nnaa
zzaacczzààçç  ccyykkll  ooppoowwiiaaddaajjààccyy  oo
lluuddzziiaacchh  mmaajjààccyycchh  nnaajjwwii´́kksszzyy
wwpp∏∏yyww  nnaa  rroozzwwóójj  ppiieeÊÊnnii  mmoorrzzaa??

W latach 1922-1945 Stan Hugill pracowa∏ jako
zawodowy szantymen na ostatnim handlowym
statku ˝aglowym o nazwie „Garthpool”.
WczeÊniej p∏ywa∏ te˝ na innych ˝aglowcach.
Póêniej zaÊ popularyzowa∏ kultur´ morskà,
m.in. wspó∏pracujàc z radiem i telewizjà BBC.
Stan to nie tylko cz∏owiek, który przedstawi∏
nam histori´ morskich pieÊni, to równie˝
malarz. W latach 1978 - 1992 stworzy∏ oko∏o
250 obrazów olejnych. W wi´kszoÊci sà to
malunki o tematyce marynistycznej.
„Shanties from the Seven Seas” - ksià˝ka
Hugilla wydana w Anglii w 1961 roku sta∏a si´
biblià mi∏oÊników pieÊni morskich na ca∏ym
Êwiecie. Zawiera nie tylko zbiór pieÊni, ale
równie˝ ca∏à mas´ istotnych informacji na
temat szant, ich wersji, ró˝nic mi´dzy nimi, a
tak˝e - a mo˝e przede wszystkim - przez-
naczenia. Stan napisa∏ jeszcze trzy inne
ksià˝ki, ale to w∏aÊnie „Shanties from the
Seven Seas” pami´tana jest jako dzie∏o jego
˝ycia.
Stan Hugill zmar∏ w maju 1992 roku. Na jego
pogrzebie Shay Black z grupy Stormalong
John zaÊpiewa∏ „Fiddlers Green”. Mam
nadziej´, ˝e dziÊ Ostatni Szantymen wcià˝
Êpiewa w niebie swe pieÊni.
W Polsce Stan Hugill jest doskonale znany
dzi´ki temu, ˝e uda∏o si´ kilkakrotnie
sprowadziç go na krakowski festiwal Shanties.
PublicznoÊç krakowska pokocha∏a go od pier-
wszego wejrzenia.

RRaaffaa∏∏  „„TTaacclleemm””  CChhoojjnnaacckk

Dyskografia:
"Shanties From The Seven Seas" (1962);
"Aboard The Cutty Sark" (1979); "Stan Hugill
Reminisces" (1979); "Stan Hugill in Concert at
Mystic Seaport" (1988); "A Salty Fore Topman"
(1989); "Chants des Marins Anglais" (1990);
"Sailing Days" (1991). Opócz tego nagrania
Hugilla ukaza∏y si´ na licznych sk∏adankach i w
programach TV.

SSttaann  HHuuggiillll  ((11990066  --11999922))  

Waldemar Mieczkowski - zdj. Jaros∏aw SkoÊ



OOdd  kkiieeddyy  oorrggaanniizzuujjee  PPaannii  ffeessttiiwwaall  ii  ccoo  sspprraawwii∏∏oo,,  ˝̋ee  zzddeeccyy--
ddoowwaa∏∏aa  ssii´́  PPaannii  rroozzppoocczzààçç  ttàà  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  ??
Jako cz∏onkini Akademickiego Yacht Clubu przychodzi∏am
na KopyÊç, impreza bardzo mi si´ podoba∏a. Kocham
muzyk´ w ogóle, nie tylko szanty. Zami∏owanie do szant
oraz fakt, ˝e ulubiona impreza zacz´∏a zamieraç z powodu
wykruszania si´ organizatorów sprawi∏y, ˝e w 1995 r.
postanowi∏am zapobiec znikni´ciu z mapy polskiego
Êwiata szantowego tak wyjàtkowego festiwalu i zaj´∏am
si´ jego organizacjà.
JJaakkiieejj  ppuubblliicczznnooÊÊccii  mmoo˝̋nnaa  ssii´́  ssppooddzziieewwaaçç  nnaa  tteeggoorroocczznneejj
KKooppyyÊÊccii??
PPrzychodzà tu przede wszystkim ˝eglarze, których w
Bia∏ymstoku jest bardzo wielu, impreza opiera si´ g∏ównie
na miejscowych fanach tej muzyki. Mamy nadziej´, ˝e z
biegiem czasu przyje˝d˝aç tu b´dzie coraz wi´cej sympa-
tyków szant z ca∏ej Polski - region sprzyja turystyce i
wypoczynkowi, miejsca noclegowe sà tanie, dojazd
wygodny. Atmosfera towarzyszàca festiwalowi, bioràc pod
uwag´ jego rosnàcà popularnoÊç oraz dotychczasowe o
nim opinie, nie wymaga chyba reklamy.
CCzzyy  zzddaarrzzyy∏∏oo  ssii´́  jjeeddnnaakk,,  ˝̋ee  kkttóórraaÊÊ  zz  eeddyyccjjii  KKooppyyÊÊccii  bbyy∏∏aa  ww
sszzaannttyymmaanniiaakkóóww  uubboo˝̋sszzaa??
Owszem, mieliÊmy takà sytuacj´ w zesz∏ym roku. Termin
festiwalu zbieg∏ si´ z jednym ze Êwiàt obchodzonych
przez licznych w Bia∏ymstoku i okolicach wyznawców
obrzàdku prawos∏awnego - z tego wzgl´du nie mogli oni
przybyç na imprez´ tak t∏umnie, jak mia∏o to miejsce w la-
tach wczeÊniejszych. 
JJaakkiicchh  zzeessppoo∏∏óóww  mmoo˝̋eemmyy  oocczzeekkiiwwaaçç  nnaa  tteeggoorroocczznneejj
KKooppyyÊÊccii??
Jako organizator musz´ kierowaç si´ preferencjami
fanów, tote˝ na KopyÊci dobrze bawiç si´ b´dà zwolenni-
cy szant tradycyjnych i ci, którzy lubià braç czynny udzia∏
w zabawie i Êpiewaniu. W tym roku widzowie pos∏uchajà
Gdaƒskiej Formacji Szantowej, Grzegorza Tyszkiewicza,
Klangu, Banana Boat, Mechaników Szanty, Piotra
Zadro˝nego, Przemys∏awa Mordalskiego, Andrzeja
Koryckiego, Marka Szurawskiego, Ryczàcych
Dwudziestek, Czterech Refów, EKT Gdynia, Prawego
Ostrego (w nowym sk∏adzie) oraz Flash Creep. Poza
gwiazdami wystàpià równie˝ zespo∏y konkursowe.
AA  ggooÊÊcciiee  ssppeeccjjaallnnii??
Gwiazdà specjalnà tegorocznej KopyÊci b´dzie Waldemar
Mieczkowski, laureat pierwszej edycji festiwalu w 79`,
obchodzi on w tym roku 25-lecie pracy artystycznej.
DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..
RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa::  

BBoo˝̋eennaa  ZZaassiiaaddcczzuukk  --  TTiibb  

RRoozzmmoowwaa  zz  EEll˝̋bbiieettàà  MMiiƒƒkkoo,,  oorrggaanniizzaattoorreemm  XXXX  FFeessttiiwwaalluu  
PPiioosseennkkii  ˚̊eeggllaarrsskkiieejj  „„KKooppyyÊÊçç””    ww  BBiiaa∏∏yymmssttookkuu..

nnaajjssttaarrsszzyy  ffeessttiiwwaall

PPRROOGGRRAAMM  
XXXX  FFeessttiiwwaalluu
PPiioosseennkkii  ˚̊eeggllaarrsskkiieejj
KKOOPPYYÂÂåå  22000044

22  kkwwiieettnniiaa  22000044  rr..  ((ppiiààtteekk))
ggooddzz..  1199..0000
Koncert „Czas w morze”
Prawy Ostry,

konkurs: 
Bezmiary, Gosia Hoppe, Leje na pok∏ad,
M∏ode Bra-de-li, Ostatnia deska ratunku,
Piotr Âciesiƒski, Po co nam kapitan na
kodze, Robert Domurat, Samhain,
Urszula Gulan, Ponton Club, Drake, Ula
LeÊniewska;

Ryczàce Dwudziestki, Flash Creep,
Prawy Ostry, Mechanicy Shanty, EKT.

33  kkwwiieettnniiaa  22000044  rr..  ((ssoobboottaa))
ggooddzz..  1166..0000  
„Benefis Waldka Mieczkowskiego”.
Waldemar Mieczkowski i jego goÊcie:
Andrzej Korycki, Banana Boat, EKT,
Gdaƒska Formacja Szantowa, Grzegorz
Tyszkiewicz, Ignacy Andrukiewicz,
Jaros∏aw Woêniewski, Klang, Piotr
Zadro˝ny, Przemys∏aw Mordalski,
Ryczàce Dwudziestki, Flash Creep i inni.

ggooddzz..  2200..0000  
Koncert „˚egluj˝e ˝eglarzu”
Klang, laureaci konkursu, Andrzej
Korycki, Piotr Zadro˝ny, Grzegorz
Tyszkiewicz, Przemys∏aw Mordalski,
Waldemar Mieczkowski z Gdaƒskà
Formacjà Szantowà, Cztery Refy,
Mariusz Siemion, Flash Creep, Marek
Szurawski, Banana Boat, Ryczàce
Dwudziestki, Mechanicy Shanty.

Nagrody w konkursie: 
finansowe (wysokoÊç i podzia∏ w gestii nieza-
le˝nego Jury): Grand Prix – nagroda
Prezydenta Miasta Bia∏egostoku w wysokoÊci
1000 z∏, II miejsce, III miejsce (pula ca∏oÊci
2000-2500 z∏);
Nagrody rzeczowe ufundowane przez: 
ELDOM: radiomagnetofon PHILIPS, zestawy
upominków, ProSport: odzie˝ sportowa, sprz´t
turystyczny, Yacht4You: czarter jachtu MORS,
RAMKO: obrazy marynistyczne.



„„MMoorrzzaa  ppiieeÊÊƒƒ””  --  KKOOCCHHAANNKKOOWWIIEE  SSAALLLLYY  BBRROOWWNN
Znalaz∏o si´ na niej 11 utworów
autorskich.  Opatrzone polskim tek-
stem melodie irlandzkie, bretoƒskie
i szkockie nabierajà bardziej swoj-
skiego klimatu. „W nagraniach
udzia∏ wzi´li: „Zosia” - skrzypce,
Sylwek Karnafel-Êpiew, gitara, ¸u-
kasz StaÊkiewicz - Êpiew, akorde-
on, bongos, instr. perkusyjne, bas,
Grzegorz Lewtak - Êpiew, mandolina, banjo-mandolina,
Jacek Apanasiewicz - Êpiew, bodhran, bas, tin whistle.
Wwwi´cej KochankowieSallyBrown,prv.pl

„„KKoorrssaarrsskkaa  bbrraaçç””  --  RRÓÓ˚̊AA  WWIIAATTRRÓÓWW.
To debiutancka p∏yta. Znalaz∏o
si´ na niej 13, znanych z kon-
certów,  utworów. Nagrywali:
Andrzej Konieczny - Êpiew,
Piotr Onyszczuk - bas, Bart-
∏omiej Kiszczak - Êpiew, flago-
let, Robert Ciesielski - gitara,
banjo, Grzegorz Siwek - gitara
solowa oraz goÊcie z Orkiestry Samanta.
www.roza-wiatrow.art.pl.

Konkursy, konkursy
ZZwwyyccii´́zzccyy  kkoonnkkuurrssuu  PPPPPP  ww  TTyycchhaacchh

2233--2255..0011..22000044::
I miejsce Du˝y Dzwon i Studio nagraƒ

BBUUKKAANNIIEERRZZYY (Warszawa), II miejsce Âredni
Dzwon LLEEJJEE NNAA PPOOKK¸̧AADD (Tychy), III miejsce Ma∏y

Dzwon PPSSIIAA  WWAACCHHTTAA (Kraków)

LLaauurreeaaccii  kkoonnkkuurrssuu XXVV  SSzzaanntt  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu
1199--2222..0022..22000044:

I miejsce SSÑÑSSIIEEDDZZII,,  II miejsce PPiioottrr  ÂÂcciieessiiƒƒsskkii  
z zespo∏em SSzzaannttaa˝̋yyÊÊccii, III miejsce BBUUKKAANNIIEERRZZYY

wyró˝nienia: Pod Masztem, Ela KliÊ, Majtki
Bosmana, Za horyzontem, Bezmiary

LLAAUURREEAACCII  XXXXIIIIII  MMii´́ddzzyynnaarrooddoowweeggoo  FFeessttiiwwaalluu  PPiioosseennkkii
˚̊eeggllaarrsskkiieejj  SShhaannttiieess  22000044..

GRAND PRIX - MMEECCHHAANNIICCYY  SSHHAANNTTYY

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za wspó∏czesnà
piosenk´ ˝eglarskà, jej ciàg∏y rozwój i propagowanie -

MMiirrooss∏∏aaww  KKoowwaalleewwsskkii

Nagroda Prezesa Polskiego Zwiàzku ˚eglarskiego za
wysoki poziom artystyczny wykonania pieÊni morskich -

RRyycczzààccee  DDwwuuddzziieessttkkii

Nagroda publicznoÊci - MMoorrddeewwiinndd

Nagroda za najlepszà piosenk´ (tekst i wykonanie) -
GGddaaƒƒsskkaa  FFoorrmmaaccjjaa  SSzzaannttoowwaa za piosenk´ pt. „Regulus”

Nagroda im. Stana Hugilla za wiernoÊç szancie klasy-
cznej oraz Nagroda Krakowskiego Okr´gowego Zwiàzku
˚eglarskiego za najwi´kszà przebytà liczb´ mil morskich

- JJoohhnnnnyy  CCoolllliinnss  ii  JJiimm  MMaaggeeeeaann

Nagroda Komandora MKM Szkwa∏ za unikalnà
osobowoÊç artystycznà - AAnnddrrzzeejj  KKoorryycckkii

Nagroda Redakcji Miesi´cznika ˚agle im. Tomka Opoki
za najlepszy tekst piosenki -

„Cztery Zegary”, ZZbbiiggnniieeww  GGaacchh  
(w wykonaniu Gdaƒskiej Formacji Szantowej)

Nagroda Dziennikarzy Akredytowanych przy Festiwalu
dla najbardziej medialnej Postaci festiwalu -

MMaacciieejj  JJ´́ddrrzzeejjkkoo (Banana Boat)

Nagroda im. Jerzego Fijki „Galion” dla najsympaty-
czniejszej wykonawczyni na Festiwalu -
MMoonniikkaa  SSzzuulliiƒƒsskkaa (Zejman i Garkumpel)

Nagroda Polskiego Zwiàzku Motorowodniaków - 
RRyysszzaarrdd  MMuuzzaajj

Wyró˝nienia: Miros∏aw Kowalewsk, Grzegorz „Gooroo”
Tyszkiewicz, Kochankowie Rudej Marii

„„FFaallaa””  --  MMOORRDDEEWWIINNDD
Na niej 13 autorskich kompozycji,
znanych z koncertów Mordewin-
du. 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 perkusyj-
ne i Marcin Drabik - Êpiew, skrzypce. www.mordewind.pl
„„BBuurrzzaa..  DDeekkaaddaa  ¸̧oottrróóww””  --  PPEERR¸̧YY  ii ¸̧OOTTRRYY
Piàta p∏yta w historii zespo∏u. W nagraniu 16 utworów
wzi´li udzia∏: S∏awomir Olko - gita-
ra, Êpiew, aran˝acje, Micha∏ Gra-
matyka - gitara basowa, Êpiew,
Adam R. Saczka - Êpiew, aran˝acje,
Wojciech Harmansa - akordeon,
Êpiew, Micha∏ Smoliƒski - gitara,
Êpiew, banjo, bas, aran˝acje, Woj-
ciech Paluszkiewicz - gitara, Êpiew.
oraz: Ela Warwas - skrzypce, Domi-
nika P∏onka - flety, Martyna Kalus - Êpiew, ks. Ryszard Ko-
koszka - recytacja, Wojciech „Mukin” Zawadzki - Êpiew.
Wwwi´cej na perly.z.pl. 

nowoÊci

Êwie˝aki

GGDDAA¡¡SSKKAA  FFOORRMMAACCJJAA  SSZZAANNTTOOWWAA
„Barowe opowieÊci”. Recenzja wkrótce

TTOONNAAMM&&SSYYNNOOWWIIEE - zbiór najlep-
szych utworów z dwóch p∏yt s∏ynnych
Tonamów. Kawa∏ historii. Wznowi∏o
Wydawnictwo HALS.






