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Sezon festiwalowy
rozpocz´ty

W wielkim p´dzie, zaraz po powrocie z Krako-
wa zabra∏em si´ za przygotowywanie nowego wy-
dania Szantymaniaka. Poniewa˝ czasu by∏o nie-
wiele (i Êrodków te˝) wybaczcie nam, ̋ e tym razem
o 4 strony mniej postaramy si´ to szybko nadrobiç
jakimÊ specjalnym wydaniem.

Na krakowskich Shanties, jak to na festiwalu,
by∏o gwarno i rojno. Rotunda w piàtkowy wieczór
p´ka∏a w szwach. Bardzo podoba∏y mi si´ grupy
Qftry i Klang. Dawno ich nie s∏ysza∏em, dlatego
wiele obiecywa∏em sobie po ich koncertach i nie
zawiod∏em si´ (a koncert Qftrów w Starym Porcie
to by∏o coÊ!). Bardzo te˝ lubi´ Bukanierów, ten na-
strój jaki tworzà. Mimo k∏opotów z nag∏oÊnieniem
concertiny poradzili sobie. Wiele skrajnych opinii
wywo∏a∏ wyst´p Holendrów – Square Riggers. Od
tych, ˝e poziom wykonania odstawa∏ znaczàco od
naszej „profesjonalnej” sceny po takie, ˝e to dzi´ki
nim wielu m∏odych (i starych pewnie te˝) mia∏o oka-
zj´ us∏yszeç te prawdziwe wersje klasycznych
szant, w tempie, rytmie i roli do jakiej je stworzono.
Reszta wykonawców jak zawsze na wysokim po-
ziomie. W sobot´ w hali Wis∏y t∏umy i ju˝ bardziej
rockowo. Choç lubi´ EKT, ceni´ sobie Smuggler-
sów, gwiazdami tego dnia byli dla mnie: Atlantyda
i Shores of Newfundland (b´dà te˝ we Wroc∏awiu!).
W przerwach na s∏uchanie odbywa∏y si´ rozmowy
kuluarowe a my kolportowaliÊmy pierwszy w tym
roku numer Szantymaniaka. Niedziela to oczywi-
Êcie koncert laureatów. Pi´knie zaÊpiewali Flash
Creep – najlepszy debiut. Znowu Atlantyda i S∏a-
wek KlupÊ (za najlepszà piosenk´ ˝eglarskà), Se-
garsi (nagroda publicznoÊci), jedyni „klasycy” tego
dnia tym razem troszk´ mniej klasycznie – pod roz-
taƒczonà publicznoÊç. Jak by∏o do koƒca ju˝ nie
wiem, gdy˝ trzeba by∏o gnaç do redakcji by przygo-
towaç numer, który w∏aÊnie Czytacie. Podsumowu-
jàc krótko Shanties – jak zawsze klasyczna numer
jeden i wspania∏a (choç w t∏oku i dymie papieroso-
wym) zabawa w Starym Porcie. Us∏yszeliÊmy spo-
ro premier, jak to w Krakowie. Brakowa∏o mi tych
wspólnych, nocnych Êpiewaƒ i rozmów na koryta-
rzach hotelowych. Zaskoczy∏ brak nagrody dla Ry-
czàcych i Shannonów. Za rok jubileusz, Shanties
po raz dwudziesty piàty – ju˝ si´ nie mog´ docze-
kaç a na razie do Wroc∏awia.

XVI Spotkania z Piosenkà ˚eglarskà i Muzykà
Folk zapowiadajà si´ w tym roku bardzo ciekawie.
Wielki jubileusz Zejmana, dwie premiery p∏ytowe
no i Klub muzyczny ¸ykend po raz pierwszy w roli
klubu festiwalowego. Zapraszam do Wroc∏awia i na
KopyÊç, mi∏ej lektury ˝yczàc Wszystkich zaintere-
sowanych wspó∏pracà z magazynem prosz´ o kon-
takt. Tym, którzy ju˝ wspó∏pracujà – dzi´kuj´.

Kamil Piotrowski
Wydawca, redaktor naczelny

magazynu
gazeta@szantymaniak.pl

Maciej J´drzejko
Redaktor naczelny portalu
yenjco@szantymaniak.pl

• Warszawska Fundacja
„GNIAZDO PIRATÓW” ju˝
wkrótce (19III) otworzy kolejnà

tawern´, tym razem w ¸odzi. Jak
zapowiadajà piraci, b´dzie to jedna
z wi´kszych tawern w kraju. ¸ódzcy
szantymaniacy b´dà mogli popijaç
piwko i s∏uchaç szant na pok∏adzie
artyleryjskim – bo taki wystrój b´-
dzie mia∏a tawerna przy ulicy Wól-
czaƒskiej 44/50. Szczegó∏y na
www.gniazdopiratow.com.pl

• SZANTA NA SUKCES – II
edycja Kieleckich Spotkaƒ
z Piosenkà ˚eglarskà. Kolejne

kwalifikacje odb´dà si´ 12 marca.
Jako gwiazda zagra na nich zespó∏
Atlantyda, powalczà tym razem...
dziewczyny – Za Horyzontem
z Wroc∏awia i Passat z Bytomia. B´-
dzie si´ dzia∏o. Szczegó∏y: 0-600
038 736, 0-880 432 785

• Od jakiegoÊ czasu na naszym
PORTALU www.szantyma-
niak.pl dzia∏a dzia∏ „Og∏oszenia

drobne”. JeÊli szukacie muzyków,
rejsu, chcecie coÊ og∏osiç innym
szantymaniakom zajrzyjcie tam

• Zespó∏ BANANA BOAT zosta∏
nominowany do nagrody Con-
temporary A Capella Recor-

ding Award 2005 – czyli nagrody za
najlepsze nagranie a cappella –
w dwóch kategoriach: Folk/World
Album (A morze tak, a mo˝e nie...”)
i Folk/World Song (”Arktyka”).
Szczegó∏y www.casa.org

• Tradycyjnie na otwarcie sezo-
nu ˝eglarskiego odb´dà si´
„SZANTY W SPIRALI”. Gliwic-

ki Klub Studencki „Spirala” zapra-
sza wszystkich szantymaniaków 7
kwietnia, czwartek na godzin´
20.00 w swoje progi na szantowa-
nie do rana. Szczegó∏y wkrótce na
www.szantymaniak.pl

• Przybywa nam JUBILATÓW.
W tym roku swoje 20-lecie ob-
chodziç b´dà zespo∏y: Cztery

Refy i Zejman&Garkumpel, 10 lecie:
Poszed∏em na Dziób, Qftry, Segars
no i roczek ma szantymaniak!
Wszystkim ˝yczymy udanych kon-

certów, nowych p∏yt i kolejnych jubi-
leuszy w niezmiennym sk∏adzie

• Na warszawskich targach ˝e-
glarskich WIATR I WODA, któ-
re odb´dà si´ w dn. 10-13 mar-

ca (EXPO XXI, ul. Pràdzyƒskiego)
b´dzie dzia∏a∏a scena szantowa.
W ciàgu czterech targowych dni wy-
stàpià: Stonehenge, Latajàcy Holen-
der, Waldemar Mieczkowski, Mor-
dewind, Andrzej Korycki i Dominika
˚ukowska, Roman Roczeƒ i Fajer.
Szczegó∏y www.wiatriwoda.pl

• Jeden z najstarszych i najsympa-
tyczniejszych, XXI Festiwal Pio-
senki ˚eglarskiej KOPYÂå

w Bia∏ymstoku ju˝ coraz bli˝ej. Jak
zwykle pierwszego dnia odb´dzie si´
konkurs a drugiego koncert laureatów
i gwiazd. I pewnie jak zawsze ka˝dy

dzieƒ koncertowy koƒczyç si´ b´dzie
w Tawernie Ryczàce Czterdziestki.
Na razie wiadomo, i˝ 8.04, g. 19.00 –
Koncert „Czas w morze”; 9.04, g.
16.00 – „Wiatr na wantach gra”, g.
20.00 – „˚egluj˝e ˝eglarzu”. Wwwi´-
cej na http://longstar.pdt.pl/kopysc

• Warszawska Tawerna KLIPER
zapowiada kilkutygodniowà
przerw´ w dzia∏alnoÊci. Czy˝by

wiosenne porzàdki? Szczegó∏y
wkrótce. opr. TIB, KP, Boncki
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Obchodzicie w tym roku jubile-
usz 20-lecia istnienia zespo∏u.
20 lat to wiele koncertów, wy-
wiadów, czasu sp´dzonego na
scenie i z fanami – jak podsumo-
wa∏byÊ ten okres?
Nasz sukces mierzymy nie iloÊcià
koncertów, spektakli i wywia-
dów, ale iloÊcià wspania∏ych lu-
dzi, których mieliÊmy szcz´Êcie
przez te wszystkie lata poznaç.
MyÊla∏em ostatnio o tym, ˝e gdy-
bym pracowa∏ w zak∏adzie (Mi-
rek jest z zawodu in˝ynierem
elektroenergetykiem – przyp.
red.) nigdy nie mia∏bym tej szan-
sy. Poza tym ka˝dy z nas, poza
Monikà, dzí ki szantom pozna∏
swojego partnera ̋ yciowego. Ko-
chamy to, co robimy i najwa˝niej-
sze osiàgní cie to dla nas kontakt
z poznanymi dzí ki szantom, nie-
samowitymi ludêmi. Mój osobisty
„zarobek” to to, ˝e lata mijajà,
a ja nie potrafí  sí  postarzeç.
Z czego jesteÊcie jako zespó∏
najbardziej dumni po tylu latach
wspólnej pracy?

RozmawialiÊmy o tym niedaw-
no i ka˝de z nas odpowiedzia∏o-
by tak samo – nasz wielki suk-
ces to to, ˝e przez 20 lat ani ra-
zu nie pok∏óciliÊmy si´, nie znu-
dziliÊmy si´ sobie. Nadal lubimy
ze sobà przebywaç, graç, nie
mamy siebie dosyç. OczywiÊcie
zdarza∏y si´ nieporozumienia,
wymiany zdaƒ, ale k∏ótni nie by-
∏o nigdy – w ostatecznoÊci po
prostu odpoczywaliÊmy od sie-
bie przez kilka dni, ale nie d∏u-
˝ej, bo zaczyna∏o nam siebie

brakowaç. To wspania∏e i z te-
go ewenementu jesteÊmy bar-
dzo dumni.
Czy jubileusz jest dla Was jakàÊ
symbolicznà granicà, czy 20-tka
to liczba dla Was szczególna,
magiczna i czy w zwiàzku z tym
coÊ si´ u Zejmana zmieni i fani
mogà spodziewaç si´ niespo-
dzianki?
OczywiÊcie! Zaskoczymy Was no-
wymi utworami, nowà p∏ytà,
pierwsze sygna∏y odnoÊnie nie-
spodzianek pojawià si´ we Wro-

c∏awiu – zaprosiliÊmy do wspó∏-
pracy na scenie i w studio nagraƒ
kilka osób, które b´dà dla fanów
wielkà niespodziankà. W Krako-
wie odby∏a si´ premiera nowego
utworu, w Gi˝ycku zaprezentuje-
my piosenk´, która, jak si´ spo-
dziewamy, ma wielkà szans´
staç si´ przebojem na miar´ „Sa-
manthy”. Koncert w Gi˝ycku b´-
dzie wyjàtkowy tak˝e z innego
powodu – w dzieƒ koncertu (16
lipca) sà moje 50-te urodziny i to
dla mnie wielka radoÊç, ˝e sp -́
dz´ ten dzieƒ z Wami. Wszyst-
kich fanów serdecznie zapra-
szam.
To wielka, dodatkowa motywa-
cja, ˝eby si´ w Gi˝ycku poja-
wiç :-). Jak planujecie uczciç
swój sukces jako zespó∏, pry-
watnie? Ka˝de z Was w wi´k-

szym lub mniejszym stopniu ˝e-
gluje – mo˝e wspólny rejs?
˚eglujemy, patent ma Zbyszek
i ja. Bardzo byÊmy chcieli pop∏y-
nàç we wspólny rejs, ale ˝ycie
trzyma nas za nogi – wszyscy
mamy rodziny, za którymi t´sk-
nimy przez wi´kszoÊç czasu, bo
prawie nie ma nas w domach,
w zesz∏ym roku daliÊmy 117
koncertów, w przerwach mi´-
dzy nimi chcemy po prostu po-
byç wreszcie z rodzinami,
z dzieçmi. Nie planujemy jubile-
uszowego „ochlaju”, jesteÊmy
na to za starzy, ale lampka
szampana b´dzie na pewno.
Czy b´dzie jakaÊ szczególna im-
preza jubileuszowa? Gdzie?
Pod has∏em jubileuszu up∏ynie
ca∏y rok i wszystkie koncerty
b´dà z jubileuszem zwiàzane,
planujemy wyst´py w Warsza-
wie, Wroc∏awiu i innych mia-
stach, koncert w Gi˝ycku b´dzie
szczególny z uwagi na wspo-
mniane ju˝ moje urodziny.
Jakie sà najbli˝sze plany zespo-
∏u? Gdzie mo˝na Was zobaczyç
i us∏yszeç w najbli˝szym czasie?
Na krakowskich Shanties dali-
Êmy dwa koncerty. Po Szantach
we Wroc∏awiu zapraszamy 18
marca na koncert w warszaw-
skiej „Stodole” – do po∏owy
sierpnia kalendarium wyst´pów
jest zape∏nione. Planujemy tak-
˝e rozpocz´cie pracy studyjnej
nad piosenkà, która uka˝e si´
w radio latem, na jesieni chce-
my wydaç p∏yt´ – niespodzian-
k´, która zaskoczy fanów nie
tylko szant – bo nie same szan-
ty b´dziemy na niej Êpiewaç.
Chcemy daç ludziom dobre

wspomnienia znad wody, oddaç
wra˝enia przestrzeni, czystego
powietrza, radoÊci z przebywa-
nia nad wodà i na wodzie i prze-
kazaç im je nie tylko w szan-
tach, bo szanty to przecie˝ zale-
dwie cz´Êç naszego repertuaru.
Mirku, czego Wam ˝yczyç na
nast´pne lata wspólnej pracy?
Na pewno nie wytrwa∏oÊci, bo
tej nam nie brakuje, wiec chyba
tylko tego, ˝ebyÊmy nie znudzi-
li si´ sobie nawzajem i Wam.
Tego Wam w imieniu wszyst-
kich szantymaniaków ˝ycz´:-)
Dzi´kuj´ za rozmow´:-)

Bo˝ena „TIB” Jaworska
Uwaga od zachwyconej autorki –
wywiad zapisany absolutnie nie od-
daje emocjonujàcej atmosfery to-
warzyszàcej rozmowie z Kovalem,
który jest osobà bardzo bezpoÊred-
nià, ˝ywio∏owà i z ogromnym po-
czuciem humoru:-)

˚YCIE TRZYMA 
MNIE ZA NOGI

Rozmowa z Mirkiem „Kowalem” Kowalewskim, 
wspó∏za∏o˝ycielem zespo∏u Zejman&Garkumpel

ludzie szant 

w Zejmanie i Garkumplu grajà:
Mirek „Kowal” KOWALEWSKI

Technik elektryk, in˝ynier elektroenergetyk, ˝eglarz, konferansjer, pisuje piosen-
ki, artyku∏y, scenariusze, to i owo wyre˝yseruje. W Zejmanie od 1985 r. (wspó∏za-
∏o˝yciel). Lider, wokalista, gitarzysta.

Zbyszek MURAWSKI
Technik elektronik, muzyk wokalista, magister muzykologii. Pracuje tak˝e w bran-
˝y fonograficznej. W Zejmanie od 1998 r. Wokalista, gitarzysta, fla˝olecista, kom-
pozytor, autor tekstów.

Monika SZULI¡SKA
Magister sztuki A.M. w klasie perkusji. Wspó∏pracuje m.in. z Filharmonià Narodo-
wà, Sinfonia Varsowia, Polskà Orkiestrà Radiowà. Bra∏a udzia∏ w znanych progra-
mach TV: m.in. „Z batutà i humorem”, „Âpiewajàce fortepiany”. W Zejmanie od
1999 r.

Adam RAKOWSKI
Magister muzykologii, magister sztuki A.M. w klasie kontrabasu. Pracuje tak˝e
w Teatrze Wielkim Opery i Baletu w Warszawie. W Zejmanie od 1990 r. Basista.

Tadeusz MELON
Magister sztuki A.M. w klasach skrzypiec i kompozycji. Krzewiciel polskiej kultu-
ry muzycznej w Milwaukee i okolicach. W Zejmanie od 1992 r. Skrzypek, kompozy-
tor, aran˝er.

Wydawnictwa: Piosenki ˝eglarskie, „Szanty” vol.1, vol.2 (kasety+CD) 1990; „Szanteczka dla
dziecka” (kasety) 1995; „To co najlepsze” (kasety + CD) 1996; „Brzeg oceanu marzeƒ” (kasety)
1997; „Best of...” (kasety + CD) 1998; „Anio∏y ˝ywio∏y” (kasety + CD) 2001; „Szanteczki” (kasety
+ CD) 2001; Wyspy szcz´Êliwe (CD) 2003

Ostatnie sukcesy:
2003 – „Grand Prix” – „Shanties” Kraków, a tak˝e nagroda publicznoÊci, nagroda za najlepszà pio-
senk´ wspó∏czesnà, nagroda dziennikarzy za medialnoÊç

– realizacja programu „Bar na Woolwich Road” – TVP 2
2004 – „Shanties” Kraków

– nagroda Prezydenta Miasta Krakowa, 
– wyró˝nienie za widowisko „Shanty dla doros∏ych”



Zespó∏ Qftry powsta∏ w Szczecinie
w 1995 roku. Choç przewin´∏o

si´ przezeƒ liczne grono osób to jed-
nak przez dziewi´ç dziesiàtych czasu,
jaki up∏ynà∏ od jego powstania wo-
kalnie i instrumentalnie udzielajà si´
w nim obecni cz∏onkowie: Grzegorz
Hatylak, Wojciech Kraw´tkowski,
¸ukasz Kruszyƒski, Grzegorz Opa-
luch i Bartosz Wàsik.

Zadebiutowali wiosnà 1995 ro-
ku w Bytomiu. Pierwszy koncert mia∏
bowiem miejsce w bytomskim Cen-
trum Kultury, a nied∏ugo póêniej od-
by∏ si´ festiwal w Bytomiu-Miechowi-
cach gdzie Qftry wyÊpiewa∏y sobie
Grand Prix i Nagrod´ PublicznoÊci.
Potem by∏y kolejne festiwalowe kon-
kursy w ca∏ej Polsce, ale najbardziej
brzemiennym w skutki okaza∏ si´ wy-
jazd do stolicy Dolnego Âlàska, gdzie
w hali Ludowej grupa otrzyma∏a no-
minacj´ na krakowskie Shanties,
z której skorzysta∏a w 1996 roku.

Odwiedzali równie˝ inne festiwa-
le: ∏ódzki Kubryk, I∏aw´, Olkusz, Kuni-
ce, Tychy, Katowice, Ko∏obrzeg, Gi˝yc-

ko, ÂwinoujÊcie i... Szczecin. Zdarzy∏o
im si´ wyst´powaç tak˝e poza grani-
cami naszego pi´knego kraju: na wy-
spach angielskich, w Kanadzie, Breta-
nii, Niemczech i wielokrotnie na trasie
ÂwinoujÊcie – Ystad. Kilkakrotnie na
zagranicznych woja˝ach spotykali si´
i wspólnie szantowali z Tomem Lewi-
sem. Efektem tej wspó∏pracy z Tomem
(i Grzegorzem Majewskim) jest wspa-

nia∏a, dwuj´zyczna p∏yta pod dwuj´-
zycznym tytu∏em „On, My, Ocean”,
która powsta∏a w ramach projektu
„Poles Apart”. Niezwyk∏oÊç tego pro-
jektu polega∏a na tym, i˝ nagrywano
materia∏ w ró˝nych miejscach: w Tac
Time Studio w Calgary w Kanadzie,
w Midat Studio w Szczecinie i Cyber-
studiu w Katowicach.

Poza tym wydali dwie p∏yty au-
torskie: „Blow The Man Down” i „Bi-
stro Alternatif ”. Ta ostatnia niestety
odbiega znacznie od tego do czego
Qftry nas przyzwyczai∏y.

Repertuar grupy jest doÊç zró˝ni-
cowany: g∏ównie to ballady i szanty
tradycyjne w j´zyku Szekspira lub

Kochanowskiego. Ale us∏yszeç mo˝-
na zespó∏ nie tylko a'capella , czasami
sobie te˝ podegrajà – zwykle na gita-
rach, fujarce, bodhranie, akordeonie
oraz... „jajkach rytmicznych impor-
towanych”. Jak podkreÊlajà – instru-
menty ju˝ sp∏acili!

Dziwna nazwa zespo∏u wzi´∏a si´
podobno z przej´zyczenia. Zamiast
„kutrów” wysz∏y „kuftry”. Jeszcze
tylko drobny lifting i powsta∏y...
„Qftry”.

W tym roku AD 2005 zespó∏ ob-
chodzi 10-lecie swojego istnienia. Po-
dobno fakt ten zaowocuje wi´kszà
iloÊcià koncertów granych w ró˝nych
regionach Polski! Mam nadziej´, ˝e

do Bytomia te˝ uda im si´ podjechaç
– Wieczory Folkowe czekajà.

Rok jubileuszowy zaczà∏ si´ dla
Qftrów bardzo udanie. Na Festiwalu
Shanties w Krakowie otrzymali Na-
grod´ im. Stana Hugilla za wier-
noÊç szancie klasycznej. Fakt,
koncert w Rotundzie i w Starym Por-
cie to by∏o coÊ. W rozmowach kulu-
arowych na Shanties zapewniali
mnie, ˝e w tym roku wydadzà p∏yt´,
podobno materia∏ ju˝ jest. No to do
zas∏uchania!

na podst. www, rozmowy i obser-
wacji

Kamil Piotrowski

KLASYCZNE
QFTRY

6 – 7 MAJA 2005
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI ˚EGLARSKIEJ

W ¸AZISKACH GÓRNYCH

ZAPRASZA

WWW.ZEZA.SZANTY.PL
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Klub Muzyczny ¸ykend, Podwale 37/38

wtorek 1.03.2005 godz. 20.00

Shores of Newfoundland (Kanada)
wst´p wolny 

Êroda 2.03.2005 godz. 20.00

Les Dieses (Francja)
wst´p wolny 

czwartek 3.03.2005 godz. 20.00

Sàsiedzi i przyjaciele
Koncert promocyjny p∏yty laureatów I nagrody
XV Spotkaƒ z Piosenkà ˚eglarskà i Muzykà Folk
"Szanty we Wroc∏awiu 2004"
Wystàpià: Sàsiedzi, Ró˝a Wiatrów, Irek Wójcicki
i inni
wst´p wolny 

Hala IASE, ul. Wystawowa 1 
(naprzeciwko Wytwórni Filmów

Fabularnych)

Piàtek, 4.03.2005, godz. 19:00

XX LAT ZESPO¸U ZEJMAN&GARKUMPEL
EKT Gdynia, Les Dieses (Francja), Shannon,
Canoe, Sàsiedzi, Ró˝a Wiatrów, Atlantyda,
Mietek Folk, Zejman i Garkumpel oraz goÊcie
Zejmana - Grzegorz Buka∏a, Marek Majewski,
Andrzej Korycki, Arek Wliz∏o
Bilety: 25 z∏ - przedsprzeda˝, 30 z∏ - przed
koncertem 

Sobota, 5.03.2005, godz. 16:00

POLAK-FRANCUZ DWA BRATANKI
Koncert promocyjny wspólnej p∏yty zespo∏ów
Les Dieses (Francja) i Orkiestra Samanta
(Wroc∏aw) pt."Odyseja"
Bilety 5 z∏ 
Uwaga!!! ka˝dy uczestnik koncertu otrzyma w
prezencie p∏yt´ "Odyseja".
Mecenas p∏yty: Biuro Wspó∏pracy z Zagranicà
Urz´du Miejskiego Wroc∏awia 

Sobota, 5.03.2005, godz. 20:00

SOBOTNI KONCERT NOCNY
Jurek Por´bski, Ryszard Muzaj, Andrzej Korycki,
Dominika ˚ukowska, DNA, Orkiestra Dni
Naszych, Orkiestra Samanta, Banana Boat,
Per∏y i ¸otry, Mechanicy Shanty, Ryczàce-
Shannon
Bilety: 30 z∏ - przedsprzeda˝, 35 z∏ - przed
koncertem 

Niedziela, 6.03.2005, godz. 13:00 

SZANTY DLA DZIECI
Bilety: 10 z∏ - przedsprzeda˝, 15 z∏ - przed
koncertem 
Niedziela, 6.03.2005, godz. 14:00 

Przes∏uchania konkursowe
wst´p wolny 

Klub studencki Tawerna, Wybrze˝e
Wyspiaƒskiego 40 

Niedziela, 6.03.2005, godz. 18:00

KONCERT FINA¸OWY
Cztery Refy, Stare Dzwony, Ryczàce
Dwudziestki, Gdaƒska Formacja Szantowa,
Shores of Newfoundland (Kanada), Sàsiedzi
oraz laureaci konkursu
Bilety: 15 z∏ - przedsprzeda˝, 20 z∏ - przed
koncertem 

Klub festiwalowy - ¸YKEND, Podwale 37/38

piàtek od 24.00 
Orkiestra Samanta, Canoe i inni

sobota od 24.00 
Banana Boat, Sàsiedzi, DNA i inni
wst´p wolny 
Karnety na ca∏y festiwal: 55 z∏

XVI Spotkania z Piosenkà ˚eglarskà i Muzykà Folk
„Szanty we Wroc∏awiu”  Wroc∏aw 1-6.03.2005

Rok 2004 by∏ Rokiem Kultury
Polskiej we Francji. W ró˝nych
miejscach poszczególne woje-
wództwa prezentowa∏y regional-
nà kuchni´, kultur´ danego re-
gionu a wszystko po to ˝eby
przybli˝yç Francuzom nas, Pola-
ków jak równie˝ by nawiàzaç

wspó∏prac´ i zach´ciç Francuzów do odwiedza-
nia naszego kraju.

O tym, ˝e Kochankowie Sally Brown pojadà
do Francji dowiedzia∏em si´ ju˝ w maju, chocia˝
wyjazd mia∏ si´ odbyç w po∏owie grudnia i co cie-
kawe mieliÊmy zagraç szanty na oficjalnym za-
koƒczeniu Dni Kultury Polskiej w Pary˝u. Kto by
nie chcia∏ jechaç przed Êwi´tami do Pary˝a. Uli-
ce Êwiàtecznie przystrojone no i ten niepowta-
rzalny klimat.

W mi´dzyczasie sprawa zawis∏a na w∏osku
poniewa˝ zaistnia∏o ryzyko, ˝e region warmiƒ-
sko-mazurski, z którego pochodzimy nie zbierze
dostatecznych Êrodków i ca∏y plan pójdzie na

marne. Ch´tne do zastàpienia nas województwa
ustawi∏y si´ w kolejce. Jednak uda∏o si´ i poje-
chaliÊmy. Ale co to za wyjazd bez problemów, to
si´ chyba nie zdarza. I tym razem nie by∏o ina-
czej. Na poczàtek otrzymaliÊmy termin wyjazdu
o ca∏y dzieƒ póêniejszy ni˝ faktyczny. Planowany
w nocy z niedzieli na poniedzia∏ek termin okaza∏
si´ wyjazdem z soboty na niedziele a tu nie ma
jak si´ zebraç. ̧ ukasz gdzieÊ w Polsce, Grzesiek
w W´gorzewie a tu 02.00 w nocy i dzwonià z py-
taniem: „gdzie wy jesteÊcie?!!!” MyÊl´: „no ∏adnie,
to nie pojedziemy”. Organizatorzy stwierdzili, ˝e
oni bez nas nie jadà. Ju˝ po 9 godzinach znaleê-
liÊmy si´ w busie gdzie atmosfera zrobi∏a si´
doÊç goràca i zacz´∏o si´ planowanie jak to zro-
biç, ˝eby wszystko si´ uda∏o mimo opóênienia.
A by∏o co robiç! Kucharze z najlepszych hoteli
mazurskich musieli przygotowaç przyj´cie na
400 osób! Na poczàtek przed Ambasadà Polski

w Pary˝u tancerze ognia z zespo∏u Salamandra
dali swój popis a póêniej odby∏o si´ przyj´cie
i m.in. nasz wyst´p.

Ludzie nas s∏uchali i by∏o mi∏o. Gdy po nie-
spe∏na godzinie koƒczyliÊmy koncert pad∏a proÊba
˝ebyÊmy jeszcze coÊ zagrali. No i sta∏o si´! Impre-
za rozkr´ci∏a si´ tak, ˝e powa˝ni goÊcie, w garni-
turach i strojach wieczorowych skakali jak na
szantach w Êrodku lata a nawet Êpiewali z nami
francuskie piosenki takie jak „L'harmonica”. Ale nic
co dobre nie trwa d∏ugo i jak si´ okaza∏o musieli-
Êmy przerwaç granie gdy˝ zawaleniem grozi∏
strop, który ju˝ wiekowy by∏ jak by nie patrzeç.
Ambasador podsumowa∏ nasz koncert zdaniem:
„dwadzieÊcia lat pracuj´ w tej ambasadzie i nie wi-
dzia∏em tu takiej imprezy”. To nas bardzo podbu-
dowa∏o, szkoda ˝e nast´pnego dnia wracaliÊmy
do domu. Sylwester Karnafel 

(Kochankowie Sally Brown)

Kochankowie promujà Polsk´
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Pierwsza edycja Szanty na Sukces
(23.10.2003) odby∏a si´ w pomiesz-

czeniach sto∏ówki Akademii Âwi´tokrzy-
skiej, póêniej koncerty odbywa∏y si´
w salach Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach a rol´ tawerny festiwalowej
powierzono tawernie Galeon.

Na deskach sceny konkursowej wy-
stàpi∏y mi´dzy innymi zespo∏y: Canoe,
Cztery Szmery, Draccar, Drakkar Pó∏noc-
nych Fiordów, Fair Lady, FOK, Koga, Ku-
fel i Piffko, M∏ode Bra-De-Li, Nagielbank,
Po Hoku, Pod Masztem, Psia Wachta,
Sweam Cream, Trzy Majtki oraz zespó∏
lokalnej dru˝yny harcerskiej. W roli za-
proszonych gwiazd wystàpili: Banana Bo-
at, Cztery Refy, Hambawenah, Kochanko-
wie Sally Brown, Marek Szurawski,
North Cape, Per∏y i ¸otry, Ryczàce Dwu-
dziestki, Ró˝a Wiatrów, Segars, Yank
Shippers.

Pierwsza edycja zakoƒczy∏a si´ w ma-
ju ubieg∏ego roku. SpoÊród zespo∏ów
konkursowych pierwsze miejsce oraz
Wielkà Gejtaw´ Szanty na Sukces otrzy-
ma∏a grupa Canoe, drugie i Ârednià Gejta-
w´ – Trzy Majtki a trzecie miejsce i Ma∏à
Gejtaw´ – M∏ode Bra-De-Li. Tyle historii.

Tak jak w ubieg∏ym roku i w obecnej
edycji nie zmieni∏a si´ formu∏a festi-

walu. Ka˝de spotkanie daje okazj´ m∏o-
dym zespo∏om na „wypromowanie”
swojego wizerunku oraz umiej´tnoÊci
przed publicznoÊcià w recitalu co naj-
mniej 30 minutowym. Po prezentacji ze-
spo∏ów konkursowych czas na gwiazdy
wieczoru.

Koncert prowadzili znani ze sceny
szantowo – folkowej Jaros∏aw „Igor” Wit-
czak (Fair Lady) oraz Przemys∏aw „soul-
man” Dusza (Anam Na Eireann). Spotka-
nie rozpoczà∏ konkurs wiedzy na temat
poprzedniej edycji Szanty Na Sukces.
Zwyci´zca otrzyma∏ w nagrod´ p∏yt´
kompaktowà.

Po tym teÊcie konferansjerzy oÊwiad-
czyli, ˝e zespo∏y konkursowe oraz Gwiaz-

da Wieczoru nie dojecha∏y na miejsce i ˝e
to w∏aÊnie konferansjerzy, znajàcy jedy-
nie cztery utwory b´dà dotàd zabawiaç
publicznoÊç, a˝ piosenki zostanà przez
wszystkich zapami´tane.

Wspomagani jeszcze przez dwie oso-
by s∏owa wprowadzili w czyn. Na

szcz´Êcie wszystko okaza∏o si´ ˝artem
i na scenie pojawi∏ si´ pierwszy wyko-
nawca tego wieczoru: zespó∏ Grogers
z Ostrowca Âwi´tokrzyskiego. O sobie
mówià, ˝e do tej pory nie interesowa∏y
ich du˝e festiwale, lubià graç w pubach,
tawernach dla kameralnej publicznoÊci.
Zespó∏ zaprezentowa∏ kilka autorskich
kompozycji oraz kilka standardów we
w∏asnej aran˝acji. Cechà charakterystycz-
nà grupy, którà da∏o si´ zauwa˝yç to cz´-
ste wymienianie si´ instrumentami po-
mi´dzy cz∏onkami zespo∏u, co Êwiadczy
o rozleg∏ych umiej´tnoÊciach muzyków,
których rozwijanie w przysz∏oÊci mo˝e
zaowocowaç sukcesami.

Gwiazdà tego wieczoru by∏ zespó∏
Mechanicy Shanty. Recital sk∏ada∏ si´
z dwóch cz´Êci. W pierwszej, zespó∏ wy-
konywa∏ utwory z listy zaplanowanej na
koncert, w drugiej cz´Êci zaÊ to czego za-
˝yczy∏a sobie publicznoÊç. Wyst´p zespo-
∏u okrasza∏y rozmaite uk∏ady choreogra-
ficzne prezentowane przez konferansje-
rów.

Pomimo w pe∏ni zape∏nionej sali (wraz
z balkonem) cz´Êç publicznoÊci znala-

z∏a sobie miejsce do taƒczenia. Koncert
zakoƒczy∏ si´ odÊpiewaniem, zgodnie
z tradycjà festiwali szantowych, wspólnie
z publicznoÊcià jednej z pieÊni.

Po opuszczeniu KCK wieczór Szanty
Na Sukces mia∏ swój dalszy ciàg w pu-
bie Cockney w Kielcach, do którego
uda∏y si´ zespo∏y oraz spora cz´Êç pu-
blicznoÊci.

Jaros∏aw „Jaro20” SkoÊ
Fotorelacja z koncertu znajduje si´ na: 
http://foto-shanties.zapiecek.art.pl

Protokó∏ z posiedzenia Jury
XXIV Mi´dzynarodowego Festiwalu
Piosenki ˚eglarskiej Shanties
w Krakowie w dniu 27.02.2005.

Jury w sk∏adzie:

Anna ¸aszewska

Andrzej Broƒka

Robert Gronowski

Franciszek Haber

i Andrzej Mendygra∏ – przewodniczàcy

Po burzliwej wymianie poglàdów Jury zdecydowa∏o,
˝e przy zastosowaniu proponowanego przez Organizato-
rów kryterium tej nagrody, cyt. „za wydarzenie festiwalo-
we”, w tym roku nagrody Grand Prix nie przyznaje, z po-
wodu niedostatku takiego wydarzenia.

Nagrod´ Prezydenta Miasta Krakowa za wspó∏czesnà
piosenk´ ˝eglarskà Jury przyznaje piosence „Wiatr i Wo-
da” w wykonaniu zespo∏u Atlantyda, autor muzyki i s∏ów:
S∏awomir KlupÊ.

Nagrod´ Prezesa Polskiego Zwiàzku ˚eglarskiego za
autentyzm i wysoki poziom artystyczny wykonania pieÊni
morskich przyznano zespo∏owi Cztery Refy.

Nagrod´ publicznoÊci otrzymuje zespó∏ Segars.

Nagrod´ Wojewody Ma∏opolskiego za najlepszy de-
biut Shanties 2005 otrzymuje w uznaniu wysokiego pozio-
mu wykonawstwa zespó∏ Flash Creep

Nagrod´ za najlepszà piosenk´ premierowà przyzna-
no utworowi „Frau Kokoschke” – s∏owa i muzyka Krzysz-
tofa Jurkiewicza, wykonanie Gdaƒska Formacja Szanto-
wa.

Nagrod´ Organizatorów Festiwalu Shanties 2005 im.
Stana Hugilla za wiernoÊç szancie klasycznej Jury jedno-
g∏oÊnie przyzna∏o zespo∏owi Qftry ze Szczecina w uznaniu
osiàgni´tego profesjonalizmu.

Nagrod´ Komandora MKM Szkwa∏ za bardzo atrakcyj-
nà aran˝acj´ utworów (w tym brawurowe wykonanie utwo-
ru Âmia∏y Harpunnik), a tak˝e za Êwie˝oÊç i udany debiut
Jury przyzna∏o zespo∏owi Samhain.

Nagrod´ Redakcji Miesi´cznika ˚agle im. Tomka
Opoki za najlepszy tekst przyznano Jurkowi Por´bskiemu
za tekst piosenki „Sztormowa Noc”.

Nagrod´ im. Jerzego Fijki „Galion” dla najsympatycz-
niejszej wykonawczyni na Festiwalu Shanties 2005, Jury
w porozumieniu z Ewà Fijkà – fundatorkà nagrody, przy-
znaje Izie Puklewicz, z zespo∏u Cztery Refy.

Nagrod´ Krakowskiego Okr´gowego Zwiàzku ˚eglar-
skiego za najwi´kszà przebytà liczb´ mil morskich otrzy-
mujà The Shores of New Foundland.

Wyró˝nienia:
Jury wyró˝nia formacj´ muzycznà w sk∏adzie:
Katarzyna Wasilewska-Strza∏kowska – skrzypce
Piotr Bu∏as – banjo
Krzysztof Kowalewski – gitara
Marcin Rumiƒski – fla˝olet

Jury postanowi∏o równie˝ wyró˝niç zespó∏ The Sho-
res of New Foundland za wysoki poziom artystyczny wy-
st´pu, a szczególnie za bardzo interesujàcà interpretacj´
utworu Men of the Sea.

Wykonawcy zakwalifikowani do udzia∏u w konkursie
XVI Spotkaƒ z Piosenkà ˚eglarskà 
i Muzykà Folk 
SZANTY WE WROC¸AWIU, 
6.03.2005 godz.14.00, 
Klub Studencki Tawerna, Wybrze˝e Wyspiaƒskiego 40

POD MASZTEM – Wroc∏aw
BUKANIERZY – Warszawa
ZA HORYZONTEM – Wroc∏aw
CONCERTINA MEN – Warszawa/Berlin
SYLWESTER KARNAFEL – Gi˝ycko
KOGA – ¸ódê
DRAKE – Cz´stochowa
STARY BRYG SZANTY – Brodnica
NAGIELBANK – Zielona Góra
DUAN – Gliwice
MO˚E I MY – Bydgoszcz
PASSAT – Bytom
ELA KO¸ODZIEJCZYK – Wroc∏aw
BRA-DE-LI – Radom
PCHNÑå W T¢ ¸ÓDè JE˚A – Chorzów 

Szanta Na Sukces 
- jak to w Kielcach by∏o...

konkursy, konkursy



„ODYSEJA – ODYSSEE” –
Orkiestra Samanta/Les Dieses

„O czym Êpiewajà ˝eglarze? Wiadomo – kobiety, wino...
JeÊli kobiety, to oczywiÊcie najpi´kniejsze – z Polski, jeÊli wi-
no, to najlepsze – francuskie,
a jak Êpiewaç, to tylko szanty.
W Poitiers i we Wroc∏awiu.”

Taki opis na stronie Orkiestry
Samanty zapowiada wydanie no-
wej p∏yty Wroc∏awian. To ju˝ ich
drugie wydawnictwo. Tym razem
jednak Samancie towarzyszy∏a
w nagraniach, a w∏aÊciwie wspó∏-
nagrywa∏a tà p∏yt´ francuska grupa
Les Dieses.

Pomys∏ nagrania polsko-francuskiej p∏yty narodzi∏ si´ pod-
czas wspólnych koncertów we Francji w 2004 r. Inicjatorem ca-
∏ego przedsi´wzi´cia by∏o Biuro Wspó∏pracy z Zagranicà Urz´-
du Miejskiego we Wroc∏awiu. W ten sposób powsta∏a p∏yta je-
dyna w swoim rodzaju opowiadajàca morskie historie rodem
z Francji i Wroc∏awia a zatytu∏owana jest „Odyseja”.

Znalaz∏o si´ na niej 12 utworów, w tym 6 francuskich,
g∏ównie autorstwa pary Didier Dubreuil/Zito Barrett, 4 polskie,
w wi´kszoÊci autorstwa Paw∏a Aleksanderka i 2 mieszane,
które wspólnie napisali wczeÊniej wymienieni autorzy.

Zw∏aszcza te ostatnie budzà mojà ciekawoÊç, nie mia-
∏em bowiem jeszcze okazji przes∏uchaç tej p∏yty. Jej ofi-
cjalna premiera odb´dzie si´ podczas wroc∏awskich
Spotkaƒ z Piosenkà ˚eglarskà i Muzykà Folk. Ponie-
wa˝ Szantymaniak jest patronem medialnym p∏yty ma-
my dla Was niespodziank´. Trzy egzemplarze trafià do
tych, którzy do 15 kwietnia prawid∏owo odpowiedzà na
poni˝sze pytania mailem lub na zwyk∏ej kartce poczto-
wej – adres w stopce.
11..  PPooddaajj  ttyyttuu∏∏  ppiieerrwwsszzeejj  pp∏∏yyttyy  OOrrkkiieessttrryy  SSaammaannttaa??
22..  IIllee  llaatt  iissttnniieejjee  OOrrkkiieessttrraa  SSaammaannttaa??
33..  WWyymmiieeƒƒ  nnaazzwwyy  zzaaggrraanniicczznnyycchh  zzeessppoo∏∏óóww  wwyysstt´́ppuujjàà--
ccyycchh  ww ttyymm  rrookkuu  nnaa  FFeessttwwiiaalluu  SSzzaannttyy  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu..

A tym, którym nie chce si´ czekaç na og∏oszenie wyni-
ków konkursu polecam jeden z festiwalowych koncertów
we Wroc∏awiu pt.: POLAK-FRANCUZ DWA BRATANKI,
w sobot´, 5. marca o godz. 16:00, na którym ka˝dy
uczestnik koncertu otrzyma w prezencie w∏aÊnie p∏yt´
„Odyseja”, mecenasem której jest Biuro Wspó∏pracy
z Zagranicà Urz´du Miejskiego Wroc∏awia
Powodzenia zatem i do boju. KP
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Ledwie przebrzmia∏y ostatnie
akordy piosenek wyÊpiewanych na
festiwalu „Shanties 2005” w Kra-
kowie, a ju˝ ˝eglarska braç szykuje
si´ do wyjazdu na „Szanty we Wro-
c∏awiu”. Mimo, ˝e drugi z tych fe-
stiwali ma folk w nazwie (pe∏na na-
zwa, to Spotkania z Piosenkà ˚e-
glarskà i Muzykà Folk), to warto
zaznaczyç, ˝e równie˝ pierwszemu

nie brakowa∏o w tym roku elemen-
tów nawiàzujàcych do kultury lu-
dowej. Postaram si´ wi´c wspo-
mnieç o kilku folkowych wydarze-
niach z Krakowa i odnieÊç je do im-
prezy, na której czytacie te s∏owa.

Najwa˝niejsze na poczàtek b´dà cz´-
Êci wspólne obu festiwali. We Wroc∏a-
wiu, podobnie jak w Krakowie odb´dà si´
koncerty kanadyjskiego zespo∏u Shores
of Newfoundland - czwórki sympatycz-
nych muzyków, wykonujàcych ˝ywio∏o-
we wersje piosenek morskich i nowofun-
dlandzkiego folku, z dodatkiem utworów
irlandzkich i szkockich. Warto zwróciç
uwag´ zarówno na ich koncerty, jak i na
p∏yt´, zatytu∏owanà "Finally Coming
Home", którà przywieêli ze sobà do Pol-
ski. 

Drugà folkowà cz´Êcià wspólnà, jest
niewàtpliwie wyst´p projektu Ryczàce-
Shannon. MyÊl´, ˝e ani Dwudziestek,
ani Shannonów nie trzeba za bardzo
przedstawiaç, sà to obecnie jedne z bar-

dziej charakterystycznych zespo∏ów na
scenie szantowo-folkowej. Ich wspólne
granie, to po∏àczenie mocnych g∏osów
z ostrà, folk-rockowà muzykà o celtyc-
kich korzeniach. Zdaj´ sobie spraw´, ˝e
nie ka˝dego mi∏oÊnika szant taka formu-
∏a musi przekonywaç, ale z ich opraco-

waƒ powsta∏o prawdziwe show, warto
wi´c zobaczyç, pos∏uchaç i oceniç same-
mu. Projekt równie˝ wyda∏ swojà p∏yt-
k´, ale w ich przypadku to na razie tylko
trzy nagrania. Na wi´cej musimy jesz-
cze poczekaç, choç ponoç ju˝ nied∏ugo.

Nie zabraknie na pewno przedstawi-
cieli naszej rodzimej morsko-folkowej
sceny. B´dzie Atlantyda, Cztery Refy
i Stare Dzwony.

Kogo jednak mo˝e zabraknàç we
Wroc∏awiu? Có˝, w programie niestety
nie widz´ holenderskiej grupy Square
Riggers, a szkoda, bo to wokalne trio by-
∏o w Krakowie najbli˝sze tradycyjnej
szancie. Nie b´dzie równie˝ folk-rocko-
wych Smugglersów oraz grupy Samhain
(ale CD tych ostatnich powinno ju˝ byç -
przyp.red.), która by∏a jednym z najcie-
kawszych debiutantów na "Shanties
2005".

Kogo zatem zobaczymy zamiast
wspomnianych kapel? Pojawià si´
przede wszystkim Les Dieses z Francji,
którzy promowaç b´dà p∏yt´ nagranà do
spó∏ki z polskà grupà Orkiestra Saman-
ta. Szefem tego 8-osobowego francuskie-
go sk∏adu jest Didier Dubreuil, gitarzy-
sta i wokalista. Nie wiem jeszcze jak
brzmi wspólny projekt obu sk∏adów, ale
zapowiada si´ doÊç ciekawie.

Cieszy mnie niezmiernie, ˝e klimaty
folkowe coraz cz´Êciej pojawiajà si´ na
scenach szantowych nie tylko jako inspi-

racje. W zesz∏ym roku udzia∏ grup Ba-
nana Boat i Sàsiedzi w Festiwalu Muzy-
ki Celtyckiej ZAMEK w B´dzinie daje
nadziej´ równie˝ na to, ˝e wymiana mu-
zyczna przebiegaç b´dzie równie˝ w dru-
gà stron´. Czego Wam i sobie ˝ycz´.

Rafa∏ "Taclem" Chojnacki

Folkowym pospiesznym
z Krakowa do Wroc∏awia
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Ju˝ na „Szantach we
Wroc∏awiu” b´dzie do-
st´pna pierwsza cz´Êç
dwup∏ytowego albumu
nagranego podczas Fe-
stiwalu Szanty Gniazdo
Piratów, który odby∏ si´
22 paêdziernika 2004r.
Tydzieƒ póêniej zapo-
wiadana jest promocja
drugiej p∏yty. Cena wy-
dawcy to 20 z∏ (patrz re-
klama str. 11)

Zespó∏ SAMHAIN
z Lublina wyda∏ w∏aÊnie
pierwszà p∏yt´. Nagraƒ
dokonano w A.R.MAR-
TON STUDIO w Lublinie
w grudniu 2004, a wy-
dawcà jest Oficyna Wy-
dawnicza „JOTER MU-
SIC”. Dost´pna b´dzie
najprawdopodobniej ju˝
we Wroc∏awiu jeÊli tylko
dotrze ok∏adka a na pew-
no na targach „Wiatr
i Woda” w stolicy, ty-
dzieƒ po wroc∏awskim fe-
stiwalu... oczywiÊcie na
stoisku Jurka Rogackie-
go z oficyny JOTER.
Szczegó∏y na www.sam-
hain.pl

Zespó∏ YANK SHIP-
PERS od lutego nagrywa
w studio nowà p∏yt´! Na
festiwalu w Krakowie po-
znaliÊmy jej tytu∏ – „Na
Kraƒcach Âwiata”. Jak
ju˝ pisaliÊmy p∏yta ma
pojawiç si´ w maju. Bar-
tek „Bongos” Konopka
zdradzi∏ nam, i˝ b´dzie
w pe∏ni autorska i pojawi
si´ na niej sporo
wschodnich klimatów.
Wi´cej informacji znaj-
dziecie na
www.yank.szanty.art.pl

Tak˝e warszawski
MORDEWIND przymie-
rza si´ do nagrania swo-
jej drugiej p∏yty. Na razie
zespó∏ intensywnie çwi-
czy by 9 maja wejÊç do
studia i rozpoczàç reje-
stracj´ nowego, w pe∏ni
autorskiego materia∏u.

Zespól KLANG po
kilku miesiàcach poszu-
kiwaƒ i eliminacji opraco-
wa∏ ju˝ materia∏ na nowà
p∏yt´. Nagranie w studiu
ma si´ odbyç do koƒca
wakacji. Przy pomyÊl-
nych wiatrach nowy krà-
˝ek Klangów uka˝e si´
jesienià, ch∏opaki chcà
zdà˝yç przed rzeszow-
skimi Dniami Kultury Ma-
rynistycznej. Jest szansa
– trzymamy kciuki. 
Wi´cej na 
www.klang.rzeszow.pl
www.dkmar.republika.pl

KAMiL

wydawnictwa
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Mi∏oÊników szant „piracko-bitewnych”
z pewnoÊcià zainteresuje fakt, ˝e

oto zespó∏ Mietek Folk nieuchronnie
zbli˝a si´ do pe∏noletnoÊci Êwi´tujàc
w 2005 roku swoje 17-te urodziny. Co
jednak najwa˝niejsze zespó∏ dzia∏alnoÊç
scenicznà podsumowa∏ publikujàc dwu-
p∏ytowy album pod tytu∏em „Mietek
u Rudego”. Materia∏ zosta∏ nagrany 11
lipca 2003 roku w „Tawernie u Rudego”
przy Przystani Klubu ̊ eglarskiego „War-
mia” w Olsztynie i jest jednym z nielicz-
nych w Polsce szantowych,
w pe∏ni zaplanowanych nagraƒ
LIVE, z u˝yciem profesjonalnego
studyjnego sprz´tu. Nad jego
produkcjà czuwa∏ Waldek „Ka-
czor” Krasowski, a na dwóch
krà˝kach CD znalaz∏o si´ 27 naj-
bardziej znanych i lubianych pio-
senek.

Do przedsi´wzi´cia zespó∏ i realiza-
torzy przygotowywali si´ przez kilka ty-
godni. W dniu nagrania tawerna do-
s∏ownie p´k∏a w szwach, bo oto do sali,
w której normalnie mieÊci si´ 100 osób
wcisn´∏o si´ ponad 250 (sic!) najwier-
niejszych fanów. Wed∏ug relacji Kovala
deski tawerny trzeszcza∏y i skrzypia∏y
z∏owrogo niczym stary piracki szkuner
w czasie ci´˝kiego sztormu.

„... to co si´ tam dzia∏o by∏o po pro-
stu niesamowite – pracownicy technicz-
ni musieli trzymaç kolumny, ̋ eby si´ nie
poprzewraca∏y, deski w pod∏odze ugi-
na∏y si´ chyba na 15 centymetrów
(Êmiech). Reakcje publicznoÊci by∏y tak
˝ywio∏owe i spontaniczne, ˝e wszyscy
ch∏opcy dostali po prostu ognia i ci´˝ko
nam si´ by∏o momentami uspokoiç, dla-
tego kilka kawa∏ków wylecia∏o z nagra-
nia z powodów technicznych (Êmiech).
Poczàtkowo najwi´kszym problemem
dla nas by∏a nies∏ychana trema zwiàza-
na ze ÊwiadomoÊcià, ˝e to wszystko
w∏aÊnie teraz si´ nagrywa...ale z drugiej
strony naprawd´ zale˝a∏o nam na tym,
˝eby oddaç na p∏ycie t´ niesamowità at-

mosfer´, którà stworzy∏a publicznoÊç”.
Podczas koncertu zarejestrowano w su-
mie 30 utworów – wi´kszoÊç w zupe∏nie
nowych aran˝acjach. Ponad 150 minut
˝ywej muzyki jest podsumowaniem do-
tychczasowej dzia∏alnoÊci zespo∏u, któ-
ry obchodzi∏ podczas nagrania 15-lecie.

Przez ponad rok materia∏ by∏ opra-
cowywany w studio, gdy˝ z powodu
awarii komputera cz´Êç Êladów trzeba
by∏o odzyskiwaç od nowa. Zabrak∏o te˝
pieni´dzy na wydanie gotowego mate-

ria∏u. W koƒcu, dzi´ki
wsparciu Fundacji
Gniazdo Piratów pre-
miera p∏yty odby∏a si´
18-go lutego
2005r w warszawskiej
tawernie Gniazdo Pira-
tów.
Po 15 latach na scenie

byliÊmy chyba w fazie jakiegoÊ kryzysu,
zm´czenia, stagnacji i nagle... ten nie-
samowity koncert u Rudego, te reakcje
ludzi, którzy Êpiewali wszystkie nasze
piosenki, fakt nagrania p∏yty – to
wszystko sprawi∏o, ˝e chyba znów
uwierzyliÊmy w siebie i poczuliÊmy
w sobie moc jeszcze wi´kszà ni˝ wów-
czas, gdy jako kumple z jednej ∏awki
w liceum w Bartoszycach zak∏adaliÊmy
zespó∏ piosenki turystycznej. Znów po-
jawi∏a si´ ch´ç do tworzenia nowych
utworów i dzielenia si´ naszà energià
z publicznoÊcià na koncertach...wi´c
mo˝e za rok, dwa – jak tylko nasze no-
we teksty i muzyka dojrzejà wydamy
nowà p∏yt´?(Êmiech).”

Emocje które uda∏o si´ wywo∏aç
i zarejestrowaç Mietkom u Rudego trze-
ba po prostu poczuç. Ja ˝ycz´ im ener-
gii i weny, i czekam na nast´pnà pirac-
kà uczt´. Album mo˝na kupiç od oko∏o
40z∏.

O p∏ycie i nie tylko, w Êrodku nocy,
opowiada∏ mi Piotrek „Koval” Kowale-
wicz, za co serdecznie mu dzi´kuj´.

Maciej YenJCo J´drzejko

No i oto doczekaliÊmy si´ pierw-
szej p∏yty gliwickiej grupy Sà-

siedzi. Powsta∏a we Wroc∏awiu
w listopadzie i grudniu minionego
roku. Materia∏ zarejestrowano
w trakcie ponad stugodzinnej se-
sji. Oprócz Sàsiadów goÊcinnie
w nagraniach wzi´li udzia∏: Jacek
Dzwonowski – skrzypce, mandoli-
na i Robert Gliƒski – gitara. Utwo-
ry zaaran˝owa∏a Dominika P∏on-
ka, wyprodukowa∏ jà Jacek Dzwo-
nowski, ok∏adk´ (bardzo ∏adnà)
zaprojektowa∏ Jakub Owczarek a realizacjà nagraƒ zajà∏
si´ Robert Szyd∏o. 

Wydawcà p∏yty jest Stowarzyszenie Nasze Miasto
Wroc∏aw.  Znalaz∏o si´ na niej 14 utworów, ∏àcznie to
prawie 50 minut muzyki. Otwiera jà „Szkuner z Coten-
tin”, z repertuaru francuskiej grupy Marinade, z polskim
tekstem Sàsiadów. Od samego poczàtku znajduje si´
w repertuarze grupy, to swoista wizytówka Sàsiadów. Ich
wersja szkunera podoba mi si´ bardziej od orygina∏u.
Inaczej go zaaran˝owali, wykorzystujàc swoje bogate in-
strumentarium i brzmienie g∏osów. Oprócz tego znalaz∏y

si´ tu te˝ m.in. znane ju˝ z koncertów:
„Kubaƒski szlak”, „Panna z Amster-
damu”, „Sjaracule”, „Tourdion”,
„Wróciç do Derry” (tytu∏owy), czy in-
strumentalne „Kogut Ba˝ant” i rewe-
lacyjny, autorski „Gorzo∏ka folk”. Jak
na debiut przysta∏o na p∏ycie pos∏u-
chaç mo˝na te˝ kilku nowoÊci i to nie
byle jakich. Dla fanów zespo∏u nie jest
tajemnicà, ˝e Sàsiedzi z folku bretoƒ-
skiego czerpià najwi´cej. Tak jest
w przypadku piosenki „Pique la bale-
ine”. Ju˝ po pierwszym ods∏uchaniu

bardzo mi przypad∏ do gustu ten kawa∏ek. Czuç tu at-
mosfer´ zabawy, radoÊci. S∏ychaç w g∏osie Kuby, ˝e si´
uÊmiecha. Zaskoczy∏ mnie te˝ „A hej, a ho”. To co z pro-
stej „ogniskowej” piosenki zrobili tu Sàsiedzi Êwiadczy
o tym, ˝e zespó∏ idzie w dobrym kierunku. A mnie sz∏y
ciarki gdy ws∏uchiwa∏em si´ w partie solowe skrzypiec
czy gitary. Ale na najwi´kszy hit tej p∏yty typuj´ utwór
zatytu∏owany „Marynarz królewskiej floty”. Wspania∏y
nastrój, dobry tekst i Êwietnie zaaran˝owana ca∏oÊç, te
delikatne skrzypce w tle sprawiajà, ˝e s∏ucham tego
utworu na okràg∏o. Jak opowiada∏ mi Kuba – praca

w studiu przebiega∏a raczej sprawnie – choç nagrywali
tà p∏yt´ pod presjà czasu.

„Z tego powodu nie wszystkie utwory zosta∏y
„idealnie” nagrane, mamy ÊwiadomoÊç pope∏nionych
b∏´dów i wiemy jak sobie radziç nast´pnym razem. W
czasie nagraƒ du˝o dowiedzieliÊmy si´ na temat w∏asnej
techniki gry, wiemy jak nale˝y pracowaç i dalej si´
rozwijaç” – pisali do mnie w mailu. Na pytanie – co by∏o
najtrudniejsze w trakcie sesji – odpowiedzieli, ˝e
nagrywanie g∏osów. „Trzeba by∏o Êpiewaç czysto,
równo, ∏adnym dêwi´kiem i jeszcze z interpretacjà” –
pisa∏a Dominika, która ustawia∏a g∏osy. Spraw
instrumentalnych pilnowa∏ Jacek Dzwonowski, dobry
muzyk, skrzypek i kompozytor. Premiera p∏yty
planowana jest podczas festiwalu „Szanty we
Wroc∏awiu”. Na pewno Wam si´ spodoba. A poniewa˝
jesteÊmy patronem medialnym tego wydarzenia mam
dla Was 3 p∏yty. Wystarczy do 15 kwietnia przys∏aç
odpowiedê na pytania (namiary w stopce):
11..  IIlluu  sskkrrzzyyppkkóóww  ggrraa∏∏oo  ddoottààdd  ww zzeessppoollee  SSààssiieeddzzii??
22..  DDllaacczzeeggoo  SSààssiieeddzzii  nnaaggrryywwaallii  sswwoojjàà  pp∏∏yytt´́  wwee

WWrroocc∏∏aawwiiuu??
33..  NNaa  jjaakkiimm  ffeessttiiwwaalluu  ii kkiieeddyy  ddeebbiiuuttoowwaallii  ww kkoonnkkuurrssiiee??

KP

Mietek Folk niczym wino...



Z okazji inauguracji dziesi´ciole-
cia istnienia grupy Segars zjechali
do Bytomia trzej Holendrzy – two-
rzàcy grup´ Square Riggers. Grupa
ta dzia∏a od niedawna choç po-
szczególni jej cz∏onkowie sà ju˝ bar-
dzo zaprzyjaênieni z Segarsami. Ko-

rzystajàc z okazji, pod patronatem
Szantymaniaka zorganizowaliÊmy
wraz z 1 Harcerskà Dru˝ynà Wodnà
– specjalnà edycj´ cyklicznych ju˝
Wieczorów Folkowych. Wystàpili na
niej Holendrzy wraz z jubilatami –
zespo∏em Segars.

Rozpocz´∏o si´ od humory-
stycznego akcentu. Oto bowiem,
Segarsi – obdarowani s∏ynnymi ho-
lenderskimi „drewniakami” (zwany-
mi „klopsien”) musieli na poczàtek
wejÊç w nich na scen´ i odtaƒczyç
t.zw. „klopsien dance”. By∏o wiele
Êmiechu. Potem ju˝ rozpoczà∏ si´
w∏aÊciwy koncert. Na poczàtek
wspólnie obie grupy wykona∏y
szanty, w tym znane z p∏yty Segars
and Friends: holenderskà „Ka-

ap'ren Varen” i angielskà „Fire
Down Below”. Póêniej ju˝ przez
prawie pó∏ godziny scenà rzàdzili
Iwe van der Beek, Jan van
Oudheusden i Jack van Broekho-
ven. Ich sposób wykonywania pie-
Êni pracy jest bardzo zbli˝ony do

orygina∏u, do klasyki gatunku. Mo-
gliÊmy si´ o tym przekonaç s∏ucha-
jàc jak˝e innych wersji szant „John
Kanaka” czy naszej „Elizy Jane”,
która w wykonaniu Squarsów by∏a
o wiele wolniejsza od polskiego wy-
konania. Holendrzy podczas szan-
towania starali si´ tak˝e pokazaç
publicznoÊci przy jakiej pracy dana
szanta by∏a Êpiewana. Spore wra-
˝enie zrobi∏ Jack, a w∏aÊciwie jego
niesamowicie niski i mi´kki, lecz
mocno brzmiàcy bas. Na scenie
królowa∏ humor i dobra zabawa.
Podkr´cili jà jeszcze Segarsi, którzy
po Holendrach zaprezentowali si´
w kilku nowych piosenkach, przy-
gotowanych specjalnie na krakow-
ski Shanties. Koncert trwa∏ ponad
pó∏torej godziny a zakoƒczy∏ go
znowu wspólny wyst´p Square Rig-
gers i Segars. ZaÊpiewali pi´knà
pieÊƒ „Molymonk”. By∏o sympatycz-
nie, weso∏o i kameralnie – jak na ta-
kich koncertach ju˝ rzadko bywa.
Dlatego ci, którzy nie dotarli niech
˝a∏ujà i postarajà si´ przybyç na
V Wieczór Folkowy do Bytomia, 17
marca na koncert Sàsiadów (szcze-
gó∏y na www.szantymaniak.pl). KP
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To wydanie
Szantymaniaka
dost´pne jest
w internecie
www.szantymaniak.pl/gazeta
i u naszych przyjació∏:

BIA¸YSTOK
Tawerna Ryczàce 40-ki
ul. Orzeszkowej 15
pn-czw., nd 17 – 24.00,
pt-so 17 – 2.00

GDYNIA
Contrast Cafe
Bulwar Nadmorski
codziennie od 9 – ...

GLIWICE
Klub Studencki Spirala
ul. Ks.N. Strzody 10
pn-cz: 10.00 – 24.00,
pt: 10 – 4.00, so 17 – 4.00,
nd 17 – 24

CZ¢STOCHOWA
Tawerna Port
ul. Dekabrystów 33,
pawilon. 16

KATOWICE
Sklep ˝eglarski Ster
ul. Ks.Bp. H. Bednorza 1
pn-pt. 9 – 18.00, so 9 – 14.00

KRAKÓW
Tawerna Stary Port
ul. Straszewskiego 27
pn-czw. 9 – 1.00, pt. 9 – 3.00,
sb – 17 – 3.00, nd – 17 - 1.00

LUBLIN
Klub ˚ó∏ta ¸ódê Podwodna
Al. Pi∏sudskiego 13
od 13.00 – ...

¸ÓDè
Ober˝a Folkowa Zapiecek
ul. Piotrkowska 43
pn-pt. 14 – ..., so-nd – 16 – ...

SZCZECIN
Tawerna Cutty Sark
ul. Bohaterów Warszawy 111

WARSZAWA
Tawerna Kliper
ul. Jana Olbrachta 46
od 19.00 – ...
Klub Muzyczny Barakuda
ul. Smoluchowskiego 2
od 13.00 – 1.00
Taverna 10 w skali
Beauforta
ul. Grzybowska 88
od 17.00 – ...
Tawerna Szanta
ul. Gotarda 16
od 18.00 – ...
Tawerna Gniazdo Piratów
ul. Ogólna 5
www.gniazdopiratow.com.pl

WROC¸AW
Klub Muzyczny Gawra
pl. Wróblewskiego 3a
od 13.00 – ...
Klub Muzyczny ¸ykend
ul. Podwale 37/38
od 12.00 – ...

Square Riggers i Segars, 24.02.2005, 
Specjalny Wieczór Folkowy w MDK nr1, Bytom 

Tu˝ przed wyst´pem na krakowskim Shanties,
olsztyƒska grupa Shannon zjecha∏a do stolicy, by w
tawernie "10 w skali Beauforta" przekonaç do siebie i
swojej muzyki warszawskich szantymaniaków. 

Na koncert przyby∏o ponad 200 osób, które przy
ostrych, folkrockowych dêwi´kach Êwietnie si´ bawi∏y.
Poczàtkowo z pewnà nieÊmia∏oÊcià reagowa∏a
publicznoÊç na celtyckie nuty. Ale gdy ju˝ z∏apali klimat
tej muzyki to tego co si´ póêniej dzia∏o nie mo˝na
opisaç s∏owami. Ludziska szaleli. Taƒczyli na ∏awkach,
jedna panna wylàdowa∏a nawet na  scenie. Za odwag´
dosta∏a p∏yt´ Shannonów w prezencie. Po koncercie
wszyscy byli zadowoleni. PublicznoÊç, w∏aÊciciele
tawerny, a przede wszystkim zespó∏, ˝e podbi∏ i zdoby∏
nowych fanów.

Tekst i zdj´cie: Jola Nowak

12 w skali
Celtic Folk

Klasycznie 
i kameralnie

Shannon, 24.02.2005, Tawerna 10B, Warszawa
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