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	 Bardzo	mi	 przykro,	 że	w	 tym	 roku	
nie	 mogę	 uczestniczyć	 w	 Festiwalu	
Piosenki	 Żeglarskiej	 „KOPYŚĆ”.	 To	 na	
Kopyści	w	1979	roku	stawiałem	pierwsze	
kroki	 na	 scenie.	 Od	 tamtej	 pory	 jest	 to	
moja	ulubiona	impreza.
	 Niestety,	 w	 tym	 roku,	 zgodnie	 
z	 wcześniejszymi	 zobowiązaniami	 będę	
w	 tym	 czasie	 na	 festiwalu	 „Z	 morza	 
w	 krainę	 łagodności”,	 który	 odbywa	 się	 
w	Kanadzie.
	 Uczestnikom	 konkursu	 życzę	
sukcesów,	 jurorom	 sprawiedliwych	
werdyktów,	 artystom	 na	 scenie	 dobrych	
odsłuchów,	 a	 publiczności	 wspaniałej	
zabawy.
	 Organizatorom	 życzę	 jak	 najmniej	
problemów	i	oby	Kopyść	żyła	wiecznie	!

serdecznie	pozdrawiam
Waldek	Mieczkowski
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Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Sponsor Główny:

Sponsorzy:
INTERSPORT

HONDA Multi-Auto
SPECTRUM Autoryzowany Dealer Hyundai

PROMOTECH
BIOCONTROL

Imprezę wsparli:
KODAK Foto Centrum

LECH Garmażeria Staropolska
Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa MILLENNIUM

Szkoła Żeglarstwa SZKWAŁ

Cukiernia DOMINIKA

Fundatorzy nagród:
Prezydent Miasta Białegostoku

Intersport
Ramko
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Elżbieta Mińko

Zbigniew Dębowski   - V-ce Komandor AYC

Paulina Nowicka

Ryszard Mińko

Tomasz Matuszewicz

Paweł Mińko

KOMITET ORGANIZAcYjNY:

Organizator:
Akademicki Yacht Club

Współorganizator:

Białostocki Ośrodek Kultury

Akademicki Yacht Club
w Białymstoku

15-869 Białystok
ul. Białostoczek 23/1

tel. 85 652-04-90
608 410 553

Z-ca Dyrektora 
Beata Redźko

Komandor AYC
Zbigniew Chojnowski

Akustyk
Adrian Grassmann
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PROGRAM  ARTYSTYCZNY

Godz. 19 00    „Czas w morze”

Ardbeg Folk
Aura Mesy
Mechanicy Shanty
The Bumpers

W konkursie:
Abordaż
Biały Patyk
Happy Crew
Izabela Kosielińska
Marcin Magdziar
oJ taM
Przylądek Dobrych Dni
Zespół Dnia Następnego

PIĄTEK 01-04-2011
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Godz. 16 00   Koncert  „Wiatr na wantach gra...”

Ardbeg Folk
Brasy
Flash Creep
Ryczące Dwudziestki
Qftry
Grzegorz Tyszkiewicz

Godz. 20 00   „Żeglujże żeglarzu”

Atlantyda
Banana Boat
Brasy
Qftry
Grzegorz Tyszkiewicz
Ryczące Dwudziestki
Zuzanna Łuczak
oraz laureaci konkursu.

SOBOTA 02-04-2011
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ARDBEG FOLK 

Skład zespołu:  Charles Henderson (Chic) – śpiew, gitara; Ian Fraser- skrzypce;  
Drew Robertson – mandolina, skrzypce.

 Ardbeg Folk w swoim repertuarze prezentuje tradycyjną muzykę 
celtycką spod znaku Szkocji i Zielonej Wyspy. Sami nazywają się muzykami
-podróżnikami z zamiłowania. Koncertowali w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Holandii i Korei Południowej. Nazwa zespołu oznacza przylądek w języku 
Celtów, ale jest także kojarzona (i słusznie) ze słynnym szkockim trunkiem – 
whisky.
 Liderem zespołu jest Chic Henderson, który przez ponad 30 lat grał  
w najrozmaitszych grupach muzycznych. Publiczność ceni go za śpiew, po-
czucie humoru i energię, którą porywa do tańca. To właśnie Charles około  
10 lat temu nakłonił przyjaciół do połączenia swoich sił przy tworzeniu tra-
dycyjnej szkockiej muzyki. 
 Ian Fraser gra na skrzypcach od dzieciństwa. Przed Ardbeg Band 
występował jako solista, a także z “The Dundee Strathspey and Reel 
Society”, “Aff the Cuff” oraz “The Carnoustie Traditionals”.
 Drew Robertson dorastał otoczony muzyką szet-
landzkich wysp. Flirt z graniem rozpoczął od ksylofo-
nu, harmonijki ustnej, drumli i gitary, by ostatecznie 
zaprzedać swą duszę mandolinie i skrzypcom. 
Przed Ardbeg Folk Drew występował z „Shet-
land Fiddlers” i „Bannim’s Haa”. Nieustająco 
wierny motywom muzycznym Północ-
nego Atlantyku czerpie 
ogromną radość z gra-
nia dla międzynarodo-
wej publiczności.

WYKONAWCY
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BRASY

Skład zespołu:  Ireneusz „Yoku” Herisz; Łukasz „Wolf” Wollmann; Juliusz „Bufet”  
Krzysteczko; Mariusz „Słowik” Słowiński;  Maciej „Siwy” Cybulski.

 Brasy pochodzą ze Śląska, a powstały w listopadzie 2007 roku z inicja-
tywy Yoka (niegdyś członka zespołu Segars). Mimo krótkiego stażu mają na 
swym koncie wiele prestiżowych nagród w ogólnopolskich konkursach mu-
zyki szantowej m.in.: Grand Prix na festiwalu Kopyść w Białymstoku, nagrody  
w  Sosnowcu i Krakowie. Repertuar zespołu stanowią tradycyjne szanty a ca-
pella. W listopadzie 2008 roku ukazała się debiutancka płyta Brasów, nagrana 
wspólnie ze znanym szantymenem z Irlandii Patem Sheridanem. Znajdują 
się na niej irlandzkie i amerykańskie szanty oraz pieśni kubryku w wersjach 
oryginalnych. Ostatnie sukcesy formacji to Nagroda Marszałka Województwa 
Małopolskiego za debiut na Shanties 2009 oraz Nagroda Prezesa Polskiego 
Związku Żeglarskiego za autentyzm i wysoki poziom wykonania na Shanties 
2010.

QFTRY

Skład zespołu:  Bartosz Wąsik,  Grzegorz Hatylak, Wojciech Krawętkowski,  
Grzegorz Opaluch, Łukasz Kruszyński.

 „Piątka z Polic i okolic” jak sami piszą o sobie. Formacja powstała  
z inicjatywy studentów Oceanotechniki i Wyższej Szkoły Morskiej. Początki 
zespołu to rok 1995. Nazwa powstała z przejęzyczenia słowa kutry na ku(f )
try, co przyjęło się wraz ze zmodyfikowaną pisownią. Zespół zgrabnie łączy 
folkowe granie z występami a capella. Zamiłowanie do tradycji i wierność 
szancie klasycznej zostało docenione trzykrotnym otrzymaniem nagrody im. 
Stana Hugilla na Shanties w Krakowie.  Formacja występowała na wielu fe-
stiwalach w Polsce a także w Kanadzie, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.  
W swoim dorobku mają cztery produkcje kasetowo-płytowe, a wśród nagród 
zespołu poza wspomnianym uhonorowaniem podtrzymywania tradycji 
szantowej, warto wspomnieć o:
- Grand Prix na festiwalu Miechowice’95;



11

- Nagrodzie im. Tomka Opoki za najlepszy tekst do utworu „Moja Szkocja” 
(autorstwa Grzegorza Opalucha) na Shanties 1998;
- Nagrodzie specjalnej Prezesa Polskiego Radia Szczecin na Shanties 2001
oraz o licznych nagrodach publiczności, które wskazują, iż poza wysokimi 
umiejętnościami wokalno-instrumentalnymi Qftry mają ten „luz” potrzebny 
na scenie, czym porywają ludzi.

THE BUMPERS

Skład zespołu:  Albert Żukowski - gitara, voc., Maciej Cylwik - voc., akordeon, 
Andrzej Chomaniuk – akordeon, Adam Górski - git. basowa,  
Piotr Górski - mandolina, git. elektr., Piotr Jancewicz - banjo, sax., 
Jacek Radulski – perkusja.

 Znani i lubiani goszczą u nas z niewielkimi przerwami od 1987 roku. 
Członkowie The Bumpers trzykrotnie (!) zdobyli Grand Prix na Kopyści. Po raz 
pierwszy i drugi sięgnęli po główną nagrodę w 1987 i 1990 roku, kiedy grali 
jeszcze jako Odbijacze, by odnieść ko-
lejny sukces w 1992 roku już jako The 
Bumpers. W 1998 roku zagrali 13-kon-
certową trasę w Kanadzie, gdzie wy-
stapili m.in. przed wielotysięczną pub-
licznością na Vancouver Folk Music Fe-
stival oraz Mission Folk Music Festival. 
Grywali z takimi gwiazdami jak Geral-
dine MacGowan, Fairport Convention 
i The Ukrainians. Ich wykonanie Whi-
skey in the jar przyciąga rzesze fanów 
folkrocka, a dorobek nagraniowy jest 
określany jako połączenie najlepszych 
elementów muzycznych zespołów że-
glarskich z energią Pogues, nostalgią 
Ukrainians i swobodą Louis Attaque. 
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GRZEGORZ GOOROO TYSZKIEWICZ

 Nasz przyjaciel, marynarz z wykształcenia, żeglarz i płetwonurek  
z pasji, śpiewak i gawędziarz ze zdolności oraz potrzeby serca, autor teks-
tów, juror, konferansjer, reżyser koncertów. Od 30 lat: na dużych scenach,  
w kameralnych salach, żeglarskich tawernach w kraju i zagranicą, gra i śpie-
wa, solo i z towarzyszeniem zespołu o rejsach, żeglarskich i marynarskich 
obyczajach, historie – te prawdziwe i te mniej…
 Jego pierwszy raz na Kopyściowej scenie to rok 1995 – usłyszeliśmy 
wtedy „GooRoo” jako solistę. Przez następne lata występował na zmianę  
z zespołem „Smuglers” (1996 i 1998) i zespołem „Packet” (1997), by od 1999 
roku powrócić do występów solowych. Jego wizytówką jest mocny niski głos 
o pięknej barwie, unikalna interpretacja piosenek oraz doskonały kontakt  
z publicznością, co doskonale widać i słychać przy porywających serca dźwię-
kach North West Passage.
 Grzegorz jest laureatem ogromnej ilości nagród, w ostatnich latach 
otrzymał m.in. Nagrodę Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego (Shanties 
2006) oraz Nagrody im. Tomka Opoki za najlepszy tekst piosenek premiero-
wych: „Żeglareczki” (Shanties 2002) i „Moje Mazury” (Shanties 2008).

MECHANICY SHANTY

Skład zespołu:  Henryk Czekała „Szkot”, Andrzej Bernat „Bebik”,  
Piotr Ruszkowski „Picek”, Jacek Ledworowski „Jacuś”,  
Michał Karczewski „Misiek”, Lech Klupś „Lesiu”.

 Żywa historia szant w Polsce. Obywatele różnych miast Polski od 
połowy lat 80-tych połączeni niepoprawną miłością do muzyki żeglarskiej.  
U nas po raz pierwszy zawitali w 1992 roku. Ich niebanalne wokale odbijały 
się szerokim echem w Hali Włókniarza, gdzie odbywał się wtedy koncert. Od 
1999 roku nieprzerwanie bywają na Kopyściach i za każdym razem charak-
terystyczny wokal Szkota, banjo, dopracowane aranżacje i energia zespołu 
porywają białostocką publiczność. Zespół ma na swoim koncie niezliczone 
koncerty w całej Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Finlandia, Szwecja  
i Holandia). Udało im się „wygrać wszystko, co się dało przez te lata”: liczne 
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nagrody za piosenki premierowe i autorskie, nagrody publiczności, nie mó-
wiąc o Grand Prix-ach (m. in. Nagroda dla zespół X-lecia Szant we Wrocła-
wiu’98, Grand Prix Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej Gdynia”89, Shan-
ties’04 i wiele, wiele innych). Popularność grupy jest ogromna. Gdzie tylko się  
pojawiają zarażają swoją żywiołowością. Z pewnością bez bisów i tym razem 
się nie obejdzie, a jest z czego wybierać. Mechanicy wylansowali niezliczone 
wprost ilości prawdziwych żeglarskich przebojów jak : Żegluj, Herzegen Cecil-
le, Płyńmy w dół do starej Maui, Pacyfik, Dziki włóczęga, Green Horn, Bitwa...

ATLANTYDA

Skład zespołu:  Sławomir Klupś, Piotr Bułas, Krystian Sidor, Radosław Kruszyna, 
Remigiusz Kaliszowski, Piotr Sidor.

 „Atlantyda” to zespół złożony z muzyków Trójmiasta i Warszawy,  
z których część współtworzyła wcześniej znane grupy sceny „szantowej”. 
Repertuar muzyczny stanowią tradycyjne i współczesne piosenki morskie 
autorstwa założyciela grupy Sławomira Klupsia (m.in. „Marco Polo”, „Pacy-
fik”, „Stara latarnia”, „Pożegnalny ton”). Znakiem charakterystycznym zespo-
łu są akustyczne instrumenty takie jak: kontrabas czy banjo, które decydują  
o ostatecznym brzmieniu zespołu. Formacja od lat jest gościem największych 
festiwali szantowych, laureatem wielu nagród, m.in. plebiscytu 20-lecia na 
najbardziej znane piosenki morskie oraz gospodarzem Bałtyckiego Festiwa-
lu Piosenki Morskiej w Gdyni. Grupa ma na koncie dwie płyty CD: „Nie tylko 
Marco Polo” (1996) oraz „Tak jak ptaki na błękitnym niebie” (2001).

FLASH CREEP

Skład zespołu:  Izabela Puklewicz, Maciej Łuczak, Cezary Sztendel, Paweł Hutny,  
Piotr Ruszkowski.

 Repertuar Flash Creep stanowią pieśni i ballady morskie, amerykań-
ska i celtycka muzyka folkowa oraz utwory autorskie – głównie nastrojowe 
ballady. Zespół rozpoczął oficjalną działalność od koncertu w Tawernie „Stary 
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Port” w Krakowie w styczniu 
2004 roku. Od tamtej pory 
wiele razy pokazywał się  
w tawernach w całej Pol-
sce oraz był zapraszany na 
wiele festiwali, m.in. na bia-
łostocką Kopyść, koncerty  
w Sandomierzu, Mikołajkach 
i Łodzi. W 2005 roku zdobył 
Nagrodę Wojewody Mało-
polskiego za najlepszy de-
biut na „Shanties 2005”. Wo-
kalistka i skrzypaczka zespołu, Iza Puklewicz, dwukrotnie otrzymała Nagrodę 
im. Jerzego Fijki - dla najsympatyczniejszej wykonawczyni festiwalu Shanties 
w 2005 i w 2009 roku. Natomiast na Shanties 2006 przyznano „Flash Creep” 
Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za współczesną piosenkę żeglarską - 
„Cukier w ładowni” (słowa Grzegorz Majewski - były członek zespołu „Perły 
i Łotry Szanghaju”). Od września 2008 roku Flash Creep często występuje 
razem z przyjaciółmi: Pawłem Hutnym (inicjator i twórca zespołu „Drake”)  
i Piotrem Ruszkowskim („Mechanicy Shanty”). Twórczość zespołu niezmiernie 
trafnie opisał Mariusz Bartosik: Jako sprawni muzycy mogliby zagrać wszystko, 
ale oni grają tylko to, co chwyta ich za serce, i co nie mieści się w kanonie ich ma-
cierzystej grupy (Cztery Refy). Stąd utwory o tęsknocie, oczekiwaniu, emocjach  
z morzem związanych i o bliskich, którzy czekają „na tych co na morzu”. Wystar-
czy wsłuchać się w utwory takie jak „Sen”, „Ja wiem” czy „Złość”...

BANANA BOAT

Skład zespołu:  Tomasz „Mundry” Czarny, Maciej „YenJCo” Jędrzejko,  
Paweł „Synchro” Jędrzejko, Paweł „Konik” Konieczny,  
Michał „Ocicec” Maniara, Piotr Wiśniewski „Qdyś”.

 Znają ich wszyscy bywalcy Kopyści, miłośnicy szant śpiewanych  
a capella i bananowego show. W 2001 roku przybyli do nas, zobaczyli Kopyść 
i zwyciężyli w wyścigu o główną nagrodę – Grand Prix. Od tamtej pory cieszą 
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uszy i oczy białostockiej publiczności. Tacy właśnie są: męski sekstet wokalny 
pojawia się wszędzie tam gdzie znajdą się ludzie, którzy chcą się dobrze ba-
wić przy muzyce płynącej wyłącznie z sześciu męskich gardeł oraz obejrzeć 
jedyny w swoim rodzaju, niezwykły, przepełniony humorem performance. 
 W obecnym składzie zespół Banana Boat koncertował na wszystkich 
największych scenach szantowych w Polsce. Zawitał także do Włoch, USA, 
Francji i Irlandii, ale jak sami mówią w Białymstoku jest ta niepowtarzalna 
atmosfera, do której warto wracać.
 W 2009 roku mieliśmy okazję usłyszeć najnowszy singiel Bananów:  
„A Little A Cappella: Polish-Irish Harmony” nagrany wraz z Eleanor McEvoy. 
Poza utworem „Little Look” napisanym i skomponowanym przez Eleanor 
McEvoy, a zaaranżowanym przez Tomka Czarnego, na singlu znajduje się 
również niezwykłe wykonanie „Ukrainy” Tymka Padurry - w wykonaniu śpie-
wającej wraz z Bananami po polsku Eleanor McEvoy.

RYCZĄCE DWUDZIESTKI

Skład zespołu:  Andrzej Grzela „Qnia”, Wojciech Dudziński „Sęp, Andrzej Marciniec 
„Martinez”, Bogdan Kuśka „Bodziec”, Łukasz Drzewiecki „Matrix”.

 Zespół Ryczące Dwudziestki powstał w 1983 roku. Kiedy zaczynali 
swoją przygodę ze sceną mieli rzeczywiście po 20 lat. 
 Podstawowy repertuar grupy początkowo oparty był o tradycyjne 
pieśni morza wykonane a cappella, bądź z towarzyszeniem gitar. Od 1989 
roku styl i brzmienie zostało w znaczący sposób zmodyfikowane, a aranżacje 
i opracowania muzyczne zyskały nowy charakter. Dwudziestki włączyły do 
swojego repertuaru pieśni gospel, elementy z gatunku Irish Folk, a także no-
watorskie opracowania a cappella najsłynniejszych standardów muzyki kla-
sycznej w humorystyczno -  groteskowym ujęciu. Bez fałszywej skromności 
„R20” mogą się pochwalić licznymi nagrodami zdobytymi na prawie wszyst-
kich, liczących się festiwalach piosenki żeglarskiej.
 Obecnie grupa wchodzi w nowy etap tworzenia. Po odejściu z ze-
społu Janusza Olszówki ich szeregi pod koniec 2009 roku zasilił Łukasz Drze-
wiecki - kreatywny akustyk z 10 letnim stażem śpiewania w zespole North 
Cape. Wraz z nową twarzą w zespole pojawiły się i innowacje. R20 ostatnio 
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wychodzą na scenę z słuchawkami w uszach – każdy członek zespołu ma 
swój indywidualny odsłuch, który (pomiędzy poszczególnymi utworami) 
obsługuje zza konsolety Łukasz. W przyszłości stosowane urządzenia mają 
umożliwić wprowadzanie dodatkowych efektów dźwiękowych i wizualnych. 
Zanim to nastąpi warto już teraz wsłuchać się w nowe brzmienie pięciu mę-
skich gardeł na białostockiej scenie.

AURA MESY

Skład zespołu:  Przemysław Maruchacz, Przemysław Burel, Tomasz Matłoch.

 Rozbudowany o Tomasza Matłocha duet dwóch Przemków (Burela  
i Maruchacza) wywodzących się z zespołu PRAWY OSTRY. Po rozpadzie Pra-
wego Ostrego pragnęli kontynuować marynistyczne śpiewanie: początkowo 
na dwie gitary, a po zdobyciu Grand Prix na festiwalu Kopyść 2008 dodatko-
wo na bas. Tak powstał zespół Aura Mesy, który opiera się przede wszystkim 
na autorskim repertuarze w klimacie śpiewanej poezji morskiej. W 2010 roku 
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ukazała się pierwsza płyta formacji pt. „Ucieczka”. W tym roku Aura Mesy wy-
stąpiła w Międzynarodowym Festiwalu „Shanties 2011”.

ZUZANNA ŁUCZAK

 Zuzanna Patrycja Łuczak – niektórzy twierdzą, że nieprzypadkowo 
ta Młoda Dama urodziła się w dzień św. Patryka. No bo niby kiedy miało by 
się urodzić dziecko dwóch muzyków zespołu Cztery Refy? Niewątpliwie ob-
ciążona dziedzicznie miłością do muzyki, wyssaną z mlekiem matki i wchło-
niętą z utworami śpiewanymi przez ojca (Maciej Łuczak) do snu. Jak mówi jej 
mama (Izabela Puklewicz): „Zuzka nie śpiewa kiedy śpi albo … gra na flecie” 
(właśnie kończy szkołę muzyczną I stopnia). Na scenie od poczęcia – mama 
grała w Refach do ostatnich dni przed rozwiązaniem (Shanties’96 w ostat-
nich dniach lutego). Jej debiut w ruchu szantowym to Mały Kubryk 2003, 
kiedy rzuciła publiczność na kolana swoim wykonaniem utworu „Jesień” 
Krewnych i Znajomych Królika. W 2007 roku na Zaduszkach Szantowych  
w Kielcach, na prośbę organizatorów, przygotowała i zaśpiewała utwór „Ody-
seusz” napisany dla Anny Jantar ale nigdy przez piosenkarkę nie zaśpiewa-
ny publicznie. Wielokrotnie występowała z rodzicami i ich zespołem Flash 
Creep. W tym roku zagrała główną rolę w operze żeglarskiej Shenandoah, 
która miała swoją ponowną premierę po 25 latach na XXX Jubileuszowym 
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej SHANTIES w Krakowie.
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ZESPOŁY KONKURSOWE

ABORDAŻ

Skład zespołu: Bartłomiej Gołaszewski, Piotr Lewandowski, Maciej Ratyński,  
Krzysztof Tomaszewski.

 Zespół istnieje od stycznia 2004r z dwuletnią przerwą. Gramy głów-
nie utwory autorskie. Dotychczas zdobyliśmy II nagrodę na festiwalu Mor-
skie Opowieści 2004 i III nagrodę na festiwalu RAFA 2004. W listopadzie 2010 
skład zespołu zasilił Maciej Ratyński.

BIAŁY PATYK

Skład zespołu: Łukasz „Biały” Dąbrowski, Paweł „Metoda” Kosek,  
Jan „Stefan” Sierzputowski, Piotr „Metal” Sierzputowski.

Dwie gitary, trzy fujary, 
A basista też udany, 
Wokal Jaśko-Metalowy, 
Blues i folk dziś gramy.

Więc chwytamy swe strunowce, 
A Stefan swe fujarowce
I walimy i dmuchamy, 
Czasem nawet zaśpiewamy.

A, że z miastem, w którym gramy, 
Jedno wspólne słowo mamy, 
Biały Patyk w Białymstoku
Będzie zjawiał się co roku



22

HAPPY CREW

Skład zespołu:  Marta Kwoka, Magda Wcisło, Daria Stawiana, Martyna Czarny,  
Adam Nawrot, Maciej Gluza, Dominik Kasicki, Anna Górecka.

 Zespół „Happy Crew” działa przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 
Bytomiu. Grupa młodych ludzi zafascynowanych żeglarskimi pieśniami pracy 
nazywanymi powszechnie szantami kształci swój głos pod okiem instruktor-
ki Anny Góreckiej. Zespół brał udział w ogólnopolskich konkursach piosenki 
żeglarskiej, m.in. na “Porcie Pieśni Pracy” w Tychach, “Kopyść’2009” w Białym-
stoku, “Szantkach” w Kędzierzynie Koźlu, “Tratwie” w Chorzowie zdobywając 
I nagrody i nominacje na Międzynarodowy Festiwal “Shanties” w Krakowie. 
W tym roku młodzi wokaliści otrzymali na tym właśnie festiwalu nagrodę za 
“Najlepszy Debiut Roku 2011”. Zaprezentowali repertuar autorski i tradycyj-
ny. Zespół ma na swoim koncie płytę zatytułowaną “Płynąć czas”, na której 
znajdują się zarówno autorskie, tradycyjne, jak i zapożyczone pieśni morskie 
wykonywane a’capella oraz z towarzyszeniem instrumentów: gitary i fletu 
poprzecznego.

IZABELA KOSIELIŃSKA

 Skończyła 9 lat. Gra na gitarze klasycznej i elektrycznej 3 lata. W 2010 
roku ze swoją klasą zdobyła 2 miejsce na międzyszkolnym, konkursie Mała 
Szanta, w 2011 została laureatką konkursu „Piosenki pokolenia naszych ro-
dziców” w Tykocinie. Obecnie gra na gitarze elektrycznej w zespole „Amigoo” 
pod kierunkiem Janusza Fidziukiewicza. Żegluje z rodziną od kiedy ukończy-
ła 3 lata. Szanty śpiewa od 3 lat.

MARCIN MAGDZIAR

 Byłem i jestem członkiem zespołu „Poszedłem Na Dziób”, od kilku 
lat występuję także solowo. Zarówno z zespołem, jak i solowo brałem udział  
w najważniejszych festiwalach piosenki żeglarskiej, w tym w festiwalu „Shan-
ties”. Wykonuję zarówno repertuar autorski, jak i tradycyjny.
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oJ taM

Skład zespołu: Justyna Rodasik, Jolanta Gacka, Jacek Kądziołka, Marek Mazurski.

 Zespół pochodzi z Częstochowy. Powstał w 2005r. Ważniejsze wyróż-
nienia i nagrody to:

Kubryk - Łódź ‘07 ( wyróżnienie )
I Jurajski Festiwal Wodny - Poraj ‘07 ( wyróżnienie ) 
Londyńskie Spotkania Szantowe 2008, 2009 - Londyn , Birmingham
Szantki 2008 - Kędzierzyn-Koźle ( I miejsce ) 
Na Fali - Kołobrzeg ‘08 ( I miejsce )
Euroszanty&Folk - Sosnowiec ‘08 ( II miejsce )
Muzyczne Perły - Warszawa ‘08 ( I miejsce ) 
Tratwa - Chorzów ‘08 ( II miejsce)
Szanta Claus Festiwal - Poznań 2008 ( I miejsce ) 
Kopyść - Białystok 2009 ( III m-ce oraz Nagroda Publiczności )
Graniczna Kuźnia Szant - Zgorzelec 2009 ( III miejsce ) 
II Ostrowieckie Spotkania Szantowe - Ostr. Świętokrzyski 2010 ( II miejsce )
Warszawskie Inspiracje Szantowe 2010 ( I miejsce )
Port Pieśni Pracy - Tychy 2011 ( I miejsce ) 
Szanty we Wrocławiu – Wrocław 2011 (I miejsce)

PRZYLĄDEK DOBRYCH DNI

Skład zespołu: Bartłomiej Rajkowski, Marek Jankowski, Daniel Wrona, Jacek 
Górka,Mirosław Piotrowski, Ernest Grabowski, Szymon Szczepańczyk.

 Zespół „Przylądek Dobrych Dni” powstał w grudniu 2010 roku  
w Warszawie. Tworzą go muzycy debiutujący na scenie szantowej,  jak i ci  
z bagażem doświadczeń. Panowie starają się grać przede wszystkim  utwory 
własnego autorstwa. Zespół zadebiutuje podczas Festiwalu „Szantki” w Kę-
dzierzynie Koźlu. Śpiewamy z towarzyszeniem: gitar, skrzypiec, mandoliny, 
harmonijki ustnej, perkusji, niekiedy fletów, bombardy, ukulele sopranowe-
go.
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ZESPÓŁ DNIA NASTĘPNEGO

Skład zespołu: Jacek „Fidel” Plisak, Michał „Misiek” Klok, Rafał „Czołg” Biczyk.

 Dawno, dawno temu, w niezbyt odległej knajpie spotkaliśmy się na 
sesji terapii zajęciowej niwelującej (w założeniu) skutki dnia poprzedniego... 
czyli przy piwie. Tak powstał Zespół Dnia Następnego, a było to – trudno 
uwierzyć – w lutym 2004 roku. 
 Początkowo było nas tylko dwóch – Fidel i Misiek. Kiedy w maju 2005 
doszlusował Czołg, podstawowy skład się ustabilizował.
 Koncertowaliśmy w wielu różnych miejscach i w różnym składzie. 
Niekiedy nawet odbywaliśmy próby! Rezultaty przemilczmy. 
 Muzyka weszła nam w nałóg, ale nie zamierzamy się leczyć. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy nas dotąd wspierali i prosimy o jeszcze.





27

I 1979 – Waldemar Mieczkowski
II 1980 – Rafpatent
III 1981 – ???
IV 1987 – Odbijacze
V 1989 – Szantasz
VI 1990 – Odbijacze
VII 1991 – The Pioruners
VIII 1992 – The Bumpers
IX 1993 – Szeklówka
X	 1994	 –	Perły	i	Łotry	Shanghaju
XI	 1995	 –	Jolly	Roger
XII	 1996	 –	Ładny	Kanał
XIII	 1997	 –	Wikingowie
XIV	 1998	 –	Klang
XV	 1999	 –	Koga
XVI	 2000	 –	Kochankowie	Sally	Brown
XVII 2001 – Banana Boat
XVIII	 2002	 –	Prawy	Ostry
XIX	 2003	 –	Press	Gang
XX 2004 – Samhain
XXI	 2005	 –	Piotr	Ściesiński
XXII	 2006	 –	Lego
XXIII	 2007	 –	OKAW	Sztorm
XXIV	 2008	 –	Brasy	
	 	 –	Przemysław	Maruchacz	i	Przemysław	Burel
XXV	 2009	 –	Shantymentalni
XXVI 2010 – Szóstki
XXVI 2011 – ...........................................................

ZDOBYWcY GRAND PRIX 
NASZEGO FESTIWALU

Szczególne podziękowania za okazanie serca  
i pomoc w realizacji Festiwalu:

Markowi Budnik, Marii i Tadeuszowi Radio, Sebastianowi 

Kossakowskiemu, Arkadiuszowi Siemieniuk, Tomkowi Szurczak

oraz wielu nie wymienionym za okazaną pomoc i zrozumienie.

Okazali Państwo prawdziwie żeglarskiego ducha.
Organizatorzy
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