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ĆWIERĆ WIEKU PRZYJAŹNI

Z rozrzewnieniem wspominam mój pierwszy kontakt ze środowiskiem
białostockich żeglarzy podczas II KOPYŚCI. To już 25 lat! Rok 1980, w którym
tak wiele wydarzyło się w Polsce był przełomowy także dla mnie. Zespół
"Refpatent", z którym miałem przyjemność odwiedzić gościnny gród nad Białą,
został wyjątkowo gorąco przyjęty przez publiczność, organizatorów, a także jury
festiwalu. Był to jednak, jak się wkrótce okazało, ostatni ważniejszy występ tej
grupy, uznawanej do dziś za prekursorów rodzimego szantowania. Gorące lato
'80 i jego konsekwencje rozproszyły łódzkich żeglarzy po świecie i dopiero po
pięciu latach udało mi się znaleźć godnych następców w postaci "Czterech
Refów". Z podobnych powodów kilkuletnia przerwa zdarzyła się też
białostockim animatorom żeglarskiej kultury. O reaktywacji imprezy mówiono
nie tylko w AYC, ale także m. in. w kuluarach krakowskiej "Rotundy", na
warszawskiej "Szkucie" i na  mazurskich szlakach. 

Gdy po kilku latach funkcjonowania "odrestaurowanego" zespołu
odwiedziliśmy "odrestaurowaną" KOPYŚĆ, okazało się, że oprócz słynnej
białostockiej gościnności zastaliśmy tu znakomicie zorganizowany festiwal z
prawdziwego zdarzenia, który mógłby być wzorem dla wielu innych, z tymi
największymi włącznie. I tak było co roku. Przy różnych okrągłych i mniej
okrągłych rocznicach próbowaliśmy analizować ten fenomen i wnioski na ogół
były podobne. W dużym skrócie: "Jeśli się chce i potrafi coś dobrze zrobić, to
przecież żadna sztuka". To urzekające w swej prostocie podsumowanie
uzupełniłbym jeszcze wyrazami uznania dla znakomitej publiczności, bez której
nawet najlepiej zorganizowany festiwal nie ma prawa się udać.

Oprócz trwającej już ćwierć wieku przyjaźni łączy nas 
z Organizatorami KOPYŚCI także szacunek do tradycji i ...fakt, że przez cały ten
czas konsekwentnie robiliśmy swoje, nierzadko na przekór, czy wbrew
panoszącym się zwyczajom, obcym dla prawdziwych żeglarzy.

Z wielką przyjemnością spotkamy się z naszymi przyjaciółmi i w tym
roku. Cieszymy się, że w takim miejscu i w takim towarzystwie "Cztery Refy"
będą mogły symbolicznie podkreślić pierwsze XX-lecie swego istnienia.
Korzystając z okazji  XXV-lecia kontaktów z KOPYŚCIĄ, będziemy uwzględniać
też inne okrągłe rocznice, np. nieco zaległe XXX-lecie mojej współpracy ze
Zbyszkiem, XV-lecie Maćka, X-lecie Izy, V-lecie Tomka i Wiktora, a być może i
kilka innych.

Podobno pierwsze 20 lat jest najtrudniejsze. Najstarsza, istniejąca do
dziś i jedyna w swoim rodzaju impreza w Polsce ma to już za sobą. Głęboko
wierzę, że także "przyziemne sprawy", o których białostockie damy i białostoccy
dżentelmeni nie rozmawiają, pozwolą na utrzymanie klasy tego festiwalu
przynajmniej przez następnych 20 lat, czego wszystkim zainteresowanym życzę.

Jurek Rogacki
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Festiwal zrealizowany przy pomocy finansowej 

Prezydenta Miasta Białegostoku

Sponsorzy:

ZEB PUT „ETRA”

KOMPANIA PIWOWARSKA

ZEB PP−H „EKTO”

HAVO

ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK

Imprezę wsparli:

KODAK EXPRESS

Fundatorzy nagród:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Regionalny w Białymstoku

Adwokat Marzenna Białobrzewska
Kancelaria Adwokacka, ul. Kilińskiego 10 lok. 9
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Organizator:
Akademicki Yacht Club

Współorganizator:
Białostocki Ośrodek Kultury

Biuro organizacyjne:

Dyrektor festiwalu:
Elżbieta Mińko

Z−ca Dyrektora:
Beata Redźko

Komandor AYC:
Zbigniew Chojnowski

Komitet organizacyjny:
Danuta Nowicka
Zbigniew Dębowski
Ryszard Mińko

Scenografia:
Zofia Chojnowska

Nagłośnienie i światło:
Białostocki Ośrodek Kultury

Akustyk:
Adrian Grassmann

AAkkaaddeemmiicckkii  YYaacchhtt  CClluubb  
ww  BBiiaałłyymmssttookkuu

15–869 Białystok
ul. Białostoczek 23/1
tel. (085) 652 04 90

0 608 410 553



PIĄTEK (15 kwietnia 2005)
Kawiarnia „FAMA”

19.00 — „Czas w morze”

Wystąpią:

Ryczące Dwudziestki

Cztery Refy

EKT Gdynia

The Bumpers

W konkursie:

Piotr Ściesiński

Drake

Abordaż

The Coofells

Johny Roger

Okaw Sztorm

Ponton Band

Stary Bryg Shanty
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SOBOTA (16 kwietnia 2005)
Kino „FORUM”

16.00— Koncert Jubileuszowy zespołu 
„CZTERY REFY”

Wystąpią:
Cztery Refy i ich goście: 

Samhain

Ryczące Dwudziestki

Marek Szurawski

Andrzej Korycki

Banana Boat

Flash Creep

Atlantyda,

Grzegorz Tyszkiewicz.

20.00—„Żeglujże żeglarzu”

Wystąpią:
Laureaci konkursu oraz 

Ryczące Dwudziestki

Marek Szurawski

EKT Gdynia

Samhain

Grzegorz Tyszkiewicz

Cztery Refy

Atlantyda

Banana Boat

Andrzej Korycki
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WWWWYYYYKKKKOOOONNNNAAAAWWWWCCCCYYYY
CZTERY REFY

Skład zespołu: Izabela Puklewicz - skrzypce; Maciej Łuczak - voc. , gitara;
Jerzy Ozaist - voc. , bodhrán; Zbigniew Zakrzewski - voc. , drumla; Wiktor
Bartczak - flażolety; Tomasz Morozowski - voc., mandolina; Jerzy Rogacki -
voc., anglo - koncertina.

Zespół pod obecną nazwą istnieje od 1985 r. Początkowy skład tworzyli

członkowie Akademickiego Klubu Żeglarskiego. W repertuarze liczącym

ponad 200 utworów znajdują się: szanty, pieśni morskie, pieśni wielorybnicze,

ballady rybackie, pieśni o bitwach morskich oraz muzyka instrumentalna

oparta na folklorze irlandzkim, szkockim, angielskim i bretońskim, która

kiedyś była grana na pokładach wielkich żaglowców. Zdecydowaną większość

tekstów stanowią własne teksty i tłumaczenia oryginalnych pieśni morskich,

zaliczane obecnie do klasyki gatunku. 

Cztery Refy występują od wielu lat na prawie wszystkich festiwalach 

i przeglądach piosenki żeglarskiej w Polsce. Od 1985 r. są inicjatorami 

i gospodarzami Łódzkich Spotkań z Piosenką Żeglarską KUBRYK. Są

również znani za granicą (Anglia, Szkocja, Holandia, Niemcy, Szwecja,

Dania, Norwegia, Włochy, USA) i utrzymują żywe kontakty ze światową

czołówką wykonawców tego gatunku. 

Zespół udokumentował swój dorobek nagrywając większość repertuaru na

czternastu kasetach (w tym dwie składanki) oraz dziewięciu płytach CD (w

tym dwupłytowy album). Część tych wydawnictw uzupełniają śpiewniki

zawierające teksty, nuty, ilustracje, zdjęcia oraz informacje o utworach i ich

wykonawcach. Następne pozycje w opracowaniu. 

Przez 20 lat działalności grupy współpracowało z nią

kilkanaście osób. Nadal jednak trzon zespołu stanowią

weterani piosenki żeglarskiej, tworzący w latach

1974−1980 zespół Refpatent, który jako pierwszy 

w Polsce lansował stare pieśni morskie 

z własnym tekstami lub tłumaczeniami. 

Od początku nowego millennium Cztery

Refy funkcjonują w ustabilizowanym

składzie, który wbrew nazwie, 

w porywach liczy 7 osób.
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ATLANTYDA

Skład zespołu: Piotr Bułas, Marek Czulak, Jacek Grzywacz, Misza Hairulin,
Sławomir Klupś.

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. "Marco Polo", "Pacyfik", "Stara

latarnia", "Pożegnalny ton", to tylko część utworów jego autorstwa, które

znane są wszystkim miłośnikom morskiego śpiewania. 

Koncert Atlantydy to mieszanka starych i nowych utworów w akustycznym

brzmieniu, zawierający w sobie elementy muzyki folkowej oraz bluegrasu,

tematycznie związanej z morzem i żeglowaniem. 

Akustyczne instrumenty: kontrabas, skrzypce, akordeon guzikowy, banjo,

gitara i głosy stanowią o ostatecznym brzmieniu zespołu. 

Zespół od lat jest gościem największych festiwali szantowych, laureatem

wielu nagród, m.in. plebiscytu 20−lecia na najbardziej znane piosenki morskie,

oraz gospodarzem Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni. 

Współpracował przy nagraniach wielu programów radiowych, telewizyjnych

dla stacji regionalnych, ogólnopolskich, oraz dużych sieci takich jak Planet,

czy ZDF. 

BANANA BOAT

Skład zespołu: Tomasz "Mundry" Czarny, Maciej "YenJCo" Jędrzejko, Paweł
"Synchro" Jędrzejko, Paweł "Konik" Konieczny, Michał "Ociec" Maniara.

Bananowa prehistoria... Pomysł

stworzenia zespołu zrodził się podczas

organizacji wyprawy do Islandii 

w 1993 roku. Zespół − wówczas

dziewięcioosobowy − o nazwie Jack

Steward wziął udział w katowickim

Festiwalu Tratwa 1993. Spośród

dziewięciorga osób z pierwotnego składu

cztery postanowiły śpiewać dalej. 

W połowie 1994 zespół w składzie Maciej
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Jędrzejko, Paweł Konieczny, Aleksander Kleszcz i Karol Wierzbicki zaczał

działać pod nową nazwą − Banana Boat. Uwieńczeniem pracy ówczesnego

składu był występ w Koncercie Szanty Klasycznej w ramach

Międzynarodowego Festiwalu "Shanties" w Krakowie (luty 1996) (gdzie

zostali "zauważeni" przez Elę Mińko). W związku z rozpoczęciem studiów −

zespół zawiesił działalność, jak się okazało − na całe 2 lata. Od 1998 roku

zaczyna się nowa historia Banana Boat... 

Banana Boat dzisiaj... W nowym składzie zespół Banana Boat

koncertował na wszystkich największych scenach szantowych w Polsce.

Charakterystyczne koszulki − pięć kawałków banana − pojawiają się wszędzie

tam gdzie znajdą się ludzie, którzy chcą się dobrze bawić przy muzyce

płynącej wyłącznie z pięciu męskich gardeł oraz obejrzeć jedyny w swoim

rodzaju, niezwykły, uśmiechnięty − bananowo−szantowy show.

2000 nagroda za Najlepszy Debiut − Międzynarodowy Festiwal Shanties 2000

w Krakowie, 

2001GRAND PRIX Festiwalu − Festiwal Kopyść w Białymstoku − (kwiecień), 

Relacja TVP3 z Festiwalu Kopyść 2001 (czerwiec, pasmo ogólnopolskie),

2003 Bananowy Lot Antonowem do Białegostoku (26 kwietnia), 

2004 Nagroda Dziennikarzy dla Najbardziej Medialnej Osobowości

Scenicznej Shanies 2004, 

Wydanie pierwszej płyty: "A morze tak, a może nie". 

W roku 2004 Banana Boat obchodził 10 rocznicę istnienia, 8 rocznicę

działalności estradowej oraz 5 rocznicę pracy w nowym składzie. Zespół

został nazwany niegdyś przez jednego z konferansjerów Uśmiechem Polskiej

Sceny Szantowej. Niech więc i Wasze buzie będą zawsze uśmiechnięte kiedy

nas widzicie, a my odwzajemnimy to po stokroć! 

Do zbananienia! :)))

EKT

Skład zespołu: Jan Wydra, Irek Wójcicki, Jacek Fimiak, Marcin Sauter,
Krzysztof Kowalewski.

Zespół EKT Gdynia powstał 15 lat temu na wdzięcznym łonie

Ogólnopolskiego Elitarnego Klubu Turystów "Do Baru". Siedziba klubu

(istniejącego do dziś, skupiającego ludzi z całego kraju i znanego 

z przynajmniej dwóch corocznych sztandarowych imprez − Zimowego zlotu

EKT i Wąskotorowego Rajdu EKT) znajduje się w Gdyni i stąd nazwa

zespołu. 
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EKT Gdynia to zespół nagradzany na wszystkich liczących się

festiwalach w Polsce. Zaczynaliśmy od piosenki turystycznej (od której do

końca nie odeszliśmy do dziś), by potem zaistnieć, a z biegiem czasu

ugruntować swoją pozycję w nurcie piosenki morskiej i żeglarskiej. 

Na naszych koncertach publiczność zawsze dobrze się bawi, a nasze

piosenki, których część stała się kanonem żeglarskiego repertuaru są śpiewane

wspólnie, ku uciesze widzów i nas. 

FLASH CREEP

Skład zespołu: Izabela Puklewicz - skrzypce, vocal; Tomasz Morozowski -
mandolina, vocal; Maciej Łuczak - gitara, vocal. 

Zespół Flash Creep powstał w styczniu 2003 roku. Oficjalną działalność

koncertową rozpoczął w styczniu 2004 r. od występu w tawernie Stary Port 

w Krakowie. Repertuar stanowią pieśni i ballady morskie, stylizacje szantowe,

amerykańska i celtycka muzyka folkowa, oraz utwory autorskie. Są od

kilkunastu lat związani z ruchem szantowym, będąc aktywnymi członkami

zespołu 4Refy.

W ubiegłym roku gościli w Białymstoku dwukrotnie: na XX Festiwalu

KOPYŚĆ oraz w dniu 22.10.2004 na kameralnym koncercie w tawernie

"Ryczące Czterdziestki".

W 2005 r. w uznaniu wysokiego poziomu wykonawstwa zdobyli

Nagrodę Wojewody Małopolskiego za najlepszy debiut Shanties.

ANDRZEJ KORYCKI

Jest autorem i wykonawcą wielu znanych

przebojów: "Jacht Rock'n'Roll", "Horror Shanty".

Gra i śpiewa wariacką, mocną i zwiewną

współczesną piosenkę żeglarską.

Specjalizuje się jednak w balladach i ten

gatunek najbardziej mu odpowiada.

Przez pewien okres

współtworzył zespół

Bluska, razem z Jurkiem

Porębskim nagrał kasetę
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"Dziękuję Ci Oceanie" z jego

piosenkami. W 1996 roku ukazała się

autorska kaseta Andrzeja Koryckiego

"Chciałem być żeglarzem". Znajdują

się na niej utwory polecane głównie

sympatykom balladowej twórczości

Andrzeja. W roku 2001 została

wydana płyta "Załoga". Obecnie jest

członkiem zespołu "Stare Dzwony",

co jak mówi, ceni sobie najbardziej.

W 1998 roku na Shanties 

w Krakowie otrzymał nagrodę Grand

Prix, natomiast w 2000 roku zdobył

Grand Prix wspólnie z zespołem

"Stare Dzwony".

RYCZĄCE DWUDZIESTKI

Skład zespołu: Andrzej Grzela "Qńa", Wojciech Dudziński "Sęp", Janusz
Olszówka "Yasieq", Andrzej Marciniec "Martinez", Bogdan Kuśka "Bodziec". 

Zespół Ryczące Dwudziestki powstał w 1983 roku. Działalność naszego

zespołu zainspirowana była wspólnymi zainteresowaniami żeglarstwem,

wspólnymi rejsami, przygodami i tęsknotą za wolnością, jakiej iluzję daje

widoczny dookoła horyzont.

Bez fałszywej skromności możemy się pochwalić, że "Ryczące Dwudziestki"

są laureatami licznych nagród zdobytych na festiwalach piosenki żeglarskiej.

Pierwszym naszym sukcesem było zdobycie II miejsca na festiwalu "Tratwa"

w Katowicach jesienią 1983 roku. Piosenkami − laureatkami były wtedy

Hiszpańskie Dziewczyny i Grenlandzcy Wielorybnicy. 

Podstawowy repertuar zespołu oparty był o tradycyjne pieśni morza

wykonywane 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. 

Aktualnie pracujemy nad projektami płyt (repertuar z gatunku Irish Folk),

nowatorskim opracowaniem a cappella najsłynniejszych standardów muzyki
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klasycznej w nieco groteskowym ujęciu oraz kolęd w typowo

"dwudziestkowym" opracowaniu. Z takimi zamierzeniami chcemy wejść 

w swoje trzecie już dziesięciolecie.

THE BUMPERS

Skład zespołu: Albert Żukowski - git, voc., Maciej Cylwik - voc., acc., Andrzej
Chomaniuk - acc., Adam Górski -bass, Piotr Jancewicz - banjo, Jacek
Radulski - perc.

Zespół The Bumpers działa od  prawie 15 lat. Początki zespołu to próby

śpiewania a capella szant i piosenek żeglarskich, stopniowe dołączanie

instrumentów i wreszcie wykrystalizowanie stylu na folk z wyraźnym

wpływem muzyki irlandzkiej. Zespół The Bumpers brał udział we wszystkich

liczących się festiwalach i przeglądach muzyki żeglarskiej i folkowej w kraju,

grał również w Niemczech i Kanadzie. 

Dorobek nagraniowy zespołu to wydawnictwa: " Jedziem do Irlandii",

"Wiecznie zielone", "... a żywo!", "The Bumpers−Live" oraz nigdy nie wydana

płyta z polską muzyką ludową. 

Obecnie The Bumpers koncertują sporadycznie, ale ich koncerty nadal cechuje

dawna werwa i doskonały kontakt z publicznością. 

GRZEGORZ "GURU" TYSZKIEWICZ

"Guru", to jest Ktoś, to człowiek, który jak wielu innych zaprzedał

duszę szancie. Śpiewa i żegluje równie chętnie jak wszyscy, którzy przybyli

na "Kopyść". Był i jest członkiem tak znanych grup szantowych jak "Packet" 

i "Smugglers", z którymi pojawiał się na białostockiej scenie (w 1997 roku

"Packet", w 1998 roku "Smugglers"). Lubi również prezentować swój mocny

głos w występach solowych, niekoniecznie w salach koncertowych. Jego głos

porywają fale mazurskich jezior i morski wiatr. 

W 2002 r. na "Shanties" otrzymał nagrodę im. Tomka Opoki za

najlepszy tekst piosenki premierowej: za tekst "Żeglareczki".
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SAMHAIN

Skład zespołu: Kasia Wasilewska-Strzałkowska (skrzypce, vocal),
Gosia Kuropiejska (skrzypce), Ania  "O'Scroba" Bielecka (flet poprzeczny,
whistle), Robert Kuba (quena, vocal), Marek Strzałkowski (gitary, bodhran),
Sławek Gładyszewski (gitara).

Samhain powstał w 1999 r. w Lublinie, początkowo jako duet Kasi 
i Marka Strzałkowskich. Zespół gra muzykę folkową z Wysp Brytyjskich 
i Irlandii w sposób tradycyjny, z lekką domieszką nowoczesności, o czym
można się przekonać słuchając debiutanckiej płyty pt. "Folk! Jamboree"

Osiągnięcia zespołu :
II Nagroda na VIII Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie, 2000;
Wyróżnienie dla Kasi za "osobowość sceniczna" na XVI FPŻ "Kopyść'
2000";
Grand Prix i I miejsce na XX FPŻ "Kopyść' 2004";
Grand Prix i "Dębowa Tratwa" (za najlepsze wykonanie piosenki folkowej)
na Festiwalu Piosenki Wodniackiej "Szantomierz" w Sandomierzu, 2004;
II Miejsce i nagroda specjalna dla Kasi na Festiwalu "Kotwica" w Warszawie,
2004;
I Miejsce na Festiwalu "Gniazdo Piratów" w Warszawie, 2004;
Nagroda Komandora MKM  "Szkwał" za atrakcyjne aranżacje utworów, oraz
wyróżnienie dla Kasi na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej "SHANTIES" w Krakowie, 2005.

MAREK SZURAWSKI

Dziennikarz, tłumacz, żeglarz, marynista, współtwórca zespołu "Stare
Dzwony", od którego zaczęła się w Polsce moda na duże szantowe śpiewanie.
Współorganizator Warsztatów Marynistycznych, w tym na pokładzie Zawiszy
Czarnego w czasie sześciomiesięcznych regat Colombus '92, wieloletni
kierownik artystycznych Festiwalu Shanties w Krakowie i innych imprez
szantowych. Od początku bierze udział w polskim ruchu szantowym,
uczestniczy we wszystkich ważniejszych imprezach szantowych na świecie.
Współtwórca programu radiowego "Kliper 7 Mórz", programu "Kliper" 
w Telewizji Edukacyjnej. Producent własnego programu "Razem Bracia do
lin", emitowanego w 17 rozgłośniach lokalnych. Założyciel Fundacji Kultury
Morskiej. Autor kilkakrotnie wznawianej, klasycznej już książki, "Szanty 
i Szantymeni". Wierzy głęboko, że "czas morza nadchodzi...". 
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ZESPOŁYZESPOŁY KONKURSOWEKONKURSOWE

ABORDAŻ

Skład zespołu: Krzysztof "Asterix" Tomaszewski, Bartłomiej "Goły"
Gołaszewski, Piotr "Złoty" Lewandowski.

Zespół powstał w styczniu 2004, dotychczas braliśmy udział w festiwalach 

w: Giżycku, Warszawie (Kotwica), Morsku (Morskie Opowieści), Radomiu

(RAFA), Tychach (Port Pieśni Pracy). 

Osiągnięcia:

II miejsce − Morskie Opowieści w Morsku 2004;

III miejsce − RAFA Radom 2004.

Wykonujemy przede wszystkim utwory autorskie.

DRAKE

Skład zespołu: Sławek Bielan - śpiew; Agnieszka Cekus - śpiew; Paweł Hutny
- banjo, śpiew; Wojtek Kotas -  flet, śpiew; Tomasz Kolaczyk - gitara basowa;
Piotrek Pala - gitara; Bartek Wręczycki - akordeon; Jacek Pytel - manager,
impresario, organizator, załatwiacz różnych innych, dziwnych spraw.

Zespół "Drake" to grupa przyjaciół z Częstochowy.

Niektórzy znają się nawet od przedszkola. Już w

latach dzieciństwa barwną postacią ich

zabaw był Sir Francis Drake, więc gdy wiele lat

później wpadli na pomysł, aby grać szanty, nazwa

zespołu nasunęła się sama. Od

początku 2004 r. postanowili

traktować wspólne muzykowanie

znacznie poważniej, lecz nadal w ich

muzyce znaleźć można wiele zabawy 

i radości, jaką przynosi wspólne

spędzanie czasu na

próbach, koncertach, w pubach 

i tawernach.
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Prezentują piosenki tematycznie związane z morzem, szanty oraz muzykę

folkową z elementami bluegrasu. Są autorami większości tekstów i muzyki,

chętnie wykonują też znane tradycyjne piosenki żeglarskie i współczesne

utwory szantowe. Brzmienie zespołu stanowią instrumenty: gitara, banjo,

akordeon, flety, flagolety, whistle, drumla, bodhran, gitara basowa.

Osiągnięcia zespołu to: I miejsce w Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej "Morskie

Opowieści" w Morsku k. Zawiercia, wyróżnienie na Festiwalu "Tratwa" 

w 2004 r. w Katowicach i nominacja do przesłuchań konkursowych Shanties

2005, nominacja do udziału w koncercie festiwalu "Shanties 2005" 

w Krakowie.

Zespół Drake najczęściej można usłyszeć w Częstochowie, w Tawernie

Żeglarskiej "Port".

JOHNY ROGER

Skład zespołu: Tomek Pawlak - banjo, gitara, śpiew; Adam Kaźmierczak -
gitara basowa, śpiew; Bartek Wołk-Karaczewski - harmonijka ustna, gitara,
śpiew; Janusz Piotrkowski - skrzypce, wokal prowadzący, bodhran.

Grupa JOHNY ROGER powstała latem 2002 roku w wyniku trasy

promocyjnej po wybrzeżu i południu Polski. Wszyscy członkowie mają za

sobą wcześniejsze doświadczenia w innych zespołach (Connor, Mamoń) co

zaowocowało ciekawym połączeniem różnych, często nietypowych brzmień,

krążących jednak wokół tradycyjnego stylu wykonywania muzyki irlandzkiej

i szant. Od początku istnienia znakiem firmowym zespołu stało się umiejętne

wykorzystywanie tak charakterystycznej dla tej muzyki atmosfery zabawy 

i tańca. Zespół może się poszczycić udziałami na festiwalach szantowych 

i folkowych w kraju  i za granicą (m.in. nagrodą na festiwalu Grimmich Folk

w 2003 r w Niemczech). Repertuar zespołu "JOHNY ROGER" to oprócz szant

− reele i jigi, popularnie wykonywane w Irlandii i Szkocji. Motywy ludowe

aranżowane i niejednokrotnie łączone w medleye z szantami, wykonywane są

na koncertach w różnych konfiguracjach − często zależnych od nastroju

budowanego przez zespół wraz z publicznością. Inspiracje grupa czerpie

zarówno z klasyków gatunku, jak i z krajowych grup folkowych, jednak

najważniejsze dla rozwoju zespołu były kilkakrotne spotkania 

z zaprzyjaźnionymi muzykami z Irlandii i Szkocji. Obecnie zespół jest na

najlepszej drodze do wypracowania własnego oryginalnego stylu.
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OKAW SZTORM

Skład zespołu: Urszula Szubzda, Andrzej Gasiul, Grzegorz Polakowski, Daniel
Szejda, Adam  Wardziński, Wojciech Radkiewicz, Paweł Skowroński.

Zespół istnieje od marca 2004. Założycielem zespołu jest Andrzej Gasiul.

Członkowie zespołu pochodzą z Ełku i z Giżycka. Gramy szanty i piosenkę

żeglarską z elementami folku.

PIOTR ŚCIESIŃSKI

Skład zespołu: Piotr Ściesiński, Marek Boro, Marek Flecik, Adam Studziński.

Rybak z Mrzeżyna, autor ballad morskich,

od 2002 roku na scenie szantowej. Laureat

wielu festiwali: wyróżnienie na "Szantach

nad Drawą" w Złocieńcu, II nagroda na IV

FPŻ w Bełchatowie w 2002 r., III nagroda 

i nagroda Jerzego Porębskiego na

"Wiatraku 2002", I nagroda na "Słonej

wodzie 2003" w Mrzeżynie, I nagroda na

"Szantrapie 2003", II nagroda na

Wrocławskich Spotkaniach z Piosenką

Żeglarską i Muzyką Folk 2004.

Generalnie bardzo przyjemny szanciarz 

i pieśniarz morski, zwany przez

niektórych "Old Bell−sów" morskim

harpunnikiem.

PONTON BAND

Skład zespołu: Agnieszka Basiukiewicz, Maciek "Ponton" Basiukiewicz, Michał
"Junior" Basiukiewicz, Marek Jankowski.

Zespół powstał na jesieni 2004 r. Obecny skład wykrystalizował się w 2005 r.

Dla założyciela − Maćka "Pontona" jest to kontynuacja szantowania 

z zespołem "Ponton Club", z którym wielokrotnie na KOPYŚCi doskonale

bawił białostocką publiczność.
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STARY BRYG SHANTY

Skład zespołu: Przemysław Pierzchalski, Marcin Gałka, Mariusz Kluszczyński,
Piotr Szymański, Janusz Świs.

THE COOFELLS

Skład zespołu: Emil Kulbacki - naturalny bas, Adam Kukliński - tenor, Kuba
Świtka - tenor, Grzegorz Mężyński  - tenor, Maciej Warchoł - tenor.

Zespół złożony z pięciu pasjonatów śpiewu a'capella, a szczególnie mocnego

zaśpiewu szantowego.

Formacja powstała  późną wiosną 2004 roku. Jednym z czynników

syntezujących była secesja dwóch członków zespołu Prawy Ostry − Grześka

Mężyńskiego i MaćkaWarchoła.

Śpiewamy przede wszystkim szanty klasyczne, ale również piosenkę

żeglarską − wszystko tylko z użyciem naszych głosów. Korzystamy z pieśni

znanych i lubianych, tworzymy również swój własny repertuar.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia to: I miejsce na I edycji festiwalu Kotwica

w Warszawie we wrześniu 2004 oraz  Nagroda Publiczności, którą również

tam zdobyliśmy, a która dla nas ma największe znaczenie; II miejsce na

festiwalu Port Pieśni Pracy w Tychach. 

Uwielbiamy śpiewać, a szczególnie wtedy, gdy mamy komu śpiewać. Bo

jakież znaczenie ma uprawianie sztuki dla sztuki ...

Życzymy wszystkim słuchającym miłych wrażeń.

A−hoj
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Szczególne podziękowania za okazanie serca i pomoc 

w realizacji Festiwalu:

Krystynie Damulewicz

Dariuszowi Piontkowskiemu

Krzysztofowi Poniatowskiemu

Okazali Państ wo prawdziwie żeglarskiego ducha.

Ponadto dziękujemy: Teresie Kłoczko, Tomkowi Matuszewiczowi,

Maćkowi Jędrzejko, Pawłowi Drezner, Lechowi Zwolan,  Annie

Kalinowskiej, Arkadiuszowi Siemieniuk, Andrzejowi Sklińskiemu,

Zbigniewowi Gołąbiewskiemu, Pracownikom Wydziału Kultury

Urzędu Miejskiego

oraz wielu nie wymienionym za okazaną pomoc i zrozumienie.

Organizatorzy

I „KOPYŚĆ’ 79” – Waldemar Mieczkowski

II „KOPYŚĆ '80” – Refpatent

III „KOPYŚĆ '81” – ??? 

IV „KOPYŚĆ '87” – Odbijacze

V „KOPYŚĆ ’89” – Szantasz

VI „KOPYŚĆ ’90” – Odbijacze

VII „KOPYŚĆ ’91” – The Pioruners

VIII „KOPYŚĆ ’92” – The Bumpers

IX „KOPYŚĆ ’93” – Szeklówka

X „KOPYŚĆ ’94” – Perły i Łotry Shanghaju

XI „KOPYŚĆ ’95” – Jolly Roger

XII „KOPYŚĆ ’96” – Ładny Kanał

XIII „KOPYŚĆ ’97” – Wikingowie

XIV „KOPYŚĆ ’98” – Klang

XV „KOPYŚĆ ’99” – Koga

XVI „KOPYŚĆ 2000” – Kochankowie Sally Brown

XVII „KOPYŚĆ 2001” – Banana Boat

XVIII „KOPYŚĆ 2002” – Prawy Ostry

XIX „KOPYŚĆ 2003” – Press Gang

XX „KOPYŚĆ 2004” – Samhain

XXI „KOPYŚĆ 2005” – .....................................?
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