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W∏aÊnie trzymasz w r´kach pierwszy
numer “Szantymaniaka”, czyli namacalnej wersji nowego szantowego serwisu
informacyjnego, który istnieje równie˝
w drugim wcieleniu - w Internecie www.szantymaniak.pl. Na ∏amach gazety szantowej znajdziesz
wszystko to (no mo˝e nie od razu), co mo˝e zainteresowaç mi∏oÊnika szant - a wi´c informacje o terminach imprez szantowych,
a w szczególnoÊci festiwali ogólnopolskich, recenzje najnowszych p∏yt, opisy najciekawszych wydarzeƒ, artyku∏y publicystyczne, najÊwie˝sze informacje ze sceny i kuluarów imprez szantowych, a tak˝e prezentacje zespo∏ów, wywiady z gwiazdami, sylwetki znanych postaci i wszystko to, co Wam i nam jeszcze do
g∏ów przyjdzie, a czas i dost´pne Êrodki pozwolà zrealizowaç - ku
naszej wspólnej uciesze. O gazecie szantowej myÊla∏em ju˝ od
jakiegoÊ czasu. Teraz idea si´ materializuje. Mo˝e nie od razu
w takiej formie jak marzy∏em, ale powoli, dopiero zaczynamy. Jak
wyjdzie czas poka˝e. Czekamy na relacje, teksty, p∏yty do recenzji, informacje o tym co tam u Was, zaproszenia na imprezy i takie tam. Dzi´kuj´ Doktorowi (z Pere∏ i ¸otrów), Maçkowi J´drzejko, zespo∏om i wszystkim reklamodawcom za to, ˝e dzi´ki nim
pierwszy numer gazety szantowej sta∏ si´ faktem. Zapraszam
wszystkich do wspó∏pracy i mi∏ej lektury ˝ycz´.

Pomys∏ na gazet´ zrodzi∏ si´ w g∏owie
Kamila, wkrótce po tym, jak w mojej powsta∏a koncepcja stworzenia Pierwszego
Wolnego Serwisu Szantowego w wersji
internetowej. Tak wi´c gazeta i serwis internetowy to jeden byt o nazwie SZANTYMANIAK, tworzony przy
pe∏nej wspó∏pracy przez dwa zespo∏y redakcyjne jednak powstajàcy w dwóch formach. Wersja internetowa jako taƒsza w utrzymaniu i bardziej trwa∏a b´dzie zapewne bardziej obszerna. Gazeta z kolei b´dzie skupiaç si´ na konkretnym festiwalu, któremu
dany numer b´dzie poÊwi´cony. Cel tego projektu to integracja
Êrodowiska ˝eglarsko-szantowego oraz ubarwienie nieco festiwalowej rzeczywistoÊci informacjami, które dzi´ki tej formule b´dà dost´pne ka˝demu Szantymaniakowi w Polsce.
Szantymaniak.pl - poza informacjami o festiwalach, relacjami
i recenzjami - zawiera∏ b´dzie informacje na temat koncertów odbywajàcych si´ w ca∏ej Polsce, na temat nowoÊci p∏ytowych pojawiajàcych si´ na rynku szantowym, newsy, a co najwa˝niejsze - Wasze
komentarze, opisy wra˝eƒ i opinie na temat wszelkich wydarzeƒ ze
Êwiata szant w wersji nieocenzurowanej. Zapraszamy do wspó∏pracy z naszà redakcjà ludzi o p∏onàcych umys∏ach, b∏yskotliwych,
twórczych, odwa˝nych i wytrwa∏ych. Waszym zarobkiem przez wiele miesi´cy b´dzie jedynie satysfakcja, ale kto wie, mo˝e kiedyÊ...

Kamil Piotrowski

Maciej J´drzejko

Redaktor naczelny
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Redaktor naczelny
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Od Doktora:
Pami´tam
chwile, w których
tworzyliÊmy tyski
festiwal (jeszcze
jako „PieÊni po Pracy”). Pami´tam d∏ugie, nocne rozmowy
organizatorów, debatujàcych nad tym jak uczyniç
tyskie szanty oryginalnymi, jeszcze bardziej atrakcyjnymi.
Uda∏o si´. Dzisiaj
Micha∏ „Doktor” Gramatyka
„Port” jest pierwszym
adiunkt w Katedrze Kryminalistyki
festiwalem w roku,
Uniwersytetu Âlàskiego, radny
jednym z niewielu,
miasta Tychy, wokalista, basista
na których kultywuje
i autor tekstów w zespole „Per∏y
si´ szantowà tradyi ¸otry”. Od 2001r. dyrektor festicj´. W internetowej
walu „Port PieÊni Pracy” w Tyksi´dze goÊci uczeschach. W 2002r. wraz z wieloma
tnicy festiwalu podÊlàskimi szantymenami zorganikreÊlajà jego wspazowa∏ akcj´ „Szanty dla Pajacynia∏à atmosfer´, ulotka”, a rok póêniej wielki koncert
ne wra˝enie wspól„Szanty z Sercem” zasilajàcy pronoty ludzi zakochajekt polskiego sztucznego serca.
nych w zapachu wiatru i wody.
„Port” to styl ˝ycia, to sposób na ubarwienie szantowej rzeczywistoÊci. Logo festiwalu i jego g∏ówne
za∏o˝enia sta∏y si´ bazà kilku imprez w ca∏ej Polsce.
„Port” zagoÊci∏ w Charzykowach, pod has∏em „PPP”
odbywa∏y si´ koncerty w Gliwicach. Wsz´dzie uda∏o
si´ wytworzyç ˝eglarski klimat, jednak ta prawdziwa,
jedyna w swoim rodzaju atmosfera mo˝e zaistnieç
tylko w Szkole Muzycznej w Tychach.
Dzisiaj, na 3 dni przed festiwalem nie mog´ si´
ju˝ doczekaç a˝ zabrzmià pierwsze szantowe
dêwi´ki. Czuj´ ju˝ dreszcz emocji na myÊl o piàtkowym konkursie. Oczyma wyobraêni widz´ jak w sobot´ kilkaset osób Êpiewa wspania∏y werset Marka
Szurawskiego: „Na psy zejdzie ca∏y ten Êwiat kiedy
ju˝ nie zaÊpiewa nikt jak szantymen”.

Zabawnym by∏o,
gdy na jednej ze stron wyczyta∏em:
„festiwal OK, ale zmieƒcie
konferansjera”.
Odkàd zaczà∏em braç w tym udzia∏
zawsze sie stresuj´, ˝e np. pogoda nawali
albo coÊ si´ nie uda. Na szcz´Êcie, odpukaç,
na razie wszystko gra”.
Wojciech Wieczorek - dyrektor MCK w Tychach,
przewodniczàcy Jury, konferansjer PPP

“PieÊni po Pracy” styczeƒ 2000r. Grupa zapaleƒców zwiàzanych z grupà “Per∏y i ¸otry Shangha ju” postanowi∏a stworzyç nowà szantowà imprez´. Czas - styczeƒ, miejsce - tyska Szko∏a Muzyczna. Zagra∏y Per∏y, Qftry, 4 Refy, Mechanicy
Szanty, Stare Dzwony i tyska grupa Leje na Pok∏ad. Efekt - du˝o dobrej zabawy!
“PieÊni po Pracy” styczeƒ 2001r. Sukces pierwszej edycji festiwalu zach´ci∏ nas do powtórki.
Szum morza i marynarskie pieÊni pracy znowu
rozbrzmia∏y nad Tychami. Tego roku zagrali m. in.
Ro 20s, Klang, Segars, Qftry i 4 Refy.
“Szanty dla Powodzian” sierpieƒ 2001r. Wiosenna kl´ska powodzi zach´ci∏a nas do zorganizowania imprezy charytatywnej. Poczàtkowo staraliÊmy si´ zyskaç patronat PAH pod has∏em
“Szantymeni dla Pajacyka”, ostatecznie wysz∏o
“Szanty dla Powodzian”.
“Port PieÊni Pracy” styczeƒ 2002r. Po raz pierwszy w programie festiwalu pojawi∏ si´ konkurs,
a Tychy zosta∏y miastem portowym! Konkurs
wygra∏a grupa „Passat” z Bytomia, nagrodzono
te˝ „Sàsiadów” z Gliwic i „Strat´ Czasu” z Gi˝ycka. Przez dwa dni bawiliÊmy si´ przednio.
Ju˝ wtedy wÊród wykonawców festiwalu kie∏kowa∏ nowy, rewelacyjny pomys∏...
“ P P P - S z a n t y d l a P a j a c y k a ” sierpieƒ 2002r.
6 Êlàskich zespo∏ów szantowych (Per∏y i ¸otry,
Banana Boat, Ryczàce Dwudziestki, Segars,
Passat i Kant) po∏àczy∏o si∏y i nagra∏o jedynà
w swoim rodzaju p∏yt´ - “Szanty dla Pajacyka” krà˝ek ukaza∏ si´ w sierpniowym numerze miesi´cznika “˚agle” zaÊ podsumowaniem akcji by∏
letni festiwal “Szanty dla Pajacyka”. Zgromadzi∏
kilka tysi´cy szantyfanów. Pieniàdze ze sprzeda˝y p∏yty i zbiórek pow´drowa∏y na konto Polskiej Akcji Humanitarnej - Janiny Ochojskiej.
“Port PieÊni Pracy” styczeƒ 2003r. Zimowa edycja roz∏o˝ona zosta∏a na dwa dni. W pierwszym
odby∏ si´ konkurs i koncert laureatów z ub. roku
grup „Passat” i „Sàsiedzi” oraz „Cztery Refy” prekursorów szantowania w naszym kraju. Wielki Dzwon Portu PieÊni Pracy przypad∏ w udziale
grupie „Prawy Ostry” z Bia∏egostoku.
Nagrodzono te˝ wroc∏awskà „Ró˝´ Wiatrów”
i stolicznyj „Mordewind”. Drugi dzieƒ to oczywiÊcie koncert gwiazd i wr´czanie nagród.
“PPP - Szanty z Sercem” sierpieƒ 2003r. Dwa
letnie dni wype∏nione po brzegi ˝eglarskà muzykà i szczytnymi ideami. ZbieraliÊmy pieniàdze
dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Prof. Religi. Wystàpili wszyscy najlepsi polscy szantymeni. Festiwal zgromadzi∏ ponad 10 tys. osób.
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Do konkursu PPP zg∏osi∏y si´ nast´pujàce zespo∏y
1. Szk-v na Drewutnie - Tychy
2. Leje na Pok∏ad - Tychy
3. Bezmiary - Warszawa
4. Koga - ¸ódê
5. Psia Wachta - Kraków
6. M∏ode Bra De Li - Radom
7. Bukanierzy - Warszawa
8. Szkuner Blue - Bytom
9. Brzmienie Ciszy - Sosnowiec
10. Kufel i Piwko - Kielce
11. Druga Wachta - Katowice
12. 4 na Kej´ - Cz´stochowa

Jury:
Wojtek Wieczorek – (przewodniczàcy Jury)
Danuta Rajchel - (specjalista w zakresie emisji g∏osu)
Zbyszek Olko - (Cyberstudio)
Adam Saczka - (zespó∏ Per∏y i ¸otry)
Ró˝a Wiatrów z Wroc∏awia www.roza-wiatrow.art.pl, to laureaci
„Âredniego dzwonu” na PPP w ub. roku. Zespó∏ powsta∏ na poczàtku 2002r. w nieistniejàcej ju˝ tawernie Ró˝a Wiatrów. Debiut
sceniczny na „Szantach we Wroc∏awiu”. Póêniej by∏y m.in.: wyró˝nienie w ˚aganiu, II miejsce i nagroda publiki na „S∏onej Wodzie” w Mrze˝ynie, I miejsce na „Tratwie” w Katowicach, I miejsce na “Z´zie” w ¸aziskach Górnych. Repertuar to g∏ównie pieÊni pirackie, o walce na morzu, wielkich kapitanach, pot´˝nych
okr´tach i niezmierzonych bogactwach. Nie stronià te˝ od nastrojowych ballad i coverów znanych piosenek ˝eglarskich.
Premier´ p∏yty pt. „Korsarska braç” zapowiadajà na „Szantach we Wroc∏awiu” – to ju˝ za miesiàc!!!
Trzymamy kciuki. Na PPP us∏yszymy premierowy song, autorstwa Kisiela pt. „Tibi”. Sk∏ad: Andrzej „Ninija” Konieczny - wokal prowadzàcy, Piotr „Johno” Onyszczuk - gitara basowa, chórki, Bart∏omiej „Wyp∏osz” Kiszczak - drugi wokal, flagolet, Robert „Kisiel” Ciesielski - gitara akustyczna, chórki, Grzegorz
„Furman” Siwek - gitara solowa.
Hambawenah z Sandomierza www.hambawenah.art.pl to niezwyk∏y zespó∏ na scenie szantowej. Jako jedyni w Polsce zainteresowali si´ folklorem flisackim (!?!), który jest ich znakiem firmowym. Zacz´∏o si´
jednak w 1996 roku - od szant. Pierwszy wyst´p z flisackim programem na Bezanie ’97 by∏ szokiem dla
publiki i jury (podobno). Potem by∏y: Miko∏ajki ‘97 – III
miejsce, Shanties ’98 – nagroda publiki, Szanty we
Wroc∏awiu ’98 - Grand Prix. Zespó∏ bra∏ udzia∏ w nagraniach radiowych i telewizyjnych (w programie “Kawa czy herbata” oraz na benefisie Marka Szurawskiego w Teatrze STU dla II TVP). „Hambawenah” wyst´puje w sk∏adzie: Anita Ro˝ek-Majewska (Êpiew,
przeszkadzajki), Robert Bielecki (akordeon, b´ben taktowy), Grzegorz Âwitalski (gitary, mandolina,
Êpiew), Katarzyna Pytel (skrzypce), zespó∏ wspomaga Virgiliusz Dry∏o (gitara basowa).
Klang z Rzeszowaa www.klang.rzeszow.pl dzia∏a od 1995r. Zaczynali jako „Zespó∏ Reprezentacyjny 23
Harcerskiej Dru˝yny Wodnej”. Po pierwszej nominacji do wystàpienia na Mi´dzynarodowym Festiwalu
Piosenki ˚eglarskiej „Shanties” w Krakowie, postanowili zmieniç nazw´ na „Klang”. Si´gajàc kolejno po
trofea na festiwalach w Krakowie, Tarnowie, Bia∏ymstoku, Wroc∏awiu, Stalowej Woli, wypracowali sobie
pewnà mark´ w szantowym Êwiatku. Jak piszà na swej stronie: „Nasza specjalnoÊç to aran˝acje a cappella. Âpiewamy piosenk´ ˝eglarskà, tak˝e szanty. Czasem ∏echcemy swà ambicj´ mówiàc, ˝e (,,,) –
„KREUJEMY” jazzowe interpretacje tradycyjnych piosenek ˝eglarskich”. Uff, o to b´dzie czego s∏uchaç
w piàtek. Sk∏ad Klangu: S∏awomir Go∏àb - lider, Krzysztof Delikat, Pawe∏ Delikat, Przemys∏aw Burek, ¸ukasz Skowroƒski i ¸ukasz Paw∏owski.
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Banana Boat www.bananaboat.szanty.art.pl, specjalizujà si´ we wspó∏1.
g
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czesnej oraz autorskiej interpretacji szanty klasycznej. Zespó∏ istnieje od
cert
10 lat!!! I choç z pierwszego sk∏adu pozosta∏ tylko Maciek i Koniu, to jak- B a n Laureató
by nie by∏o, na Z´zie 10 lat mo˝na by poÊwi´towaç. Zacz´∏o si´ od wywana
prawy do Islandii. Nic z niej nie wysz∏o, ale ochota do Êpiewania zosta- Sàs B o a t - Koc
ied
∏a. Banana Boat nale˝à do czo∏ówki zespo∏ów szanty. To zdobywcy
hank
owie zi 2 nagród Grand Prix (KopyÊç 2001, Szan-t-rapa ‘99), 7-iu nagród
- Nor Sally Br
g∏ównych - w tym za najlepszy debiut na Shanties 2000 w Krakowie.
th
own Per∏y Cape Obecnie pracujà nad p∏ytà. Ma byç na “Z´zie”. Na PPP z pewnoÊcià
i
¸otry
us∏yszymy wi´kszoÊç materia∏u p∏ytowego. Zapaleni ˝eglarze, podobno z Sosnowca (besides Tomek), ale próby i swój festiwal Z´za ulokowali w ¸aziskach Górnych. Sk∏ad: Tomasz Czarny, Maciej J´drzejko, Pawe∏ Konieczny, Pawe∏ J´drzejko i Micha∏ Maniara.
Sàsiedzi z Gliwic www.sasiedzi.zapiecek.art.pl, laureaci Êredniego “Portowego Dzwonu 2002”. Nazw´ wzieli od knajpy „U Sàsiada”. Zacz´li od Grand Prix i Nagrody PublicznoÊci na “Tratwie 2001” w Katowicach. Póêniej koncert debiutów “Shanties 2002” w Krakowie, wyró˝nienie na Szantach we Wroc∏awiu, III miejsce na
“Z´zie 2002” w ¸aziskach Grn. Miniony rok to: III miejsce na „KopyÊci” w Bia∏ymstoku, II na ∏ódzkim “Kubryku” no i wreszcie Grand Prix na “Szantach w Gi˝ycku”. Za miesiàc zagrajà w koncercie szanty klasycznej na
krakowskim Shanties. Grajà szanty, songi z Irlandii i Francji oraz autorskie. W sobot´ us∏yszymy par´ premier. Zamierzajà wydaç p∏yt´ jeszcze w tym roku. Sk∏ad: Jakub Owczarek - wokal, bodhran, Adrian Poznachowski - wokal, gitara, Pawe∏ Pleskacz – wokal, Dominika P∏onka - wokal, flety, Rafa∏ Krzysztoƒ - gitara, mandolina, El˝bieta Warwas - wokal, skrzypce.
Kochankowie Sally Brown www.KochankowieSallyBrown.prv.pl. Wszystko zacz´∏o si´ na dalekiej pó∏nocy,
w Bartoszycach w 1993, gdzie powsta∏ zespó∏ Êpiewajàcy a’capella szanty i pieÊni ˝eglarskie. Potem by∏y
jeszcze 3 inne miasta, kilka mutacji i sporo luda (lista cz∏onków na www jest naprawd´ imponujàca). Najnowsza ods∏ona Kochanków mia∏a miejsce w Gi˝yckim Centrum Kultury, jesienià 1998. Najwa˝niejsze nagrody
to: “KopyÊç ‘99” - publicznoÊci, “Szanty w Gi˝ycku ‘99” - I miejsce, “KopyÊç 2000” - GRAND PRIX, “W´goszanty 2000” - I miejsce, „Wiatrak” i „Szant-rapa” - GRAND PRIX no i wreszcie SHANTIES 2002 - nagroda
dla Sylwka Karnafela za Êpiew. Uwaga!!! Na PPP premiera ich p∏yty pt. „Morza PieÊƒ” wydanej w styczniu br.
Sk∏ad zespo∏u: Grzegorz Lewtak - wokal, mandolina, Sylwester Karnafel - wokal, gitara, ¸ukasz StaÊkiewicz
- akordeon, b´bny, bas, Kasia Wasilewska-Strza∏kowska - wokal, skrzypce, Jacek Apanasewicz - wokal, bas,
tin whistle, bodhran, anglo concertina.
North Cape z Pszczyny www.northcape.i7.pl. Koniec sierpnia 1995 r. uwa˝ajà za dat´ swego powstania. Wtedy odby∏a si´ pierwsza próba zespo∏u. Bardzo szybko do szanty klasycznej, od której zaczynali do∏o˝yli
utwory folkowe i standardy muzyki gospel. Debiutowali na festiwalu SARI w ˚orach. Od po∏owy 1996 roku
zacz´li odnosiç pierwsze sukcesy. Nagroda Rady Miasta Katowice na Tratwie 1996, I miejsce - Minishanties
w Stalowej Woli, I miejsce za szant´ klasycznà – na Bezanie ‘97 w Tarnowie, nagroda publicznoÊci na ∏ódzkim Kubryku w 2001. W 1999 wydali kaset´ „Szanty i pieÊni morza a’capella”, a w 2002 p∏yt´ „PieÊni spod
˝agli”. Podczas ich koncertów nie brakuje klimatów afrykaƒskich czy rosyjskich - zapowiada si´ wi´c jak zwykle wspania∏a zabawa. Sk∏ad: ¸ukasz “¸uckasz” Drzewiecki, ¸ukasz „Kuka” Malcharek, Pawe∏ „Pavella” Malcharek, Micha∏ „Mroza” Mrozik, Piotr „QdyÊ” WiÊniewski.
Gospodarze, „Per∏y i ¸otry” www.perly.z.pl, nale˝à do najaktywniejszych
zespo∏ów tego nurtu, a liczba projektów, w które byli i sà zaanga˝owani
mo˝e przyprawiç o ból g∏owy. Zw∏aszcza minione 4 lata by∏y dla zespo∏u
bardzo pracowite. W tym czasie „Per∏y i ¸otry” powo∏ali do ˝ycia nowy festiwal szantowy. Wspó∏organizowali kilka innych festiwali w ró˝nych miejscach w kraju. Wydali kolejnà w∏asnà p∏yt´ oraz 4 inne, na których zaÊpiewali z innymi zespo∏ami. W tym najbardziej znanà „Szanty dla Pajacyka”.
Do tego doliczyç trzeba kilkadziesiàt koncertów rocznie w kraju i zagranicà. Rok temu na najwa˝niejszym festiwalu, krakowskim „Shanties”, zespó∏
zosta∏ uhonorowany presti˝owà nagrodà im. Stana Hugilla „Za wiernoÊç
szancie klasycznej”. Dwa lata temu zespó∏ obchodzi∏ swoje 10 urodziny.
Jak podkreÊlajà Per∏y, a ¸otry zw∏aszcza, jest jeszcze wiele do zrobienia.
Na PPP promocja ich nowej p∏yty “Burza. Dekada ¸otrów”
Sk∏ad grupy: S∏awomir Olko „Solo”- gitara, Êpiew, Micha∏ Gramatyka „Doktor” - gitara basowa, Êpiew, Adam R. Saczka - Êpiew, Wojciech
Harmansa „Muzyk” - akordeon, Êpiew, Micha∏ Smoliƒski „Misiek” – gitara, Êpiew, banjo, gitara basowa, Wojciech Paluszkiewicz - gitara, Êpiew.

„Fala” - MORDEWIND
Koncert promujàcy p∏yt´
odby∏ si´ 13 grudnia
2003r. „PracowaliÊmy
nad tà p∏ytà ponad rok.
Znalaz∏y si´ na niej nasze autorskie kompozycje, znane fanom z koncertów Mordewindu.
Polecam s∏uchaczom
zw∏aszcza „Ave Virgo
Maria”, gdzie w∏asnà
muzyk´ po∏àczyliÊmy z tekstem z XIII w. MyÊl´, ˝e
tak˝e „Bristol Town” i „Ch∏opcy do rej” sà godne
polecenia. By∏o troszk´ k∏opotów i stresów, musieliÊmy bowiem w po∏owie pracy zmieniç studio, ale
wszystko dobrze si´ skoƒczy∏o i p∏yta wreszcie
jest. Co warte podkreÊlenia wydaliÊmy jà sami”. –
opowiada∏ mi Krzysztof K∏os. Ok∏adka przyciàga
uwag´. To obraz namalowany przez gitarzyst´ Mariusza Kuczewskiego (podobno p-szy w karierze).
Z utworów spodoba∏ mi si´ „Wielki szkwa∏”. P∏yta
zawiera 13 utworów. Nagrania realizowano w DBX
Studio oraz w TR Studios w Warszawie. W nagraniach udzia∏ wzi´li: Mariusz Kuczewski - Êpiew, gitara, Pawe∏ Szymiczek - Êpiew, gitara, mandolina,
flety, Dariusz Goc - Êpiew, gitara basowa, Krzysztof
K∏os - Êpiew, instrumenty perkusyjne i Marcin Drabik - Êpiew, skrzypce. Cena 25 z∏. Szczegó∏y na
www.mordewind.pl
„Burza. Dekada ¸otrów” - PER¸Y i ¸OTRY
Piàta p∏yta w historii zespo∏u, druga w obecnym sk∏adzie. „Przy jej
nagrywaniu czerpaliÊmy
sporo z tradycji bretoƒskiej, irlandzkiej znajdzie
si´ te˝ par´ wàtków muzycznych dotàd w szantach niespotykanych” –
mówi Micha∏ Gramatyka. To prawda, jest par´
niespodzianek. O tym, ˝e Per∏y Êpiewaç potrafià nikogo przekonywaç nie trzeba. S∏ychaç to zw∏aszcza na tej p∏ycie. Z ka˝dym ods∏uchaniem wciàga
mnie jej klimat jeszcze bardziej. 16 utworów nagrywano w Cyberstudiu w Katowicach. W nagraniu
p∏yty wzi´li udzia∏: S∏awomir Olko „Solo”- gitara,
Êpiew, aran˝acje, Micha∏ Gramatyka „Doktor” - gitara basowa, Êpiew, Adam R. Saczka - Êpiew, aran˝acje, Wojciech Harmansa „Muzyk” - akordeon,
Êpiew, Micha∏ Smoliƒski „Misiek” - gitara, Êpiew,
banjo, gitara basowa, aran˝acje, Wojciech Paluszkiewicz - gitara, Êpiew. GoÊcinnie: Ela Warwas skrzypce, Dominika P∏onka - flety, Martyna Kalus Êpiew, ks. Ryszard Kokoszka - recytacja, Wojciech
„Mukin” Zawadzki - Êpiew. Wi´cej na stronie
www.perly.z.pl.

opr. K.P.

Tradycyjna szanta, okreÊlana jako „bukszprytowa”
(„bowsprit shanty”). W oryginalnej wersji pijany marynarz prosi koleg´ o pomoc. PieÊƒ pochodzi najprawdopodobniej ze Stanów Zjednoczonych, refren przywo∏uje
Shinbone Al., co niektórzy interpretujà jako Shinbone
w stanie Alabama. ¸atwiej natomiast o datowanie, najprawdopodobniej jest to koniec XVII wieku

BURZA
s∏owa: Micha∏ Gramatyka/melodia tradycyjna

dalej rwijmy stàd, bo burza na nas wali
wey-hej, bo burza na nas wali
rwijmy stàd, bo burza na nas wali
burza, niech to wszystko szlag
a stary “Thunder Jim”, bo tak go nazywali
wey-hej, bo burza na nas wali
bykiem spojrza∏ na mnie i jak mi nie przywali
burza, niech to wszystko szlag
a wysz∏o tak, bo wzrok mój spoczà∏ na dziewczynie
wey-hej, bo burza na nas wali
pi´knej niczym jacht, który w bryzgach piany p∏ynie
burza, niech to wszystko szlag
i sama przysz∏a do mnie, musia∏ Jim si´ zdziwiç
wey-hej, bo burza na nas wali
jej aksamitny g∏os: “czy mog´ si´ posiliç?”
burza niech to wszystko szlag
a teraz siedz´ sam i tul´ si´ do Êciany
wey-hej, bo burza na nas wali
coÊ mówi mi, ˝e dzieƒ ten nie by∏ zbyt udany
burza niech to wszystko szlag
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