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Zamiast wst´pniaka
Mojà pierwszà „Tratw´” zaliczy∏em w 1998 r. Do tej
pory z szantami mia∏em raczej luêny kontakt. Âpiewa∏em
je i s∏ucha∏em ich raczej w... górach. Kiedy wraz z przyjació∏mi, latem dziewi´çdziesiàtego ósmego zaliczy∏em
pierwszy rejs po Mazurach, kontakt z szantami sta∏ si´
bli˝szy. Nie by∏o wieczoru byÊmy nie wylàdowali w jakiejÊ
tawernie. A tam oczywiÊcie ˝eglarze, jak ˝eglarze to i Êpiewy, zabawa. Nierzadko koƒczyliÊmy te szantowania nad
ranem. By∏o wspaniale. Dowiedzia∏em si´ wtedy, ˝e w Katowicach jest du˝y festiwal a zowie si´ on „Tratwa”. Postanowi∏em wi´c go zobaczyç.
By∏ chyba poczàtek listopada gdy trafi∏em do...
„Spodka”. I to by∏ b∏àd. Jak˝e bardzo ró˝ni∏a si´ tam atmosfera od tego, czego zakosztowa∏em w tawernach i knajpach mazurskich. Wielka hala, pot´˝ne nag∏oÊnienie, du˝o
rockowego instrumentarium i jakoÊ tak niesympatycznie.
Owszem zespo∏y Êpiewajàce a'capella nie powiem, zrobi∏y
na mnie dobre wra˝enie, ale wszystkie dobre wra˝enia
przyçmi∏... Spodek. MyÊla∏em, ˝e szanty to sympatyczna
salka, kilkudziesi´ciu, no mo˝e kilkuset fanów i raczej akustyczne granie. Ten moloch mnie troch´ przygniót∏, st∏amsi∏. Mia∏em doÊç „Tratwy” i tych „szant” na par´ lat. Wola∏em wróciç w góry.
Kolejny raz na „Tratwie” znalaz∏em si´ dopiero
w 2001 roku za sprawà bytomskiego zespo∏u „Passat”,
którego miesiàc wczeÊniej zosta∏em gitarzystà. Festiwal
odbywa∏ si´ tym razem w GórnoÊlàskim Centrum Kultury a „Passat” by∏ jednym z wykonawców (podobnie jak
i dziÊ). Mia∏em ogromnà trem´ i prawd´ mówiàc nie pami´tam swojego „wyst´pu”. Ale raczej nie by∏em z niego
zadowolony. Za to sam festiwal zrobi∏ ju˝ na mnie o wiele
lepsze wra˝enie. Podoba∏a mi si´ atmosfera. Sala mniejsza,
ludzie jacyÊ bli˝si, muzyka ciekawsza. Có˝, kiedy si´ jest
cz´Êcià pewnej ca∏oÊci, na tà ca∏oÊç patrzymy ju˝ inaczej.
Wraca∏em z „Tratwy” zadowolony, ju˝ dobrze do niej nastawiony. Za rok mia∏ byç jubileusz XX-lecia wi´c pomyÊla∏em, ˝e to b´dzie dopiero impreza. Niestety, myli∏em si´.
XX „Tratwa” okaza∏a si´, jak na jubileuszowà, bardzo... skromnà. Zabrak∏o publicznoÊci, a co to za jubileusz
bez goÊci. Widok wielu pustych rz´dów w GCK robi∏ przykre wra˝enie. Ludzi by∏o jak na lekarstwo. I choç zespo∏y
jak zwykle robi∏y co mog∏y to w powietrzu wisia∏a ju˝ zapowiedê tego co wydarzy∏o si´ rok póêniej – katastrofy!
Dwudziesta pierwsza „Tratwa” nie odby∏a si´! Zabrak∏o ludzi i chyba ochoty do jej zorganizowania. Gdy dooko∏a rozkwita∏y kolejne festiwale, „Port PieÊni Pracy” w Tychach, „Z´za” w ¸aziskach Górnych, „Wiosenne szantowisko” w Bytomiu, Katowice musia∏y og∏osiç... upad∏oÊç. ˚al.
Na szcz´Êcie w tym roku znaleêli si´ ludzie, którzy
podj´li si´ zorganizowania, zaleg∏ej, XXI „Tratwy”. A w∏aÊciwie „Eko-Tratwy”. Có˝, eko, nie eko, wa˝ne, ˝e w ogóle
b´dzie. Znowu w sali GCK, w której ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie wolno taƒczyç (pami´tajcie o tym!!!). Nie ma
niestety innego miejsca, które by si´ nadawa∏o na taki koncert. Katowice, miasto wojewódzkie, nie ma bowiem sali
koncertowej, na kilka tysi´cy miejsc z prawdziwego zdarzenia. Panie Prezydencie, czas coÊ z tym zrobiç! Mamy
doÊç hipermarketów, przyda∏aby si´ dobra sala. Ale wracajàc do tematu. „Tratwa” si´ odb´dzie i przyjedzie na nià
kilka fajnych zespo∏ów. Poza tymi, których nie trzeba fanom przedstawiaç (opisy w Êrodku), polecam Waszej
uwadze, Drodzy Szantymaniacy, m∏ody zespó∏ „Samhain” z Lublina i starych wyjadaczy, grup´ „Shannon”
z Olsztyna – to dla mi∏oÊników celtyckich klimatów.
Mam nadziej´, ˝e znowu wrócà do Katowic wspania∏e ˝eglarskie klimaty, ˝e „Tratwa” odbija si´ ju˝ od dna
i b´dziemy si´ wszyscy bawiç doskonale.
Aby poprawiç sobie humory tego okropnego, deszczowego dnia (mam nadziej´, ˝e gdy to czytacie jest ∏adniej za
oknami) dowcip o tratwie:
- Ahoj tam na tratwieeeee!!! Rozbiteeeek?!?
- Nieeeee! Fliiisaaaak!!!
- To co do diab∏a robicie na pe∏nym morzuuuu?!?
- Znios∏o mnieeeeeee...
Oby naszej „Tratwy” za daleko nie znios∏o!
Kamil Piotrowski
RedAktor

••••••••••
Jak zapowiadajà
organizatorzy
„Tratwy”: ˚eglarski
Klub Morski w Katowicach oraz Agencja Promocji
Artystycznych
RO-ART formu∏a XXI
Festiwalu „Tratwa” poszerzona
zostanie
o edycj´ letnià w postaci I Katowickiego Festiwalu
Ekologicznego
„Rejs na czyste wody”,
która odb´dzie si´
w Katowicach – Muchowcu w czerwcu
2005. (www.ryczace20.pl)

•

ORKIESTRA SAMANTA z Wroc∏awia przygotowuje
si´ do nagrania swojej
drugiej p∏yty. Premiera
krà˝ka odb´dzie si´
w przysz∏ym roku podczas festiwalu Szanty
we Wroc∏awiu.

•

(http://republika.pl/o_samanta/)

Tak˝e SÑSIEDZI
od poczàtku listopada br. przesiadujà we wroc∏awskim
studiu nagraƒ rejestrujàc materia∏ do swej debiutanckiej p∏yty. Godziny w studiu Sàsiedzi
ustrzelili w konkursie
XV Szant we Wroc∏awiu. Planowane ukazanie si´ krà˝ka to wiosna
2005. Na poczàtku listopada uruchomiona
zosta∏a nowa strona

•

www.sasiedzi.szanty.pl

Andrzej „NINJA”
Konieczny nie wyst´puje ju˝ z zespo∏em RÓ˚A WIATRÓW.
Charakterystyczny lider Ró˝yczek
wyemigrowa∏ do królestwa Wielkiej Brytanii
i jak s∏uchy donoszà na
razie nie zamierza

•

szybko wracaç. Ostatni
raz mo˝na go by∏o us∏yszeç na festiwalu „Kotwica” w Warszawie.
Ca∏y ci´˝ar liderowania
spoczywa teraz na barkach „Wyp∏osza” (Bart∏omiej Kiszczak). Czteroosobowa „Ró˝a Wiatrów” brzmi... sami
sprawdêcie.
(www.roza-wiatrow.art.pl)

Na dniach zostanie uruchomiona
nowa strona internetowa zespo∏u LEJE
NA POK¸AD: www.lejki.com. Zespó∏ b´dzie
jà promowa∏ na Tratwie
specjalnymi koszulkami. W trakcie nagrywania jest te˝ materia∏ na
debiutanckà p∏yt´, która ma si´ ukazaç
w przysz∏ym roku. Nadal te˝ „Lejki” poszukujà wokalisty!!! No szantymaniacy macie szans´.

•

Prawdopodobnie w lutym, na
zaproszenie grupy Segars przyjedzie
do Bytomia IWE VAN
DER BEEK, wiceprzewodniczàcy
ISSA
(Mi´dzynarodowego
Stowarzyszenia Szant
i PieÊni Morza) wraz
ze swoim zespo∏em
SQARE RIGGERS.
Holendrzy
zagrajà
koncert w MDK nr 1
inaugurujàc obchody
10-lecia grupy Segars.

•

Ju˝ 4 polskie grupy sà cz∏onkami
ISSA (International Shanty and Seasong
Association)
z siedzibà w Delfzijl
w Holandii. Sà to Se-

•

gars, Per∏y i ¸otry, Qftry
i Banana Boat.
Przes∏uchania
konkursowe do
krakowskiego festiwalu SHANTIES odb´dà si´ 15 stycznia
2005 w CK „Rotunda”.
Termin
przysy∏ania
zg∏oszeƒ przez zespo∏y up∏ywa 30 listopada 2004 r. KONTAKT w sprawie konkursu – Agnieszka
KRAJEWSKA, e-mail:
madar@neodata.pl

•

Jak donosi Jacek
Apanasewicz:
KOCHANKOWIE
SALLY BROWN ca∏y
czas pracujà nad nowym materia∏em na
drugà p∏yt´. Podobno
60%. pracy ju˝ za nimi.
Zespó∏ weêmie te˝
udzia∏, mi´dzy 12 a 16
grudnia, w koncercie
w Pary˝u na zakoƒczenie „Roku Kultury Polskiej we Francji”. G∏ówny koncert ma odbywaç
si´ w centrum Pary˝a,
na prawym brzegu Sekwany, w pa∏acu i muzeum znanym jako
Luwr. Ciekawe co na to
Mona.

•

KLIPER,
warszawska tawerna,
Krysi i S∏awka Dunikowskich obchodzi 5
lecie istnienia. Z tej okazji 27 listopada (sobota)
w klubie b´dzie gwarno
i huczno. Zagrajà „Zespó∏ Dnia Nast´pnego”,
„Stara Wiara”, „Bezmiary” i „Ró˝a Wiatrów”.
W imieniu redakcji stopy wody pod.... a My
p∏yniemy Eko-Tratwà.

•

zebr. KP
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Jim Mageean
i Johnny Collins
(z prawej)
na Shanties
w Krakowie (2004r.)

Johnny
COLLINS

den Cock Folk Club
w Darlington, gdzie
odkry∏ wielki potencja∏ brytyjskiej muzyki folkowej, która
stopniowo zacz´∏a
wypieraç z jego repertuaru amerykaƒski
folk. Wkrótce potem
pozna∏ tak klasyczne
ju˝ dziÊ zespo∏y, jak
The Coppers i The
Watersons,
szala
przechyli∏a si´ wi´c
jednoznacznie na korzyÊç Wyspiarzy. Kiedy w roku 1965 armia przerzuci∏a go do
Hong Kongu, wyst´powa∏ w tamtejszych
klubach grajàc ju˝
muzyk´ brytyjskà,
w 1967 znalaz∏ si´
znów w Singapurze,
gdzie gra∏ w klubach
Royal Air Force, gdzie
wyst´powali równie˝
Pam Ayres i Tom Le-

Johnny'ego Collinsa mi∏oÊnicy pieÊni morza znajà jako doskona∏ego wykonawc´ tradycyjnych pieÊni pracy, jednego z weteranów szant. Jest to jego
wielka mi∏oÊç, co sam cz´sto podkreÊla∏, mówiàc kiedyÊ: „Gdybym wygra∏
milion na loterii, dalej Êpiewa∏bym
w klubach. Oto co bym zrobi∏. Kocham
to, ˝e mog´ si´ dzieliç swoimi pieÊniami
z innymi ludêmi”.
RzeczywiÊcie wyst´py Johnny'ego Collinsa zawsze przebiegajà w niesamowitej, niemal rodzinnej
atmosferze – o ile tylko trafia mu si´ odpowiednia publicznoÊç, która da si´ porwaç starym pieÊniom spod
˝agli. Warto przeÊledziç d∏ugà drog´, jakà przeby∏ do
dnia dzisiejszego.
Sympatyczny Anglik urodzi∏ si´ w Norwich, 10
maja 1938 roku, nazwisko Collins zawdzi´cza rodzinie,
która go adoptowa∏a w wieku dwóch lat. Od dziecka
Êpiewa∏ w koÊcielnym chórze, ju˝ jako nastolatek pracowa∏ w szpitalu, a w wieku 18 lat trafi∏ do armii.
Na poczàtku lat 50-tych Johnny odkry∏ muzyk´
skiffle, która zawiera∏a w sobie elementy folku i cz´sto
okreÊla si´ jà jako prababk´ rythm'n'bluesa. Podczas
swej s∏u˝by w wojsku bazowa∏ m.in. w Singapurze, bra∏
udzia∏ w licznych wyst´pach kabaretowych, gra∏ te˝
w zespole przygrywajàcym do taƒca na jednym z brytyjskich statków. Sam Johnny wspomina, ˝e mniej wi´cej w tym czasie zainteresowali go ówczeÊni giganci folku – Burl Ives i Woody Guthrie.
Po powrocie do Anglii za∏o˝y∏ nawet w∏asnà grup´, z którà gra∏ w klubach w dzielnicach robotniczych
– The Lonesome Travellers, jednak bli˝ej jej by∏o do stylistyki country. W tym samym czasie gra∏ te˝ z High Society Jazz Band.
W 1963 roku wprowadzono Johnny'ego do Gol-
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wis. Kolejny powrót do Anglii da∏ Johnny'emu okazj´
do poznania nast´pnych wa˝nych dla niego osób, mi´dzy innymi Jim'a Mageean'a z którym koncertuje regularnie do dziÊ. Poznali si´ w 1975, a wielkie tournee po
Europie i Ameryce w roku 1983 uwa˝ajà za szczytowe
osiàgni´cie w karierze ich duetu.
W mi´dzyczasie kszta∏towa∏ si´ te˝ repertuar, z jakim kojarzy si´ dziÊ Johnny'ego Collinsa. PieÊni o morskim ˝yciu i towarzyszàcych marynarzom uciechach
sta∏y si´ jego najbardziej rozpoznawalnà wizytówkà.
Wyst´powa∏ z wieloma zespo∏ami, solistami i muzykami, jego p∏yty to klasyczne ju˝ dziÊ albumy z szantami.
W Polsce Johnny Collins zaistnia∏ przede wszystkim jako kilkukrotny goÊç festiwalu „Shanties” w Krakowie. Wyst´powa∏ tam m.in. z Jim'em Mageean'em
(na zdj´ciu) i zespo∏em Capstan Full Strengh.
Dyskografia: „Traveller's Rest” (1973),
„Johnny's Private Army” (1975), „Free and Easy”
(1982), „Strontrace” (1983), „Pedlar of Songs”
(1993), „Coming of Age”, „Shanties and Sea
Songs” (1996), „Shanties & Songs of the Sea”
(1999)
Rafa∏ „Taclem” Chojnacki

www.k
lubcha
ta.4t.c
om

wielcy ludzie szant

BY¸EÂ?

weszli na deski sceny konkursowej, a ju˝ zdoLbyliedwo
pierwszà nagrod´. „Wiel-

ka Kotwica” i g∏ówna nagroda festiwalu „Kotwica”
w Warszawie trafi∏a do zespo∏u „The Coofells” z Bia∏egostoku, m.in. za wykonanie
szanty „Kurs na wstajàcy
dzieƒ” znanej jako... „Kotwica” (sic!) :-). Nie powinno to
nikogo dziwiç, bo w sk∏adzie
„The Coofells” znaleêli si´
dwaj byli cz∏onkowie, obsypanego nagrodami, zespo∏u
„Prawy Ostry”. O nowym
projekcie Gregora i Chudego
„rozmawia∏em” via internet
z tym drugim – Maçkiem
Warcho∏em.
Poni˝ej zapis tej rozmowy.

Maciek odbiera „Kotwic´”
od S∏awka
Dunikowskiego
(KLIPER)

„KOTWICA”
ZA „KOTWIC¢”

Móg∏byÊ nam przedstawiç
sk∏ad nowego zespo∏u?
W sk∏ad zespo∏u „The Coofells”
wchodzà (od lewej patrzàc od strony publicznoÊci):
Emil Kulbacki – naturalny bas,
absolwent Akademii Muzycznej
w Bia∏ymstoku, obecnie nauczyciel
muzyki, chórzysta, muzyk (specjalnoÊç – klarnet), autor naszych
aran˝acji, jako jedyny posiadajàcy
teoretyczne poj´cie o muzyce!!!,
Adam Kukliƒski – baryton, lekarz
medycyny, b´dzie kiedyÊ chirurgiem (mi´kkim), aktywny zawodowo, Kuba Âwitka – tenor (Êrodki
i góry), prawnik z wykszta∏cenia,
z zawodu policjant (kryminalna –
od niedawna), Grzegorz M´˝yƒski
– tenor (Êrodki i góry) lekarz medycyny, b´dzie kiedyÊ kardiochirurgiem, aktywny zawodowo (ten sam
szpital kliniczny, w którym pracuje
Adam), no i ja, Maciej Warcho∏ – tenor (Êrodki i góry), prawnik z wykszta∏cenia, obecnie prowadzàcy
w∏asnà firm´.
Jak d∏ugo ju˝ Êpiewacie razem?
W obecnym sk∏adzie na powa˝nie próbujemy w zasadzie od 4
miesi´cy. „Kotwica” w Warszawie
to by∏ nasz debiut i pierwszy wyst´p przed publicznoÊcià pod tà

nazwà. Adam i Emil
trzymali wtedy mikrofony w r´kach
przed publikà po raz
pierwszy w ˝yciu.
W jaki sposób znaleêliÊcie
ch∏opaków, robiliÊcie jakieÊ przes∏uchania?
Nie robiliÊmy przes∏uchaƒ – ˝aden z nas nie podjà∏by si´ oceniania czyjegoÊ warsztatu bo sami
mamy wiele do zrobienia. Po prostu poszukaliÊmy wÊród znajomych
ludzi, którzy kiedykolwiek mieli coÊ
wspólnego ze Êpiewem i chcieliby
Êpiewaç szanty. Zabra∏o to troch´
czasu (par´ miesi´cy) ale w koƒcu
si´ uda∏o z czego osobiÊcie si´ ciesz´ i co uwa˝am za swój osobisty
sukces. Przede wszystkim dlatego,
˝e sam by∏em inicjatorem secesji
„Prawego Ostrego”.
Zdradê co by∏o przyczynà tej
secesji i jaki jest Wasz stosunek
do nowego „Prawego Ostrego”?
JeÊli chodzi o Nasz stosunek
do „Prawego Ostrego” to wystarczy powiedzieç, ˝e chodzimy na
ich koncerty i jesteÊmy dalej przyjació∏mi. Absolutnie nic nie zmieni∏o si´ w naszych stosunkach
osobistych. Nie wiem dlaczego
trudno jest w to wielu osobom
uwierzyç. RozeszliÊmy si´ tylko
dlatego, ˝e ja i Grzegorz chcieliÊmy Êpiewaç wy∏àcznie a'capella.
Ch∏opakom zaproponowaliÊmy
coÊ takiego ale oni preferowali

utwory muzyczno-instrumentalne.
DoszliÊmy wi´c do wniosku, ˝e
ka˝dy b´dzie robi∏ to, na co ma
ochot´. Tak naprawd´ to w∏aÊnie
to, moim zdaniem, uratowa∏o naszà przyjaêƒ. Nikt do nikogo nie
ma skrytych ˝ali ani pretensji.
Zdrowy uk∏ad. By∏ to te˝ sprawdzian naszego zaanga˝owania –
gdyby nam albo im nie wysz∏o dalej to znaczy, ˝e i tak nie by∏o
w tym serca. Teraz istniejemy
obok siebie i to znaczy, ˝e mamy
jeszcze sporo zapa∏u bo zaczynamy od poczàtku.
Czy Wam pochlebia czy raczej jest problemem fakt, ˝e
jeszcze niektórzy konferansjerzy przed Waszym wyjÊciem na
scen´ przywo∏ujà nazw´ „Prawego Ostrego”?
Za ka˝dym razem, kiedy przywo∏ywana jest nazwa „Prawego
Ostrego”, jest mi bardzo przyjemnie. Po pierwsze dlatego, ˝e by∏em czlonkiem tego zespo∏u i tworzy∏em go, po drugie – to mi∏e, ˝e
ca∏y czas ktoÊ pami´ta, ˝e taki zespó∏ istnieje.
A istnieje?
OczywiÊcie! Ca∏y czas poszerzajà repertuar i grajà choç nieco
wypadli z obiegu. W sk∏ad „Prawego Ostrego” wchodzà obecnie:
Agnieszka Sakowicz – Êpiew,
Przemek Burel – gitara elektroakustyczna, Przemek Maruchacz
– gitara elektro-akustyczna, banjo,

Êpiew, Marcin Skibiƒski – Êpiew,
Adam Górski – gitara basowa,
Êpiew.
Wróçmy do „The Coofells”.
Skoro macie ju˝ sk∏ad to zdradê
mi co b´dziecie Êpiewaç, co
znajdzie si´ w Waszym repertuarze?
W repertuarze tzw. tawernianym mamy znane i lubiane standardy a'capella ale ca∏y czas pracujemy nad swoim materia∏em.
Mamy w tej chwili trzy gotowe w∏asne kawa∏ki. Trzy nast´pne czekajà na aran˝. Po „Prawym Ostrym”
odziedziczyliÊmy w zasadzie tylko
jeden utwór – „Do Bristol Town” bo
„Kurs na wstajàcy dzieƒ” („Kotwica”), jako utwór napisany przeze
mnie przeszed∏ automatycznie do
naszego repertuaru.
Czyli wszystko idzie w dobrym kierunku, jakie sà zatem
Wasze plany na przysz∏oÊç?
ChcielibyÊmy pokazaç si´ na
kilku festiwalowych konkursach
w zale˝noÊci od tego jak b´dziemy
dysponowali czasem. Na pewno
wybierzemy si´ w styczniu do Krakowa na Shanties (konkurs jest
15.01.05), mo˝e uda nam si´ wyskoczyç na Tratw´.
Zapraszam zatem do Katowic, dzi´ki wielkie za ten „wywiad” i ˝ycz´ powodzenia.
Pyta∏: Kamil Piotrowski
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KIEDY TAWERNA
NA ÂLÑSKU?
Na ca∏ym Górnym Âlàsku (i w Zag∏´biu) nie ma
miejsca, gdzie muzyki ˝eglarskiej lub folkowej mo˝na by
w miar´ regularnie pos∏uchaç. Nie ma pubu folkowego
z prawdziwego zdarzenia (o tawernie nie wspomn´!!!). A
przecie˝ tutejsze Êrodowisko szantowe i folkowe nale˝y do
jednych z pr´˝niejszych w kraju. Âwiadczy o tym
chocia˝by fakt, i˝ w GOPie organizuje si´ rocznie ok. 10.
festiwali a ju˝ dochodzà mnie s∏uchy o planowaniu
kolejnych. Mamy w regionie pr´˝ne Êrodowiska
˝eglarskie, sporo klubów, kilka niez∏ych akwenów
wodnych, no i do morza w koƒcu tylko 500 km. Tutaj
dzia∏a te˝ kilkanaÊcie grup Êpiewajàcych szanty,
grajàcych muzyk´ ˝eglarskà i folkowà... a knajpy jak nie
by∏o, tak nie ma. Skàd si´ to bierze? Dlaczego we
Wroc∏awiu, Krakowie, Tarnowie i nawet w Kielcach sà
tawerny a u nas nie? Fajnie by∏oby móc skoczyç na piwko
z ekipà ˝eglarskà, pos∏uchaç lubianej przez siebie muzyki,
spotkaç si´ z Êlàskimi (i nie tylko) szantymenami, by nie
musieç czekaç na to a˝ do „PPP”, „Z´zy”, „Wiosennego
Szantowiska” czy „Tratwy”. Wiem, ˝e zdarzajà si´
w ró˝nych miejscach naszego GOP-u koncerty ˝eglarskie
i folkowe (jak ostatnio w gliwickiej „Spirali”) i chwa∏a
w∏aÊcicielom za to wielka. Ale...
Halo, halo jeÊli ktoÊ mia∏by ochot´ uruchomiç takà
knajp´ w Katowicach, Gliwicach a mo˝e w Bytomiu, lub
sprawiç by w istniejàcym ju˝ miejscu klimaty ˝eglarskie
cz´Êciej goÊci∏y, to ja ch´tnie pomog´... jakoÊ. Na brak
klientów taki lokal nie powinien narzekaç. A mo˝e si´
myl´? Drodzy w∏aÊciciele tawern, pubów, knajp folkowych
z Dolnego Âlàska, Kielecczyzny, Mazowsza i Ma∏opolski jak
to robicie, ˝e u Was si´ da? Ale˝ zazdroszcz´ wszystkim
tym, którzy mogà sobie wolnego piàtkowego popo∏udnia
wskoczyç na przyk∏ad do „Zapiecka” w ¸odzi, „Gawry”
i „Tawerny” we Wroc∏awiu, „Starego Portu” w Krakowie
lub „Contrast Cafe” w Gdyni i od czasu do czasu pos∏uchaç
lubianej przez siebie muzyczki. Odkàd „zamknà∏ si´”
Jameson Pub w Bytomiu najbli˝ej mam do „Starego
Portu” – tylko... 60 km! A mo˝e jest gdzieÊ na Âlàsku
miejsce, gdzie regularnie spotykajà si´ fani szant i piosenki
˝eglarskiej? Ahoj, dajcie znaç!!!

SZANTYMANIAK nr 6
jest dost´pny tak˝e
w Tawernach u naszych przyjació∏:
KRAKÓW
Tawerna ˚eglarska
STARY PORT
ul. Straszewskiego 27
tel. (012) 430-09-62
www.staryport.krakow.pl
godz. otwarcia:
pn-czw. 9-1.00, pt – 9-3.00,
sb – 17-3.00, nd – 17-1.00
WARSZAWA
KLIPER
ul. Jana Olbrachta 46
tel. 603-809-131
www.kliper.com
godz. otwarcia:
od 19.00 do oporu

Tawerna ˚eglarska STARY PORT (Kraków)

˚eglarski Klub Muzyczny
BARAKUDA
ul. Smoluchowskiego 2
tel. (022) 498-31-81,
www.barakudaklub.com.pl
godz. otwarcia:
od 13.00 – 1.00 (lub d∏u˝ej)
TAVERNA
10 w skali Beauforta
ul. Grzybowska 88
tel. (022) 425-46-63
www.taverna10b.fr.pl
godz. otwarcia:
od 17.00 do ostatniego goÊcia

RedNacz
Klub Muzyczny GAWRA (Wroc∏aw)

Tawerna SZANTA
ul. Gotarda 16
tel. (022) 853-63-33,
609 383 006
www.tawernaszanta.fr.pl
godz. otwarcia:
od 18.00 do ostatniego goÊcia
WROC¸AW
Klub Muzyczny
GAWRA
Wroc∏aw,
pl. Wróblewskiego 3a
tel. 880-176-331
godz. otwarcia:
od 13.00 do zakoƒczenia
imprezy

Tawerna (Wroc∏aw)
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Klub Muzyczny
¸YKEND
Wroc∏aw,
ul. Podwale 37/38
tel. 605 434 218
www.lykend.com.pl
godz. otwarcia:
od 12.00 do oporu

gwiazdy tratwy
Wtedy to do weteranów: Tomka Czeka∏y, Seweryna Erlinga i Janka
Cofa∏y do∏àczyli Wojtek Wieczorek i Mariusz S∏adek. W tym sk∏adzie
zespó∏ zab∏ysnà∏ na zimowym „Porcie PieÊni Pracy” w Tychach zdobywajàc II miejsce – Âredni Dzwonek PPP i nominacj´ do wyst´pu
na festiwalu „Kubryk 2004” w ¸odzi. Âpiewajà a’capella tradycyjne
szanty ale potrafià tak˝e zagraç piosenki ˝eglarskie i utwory z pogranicza rytmów... latynoskich. Sk∏ad: Jan Cofa∏a, Tomasz Czeka∏a, Seweryn Erling, Mariusz S∏adek. (www.lejki.com)

Pomys∏ stworzenia zespo∏u zrodzi∏ si´ podczas organizacji wyprawy do Islandii w 1993
roku. Zespó∏ – wówczas
dziewi´cioosobowy – o nazwie „Jack Steward” wzià∏ udzia∏ w katowickim Festiwalu Tratwa 1993. Wyprawa nie dosz∏a jednak do skutku, a „Jack Steward” przesta∏ istnieç. SpoÊród dziewi´ciorga osób
z pierwotnego sk∏adu cztery postanowi∏y Êpiewaç dalej – teraz ju˝ dla
w∏asnej satysfakcji. W po∏owie 1994 zespó∏ w sk∏adzie Maciej J´drzejko, Pawe∏ Konieczny, Aleksander Kleszcz i Karol Wierzbicki zaczà∏ dzia∏aç pod nowà nazwà – „Banana Boat”. Zdobyli m.in: Nagrod´ G∏ównà im. Zbigniewa Sowiƒskiego na Tratwie w 1994 w Katowicach, I miejsce w kategorii interpretacje na przeglàdzie Bezan `95
w Tarnowie. Uwieƒczeniem pracy ówczesnego sk∏adu by∏ wyst´p
w koncercie Szanty Klasycznej na Mi´dzynarodowym Festiwalu
„Shanties” w Krakowie (luty 1996). Studia przerwa∏y dzia∏alnoÊç grupy, jak si´ okaza∏o – na ca∏e 2 lata. We wrzeÊniu '98 zacz´li próby
w nowym sk∏adzie. Na sukcesy d∏ugo nie czekali: I miejsce w konkursie oraz Grand Prix Festiwalu Szan-t-rapa '99, Nagroda za Najlepszy
Debiut – Mi´dzynarodowy Festiwal Shanties 2000 w Krakowie, Nagroda G∏ówna w konkursie Szanty we Wroc∏awiu, GRAND PRIX –
Festiwal KopyÊç w Bia∏ymstoku.
Od 2002 r. sà organizatorami w∏asnego festiwalu „Z´za” w ¸aziskach Górnych. Na tegorocznej „Z´zie” odby∏a si´ premiera dawno
oczekiwanej p∏yty Bananów – „A morze tak, a mo˝e nie...”, która bije
rekordy sprzedawalnoÊci. Na koncertach majà wspania∏y kontakt
z publicznoÊcià dlatego jest to zawsze wspania∏a zabawa. Sk∏ad grupy: Pawe∏ Konieczny, Maciej J´drzejko, Pawe∏ J´drzejko, Micha∏ Maniara i Tomasz Czarny. (www.banana.szanty.pl)

BANANA BOAT
(Sosnowiec)

Pomys∏ za∏o˝enia zespo∏u szantowego zrodzi∏ si´ na ˝eglarskim
ognisku. Wybór pad∏ na
szant´ klasycznà wykonywanà a'capella, jako ˝e najbli˝sza jest ona pok∏adom starych ˝aglowców i oryginalnemu morskiemu brzmieniu. Pierwsza próba zespo∏u „North Cape” odby∏a si´ z koƒcem sierpnia 1995 r. Wkrótce
w repertuarze pojawi∏y si´ tak˝e utwory folkowe i standardy muzyki
gospel.
„Kejpsi” to oryginalny styl i brzmienie, oparte na klasycznej harmonii. Od samego poczàtku zespó∏ pozostaje wierny zasadzie, ˝e
najszlachetniejszym instrumentem jest ludzki g∏os, dlatego wszystkie
utwory wykonywane sà wy∏àcznie
w pi´ciog∏osie bez wsparcia instrumentalnego.
W lutym 1999 roku ukaza∏
si´ debiutancki materia∏ zespo∏u na kasecie: „Szanty
i pieÊni morza a'capella”.
W 2002 ukaza∏a si´ p∏yta
CD zespo∏u pod tytu∏em:
„PieÊni spod ˝agli”. Ich
koncerty charakteryzujà si´ wysokim poziomem artystycznym. Sk∏ad: ¸ukasz Drzewiecki,
¸ukasz Malcharek,
Pawe∏
Malcharek,
Micha∏ Mrozik, Piotr
W i Êniewski.

NORTH CAPE
(Pszczyna)

od poczàtku XXI
LEJE NA POK¸AD Grajà
wieku, jednak najlepszy
i rokujàcy najwi´ksze
(Tychy)
nadzieje sk∏ad uda∏o si´
im zebraç w 2003r.
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dziej spektakularnym by∏o wydanie, wraz z 5. innymi Êlàskimi grupami, p∏yty „Szanty dla Pajacyka”. Ukoronowaniem ich dzia∏alnoÊci by∏a nagroda za wiernoÊç szancie klasycznej im. Stana Hugilla przyznana „Per∏om” na krakowskim festiwalu „Shanties” w lutym 2003r.
Rok 2004 zacz´li od wydania kolejnej p∏yty. „Burza. Dekada ∏otrów”.
„Per∏y i ¸otry” poza „Portem PieÊni Pracy” w Tychach, sà organizatorami kilku innych festiwali w kraju, m.in. cieszàcym si´ rosnàcym powodzeniem festiwalu w Charzykowach. Sk∏ad grupy: Wojciech Paluszkiewicz (gitara, Êpiew), Wojciech Harmansa (akordeon, Êpiew),
Micha∏ Gramatyka (git. basowa, Êpiew), Adam R. Saczka (Êpiew), Micha∏ Smoliƒski (gitara, Êpiew, banjo, git. basowa).
(www.perly.szanty.pl)

PASSAT
(Bytom)

To zespó∏ wokalno-instrumentalny, w którego
repertuarze znajduje
si´ autorska piosenka
˝eglarska oraz kilka
„coverów”. Grupa rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w roku 2001. Od lipca 2004 r., po pó∏torarocznej przerwie, gra w zupe∏nie nowym sk∏adzie, w którym zadebiutowali w Sandomierzu na Festiwalu Piosenki
Wodniackiej Szantomierz, gdzie otrzymali wyró˝nienie. Wystàpili te˝
na Mi´dzynarodowym Festiwalu P∏ywajàcym Wiatrak w ÂwinoujÊciu
(II miejsce) oraz na warszawskim festiwalu Gniazdo Piratów. Sk∏ad
zespo∏u: Anna Górecka (Êpiew, tamburyn), Aleksandra J´drzejec
(Êpiew, flet), Agnieszka Rybicka (Êpiew), Adam Kawa (skrzypce), Jacek Kàdzio∏ka (git. basowa), Wojciech Zakowicz (gitara).
Zespó∏ powsta∏ wÊród
cz∏onków I Harcerskiej
Dru˝yny Wodnej bytomskiego Hufca ZHP
w 1983 roku. Podstawowy repertuar zespo∏u to
tradycyjne pieÊni morza wykonywane a’cappella, bàdê z towarzyszeniem gitar. Od 1989 roku styl i brzmienie RO 20's zosta∏o znaczàco
zmodyfikowane, do repertuaru w∏àczono tak˝e pieÊni gospel.
W 1993 roku RO 20's zosta∏y zaproszone na tournee koncertowe po
Stanach Zjednoczonych ze swoim repertuarem muzyki gospel & spirituals (zawartym na p∏ycie „By The Waters”). Najwi´kszym sukcesem tego wydarzenia by∏ cykl wyst´pów na „Black Mountain Folk Festival” w Pó∏nocnej Karolinie dla 10 – tysi´cznej widowni i wspólny
wyst´p z Gospel Community Choir of Asheville (jeden z najlepszych
w USA murzyƒskich chórów gospel).
Zespó∏ zosta∏ równie˝ uhonorowany presti˝owà nagrodà Prezydenta Miasta Bytomia w Dziedzinie Kultury – statuetkà „Muza” 2002.
Aktualnie Ryczàce Dwudziestki pracujà nad projektami p∏yt (repertuar z gatunku Irish Folk), nowatorskim opracowaniem a’cappella najs∏ynniejszych standardów muzyki klasycznej w nieco groteskowym
uj´ciu oraz kol´d w typowo „dwudziestkowym” klimacie. Z takimi zamierzeniami chcà wejÊç w swoje trzecie ju˝ dziesi´ciolecie.
Sk∏ad: Andrzej Grzela (Êpiew, gitara), Wojciech Dudziƒski (Êpiew,
gitara), Bogdan KuÊka (Êpiew, gitara), Andrzej Marciniec (Êpiew, gitara basowa, instrumenty klawiszowe), Janusz Olszówka (Êpiew, gitara, skrzypce, instrumenty klawiszowe).
www.ryczace20.pl

RYCZÑCE
DWUDZIESTKI
(Bytom)

Poczàtki zespo∏u si´gajà roku 1992. Przez
szereg lat grupa „Per∏y
i ¸otry Shanghaju” Êpiewa∏a wy∏àcznie a'capella. Swojà twórczoÊç utrwali∏a na dwóch kasetach magnetofonowych
– „Sail Ho” (1995) i „PieÊni po Pracy” (1997). W roku 1998 zespó∏
znaczàco zmieni∏ sk∏ad oraz zaczà∏ korzystaç z instrumentów. Surowe wielog∏osowe aran˝acje okraszono brzmieniem akordeonu
i dwóch gitar. W takim sk∏adzie Per∏y odby∏y „tournee” po Finlandii
i podbi∏y serca publicznoÊci festiwali w BreÊcie i DouÇrnenez
w 2000r. Wtedy wydali p∏yt´ „Kana∏ lewy, kana∏ prawy”. Zima roku
2000/2001 to kolejne zmiany sk∏adu. Ca∏y repertuar trzeba by∏o opracowaç od poczàtku. Zmianie uleg∏a te˝ nazwa – od tego czasu zespó∏ wyst´puje jako „Per∏y i ¸otry”. Kolejna p∏yta „Per∏y w sieci” ujrza∏a Êwiat∏o dzienne w grudniu 2001r. a par´ miesi´cy póêniej podczas
tyskiego festiwalu Port PieÊni Pracy, którego zespó∏ jest gospodarzem, „Per∏y i ¸otry” obchodzili 10-lecie istnienia. Poza w∏asnymi p∏ytami, zespó∏ zaanga˝owa∏ si´ te˝ w inne projekty p∏ytowe. Najbar-

PER¸Y I ¸OTRY
(Tychy)

W tym roku na bia∏ostockiej „KopyÊci” zdobyli pierwszà nagrod´
w konkursie. Z warszawskiego festiwalu
„Szanty Gniazdo Piratów” równie˝ wywieêli g∏ównà nagrod´. Nie wrócili bez nagród tak˝e z festiwalu „Kotwica”, który odbywa∏ si´ we wrzeÊniu. Tym razem by∏y to: „Ârednia Kotwica” za drugie miejsce oraz nagroda specjalna dla skrzypaczki, Katarzyny Strza∏kowskiej. A wszyst-

SAMHAIN
(Lublin)

www.szantymaniak.pl
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gwiazdy tratwy
Wa˝niejsze osiàgni´cia zespo∏u: I miejsce – XV Spotkania z Piosenkà ˚eglarskà i Muzykà Folk 2004 we Wroc∏awiu, Grand Prix i Nagroda PublicznoÊci na XIX Festiwalu Piosenki ˚eglarskiej „Tratwa
2001” w Katowicach, Grand Prix na XI Festiwalu Piosenki ˚eglarskiej
i Morskiej „Szanty w Gi˝ycku 2003”. Sk∏ad zespo∏u: Jakub Owczarek
– wokal, bodhran, Adrian Poznachowski – wokal, gitara, Dominika
P∏onka – wokal, flety, Rafa∏ Krzysztoƒ – gitara, mandolina, El˝bieta
Warwas – wokal, skrzypce, Pawe∏ Pleskacz – wokal.
(www.sasiedzi.szanty.pl)

ko zacz´∏o si´ od Marka Strza∏kowskiego, zapalonego ˝eglarza, i jego fascynacji kulturà celtyckà. Swojà mi∏oÊç do muzyki irlandzkiej
i szkockiej zaszczepi∏ Kasi i w 1999 r. wraz z nià za∏o˝y∏ w Lublinie zespó∏, który do dziÊ gra g∏ównie tradycyjne taƒce irlandzkie oraz nastrojowe ballady. Z szantami wystàpili po raz pierwszy 4 lata temu na „KopyÊci” w Bia∏ymstoku. Sk∏ad zespo∏u dosyç cz´sto si´ zmienia∏, ale
trzon do dziÊ pozostaje bez zmian. „Samhain” nagra∏ ju˝ swojà p∏yt´.
Niestety ze wzgl´du na brak funduszy dost´pna jest na razie tylko na
stronie www. DziÊ w „Samhain” mo˝na us∏yszeç dwoje skrzypiec, whistle, flet, queny, bodhran, gitary, bas, akordeon i klawisze. A grajà na
nich: Katarzyna Wasilewska-Strza∏kowska, Krzysztof Nowacki, Anna
Oskroba, Robert Kuba, Marek Strza∏kowski, Radek Staniak oraz goÊcinnie Marek Korczakowski
(www.samhain.easycom.pl)

SÑSIEDZI
(Gliwice)
To zespó∏ wokalno-instrumentalny
zwiàzany z szeroko poj´tym nurtem piosenki ˝eglarskiej. W swoim repertuarze
posiada zarówno tradycyjne pieÊni morza
jak i wspó∏czesne piosenki, zachowane
w brzmieniu i stylu folkowym. Inspiracjà
do tworzenia w∏asnych kompozycji sà
utwory celtyckie, francuskie oraz muzyka
dawna. Instrumentarium, prócz wokali to
skrzypce, mandolina, gitary, flety, bodhran. Zespó∏ powsta∏ w paêdzierniku 2001
r. w Gliwicach. Tworzà go absolwenci
i studenci Politechniki Âlàskiej w Gliwicach oraz Akademii Muzycznej w Katowicach.

W przysz∏ym roku
grupa b´dzie obchodziç dziesi´ciolecie
swego istnienia. Âpiewajà szanty, piosenki
˝eglarskie, piosenki turystyczne, w∏asnego autorstwa jak i innych wykonawców. Utwory wykonywane sà a’capella oraz z wykorzystaniem instrumentów takich jak gitara i bodhran. Najwi´ksze dokonania zespo∏u to pierwsze miejsca w festiwalach „Tratwa”
w Katowicach, „Shanties” w Krakowie, „Szanty w Stodole” w Warszawie. Rok 1997 zaowocowa∏ pierwszà kasetà zespo∏u zatytu∏owanà
„W starym porcie”. Dwa lata póêniej wydali swojà pierwszà p∏yt´ „Ten
jeden rejs”. Jako pierwszy zespó∏ z Polski w 2002 zostali cz∏onkiem
Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Szant i PieÊni Morza (International Shanty and Seasong Association). Pod patronatem tej organizacji w 2003 r. wspólnie z holenderskimi szantymenami z zespo∏u Square Riggers wydali swojà drugà p∏yt´ „Shanties of oldtime sailing
ships”. Cz∏onkowstwo w ISSA otworzy∏o zespo∏owi drog´ do szantowych festiwali w Europie. Koncertowali
ju˝ kilkakrotnie w Holandii,
Niemczech
i Danii. Z okazji przysz∏orocznego jubileuszu planujà wydanie
kolejnej p∏yty. Zespó∏
tworzà: Ireneusz Herisz (Êpiew, gitara, bodhran), Wojciech Dudkiewicz (Êpiew), Marcin Placek (Êpiew,
flet), Piotr Reimann
(Êpiew) i ¸ukasz
Szymczyk (Êpiew).

SEGARS
(Bytom)
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mentem zwrotnym by∏ maj 2002 roku (to te˝ oficjalna data powstania
zespo∏u). Od tej pory wi´kszoÊç festiwalowych wyjazdów koƒczy∏a
si´ nagrodami: III miejsce na Ba∏tyckim Festiwalu Piosenki Morskiej
w Gdyni, II miejsce na Festiwalu Piosenki ˚eglarskiej w Mielnie, III
miejsce, wyró˝nienie, nagroda prywatna, Nagroda PublicznoÊci na
szczeciƒskiej Szantrapie (listopad 2002), Nagroda Yachtklubu
(I miejsce ex-equo) na festiwalu Tratwa w Katowicach (2002), Grand
Prix na Kalmarze w Szczecinie (grudzieƒ 2002). W tym roku zespó∏
wyda∏ debiutanckà p∏yt´ „... z przemytu”. Zespó∏ tworzà: Kuba Knobloch – wokal, gitara, harmonijka, ¸ukasz Kubiciel – wokal, bodhran,
Rafa∏ Smaderek – wokal, gitara, mandolina, Andrzej GrzeÊkowiak –
wokal, skrzypce, mandolina, Grzegorz Wycech – gitara basowa, Stanis∏aw Durda – perkusja. (www.staryszmugler.art.pl)

Olsztyƒska grupa nale˝y do najbardziej znanych folk-rockowych
zespo∏ów w Polsce. Od
10 lat z powodzeniem
promujà w naszym kraju dêwi´ki zaczerpni´te z kultury celtyckiej,
okraszone w∏asnymi aran˝acjami. Od kilku lat muzyka zespo∏u przybiera coraz bardziej rockowy charakter, co najwyraêniej przysparza
im zwolenników. W 2004 roku zespó∏ zarejestrowa∏ swój czwarty ju˝
materia∏ pt. „Green Hypnosis”.

SHANNON
(Olsztyn)

Zespó∏ powsta∏ w
1995r. Bra∏ udzia∏
w ∏ódzkich imprezach
˝eglarskich i turystycznych: Szantowiàza∏ka,
Skowyt (w 1996 r - Nagroda G∏ówna). Wielokrotnie wyst´powa∏ te˝
na Gdyƒskim Festiwalu Piosenki Morskiej a tak˝e w Tarnowie na Bezanie i na Rafie w Radomiu.
W 2001 r., po kilkumiesi´cznej przerwie, spowodowanej si∏ami
wy˝szymi, grupa postanowi∏a si´ reaktywowaç w nieznacznie zmienionym sk∏adzie i pracowaç nad nowym repertuarem. Na efekty nie
trzeba by∏o d∏ugo czekaç. W tym roku zespó∏ mo˝e si´ pochwaliç
m. in.: I Nagrodà na Letnim Festiwalu Piosenki ˚eglarskiej w I∏awie,
III Nagrodà na Ba∏tyckim Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni oraz
I Nagrodà i Nagrodà PublicznoÊci na festiwalu Szantomierz w Sandomierzu.
Sk∏ad: Wiktor Morozowski - Êpiew, flet, Marek Sygulski - Êpiew,
Micha∏ Oleksiewicz - Êpiew, bodhran, Tomasz Morozowski - Êpiew,
gitara

KOGA
(¸ódê)

Powsta∏ na zgliszczach
zespo∏u „Kilwater”, któremu jak sami piszà,
Êpiew a’capella nie wyszed∏ na dobre. Do roku
2001 grali tylko dla siebie, czasem pokazujàc si´ na jakiejÊ harcerskiej imprezie. Zadebiutowali sierpniu 2001 w... Zakopanym! :) Poczàtkowo wyjazdy na festiwale nie przynosi∏y sukcesów i troch´ wszystko podupad∏o. Mo-

STARY
SZMUGLER
(Szczecin)

opr. na podst. www oraz nades∏anych materia∏ów:
Rafa∏ „Taclem” Chojnacki, Bartosz W´cki, ¸ukasz Krzysiak,
Damian Presch, Kamil Piotrowski
Zdj´cia zespo∏ów: KOGA i PASSAT zosta∏y zrobione podczas
Festiwalu Szanty Gniazdo Piratów 2004, autor: Bartek Wardziak
zdj´cie: SHANNON, autor W∏adek Ca∏ka

www.szantymaniak.pl
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co si´ s∏ucha
Cztery Refy
„Tak by∏o (1987-1992)”
– JOTER-MUSIC, 2004
Lepszy prezent muzyczny z okazji
XX-lecia Kubryku trudno sobie wyobraziç: czterdzieÊci rasowych utworów
nagranych kilkanaÊcie lat temu przez
gospodarzy festiwalu, zespó∏ Cztery Refy. A wszystko w postaci dwup∏ytowego
albumu CD (pierwsze tego rozmiaru wydawnictwo szantowe w Polsce!).
Do∏àczona ksià˝eczka
z tekstami i opisami utworów jest tak gruba, ˝e prawie nie da si´ jej wcisnàç
w przeznaczone dla niej
miejsce w pude∏ku. Dostajemy wi´c prawie dwie
godziny dobrze udokumentowanej muzyki!
Utwory zosta∏y zarejestrowane w latach
1987-1992 podczas kilku sesji w ró˝nych studiach nagraniowych.
Sk∏ad zespo∏u zmienia∏ si´
przez te lata, dlatego
oprócz Jurka Rogackiego, Jurka Ozaista, Zbigniewa Zakrzewskiego oraz od
1990 roku Maçka ¸uczaka us∏yszymy
tak˝e osoby, które dawniej tworzy∏y
Cztery Refy, jak chocia˝by Joann´ P´dziwiatr i jej skrzypce.
Remastering zgromadzonych na
p∏ycie utworów mo˝na spokojnie uznaç
za udany, choç nale˝y pami´taç, ˝e kawa∏ki te by∏y nagrywane w zdecydowanie „analogowych” warunkach, wystarczajàcych na potrzeby kaset magnetofonowych, ale niekoniecznie CD.
Warto zwróciç uwag´ na zamieszczony
w do∏àczonej do p∏yty ksià˝eczce tekÊcik opisujàcy „sugerowane warunki
ods∏uchowe, a tak˝e dowodzàcy, ˝e
równie˝ same Refy traktujà t´ kompilacj´ »z przymru˝eniem ucha«:
Kilka dobrych rad od zespo∏u i wydawcy :-)
- Nie zalecamy bezpoÊrednio
przed i po odtwarzaniu tych nagraƒ
s∏uchaç jakichkolwiek innych p∏yt
wydanych w ostatnich latach.
- Idealne warunki ods∏uchowe
i pe∏ne skupienie nie sà niezb´dne.
- Kieliszek lub szklanka ulubionego napoju na ogó∏ pomaga w odbiorze (nie dotyczy abstynentów
i kierowców).
- Szcz´Êliwi posiadacze sprz´tu
»high end« powinni wygrzebaç jakieÊ inne urzàdzenia, bardziej tolerancyjne dla nagraƒ archiwalnych.
Na koniec zacytujmy ostatni
punkt, w pe∏ni si´ z nim zgadzajàc:
- W razie wàtpliwoÊci co do treÊci
s∏ownej lub muzycznej przypominamy
o istnieniu naszych stron internetowych: www.czteryrefy.szanty.pl. Na
strony te warto tak˝e zajrzeç z innych

powodów. Zdecydowanie mylà si´ ci,
którzy uwa˝ajà, ˝e Cztery Refy przez
lata w ogóle si´ nie zmieni∏y. Bàdêmy
szczerzy: zespó∏ z tej p∏yty nie rzuca
na kolana warstwà muzycznà – wed∏ug dzisiejszych standardów jest co
najwy˝ej Êredni. Niewyszukane
aran˝acje, monotonne g∏osy w chórkach (chyba jednakowo »ustawione«

w wi´kszoÊci utworów).
Ale! Nie zapominajmy,
˝e wówczas to nie by∏o
wielkim
grzechem,
a znacznie wa˝niejsze
by∏y teksty i przekazywana wraz z nimi tradycja i autentyzm morskich opowieÊci. Pos∏uchajcie wi´c obu p∏yt
sk∏adanki i jak najpr´dzej wybierzcie si´ na koncert Czterech Refów, a us∏yszycie zupe∏nie ju˝
inny zespó∏! Klimat wcià˝ ten sam,
ale muzycznie to ju˝ inna epoka. Refy sta∏y si´ w ciàgu tych lat w wi´kszym stopniu zespo∏em polegajàcym
na instrumentach, ju˝ nie traktujàc
ich jako tylko akompaniamentu dla
chóralnych, nie zawsze dawniej zachwycajàcych Êpiewaƒ ;-) Ciekaw jestem, co o tym myÊlicie – opiszcie
i nadeÊlijcie swoje spostrze˝enia, jeÊli
macie ochot´.
To, co w Refach by∏o wspania∏e
kilkanaÊcie lat temu i jest nadal, to
utwory instrumentalne. Mam nadziej´, ˝e zespó∏ zdecyduje si´ kiedyÊ wydaç p∏yt´ »Cztery Refy: najlepsze
utwory instrumentalne«. Jestem pewien, ˝e b´dzie to rarytas, niezale˝nie
czy b´dzie to kompilacja ju˝ nagranych utworów, czy efekt nowej sesji
nagraniowej. Refy, pomyÊlcie nad tym,
prosz´ :-)
A wi´c zapraszamy Was goràco
w muzycznà podró˝ w czasie. Do tych
lat, kiedy wszyscy grali wi´cej dla przyjemnoÊci, a zdecydowanie mniej »dla
biznesu«.
Marcin Wilk „Wilczy”
– szanty.art.pl

BELTAINE
»Rockhill« - WSZiM 2004
Beltaine to magiczna noc, kiedy
stykajà si´ ze sobà dwa Êwiaty – ten magiczny z tym materialnym. Na skraju
tych Êwiatów stan´∏a m∏oda folkowa
grupa zafascynowana celtyckà kulturà.
Pierwsze co rzuca si´ w oczy, to pi´kna
szata graficzna. Ma∏o kto w Polsce ma
tak ∏adnie wydane p∏yty.
Debiutancki album zespo∏u Beltaine rozpoczyna coÊ na kszta∏t instrumentalnego intra do utworu »Beltaine«.
Kojarzyç si´ mo˝e z wieloma zagranicznymi p∏ytami proponujàcymi klimatycznà muzyk´ celtyckà. Utwór ten ciekawie si´ rozwija i w koƒcu przechodzi
w lekkie folkowe plàsy. Dobrze rokuje on
kompozytorskiemu talentowi Adama
Romaƒskiego – skrzypka zespo∏u. Mimo, ˝e autor korzysta tu gdzieniegdzie
z gotowych fraz, to ca∏oÊç Êwietnie splata z w∏asnymi pomys∏ami.
W »Burning Pipers Hut« jesteÊmy
bli˝ej koncertowego brzmienia zespo∏u.
Nie brakuje tu ˝ywio∏owoÊci i typowego,
nieco zadziornego charakteru zespo∏u.

Rzadko spotyka si´ utwory zatytu∏owane »Intro« w Êrodku p∏yty. Zw∏aszcza, jeÊli to azjatycko brzmiàce intro na
celtyckiej z za∏o˝enia p∏ycie. Klimat tego
utworu, stworzony za pomocà magicznych dêwi´ków sitaru, przenika nieco do
bretoƒskiego »An Astrailhad«. Rozp´dzony »Rockhill« to kwintesencja tego,
co dotàd kojarzy∏o mi si´ z tym zespo∏em.
Jest niez∏a, skoczna melodia, oraz fajne
skrzypce i wtórujàce im flety, a nawet tajemnicze dêwi´ki z trudnego do zidentyfikowania instrumentu. Czasem mo˝na
si´ zastanowiç dokàd si´ zespo∏owi tak
spieszy, ale có˝, sà m∏odzi – nic dziwnego,
˝e lubià zagraç z impetem. Na ukojenie
proponujà nam zaraz po »Rockhillu« romantycznà ballad´ »The Sweetest Joy«
zapo˝yczonà z repertuaru zespo∏u Lothlorien. Nie znacie Lothlorien? To rzuc´
innà link´: co powiecie na klimat a la
Clannad, czy Loreena McKennitt? Ma∏o
kto gra u nas obecnie muzyk´ opartà na
bardziej mistycznych brzmieniach celtyckich, Êwietnie wi´c, ˝e Beltaine postanowili wype∏niç tà luk´. ˚ebyÊmy si´
przypadkiem nie zauroczyli za bardzo,
grupa Beltaine proponuje nam coÊ bardziej tanecznego. Tym razem sà to tajemnicze »Ca∏uski pastora«, utworek
przyjemny, choç nieco d∏ugawy. »Dance

Around« zaczyna si´ zdumiewajàco spokojnie, niemal statecznie. Jednak w pewnym momencie przeradza si´ w pi´knà
bretoƒskà melodi´. Co prawda zamiast
bombardy towarzyszy tu fletom mandolina, a póêniej ca∏oÊç idzie w kierunku
skrzypiec i wokaliz, to jednak trudno odmówiç tej kompozycji uroku.
Po »Foggy Dew« si´gajà co raz to
nowe grupy – wersj´ Beltaine mo˝na
spokojnie okreÊliç jako bitewnà. Jest
ostra i agresywna, co zapowiadajà ju˝
wojskowe werble na wst´pie. Mimo, ˝e
s∏ysza∏em kilkadziesiàt wersji tej pieÊni,
to ta nale˝y raczej do lepszych, choç
oczywiÊcie trudno przeskoczyç niektóre
oryginalne, irlandzkie wykonania.
»The Sea of the Irish Dream« to
melodia opisujàca marzenia, dok∏adniej
marzenia skrzypaczki zespo∏u Anny Badury. Nietrudno zgadnàç, ˝e to marzenia wiodàce jà do pi´knej i wiecznie zielonej Irlandii. Nawet je˝eli wiecznie zielona jest tylko we snach.
»4 reele« to marzenie dla tancerzy,
choç te˝ mo˝na si´ zastanowiç, czy trzeba by∏o graç je tak szybko. Tak czy owak
podejrzewam, ˝e pr´dkoÊç ta nie zrazi
mi∏oÊników celtyckich plàsów, choç nie
wszyscy pewnie wytrzymajà takie tempo. Znacznie bardziej stonowany jest
utwór »Mary B.« w którym gitara zdaje
si´ przez wi´kszoÊç zast´powaç bodhran. Skrzypce i akordeon wymieniajà
si´ tam partiami, a ca∏oÊç uzupe∏nia
w pewnym momencie mandolina.
Ka˝da noc, nawet tak magiczna,
musi si´ kiedyÊ skoƒczyç, nadchodzi
Êwit – »Sunrise«. Kiedy us∏ysza∏em tà
radosnà w gruncie rzeczy melodi´ przesz∏y mnie ciarki. Nie ma zb´dnego patosu, jest za to ca∏a masa nadziei. Mam
wra˝enie, ˝e nadzieja i wyczekiwanie, to
uczucia, które towarzyszy∏y muzykom
w studiu. To jedno z ciekawszych zakoƒczeƒ, jakie mogli sobie wymyÊliç. Na zakoƒczenie utwór nieco si´ wycisza – zespó∏ te˝ mo˝e si´ uspokoiç, nagrali
wszak dobrà p∏yt´.
Album uzupe∏nia multimedialna
Êcie˝ka, zawierajàca troch´ informacji
o zespole, kilka zdj´ç, oraz zabawny reporta˝ ze studia.
Zespó∏ obiecywa∏ przed premierà, ˝e
ta p∏yta powinna s∏uchaczy nieco zaskoczyç i tak rzeczywiÊcie jest. W Êrodowisku folkowym cz´sto okreÊlano ich jako
grup´ podà˝ajàcà Êcie˝kà przetartà
przez zespó∏ Carrantuohill. Z resztà Darek Sojka z tego˝ zespo∏u gra tu w dwóch
utworach. Album ten pokazuje nam jednak Beltaine, jako grup´ dojrza∏à do stawiania w∏asnych kroków na folkowej
scenie. Mimo, i˝ fonograficzny debiut
ukazuje si´ w dwa lata po powstaniu zespo∏u, to trudno stwierdziç, ˝e grupa pospieszy∏a si´ z jego nagraniem. Jak wi´kszoÊç debiutanckich p∏yt »Rockhill« zawiera zarówno wypróbowane koncertowe przeboje, jak i bardziej aktualny materia∏. Je˝eli kolejne pomys∏y zespo∏u pójdà w stron´ klimatów, które mnie na tej
p∏ycie zaskoczy∏y, to powinno byç bardzo
ciekawie. Ale najwi´kszy sprawdzian –
druga p∏yta – dopiero przed nimi.
Taclem – folkowa.art.pl
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Muzyka, którà cz´sto s∏yszymy na festiwalach ˝eglarskich to
po prostu szanty. Dzielà si´ na rozmaite podgatunki, ale ich mi∏oÊnicy zwykle traktujà scen´ szantowà jako jedno, spójne zjawisko. W du˝ej mierze tak w∏aÊnie jest. Tym razem jednak
chcia∏bym wyjÊç poza sztywne ramy szant i spojrzeç z szerszej folkowej perspektywy.
˝e sporo ˝eglarskich standarOskich,dówtym,dobrze
pochodzi z tradycji ludów morwiecie. O tym, ˝e uznane
(jak Cztery Refy, Mechanicy Shanty), jak
i m∏odsze (Sàsiedzi, Trzeci Pok∏ad) kape-

Rimead

le korzystajà z ludowych inspiracji, równie˝ wiecie. Zwykle jednak, gdy rozmawiam z mi∏oÊnikami szant o muzyce celtyckiej w Polsce, s∏ysz´ cztery nazwy
grup. Od lat te same.

Wi´kszoÊç wymienia zespó∏ Carrantuohill, zaraz obok nich pojawiajà si´
znane kapele folk-rockowe - Shannon
i Stonehenge. Ostatnimi czasy mówi si´
te˝ o grupie Beltaine. Na tych zespo∏ach
nasza scena celtycka si´ oczywiÊcie nie
koƒczy, co udowadniajà coraz liczniejsze
grupy folkowe pojawiajàce si´ na ˝eglarskich festiwalach, jak choçby Anam na
…ireann, czy Samhain.
Siadajàc do tego artyku∏u zastanawia∏em si´ jakie zespo∏y Wam poleciç

folk-rocka pozosta∏ na placu boju jedynie zespó∏ Smugglers. Je˝eli jednak
spojrzymy nieco dalej, oka˝e si´, ˝e za
miedzà czeka na nas zespó∏ Emerald.
Ich muzyka pe∏na jest odwo∏aƒ do The
Pogues, z drugiej zaÊ strony majà swoje w∏asne brzmienie, Êpiewajà po polsku i angielsku, a grajà... ech musicie
to us∏yszeç!.
nny, ciekawy folk-rockowy zespó∏, to
Meltrad, prowadzony przez Tomka
Winiarskiego, ex-lidera Przylàdku Sta-

I

NadwiÊlaƒski
Reel

czyli
s∏ów kilka o scenie
celtyckiej w Polsce
Rafa∏ "Taclem" Chojnacki

Beltaine

i doszed∏em do wniosku, ˝e zamiast typowej wyliczanki, lepiej b´dzie, jeÊli napisz´ kilka s∏ów o paru dobrych kapelach.
he Reelium - m∏oda kapela, której
muzyka jest o tyle ciekawa, ˝e nawiàzuje do tego co dziÊ gra si´ w krajach
celtyckich. W ich brzmieniu nietrudno
doszukaç si´ muzyki z Irlandii i Szkocji,
ale si´gajà te˝ po tematy bretoƒskie,
a nawet galicyjskie i asturyjskie. JeÊli dodamy wysoki poziom techniczny muzyków The Reelium, otrzymamy jednà
z najciekawszych celtyckich grup w tej
cz´Êci Europy.
Rimead - podobnie jak The Reelium czerpià z m∏odej duchem tradycji
w muzyce celtyckiej. Nawiàzujà bowiem do "coel nua" - "nowej muzyki"
interpretujàcej irlandzkà tradycj´. Rimead ∏àczà jà z ˝ywio∏owoÊcià i radoÊcià charakterystycznà dla kapel takich, jak Lunasa czy Flook.
he Reelium i Rimead to zespo∏y
grajàce akustycznie, warto jednak
wspomnieç o zespo∏ach folk-rockowych. Jeszcze niedawno na scenach
szantowych pojawia∏y si´ takie grupy, jak The Bumpers, czy Krewni
i Znajomi Królika. Ci pierwsi od poczàtku podà˝ali za zespo∏em The Pogues, ci drudzy zaÊ, w ostatnich latach dzia∏alnoÊci zbli˝yli si´ do szkockiej grupy Capercaillie. Niestety
Bumpersów s∏ychaç rzadko, a Króliki
zawieslili dzia∏alnoÊç. Z dawnych kapel reprezentujàcych morski nurt

T

The Reelium

T

rej PieÊni. Ich granie przywodzi na
myÊl irlandzkie puby po drugiej stronie
Atlantyku, gdzie potomkom irlandzkich emigrantów znacznie ∏atwiej ∏àczyç bezpretensjonalnego rocka z folkiem, ni˝ wzorem ojców s∏uchaç starych p∏yt artystów z Irlandii.
Nie sposób te˝ pominàç grup Dudy Juliana i The Irish Connection. Irlandzkie dudy - noszàce nazw´ "uillean
pipes" - sta∏y si´ Dudami Juliana, zespo∏em, który zas∏ynà∏ z b∏yskotliwych
przek∏adów folkowych standardów.
Udowadniajà oni, ˝e zaÊpiewane po
polsku piosenki z Zielonej Wyspy zyskujà nowà jakoÊç. Z kolei The Irish
Connection na przestrzeni kilku lat
dzia∏alnoÊci kilkakrotnie zmieniali stylistyk´. Zaczynali od inspiracji grupà
The Dubliners, a obecnie si´gajà cz´sto
po kontynentalne brzmienia celtyckie.
sobny akapit poÊwi´c´ wokalistce,
którà wielu z Was ju˝ s∏ysza∏o. Ula
Kapa∏a pojawia∏a si´ niejednokrotnie
na szantowych festiwalach. Jej zespó∏
nawiàzuje do klasycznych folkowych
grup, takich jak Planxty, czy Pentangle. Wokal Uli, to na rodzimej scenie
celtyckiej rzecz doÊç zjawiskowa.
Zdaj´ sobie spraw´, ˝e grupy, które wymieni∏em, to tylko wierzcho∏ek
góry lodowej. JeÊli jednak jesteÊcie zainteresowani scenà celtyckà, chcecie
si´ dowiedzieç czegoÊ wi´cej o tych
wykonawcach i ich p∏ytach - zapraszam do odwiedzenia portalu
www.folkowa.art.pl

O

„Wieczór folkowy”, MDK nr 1 Bytom, 21 paêdziernika

STOLICA SZANT?
KiedyÊ szanty by∏y w Bytomiu bardzo
popularne. Grano i Êpiewano prawie wsz´dzie.
Stàd przecie˝ ruszy∏ na podbój szantowego
Êwiata zespó∏ „Ryczàce Dwudziestki”. Z Bytomia
pochodzi jeden z prekursorów szantowego
grania Jerzy Por´bski (dziÊ cz∏onek legendarnej
grupy „Stare Dzwony”). Tu trenuje grupa
„Segars”. Do dziÊ mieszkajà tu cz∏onkowie
bardzo znanych ju˝ na rynku grup, m.in.: Henryk
„Szkot” Czeka∏a (”Mechanicy Shanty”), Irek Herisz i Marcin Placek (”Segars”), Wojtek Paluszkiewicz (”Pere∏y i ¸otry”), Pawe∏ Konieczny (”Banana Boat”). Jeszcze par´ lat temu dzia∏a∏o tu kilka
m∏odych zespo∏ów ˝eglarskich, w tym a˝ dwa
˝eƒskie. Mam na myÊli grupy „Kant” oraz „Passat” (ten ostatni w∏aÊnie si´ reaktywowa∏!). By∏o
te˝ m´skie trio „V”.
Muzyki ˝eglarskiej mo˝na by∏o pos∏uchaç
w tawernie Ryczàcych Dwudziestek, gdy jej zabrak∏o pa∏eczk´ przejà∏ Jameson Pub (z przerwami, ale jednak). Niestety, od ponad pó∏ roku i ten
przybytek szantowego i folkowego grania w Bytomiu jest zamkni´ty. Trwa tam co prawda remont,
ale wyglàda na to, ˝e b´dzie trwa∏ wiecznie.
Trudno si´ z tym pogodziç. Bytom, który kiedyÊ
hucza∏ od szant dziÊ ma tylko jedne „Wiosenne
Szantowisko”. Jest szansa, ˝e to si´ zmieni. Trafi∏em ostatnio na paru zapaleƒców z 1 Harcerskiej Dru˝yny Wodnej i wspólnie zamierzamy
wskrzesiç szantowy Bytom.
Z pomocà M∏odzie˝owego Domu Kultury nr
1, gdzie od lat panujà dobre szantowe klimaty, ru-

szamy z cyklem imprez pod
nazwà „Wieczór folkowy”.
PrzyÊwieca nam prosta idea
– stworzyç miejsce, gdzie
w miar´ regularnie b´dà koncertowaç zespo∏y szantowe
i folkowe, zw∏aszcza nasze,
bytomskie i Êlàskie (i z Zag∏´bia too). ByÊmy mogli s∏uchaç ich tak˝e u siebie a nie
tylko w Krakowie, Warszawie, na Mazurach!.
Cykl inaugurowaliÊmy
21go paêdziernika koncertem bytomskiej grupy SEGARS, która w swoim
mieÊcie pojawia∏a si´ tylko podczas „Wiosennego Szantowiska”. Po wielu latach znowu zaÊpiewali na scenie kameralnej MDK. W trakcie pó∏toragodzinnego koncertu zespó∏ zaprezentowa∏
przeglàd swojej twórczoÊci, poczynajàc od utworów, które wprowadzi∏y go na rynek szantowy takich jak: „Szanta WiÊlana”, „Louis, Louis”, „Mg∏a”
a koƒczàc na nowszych piosenkach: rzadko
ostatnio wykonywanym „Kolumbie”, „Drakkarach” czy te˝ zupe∏nie premierowym wykonaniu
„Heave her up and bust her” – pieÊni ˝eglarzy
z Wielkich Jezior USA. Ten ostatni zabrzmia∏ rewelacyjnie. Na pewno zaprezentujà go na tegorocznej „Eko-Tratwie” – polecam.
Na drugi „Wieczór folkowy” do Bytomia zaprosiliÊmy „RÓ˚¢ WIATRÓW z Wroc∏awia. Niestety, jak by∏o, wyczytacie z portalu www.szanty-

maniak.pl bo ten numer gazety zamykaliÊmy na
dzieƒ przed ich przybyciem. Powiem tylko tyle,
˝e mimo i˝ ju˝ bez »Ninji«, dwa tygodnie wczeÊniej, w gliwickiej »Spirali« dali koncert, podczas
którego bawi∏em si´ jak zwykle bardzo dobrze.
Ju˝ teraz zapraszam na kolejne spotkania
z muzykà ˝eglarskà i folkowà. W kolejne, trzecie
czwartki miesiàca zagrajà zespo∏y: PASSAT
(w grudniu) i PER¸Y I ¸OTRY (w lutym).
Wst´p bezp∏atny.
Kamil Piotrowski
oraz bytomska 1 Harcerska
Dru˝yna Wodna

Wieczory Folkowe, ka˝dy
3. czwartek miesiàca, godz. 18.00
sala kameralna MDK nr 1, Bytom,
ul. Powstaƒców Warszawskich 12
(30 m. od dworca PKP/BUS).

Szanty w Spirali, Gliwice, 4 listopada

„Bruce, Bromash,
Heindrich, no i ja...”
Podobno marzenia sà niepowa˝ne
i niczemu nie s∏u˝à. Dajà jedynie z∏udnà
nadziej´, ˝e kiedyÊ... Ponoç ci, co marzà, to
ludzie czekajàcy na gwiazdk´ z nieba.
Gwiazdk´, która i tak nigdy nie spadnie. Nic
bardziej mylnego...
Dla mnie owa gwiazdka, w∏aÊciwie to
ca∏kiem du˝a gwiazda, w∏aÊnie spad∏a. No,
mo˝e nie ca∏kiem spad∏a, tylko przyjecha∏a...
i mo˝e nie do koƒca z nieba – a w przewa˝ajàcej
cz´Êci z ¸odzi, ale jednak. A na imi´ jej by∏o
Cztery Refy!
Szanty to moja muzyka od wielu ju˝ lat.
Muzyka magiczna, bo dajàca si∏´ i zach´t´ do

dzia∏ania. Bruce, Haindrich
i ten, co to jest „no i ja...”,
dawno temu nauczyli mnie
tych szant. I nie chodzi mi tu
tylko o s∏owa czy muzyk´,
ale o szeroko rozumianà
kultur´ morza. Potem
p∏ynà∏em ju˝ sam, a szanty
i pieÊni morza by∏y mym
podr´cznikiem.
Dnia
pewnego okaza∏o si´, i˝
faktycznie si´ na tej ca∏ej wodzie, Êpiewaniu
i innych takich doÊç dobrze znam, wi´c
zaczà∏em organizowaç koncerty. I wtedy w∏aÊnie
zaczà∏em marzyç. Marzyç
o tym, abym kiedyÊ móg∏
zaprosiç do Gliwic na swój
koncert Cztery Refy. Na
poczàtku listopada moje
marzenie si´ spe∏ni∏o...
Klub Studencki „Spirala” wype∏niony by∏ spragnionymi
dobrej muzyki. Ju˝ zanim
wystàpi∏ pierwszy zespó∏
ci´˝ko by∏o znaleêç dla siebie chocia˝ kawa∏ek miejsca
do taƒczenia. A miejsce to
by∏o na wag´ z∏ota, bo gdy
na scen´ wysz∏a Ró˝a Wiatrów – taƒczyli wszyscy. ˚y-

wio∏owo wykonane szlagiery szant szuwarowych
i pieÊni ˝eglarskich rozgrza∏y zebranych do czerwonoÊci. Oj, dzia∏o si´! Ostatnio podobna atmosfera by∏a na wiosn´, gdy grali „Sàsiedzi” i chyba
do trzeciej nad ranem „Drakkar Pó∏nocnych Fiordów”.
A potem ju˝ by∏o tylko gor´cej, bo oto pojawi∏y si´ Cztery Refy. I zacz´∏o si´ granie, koncert trwa∏ trzy godziny... Czego to oni nie zagrali! By∏o prawie wszystko: Fajna ferajna, Kiedy
z morza wraca Jack, Marynarskie portki, Zabierz nas na làd, Grand Coureur, Fiddler's Green... Wra˝eniom nie by∏o koƒca. Dopiero gdzieÊ
oko∏o godziny 1.30 Refy zagra∏y „Po˝egnanie
Liverpoolu” jako wiadomy znak, ˝e to ju˝ jednak
koniec.
Parafrazujàc s∏owa znanego polskiego
szanty-rock'owca – Janka Wydry: Tak by∏o!!!
Tomasz „Bromash” Brol
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festiwale

Szanty
we Wroc∏awiu

Krzysztof Jakubczak i Robert
Gronowski zapraszajà do Wroc∏awia na
XVI SZANTY WE WROC¸AWIU. W
chwili zamykania numeru dok∏adny termin
festiwalu nie by∏ jeszcze znany. Jak tylko do
nas dotrze ta informacja podamy jà na
www.szantymaniak.pl. Ciekawe czy w tym
roku spe∏ni si´ marzenie organizatorów –
czyli przyjazd do Wroc∏awia grupy... no
w∏aÊnie!

MAMY KONKURS:

Festiwal
Warszawski
Piosenki ˚eglarskiej „KOTWICA” trwa∏
dwa dni. Pewnego wrzeÊniowego „weekenda” :0, szantymaniacy ze stolicy i okolic (np. Katowic)
spotkali si´ w kinie
„Ochota” by poÊpiewaç,
poskakaç i pogadaç przy
soczku. Oto moja fotorelacja z drugiego dnia festiwalu.
Tekst i zdj´cia:
Kamil Piotrowski

Jakà grup´, Êwiatowego formatu,
chcieliby zaprosiç do Wroc∏awia
organizatorzy?
Podpowiadamy gdzie szukaç
odpowiedzi: UK folk punk band,
szantymaniak nr 2/2004.
Na odpowiedzi listowne, mailowne
czekamy do koƒca roku:
MMPM Szantymaniak
41-902 Bytom,
ul. Powstaƒców Warszawskich 12,
gazeta@szantymaniak.pl
NAGRODY TO:
p∏yta CD Orkiestry
Samanty „Kurs do
domu” oraz
gad˝ety
festiwalowe.

PPP 2005

Kolejna, zimowa edycja tyskiego „Portu
PieÊni Pracy” odb´dzie si´ 28-29 stycznia.
Jak zwykle piàtek to dzieƒ konkursowy.
Wielce prawdopodobne jest te˝ to, i˝
w piàtek zagrajà tylko „Per∏y
i ¸otry”. Sobota z kolei to
koncert laureatów konkursu
i zaproszonych
zespo∏ów.

Szczegó∏y
wkrótce na
www.szantymaniak.pl

14

