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Banana Boat
zaprasza na IV Z´z´...
egzemplarz
bezp∏atny

... a Cztery Refy
na XXI KUBRYK
i swoje 20. urodziny

CYRIL TAWNEY 21
kwietnia 2005 roku,
po d∏ugiej i ci´˝kiej
walce z chorobà odszed∏
na wiecznà wacht´. Autor
m.in. nieÊmiertelnego „Six
Feet Of Mud” (”SzeÊç b∏ota stóp”) zmar∏ spokojnie,
we Ênie.
Skrzypaczka, Anka
ANUÂKA
D´bicka
opuÊci∏a szeregi wroc∏awskiej grupy Za Horyzontem i zosta∏a nowym
cz∏onkiem zespo∏u Ró˝a
Wiatrów. W ten oto sposób Ró˝yczkom przyby∏o
nowe instrumentum i baba
na pok∏adzie. Nowy sk∏ad
RW mogli poznaç ju˝ widzowie „Szant we Wroc∏awiu”. Ale najlepsze dopiero przed nami. Na Festiwalu Z´za do Anki i reszty
RW do∏àczy – Andrzej
NINJA Konieczny, który
na ten jeden koncert opuÊci mekk´ szantymenów,
Angli´ i zaÊpiewa z kamratami.
Warszawski MORDEWIND zawiesi∏ dzia∏alnoÊç. Ta wiadomoÊç
obieg∏a Êwiatek szantowy
na poczàtku kwietnia. Potwierdzono jà ju˝ na stronie
zespo∏u. Grupa zagra jeszcze kilka koncertów, by wype∏niç podj´te wczeÊniej
zobowiàzania.
Szkoda,
tym bardziej, ˝e w maju
Mordewind mia∏ nagrywaç
swojà drugà p∏yt´.
Z kolei poznaƒski zespó∏ SAILOR og∏osi∏
powrót na deski sceniczne. Koncert inaugurujàcy dzia∏alnoÊç odby∏ si´
w Poznaniu pod koniec
kwietnia. Zespó∏ zapowiada, i˝ oprócz starszych
utworów w repertuarze pojawi si´ kilka nowych songów.
RUBIN '05 to I. Jasnogórskie
Spotkania
Szantowe, które odb´dà si´ 23 lipca br. w Sali im.
Ks. Kordeckiego na Jasnej
Górze. Pierwszà cz´Êç pro-
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gramu pt. „Chodzi∏a Matka
Boska po morzu...” wype∏nià, Êpiewane po raz pierwszy w Polsce, najs∏ynniejsze hymny morskie, drugà,
p.t. „GdzieÊ tam...” specjalnie na t´ okazj´ wybrane
piosenki morskie i ˝eglarskie. Wystàpi wiele znanych i lubianych zespo∏ów.
Kto chce, mo˝e równie˝
do∏àczyç do I. Pielgrzymki
˚eglarzy, która ruszy tego
samego dnia rano z Olsztyna pod Cz´stochowà (15
km). Rezerwacja biletów
i wszystkie szczegó∏y
www.fkm.com.pl, pomys∏odawcà i organizatorem
spotkania jest Marek Szurawski.
Letnia edycja EKOTRATWY, jak donosi
Andrzej „Qƒa” Grzela
(RO20), wbrew ubieg∏orocznym
zapowiedziom
(mia∏a byç w czerwcu na
katowickim lotnisku Muchowiec) nie odb´dzie si´
z powodu braku sponsorów. Pozostaje wi´c czekaç a˝ do listopada na...
Tratw´?
Rusza wreszcie nowa
tawerna w ¸odzi.
GNIAZDO PIRATÓW
otworzy si´ oficjalnie 4 maja. Podczas pierwszego
koncertu zagrajà m.in. 4
Refy. ¸ódzkie GP b´dzie
te˝ pe∏niç rol´ tawerny festiwalowej
Kubryku
w dniach 6-7 maja... a tawerny na Âlàsku jak nie by∏o, tak nie ma.
Po remoncie ruszy∏a
ju˝ warszawska tawerna KLIPER. Na
otwarcie gospodarze zaserwowali
mi∏oÊnikom
szant a capella nie lada
gratk´. Koncert klasycznego szantowego Êpiewania,
grup „Leje na Pok∏ad” (Tychy), „The Coofels” (Bia∏ystok) oraz „Bezmiary”
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(Warszawa). Szczegó∏y
w numerze.
W tym roku mija 10
lat od Êmierci JANUSZA SIKORSKIEGO,
znakomitego
˝eglarza,
dziennikarza i szantymena, t∏umacza i twórcy
wspania∏ych szant i wielu
piosenek autorskich. Na
pierwszej prawdziwej audycji ˝eglarskiej „Kliper 7
Mórz”, którà Janusz wymyÊli∏ i prowadzi∏ w latach
80-tych ub. wieku, wychowa∏o si´ ca∏e pokolenie
polskich ˝eglarzy. „Stare
Dzwony”, macierzysty zespó∏ Janusza, zapraszajà
na koncert pt. „Ko∏ysanie,
ko∏ysanie...”, poÊwi´cony
niezapomnianym piosenkom Janusza Sikorskiego.
W programie równie˝ piosenki o Januszu i dla Janusza. Pierwszy z cyklu
koncertów odb´dzie si´
w „Gnieêdzie Piratów”
w Warszawie, 14 maja br.
Szczegó∏y na portalu
szantymaniak.pl
MAREK SZURAWSKI
Êwi´ci∏ niedawno jubileusz 500-nej audycji
„Razem bracia do lin” na
antenie Radia Lublin (to ju˝
ponad 10 lat!). Audycja to
prawie pó∏godzinny blok
opowieÊci „o ludziach, morzu i okr´tach”, adresowany do szantymaniaków.
Mo˝na jej s∏uchaç tak˝e
w internecie. Szczegó∏y
www.radio.lublin.pl
i www.radio.szczecin.pl.
Od maja przy M∏odzie˝owym Domu
Kultury nr 1 w Bytomiu rusza internetowa rozg∏oÊnia m∏odzie˝owa „RADIO LATARNIA”. W jej ramówce
zaplanowano te˝ miejsce dla tematów szantowych. Na razie wpisujàc w Winampa adres
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http://66.90.112.192:8000
/listen.pls mo˝na pos∏uchaç kilku szant. Ch´tnych do tworzenia szantowej audycji prosimy o kontakt (namiary poni˝ej
w stopce).
Krakowska tawerna
STARY PORT b´dzie
mia∏a swojà „fili´”
w samym sercu W´gorzewa, na ∏àczce przy Skansenie. Nie trudno b´dzie ich
znaleêç, bo to miejsce pomi´dzy dwoma istniejàcymi
portami, dok∏adnie naprzeciw wodnej stacji paliw.
Koncerty szantowe b´dà
si´ tam odbywa∏y nie rzadziej ni˝ co Êrod´ a uroczysta inauguracja dzia∏alnoÊci, na którà zapraszamy
wszystkich szantymaniaków przewidziana jest na
25 czerwca.
Zespó∏ BANANA BOAT – w tym roku
otrzyma∏ dwie drugie
nagrody w konkursie Contemporary A Capella Recording Award 2005 – czyli za najlepsze nagranie
a cappella roku 2005 –
w
obu
kategoriach:
Folk/World Album („A morze tak, a mo˝e nie...”)
i Folk/World Song („Arktyka”).
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rzepraszamy JACKA
ZYGMUNTA,
autora rysunku, który zamieÊciliÊmy w poprzednim numerze Szantymaniaka, za brak informacji o êródle jego pochodzenia. Nadrabiamy
zatem tà wpadk´ i informujemy, i˝ rysunek pochodzi∏ z internetowej galerii autorskiej Jacka, którà mo˝ecie zwiedzaç pod
adresem
www.jacekzygmunt.com
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ludzie szant
Nie wiem, czy znajdzie si´ wÊród czytelników Szantymaniaka ktoÊ, kto nie zna
zespo∏u Cztery Refy. Z okazji niecodziennego jubileuszu - 20-lecia zespo∏u - z
Jerzym Rogackim, liderem grupy, rozmawia∏ Rafa∏ "Taclem" Chojnacki.
Wspomnijmy na chwil´ Refpatent.
To zespó∏-legenda, pierwszy na
scenie piosenki ˝eglarskiej. Opowiedz nam nieco o tej grupie.
Poczàtkowy sk∏ad Refpatentu,
w roku 1973, to: Jerzy Rogacki,
Krzysztof Kuza, Piotr Hardy,
Henryk Jóêwiak, a ju˝ od 1975
roku tak˝e: Zbigniew Zakrzewski, Grzegorz Szumacher i Joanna Charkiewicz. Refpatent funkcjonowa∏ dzielnie do roku 1980.
Ostatnià wa˝niejszà imprezà, na
której wystàpi∏ i zdoby∏ chyba
wszystkie mo˝liwe nagrody by∏a II KopyÊç w 1980 roku, w Bia∏ymstoku. Cz∏onkowie zespo∏u
zaj´li si´ g∏ównie swoimi sprawami i w wi´kszoÊci rozjechali
w ró˝ne strony Êwiata.
Min´∏o ju˝ 20 lat od dnia, kiedy po
raz pierwszy zapowiedziano na
scenie zespó∏ Cztery Refy. Kto gra∏
w tym pierwszym kwartecie?
Na poczàtku 1985 roku by∏ to
sk∏ad „eksperymentalny”: Jerzy
Rogacki, Zbigniew Zakrzewski,
Andrzej Potulski, Katarzyna Ros∏aniec. Od maja 1985 grali w zespole: Jerzy Rogacki, Jerzy Ozaist, Zbigniew Zakrzewski, Dariusz Matuszak, Pawe∏ Jasiak,
Joanna P´dziwiatr i Wojciech
Nowak.
Która piosenka z repertuaru Refów jest najstarsza?
„Hej ch∏opcy, czas ju˝ wyjÊç
w morze”, napisana w 1973 roku. (To oczywiÊcie dotyczy repertuaru „Refpatentu”).
Jako jedni z pierwszych zacz´liÊcie
wydawaç w∏asne kasety z pieÊniami morza. WydaliÊcie szeÊç kaset
w szeÊç lat! Skàd w poczàtkowym
okresie taka ∏atwoÊç w tworzeniu
nowego repertuaru?

Sk∏ad zespo∏u:
Izabela Puklewicz – skrzypce
Maciej ¸uczak
– voc., gitara
Jerzy Ozaist
– voc., bodhrán
Wiktor Bartczak
– fla˝olety
Tomasz Morozowski
– voc., mandolina
Jerzy Rogacki
– voc., anglo-koncertina
Zbigniew Zakrzewski
– voc., drumla
ro niedawno ukaza∏a si´ p∏yta
„Tak by∏o”, uzupe∏niajàca tà luk´.
Co spowodowa∏o taki stan rzeczy?
U zmierzchu epoki kasetowej
by∏y w obiegu p∏yty „Folk Tunes, Sea Sons & Shanties” i „Sea
Songs, Shanties & Folk Tunes”
z okresu 1987-1992, czyli prawie
po∏owa kasetowego repertuaru
z tych lat. Przymiarki do tej drugiej po∏owy trwa∏y kilka lat ale
kolejne próby remasteringu nie
satysfakcjonowa∏y nas. Nagrania pochodzàce z ró˝nych sesji
i w ró˝nych sk∏adach by∏y
w wi´kszoÊci fatalne technicznie. Do tego jeszcze nale˝y dodaç degradacj´ noÊnika. Z kilku
utworów musieliÊmy zrezygnowaç – za bardzo by odstawa∏y
od reszty. Kilka wesz∏o troch´
„na si∏´”, zadecydowa∏ sentyment i fakt, ˝e nie by∏o zarejestrowanych innych wersji. Taki
kompromis w postaci albumu
„Tak by∏o” wypuÊciliÊmy w koƒcu w ub. roku. Nie jestem z tego ca∏kiem zadowolony ale z satysfakcjà musz´ odnotowaç, ˝e
ca∏kiem nieêle si´ to sprzedaje.

Na has∏o „szanty”
dostaj´ wysypki
W poczàtkowym okresie mieliÊmy „na dzieƒ dobry” ok. 20-tu
piosenek „Refpatentu”, które
nale˝a∏o tylko odÊwie˝yç. Mate-

ria∏u, zarówno nagraƒ, jak i nut,
ju˝ wtedy mieliÊmy na kilka setek utworów. Tempo istotnie
by∏o wtedy spore chocia˝ nigdy
nie stawialiÊmy na iloÊç. Póêniej
troch´ ono spad∏o m.in. ze
wzgl´du na zmiany sk∏adu oraz
na swego rodzaju inercj´ i nasycenie w Êrodowisku. Wielu naszych sympatyków przesta∏o
nadà˝aç, a ju˝ wtedy byliÊmy
zmuszani do grania tych nieco
starszych kawa∏ków, które w∏aÊnie stawa∏y si´ popularne.
Przez jakiÊ czas by∏o trudno dostaç
Wasze najstarsze nagrania, dopie-

Wiem, ˝e pytanie Ci´ o inspiracje,
to sprawa karko∏omna, ale powiedz, czy pami´tasz kto Was inspirowa∏ w 1985 roku?
Na pewno wiele utworów powsta∏o pod wp∏ywem nagraƒ Jima Mageeana i Johnny Collinsa,
A. L. Lloyda – to g∏ównie te wielorybnicze. Ale tak˝e Clancy
Brothers, czy The Spinners. Nazwisk, czy nazw móg∏bym wymieniç znacznie wi´cej ale to
jeszcze trudniej by∏oby nazwaç
inspiracjà.
Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e od samego poczàtku unikaliÊmy bez-

P∏yty CD zespo∏u:
Folk Tunes, Sea Songs & Shanties JRC – 01 (CD) 1995
Kiedy z morza wraca Jack JRC – 02 (CD) 1996
Bitwy morskie JRC – 03 (CD) 1999
Sea Songs, Shanties & Folk Tunes JRC – 04 (CD) 1997
On Deck (Simon Spalding & Cztery Refy) JRK – 05 (MC) 1997
Czas w morze ruszaç nam JRC – 07 (CD) 1998
Wszyscy na deck! JRC – 11 (CD) 2002
Tak by∏o (1987-1992) JRC – 1415 (2xCD)
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myÊlnego i przypadkowego kopiowania, starajàc si´ poznaç
utwory w ró˝nych wersjach – te
dost´pne w postaci nagraƒ ale
tak˝e i w postaci nutowej. StaraliÊmy si´ du˝o s∏uchaç i zachowaç klimat i charakter
utworu, ale aran˝owaç i uk∏adaç g∏osy po swojemu. Ostateczna nasza wersja uwzgl´dnia∏a nasze mo˝liwoÊci wokalne i instrumentalne oraz konkretny zestaw instrumentów
jakimi dysponowaliÊmy. Do tego dochodzi∏y oczywiÊcie nasze
pomys∏y i „poprawki”. Zdarza∏o si´, ˝e piosenka zawiera∏a
pewne elementy z kilku znanych nam wersji oryginalnych
ale zawsze by∏o to w jakimÊ
sensie „nasze”.
Wspó∏pracowaliÊcie z licznymi
wykonawcami zza granicy, którego z nich wspominasz najmilej?
W∏aÊciwie wszystkich wspominamy mi∏o i staramy si´ utrzymywaç z nimi kontakty. O ka˝dym z nich mo˝na by d∏ugo
opowiadaç. Koniecznie trzeba
wspomnieç o Kenie Stephensie, od którego nauczyliÊmy si´
bardzo du˝o, no i o Ianie Woodsie, z którym wspó∏praca
trwa najd∏u˝ej. Mo˝emy si´ te˝
przy okazji pochwaliç, ˝e jako
jedni z niewielu ÊpiewaliÊmy
razem ze Stanem Hugillem.
Mia∏o to miejsce w 1987 roku
w Liverpoolu.
A która z zagranicznych woja˝y
najbardziej przypad∏a Wam do
gustu?
Wi´kszoÊç. Pomijajàc pierwszy
wyjazd do Anglii w 1987 r. który by∏ na pewno prze∏omowym
momentem w rozwoju zespo∏u, to chyba najciekawszy by∏
szeÊciotygodniowy rejs na
„Rutkowskim” w 1992 r., po
drodze Holandia, Anglia, Niemcy. Wyjazdy do W∏och, USA,
czy Norwegii tez dostarczy∏y
nam wielu niezapomnianych
wra˝eƒ.
Cztery Refy, to zespó∏ trwale kojarzony z tradycyjnymi pieÊniami
morza. Chcia∏bym si´ jednak dowiedzieç jak Wy sami okreÊlacie
swojà muzyk´?
Na has∏o „szanty” dostaj´ wysypki. JeÊli mia∏oby byç krótko, to chyba najtrafniej b´dzie
to oddawa∏ lansowany przez
Ciebie termin „maritime folk”.
Nadmieni´, ˝e oprócz tych
„tradycyjnych” pieÊni morza,
mamy w repertuarze te˝ sporo
wspó∏czesnych, no i oczywiÊcie
gramy te˝ sporo instrumentalnej muzyki folkowej.
S∏yszy si´ ostatnio stwierdzenia,
˝e tradycyjne granie, to skansen
i trzeba je traktowaç tylko jako
baz´ do w∏asnej twórczoÊci. Co
Ty o tym myÊlisz?
To niewàtpliwie solidna pod-

stawa i bez jej znajomoÊci
w tej dziedzinie nie mo˝na zrobiç nic wartoÊciowego. A tak
naprawd´, to chyba ju˝ nikt
nie gra tradycyjnie... nawet
my.
Wbrew pozorom jestem bardzo otwarty na ró˝ne próby
uwspó∏czeÊniania tradycyjnej
muzyki folk. Podobajà mi si´
te˝ ró˝ne próby ∏àczenia tradycji z ca∏kiem Êwie˝ymi pomys∏ami, robià tak np. William
Pint i Felicia Dale. Uwa˝am
jednak, ˝e ma to wszystko
sens dopóki jest w tym muzyka, a nie chodzi tylko o zwracanie na siebie uwagi poprzez
Êmia∏e i „nowatorskie” brzmienia, czy interpretacje. Zbyt drastyczne eksperymenty eliminujà te „dzie∏a” i ich wykonawców z tej dzia∏ki, którà umownie nazywamy „folkiem”
i przenoszà do obszaru okreÊlanego jako „muzyka rozrywkowa”, czy „pop”.
Przed laty sporà zmian´
w brzmieniu zespo∏u wprowadzi∏
swoim g∏osem i gitarà Maciek ¸uczak. DziÊ u boku Refów coraz
cz´Êciej pojawia si´ z grupà Flash
Creep. Jak oceniasz ich muzyk´?
Powiedzia∏bym, ˝e swoim g∏osem raczej zwróci∏ uwag´ na
inne formy, zw∏aszcza ballady,
które te˝ mieliÊmy w repertuarze od dawna. To, co robià
Maciek, Iza i Tomek, jako
Flash Creep, to zupe∏nie inna
bajka. Jest w tym sporo Êwie˝oÊci i du˝o muzyki, a tylko
trzy osoby – w tym Êpiewajàca
Iza. Mnie si´ to podoba i myÊl´,
˝e poka˝à jeszcze wiele ciekawych utworów.
W jakim kierunku b´dà sz∏y Cztery Refy, czego mo˝emy spodziewaç si´ po kolejnej p∏ycie i kiedy
mo˝e si´ ona pojawiç?
Rewolucji nie przewidujemy.
Uroczystego zamkni´cia rozdzia∏u pt. „Pierwsze dwudziestolecie” te˝ nie. Bogatsi o 20
lat doÊwiadczeƒ b´dziemy nadal robiç swoje, graç na akustycznych
instrumentach
i z umiarem przekonywaç, ˝e
mo˝na si´ przy tym dobrze bawiç. Sà jeszcze setki utworów,
które chcielibyÊmy opracowaç
i przybli˝yç naszej publicznoÊci. MyÊl´, ˝e jakàÊ cz´Êç na
pewno si´ uda. Pomys∏ów na
kolejne p∏yty jest kilka i to ju˝
od dawna, a pojawiajà si´ tak˝e nowe. Który z nich najwczeÊniej ujrzy Êwiat∏o dzienne,
jeszcze dok∏adnie nie wiem.
MyÊl´, ˝e jesienià b´dziemy
mogli wróciç do tego tematu.
Wtedy b´d´ te˝ móg∏ coÊ powiedzieç wi´cej na temat przewidywanych terminów.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

ludzie szant

BABY NA POK¸ADZIE
Ostatnio na konkursowych scenach szantowych dominuje jeden zespó∏ – „Za Horyzontem” z Wroc∏awia.
Dziewczyny, bo one stanowià
trzon grupy, wygra∏y konkursy na Eko-Tratwie w Katowicach, zimowà edycj´ Portu
PieÊni Pracy w Tychach no
i nie okaza∏y si´ dobrym gospodarzem na XVI Szantach
we Wroc∏awiu, gdzie tak˝e
zgarn´∏y pierwszà nagrod´.
Efektem tych zwyci´stw jest
kilkadziesiàt godzin nagraniowych w dwóch studiach
w Katowicach oraz we Wroc∏awiu.
„Jeszcze nie mia∏yÊmy okazji byç
w studiu, wi´c ta spora iloÊç godzin, które wygra∏yÊmy, na pewno nie zostanie
zmarnowana. Zamierzamy na poczàtek
nagraç jakieÊ demo, by oswoiç si´ z pracà
w studiu, a potem ju˝ p∏yta – mamy nadziej´, ˝e jeszcze w tym roku” – opowiada∏y mi w Tychach. Trzymamy za s∏owo!
To, ˝e zespó∏ wygrywa konkursy
nie powinno dziwiç, gdy pozna si´ jego
histori´. Wi´kszoÊç muzyków ma ju˝
za sobà kilka lat wyst´pów na ˝eglarskich scenach z innymi wroc∏awskimi
zespo∏ami. Za∏o˝ycielka grupy „Julka”
(JJulita Gacparska – Êpiew) Êpiewa∏a
wczeÊniej w „Brygadzie Radosnego
Rejsu” oraz w „Ró˝y Wiatrów”, „Furman” (GGrzegorz Siwek – gitara solowa) tak˝e wyst´powa∏ z Ró˝à Wiatrów,
Wojtek Broniszewski – gi„Gwarek” (W
tara basowa) by∏ cz∏onkiem „Majtków
Bosmana”, a nowa skrzypaczka „Piccicato” (BBeata Greb-Markiewicz ) –
wyst´powa∏a z legendà szant wroc∏awskich – „Chórem Wujów”. Reszta
równie˝ ma za sobà doÊwiadczenia
sceniczne, choç nieco mniej szantowe:
Agata Król – autorka wi´k„Hogata” (A
szoÊci utworów) Êpiewa∏a w zespole
M aja Lew ic poezji Êpiewanej, a Maja (M

ka – Êpiew) jest zawodowà tancerkà.
Najmniej doÊwiadczony scenicznie
Kuba Owsiany (gitara prowadzàca)
skrz´tnie nadrabia zaleg∏oÊci.
To Julka wymyÊli∏a, ˝e za∏o˝y zespó∏ ˝eƒski, zaprosi∏a do wspó∏pracy
Agat´, która z kolei zabra∏a ze sobà do
zespo∏u Maj´. Pierwszy sk∏ad tworzy∏
jeszcze gitarzysta Pawe∏ Dudek. By∏
rok 2002. Od tamtej pory dziewczyny
przejecha∏y setki kilometrów, zmieni∏y paru muzyków, zdoby∏y kilka wyró˝nieƒ i nabra∏y doÊwiadczenia. DziÊ
majà nadziej´, ˝e stworzy∏y sta∏y
sk∏ad, który b´dzie móg∏ si´ skupiç
nad pierwszà p∏ytà. Troch´ w graniu
brak im „wyedukowanych muzyków”
dlatego starajà si´ to jakoÊ nadrabiaç,
bioràc na przyk∏ad lekcje Êpiewu u zawodowego Êpiewaka operowego lub
radzàc si´ „tych bardziej doÊwiadczonych”. Wolà ˝ywsze rytmy, na które
publicznoÊç reaguje ˝ywio∏owo, choç
majà te˝ par´ pi´knych ballad. Sporo
w ich repertuarze klimatów zbli˝onych do „country”. Jak wi´kszoÊç zespo∏ów nie cierpià na nadmiar wolnego czasu, stàd koncerty sà próbami
(na brak grania ostatnio nie narzekajà), a jeÊli ju˝ dojdzie do próby to cz´sto odbywa si´ ona w mieszkaniu Julki (18m2 – cokolwiek to znaczy?!?).
Choç „Za Horyzontem” to dla
wi´kszoÊci zespó∏ ˝eƒski, ch∏opaki te˝
majà w nim coÊ do powiedzenia. Odpowiadajà za cz´Êç muzycznà repertuaru,
dzielnie przygrywajà dziewczynom
a „Furman” nawet coÊ czasami napisze.
Cz´Êç ekipy ˝egluje, reszta „widzia∏a ˝aglówki”:-) wi´c wiedzà o czym
Êpiewajà.
Nad ca∏oÊcià czuwa menago – Janusz Jarzyna, który te˝ niejedne pok∏adowe dechy wyciera∏.
Nie wiem czy wi´cej znajdziecie
o „Za Horyzontem” na
www.zahoryzontem.sxx.pl
Tekst i zdj´cie: KP
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scena folkowa
Górnicza miejscowoÊç Jastrz´bie Zdrój
le˝y daleko na wschód od najbardziej znanego kamiennego kr´gu na Êwiecie. Co
wi´c ∏àczy jà z tym odleg∏ym miejscem i odleg∏à kulturà? Wi´kszoÊç z Was pewnie wie
– to zespó∏ Stonehenge, folk-rockowa orkiestra, od lat wytrwale
grajàca
muzyk´ celtyckà.

znaku „Riverdance”. Z kolei w „Taƒcu gigantów”
wracamy do bardziej dostojnych rytmów. „Wokó∏
Chieftains” nasycony jest delikatnà elektronikà i rockowà motorykà. Mimo, ˝e tytu∏ nawiàzuje sto klasycznych The Chieftains, to mamy tu raczej do czynienia z czymÊ bli˝szym celtyckiemu rockowi.
Utwór „Kaskady” z delikatnym duetem mandoliny i skrzypiec wprowadza nam ∏agodniejszy klimat.
Mo˝na na chwil´ odpoczàç po harcach. „Droga do

Na wschód
od Stonehenge

• konkurs •

Nie tak dawno, bo 10 marca, ukaza∏a si´ trzecia
p∏yta tego zespo∏u. Jej wydanie zaj´∏o grupie sporo
czasu, ale jest to album, który powinien si´ spodobaç
sympatykom znajàcym Stonehenge z koncertów.
Prawdopodobnie te˝ przysporzy im nowych fanów.
Przede wszystkim na p∏ycie mamy dwie nowoÊci – polskie tytu∏y i piosenki. O ile na koncertach lider zespo∏u – Arek Wàsik, zwany te˝ „Kosmosem” –
czasem coÊ Êpiewa, o tyle poprzednie dwie p∏yty by∏y
czysto instrumentalne. Do nagrania Êcie˝ek wokalnych zaproszono Wojciecha Dudziƒskiego, z zespo∏u
Ryczàce Dwudziestki, by swym niskim, ciep∏ym g∏osem zaÊpiewa∏ dwie piosenki.
Zespó∏ zapowiada∏, ˝e takiej p∏yty jeszcze w Polsce nikt nie nagra∏. Pod wieloma wzgl´dami jest to
racja. Zastosowano tu sporo ró˝nych efektów, po∏àczono wp∏ywy wielu stylów, jednym s∏owem – nieêle
namieszano. Przyznaç trzeba, ˝e „Celtic Express” od
poprzednich p∏yt wiele ró˝ni. Z drugiej jednak strony
to przecie˝ wcià˝ ta sama grupa. W przeprowadzanym niedawno wywiadzie Arek powiedzia∏ mi:
„W naszym odczuciu, mówi´ tu o ca∏ym zespole Stonehenge, p∏yta zawiera du˝à dawk´ ekspresyjnej, energetycznej muzyki, która oparta jest w znacznej mierze na
dêwi´kach pochodzàcych z Irlandii tudzie˝ ze Szkocji.
»Celtic Express« to p∏yta szybka chocia˝ nie pozbawiona
melancholii i zadumy. Reszt´ ocen pozostawiam s∏uchaczom i odbiorcom naszej muzyki”. I w du˝ej mierze tak
rzeczywiÊcie jest. Pojawia si´ tu czasem elektryczna
gitara, wprowadzajàca klimaty podobne do tych
znanych choçby z p∏yty „Voyager” Mike'a Oldfielda.
Na „Celtic Express” pojawiajà si´ równie˝ autorskie kompozycje cz∏onków zespo∏u. Na poczàtek
otrzymujemy weso∏à, pogodnà melodi´ „W cztery
strony Êwiata”. Po takim wst´pie trafiamy pod strzechy karczmy – mo˝e si´ ona nazywaç np. „˚ó∏ty
owoc”. W karczmie – jak to w karczmie – mieszajà
si´ ró˝ne wp∏ywy. Melodie zebrane w ca∏oÊç, jako
„Celtic Express” kojarzà si´ z kolei z graniem spod
Arek „Kosmos” Wàsik i reszta kapeli przekazali 1 komplet p∏yt zespo∏u Stonehenge (3xCD) do wygrania. Odpowiedzi oraz imi´
i nazwisko, adres pocztowy, powinniÊcie przes∏aç mailem lub
pocztà na adres redakcji do 15
czerwca. Prosimy te˝ o dodanie
formu∏ki, ˝e zgadzacie si´ na
przetwarzanie swoich danych

Clare”, to pierwsza ze wspomnianych ju˝ dwóch piosenek. Autorem orygina∏u jest Ralph McTell, twórca
kultowej piosenki brytyjskich folkowców – „Streets
of London”. Polski tekst napisa∏a Monika Szwaja,
szczeciƒska pisarka, zaprzyjaêniona z zespo∏em. Piosenka ta to dla mnie rewelacja. Po piosence mamy
powrót do klimatów instrumentalnych. „Przemijanie” kojarzy si´ ze wspomnianà stylistykà Mike'a Oldfielda. Druga folkowa piosenka na p∏ycie
„Celtic Express”, to „Ostatni dzieƒ jarmarku”. Celtycko-rockowa ballada, bardzo fajnie zaÊpiewana,
z dobrym tekstem. Obie piosenki to du˝y plus p∏yty.
Pod intrygujàcym tytu∏em „Czarny làd” kryje si´
celtycka melodia, okraszona rytmami charakterystycznymi dla muzyki calypso. Chyba jednak nie przeniosà si´ na sta∏e na Karaiby, skoro zaraz potem serwujà nam utwór taki, jak „Zawierucha dla ucha”. Jest on
chyba najbli˝szy temu co zespó∏ gra∏ na poprzedniej
p∏ycie. „Auld Lang Syne” to zawsze dobre zakoƒczenie.
Wreszcie mo˝emy si´ tu nas∏uchaç dud, widocznych
na ok∏adce. JeÊli chodzi o aran˝acj´, to znów mamy to
coÊ z Oldfielda, pewnie to przez tà gitar´. Tak czy owak
zakoƒczenie doskonale pasuje do p∏yty.
Widaç, ˝e zespó∏ próbuje oderwaç si´ od swego
starego brzmienia. Nie wiem, czy romans z klawiszami
to najlepsze rozwiàzanie, ale faktem jest, ˝e jest to krok
na nowej drodze. Brzmià przestrzennie, czasem niemal
w klimatach zbli˝onych do szkockiego zespo∏u Runrig,
który to zespó∏ jest niekwestionowanà gwiazdà folkrocka.
Kto wie, byç mo˝e kolejna p∏yta b´dzie jeszcze odwa˝niejsza, mo˝e zaskoczà nas agresywne skrecze, albo punk-folkowe gitary? Na razie mamy jednak p∏yt´
„Celtic Express” i koncerty zespo∏u, na których omawiany tu materia∏ na pewno si´ pojawi. MyÊl´, ˝e warto b´dzie porównaç obie wersje, dlatego te˝ pozostaje
mi ˝yczyç Wam, abyÊmy spotkali si´ na koncercie Stonehenge.
Rafa∏ „Taclem” Chojnacki”

osobowych przez redakcj´ Szantymaniaka oraz zespó∏ Stonehenge na potrzeby tego konkursu. Odpowiedzi bez tych danych
b´dà niewa˝ne.
PYTANIE 1. Ile instrumentów wykorzystuje zespó∏
STONEHENGE podczas swoich koncertów. Mo˝na si´
pomyliç o 3.

PYTANIE 2. Czyja postaç
widnieje na ok∏adce trzeciej
p∏yty
zespo∏u
„Celtic
Express”
PYTANIE 3. Kto, ze znanych
muzyków goÊcinnie bra∏
udzia∏ w nagraniach drugiej
p∏yty zespo∏u pt.”Echo wyspy”. Jeszcze do niedawna
mieszka∏ w... Bytomiu!

Wroc∏awski zespó∏ Orkiestra Samanta i francuska grupa Les Dieses w marcu wyda∏y wspólnà p∏yt´. O okolicznoÊciach powstania
tego albumu z Paw∏em „Alexem”
Aleksanderkiem rozmawia∏ Rafa∏
„Taclem” Chojnacki. /fragmenty/

NASZA ODYSEJA
Wasz najnowszy projekt, to wspólna p∏yta
z francuskà grupà Les Dieses. Skàd znacie tà grup´?
Les Dieses poznaliÊmy w Polsce podczas ich
koncertów we Wroc∏awiu, zorganizowanych w ramach wspó∏pracy miast partnerskich Poitiers i Wroc∏awia. ZaprzyjaêniliÊmy si´. Potem by∏y e-malie
i w koƒcu wyjazd Orkiestry do Francji i wspólne
koncerty.
Kto wyszed∏ z inicjatywà wspólnej p∏yty?
Dobrze si´ rozumiemy z Les Dieses, od poczàtku przypadliÊmy sobie do gustu. Pobyt we
Francji i wspólne koncerty ugruntowa∏y naszà znajomoÊç. Na pomys∏ wspólnej p∏yty wpad∏ Zito Barrett – skrzypek i kompozytor Les Dieses. Zespo∏y
zainteresowa∏y swoim pomys∏em Krzysztofa Grzelczyka – dyrektora Biura Wspó∏pracy z Zagranicà
przy Urz´dzie Miejskim we Wroc∏awiu. Podchwyci∏
pomys∏ i... powsta∏a p∏yta.
Skàd tytu∏ „Odyseja”?
Ok∏adk´ p∏yty zaprojektowa∏ i narysowa∏ Didier
Dubreuil – wokalista i autor tekstów Les Dieses.
Opowiada ona o podró˝y Les Dieses z Poitiers do
Wroc∏awia i odwrotnie – Orkiestry z Wroc∏awia do
Poitiers. To taka nasza wspólna „Odyseja” przez
ca∏à Europ´.
Âpiewacie po polsku dwa utwory Francuzów.
Jak powstawa∏a p∏yta? Czy sà jakieÊ wspólne nagrania, czy ka˝dy nagra∏ „swoje”?
Âpiewamy kilka utworów zespo∏u Les Dieses,
mamy ich b∏ogos∏awieƒstwo i specjalnà zgod´ na
wykonywanie i ewentualne nagrywanie ich utworów. Na p∏ycie „Odyseja” znalaz∏y si´: „Ocean”
i „Wroc∏awski port”. Nie ma tu numerów, które nagrane sà jednoczeÊnie przez muzyków obu sk∏adów. Diesy nagrywali swoje numery we Francji my
nasze w Polsce, a miksowanie ca∏ego materia∏u
i póêniejszy mastering p∏yty mia∏ miejsce we Wroc∏awiu.
Francuzi Êpiewajà o Polsce, Agnieszce, Kasi
i Ba∏tyku, Wy o dziewczynach z La Rochelle. Czy
piosenki by∏y przez obie grupy przygotowane specjalnie na ten projekt?
Z myÊlà o projekcie powsta∏y utwory: „Le K”,
„Dziewcz´ta z La Rochelle”, „D`or ot d`ambre”,
„Wroc∏awski port” i „Ocean”. Piosenka „Le K” to
wspomnienia Les Dieses z pobytu w Polsce,
„Dziewcz´ta z La Rochelle” to znowu nasze wspomnienia z pobytu we Francji. Jest te˝ utwór o Wroc∏awiu nagrany na p∏ycie dwa razy. Raz w wykonaniu autorów – „D`or ot d`ambre” – i drugi raz –
„Wroc∏awski port” – w naszym wykonaniu i z naszym tekstem. W∏aÊnie ta piosenka jest motywem
przewodnim p∏yty.
TACLEM
Tytu∏ i skrót od redakcji. Ca∏y wywiad z „Alexem” znajdziecie na www.folkowa.art.pl

ZAPOWIEDZI
Zespó∏ Anam na Erieann zakoƒczy∏ nagrywanie
materia∏u na swojà pierwszà
p∏yt´. Sesja nagraniowa odby∏a si´ w Pro Studio Radia
Olsztyn, pod czujnym okiem
(uchem) realizatora RyÊka
Szmita. Trwa∏a z przerwami
w paêdzierniku 2004,
w styczniu oraz w kwietniu
2005. Na p∏ycie o tytule „An
Talamh” znajdzie si´ 12
utworów. Premiera planowana jest podczas trzecich
urodzin grupy, które obchodziç b´dà w czerwcu na ITCup w Miko∏ajkach.
„Na Kraƒcach Âwiata”
– to nowa, d∏ugo oczekiwana p∏yta grupy Yank Shippersów. Jak donosi Bartosz

„Bongos” Konopka: „Shippersi stworzyli zupe∏nie nowà, ca∏kiem autorskà
i w 100% szantowofolkowà
p∏yt´!” Ano zobaczymy:).
Od 1 czerwca na stronie
www.yank.szanty.art.pl
znajdà si´ informacje o p∏ycie oraz próbki mp3
wszystkich 12 utworów.

wydawnictwa
W najnowszym numerze, na
42 stronach znajdziecie m.in.
sond´ nt. Folku siedmiu grzechów g∏ównych, histori´ Kaziuka, odpowiedê na pytanie co to
jest Konopielka, prezentacj´
czeskiego zespo∏u grajàcego
muzyk´ celtyckà – Dun An Doras. Prawdziwà pere∏kà ostatnich wydaƒ jest... Ossower czyli
Encyklopedia polskiego folku.
Z naszego nurtu znalaz∏y si´ relacja z krakowskiego Shanties
oraz recenzja p∏yty „RyczàceShannon-Project” (oczywiÊcie
„Taclem”) oraz spory artyku∏

POGADAJMY W CHATCE
Pod koniec kwietnia ukaza∏
si´ 56 numer Pisma Folkowego
„Gadki z Chatki”.
„... wydawane w Êrodowisku
Orkiestry Êw. Miko∏aja dzia∏ajàcej
pod skrzyd∏ami Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie
– jest czasopismem poÊwi´conym polskiemu folkowi – jest jego
teoretykiem i sprawozdawcà. Periodyk ten podejmuje zagadnienia obecnoÊci tradycji we wspó∏czesnej kulturze i sztuce. Pe∏ni
rol´ naukowà, dokumentacyjnà
i edukacyjnà. Warto podkreÊliç,
˝e pismo to jest jedynym tego
typu wydawnictwem w Polsce”
– czytamy na stronie internetowej www.gadki.lublin.pl. I to
prawda.

Samhain – „Folk! Jamboree”
Wyd. Joter Music 2005
Informacja o ukazaniu si´ p∏yty zespo∏u
Samhain bardzo mnie zaskoczy∏a
i dodam, ˝e by∏o to zaskoczenie
mi∏e. Jurek Rogacki, szef Joter
Music musia∏ naprawd´ sprawnie
dzia∏aç w tej kwestii, bo p∏yta pojawi∏a si´ krótko po doskonale przyj´tym wyst´pie lubelskich folkowców na festiwalu „Shanties 2005”
w Krakowie.
Samhain nie sà zespo∏em
szantowym (prezentowaliÊmy ich
w Szantymaniaku nr 1/2005), to kapela, dla której „maritime folk”, to po prostu jedna z dróg do
poznania tradycyjnej muzyki z Irlandii i Szkocji.
Âpiewajà te˝ rebel songi, grajà sporo taƒców
i majà w∏asne, bardzo dobre aran˝acje. To
ostatnie jest tu chyba najwa˝niejsze, gdy˝ gdyby nie to, nad albumem „Folk! Jamboree” zacià˝y∏oby doÊç typowe Widmo Pierwszej P∏yty. Jak
wiadomo na taki album zwykle wybiera si´ najlepsze kawa∏ki z repertuaru koncertowego. Dlatego te˝ sporo tu doÊç ju˝ ogranych standardów, takich, jak „Star of the County Down”, czy
„Ye Jacobites”. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e trudno z nich coÊ nowego wycisnàç. Nic bardziej
mylnego! Aran˝acje i Êwie˝oÊç wykonania Samhainów dajà tym utworom nowe ˝ycie.

o Szantymaniaku. Prenumeratorzy otrzymali te˝ w prezencie tegoroczne wydania naszego magazynu.
Mam nadziej´, ˝e to poczàtek mi∏ej wspó∏pracy, ˝e szant
na ∏amach „Gadek” (i folku na
naszych) b´dzie coraz wi´cej.
Drodzy Szantymaniacy polecam
goràco i mi∏ej lektury ˝ycz´.
„Gadki” kupiç mo˝na w EMPiKu lub zaprenumerowaç w internecie (warto, bo prenumeratorzy otrzymujà wraz z pismem
ciekawe prezenty).
KAMiL

Pismo Folkowe „Gadki
z Chatki” – tradycja, muzyka
Êwiata i okolic, nr 56, cena 4 z∏

Lublinianie doskonale odnajdujà si´ w nurcie
morskim muzyki folkowej. Ich wykonania „Wop!
Jamboree” i „Bonnie Ship the Diamond”, to najlepsze utwory na p∏ycie. Nie tylko
nogi przy nich same skaczà, ale
jeszcze jest czego pos∏uchaç.
Zespo∏owi nieobcy równie˝ jest
nurt rebeliancki. Dwie pieÊni Roberta Burnsa, narodowego poety
Szkotów, majà w sobie wszystko
to, co stanowi o duchu Górzystej
Krainy. Jedna jest ostrym, wojennym zawo∏aniem, druga zaÊ balladà, która snuje si´ pi´knie jak
mg∏a w górskich dolinach... Nieco innà sprawà
jest tu realizacja nagraƒ. Czasem, s∏uchajàc
zw∏aszcza utworów instrumentalnych, mam wra˝enie, ˝e ca∏oÊç nagrano ma∏o selektywnie. Nie
wiem, czy to kwestia poÊpiechu, czy te˝ po prostu
wcià˝ mamy ma∏o fachowców od nagrywania
akustycznie grajàcych kapel. Tak czy owak czasem jest tu troch´ za „t∏oczno”, przez co ginà pewne smaczki, a pog∏osy wcale tego nie poprawiajà.
Zastanawiacie si´ pewnie, czy warto poleciç takà p∏yt´? OczywiÊcie, ˝e tak! Powiem wi´cej, warto
jà kupiç. A to choçby dlatego, ˝e tak kreatywnie grajàcych zespo∏ów jak Samhain mamy niewiele. Dlatego trzeba ich wesprzeç, a ja ju˝ zacieram sobie r´ce na myÊl o drugiej p∏ycie, na której b´dà musieli
udowodniç swojà klas´. Taclem (folkowa.art.pl)

Ró˝ni wykonawcy – „Festiwal
Szanty Gniazdo Piratów”,
Fundacja Gniazdo Piratów 2005
Jak dotàd wydawanie p∏yt „festiwalowych” to
by∏a domena organizatorów festiwali
Shanties
(Kraków) czy Portu PieÊni Pracy
(Tychy). Teraz na
rynku pojawi∏ si´
„nowy gracz”.
W paêdzierniku ubieg∏ego roku w Warszawie, w klubie Lokomotywa i tawernie Gniazdo
Piratów odby∏ si´ Festiwal „Szanty Gniazdo Piratów”. Miesiàc temu ukaza∏y si´ dwie p∏yty, na
których znalaz∏ si´ zapis tamtego wydarzenia.
Znalaz∏o si´ na nich ∏àcznie ponad 140 minut muzyki w wykonaniu 16 zespo∏ów. Na
pierwszej p∏ycie (z piàtku) pos∏uchaç mo˝na:
Smugglersów, Mechaników Shanty, Gdaƒskiej
Formacji Szantowej, Starych Dzwonów, Latajàcego Holendra, Zejmana czy grupy Mietek Folk.
Wyjàtkowego charakteru nadaje tej p∏ycie fakt,
i˝ znalaz∏y si´ na niej tak˝e piosenki w wykonaniu norweskiej grupy Greenland Whalefishers
czy znanego satyryka Marka Majewskiego, który jak s∏ychaç od repertuaru ˝eglarskiego tak˝e
nie stroni.
Na p∏ycie drugiej (sobota) znalaz∏y si´ piosenki EKT Gdynia, ODN, Mordewindu (po rozpadzie tej grupy te nagrania to ju˝ bia∏e kruki),
Czterech Refów, Stonehenge, Arka Wliz∏o, Orkiestry Samanta i Ryczàcych Dwudziestek.
Szkoda, ˝e nie zmieÊcili si´ Kochankowie
Sally Brown, Kliper, Klang czy Roman Roczeƒ,
którzy te˝ wyst´powali na tym festiwalu. No ale
có˝ wszystkiego mieç nie mo˝na. P∏yta jest ∏adnie wydana, dobrze nagrana, ksià˝eczki zawierajà garÊç informacji o festiwalu i sporo zdj´ç
wykonawców. Jak podkreÊla wydawca, Fundacja Gniazdo Piratów – festiwal a teraz te p∏yty
mia∏y pokazaç jak ró˝norodna jest polska scena
szantowa. MyÊl´, ˝e im si´ to uda∏o. Sporo tu
dobrej muzyki, zabawy, mi∏ej atmosfery. Dlatego tak jak ch´tnie wracam do p∏yt z Shanties czy
PPP tak samo cz´sto b´d´ si´ga∏ po te p∏yty
z Festiwalu Szanty Gniazdo Piratów. Zw∏aszcza, ˝e mnie tam nie by∏o.
KP

Rozwiàzanie konkursów
z nr 2/2005: „Orkiestry Samanta”
Prawid∏owe odpowiedzi to: „Kurs do domu”, Samanta
istnieje 4 lata, zagraniczne zespo∏y we Wroc∏awiu:
Shores of Newfoundland (Kanada) i Les Dieses
(Francja). Prawid∏owych odpowiedzi by∏o a˝... 3 (?!).
P∏yty „Odyseja” wysy∏amy do: Agnieszki Dàbrowskiej
z Kunic, Kasi Morawiec z Bytomia i Curlinga (?!?)

i „Sàsiadów”:
Sàsiedzi mieli 6 skrzypków, nagranie p∏yty by∏o
nagrodà na XV Szantach we Wroc∏awiu, debiutowali
na „Tratwie” w 2001 r. (tutaj by∏a tylko 1 prawid∏owa
odpowiedê!?!) p∏yta „Wróciç do Derry” pow´druje
tylko do Agnieszki Dàbrowskiej z Kunic.
GRATULUJEMY i zapraszamy do konkursu
Stonehenge (str.6) – do wygrania 1 komplet (3CD) ich
dyskografii.
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IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki
˚eglarskiej „Z¢ZA 2005”
Czym jest „Z¢ZA”? Trudno w∏aÊciwie odpowiedzieç na to pytanie w kilku s∏owach. Co pewne, dzi´ki temu festiwalowi ¸aziska Górne pozna∏y zupe∏nie inny Êwiat – Êwiat mórz, jezior, szant
i piosenki ˝eglarskiej. Jak nigdy wczeÊniej, w naszym mieÊcie mo˝na by∏o wyczuç nie tyle morskà
bryz´, co specyficznà, niesamowità i niepowtarzalnà atmosfer´, którà wytwarzajà wokó∏ siebie
ludzie wody. Moje pierwsze spotkanie z „Z¢ZÑ”
odby∏o si´ dwa lata temu. Nieco z obowiàzku, nieco z ciekawoÊci. Choç nastawiona niepewnie i raczej doÊç sceptycznie (znowu weekend w pracy),
po pierwszych kilkunastu minutach ˝eglarskich
dêwi´ków by∏am ju˝ na tyle zaintrygowana, ˝e nie
opuÊci∏am sali, w której odbywa∏a si´ cz´Êç konkursowa, do ostatniego brzmienia. Po kilku godzinach nie ˝a∏owa∏am ani minuty sp´dzonej na s∏uchaniu szant. Ze zdziwieniem obserwowa∏am bawiàcych si´ na widowni s∏uchaczy – m∏odszych

Oto przybli˝ony harmonogram
Sala widowiskowa MDK godz. 16.00
Koncert Konkursowy
Banana Boat – gospodarze festiwalu
Beltaine
Atlantyda
Tawerna Festiwalowa TAJ MAHAL
godzina 24.00
Roman Roczeƒ (1,5 godzinny! Recital
w Tawernie festiwalowej Taj Mahal)

SOBOTA 7 maja

Estrada na placu za Urz´dem Miasta
w ¸aziskach Górnych godzina 17.00
Kochankowie Sally Brown
Banana Boat
Ró˝a Wiatrów (Laureat Grand Prix 2004r)
Psia Wachta (Laureat I miejsca w 2004r)
Segars
Hambawenah
Ryczàce Dwudziestki
Zejman i Garkumpel
wst´p: na wszystkie koncerty BEZP¸ATNY!

Falujàce miasto
i starszych, niejednokrotnie przybywajàcych na
koncert ca∏ymi rodzinami. Dla mnie – osoby z innego, bardziej làdowego Êwiata – to, co widzia∏am
by∏o bezprecedensowym wydarzeniem. Nie spodziewa∏am si´, ˝e muzyka potrafi w taki sposób
oddzia∏ywaç na widzów, ˝e daje si∏´ do wspólnej
zabawy, Êpiewu, ˝e tak niesamowicie jednoczy.
Ten pierwszy dzieƒ drugiej edycji festiwalu by∏ dla
mnie swego rodzaju prze∏omem w postrzeganiu
nieznanej mi dotychczas muzyki. I od tej pory „Z¢ZA” sta∏a si´ imprezà, której po prostu nie mo˝na
opuÊciç. Ze zniecierpliwieniem czekam na kolejny
maj i kolejnà wielkà przygod´. Choç organizacja
takiego przedsi´wzi´cia, w której równie˝ uczestnicz´, wymaga wiele „zachodu” i jeszcze wi´cej
cierpliwoÊci (tu pozdrowienia dla Maçka), musz´
stwierdziç, ˝e naprawd´ warto. Warto przez te
dwa dni poczuç si´ zupe∏nie inaczej, pobyç w odrealnionym otoczeniu, gdzie wszystko, co widuj´
na co dzieƒ, nagle nabiera zupe∏nie odmiennego
znaczenia.
Czym jest „Z¢ZA” dla ¸aziszczan? Momentem oderwania si´ od rzeczywistoÊci, wytchnienia
w codziennym biegu, mo˝liwoÊcià poznania innego – mo˝e o wiele lepszego – Êwiata. Na pewno,
po trzech edycjach festiwalu, szantom przyby∏o
wielu nowych fanów, osób, które, gdyby nie „Z¢ZA”, nigdy nie mia∏yby szans na pos∏uchanie tego
rodzaju muzyki i rozsmakowanie si´ w niej. Festiwal daje nam wszystkim szans´ poznania wielu
ciekawych ludzi, nawiàzania nowych znajomoÊci.
Tegoroczny konkurs b´dzie mia∏ formu∏´ szantowego
Idola – czyli podobnie jak w ubieg∏ym roku. Zespo∏y b´dà
oceniane na ˝ywo przez pi´ciu jurorów. Zesz∏oroczna
formu∏a wzbudzi∏a ogromne emocje, prowokujàc o˝ywione
dyskusje na grupie pl.rec.zeglarstwo.szanty. W tym roku
formu∏a jest dopracowana i miejmy nadziej´, ˝e zapewni
widzom sporo emocji, a zespo∏om konkursowym da
poczucie sprawiedliwej oceny. Tak jak poprzednio, jurorzy
b´dà komentowaç wyst´p ka˝dego z zespo∏ów zaraz po
zakoƒczeniu prezentacji natomiast przyznawanie punktów
i koƒcowa ocena odb´dà si´ ju˝ po zakoƒczeniu cz´Êci
konkursowej. I to jest zmiana w porównaniu do roku
ubieg∏ego.
¸atwo nie b´dzie, ale mimo to zespo∏y konkursowe nie
zniech´ci∏y si´ i mamy komplet. OczywiÊcie nie ob´dzie si´
bez emocji, zwyci´zców i przegranych. Formu∏a podobna
do telewizyjnego Idola – niezmiennie kontrowersyjna –
zapewne znów znajdzie zwolenników jak i przeciwników.

W konkursie zagrajà:
1) M∏ode Bradeli (Radom)
2) Pchnàç w t´ ∏ódê je˝a (Chorzów)
3) The Coofels (Bia∏ystok)
4) Druga Wachta (Katowice)
5) Za Horyzontem (Wroc∏aw)
6) Pod Masztem (Wroc∏aw)
7) Passat (Bytom)
8) Bukanierzy (Warszawa i nie tylko)
Sk∏ad Jury:
1) Bo˝ena TIB Jaworska
2) Dominika P∏onka (Sàsiedzi)
3) Wojciech MUZYK Harmansa (Per∏y i ¸otry)
4) Tadeusz WITA (MDK ¸aziska Górne)
5) Pawe∏ SYNCHRO J´drzejko (Banana Boat)

I co z tego, ˝e zobaczymy si´ dopiero za rok – mamy coÊ wspólnego, coÊ ∏àczàcego – wspomnienia
z ostatniej „Z¢ZY” oraz odmierzanie czasu do nast´pnej. ¸aziska Górne w drugi majowy weekend
stajà si´ zupe∏nie innym miastem. UÊmiechni´te,
weso∏e, rozeÊmiane i rozÊpiewane. Przebywajàc
tu ma si´ wra˝enie, ˝e ziemia faluje – i to wcale
nie z powodu górniczych tàpni´ç! ¸aziska sà wtedy jak ˝aglówka, która pokonujàc fale, nic sobie
nie robi z ewentualnego niebezpieczeƒstwa, nastawia si´ na przygod´, a przede wszystkim na
dobrà zabaw´.
Joanna Pasierbek
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GOSPODARZE

PIATEK 6 maja

EWA MOåKO – Dyrektor Miejskiego
Domu Kultury w ¸aziskach Górnych.
Od samego poczàtku powo∏ania do
˝ycia festiwalu szantowego w ¸aziskach Górnych oddana tej idei. Wierna fanka zespo∏u Banana Boat, jak
i reszta za∏ogi MDK. Bardzo mi∏a i sympatyczna. Otwarta na wszelkie nowe
(nawet te zwariowane) pomys∏y. Zawsze s∏u˝y radà i pomocà ale potrafi
te˝ byç wymagajàca. Nie liczy godzin
pracy, jeÊli trzeba siedzi po nocach.
Fankà szant zosta∏a, gdy pozna∏a zespó∏ Banana Boat.

BANANA BOAT
– zespó∏ szanty a capella.
Pomys∏odawcy i organizatorzy festiwalu. Doskonali szantymeni i zdolni
organizatorzy. Na scenie dajà z siebie
wszystko, bardzo lubià marzyç. Zamarzy∏ im si´ lot samolotem na koncert
to polecieli... i to dwa razy. Zapragn´li nagraç dobrà p∏yt´ to nagrali... od
razu dwie. WymyÊlili festiwal i go zorganizowali. Lubià zaskakiwaç. To oni
byli sprawcami powrotu na scen´ legendy polskich szant – zespo∏u Tonam
i Synowie, który w 2003 roku da∏
wspania∏y (pierwszy po latach) koncert i to na Z´zie. Lubià si´ przebieraç
i prowokowaç. Rok temu na krakowskim Shanties, wystàpili w... prawie
niczym, za to na Z´zie wskoczyli
w eleganckie fraki. Zorganizowali najefektywniejszà kampani´ promocyjnà
p∏yty – w ciàgu miesiàca sprzedali
1000 egzemplarzy. Równie dobrze
czujà si´ na scenach szantowych jak
i... dyskotekowych. W tym roku otrzymali podwójne drugie miejsce w konkursie do nagrody Contemporary
A Capella Recording Award 2005 –
czyli nagrody za najlepsze nagranie
a cappella roku 2005 – w obu kategoriach: Folk/World Album (”A morze
tak, a mo˝e nie...”) i Folk/World Song
(”Arktyka”).

Od samego poczàtku Kubryk to ta sama ekipa i prawie niezmieniona formu∏a. W ub. roku festiwal odby∏ si´ po raz 20-ty. W tym roku znowu
czeka nas jubileusz. Tym razem gospodarze,
Cztery Refy b´dà obchodziç swoje pierwsze XXlecie. Z tej okazji – choç jak zastrzega Jerzy Rogacki, bez tortów, szampanów, benefisów itp. –
odb´dzie si´ 6- godzinny koncert, na którym wystàpi kilkunastu wykonawców – przyjació∏ Refów.
O tym jak to si´ zacz´∏o i co nas
czeka w tym roku – poni˝ej. Bardzo nieszcz´Êliwie si´ sta∏o, ˝e
uleg∏ zmianie termin festiwalu
i pokry∏ si´ z Z´zà, nie tak mo˝e
zas∏u˝onà, ale ju˝ klimatycznà
imprezà. Szantymeni i szantymaniacy b´dà troch´ rozdarci –
ja na pewno. KP.
„Pomys∏ zorganizowania
spotkaƒ z piosenkà ˝eglarskà
w ¸odzi zrodzi∏ si´ przynajmniej
2 lata przed jej oficjalnà premierà, w g∏owach zaprzyjaênionych,
muzykujàcych dla przyjemnoÊci
˝eglarzy, spod znaku Akademic-

kiego Klubu ˚eglarskiego. (...) W tym klubie pami´tano te˝ dorobek artystyczny nieistniejàcego
ju˝ od 1980 r. zespo∏u REFPATENT – prekursora
rodzimego „szantowania”.
Propozycje reaktywowania grupy i organizacji
imprezy pojawia∏y si´ co jakiÊ czas i powoli dojrzewa∏y. W tzw. okresie przejÊciowym, ∏ódzcy ˝eglarze spotykali si´ regularnie w specjalnie zaaran˝owanym, g∏ównie do tego celu, lokalu „Omega”. S∏owa uznania nale˝à si´ tu Tadzikowi Stecowi (obecnie w Australii), który dokona∏ wr´cz nieprawdopodobnej metamorfozy obskurnej mordowni „Danusia”, w sympatyczny lokal o wystroju ˝eglarskim.

festiwale

XXI ¸ódzkie Spotkania
z Piosenkà ˚eglarskà KUBRYK,
¸ódê, 6-8 maja

PieÊni z kubryku

Program
piàtek – 6 maja 2005, ¸ódê (Sala Kinowa ¸DK, ul Traugutta 18)
godz. 18:00
KONCERT BALLAD ˚EGLARSKICH I MUZYKI FOLK
w programie:
CZTERY REFY, FLASH CREEP, FUN GLASS, Ian Woods (Anglia), KOCHANKOWIE
RUDEJ MARII, Piotr Milewski, Przemys∏aw Mordalski, SAMHAIN, Ula Kapa∏a
z zespo∏em i inni
Przewidywane zakoƒczenie ok. 23:00. (kolejnoÊç wyst´pów b´dzie og∏oszona
najpóêniej w dniu koncertu
sobota – 7 maja 2005, ¸ódê (Sala Kinowa ¸DK, ul Traugutta 18) godz. 17:00
KONKURS DEBIUTÓW godz. 18:30
KONCERT XX-lecia zespo∏u CZTERY REFY (CZTERY REFY i ich GoÊcie)
ATLANTYDA, BUKANIERZY, CZTERY REFY, DRAKE, FLASH CREEP, Ian Woods
(Anglia), KOGA, LEJE NA POK¸AD, NORTH CAPE, PER¸Y i ¸OTRY, Piotr
Milewski, SAMHAIN, Ula Kapa∏a z zespo∏em... i inni
Przewidywane zakoƒczenie ok. 24:00.
Prowadzenie: Andrzej Âmigielski
W dn. 6-7.05.2005 przewidziane sà tak˝e imprezy towarzyszàce w tawernie
„GNIAZDO PIRATÓW”, ¸ódê, ul. Wólczaƒska 44/50. (godzin zakoƒczenia tych
imprez... si´ nie przewiduje)
niedziela – 8 maja 2005, ¸ódê (Tawerna „GNIAZDO PIRATÓW”, ul.
Wólczaƒska 44/50) godz. 18:00 „SURVIVORS' PARTY” (Koncert dla Wytrwa∏ych
i Upartych)

Uwaga! Organizatorzy zastrzegajà sobie mo˝liwoÊç zmian w programie.

Tam rodzi∏y si´ projekty wi´kszych i mniejszych
rejsów, tam te˝ przynajmniej raz w miesiàcu,
a póêniej nawet co tydzieƒ Êpiewano ˝eglarskie
pieÊni. W takiej atmosferze ustali∏ si´ eksperymentalny sk∏ad grupy, nazwanej niebawem CZTERY
REFY. W tym samym czasie dojrza∏ te˝ pomys∏ organizacji ∏ódzkiej imprezy o charakterze ogólnopolskim. Jak nietrudno si´ domyÊleç, rol´ jej animatorów objà∏ wspomniany wy˝ej zespó∏. (...)
Na Kubryku postawiono na jakoÊç (a nie
iloÊç), zarówno publicznoÊci jak i wykonawców,
mi∏à atmosfer´, sprzyjajàcà integracji i, co wtedy
by∏o oczywiste, na tradycyjne podejÊcie do repertuaru. (...) Wykonawcom dano mo˝liwoÊç nieskr´powanej wypowiedzi artystycznej, a nawet mo˝liwoÊç „wymiany za∏óg” mi´dzy zespo∏ami i wspólnych eksperymentów estradowych. Ze wzgl´du
na du˝à presj´ „m∏odych i dobrze zapowiadajàcych si´” wprowadzono Konkurs Debiutów, który,
jak sama nazwa wskazuje, dawa∏ tylko debiutantom szans´ pokazania swych mo˝liwoÊci i np.
„awansu” do Krakowa. Nie zrezygnowano te˝
z Nagrody PublicznoÊci, ograniczono jà jednak do
najbardziej bezpoÊredniej i niezbyt demoralizujàcej formy – tzn. „zrzuty do kapelusza”. (...)
Skromne, ale sympatyczne ∏ódzkie spotkania
w ciàgu kilku nast´pnych lat wpisa∏y si´ na list´
najbardziej znanych i cenionych imprez tego typu
w Polsce. Na kolejnych edycjach KUBRYKU pojawia∏o si´ coraz wi´cej znanych gwiazd, ale tak˝e
i nowych g∏osów, które dzi´ki tej imprezie zyskiwa∏y popularnoÊç. W zasadzie, ∏ódzka publicznoÊç mog∏a zawsze pos∏uchaç prawie wszystkich
liczàcych si´ wykonawców..., no chyba, ˝e zdecydowanie nie mieÊcili si´ w obowiàzujàcej tam konwencji. (...) W czasach potwornej komercjalizacji,
która nie omin´∏a nawet tzw. „piosenki ˝eglarskiej”, KUBRYK pozosta∏ wierny swym za∏o˝eniom sprzed lat. W imieniu Organizatorów i swoim
w∏asnym zapraszam na KUBRYK '2005, który
w tym roku odb´dzie si´ w dniach 6-8 maja”.
Jerzy Rogacki
Kier. artystyczny KUBRYKU '2005
(i wszystkich poprzednich).

Ca∏y tekst na
http://czteryrefy.szanty.pl/kubryk/index.html
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XVI Spotkania z Piosenkà ˚eglarskà i Muzykà Folk
SZANTY WE WROC¸AWIU

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki
˚eglarskiej „FOSA”, Szyd∏owiec, 14 maja
Po raz drugi mi∏oÊnicy piosenki ˝eglarskiej i szant klasycznych
b´dà mieli okazj´ spotkaç si´ w Szyd∏owcu (w po∏udniowej
cz´Êci województwa mazowieckiego, 29 km od Radomia).
Koncert gwiazd poprzedzi cz´Êç konkursowa, w której m∏ode
zespo∏y b´dà walczyç o „Z∏oty, srebrny i bràzowy kliper”. Organizatorami sà: Szyd∏owieckie Centrum Kultury – Zamek, Zespó∏ Szanty Klasycznej i PieÊni Kubryku KLIPER, Fundacja Lekarskie ˚agle z ramienia LK˚ „Bocianie Gniazdo” Okr´gowej
Izby Lekarskiej w Warszawie i Hufiec ZHP – Szyd∏owiec KIH
„Na siag´”.
Impreza zaczyna si´ o 15.00 konkursem, koncert laureatów
i gwiazd rozpocznie si´ o godz. 18.00. Szczegó∏y na www.sckzamek.pl (KP)

Orkiestra Samanta

XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki
˚eglarskiej BEZAN 2005, Tarnów, 16-21 maja

Mechanicy Shanty

Per∏y i ¸otry

zdj´cia
Kamil
Piotrowski
agencja
a-press

Koncert
w ¸ykendzie

19 maja, czwartek,
godz.19.30 – Sala Klubowa TCK, Rynek 5
Wernisa˝ wystawy marynistycznej – „Pasje Ludzi Morza – Rejsy pod Bezanem”
godz. 20.00 – Piwnice TCK, Rynek 5
Biesiada ˝eglarska, zagrajà:
The Cotton, North Cape, Segars, Nordet /Francja/
20 maja, piàtek
godz. 10.00 – Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza
KONCERT DLA DZIECI
godz. 19.00 – Tarnowski Teatr, ul. Mickiewicza
Koncert wspomnieƒ i Jubileuszowy „To ju˝ 20 lat”
The Cotton, Cztery Refy, Stare Dzwony, North Cape, Segars,
Nordet /Francja/ oraz laureaci pierwszych edycji BEZANU
21 maja, sobota,
godz. 19.00 – Amfiteatr Letni, ul. Kopernika
KONCERT FINA¸OWY
Shannon, Ryczace Dwudziestki, Cztery Refy, RYCZÑCESHANON
Imprezy Towarzyszàce:
- Koncerty i spotkania w klubie festiwalowym
– Tawernie BEZAN – ul. ˚ydowska
- wystawa XX lecie Klubu ˚eglarskiego BEZAN
– „Rejsy pod BEZANEM
KARNETY: normalne 55 z∏, ulgowe 40 z∏.

Festiwal Piosenki ˚eglarskiej
„SZANTA NA SUKCES”, Kielce, 20-21 maja

All hands

„Szanta na Sukces” to obecnie najm∏odszy festiwal szantowy
o nies∏ychanie ciekawej koncepcji konkursu. Zanim dojdzie bowiem do fina∏owej konfrontacji konkursowiczów muszà oni daç
wczeÊniej recital podczas jednego z serii spotkaƒ, zwanych
wachtami. Na poszczególnych spotkaniach wyst´pujà zazwyczaj 3 lub 4 zespo∏y konkursowe i jedna gwiazda wieczoru.
W koncercie fina∏owym udzia∏ biorà wszystkie zespo∏y z poszczególnych wacht, w tym roku (rejs II) odby∏y si´ 4 wachty.
W konkursie fina∏owym zespo∏y wykonajà po 4 piosenki: 2 autorskie, 1 losowanà wÊród 3 w danej grupie (szanta klasyczna,
pieÊƒ kubryku, piosenka ˝eglarska), 1 obowiàzkowà dla
wszystkich szant´ klasycznà. Zapowiadajà si´ wi´c niez∏e
emocje. JeÊli do∏o˝ymy do tego wizyt´ w Kielcach czo∏ówk´
polskiej sceny ˝eglarskiej z Zejmanem, Atlantydà i Mechanikami na czele oraz goÊcia z... Bretanii – nie wypada nie byç
Piàtek, 20 maja, g. 18.00 – Ma∏a Scena KCK
Konkurs.
Sobota, 21 maja, g. 12.00 – Du˝a Scena KCK
Zejman i Garkumpel dla najm∏odszych.
Sobota, 21 maja, g. 18.00 – Du˝a Scena KCK
Koncert laureatów oraz m.in.
Atlantyda, Canoe, EKT Gdynia, Mechanicy Shanty, Zejman
i Garkumpel i Nordet (Francja).
(êród∏o strony internetowe organizatorów)
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nadawaç audycje z muzykà ˝eglarskà. To zaanga˝owanie placówki
w promowanie szant i ˝eglarstwa
nie powinno dziwiç, jej dyrektorem
jest Ireneusz Herisz, który sam jest
szantymenem. Dowodzi on grupà
Segars, wraz z którà od 6 lat organizuje przy MDK-u festiwal piosenki
˝eglarskiej »Wiosenne Szantowisko«, który ostatnio zmienia swój
charakter stajàc si´ powoli festiwa-

KALENDARIUM
Najbli˝sze
FESTIWALE
czerwiec
ZEGRZE, Piknik Szantowy
Gniazdo Piratów
lipiec
GI˚YCKO
XIII Festiwal Piosenki
˚eglarskiej i Morskiej
„Szanty w Gi˝ycku”
KUNICE
Ogólnopolski Festiwal
Piosenki ˚eglarskiej
I¸AWA
Letni Festiwal
Piosenki ˚eglarskiej
SANDOMIERZ
Festiwal
Piosenki Wodniackiej
„Szantomierz”
MRZE˚YNO
Festiwal „S∏ona Woda”

•

Festiwal piosenki
˝eglarskiej,
„Wiosenne Szantowisko"
22 maja, od godz. 16.00,
park miejski w Bytomiu
przy ul. Wroc∏awskiej
wystàpià laureaci
konkursów przedszkolnego
i dzieci´cego
oraz
Passat, Segars i Nordet
(Bretania/Francja)

•

NAJM¸ODSZA
WACHTA
O tym, ˝e z Bytomia wywodzà
si´: Ryczàce Dwudziestki, Segars,
Passat, zespo∏y znane na scenie
szantowej wie wielu. Szantymaniacy orientujà si´ zapewne, ˝e w Bytomiu mieszkajà tak˝e cz∏onkowie
wielu znanych grup szantowych
dzia∏ajàcych na Âlàsku, m.in. Henryk „Szkot” Czeka∏a (za∏o˝yciel
RO'20, dziÊ lider „Mechaników
Shanty”), Pawe∏ Konieczny (Banana
Boat), Wojtek Paluszkiewicz (Per∏y
i ¸otry), Rafa∏ Krzysztoƒ (Sàsiedzi).O tym, ˝e kiedyÊ dzia∏a∏y tu grupy Watersztagi, V i Kant – nagradzane na wielu festiwalach, te˝
pewnie par´ osób wie i ˝e do Bytomia przyznaje si´ Jerzy Por´bski
(dziÊ mieszkaniec ÂwinoujÊcia) –
znany szantymen, cz∏onek „Starych
Dzwonów”.
Ale ju˝ zapewne niewielu z Was
wie, ˝e w Bytomiu coraz Êmielej daje o sobie znaç najm∏odsza wachta.
Ostatnio bowiem bakcyla szantowego ∏apià coraz m∏odsze pokolenia.
Dzieje si´ tak za sprawà Damiana

Gaw∏a (wspó∏za∏o˝yciel
Ryczàcych
Dwudziestek), który od lat promuje piosenk´ ˝eglarskà wÊród najm∏odszych, Êpiewajàc razem z ma∏ymi „Wilczkami”.
Na prawdziwe centrum szantowe wyrasta M∏odzie˝owy Dom Kultury nr 1, w murach którego od lat
dzia∏ajà uznane ju˝ grupy szantowe
„Segars” i „Passat”, a tak˝e dzieci´cy zespó∏ „Weso∏a Za∏oga” (prowadzi go Ania Górecka z Passatu). Od
paêdziernika ub.r. w MDK odbywajà
si´ w ka˝dy 3 czwartek miesiàca
„Wieczory Folkowe” – podczas, których m∏odzie˝ ma szans´ pos∏uchaç
uznanych zespo∏ów ˝eglarskich. Od
niedawna spotykajà si´ tu tak˝e harcerze 1 Harcerskiej Dru˝yny Wodnej. Od tego roku MDK sta∏ si´ te˝
przyczó∏kiem dla redakcji Magazynu
Mi∏oÊników PieÊni Morza „Szantymaniak” a od maja zacznie tu dzia∏aç zespó∏ redakcyjny, m∏odzie˝owego radia internetowego o nazwie
„Radio Latarnia”, które te˝ b´dzie

lem kierowanym do dzieci i m∏odzie˝y w∏aÊnie. A dzieje si´ tak za sprawà Ani Góreckiej i Iwony Smo∏kowicz, które 2 lata temu zorganizowa∏y po raz pierwszy konkurs piosenki
˝eglarskiej dla dzieci ze szkó∏ podstawowych. Rok póêniej odby∏ si´
te˝ konkurs dla przedszkolaków –
organizowany przez Przedszkole nr
23. Laureaci obydwu konkursów
wystàpili podczas fina∏u „Wiosennego...” w bytomskim parku przed
gwiazdami sceny szantowej takimi
jak Cztery Refy, Mechanicy Shanty,
Segars, Atlantyda. Dzi´ki temu co
by∏o i temu co dzieje si´ obecnie
w szantach bytomskich mamy najwi´kszà liczb´ szantymenów przypadajàcych na 1 m2 powierzchni
w kraju (a mo˝e i na Êwiecie). Wystarczy, ˝eby og∏osiç si´ kolebkà
Êlàskiego szantowania?
Tekst i zdj´cia:
Kamil Piotrowski

WIECZORY FOLKOWE
w MDK nr 1 w Bytomiu
19 maja, czwartek, g.18.00
VII Wieczór Folkowy
- koncert bretoƒskiej grupy
NORDET
16 czerwca, czwartek,
g.18.00
VIII Wieczór Folkowy
- koncert tyskiej grupy
"Per∏y i ¸otry"
sala kameralna
MDK nr 1, Bytom
ul. Powstaƒców
Warszawskich 12
(30 m. od dworca PKP/BUS)
wst´p bezp∏atny

Czarter
jachtów
na MAZURACH
m.in. DZ, Orion,
Sasanka, Omega
OW „Mazury”
w Krzy˝ach,
tel. 087/423 17 84
032/326 23 50
www.nat.pl
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relacje
W POSZUKIWANIU
„DREWNIANEJ KOMNATY”
WieÊç nt. „Wieczorów Folkowych” w MDK nr 1 w Bytomiu dotar∏a
do mnie na tyle póêno, ˝e dwa pierwsze przegapi∏em. Ale ju˝ na III WF i na
koncert zespo∏u „Passat” wybra∏em si´ wraz z córkà. Ledwie usiedliÊmy
w drugim rz´dzie, a ju˝ nap∏yn´∏y wspomnienia. Sam bowiem dwukrotnie stawa∏em na tej scenie. W 1983 jako cz∏onek chóru towarzyszàcego
Kasi Grzeli podczas Harcerskiego Festiwalu „Kolorowe korowody” (byliÊmy wówczas w Za∏odze Jungów przy I Harcerskiej Dru˝ynie Wodnej
w Bytomiu). Po raz drugi zaÊ w 1999 roku, jako cz∏onek zespo∏u „V” odbiera∏em tu „Z∏otà Bosmank´”.
W trakcie koncertu penetrowa∏em w g∏´bokim zamyÊleniu i zas∏uchaniu poszczególne fragmenty sceny. Nagle mój wzrok zatrzyma∏ si´ na elemencie scenografii
usytuowanym najbli˝ej mnie, tu˝
przy kraw´dzi sceny – dos∏ownie
w odleg∏oÊci 3m od mojego fotela.
Wyostrzy∏em wzrok w pó∏mroku
widowni. Najpierw zje˝y∏ mi si´
w∏os a nast´pnie poczu∏em mi∏e
ciep∏o!!! Jak mog∏em tego wczeÊniej nie zauwa˝yç! Zobaczy∏em
coÊ, co po raz ostatni widzia∏em
ponad 15 lat temu. Jeszcze tylko
kilka sekund wàtpliwoÊci czy aby
si´ nie myl´ i powiedzia∏em sobie:
„tak! pozna∏bym to na koƒcu
Êwiata”. By∏ to „kawa∏ek” naszej
harcówki Za∏ogi Jungów z SP nr
53 przy os. Arki Bo˝ka. A dok∏adniej to by∏ talrep – mocowanie
want z wykonanymi ze sklejki
imitacjami bloczków przytwierdzonymi odcinkami linek do
drewnianej belki, a ta z kolei przymocowana by∏a do pod∏ogi w harcówce. Patrzy∏em w to jak w relikwi´! Sprawi∏ mi niesamowità radoÊç widok czegoÊ, o co za m∏odu
si´ potyka∏em, siada∏em na tym,
stawa∏em... Ju˝ zupe∏nie nie s∏ucha∏em koncertu. Patrzy∏em tylko
nerwowo na ten „fragment przesz∏oÊci” jakby w obawie, ˝e ktoÊ go
ukradnie, to znów zerka∏em na
zegarek poganiajàc jego wskazówki. Chcia∏em jak najszybciej
zrobiç fotk´ i ustaliç skàd to i gdzie
jest reszta?!
Po koncercie dopad∏em Kamila
Piotrowskiego (organizatora imprezy) i poprosi∏em go o zrobienie
fotek. Spotka∏em te˝ kilku harcerzy z „Wodnej” i dowiedzia∏em si´,
˝e istniejà pozosta∏e (choç nie wszystkie) elementy harcówki! Jest flagsztok, sà „pó∏∏odzie-pó∏rega∏y”, jest ko∏o sterowe, sà skrzynie... Istniejà, majà si´ dobrze i b´dà s∏u˝yç w nowej harcówce urzàdzanej w∏aÊnie w MDK
nr 1. Zrobi∏o mi si´ przyjemnie! By∏em przekonany, ˝e to zagin´∏o bezpowrotnie, gdy˝ harcówka zosta∏a rozebrana w latach 90-tych a na jej miejscu powsta∏ gabinet dyrektora. Wtedy te˝ mój trop „drewnianej komnaty”
si´ urwa∏, a˝ do dziÊ.
Szczegó∏y dotyczàce budowy, jej wyglàdu oraz histori´ Za∏ogi Jungów
(z niej wywodzi si´ m.in. Andrzej „Qnia” Grzela z „Ryczàcych Dwudziestek”,
w niej powsta∏ zespó∏ „Watersztagi”, którego mia∏em zaszczyt byç wspó∏za∏o˝ycielem i twórcà nazwy) ju˝ wkrótce poznacie na stronie
http://www.1hdw.mamertyni.glt.pl/, gdzie sukcesywnie powstaje historia
dru˝yny. I w zwiàzku z tym prosz´ o kontakt cz∏onków Za∏ogi Jungów
a zw∏aszcza tych, którzy uczestniczyli w budowaniu tej harcówki, pod adres
berlin@bsi.org.pl lub kanfis@wp.pl
Krzysztof „Kanfis” Berliƒski
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Per∏y i ¸otry „Festival Maritim” Brema (Niemcy) 6-8.08.2004
Podobno przypadki nie istniejà. Podobno wszystko jest z góry zaplanowane, ma swoje miejsce w Wielkiej Ksi´dze Przeznaczenia. Kiedy ciep∏ego,
kwietniowego wieczora zakleja∏em kopert´ z ostatnià p∏ytà „Pere∏ i ¸otrów” i listem polecajàcym do organizatorów
najwi´kszego niemieckiego festiwalu

w morskim klimacie. Wàskie koje, ciasne korytarze, drewniany pok∏ad i starannie zakonserwowane sta∏e olinowanie. Gdzieniegdzie pamiàtkowe zdj´cia
sprzed kilkudziesi´ciu lat. M∏odzi, przystojni niemieccy oficerowie szkolàcy
swoje umiej´tnoÊci. JakoÊ dziwnie zadr˝a∏o mi serce kiedy przyglàda∏em si´
tym fotografiom. W niewyt∏umaczalny sposób przewin´∏o
mi si´ przed oczami kilka
okrutnych, wojennych obrazów znanych z ksià˝ek: odyseja ORP „Orze∏”, ostatnia
droga „Pi∏sudskiego”...
Sama impreza, jak to europejskie szantowanie, specyficzna. Wiele scen rozsianych
po ró˝nych miejscach portowego miasteczka. Ma∏e grupki s∏uchaczy w´drujàce od
sceny do sceny. Profesjonalni
akustycy w lot chwytajàcy ka˝dà sugesti´ wykonawców. Wszystko na czas,
wszystko perfekcyjnie. Obiad w dobrej
restauracji, i granie od rana do wieczora. Nostalgia na twarzach s∏uchaczy wywo∏ywana dêwi´kami „Roseanny” i podziw (graniczàcy z przera˝eniem) przy
hedonistycznie doskona∏ych Muzykowych prezentacjach wielkiego „Cis”. Po-

Nazwa eksportowa:
„Pearls and Rascals”
szantowego, liczy∏em raczej, ˝e b´dzie
nam dane wystàpiç na nim w roku 2005.
Jakie˝ by∏o moje zdziwienie, gdy par´
dni póêniej dosta∏em utrzymanego w entuzjastycznym tonie maila zawierajàcego konkretne propozycje grania na bremeƒskim festiwalu jeszcze w roku 2004.
Festiwalu, którego nazwa niewiele mi
mówi∏a, natomiast wzbudzi∏a b∏ogà min´
na twarzy, spytanego o rad´, Jurka Rogackiego. Kilka wyst´pów na kilku scenach, dwa dni w jednym z najstarszych
miast niemieckich. Decyzja ch∏opaków
by∏a b∏yskawiczna – jedziemy!
Na europejskich imprezach wszystko jest inne. Inna jest skala zjawiska, inne pieniàdze, inne warunki. Inaczej podchodzi si´ do wykonawców, inaczej reaguje publicznoÊç. To, co w Polsce jest
okazjà do wy˝ycia si´ dla m∏odych entuzjastów muzyki ˝eglarskiej, w Niemczech traktowane jest Êmiertelnie powa˝nie – jako dziedzictwo, piel´gnowany morski folklor. Inna jest te˝ Êrednia
wieku potencjalnego wielbiciela szant.
W Polsce nie przekracza dwudziestu
paru lat, w Europie oscyluje wokó∏ pi´çdziesi´ciu.
Festival Maritim to jedna z najwi´kszych niemieckich imprez szantowych.
Odbywa si´ w Vegesack – portowej
dzielnicy Bremy. Na starorzeczu Wezery zacumowany ˝aglowiec – rówieÊnik
naszego „Daru Pomorza” przekszta∏cony w hotel. Tam zostaliÊmy zakwaterowani. Miejsce ciekawe, bo utrzymane

tem recenzje dziennikarzy „Wesser Kurier” – „pi´ciu ch∏opaków z dalekiej Polski zaprezentowa∏o zupe∏nie nieznany
sposób Êpiewania szant – ˝ywio∏owy
oparty na polifonii i porywajàco pi´kny”.
„Dobra robota!” us∏yszeliÊmy po
ostatnim z planowanych wyst´pów od
Heidi – g∏ównej szefowej ca∏ego festiwalu. „Zagrajcie jeszcze jeden utwór na
koncercie fina∏owym, na du˝ej scenie”.
ProÊb´ wykonaliÊmy z du˝à radoÊcià.
Fina∏ by∏ chyba najbli˝szy polskiemu rozumieniu poj´cia „festiwal szantowy”.
Wielka scena, sporo znanych formacji,
nareszcie nieco m∏odzie˝y wÊród widzów. Jeden utwór – wybraliÊmy „Johna
Kanak´”. Za punkt honoru postawiliÊmy
sobie rozÊpiewanie niemieckiej braci
szantowej. Uda∏o si´. Trzeci refren zabrzmia∏ ju˝ z obu stron sceny. Kiedy
schodziliÊmy Heidi bi∏a brawo. „Do zobaczenia za rok!” S∏owa dotrzyma∏a.
W 2005 (od 5 do 7 sierpnia) te˝ w Bremie zagramy.
Micha∏ „Doktor” Gramatyka
(Per∏y i ¸otry)

Nie od dziÊ wiadomo, ˝e polscy szantymeni koncertujà niemal na ca∏ym Êwiecie.
I nie ma takiego festiwalu „all over the world”
gdzie wÊród publicznoÊci nie spotka∏oby si´
Polaka. Czekamy zatem na Wasze relacje z zagranicznych koncertów, zarówno od zespo∏ów jak i widzów. Ch´tnie zamieÊcimy je
w Szantymaniaku, oczywiÊcie prosimy tak˝e
o zdj´cia, jeÊli to mo˝liwe. Redakcja.

opularnoÊç piosenki ˝eglarskiej i szanty
P
jest w Polsce fenomenem na skal´ Êwiatowà. Muzyki tej ch´tnie s∏ucha si´ zw∏aszcza
w sezonie letnim, kiedy to jak kraj d∏ugi i szeroki rozbrzmiewajà festiwale piosenki ˝eglarskiej. Dok∏adna liczba polskich festiwali szantowych trudna jest do okreÊlenia, poniewa˝
w ci´˝kich ekonomicznie czasach cz´Êç z nich
pr´dko znika z pola widzenia, w ich miejsce
ciàgle pojawiajà si´ jednak nowe. Oprócz ch´ci bawienia mi∏oÊników pieÊni ˝eglarskich,
niektóre z tych cyklicznych imprez chcà tak˝e
dawaç szans´ zaistnienia na szantowym rynku m∏odym zdolnym zespo∏om. Dlatego istniejà konkursy.

konkursy
konkursu jest ponadto fakt, ˝e jurorzy mieli
na bie˝àco i publicznie oceniaç wyst´py zespo∏ów.
Podobnà formu∏´ zaczerpni´tà z telewizyjnego programu „Idol” zastosowali w ubieg∏ym roku na swoim konkursie organizatorzy
festiwalu „Z´za” w ¸aziskach Górnych. Jurorzy wyg∏aszali swoje opinie publicznie tu˝ po
zakoƒczeniu wyst´pu przez dany zespó∏ i publicznie przyznawali mu punkty. Poniewa˝
jednak taki sposób punktacji, a tak˝e uszczyJury XVI Spotkaƒ z Piosenkà ˚eglarskà i
Muzykà Folk

wyró˝ni∏o zespo∏y:
Bukanierzy (Warszawa),
Bra-de-li (Radom),
Pod Masztem (Wroc∏aw),
Pchnàç w t´ ∏ódê Je˝a (Chorzów),
przyzna∏o
III miejsce zespo∏owi:
Passat (Bytom),
II miejsca:
Drake (Cz´stochowa)
oraz Stary Bryg Szanty (Toruƒ)
I miejsce:
Za Horyzontem (Wroc∏aw)

Autor
z zespo∏em
Pod Masztem

Szko∏a
scenicznego obycia
Formu∏a konkursu jest na wi´kszoÊci festiwali bardzo podobna. Zespo∏y wykonujà
w obecnoÊci jury kilka utworów, a nast´pnie
wspomniane jury wydaje werdykt, Êciska prawic´ i rozdziela nagrody. Jednak przy mnogoÊci tego rodzaju imprez formu∏a ta zaczyna
chyba powoli wykazywaç oznaki zm´czenia.
Nie tylko konkurujàce ze sobà zespo∏y, ale tak˝e sami organizatorzy zaczynajà dostrzegaç
potrzeb´ zmian czy innowacji w regulaminach konkursów. I czynià to na ró˝ne sposoby.
Na festiwalu „Szantomierz” w Sandomierzu zespo∏y oprócz zwyk∏ego wyst´pu konkursowego mogà dodatkowo przedstawiç jurorom i publicznoÊci nieco wi´kszy zestaw piosenek – recital. W ten sposób udowadniajà, ˝e
nie sà jedynie wykonawcami trzech dopracowanych utworów konkursowych, ale ˝e sà te˝
w stanie na tym samym poziomie zagraç
d∏u˝szy koncert.
Ciekawà formu∏´ wymyÊlili organizatorzy
kieleckiej „Szanty na Sukces”. W konkursie
tego festiwalu zespo∏y oprócz w∏asnych utworów muszà zaprezentowaç dwie wylosowane
piosenki wzi´te z szerokiego nurtu ˝eglarskiej
klasyki. Aby zakwalifikowaç si´ do fina∏u tej
imprezy, nale˝y wczeÊniej wystàpiç z w∏asnym recitalem na jednym z cyklicznych koncertów zwanych wachtami. Ciekawostkà tego

pliwoÊç komentarzy jurorów, wywo∏a∏ spore
kontrowersje, organizatorzy zapowiadajà, ˝e
w tym roku nieco zmodyfikujà regulamin.
Dla atrakcyjnoÊci widowiska komentarze jurorów live b´dà utrzymane, ale przydzia∏
punktów odb´dzie si´ ju˝ w zaciszu gabinetu.
Na koniec warto wspomnieç, ˝e ostatnio
powoli zmienia si´ podejÊcie organizatorów do
amatorskich zespo∏ów. O ile dawniej po og∏oszeniu wyników zespo∏om dzi´kowano i na
tym koƒczy∏a si´ ich rola, o tyle teraz niektórzy
organizatorzy umo˝liwiajà m∏odym wykonawcom spotkanie z jurorami, by mogli poznaç dowiedzieç si´, dlaczego zostali tak czy
inaczej ocenieni. Tak dzieje si´ na przyk∏ad na
festiwalu „Port PieÊni Pracy” w Tychach,
a tak˝e na wspomnianym ju˝ „Szantomierzu”.
Dzi´ki takiemu spotkaniu wyst´p w konkursie
przestaje byç dla amatorskiego zespo∏u stresujàcym egzaminem, a mo˝e staç si´ prawdziwà
szko∏à scenicznego obycia.
Organizowanie konkursów – w takiej czy
innej formule – popieraç nale˝y z ca∏ych si∏. Bo
to z pewnoÊcià jedyna recepta na zapewnienie
polskiemu rynkowi piosenki ˝eglarskiej sta∏ego
dop∏ywu Êwie˝ej krwi, na wy∏anianie z ca∏ej
masy zespo∏ów tych naprawd´ zdolnych, które
mogà wspó∏tworzyç polskà szantowà pierwszà
lig´.
Robert Kolebuk (Pod Masztem)

Pierwszy dzieƒ "KopyÊci" odbywa∏ si´ w
Kawiarni Fama w budynku Kina Forum. W
szranki konkursowych zmagaƒ stan´∏o 7
zespo∏ów - wÊród zwyci´zców znaleêli si´:

Nagroda specjalna Jury:
Za obiecujàcà i pora˝ajàcà osobowoÊç
scenicznà dla
Micha∏a Basiukiewicza z zespo∏u
PontonBand (Warszawa)
III Nagroda:
Za ró˝norodnoÊç formy i wyczucie klimatu dla
zespo∏u
Drake (Cz´stochowa)
II Nagroda:
Za ciekawà interpretacj´ utworów dla zespo∏u
Stary Bryg Szanty (Toruƒ)
I Nagroda:
Za oryginalne teksty i aran˝acje piosenek dla
Piotr Âciesiƒski z zespo∏em Szanta˝yÊci
(Mrze˝yno)
Nagroda PublicznoÊci dla
zespo∏u OKAW Sztorm
JURY: Grzegorz "Gooroo" Tyszkiewicz Smugglers, Anna Maciorowska - Polskie Radio
Bia∏ystok, Danuta Nowicka - Akademicki
Jachtclub, El˝bieta Puczyƒska - Bia∏ostocki
OÊrodek Kultury.
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Banana Boat, Tawerna 10B
Warszawa, 23 kwietnia 2005

koncerty

10B - DZIESI¢å BANANÓW?
- JeÊli chcesz jechaç do Warszawy
masz 10 minut, zaraz b´d´! – us∏ysza∏em
w s∏uchawce g∏os Maçka J´drzejko. I rzeczywiÊcie by∏! Nie pozosta∏o mi nic innego
jak z∏apaç torb´, wrzuciç do niej aparat
i baterie (o nich za chwil´) i ju˝ gnaliÊmy
w kierunku stolicy. W Warszawce jeszcze
zaliczamy pysznà papryk´ u TIB (wspó∏redaktorki) i do tawerny.
Tawerna 10 B mieÊci si´ prawie w samym centrum Warszawy, a prowadzà jà
Jarek i Grzesiek z pomocà Ma∏gosi i wielu,
wielu przyjació∏. Du˝a sala, ciekawie zaprojektowane wn´trze, bar po lewej, scena po prawej, Winston Churchil za mnà.
Pierwsze koty za p∏oty – pomyÊla∏em.
Sporo czasu zaj´∏o Bananom usta-

wienie nag∏oÊnienia, ale si´ uda∏o i koncert móg∏ si´ rozpoczàç.
I teraz b´dzie o bateriach... dlaczego
kurna jak cz∏owiek si´ spieszy to zawsze
z∏apie te najbardziej roz∏adowane?!? By-

mogli. Bardzo szybko wybudzili sal´
z uÊpienia a w miar´ up∏ywu czasu niektórych tak˝e zmotywowali do taƒca. Pod
koniec wyst´pu, gdzieÊ po dwóch godzinach zabawy, nie by∏o na sali ju˝ chyba nikogo, kto nie bawi∏by si´ z innymi. Us∏yszeliÊmy wi´kszoÊç znanych szant i „ba-

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

TRZY NAS BY¸O

14

BIA¸YSTOK

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

GDYNIA

nanowych songów”. A po Bananach prawie do 3 rano gra∏ i Êpiewa∏ dla nas „Zibi”
i jego „Wyciàgni´ci z Mesy”. Czego to oni
nie zapodali – i piosenka ˝eglarska i turystyczna i stare rockowe szlagiery – oj dzia∏o si´... a ten skrzypek. Opuszcza∏em tawern´ 10B o dziewiàtej rano lekko niewyspany ale za to w Êwietnym humorze.
Znowu dobrze si´ bawi∏em i pozna∏em fajnych ludzi. Niestety, by∏ te˝ jeden minus...
smród dymu papierosowego przywioz∏em
do Katowic. Tawern dla niepalàcych nadal nie ma (a na Âlàsku nawet dla palàcych nie ma), ale myÊl´, ˝e do czasu.
Tekst: KP
Zdj´cia: KP, Micha∏ Gantz

Leje na Pok∏ad, The Coofels, Bezmiary
Tawerna Kliper, Warszawa, 23 kwietnia 2005

koƒczeniu eliminacji do tegorocznego festiwalu Shanties w Krakowie, gdzie niestety nie znaleêliÊmy uznania w oczach
Jury.
PostanowiliÊmy wziàç swój los we
w∏asne r´ce i pokazaç Êwiatu, ˝e prostota
formy, ubogie lub ˝adne instrumentarium
nie jest przeszkodà w atrakcyjnym prezentowaniu tego co w pieÊni ˝eglarskiej

www.szantymaniak.pl/gazeta
i u naszych przyjació∏:

Contrast Cafe
Bulwar Nadmorski
codziennie od 9 – ...

∏em za∏amany, uda∏o mi
si´ zrobiç raptem 4 zdj´cia – prawie 300 km
przebytych i tylko... 4
zdj´cia, ech...
Przed gwiazdà wieczoru
na chwil´ weszli na scen´ „Wyciàgni´ci z Mesy”, zaÊpiewali kilka znanych piosenek ˝eglarskich by rozgrzaç publicznoÊç.
Banany, mimo k∏opotów
z nag∏oÊnieniem i os∏abionym g∏osem Maçka,
jak zawsze dali z siebie co

Pomys∏ na zorganizowanie imprezy,
której przewodnim celem jest propagowanie klasycznych szant i pieÊni ˝eglarskich
Êpiewanych a capella czyli bez instrumentów, zrodzi∏ si´ w naszych g∏owach po za-

To wydanie
Szantymaniaka
dost´pne jest
w internecie

najlepsze. Choç przedsi´wzi´cie mo˝e nie
najwi´kszego kalibru, to przyprawia∏o
nas o dr˝enie serc. Czy wszystko zaskoczy?
Czy si´ uda? Czy publika dopisze?
Impreza rozpocz´∏a si´ punktualnie

o 21.00, w sobot´ 23 IV. W swoje goÊcinne progi przyj´∏a nas, Êwie˝o odnowiona,
tawerna Kliper. Przytulnie, klimatycznie –
a o ˝eglarskim charakterze tego miejsca
nieustannie przypomina∏y ˝eglarskie
atrybuty, których tam pe∏no (˝agle, pagaje, mapy, stare narty???:)))
Atmosfera od pierwszych minut by∏a
goràca, a napoje ch∏odzàce ch∏odne.

Jak wiadomo w takiej atmosferze silne m´skie g∏osy (i damski równie˝) brzmià
najlepiej.
Kolejno wyst´powali po sobie: Leje
na Pok∏ad, The Coofells i Bezmiary. Ka˝dy
z zespo∏ów mia∏ swoje 45 – 60 minut,
w trakcie których wykonywa∏ zarówno
materia∏ autorski jak i klasyki. W zwiàzku
z czym cz´Êç „oficjalna” imprezy zakoƒczy∏a si´ dopiero ok. pó∏nocy wspólnym
„all hands”.
Póêniej, jak to zwykle bywa rozpocz´∏y si´ spotkania i szantowanie w podgrupach:).
Ja nie zamyka∏em lokalu ale musia∏o
to trwaç pewnie do bia∏ego rana. Warto
podkreÊliç, i˝ jedna z sal (w której ÊpiewaliÊmy) obj´ta by∏a zakazem palenia (BRAWO!!! POPIERAMY!!! – redakcja). Nam
Êpiewa∏o si´ lepiej a i publika wi´cej mog∏a
zobaczyç:).
Powodzenie imprezy sk∏ania nas do
zastanowienia nad kontynuacjà pomys∏u, w którym gospodarzem ka˝dego nast´pnego koncertu by∏by jeden z zespo∏ów.
Mile te˝ powitamy w tym kó∏ku innych przedstawicieli szanty klasycznej.
ChcielibyÊmy by wspólne szantowanie bez
gitary na sta∏e wesz∏o do kalendarza ka˝dego mi∏oÊnika tej muzyki.
Tekst: Jan Cofa∏a
(Leje na Pok∏ad)
Zdj´cie: Karolina Sawicz

CZ¢STOCHOWA

Tawerna Port
ul. Dekabrystów 33,
pawilon. 16

KATOWICE

Sklep ˝eglarski Ster
ul. Ks.Bp. H. Bednorza 1
Morgans' Irish Pub
ul. Sienkiewicza 28

KRAKÓW

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

LUBLIN

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

¸ÓDè

Ober˝a Folkowa Zapiecek
ul. Piotrkowska 43
pn-pt. 14 – ..., so-nd – 16 – ...
Gniazdo Piratów
ul. Wólczaƒska 44/50

SZCZECIN

Tawerna Cutty Sark
ul. Bohaterów Warszawy 111

WARSZAWA

Pub Azyl
ul. Nowogrodzka 22
Tawerna Kliper
ul. Jana Olbrachta 46
od 19.00 – ...
Klub Muzyczny Barakuda
ul. Smoluchowskiego 2
od 13.00 – 1.00
Taverna 10 w skali
Beauforta
ul. Grzybowska 88
od 17.00 – ...
Tawerna Szanta
ul. Gotarda 16
od 18.00 – ...
Tawerna Gniazdo Piratów
ul. Ogólna 5
www.gniazdopiratow.com.pl

WROC¸AW

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

JURA KRAKOWSKO-CZ¢STOCHOWSKA

ZAPRASZAMY
NA OBOZY
PRZYGODOWO-SPORTOWE
W PROGRAMIE
˚EGLARSTWO, KAJAKARSTWO,
P¸YWANIE MOTORÓWKÑ,
NARTY WODNE, OPONA,
JAZDA KONNA, PAINTBALL,
WSPINACZKA ALPINISTYCZNA,
SPELEOLOGIA,
WYCIECZKI ROWEROWE
I PIESZE

OÊrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy - VENA
Poraj k./Cz´stochowy ul. Wojska Polskiego 79
tel. 34 / 31 45 131
fax/tel. 34 / 31 45 333
0 692 477 490

