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Kopyść’2010
Chociaż ciągle pływamy „ku Wyspom Szczęśliwym”,
szukając ich na prawdziwych morzach i oceanach, to przecież
wiele z tych wysp, najprawdziwiej szczęśliwych, można znaleźć o
wiele bliżej, po prostu obok, na lądzie. Pewnie nie zdradzę wielkiej
tajemnicy – taką lądową Wyspą Szczęśliwą, którą „zaliczamy” już
26 razy, szczęśliwą dla mnie, ale i setek i -  a patrząc na historię tysięcy już ludzi jest „Kopyść” – śpiewane spotkanie białostockich
żeglarzy. Powinienem napisać – organizowane przez białostockie
środowisko, bo tak naprawdę od lat jest to spotkanie żeglarzy
polskich, świecąca swoim blaskiem szantowa wyspa na mapie
dziesiątków podobnych krajowych festiwali i przeglądów.
Ten blask to nie przypadek. Tak jak każdą wyspę i każde
miejsce na ziemi można opisać klimatem, barwą nieba, meandrami
historii i pulsem duszy jej mieszkańców, tak i „Kopyść” ma klimat
niezrównanej życzliwości i przyjaźni, barwę różnorodnych
koncertów i ”spotkań pozascenicznych”, i historię zamierzeń,
imponujących wzlotów, niedostrzegalnych upadków   i borykań  
„z tym i owym”. A dusza? To najbardziej nieuchwytna rzecz,
którą raczej się czuje niż ujmuje w słowa. Więc żeby doświadczyć
wszystkiego, trzeba (i wystarczy) po prostu przyjechać. Zobaczyć,
wysłuchać i przeżyć, chociaż raz w roku, tą niezwykłą „Wyspę
Szczęśliwą”. Do pamiętania i krzepiącego uśmiechu na każde
wspomnienie.
I niech tak zostanie.
Dziękujemy!
Witajcie!
            Marek Szurawski
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Elżbieta Mińko

- Dyrektor Festiwalu
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Paweł Mińko
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PROGRAM ARTYSTYCZNY
PIĄTEK 16-04-2010
Godz. 19 00 „Czas w morze”
Aura Mesy
Ryczące Dwudziestki
The Bumpers
W konkursie:
Fucus
Korab
Jan Staszczyk
Szóstki
Szybki Montaż
Windjammers
Zmiana Wachty
Jarosław Jura
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SOBOTA 17-04-2010
Godz. 16 00 Koncert „Wiatr na wantach gra...”
Andrzej Korycki i Dominka Żukowska
Waldemar Mieczkowski z zespołem
Edward Wolański i Krzysztof Kummer
Marek Szurawski
Flash Creep
Brasy

Godz. 20 00 „Żeglujże żeglarzu”
Grzegorz GooRoo Tyszkiewicz
Atlantyda
Banana Boat
Mechanicy Shanty
Mordewind
oraz

laureaci konkursu
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WYKONAWCY
ATLANTYDA
Skład zespołu: Piotr Bułas, Remigiusz Kaliszkowski, Sławomir Klupś, Radosław
Kruszyna, Jarosław Stokowski

„Atlantyda” to zespół złożony z muzyków Trójmiasta i Warszawy,
z których część współtworzyła wcześniej znane grupy sceny „szantowej”.
Repertuar muzyczny stanowią tradycyjne i współczesne piosenki morskie
autorstwa założyciela grupy Sławomira Klupsia. „Marco Polo”, „Pacyfik”, „Stara
latarnia”, „Pożegnalny ton”, to tylko część utworów jego autorstwa, które
znane są wszystkim miłośnikom morskiego śpiewania. Zespół od lat jest
gościem największych festiwali szantowych, laureatem wielu nagród, m.in.
plebiscytu 20-lecia na najbardziej znane piosenki morskie, oraz gospodarzem
Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni.
Koncerty „Atlantydy” to mieszanka starych i nowych utworów w
akustycznym brzmieniu, zawierające w sobie elementy muzyki folkowej oraz
bluegrasu, tematycznie związanej z morzem i żeglowaniem.

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

Ten męski sekstet wokalny pojawia się wszędzie tam gdzie znajdą
się ludzie, którzy chcą się dobrze bawić przy muzyce płynącej wyłącznie z
sześciu męskich gardeł (a cappella) oraz obejrzeć jedyny w swoim rodzaju,
niezwykły, uśmiechnięty - bananowo-szantowy show. W charakterystycznych
koszulkach (sześć kawałków banana) członkowie zespołu przedstawiają
autorskie interpretacje szanty klasycznej oraz eksperymentują ze
współczesną piosenką żeglarską i innymi gatunkami muzycznymi.
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Zespół Banana Boat koncertował na wszystkich największych
scenach szantowych w Polsce. Zawitał także do Włoch, USA, Francji i Irlandii.
Najważniejsze osiągnięcia zespołu:
Najlepszy Debiut Shanties 2000 Festiwal Międzynarodowy w Krakowie
Grand Prix (2x) (Szczecin’99, Białystok KOPYŚĆ’01)
Nagrody Publiczności (3x) (Warszawa’01, Łódź’03, Wrocław’04)
Nagrody Główne (5x) (Katowice’94, Kraków’94, Tarnów’95, Szczecin’99,
Wrocław’01)
Nagroda Dziennikarzy dla Najbardziej Medialnej Postaci Shanties 2004
Podwójna II nagroda za najlepsze nagranie a cappella roku 2005 w
Contemporary A Cappella Recording Award 2005 - w dwu kategoriach:
Folk/World Album („A morze tak, a może nie...”) i Folk/World Song
(„Arktyka”)
Wyróżnienie na Shanties 2008 za autorską piosenkę „Stavanger”.

FLASH CREEP
Skład zespołu: Izabela Puklewicz, Maciej Łuczak, Czarek Sztendel, Paweł Hutny, Piotr
Ruszkowski „Picek”

Wykonawcy częściowo wywodzą się z zespołu „Cztery Refy” (Iza i
Maciek). „Flash Creep” oficjalną działalność rozpoczął od koncertu w Tawernie
„Stary Port”w Krakowie w styczniu 2004 roku. Od tej pory wiele razy pokazywał
się w tawernach w całej Polsce oraz był zapraszany na wiele festiwali, m.in. na
białostocką Kopyść, koncerty w Sandomierzu, Mikołajkach i Łodzi. W 2005 r.
w uznaniu wysokiego poziomu wykonawstwa zdobyli Nagrodę Wojewody
Małopolskiego za najlepszy debiut „Shanties”. Wokalistka i skrzypaczka
zespołu, Iza Puklewicz, dwukrotnie otrzymała Nagrodę im. Jerzego Fijki - dla
najsympatyczniejszej wykonawczyni festiwalu Shanties w 2005 i w 2009 roku.
Natomiast na Shanties 2006 przyznano „Flash Creep” Nagrodę Prezydenta
Miasta Krakowa za współczesną piosenkę żeglarską - „Cukier w ładowni”
(słowa Grzegorz Majewski - były członek zespołu „Perły i Łotry Szanghaju”).
Po odejściu z zespołu we wrześniu 2008 r . Tomasza Morozowskiego Flash
Creep często występuje razem z przyjaciółmi: Pawłem Hutnym (inicjator i
twórca zespołu „Drake”) i Piotrem Ruszkowskim („Mechanicy Shanty”). Od
niedawna członkiem zespołu został również Czarek Sztendel, gitarzysta
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i muzyk sesyjny, który ma na swoim koncie wspólne koncerty na jednej
scenie z takimi artystami jak : Tadeusz Nalepa , Dżem , Józef Skrzek , Jan”kyks”
Skrzek , Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa , Wielka Łódź , Easy Rider.
Warto posłuchać jak brzmi to połączenie w pieśniach i balladach morskich,
stylizacjach szantowych z elementami celtyckiej muzyki ludowej.

GRZEGORZ TYSZKIEWICZ
Bard polskiej sceny szantowej, nasz przyjaciel i żeglarz, który
zaprzedał duszę muzyce żeglarskiej. Jego pierwszy raz ... na Kopyści to
rok 1995 – usłyszeliśmy wtedy „GooRoo” jako solistę. Przez następne lata
występował na zmianę z zespołem „Smuglers” (1996 i 1998) i zespołem
„Packet” (1997), by od 1999 roku powrócić do występów solowych. Jego
wizytówką jest mocny niski głos o pięknej barwie, unikalna interpretacja
piosenek i doskonały kontakt z publicznością, co doskonale widać i słychać
przy porywających serca dźwiękach North West Passage.
Grzegorz jest laureatem ogromnej
ilości nagród, w ostatnich latach otrzymał
m.in. Nagrodę Prezesa Polskiego Związku
Żeglarskiego (Shanties 2006) oraz
Nagrody im. Tomka Opoki za najlepszy tekst
piosenek premierowych: „Żeglareczki”
(Shanties 2002) i „Moje Mazury” (Shanties
2008).
W tym roku GooRoo obchodzi
(uwaga!)
trzydziestolecie
pracy
scenicznej, które będziemy wspólnie
świętować!

ANDRZEJ KORYCKI i DOMINIKA ŻUKOWSKA
Andrzej Korycki gości na Kopyści już piętnasty raz. Przez pewien
okres współtworzył z Jurkiem Porębskim zespół Bluska (nagrali razem album
„Dziękuję Ci Oceanie” z utworami J. Porębskiego). Potem odwiedzał nas jako
solista, a także z zespołem „Stare Dzwony”. Spod jego skrzydeł wyszło też
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wielu młodych zdolnych wykonawców piosenek żeglarskich, m.in. właśnie
Dominika Żukowska, z którą obecnie występuje w duecie. Razem na swój
niepowtarzalny sposób łączą klimaty morskie wraz z najpiękniejszymi
balladami Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Żanny Biczewskiej.
W swoim repertuarze nie stronią też od przewrotnie humorystycznych
utworów takich jak „Struna za struną” czy „Horror Shanty” (Magda, Magda).
Warto też pochwalić się ich za ostatnie sukcesy: na Shanties
2009 Andrzej otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za najlepszą
współczesną piosenkę żeglarską „Plasterek cytryny i ja”, zaś Dominikę
Żukowską okrzyknięto najsympatyczniejszą wykonawczynią na tegorocznym
festiwalu Shanties (Nagroda im. Jerzego Fijki, „Galion 2010”).

MAREK SZURAWSKI
„Szurawa” to człowiek, tak jak w tytule jego płyty „Gnany wiatrem”.
Współtworzył i aktywizował polski ruch szantowy od samych jego początków.
Zadziwia i fascynuje różnorodnością podejmowanych działań jako marynista,
muzyk, żeglarz, dziennikarz, tłumacz, trener i można by tu jeszcze wymieniać
i wymieniać... Był współorganizatorem Warsztatów Marynistycznych (w tym
też na pokładzie Zawiszy Czarnego), wieloletnim kierownikiem artystycznym
Shanties, współtwórcą programu radiowego „Kliper 7 mórz”, programu
telewizyjnego „Kliper” oraz producentem własnej audycji radiowej
„Razem bracia do lin”. To ciągle poszukujący pasjonat, zarażający
optymizmem. Od ponad 20 lat związany emocjonalnie z
zespołem „Stare Dzwony”, który współtworzył z Januszem
Sikorskim, Jerzym Porębskim, Ryszardem Muzajem., a
później i Andrzejem Koryckim.
Poza tym, co niezwykłe: Marek jest wirtuozem
koncertiny – całe serce wkłada w grę na tym
instrumencie z dawnych pokładów.
To właśnie dzięki niemu
możemy poznać dźwięki
tradycyjnej
pieśni
żeglarskiej.
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MECHANICY SZANTY
Skład zespołu: Henryk Czekała „Szkot”, Andrzej Bernat „Bebik”, Piotr Ruszkowski
„Picek”, Jacek Ledworowski „Jacuś”, Michał Karczewski „Misiek”, Lech
Klupś „Lesiu”

Zespół został założony przez liczną grupę uczestników Warsztatów
Marynistycznych zorganizowanych przez CWM w Gdyni zimą 1985 r.
Początkowo nie myśleli oni o zespole, a o wspólnych warsztatowych
nagraniach, aby po śpiewaniu został jakiś ślad. Podobno na jednej z
kolejnych sesji nagraniowych realizator zapytał : „Kto wy właściwie jesteście,
co to za zespół”, padła odpowiedź: „... że to nie zespół, tylko, że z warsztatów,
i w ogóle ...”, aż ktoś dla żartu rzucił, że skoro z warsztatów to MECHANICY,
następny dorzucił, że SHANTY i tak już zostało do dziś.
Po dwóch latach zmagań wykrystalizował się obecny skład, a zespół
w 1987r. po raz pierwszy wystąpił w Krakowie, jednak poza konkursem, ze
względu na nietypowy w składzie zespołu szantowego instrument - gitarę
basową :).
Okres od 1990 do 1993 roku członkowie zespołu określają jako „stan
przejściowy”, zmiany składu i poszukiwanie nowej formuły.
Zespół reaktywował się w 1994
roku. Od tamtej pory zespół ma na swoim
koncie niezliczone koncerty w całej Polsce
i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Finlandia,
Szwecja i Holandia). Udało im się „wygrać
wszystko, co się dało przez te lata” :) liczne nagrody za piosenki premierowe i
autorskie, nagrody publiczności, nie mówiąc
o Grand Prix-ach (m. in. Nagroda dla zespół
X-lecia Szant we Wrocławiu’98, Grand Prix
Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej
Gdynia”89, Shanties’04 i wiele wiele innych).
Popularność grupy jest ogromna.
Gdzie tylko się pojawiają wprawiają
publiczność w ekstazę swoją żywiołowością
i repertuarem.
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WALDEMAR MIECZKOWSKI z zespołem
Skład zespołu: Waldemar Mieczkowski, Krzysztof Kowalewski, Marcin Ritter, Jacek
Ronkiewicz

Waldek Mieczkowski to „nasz człowiek” – kapitan oceaniczny rodem z
Białegostoku, artysta, wykonawca piosenki żeglarskiej. Dwukrotnie pokonał
Horn, opłynął kawał Świata i ukształtował tysiące żeglarzy, przy czym - jak
krążą legendy - z gitarą nie rozstawał się nawet na mostku kapitańskim
„Zawiszy Czarnego” i Pogorii ;)
Jak nikt inny potrafi w przyjemny sposób wprowadzić słuchaczy w
atmosferę kubryku, przeplatając utwory muzyczne z ciekawymi anegdotami
zaczerpniętymi z bogatego doświadczenia żeglarskiego.
Od 1979 towarzyszy nam na Kopyści jako wykonawca, juror i
przyjaciel.
Przez 3 lata grał w zespołach
„Packet” i „Smugglers”. Później z
zespołem „Broken Fingers Band”
śpiewał głównie piosenki dawnego
przyjaciela, nieżyjącego już Janusza
Sikorskiego.
Założył „Gdańską
Formację Szantową” wraz z Jackiem
Jakubowskim (Krewni i Znajomi
Królika, Szantymen), Krzysztofem
Jurkiewiczem (Słodki Całus Od Buby,
Packet, Smugglers,
Szela, Broken Fingers Band) i nieżyjącym już Józkiem Kanieckim (Smugglers,
Krewni i Znajomi Królika, Szela, kwartet Cafe). Obecnie równie chętnie i z
powodzeniem występuje w innych składach lub solo. Na tegorocznej Kopyści
towarzyszyć mu będą:
– Krzysztof Kowalewski - gitarzysta zespołu EKT Gdynia, który grał również
z Elżbietą Adamiak, Jerzym Filarem oraz w jazzowym zespole Alchemik.
– Marcin Ritter – basista zespołu Normalsi, współpracował m.in. z zespołem
Coma, Blue Cafe i EKT Gdynia.
– Jacek Ronkiewicz – skrzypek, ma na koncie występy m.in. z zespołami
Słodki Całus Od Buby, Krewni i Znajomi Królika, Gdańska Formacja
Szantowa, Smugglers, Zayazd, Babsztyl oraz z Pawłem Orkiszem.
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MORDEWIND
Skład zespołu: Mariusz Kuczewski , Paweł Szymiczek, Dariusz Goc, Krzysztof Kłos,
Juraj Gergely , Krzysiek Szmytke

Zespół „Mordewind” powstał w 1999 roku . Jego repertuar stanowi
muzyka folkowa o tematyce żeglarskiej W swoich utworach członkowie
formacji wykorzystują bogate instrumentarium, oprócz głosów są to:
skrzypce, mandolina, banjo, concertina, flety, gitary, bas i instrumenty
perkusyjne.
Na przestrzeni lat „Mordewind” uczestniczył we wszystkich
ważniejszych przeglądach i festiwalach muzyki folk w Polsce, gdzie byli
gorąco przyjmowani zarówno przez jury jak i publiczność o czym świadczy
zdobycie jak dotąd kilkunastu nagród i wyróżnień. W tym między innymi:
– Grand Prix, zdobyte w Warszawie (Festiwal zespołów amatorskich),
Węgorzewie (Szuwary i Ukleja), Mikołajkach oraz w Gdyni (Festiwal
Bałtycki);
– Nagroda za najlepszy debiut w Shanties 2001;
– Nagrody publiczności otrzymane w Gdańsku (2001) oraz dwukrotnie w
Krakowie: w 2004 roku i na tegorocznym Festiwalu Shanties 2010;
– I miejsce na radomskiej Rafie 2000 i białostockiej Wachcie 2003;
– II miejsce na Szantach w Giżycku (2000) roku oraz na białostockiej Kopyści
(2001) i Szantach we Wrocławiu (2001).
Doczekaliśmy się również się również dwóch płyt zespołu: Mordewind
(2003) i DEFAAC´TO (2008).

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

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

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

Zespół „Ryczące Dwudziestki” powstał w 1983 roku. Kiedy zaczynali
swoją przygodę ze sceną mieli rzeczywiście po 20 lat.
Podstawowy repertuar grupy początkowo oparty był o tradycyjne
pieśni morza wykonane a cappella, bądź z towarzyszeniem gitar. Od 1989
roku styl i brzmienie zostało w znaczący sposób zmodyfikowane, a aranżacje
i opracowania muzyczne zyskały nowy charakter. Dwudziestki włączyły
do swojego repertuaru pieśni gospel, elementy z gatunku Irish Folk, a
także nowatorskie opracowania a cappella najsłynniejszych standardów
muzyki klasycznej w humorystyczno - groteskowym ujęciu. Bez fałszywej
skromności „R20” mogą się pochwalić licznymi nagrodami zdobytymi na
prawie wszystkich, liczących się festiwalach piosenki żeglarskiej.
Obecnie grupa wchodzi w nowy etap tworzenia. Po odejściu z zespołu
Janusza Olszówki ich szeregi pod koniec 2009 roku zasilił Łukasz Drzewiecki
- kreatywny akustyk z 10-letnim stażem śpiewania w zespole North Cape.
Wraz z nową twarzą w zespole pojawiły się i innowacje. „R20” ostatnio
wychodzą na scenę ze słuchawkami w uszach – każdy członek zespołu ma
swój indywidualny odsłuch, który (pomiędzy poszczególnymi utworami)
obsługuje zza konsolety Łukasz. W przyszłości stosowane urządzenia mają
umożliwić wprowadzanie dodatkowych efektów dźwiękowych i wizualnych.
Zanim to nastąpi warto już teraz wsłuchać się w nowe brzmienie pięciu
męskich gardeł na białostockiej scenie.
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AURA MESY
Skład zespołu:

Przemysław Maruchacz, Przemysław Burel, Tomasz Matłoch

Rozbudowany o Tomasza Matłocha duet dwóch Przemków - Burela i
Maruchacza - wywodzących się z - wielokrotnie nagradzanego na festiwalach
- zespołu„Prawy Ostry”. Po rozpadzie Prawego Ostrego pragnęli kontynuować
marynistyczne śpiewanie: początkowo na dwie gitary, a po zdobyciu Grand
Prix na festiwalu Kopyść 2008 dodatkowo na bas. Tak powstał zespół Aura
Mesy, który opiera się przede wszystkim na autorskim repertuarze w klimacie
śpiewanej poezji morskiej. W tym roku ukazała się pierwsza płyta formacji pt.
„Ucieczka”.

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

Po raz kolejny „Jedziem do Irlandii” z mocnym uderzeniem
białostockiej formacji The Bumpers. Członkowie tego zespołu trzykrotnie
(!) zdobyli Grand Prix na Kopyści. Po raz pierwszy i drugi sięgnęli po
główną nagrodę w 1987 i 1990 roku, kiedy grali jeszcze jako „Odbijacze”, by
odnieść kolejny sukces w 1992 roku już jako „The Bumpers”. Znani i lubiani
goszczą u nas z niewielkimi przerwami od 1987 roku. W 1998 roku zagrali
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13-koncertową trasę w Kanadzie, gdzie wystąpili m.in. przed wielotysięczną
publicznością na Vancouver Folk Music Festival oraz Mission Folk Music
Festiwal. Ich wykonanie „Whiskey in the jar” przyciąga rzesze fanów folkrocka,
a dorobek nagraniowy jest określany jako połączenie najlepszych elementów
muzycznych zespołów żeglarskich z energią Pogues, nostalgią Ukrainians i
swobodą Louis Attaque.

EDWARD WOLAŃSKI
Urodził się na Ukrainie, historyk z wykształcenia, był zawodowym
żołnierzem, nauczycielem, kierowcą, operatorem, ślusarzem, fotografem...
Przez całe życie towarzyszy mu muzyka. Występował w szkolnych
i studenckich zespołach jako gitarzysta, klawiszowiec, basista, perkusista.
Jednakże największą pasją artysty było i jest wykonywanie piosenek z gitarą
akustyczną. Gra Okudżawę, Wysockiego, Rosenbauma, Makarewicza i jak
sam powiedział wszystko, co skierowane jest do duszy. Ma swoje własne
utwory, lecz, jak dotychczas, udostępnia je wyłącznie dla przyjaciół. Śpiewa z
reguły w języku rosyjskim, ale również ukraińskim i polskim.
Występował wszędzie, gdzie skierował go los: na Ukrainie, Mołdawii,
Niemczech, Włoszech, Rosji, Polsce, a nawet w Afganistanie. Spotkanie na
swojej drodze Waldka Mieczkowskiego i Krzysztofa Kummera skierowało
go również w stronę piosenki żeglarskiej. Co wyszło z tego muzycznego
romansu można zaobserwować na tegorocznej Kopyści.

KRZYSZTOF KUMMER
Po długiej nieobecności na deskach białostockiego Festiwalu
ponownie zawitał na ubiegłorocznej Jubileuszowej Kopyści. Gitarzysta,
pianista i jednocześnie uczestnik pierwszych Kopyści. Grał w wielu zespołach
żeglarskich, turystycznych i rockowych. W 1979 roku wystąpił na I Kopyści
wraz z zespołem „Tenebris” (laureatem ówczesnego konkursu), by w 1980
roku powrócić z zespołem „Wielka Prowizora” (również grupą wyróżnioną
wśród laureatów).
Na tegorocznej Kopyści, będziemy mieli okazję usłyszeć go w duecie
z Edwardem Wolańskim.
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ZESPOŁY KONKURSOWE
FUCUS
Skład zespołu: Anna Szalk- skrzypce vocal; Rafał Rompca- gitara vocal;
Krzysztof Dempc- flety; Lubomir Sędzicki- bas vocal;
Jarosław Kudłaty- perkusja; Jacek Loroch- mandolina

„FUCUS”- jest zespołem wykonującym muzykę folkową: irlandzką,
bretońską i szkocką. Jednak nie ogranicza swoich zainteresowań tylko do
tego gatunku muzycznego. W bogatym repertuarze zespołu znajdują się
również szanty, pieśni morskie, a ostatnio także tradycyjne pieśni kaszubskie
oraz własne kompozycje do tekstów poetów tego regionu, które w warstwie
muzycznej inspirowane są m.in. folklorem irlandzkim. Grupa w obecnym
składzie pojawiła się na rynku muzycznym w roku 2003 .
W lipcu 2006 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu zatytułowana
„Świat się kręci” i natychmiast ogłoszona została płytą tygodnia w
Radiu Kaszebe, a tytułowy utwór przez wiele tygodni utrzymywał się na
liście przebojów. W sierpniu tego samego roku dzięki zainteresowaniu
przedstawicieli mediów zespół zarejestrował koncert w Studiu Koncertowym
Radia Gdańsk, wyemitowany w pierwszy piątek września 2006 w cyklu:
„Muzyczne pierwsze piątki miesiąca”. Na IV edycji festiwalu „Burczybas” w
czerwcu 2007r. zespół zdobył „srebrnego burczybasa.” Drugi koncert w Radiu
Gdańsk w cyklu koncertów zatytułowanych „Nowe brzmienia Kaszub” znalazł
się na antenie 29.03.2008 r. W czerwcu 2008 zespół wziął udział w projekcie
„Młodi dlo Gdunska”, którego efektem była płyta, która ukazała się wraz z
Dziennikiem Bałtyckim. W czerwcu 2009 r. zespół wydał kolejną płytę, która
jest połączeniem twórczości kaszubskiej z muzycznymi fascynacjami rodem
z „zielonej wyspy”.

KORAB
Skład zespołu: Jarek Jura; Marcin Muras; Mirosław Piotrowski, Marek Jankowski

Zespół powstał niedawno - pod koniec zeszłego roku, a jego skład
wciąż ewaluuje. Mimo „młodego wieku” formacji, członkowie grupy mają
już za sobą pewne doświadczenia związane ze sceną szantową i nie tylko.
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Jarek dotychczas występował przeważnie solo, Marcin m. in. w zespołach
„Mordewind” i „Bezmiary”, a Mirek i Marek m.in. w „Ponton Band”, „Madam”,
„Velbot”, Planowany repertuar muzyczny zespołu to głównie piosenki
autorskie. Jego formuła jest otwarta na świeże, nigdzie wcześniej nie
wykonywane utwory, jak również na te już poznanych wykonawców, którzy
by wzbogacili grupę swoimi umiejętnościami, utworami, a przede wszystkim
osobowościami wprowadzając tak potrzebną do walki z nudą różnorodność.

Jarosław Jura
Moja przygoda z piosenką żeglarską trwa już od kilku lat, chociaż
zdecydowałem się na udział w konkursach dopiero w 2009 roku. Po raz
pierwszy „wystartowałem” na Festiwalu „Kopyść’2009” i zdobyłem nagrodę
za II miejsce.
Następne festiwale to:
„Rafa’2009” w Radomiu - drugie miejsce,
„Tratwa’2009” - wyróżnienie Jury za „dobry kontakt z publicznością”.

Jasiek Staszczyk „Jimmy”
Urodzony w Warszawie. Student Akademii Teatralnej. Żeglarz
okazjonalny, wciąż stęskniony za bezkresem oceanu. Do spełnienia
tych marzeń brakuje jedynie czasu, ale nie ma na to rady. Występował
w warszawskich tawernach: Gniazdo Piratów, 10B, Przechyły. W swoim
repertuarze posiada piosenki różne, czasem własne. Wybrał „treść zamiast
formy”, czego nie żałuje.

SZÓSTKI
Skład zespołu: Paula Maja Dzienis; Dorota „Hasacz” Opolska; Sylwia Lebiedzińska;
Katarzyna Minkowska; Ewa Minkowska; Hanna Domurat; Patrycja
Dajnowicz; Marta Poznańska; Elżbieta Kaluchiewicz; Agnieszka
Sołowiej; Michał Ludwik; Maciej Dudziec

Szóstki to młody (średnia wieku ok. 18,5 roku), lecz jak sami siebie
określają: „świetnie zapowiadający się zespół dziewcząt z nielicznymi
pętającymi się koło nóg chłopcami”. Łączy ich wspólna pasja – harcerstwo
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oraz żeglarstwo. Razem pływają po wodach tego świata i, co może dziwić
niektórych panów, doskonale sobie radzą w zazwyczaj damskim gronie.
Większość grupy należy do 6 BDH – drużyny wodnej. Granatowe mundury
są ich znakiem rozpoznawczym i jednocześnie strojem scenicznym.
Śpiewają z towarzyszeniem instrumentów: gitary, skrzypiec, wiolonczeli,
harmonijki ustnej i bębenka. Zespół podkreśla, że każdy z wykonywanych na
tegorocznym festiwalu utworów jest starannie szlifowany od stycznia.

SZYBKI MONTAŻ
Skład zespołu: Mariusz Garnowski – śpiew, gitara; Piotrek Andrzejewski –śpiew,
gitara; Tomek Motłoch – śpiew, bas; Grzesiek Fiedorowicz – akordeon;
Konrad Bartnik –perkusja

Mrągowska formacja grająca folk morski, tzw. „szantę szuwarowo
–bagienną”, wzbogaconą o elementy muzyki country. Powstała w 2005
roku. Założycielem i liderem grupy był i jest do tej pory Mariusz „Maniek”
Garnowski – kompozytor oraz aranżer. Niewątpliwym potwierdzeniem
prezentowanego przez zespół poziomu jest pasmo sukcesów w 2008 roku:
- I miejsce na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Kopyść”;
- III nagroda na XVI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Morskiej w Giżycku 2008;
- II miejsce w Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej Chevrolet Szanty Festival o
Nagrodę Chevroleta oraz Burmistrza.

WINDJAMMERS
Skład zespołu: Maciej Wroński; Michał Błeszyński; Rafał Biczyk

Windjammers to młody na polskiej żeglarsko-folkowej scenie zespół
(powstał pod koniec 2008 r.), wykonujący szanty, współczesną piosenkę
żeglarską oraz folk (szczególnie irlandzki). Czasami w ramach poszukiwania
inspiracji muzycznych zespół wędruje również w stronę innych gatunków,
jak poezja śpiewana, blues czy country. Windjammers najczęściej można
usłyszeć w warszawskim Klubie Żeglarskim „Przechyły” oraz podczas
przeglądów konkursowych na festiwalach muzyki żeglarskiej.
Dotychczasowe sukcesy zespołu:
- II Łarpia Sail Festival 2009 w Policach - trzecie miejsce i Brązowy Żagiel w
przeglądzie konkursowym
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- Nocny Przeglądy Piosenki Żeglarskiej „Łachy 2009” w Ostrołęce - trzecie
miejsce
- Festiwal Rafa 2009 w Radomiu - trzecie miejsce (ex aequo) w przeglądzie
konkursowym.

Suwalska Formacja Szantowa
„ZMIANA WACHTY”
Skład zespołu: Emil Kulbacki – śpiew, Krzysztof Masłowski – śpiew, mandolina;
Andrzej Raczyło – śpiew, akordeon; Alicja Malinowska – skrzypce;
Barbara Kaszkiel-Bartoszewicz – gitara el.-akustyczna; Tomasz
Kierejsza – gitara el.-akustyczna; Łukasz Niedzwiecki – gitara basowa;
Kamil Masłowski – konga

Suwalska Formacja Szantowa „Zmiana Wachty” powstała w 2006
roku. Zespół w obecnym składzie gra od 2,5 roku. Grupa koncertuje głównie
na terenie Suwalszczyzny, ale zasięgiem dotarła na cały północno-wschodni
region Polski, a nawet poza granice kraju. „Zmiana Wachty” występowała
bowiem na deskach scenicznych w miastach partnerskich Suwałk, czyli:
Grande-Synthe we Francji oraz w niemieckim Waren.
Do sukcesów formacji należą:
- zajęcie II miejsca oraz Nagroda Publiczności na Kopyści 2008,
- I miejsce w konkursie zespołów szantowych na festiwalu Iława Shanty 2009
oraz Nominacja i uczestnictwo w konkursie tegorocznego festiwalu Shanties
w Krakowie.
W tym roku zespół otrzymał
stypendium
Prezydenta
Miasta
Suwałki
na
nagranie płyty autorskiej
z muzyką szantową.
Obecnie grupa pracuje
nad
materiałem
muzycznym do płyty.
Występ na Kopyści
2010
to
kolejna
próba sił i kolejne
doświadczenie
sceniczne.
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ZDOBYWCY GRAND PRIX
NASZEGO FESTIWALU
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

1979
1980
1981
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

– Waldemar Mieczkowski
– Rafpatent
– ???
– Odbijacze
– Szantasz
– Odbijacze
– The Pioruners
– The Bumpers
– Szeklówka
– Perły i Łotry Shanghaju
– Jolly Roger
– Ładny Kanał
– Wikingowie
– Klang
– Koga
– Kochankowie Sally Brown
– Banana Boat
– Prawy Ostry
– Press Gang
– Samhain
– Piotr Ściesiński
– Lego
– OKAW Sztorm
– Brasy
– Przemysław Maruchacz i Przemysław Burel
XXV 2009 – Shantymentalni
XXVI 2010 – ...........................................................

Szczególne podziękowania za okazanie serca
i pomoc w realizacji Festiwalu:
Grażynie Dworakowskiej, Marioli Woźniewskiej, Pawłowi
Drezner, Markowi Budnik, Arkadiuszowi Siemieniuk, Tomkowi
Szurczak
oraz wielu nie wymienionym za okazaną pomoc i zrozumienie.
Okazali Państwo prawdziwie żeglarskiego ducha.
Organizatorzy
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