




AYC

FESTIWAL
PIOSENKI

ŻEGLARSKIEJ

KOPYŚĆ 2003

BIAŁYSTOK

XIX



Hallo!!!! Kochani!!!! Zbudźcie się!!!! 
To już WIOSNA!!!!!

Puściły kry, zeszły lody, zakwitły pierwsze kwiaty. 
Życie przeciąga się jak niedźwiedź po zimowym

śnie.
To doskonały czas na miłość − a skoro tak, to

zamknij oczy i wyobraź sobie spacer z cudowną
dziewczyną w kwiecistej sukience, która ma

(oczywiście dziewczyna) 19 lat. A jeszcze lepiej
wyobraź sobie tę dziewczynę obok ciebie na łódce

w ostrym bajdewindzie.

A propos 19 lat!!!!!
Białostocka Kopyść (festiwal piosenki żeglarskiej)
zaprasza wszystkich miłośników szant i piosenki

żeglarskiej do odwiedzenia tego cudownego miasta
w dniach 25 − 26 kwietnia 2003 r. 

Organizatorzy imprezy zapewniają 300% doskonałej
muzyki, 400% wyśmienitej zabawy i 500%

"zażaglenia" do końca życia.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w

Kinie " Forum" przy ul. Legionowej będziecie mogli
zobaczyć i usłyszeć czołówkę zespołów

śpiewających muzykę żeglarską.
Poza tym odbędzie się jak zwykle konkurs

debiutów (wielkie brawa za działalność edukacyjną
− Elu to Twoja zasługa!). 

A że moje krótkie (20−to letnie) doświadczenie
mówi mi, że muzyka łamie wszelkie bariery,

pewien jestem, że białostocka KOPYŚĆ
przysporzy nam jeśli nie polskich Heyerdalów, to

na pewno Jimów Hendrixów polskiej sceny
szantowej.  

Wojciech Dudziński − Sęp
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Festiwal zrealizowany przy pomocy finansowej 
URZĘDU MIEJSKIEGO w BIAŁYMSTOKU

PPAATTRROONNAATT::

Prezydent Miasta Białegostoku
Polski Związek Żeglarski

SSppoonnssoorrzzyy::

QNT
C.TEAM
ŻYWIEC

ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK

IImmpprreezzęę  wwssppaarrllii::

PUB „TRZY PO TRZY”
KODAK EXPRESS

PARADISO
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

15−555 B−stok, ul. Dojlidy Fabryczne 26

MADORIN
Policealne Studium Plastyczne w Białymstoku

Europejska Szkoła Biznesu i Administracji
Białystok, ul. Radzymińska 11 tel. (085) 65−13−494

www.studium.piasta.pl

FFuunnddaattoorrzzyy  nnaaggrróódd  rrzzeecczzoowwyycchh::

MADORIN
BIRUNA S.A.
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OOrrggaanniizzaattoorr::
Akademicki Yacht Club

WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorr::
Białostocki Ośrodek Kultury

BBiiuurroo  oorrggaanniizzaaccyyjjnnee::

DDyyrreekkttoorr  ffeessttiiwwaalluu::
Elżbieta Mińko

ZZ−−ccyy  DDyyrreekkttoorraa::
Beata Redźko
Mariusz Siemion
Danuta Nowicka

NNaaggłłoośśnniieenniiee  ii  śśwwiiaattłłoo::
Białostocki Ośrodek Kultury
AAkkuussttyykk
Marcin Płoński

SScceennooggrraaffiiaa::
Zofia Chojnowska
Zbigniew Chojnowski
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AAkkaaddeemmiicckkii  YYaacchhtt  CClluubb  ww
BBiiaałłyymmssttookkuu

15–667 Białystok
ul. Sikorskiego 18/22

BBiiuurroo  OOrrggaanniizzaaccyyjjnnee  FFeessttiiwwaalluu::
15–869 Białystok

ul. Białostoczek 23/1
tel. (085) 652 04 90

0 608 410 553



PROGRAMPROGRAM

ARTYSTYCZNYARTYSTYCZNY
PIĄTEK (25−04−2003)

19.00 — „Czas w morze”

Wystąpią:
Cztery Refy
The Pioruners
Mechanicy Shanty
Ryczące Dwudziestki

W konkursie:
Ponton Club
Robert Domurat
Press Gang
Sąsiedzi
Koga (Łódź)
Mare Nostrum
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7SOBOTA (26−04−2003)

16.00— „Wiatr na wantach gra...”

Wystąpią:
Grzegorz Guru Tyszkiewcz

Waldemar Mieczkowski
Ryczące Dwudziestki

Marek Szurawski
Mariusz Siemion
Andrzej Korycki

Piotr Zadrożny
Cztery Refy

Atlantyda

20.00—„Żeglujże żeglarzu”

Wystąpią:
Grzegorz Guru Tyszkiewicz

Waldemar Mieczkowski
Ryczące Dwudziestki

Mechanicy Shanty
Marek Szurawski
Andrzej Korycki
Piotr Zadrożny

Prawy Ostry
Banana Boat
Cztery Refy
Atlantyda

Mariusz Siemion
laureaci konkursu „KOPYŚĆ 2002”





WYKONAWCY
RYCZĄCE DWUDZIESTKI

Skład zespołu: Andrzej Grzela, Janusz Olszówka, Wojciech

Dudziński, Andrzej Marciniec, Bogdan Kuśka.

Trudno w to uwierzyć, ale RO20's mają faktycznie 20 lat. W czasie ostatnich
Shanties w Krakowie celebrowaliśmy nasze urodziny (oj! działo się!). I chociaż
"włos" nie ten, zapewniamy Was, że "pary" w naszych piersiach zostało jeszcze
sporo. Żeby było ciekawiej rodzą się ciągle nowe pomysły:
−a to program dla dzieci (i nie tylko! ! !), od których zależy czystość
naszej planety
−a to "muzyka bez słów" w opracowaniu wybitnego "aranżera" Jasia Olszówki
−a to (daj Boże jak najszybciej!) materiał na płytę z muzyką irlandzką wspólnie z
zespołem terapeutycznym "Kamienny Krąg" ("Stonehenge"). 
Bez względu na wszelkie "okoliczności przyrody", wojnę w Iraku, suszę w Islandii
i lądowanie Marsjan w Hiszpanii zagramy dla Was na Kopyści w Białymstoku jak
zwykle z "młodzieńczym wigorem". Pozdrawiamy wszystkich naszych
miłośników, naszą białostocką rodzinę. Czekamy z niecierpliwością 
na 25 kwietnia! ! ! ! ! 

ATLANTYDA

Skład zespołu: Piotr Bułas, Marek Czulak, Radek Kruszyna, 

Misza Hairulin, Sławomir Klupś.

Atlantyda to zespół złożony z muzyków Trójmiasta 
i Warszawy którego repertuar muzyczny stanowią tradycyjne i współczesne
piosenki morskie autorstwa założyciela grupy Sławomira Klupsia.

"Marko Polo", "Stara latarnia", "Pacyfik", Pożegnalny ton", to tylko część
utworów jego autorstwa, które znane są wszystkim miłośnikom morskiego
śpiewania. Koncert Atlantydy to mieszanka nowych i starych utworów, 
w akustycznym brzmieniu, zawierającym w sobie elementy muzyki folkowej,
tematycznie związanej z morzem i żeglowaniem.

Zespół od lat jest gościem największych polskich festiwali
szantowych, laureatem wielu nagród m.in. Plebiscytu 20 lecia na
najbardziej znane piosenki morskie, oraz gospodarzem Bałtyckiego festiwalu
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Piosenki Morskiej w Gdyni.

BANANA BOAT

Skład zespołu: Tomasz Czarny, Michał Maniara, Maciej Jędrzejko,

Paweł Konieczny, Paweł Jędrzejko

Banana Boat − męski kwintet wokalny, specjalizujący się we współczesnej, oraz
autorskiej interpretacji szanty klasycznej. W tym roku Banany obchodzą swój mały
jubileusz − pięciolecie istnienia w nowym składzie. W rzeczywistości zespół istnieje
9 lat (od 1994 roku) − w latach 1996−1998 zespół zawiesił działalność z powodu
studiów, by pod koniec roku 1998 powrócić na sceny szantowe w nowym składzie.
Zespół Banana Boat to grupa ludzi, których temperamenty często powodują ostre
iskrzenia, ale ostatecznie znakomicie i twórczo się uzupełniają. Banany należą do
grona tych ludzi, których połączyły żeglarstwo morskie, szanty i przyjaźń.
Najważniejsze osiągnięcia zespołu:
a.. 2 nagrody Grand Prix (Kopyść 2001 − Białystok, Szan−t−rapa 1999 − Szczecin) 
b.. siedmiokrotny zdobywca głównych nagród na ogólnopolskich festiwalach
piosenki żeglarskiej − w tym Nagroda za Najlepszy Debiut na Międzynarodowym
Festiwalu Shanties 2000 
c.. Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej ZĘZA w Łaziskach
Górnych (www.zeza.szanty.pl)
d.. Nagranie teledysku podczas występu na żywo w TVP1 w programie Rower
Błażeja (teledysk dostępny na stronie zespołu)
Charakterystyczne czarno−żółte koszulki (5 kawałków banana) pojawiają się coraz
częściej w różnych miejscach Polski − w nowym składzie Banany koncertowały 96
razy. Zespół od kilku już lat jest zapraszany na najważniejsze imprezy szantowe
w Polsce (Shanties, Kubryk, Szanty we Wrocławiu,Tratwa, Kopyść, Port Pieśni
Pracy, Silesian Shanties, Wyspa i inne) a obecnie jest w trakcie nagrywania swojej
autorskiej płyty. W tym roku Kopyść będzie gościć ich po raz trzeci o ile... pewien
szalony pomysł wypali... ;)))
Więcej na stronie internetowej zespołu http://www.banana.szanty.pl

CZTERY REFY

Skład zespołu: Jerzy Rogacki, Izabela Puklewicz, Zbigniew

Zakrzewski, Maciej Łuczak, Wiktor Bartczak,Tomasz Morozowski.

W repertuarze liczącym ponad 100 utworów znajdują się: szanty, pieśni
morskie, pieśni wielorybnicze, ballady rybackie, pieśni o bitwach morskich
oraz muzyka instrumentalna oparta na folklorze irlandzkim, szkockim,

a n g i e l s k i m
i bretońskim, która kiedyś była grana na pokładach wielu żaglowców.
Zdecydowaną większość tekstów stanowią własne tłumaczenia
oryginalnych pieśni morskich.

Zespół wykorzystuje wyłącznie instrumenty akustyczne, typowe dla tego
rodzaju muzyki m.in.: anglo−concertina, bohran, dramula, flażolety, gitara,
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mandolina, skrzypce. Trzon zespołu stanowią weterani piosenki żeglarskiej,
którzy w latach 1971−1980 tworzyli zespół "Refpatent" (I nagroda na drugim

festiwalu "KOPYŚĆ'80"), którzy jako pierwszy w Polsce lansował stare pieśni
morskie z własnymi tekstami i tłumaczeniami.

"Cztery Refy" występują od wielu lat na prawie wszystkich festiwalach 
i przeglądach piosenki żeglarskiej w Polsce. Są również znani za granicą 
i utrzymują żywe kontakty ze światową czołówką tego gatunku.

Na XXI Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "SHANTIES 2002" zespół otrzymał Grand
Prix za otychczasowy dorobek artystyczny i wydarzenie artystyczne, jakim było
wykonanie pieśni "Stormalong John" w koncercie wspomnień poświęconym
Stanowi Hugillowi.

GRZEGORZ "GURU" TYSZKIEWICZ

"Guru", to jest Ktoś, to człowiek, który jak wielu innych zaprzedał duszę szancie.
Śpiewa i żegluje równie chętnie jak wszyscy, którzy przybyli na "Kopyść". Był i jest
członkiem tak znanych grup szantowych jak "Packet" i "Smugglers", z którymi
pojawiał się na białostockiej scenie (w 1997 roku "Packet", w 1998 roku
"Smugglers"). Lubi również prezentować swój mocny głos w występach solowych,
niekoniecznie w salach koncertowych. Jego głos porywają fale mazurskich jezior i
morski wiatr. 

W 2002 r na "Shanties" otrzymał nagrodę im. Tomka Opoki za najlepszy tekst
piosenki premierowej: za tekst "Żeglareczki"

MAREK SZURAWSKI

Dziennikarz, tłumacz, żeglarz, marynista, współtwórca zespołu "Stare Dzwony",
od którego zaczęła się w Polsce moda na duże szantowe śpiewanie.
Współorganizator Warsztatów Marynistycznych, w tym na pokładzie Zawiszy
Czarnego w czasie sześciomiesięcznych regat "Columbus'92", wieloletni
kierownik artystyczny Festiwalu Shanties w Krakowie i innych imprez
szantowych. Od początku bierze udział w polskim ruchu szantowym,
uczestniczy we wszystkich ważniejszych imprezach szantowych na świecie.
Współtwórca programu radiowego "Kliper 7 Mórz", programu "Kliper" w telewizji

Edukacyjnej i żeglarskiego "Domowego Przedszkola". Producent własnego
programu "Razem bracia do lin", emitowanego w 17 rozgłośniach lokalnych.

Założyciel Fundacji Kultury Morskiej. Autor kilkakrotnie wznawianej,
klasycznej już książki, "Szanty i Szantymeni".

ANDRZEJ KORYCKI

Jest autorem i wykonawcą wielu znanych przebojów: "Jacht Rock'n'Roll",

12





"Horror Shanty". Gra i śpiewa wariacką, mocną i zwiewną współczesną piosenkę
żeglarską. Specjalizuje się jednak w balladach i ten gatunek najbardziej mu

odpowiada.
Od lat występuje wraz z Jerzym Porębskim. Przez hpewien okres współtworzył

zespół Bluska, razem nagrali kasetę "Dziękuję Ci Oceanie" z piosenkami Jurka
Porębskiego. W 1996 roku ukazała się autorska kaseta Andrzeja Koryckiego
"Chciałem być żeglarzem". Znajdują się na niej utwory polecane głównie
sympatykom balladowej twórczości Andrzeja. W roku 2001 została wydana płyta
"Załoga". Obecnie współpracuje w zespole "Stare Dzwony", co jak mówi, ceni
sobie najbardziej.

W 1998 roku na Shanties w Krakowie otrzymał nagrodę Grand Prix, natomiast
w 2000 roku zdobył Grand Prix wspólnie z zespołem "Stare Dzwony".

MARIUSZ SIEMION

Wszystko zaczęło się w pewien jesienny wieczór w "harcówce" drużyny
harcerskiej I LO "Czemu by nie". Właśnie tam poznałem Grześka Kownackiego,
który zaraził mnie do gry 
i spiewu. Potem była stanica żeglarska AYC "WOJCIECH" i wspólne śpiewy szant
do białego rana. Wtedy właśnie powstał pomysł wspólnego zaśpiewania na
"Kopyści'89". Zespół pod wdzięczną nazwą "Czterech pancernych bez psa
Szarika" stanowili: Jacek Szczuka, Artur Mądry, Marek Sochoń i ja. Zaśpiewaliśmy,
a jakże, niestety jury niedoceniło naszego kunsztu śpiewaczego, przez co właśnie
nie zajęliśmy I miejsca. Następne 10 lat "KOPYŚCI" były nierozerwalnie związane
z "THE PIORUNERS", z którymi wygrywaliśmy festiwal za festiwalem. Obecnie
jako wytrwały i wierny fan Festiwalu od kilku lat występuje solo.

MECHANICY SHANTY

Skład zespołu: Andrzej Bernat "Bebik", Henryk Czekała "Szkot",
Michał Karczewski "Misiek", Lech Klupś "Lesiu", Jacek Ledworowski
"Bacek", Piotr Ruszkowski "Picek".

Zespół został założony przez liczną grupę uczestników Warsztatów
Marynistycznych zorganizowanych przez CWM w Gdyni zimą 1985r. 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 w pierwotnym kładzie i wystąpił
również na festiwalu "Shanties". W następnym roku odnotowali kolejny
sukces, otrzymali I nagrodę za premierę na "Shanties'95". W 2003 r. na

"Shanties" otrzymali Nagrodę Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego za
autentyzm i wysoki poziom artystyczny wykonania pieśni morskich.
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Wykonywane przez Mechaników Shanty skoczne i rytmiczne utwory
porywają do zabawy każdą publiczność.

PIOTR ZADROŻNY

Pochodzi z Krakowa, zaczął grać już w liceum, z żeglarstwem zetknął się
w szkole podstawowej. Przez dziesięć lat był związany z Międzynarodowym
Festiwalem Piosenki Żeglarskiej "Shanties" w Krakowie. Redagował śpiewniki 
i kasety. W latach 1993−1997 pełnił funkcję kierownika programowego.

Jest aktywnym żeglarzem tłumaczem oryginalnych tekstów pieśni
żeglarskich, które wykonuje mistrzowsko śpiewając i grając na gitarze. W 1995
roku nagrał kasetę pod tytułem "Nie zabraknie mi żagli". Przeważnie występuje
jako solista.

THE PIORUNERS

Skład zespołu: Szymon Bubienko, Jarosław Kamiński, 

Artur Czarnecki, Mariusz Mohyluk, Bogdan Piorunek, 

Janusz Chocha, Marek Sewastianik.

Rozpoczęli działalność wiosną 1990r. na "KOPYŚCI" zdobywając Nagrodę
Publiczności. Od tej pory kolejne występy wieńczone były sukcesami.
Najważniejsze to: Grand Prix Bałtyckiego Festiwalu Pieśni Morskiej "Gdynia '92",
nagroda im. Stana Hugilla na festiwalu "Shanties'93" (Kraków) i Nagroda
Publiczności na łódzkim "Kubryku'93". Na VII Kopyści w 1991r. zespół zdobył 
I miejsce, Grand Prix i Nagrodę Publiczności.

WALDEMAR MIECZKOWSKI

Białostoczanin, z zawodu żeglarz, jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej,
były oficer na "Oceanii", w latach 1994−96 etatowy kapitan "Zawiszy Czarnego".
Do niedawna Komandor Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni.
Dwukrotnie opłynął Przylądek Horn w 1999 roku dowodząc "Zawiszą
Czarnym". Od dwudziestu lat śpiewa i gra na scenach festiwali szantowych, w
mesie żaglowca, na mostku kapitańskim, publicznie i kameralnie.

Zaczynał u nas, na I KOPYŚCI w 1979 roku, zdobywając Grand Prix. Od
tamtej pory jest wciąż z nami jako wykonawca, juror i przyjaciel. Był członkiem
studenckiego zespołu "Wielka prowizora", aby nie długo potem wspólnie 
z przyjaciółmi zainicjować działalność niezapomnianej formacji "Packet",
która z czasem przerodziła się w "Smugglersów". Niegdyś zaprzyjaźniony 
z nieżyjącym już Januszem Sikorskim, lansuje jego przeboje, które
stanowią aktualny repertuar Waldka. Często z dala od domu − jakże do
Niego pasują piosenki Sikora z soli i morskiej piany stworzone, a
jednocześnie przepojone nostalgią i refleksją nad "jutrem". Wykonuje je
obecnie z zespołem "Gdańska Formacja Szantowa", ale równie chętnie w
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innych składach lub solo.

PRAWY OSTRY

Skład zespołu: Przemysław Burel, Grzegorz Mężyński, Przemysław
Maruchacz, Maciej Warchoł, Marek Olszewski.

W 1999 r. czterech ludzi, którzy poznali się w nowopowstałej białostockiej
tawernie "Ryczące Czterdziestki" zdecydowało aby sformalizować stolikowe
śpiewy knajpiane i trochę się do nich przyłożyć. Doszli do wniosku, że zaczęło "to"
brzmieć i można coś z "tym" zrobić. 
Powstała 4−osobowa (a od 2000r. 5−osobowa) formacja szantowa "The Coofels"
przygrywająca w tawernie gościom w każdy czwartek. W dzień św. Patryka 2000
r "The Coofells" zagrali swój pierwszy koncert poza rodzimą Tawerną i w zasadzie
wtedy stwierdzili, że jest to niezła zabawa, która na dodatek może się ludziom
podobać. 
W kwietniu 2001 r. zespół wystąpił na festiwalu Kopyść 2001 zdobywając tam
Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę dla Najlepszego Zespołu Podlasia. 
Na festiwalu "KOPYŚĆ 2001" wystąpiła inna białostocka grupa szantowa 
o nazwie "Capsize", zdobywając tam Nagrodę za Najlepszy Debiut. Jesienią 2001
roku w obu zespołach narodził się pomysł, aby z dwóch zrobić jedno. W ten oto
sposób powstał zespół składający się z pięciu pasjonatów szant i piosenki
żeglarskiej, pod nazwą "Prawy Ostry". 
Na repertuar zespołu składają się głównie utwory z akompaniamentem
muzycznym, ale zespół wykonuje również utwory a'capella. Członkowie kapeli
tworzą również muzykę i piszą słowa do utworów autorskich, których mają
obecnie kilkanaście, a których z każdym dniem przybywa.
Zespół zdobył nagrody na festiwalach:
RAFA 2001 w Radomiu, SZANTOWIĄZAŁKA 2001 w Łodzi, SHANTIES 2001 w
Krakowie, SZANTY W GIŻYCKU 2002, Grand Prix KOPYŚĆ 2002.
Od ubiegłorocznego występu zespół zajmował I miejsca na festiwalach:
ZĘZA 2002 w Łaziskach, Szanty w Mikołajkach 2002, Rafa 2002, BRAMA MAZUR
2002 w Brodnicy, Szantowiązałka 2002 w Łodzi, Port Pieśni Pracy 2003 w
Tychach, Szanty we Wrocławiu 2003.
Zespół miał również ogromną przyjemność bawienia krakowskiej publiczności w
roli zaproszonego gościa na tegorocznym festiwalu SHANTIES 2003.

PRESS GANG

Skład zespołu: Monika Jędrzejarska, Natalia Dobrzyńska, Joanna
Lis, Anna Polakowska, Grzegorz Polakowski, Łukasz
Staśkiewicz, Andrzej Gasiul, Dariusz Leczycki.

Działamy w Giżyckim Centrum Kultury. Sukcesy to: Grand Prix Rafa w
Radomiu 2001, I miejsce Kopyść 2002, I miejsce Szanty w Giżycku 2002. 
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Ambicją zespołu jest stworzenie oryginalnego autorskiego stylu.

SĄSIEDZI

Skład zespołu: Jakub Owczarek, Adrian Poznachowski, Paweł Pleskacz,

Dominika Płonka, Rafał Krzystoń, Elżbieta Warwas.

Zespół wokalno − instrumentalny powstał w październiku 2001 r. w Gliwicach. 
W swoim repertuarze posiadamy tradycyjne piosenki morskie i współczesne
piosenki o tematyce żeglarskiej w stylu i brzmieniu folkowym, nawiązującym do
muzyki irlandzkiej.
Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia to:
Grand Prix i Nagroda Publiczności na XIX Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Tratwa
2001" w Katowicach, II miejsce, Średni Dzwon na festiwalu "Port Pieśni Pracy
2002" w Tychach, udział w Warsztatach Muzycznych w Krakowie w styczniu
2002, udział w koncercie debiutów "Shanties 2002" w Krakowie, wyróżnienie na
XIII Spotkaniach z Piosenką Żeglarską i Muzyką Folk we Wrocławiu, III miejsce na
I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Zęza 2002" w Łaziskach
Górnych, II miejsce na festiwalu "Szanty w Złocieńcu", wyróżnienie na Festiwalu
Piosenki Żeglarskiej "Keja" w Długich, Grand Prix na Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej "Słok" w Bełchatowie.

MARE NOSTRUM

Skład zespołu: Tomasz Dziamian (Dziki), Łukasz Kułakowski
(Joker), Bartosz Lewandowski (Bart), Robert Kujawski (Robin)

Jesteśmy zespołem szantowym a'capella. Zespół liczy 4 osoby (czterech
mężczyzn). Śpiewamy w tym składzie od ponad roku.
Więcej informacji (łącznie z fragmentami naszych utworów w formacie mp3)
można znaleźć na naszej stronie:
http://www.marenostrum.prv.pl

KOGA

Skład zespołu: Wiktor Morozowski, Michał Oleksiewicz, Marek
Sygulski, Tomasz Morozowski

Zespół powstał pod koniec 1995 roku. Występował na różnych konkursach
piosenki żeglarskiej takich jak: KUBRYK, SZANTOWIĄZAŁKA, SKOWYT
(w łodzi), SŁOK (Bełchatów), KABESTAN (Nowa Sól). Pomimo kilku przerw
w działalności zespołu spowodowanych poborem do armii KOGA nadal

trwa, wykonując stare i nowe utwory szantowe i pieśni żeglarskie. W naszym
repertuarze znajdują się własne utwory o tematyce morskiej oparte czasem na
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historycznych wydarzeniach.

ROBERT DOMURAT

Pierwsze kroki stawiałem w "The Pioruners". Napisałem wtedy takie utwory jak:
"Razem bracia do lin", "Galernicy", Moby Dick". Następnie wraz z przyjaciółmi
założyłem zespół "Wind Rose". Śpiewaliśmy i zdobywaliśmy wiele nagród.
Najwspanialszą było I miejsce na "Kopyści 93". Obecnie śpiewam jako solista.
Moje sukcesy to: Wyróżnienie Giżycko 96, III miejsce "Wiatrak 96", I miejsce
"Wiatrak 97", I miejsce "Rafa 96", Debiut na "Shanties 97".

PONTON CLUB

Skład zespołu: Wojciech Gontarz, Maciej Basiukiewicz, Dariusz

Skaliński.

Powstał 3 lata temu kiedy to Wojtek Gontarz dołączył do Maćka Basiukiewicza 
i Darka Skalińskiego. Zaczęło się śpiewanie szant w pubach.
Pierwszy konkurs w Mrzeżynie w 2000r. Potem "Wiatrak" w Świnoujściu,
"Szantrapa" w Szczecinie, Strzelce Krajeńskie, Bełchatów, Radom Białystok,
Węgorzewo, Giżycko.... łojejuuuuu ile tego :) no i oczywiście Shanties 
w Krakowie. Przez pewien okres czasu zespół występował wraz ze skrzypaczką
Dominiką Cieślik ale niestety współpraca zakończyła się.... szkoda. Ahaaaaaaaa −
byłbym zapomniał dodać − zespół pochodzi z okolic Warszawy a dokładniej to z
Palermo pod Warszawą czyli Pruszkowa. Mamy na koncie kilkanaście własnych
utworów i kilkanaście wyróżnień konkursowych. A co będzie dalej to czas
pokaże.........
A−hoj! :)
Ponton Club
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ZZZZDDDDOOOOBBBBYYYYWWWWCCCCYYYY    GGGGRRRRAAAANNNNDDDD    PPPPRRRRIIIIXXXX

NNNNAAAASSSSZZZZEEEEGGGGOOOO    FFFFEEEESSSSTTTTIIIIWWWWAAAALLLLUUUU

SSzzcczzeeggóóllnnee  ppooddzziięękkoowwaanniiaa  zzaa  ookkaazzaanniiee  sseerrccaa  ii  ppoommoocc  
ww  rreeaalliizzaaccjjii  FFeessttiiwwaalluu..
Grażynie Dworakowskiej

Marioli Woźniewskiej
Dariuszowi Piontkowskiemu
Krzysztofowi Siemieńskiemu

Wiesławowi Kamińskiemu
Jerzemu Muszyńskiemu

Tomkowi Matuszewiczowi
Okazali Państwo prawdziwie żeglarskiego ducha.

Ponadto dziękujemy: Teresie Kłoczko, Mackowi Jędrzejko,
Andrzejowi Rojek, Bogdanowi Kajewskiemu, Lechowi
Zwolan, członkom Komisji Kultury i Wydziałowi Kultury
Urzędu Miejskiego
oraz wielu nie wymienionym za okazaną pomoc i zrozumienie.

OOrrggaanniizzaattoorrzzyy

I „KOPYŚĆ’ 79” – Waldemar Mieczkowski

II „KOPYŚĆ '80” – Refpatent

III „KOPYŚĆ '81” – ??? 

IV „KOPYŚĆ '87” – Odbijacze

V „KOPYŚĆ ’89” – Szantasz

VI „KOPYŚĆ ’90” – Odbijacze

VII „KOPYŚĆ ’91” – The Pioruners

VIII „KOPYŚĆ ’92” – The Bumpers

IX „KOPYŚĆ ’93” – Szeklówka

X „KOPYŚĆ ’94” – Perły i Łotry Shanghaju

XI „KOPYŚĆ ’95” – Jolly Roger

XII „KOPYŚĆ ’96” – Ładny Kanał

XIII „KOPYŚĆ ’97” – Wikingowie

XIV „KOPYŚĆ ’98” – Klang

XV „KOPYŚĆ ’99” – Koga

XVI „KOPYŚĆ 2000” – Kochankowie Sally Brown

XVII „KOPYŚĆ 2001” – Banana Boat

XVIII „KOPYŚĆ 2002” – Prawy Ostry

XIX „KOPYŚĆ 2003” – .....................................?
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