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Rok 1979

Rok 2004

Kiedy 25 lat temu dowiedziałem się, że Akademicki
Yacht Club w Białymstoku organizuje pierwszy Przegląd
Piosenki Żeglarskiej "Kopyść’79" postanowiłem w nim
zauczestniczyć. Z przyjaciółmi z harcerstwa założyliśmy
zespół i zdobyliśmy Nagrodę Komandora AYC − główną
nagrodę "Kopyści". Ale nie to było ważne. Atmosfera tamtej
"Kopyści" w niczym nie przypominała atmosfery festiwalu.
Było to raczej wspólne śpiewanie, i nie było ważne, kto jest na
scenie, a kto na widowni. Poznałem wtedy cudownych
przyjaciół i tak zaczęła się moja już dwudziestopięcioletnia
przygoda z piosenką. Potem były kolejne zespoły, kolejne
przeglądy i festiwale. Kolejne sukcesy i porażki. Wiele
doświadczeń muzycznych i żeglarskich. Również "Kopyść"
wyrosła na duży i znaczący festiwal. Ale atmosfera została ta
sama − bo to przecież zależy od ludzi. Zawsze jest tu
gościnnie, ciepło i przyjaźnie. Cieszę się, że ciągle mogę tu
przyjeżdżać i spotykać przyjaciół. Cieszę się, że mogę
śpiewać na "Kopyści". Mam nadzieję, że tak będzie zawsze i
tego Wam i sobie życzę!
Waldek Mieczkowski

5

Waldku !
25 lat to ... 25 lat. Znamy się od
I KOPYŚCI'79 i od tego czasu, jako
widz i słuchacz podziwiam Twój talent
artysty szantowego. Ale jako żeglarz
spotykam się z Tobą na akwenach
żeglarskich, pełen uznania dla Ciebie, jako
Wielkiego Żeglarza. Myślę, że Twoje sukcesy artystyczne to
nie tylko kolejne laury na festiwalach, a sukcesy żeglarskie nie
ograniczające się do dwukrotnego pokonania Hornu pod
żaglami Zawiszy. To przede wszystkim to, co Twoja osoba
uczyniła dla ruchu szantowego i żeglarstwa w Polsce i na
Świecie. To tysiące zarażonych miłością do piosenki
żeglarskiej i śpiewających za Twoim przykładem młodych (jak
my) ludzi, to tysiące wychowanych przez Ciebie żeglarzy.
Wyrastają oni na otwartych na świat ludzi, przyjaciół,
żeglarzy.
To także to, że My wszyscy jesteśmy zawsze, tak jak Ty
młodzi i uśmiechnięci. Dzięki temu nasze życie jest
przyjemniejsze i pełniejsze. To, że żyje się nam ciekawiej, to
właśnie Twoja zasługa.
To dzięki Tobie i takim ludziom, jak Ty nie ginie chęć
pracy przy organizowaniu KOPYŚCI.. Twój przykład
zachęca do działań na rzecz rozwoju żeglarstwa.
I niech Ci co wątpią i czekają na lepsze czasy i sezon
żeglarski wiedzą, że on trwa − a Tobie i Twojej załodze z
Błękitnej Dziewiątki, z którą pojutrze wyruszasz w rejs na
Zawiszy Czarnym życzę "stopy wody pod kilem".
Przyjmij w 25 rocznicę Twojego debiutu estradowego,
moje i moich przyjaciół, a Twoich fanów − organizatorów
KOPYŚCI,, gratulacje i życzenia dalszej pomyślności.
Rysiek

Festiwal zrealizowany przy pomocy finansowej
URZĘDU MIEJSKIEGO w BIAŁYMSTOKU

Patronat:
Prezydent Miasta Białegostoku
Polski Związek Żeglarski
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Białostocki Ośrodek Kultury
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organizacyjne:
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Zbigniew Chojnowski
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Mariusz Siemion
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PROGRAM
ARTYSTYCZNY
PIĄTEK (02 kwietnia 2004)
19.00 — „Czas w morze”
Wystąpią:
EKT
Mechanicy Shanty
Prawy Ostry
Ryczące Dwudziestki
FlashCreep

W konkursie:
Bezmiary
Gosia Hoppe
Leje na pokład
Młode Bra-de-li
Ostatnia deska ratunku
Piotr Ściesiński
Po co nam kapitan
na kodze
Robert Domurat
Samhain
Urszula Gulan
Drake
Ponton Club
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SOBOTA (03 kwietnia 2004)
16.00— „Benefis Waldka Mieczkowskiego”
Wystąpią:
Waldemar Mieczkowski
i jego goście:
Andrzej Korycki
Banana Boat
EKT
Gdańska Formacja Szantowa
Grzegorz Guru Tyszkiewcz
Ignacy Andrukiewicz
Jarosław Woźniewski
Klang
Marek Szurawski
Piotr Zadrożny
Przemysław Mordalski
Ryczące Dwudziestki
FlashCreep

20.00—„Żeglujże żeglarzu”
Wystąpią:
Andrzej Korycki
Banana Boat
Cztery Refy
EKT
Gdańska Formacja Szantowa
Grzegorz Guru Tyszkiewcz
Klang
Marek Szurawski
Mariusz Siemion
Mechanicy Shanty
Piotr Zadrożny
Przemysław Mordalski
Ryczące Dwudziestki
FlashCreep
Waldemar Mieczkowski z Gdańską Formacją Szantową
laureaci konkursu „KOPYŚĆ 2004”
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WYKONAWCY
WALDEMAR MIECZKOWSKI
Białostoczanin, z zawodu żeglarz. Jachtowy Kapitan Żeglugi Wielkiej,
były oficer na "Oceanii", w latach 1994-96 etatowy kapitan "Zawiszy
Czarnego". Dwukrotnie opłynął Przylądek Horn w 1999 roku, dowodząc
"Zawiszą Czarnym". Od dwudziestu pięciu 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 innych składach lub solo.

ANDRZEJ KORYCKI
Jest autorem i wykonawcą wielu znanych przebojów: "Jacht
Rock'n'Roll", "Horror Shanty". Gra i śpiewa wariacką, mocną i zwiewną
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współczesną piosenkę żeglarską. Specjalizuje się jednak w balladach i ten
gatunek najbardziej mu odpowiada.
Od lat występuje wraz z Jerzym Porębskim. Przez pewien 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 jest członkiem zespołu "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".

BANANA BOAT
Skład zespołu: Tomasz Czarny, Michał Maniara, Maciej Jędrzejko, Paweł
Konieczny, Paweł Jędrzejko

Kwintet wokalny, specjalizujący się w oryginalnej twórczości autorskiej
w dziedzinie współczesnej piosenki żeglarskiej oraz w autorskiej interpretacji
szanty klasycznej. W roku 2004 zespół obchodzi 10 rocznicę istnienia, 8
rocznicę działalności estradowej oraz 5 rocznicę współpracy w nowym
składzie.
Najważniejsze
laury zespołu na
Ogólnopolskich
Festiwalach Piosenki
Żeglarskiej:
Nagrody Grand Prix:
Szczecin'99,
Białystok'01;
N a g r o d y
Publiczności:
Wa r s z a w a ' 0 1 ,
Łódź'03, Wrocław'04;
Nagrody
Główne:
Katowice'94, Kraków'94, Tarnów'95, Szczecin'99, Wrocław'01;
Nagroda za Najlepszy Debiut Shanties 2000 w Krakowie;
Nagroda Dziennikarzy za Najbardziej Medialną Osobowość Sceniczną
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Shanties 2004.
Premiera Płyty Bananów odbędzie się 7-8 maja w Łaziskach Górnych
podczas Festiwalu ZĘZA 2004 www.zeza.szanty.pl
którego zespół jest inicjatorem i współorganizatorem.
W nowym składzie - czyli od roku 1998 - zespół Banana Boat
koncertował na wszystkich największych scenach szantowych w Polsce
zdobywając uznanie Jurorów i sympatię Publiczności. Charakterystyczne
koszulki - pięć kawałków banana - pojawiają się wszędzie tam gdzie znajdą
się ludzie, którzy chcą się dobrze bawić przy muzyce płynącej wyłącznie z
pięciu męskich gardeł oraz obejrzeć jedyny w swoim rodzaju, niezwykły,
uśmiechnięty, bananowo-szantowy show. Zespół został nazwany niegdyś
przez jednego z konferansjerów Uśmiechem Polskiej Sceny Szantowej i chyba
coś w tym jest :)))
W zeszłym roku Banana Boat przyleciał na Kopyść Antonowem
wzbudzając uśmiech niedowierzania na wielu twarzach :))) zdjęcia i opis tego
niecodziennego wydarzenia dostępne są na stronie zespołu
www.banana.szanty.pl

CZTERY REFY
Skład zespołu: Jerzy Rogacki, Izabela Puklewicz, Jerzy Ozais, 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,
angielskim 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,
mandolina, skrzypce. Trzon zespołu
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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.
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.

EKT
Skład zespołu: Jan Wydra, Irek Wójcicki, Jacek
Fimiak, Marcin Fidos, Daniel Tyszkiewicz

Zespół EKT Gdynia powstał 17 lat
temu na wdzięcznym łonie Ogólnopolskiego
Elitarnego Klubu Turystów "Do Baru".
Siedziba klubu (istniejącego do dziś,
skupiającego ludzi z całego kraju i
znanego z przynajmniej dwóch
corocznych sztandarowych imprez Zimowego zlotu EKT i Wąskotorowego
Rajdu EKT) znajduje się w Gdyni i stąd nazwa
zespołu.
Jest to mylące, ponieważ
obecny skład zespołu niemal wcale
nie jest związany z Gdynią, a nawet z
Pomorzem. Jedynym rodzynkiem, członkiem
pierwszego legendarnego składu, człowiekiem
nie tylko mieszkającym, ale również
pracującym w Gdyni (konkretnie w Porcie) jest Jan Wydra, autor wielu
tekstów i muzyki do większości naszych utworów.
Rok po debiucie (1986r. - Zielona Góra, "Włóczęga", wyróżnienie) do zespołu
doszedł Irek "Messalina" Wójcicki, którego teksty stanowią do dziś żelazny
repertuar kapeli.
Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie, ale od kilku lat obok Jacka
Fimiaka na scenę wychodzą także: Marcin Sauter i Krzysiek Kowalewski obaj obecnie poza granicami kraju - a podczas "Kopyści" zastąpią ich Marcin
Fidos i Daniel Tyszkiewicz.
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Od kilku lat menagerem zespołu jest Marek "Remik" Remiszewski.
EKT Gdynia to zespół nagradzany na wszystkich liczących się
festiwalach w Polsce. Zaczynaliśmy od piosenki turystycznej (od której do
końca nie odeszliśmy do dziś), by potem zaistnieć, a z biegiem czasu
ugruntować swoją pozycję w nurcie piosenki morskiej i żeglarskiej.
Na naszych koncertach publiczność zawsze dobrze się bawi, a nasze
piosenki, których część stała się kanonem żeglarskiego repertuaru są śpiewane
wspólnie, ku uciesze widzów i nas.

GDAŃSKA FORMACJA SZANTOWA
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych modne stało się w Trójmieście i
okolicach organizowanie tzw. "szantowisk". W klubach i pubach spotykali
się miłośnicy piosenek żeglarskich, a do wspólnego śpiewu przygrywali
im solo lub w duetach muzycy z trójmiejskich zespołów szantowych. Po
kilku latach czterech z nich postanowiło złączyć swoje siły i tak powstała
"supergrupa", w skład której weszli:
Waldemar Mieczkowski (gitara, śpiew) - lider zespołu Broken Fingers
Band i inicjator powstania Gdańskiej Formacji Szantowej (dawniej
grający w zespołach Packet i Smugglers);
Jacek Jakubowski (akordeon, śpiew) - członek zespołu Krewni i
Znajomi Królika (wcześniej w grupie Szantymen);
Krzysztof Jurkiewicz (gitara, organki, śpiew) - szantyman z
Restauracyjki Wielki Błękit, członek grupy Słodki Całus Od Buby
(grający wcześniej w zespołach Packet, Smugglers, Szela, Broken Fingers
Band);
Józef Kaniecki (skrzypce, śpiew) - muzyk aktywny w wielu formacjach,
ostatnio współpracujący z zespołem Smugglers (grający wcześniej w
Smugglers, Krewnych i Znajomych Królika, Szeli a obecnie także w
kwartecie Cafe).
Debiutem scenicznym Formacji był występ otwierający obchody
"Dni morza i Wisły '2001" w Gdańsku, na Długim Targu, podczas którego
połączyli swe siły z bremeńskim Schifferchor Rekum. Ta krótka, lecz
niezwykle żywiołowa współpraca zaowocowała koncertami w Niemczech
i stałą współpracą z bremeńskim chórem.
Podczas roku koncertowania Gdańska Formacja Szantowa
wystąpiła z dużym powodzeniem na krakowskich Shanties, na Szantach
we Wrocławiu oraz na wielu innych szantowych imprezach w całym
kraju.
Rok 2003 przyniósł Gdańskiej Formacji Szantowej dwie nagrody na
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krakowskich
Shanties:
dla
piosenki "Barowe opowieści" nagrodę
za najlepszą piosenkę premierową i
nagrodę im. Tomka Opoki za
najlepszy tekst Festiwalu (piosenka
"Przeczucie").
W tym samym roku zespół
wziął udział (obok czołówki polskiej
sceny
szantowej:
Marka
Szurawskiego, Jerzego Porębskiego,
Ryszarda
Muzaja,
Andrzeja
Koryckiego, EKT Gdynia, i inn.) w
nagraniu płyty i koncertu (dla TVP2)
"Stary bar na Woolwich Road".
Na
przełomie
2003/2004
Gdańska
Formacja
Szantowa
zaczęła
nagrywać pierwszą płytę (w znacznej mierze autorską, zawierającą
jednak charakterystyczne wykonania kojarzonych z Formacją
szantowych przebojów). Premiera płyty miała miejsce podczas
krakowskich Shanties 2004.
Krakowskie Shanties 2004 obok premiery płyty przyniosły zespołowi
kolejne nagrody: za piosenkę "Regulus"- nagrodę za najlepszą piosenkę
premierową festiwalu i Zbyszkowi Gachowi nagrodę im. Tomka Opoki
za najlepszy tekst festiwalu ("Cztery zegary").
Długoletnie doświadczenie pubowe sprawia, że w repertuarze
Formacji znajdują się właściwie wszystkie popularne szanty i piosenki
żeglarskie, a temperamenty członków grupy wsparte doświadczeniem
scenicznym i pewnością wykonania tworzą prawdziwie wybuchową
mieszankę.
Członków Gdańskiej Formacji Szantowej można usłyszeć (w różnych
konfiguracjach) najczęściej w brzeźnieńskiej Restauracyjce Wielki Błękit
i gdyńskiej Contrast Cafe, która jest miejcem regularnego koncertowania
Formacji (każda ostatnia niedziela miesiąca).

GRZEGORZ "GURU" TYSZKIEWICZ
"Guru", to jest Ktoś, to człowiek, który jak wielu innych zaprzedał
duszę szancie. Śpiewa i żegluje równie chętnie jak wszyscy, którzy
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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".

KLANG
Skład zespołu: Sławomir Gołąb, Krzysztof Delikat, Paweł Delikat, Łukasz
Skowroński, Łukasz Pawłowski, Przemysław Burek.

Zespół Klang został założony w 1995 r. przez harcerzy 23 Harcerskiej
Drużyny Wodnej działającej przy II LO w Rzeszowie. Od początku
działalności zespół wykonuje repertuar związany tematycznie z morzem pieśni pracy, czyli szanty wykonywane w stylu a cappella oraz piosenki
żeglarskie z towarzyszeniem gitary. Wszystkie utwory z repertuaru
opracowane są wielogłosowo na pięć głosów męskich, co decyduje o dużej
atrakcyjności zespołu. Aranżacje poszczególnych utworów wykonane są w
stylu klasycznym (szanta klasyczna) oraz jazzowym, szczególnie w utworach
autorskich zespołu. Różnorodność repertuaru, atrakcyjne brzmienie zespołu,
łatwość nawiązywania kontaktu i wspólne zabawy z publicznością powodują,
że koncerty zespołu przyjmowane są z dużym aplauzem.
Wszyscy członkowie zespołu są żeglarzami i każdego roku uczestniczą
w rejsach żeglarskich. Największą przygodą żeglarską był rejs żaglowcem
Zawisza Czarny zachodnim wybrzeżem Ameryki Południowej.
Zespół był wielokrotnie nagradzany na festiwalach szantowych m.in.:
Grand Prix festiwalu Bezan w Tarnowie -1997 r.
Grand Prix festiwalu Kopyść 1998 w Białymstoku.
Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa - Shanties 1998 r.
Nagroda za najlepszą piosenkę premierową - Shanties 1999 r.
Nagroda Prezesa Polskiego Radia w Szczecinie -1999 r.
Zespół posiada następujące wydawnictwa płytowe: kaseta " Coś się
zdarzyło"- 1999 r. oraz płyta kompaktowa "Klang"- 2000 r. Materiał
znajdujący się na płycie i kasecie to w większości autorski repertuar zespołu.
W przygotowaniu znajduje się druga płyta zespołu.
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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 śpiewu. 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 występuję
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 składzie i
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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.
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.

PRZEMYSŁAW MORDALSKI
Autor tekstów, ballad żeglarskich, organizator festiwali piosenki
żeglarskich. Laureat wielu nagród, m.in.: nagroda im. Tomka Opoki na
Shanties 1999 za najlepszy tekst, wyróżnienie na Shanties 2000 za piosenkę
premierową. Poruszający się w stylu ballady morskiej, poezji morskiej, pieśni
kubryku. Wychowany na starych tradycjach pieśni morskich. Piosenka
żeglarska przyczyniła się do zmiany otoczenia. Z centralnej Polski
przeprowadził się nad morze, aby realizować pasje marynistyczne.

RYCZĄCE DWUDZIESTKI
Skład zespołu: Andrzej Grzela, Janusz Olszówka, Wojciech Dudziński,
Andrzej Marciniec, Bogdan Kuśka.

Trudno w to uwierzyć, ale RO20's mają faktycznie 21 lat. I chociaż
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"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 03 kwietnia!!!!!

FLASH CREEP
Skład zespołu: Izabela Puklewicz, Tomasz Morozowski, Maciej Łuczak.

Zespół FlashCreep powstał w styczniu 2003 roku. Oficjalną działalność
koncertową rozpoczął w styczniu 2004r. od występu w tawernie Stary Port w
Krakowie. Repertuar stanowią pieśni i ballady morskie, stylizacje szantowe,
amerykańska i celtycka muzyka folkowa, oraz utwory autorskie. Skład
zespołu tworzą: Izabela Puklewicz - skrzypce, vocal; Tomasz Morozowski mandolina, vocal; Maciej Łuczak gitara, vocal, kierownik zespołu.
Jesteśmy od kilkunastu lat związani z
ruchem szantowym będąc aktywnymi
członkami zespołu 4Refy.

ZESPOŁY
KONKURSOWE
BEZMIARY
Skład zespołu: Piotr Kuba, Szymon
Nowak,
Kika
Piechal,
Paweł
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Surowski, Michał Zwoliński, Anna Wiszniewska.

Technicznie rzecz ujmując, formacja o nazwie Bezmiary powstała w
grudniu 2000 r., jednakże w obecnym składzie zespół istnieje od listopada
2002. Zmiany personalne pociągnęły za sobą zmiany "brzmieniowe" i
Bezmiary obecnie coraz silniej dryfują w kierunku śpiewu na głosy oraz
wykonań a capella. W ciągu ostatniego roku "działalności" zespół wziął udział
w 8 konkursach, zdobywając 5 nagród: Zęza 2003 (III miejsce), Kubryk 2003
(III miejsce), Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej w Żaganiu 2003 (I
miejsce), Wiatrak 2003 (wyróżnienie) oraz Szanty we Wrocławiu 2004
(wyróżnienie).

LEJE NA POKŁAD
Skład zespołu: Jan Cofała, Tomasz Czekała, Seweryn Erling, Mariusz
Składek, Wojciech Wieczorek.

I miejsce na XVII Przeglądzie Piosenki Żeglarskiej Tratwa 99.
A w obecnym składzie:
III miejsce na Polsko-Niemieckim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Keja"
2003,
II miejsce w Konkurskie szant i pieśni morskich w ramach festiwalu "Port
Pieśni Pracy" Tychy 2004.

MŁODE BRA−DE−LI
Skład zespołu: Karolina Sot, Marta
Leśniewska, Alicja Karwowska, Łukasz
Koptas, Katarzyna Dyzner

Młode BRA-DE-LI zdobyło I
miejsce na festiwalach: w Gdyni na
"Festiwalu Bałtyckim", we
Wrocławiu na festiwalu "Szanty nad
Odrą", w Radomiu na "Rafie",
wyróżnienia w Giżycku, we Wrocławiu
na "Szanty we Wrocławiu", oraz
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występowały na koncertach dla dzieci w Krakowie, Giżycku, w Stalowej
Woli, Skaryszewie, Opocznie, Świnoujściu i w Radomiu. I miejsce na
"Kubryku" w roku 2002 (kat. dziecięca), III miejsce na Dużym "Kubryku" w
2003 r. I miejsce na festiwalu "Keja 2003" w miejscowości Długie, występ
na "Shanties`04".

MAŁGORZATA HOPPE
Jestem solistką i do tej pory występowałam na trzech festiwalach:
"Wiatrak 2003" w Świnoujściu (II miejsce), "Szantowiązałka 2003" w Łodzi
(II miejsce), "Szanty we Wrocławiu".

OSTATNIA DESKA RATUNKU
Skład zespołu: Marcin Bigoś, Jacek Kowalski, Włodzimierz Lewandowski,
Jan Roch Mełnicki, Piotr Nadolski, Grzegorz Urbański, Kazimierz
Wieczorowski, Arkadiusz Wojtera.

Zespół powstał w 1996 roku w Brodnicy, początkowo jako kwartet.
Tworzyli go Marcin Bigoś, Adam Milewski, Piotr Nadolski i Grzegorz
Urbański. Rozpoczęli próby akompaniując sobie na gitarach. Pierwsze
koncerty "Deski" spotkały się z dobrym przyjęciem i zmobilizowało to
muzyków do dalszego rozwoju. Brodniccy szantymeni wzięli udział w kilku
festiwalach, m.in. RAFA w Radomiu, a także doskonalili swoje umiejętności
podczas ogólnopolskich warsztatów w Opolu. W 1998 roku do zespołu
dołączyli: perkusista Włodzimierz Lewandowski, skrzypek Kazimierz
Wieczorowski i grający na gitarze basowej Witold Gutmański. Rozszerzenie
instumentarium spowodowało nie tylko pełniejsze brzmienie zespołu, ale
także rozbudowę repertuaru, w którym obok szant coraz częściej pojawiały się
utwory inspirowane folkiem celtyckim. Poszukiwania w tym kierunku zostały
uzupełnione typowymi dla muzyki irlandzkiej i szkockiej instrumentami:
akordeonem, irlandzkim bębnem bodhranem, a także flażoletami i dudami. W
tym składzie "Ostatnia Deska Ratunku" koncertowała w Polsce (m.in.
katowicka "TRATWA"), Niemczech i Danii. W dalszych latach następowały
kolejne zmiany składu, głównie basistów. Zagraliśmy około dwunastu
koncertów w kraju i za granicą, nagraliśmy materiał demo. W 2001 roku
wykrystalizował się obecny skład zespołu i odnieśliśmy sporo sukcesów.
"Ostatnia Deska Ratunku" została m.in. laureatem Staromiejskich spotkań z
Piosenką Żeglarską w Olsztynie oraz festiwalów w Krakowie, Wrocławiu,
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Łodzi i Węgorzewie.
Rokrocznie na przełomie lipca i sierpnia organizujemy w Brodnicy
szantowo-folkowy festiwal "Brama Mazur", który doczekał się już 3 edycji.

DRAKE
Skład zespołu: Sławomir Bielan, Paweł Hutny, Wojciech Kotas, Tomasz
kołaczyk, Piotr Pala, Bartosz Wręczycki

Zespół "Drake" pochodzi z Częstochowy, wykonuje utwory autorskie, szanty
i piosenki żeglarskie, inspirowane muzyką ludową głównie irlandzką, choć nie
tylko.

PONTON CLUB
Skład zespołu: Dominika Cieślik, Wojciech Gontarz, Maciej Basiukiewicz,
Dariusz Skaliński.

Zespół powstał 4 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. 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! :)

PO CO NAM KAPITAM NA KODZE
Skład zespołu: Elżbieta Granacka, Dorota Dziądziak, Martyna Granacka,
Martyna Cichor, Natalia Kozłowska, Justyna Jakuć, Janusz Cichor, Karol
Sitnik.

Zespół powstał z połączenia dwóch augustowskich zespołów "Po co
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nam kapitan" i "Koga". Zadebiutowaliśmy na V Międzynarodowym
Pływającym Festiwalu Piosenki Morskiej "Wiatrak 2003" i zdobyliśmy Grand
Prix.

PIOTR ŚCIESIŃSKI
Skład zespołu akompaniującego:
Adam Studziński, Robert Borowski,
Krzysztof Malicki.

Rybak z Mrzeżyna, autor
ballad morskich, od 2002 roku na
scenie szantowej. Laureat wielu
nagród między innymi: wyróżnienie
na "Szantach nad Drawą" w
Złocieńcu, II nagroda na IV
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
Żeglarskiej w Bełchatowie w
2002r., III nagroda i nagroda
Jerzego
Porębskiego
na
"Wiatraku2002", I nagroda na
"Słonej Wodzie 2003 w Mrzeżynie,
I nagroda na "Szantrapie 2003", II
nagroda na Wrocławskich Spotkaniach z Piosenką Żeglarską i Muzyką Folk
2004.

SAMHAIN
Skład zespołu: Katarzyna Wasilewska-Strzałkowska, Anna Oskroba, Robert
Kuba, Marek Strzałkowski, Jacek Apanasewicz.

Zespół Samhain od 1999r. wykonuje tradycyjną muzykę z Wysp
Brytyjskich. W repertuarze zespołu królują tańce celtyckie, ale są również
nastrojowe ballady i piosenki żeglarskie. Jest częstym gościem wszelkich
imprez żeglarskich, jakie organizowane są w Lublinie (m.in. Regaty
dziennikarzy, "Dzień Żaglowca" - czyli spływ na byle czym, rozpoczęcie i
zakończenie sezonu żeglarskiego YCA Lublin, regaty 730) Na festiwalu
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"KOPYŚĆ" zespół występował dwukrotnie, a w 2000r. wokalista i
skrzypaczka Samhainu - Katarzyna otrzymała wyróżnienie za "Osobowość
sceniczną".

ROBERT DOMURAT
Zaczynałem w zespole "The Pioruners". Napisałem wtedy takie utwory
jak "Razem bracia do lin", "Galernicy", "Moby Dick". Następnie śpiewałem i
grałem w zespole "Wind Rose". Śpiewaliśmy i zdobyliśmy wiele nagród.
Najwspanialsze było I miejsce w "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. W wolnych chwilach
piszę piosenki i staram się to nagrywać w moim domowym studio, tak aby
wydać moją pierwszą solową płytę.

URSZULA GULAN
Skład zespołu akompaniującego: Martyna Cichor, Elżbieta Granacka,
Martyna Granacka, Łukasz Danowski, Janusz Cichor

Jestem uczennicą trzeciej klasy gimnazjum przy Zespole Szkół
Samorządowych w Augustowie. W kręgu moich zainteresowań jest zarówno
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HIST ORIA FESTIWALU

To już 25 lat !!! Historia festiwalu sięga roku 1979. Ale
zanim zaczęła się pierwsza KOPYŚĆ, trzeba było stworzyć
ducha dla jej wieloletnich sukcesów. Wiele lat wcześniej, w
1974 roku "Największy" Komandor AYC Wojtek Sobaniec
przywiózł z wybrzeża szpulowe taśmy magnetofonowe z
nagraniami morskich shantymenów, m. in. Andrzeja
Mendrygała. Od tego zaczęła się idea śpiewania szant w
Akademickim Yacht Clubie. Przybywało gardeł i fanów piosenki
żeglarskiej i jesienią 1978 roku Bogdan Kula, ówczesny
Komandor rzucił pomysł organizacji Przeglądu Piosenki
Żeglarskiej. Komisarzem I Przeglądu został Sławek Kasner. On
jest autorem nazwy "KOPYŚĆ". W dniach 7-8 kwietnia 1979
roku w klubie "Co Nie Co" skupiło się ponad 100 uczestników (a
sala była mała). I zaczęło się ...
Organizatorzy z AYC zapowiadali wówczas przede
wszystkim wspólną zabawę uczestników przeglądu. I tak jest do
dzisiaj. I nagrodę zdobył harcerski zespół "Błękitna Dziewiątka"
z liderem Waldkiem Mieczkowskim - tegorocznym jubilatem.
Rok później Michał Bondyra pod egidą Sławka Kasnera
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rozkopyścił festiwal na trzy dni wystaw, prelekcji, projekcji
filmów, koncertów. Największa uwaga skupiła się na
zmaganiach konkursowych. W klubie "U Michała" prym wodził
zespół "Refpatent", którego liderem był Jerzy Rogacki, dziś już
wszystkim znany.
Trzeci festiwal odbył się pod hasłem "śpiewać każdy
może", znów w "Co Nie Co". Wtedy powstał symbol przeglądu pływająca pod żaglem gitara. Pierwsze przeglądy były to
śpiewane spotkania pod rozpiętymi żaglami dla tych, którzy nie
mogli pogodzić się z faktem, że sezon jeszcze się nie zaczął.
Śpiewano wspólnie, a wykonawcy od publiczności różnili się
tym, że stali na scenie, podczas gdy reszta tłoczyła się głębiej.
Nastały później trudne czasy stanu wojennego, zakaz
zgromadzeń zmusił organizatorów do przeniesienia imprezy do
lasów augustowskich i tam odbywały się "Kopyście"
nienumerowane.
Jesienią 1987 roku Michał Bondyra wyciągnął z
podziemia i "reanimował" IV KOPYŚĆ w "Gwincie".
Zwycięzcami byli "Odbijacze" (dzisiejszy zespół "The
Bumpers").
Wiosną 1989 Zosia Chojnowska i Marek Kamiński
zapraszali na festiwal do klubu ACK. Dużą furorę zrobiła grupa
"Czterech z pancernika bez psa Szarika" - której liderem był
Mariusz Siemion - ze względu na dość osobliwą harmonię
głosową. Wygrał zespół "Szantasz".
W 1990 roku Michał Bondyra w organizowanie imprezy
"wrobił" Dankę Nowicką. Szczególnym osiągnięciem było
połączenie festiwalu BOZŻ i AYC. Od tego momentu na
"Kopyści" przyznawana jest nagroda przechodnia "Złoty dzwon
BOZŻ". Po raz pierwszy też pojawił się telefon Eli Mińko. Grand
Prix przyznano "Odbijaczom".
Komisarz festiwalu "Kopyść'91" Mariusz Czarnecki
"kupił"
imprezę
na
przystanku
"10-tki"
przy
ul.
Wołodyjowskiego. W swoim nawiedzonym zapędzie powrócił
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do formy dwudniowej. Triumfował zespół "The Pioruners"
zdobywając I miejsce, Grand Prix i nagrodę publiczności.
"Kopyść'92" odbyła się w Hali Włókniarza. Zwalony
maszt katamarana nie spowodował wielu szkód, a samochód
dobrej zachodniej marki wzbudzał tylko niewielkie kontrowersje
co do gaży gwiazd. Zwycięzcami byli "The Pioruners", "The
Bumpers" oraz "Jabłko Topu Flagsztoka" - każdy w swoim stylu.
Rok 1993 to powrót do sali kina FORUM, gdzie
"zagnieździliśmy się" na stałe. Grand Prix zdobyła "Szeklówka".
W 1994 roku nastąpiło apogeum nie do przeskoczenia:
spośród 15 zespołów konkursowych wyłoniono zwycięzcę:
"Perły i Łotry Shanghaju". Kino FORUM pękało w szwach.
Następny festiwal organizowała "silna grupa", czyli
Danusia Nowicka, Rysio Mińko, Mariusz Czarnecki i Ela Mińko,
która "z telefonu" zmieniła się w niezbędną "szarą eminencję".
Konkurs wygrał zespół "Jolly Roger".
"Kopyść'96" - Nowicką "obdarzono" mianem "Pani
Dyrektor". Silna grupa wiernie trwała przy niej. W rywalizacji
pod palma tradycyjną Kopyść zdobył "Ładny Kanał".

33

W tawernie z "Kopyści'97" Grand Prix wyśpiewali
Wikingowie. Mimo twierdzeń, że rzekomo XIII KOPYŚĆ ma być
feralna, festiwal był wyjątkowo udany.
W roku 1998 gościem festiwalu był kapitan Roman
Paszke, który po wygraniu regat Admiral's Cup przybył na
KOPYŚĆ ze zdobytym złotym pucharem. W konkursie górę
wzięły męskie głosy a'capella. Wielkie Wiosło zabrali chłopcy z
"Klangu". Mimo wielkich trudności organizacyjnych i
finansowych po raz pierwszy organizatorzy odważnie stwierdzili
"spotykamy się za rok". Jeśli to czytacie - znaczy, że przez
kolejnych 6 lat dotrzymali słowa.
Wielka w tym zasługa Eli Mińko, która w 1999 roku
wzięła ster KOPYŚCI w swoje ręce, a właściwie na "swoją
głowę". Od XV Festiwalu dzielnie trwa na mostku Dyrektora,
wraz z KOPYŚCIĄ przeciwstawiając się burzom i przeciwnym
wiatrom, podbija serca kolejnym fanom piosenki żeglarskiej.
Pomysłem Eli jest zapraszanie "gości specjalnych" Festiwali.
Na XV jubileuszowej KOPYŚCI spotkaliśmy "starych wilków" z
pierwszego przeglądu: Wojtka Sobańca, Bogdana Kulę, Sławka
Kasnera. Czterdzieste urodziny, wracającego z rejsu wokół
Hornu Waldka Mieczkowskiego, świętowali wszyscy uczestnicy
Festiwalu.
Zwycięstwo
w
konkursie
przypadło
przesympatycznym członkom zespołu "Koga" z Augustowa.
Na "Kopyść'2000" zapraszali "The Pioruners"
obchodzący jubileusz 10-lecia zespołu. Specjalnym koncertem
uczcił swoje 15-lecie zespół "Cztery Refy". Grand Prix
Festiwalu zdobyli "Kochankowie Sally Brown".
Od 2001 roku Beata Redźko wspiera Elę przy organizacji
kolejnych KOPYŚCI. Na XVII Festiwalu wszyscy wyczekujemy
kończącego regaty "The Race 2000" na Warcie-Polpharmie,
kapitana Romana Paszke. Jednak z powodu awarii jachtu na
Atlantyku, spotkanie z nim na tym festiwalu nie odbyło się. W
konkursie debiutują dwa białostockie zespoły "The Coofels" i
"Capsize". Grand Prix, przy wielkim aplauzie widzów,
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zdobywają radośni "Banana Boat".

W 2002 roku spotykamy się na wspominkach z Regat
"The Race 2000" z kapitanem Romanem Paszke. Wielka
Kopyść i Złoty Dzwon przypadają w zmaganiach konkursowych
białostockiej kapeli "Prawy Ostry".
Podczas ubiegłorocznej "Kopyści'2003" świętujemy 20lecie "Ryczących Dwudziestek". Zespół "Banana Boat", aby
zdążyć z gratulacjami dla RO20'S, przylatują do Białegostoku
samolotem. Grand Prix przypada zespołowi "Press Gang".
Przez wiele lat zarówno wykonawcy, jak i publiczność
kolejnych przeglądów bawili się razem i to bardzo dobrze. Fama
o tym "poszła w Polskę" i KOPYŚĆ znana jest dzisiaj wśród
bywalców krajowych festiwali ze swej żywiołowej żeglarskiej
atmosfery. Jak napisał Marek Szurawski: "Podobnych imprez
jest w Polsce dużo, ale szantowy "genius loci" mieszka z
pewnością w Białymstoku".
Być może jest tak dlatego, że organizatorzy przybyłych
na Festiwal traktują jak przyjaciół, witając ich zawsze z
uśmiechem. Troszczą się o wygodę słuchaczy i wykonawców,
oryginalność programu i dobrą zabawę wszystkich, wkładając w
imprezę całe serce.
c.d.n.

ZDOBYWCY GRAND PRIX
NASZEGO FESTIWALU
I

„KOPYŚĆ’ 79” – Waldemar Mieczkowski

XI

„KOPYŚĆ ’95” – Jolly Roger

II

„KOPYŚĆ '80” – Refpatent

XII

„KOPYŚĆ ’96” – Ładny Kanał

III

„KOPYŚĆ '81” – ???

XIII „KOPYŚĆ ’97” – Wikingowie

IV

„KOPYŚĆ '87” – Odbijacze

XIV „KOPYŚĆ ’98” – Klang

V

„KOPYŚĆ ’89” – Szantasz

XV

VI

„KOPYŚĆ ’90” – Odbijacze

XVI „KOPYŚĆ 2000” – Kochankowie Sally Brown

VII

„KOPYŚĆ ’91” – The Pioruners

XVII „KOPYŚĆ 2001” – Banana Boat

VIII „KOPYŚĆ ’92” – The Bumpers

XVIII „KOPYŚĆ 2002” – Prawy Ostry

IX

„KOPYŚĆ ’93” – Szeklówka

XIX „KOPYŚĆ 2003” – Press Gang

X

„KOPYŚĆ ’94” – Perły i Łotry Shanghaju

XX

„KOPYŚĆ ’99” – Koga

„KOPYŚĆ 2004” – .....................................?

Szczególne podziękowania za okazanie serca i pomoc
w realizacji Festiwalu:
Grażynie Dworakowskiej
Marioli Woźniewskiej
Dariuszowi Piontkowskiemu
Krzysztofowi Siemieńskiemu
Krzysztofowi Poniatowskiemu
Okazali Państwo prawdziwie żeglarskiego ducha.

Ponadto dziękujemy: Teresie Kłoczko, Maćkowi Jędrzejko,
Andrzejowi Rojek, Pawłowi Drezner, Lechowi Zwolan, Zbigniewowi
Zwierz, Tomkowi Matuszewiczowi, członkom Komisji Kultury i
pracownikom Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego
oraz wielu nie wymienionym za okazaną pomoc i zrozumienie.
Organizatorzy
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