




KOPYŚĆ 2007

AY C
BIAŁYSTOK

FESTIWAL
PIOSENKI

ŻEGLARSKIEJ
XXIII



Najpierw czekanie na…, 

I radość przyjazdu, pierwszych powitań, te same schody, hall, korytarze, pierwsza 

herbata dla tych z drogi, sala, półmrok, baldachim szeptów, wreszcie konferansjer!, 

brawka, dzwon jakiś, początek-piątek i hura! – na całość, a potem ta „kopyściowa 

taśma”, w tym samym ciągu od lat - serdeczność, upór, oddanie, serce, wielkie serce 

gospodarzy i organizatorów, przyjaźń po obu stronach mikrofonu, wierna i wspania-

le ”wychowana” publiczność, „rum po białostocku”, opary - gwary, feeria - galeria, 

rozmowy błahe i „ale historia!”, stanie przy ścianie, zmyślna scenografia, nastrój, 

zaśpiew tęskny, radosny, współczesny i ten sprzed lat, mruczanda i „zawycia” o tym 

samym morzu, ludziach i okrętach, niby w tych samych, a ciągle nowych refrenach, 

ulubieńcy i nowicjusze, cześć byku! - stare i nowe pyski, znane, lubiane i te do 

polubienia, chcesz piwa?, wzruszenia liczne, Ela, Ryszard, Zosia, Zbyszek, Danka…, 

Akademicki Yacht Club, powiew wiosny, imieniny Jurka, Marka, uściski na scenie, 

uściski poza sceną, zaplecze bardzo dobre (garderoba, „stolik dla artystów” – a 

jakże…), strojenia-dostrojenia, „noce i dnie”, Gooroo i kapitan Waldemar, stare 

przyjaźnie, co nie rdzewieją, Kongregacja Miłośników Kultury Picia Rumu „WRAK” 

(www.fkm.com.pl/wrak) – oby żyła wiecznie!, słowa uznania i wdzięczności, brawa, 

to samo w sobotę, w końcu wieczór ostatni, i znowu „Liverpool”, myśl, ze to kawał 

wspólnego życia, że komuś się chciało, dobrze że oni są, potem pokopyściowa 

„gorączka sobotniej nocy”, w końcu żal rozstania, to samo „nigdy więcej…”, Ela, 

Ryszard, Zosia, Zbyszek, Danka…, niedziela spowolnioooona bardzo i wyjazd nie-

śpieszny, myśli-wspomnienia, telefony ostatnie, pożegnalne, już z drogi … 

 I czekanie na…. 

 Tak tu jest.

 Na „Kopyści”.

 Zawsze.

 Marek Szurawski
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Festiwal zrealizowano przy pomocy Finansowej

prezydenta miasta Białegostoku

Sponsorzy:

GNIAZDO PIRATÓW
HAVO

ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK
KOMPANIA PIWOWARSKA

PROMOTECH
NORD-SERWIS

Imprezę wsparli:

KODAK
POLMAK

Fundatorzy nagród:

Prezydent Miasta Białegostoku
Nord-Serwis

Ramko
Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA S.A.”

Fundatorzy nagrody publiczności:

Joanna, Halina i Romuald Kaczyńscy
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Akademicki Yacht Club
w Białymstoku
15-869 Białystok
ul. Białostoczek 23/1
tel. 085 652-04-90
0 608 410 553

Organizator:
Akademicki Yacht Club

Współorganizator:
Białostocki Ośrodek Kultury

Biuro organizacyjne:

Dyrektor festiwalu:
Elżbieta Mińko

Z-ca Dyrektora:
Beata Redźko

Scenografia:
Zofia Chojnowska

Nagłośnienie i światło:
Białostocki Ośrodek Kultury

Akustyk:
Adrian Grassman
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PROGRAM 
ARTYSTYCZNY

PIĄTEK (13 kwietnia 2007r.)

„Czas w morze”

godz. 19.00

Wystąpią:

Grzegorz Tyszkiewicz

The Bumpers

Ryczące Dwudziestki

W konkursie:

Morże Być

Madam

OKAW Sztorm

Shantymentalni

Abordaż

Przemysław Burel

i Przemysław Maruchacz

Małe Logo Blues
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SOBOTA (14 kwietnia 2007r.)

Szanty dla dzieci „Do czego służy woda”
godz. 14.15

Zejman i Garkumpel

„Wiatr na wantach gra...”
godz. 16.00

Stare Dzwony:
Andrzej Korycki

Ryszard Muzaj
Marek Szurawski

Mechanicy Shanty
Flash Creep

Dominika Żukowska
Cztery Refy

Gdańska Formacja Szantowa
DNA

Krewni i Znajomi Królika

„Żeglujże żeglarzu”
godz. 20.00

Gdańska Formacja Szantowa 
Zejman i Garkumpel
DNA
Cztery Refy
Stare Dzwony
Krewni i Znajomi Królika
Flash Creep
Mechanicy Shanty
oraz laureaci konkursu
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A wiatr na wantach gra ...

 Kopyść jest najstarszym w Polsce istniejącym do dzisiaj festiwalem  
piosenki żeglarskiej, a jej historia liczy 28 lat. W historii tej było wiele nieza-
pomnianych koncertów. Tradycją stały się nasze spotkania z wykonawcami  
w soboty o godzinie 16-tej. Kiedyś były to „Odkurzone Szanty”, później nastro-
jowe koncerty pt. „Wiatr na wantach gra”, jeszcze później koncerty rocznicowe. 
Mieliśmy benefis Waldka Mieczkowskiego, jubileusze zespołów The Pioru-
ners, Cztery Refy, Ryczące Dwudziestki, EKT Gdynia. Planowany w roku 2007  
termin Kopyści na 20-21 kwietnia splatał się z jubileuszem urodzin Andrzeja 
Koryckiego (21 kwietnia .....), urodzin Ryśka Muzaja (21 kwietnia .....) i imie-
ninami Marka Szurawskiego (25 kwietnia) i Jurka Porębskiego (23 kwietnia). 
Oczywistym się stało, że ten koncert musi wiązać się z ich świętami.
 Wszystko zostało zaplanowane i wówczas zaczęły się problemy. Pierw-
szy – jak nazwać koncert ? Bo przecież nie jubileusz zespołu „Stare dzwony”, 
ani członków tego zespołu, benefis ? - przecież też nie. Ale czy tytuł „Wiatr na 
wantach gra…” nie jest piękny i odpowiedni na taką okazję ? Najważniejsza 
jest przecież dobra zabawa na samym koncercie, przy dobrych wykonawcach  
i z dobrą publicznością. Następny problem wybuchł później i spowodował  
zmianę terminu festiwalu (tydzień wcześniej). Ale czy nie można się dobrze 
bawić tydzień przed ... Tyle tytułem zapowiedzi specjalnego koncertu, którego 
Specjalnymi Gośćmi będą członkowie zespołu „Stare Dzwony”. Niestety bez 
Jerzego Porębskiego, którego plany nie pozwoliły na dostosowanie się do zmie-
nionego terminu. Zatem do zobaczenia na koncercie „Wiatr na wantach gra…” 
w dniu 13 kwietnia 2007 r o godz. 16:00. 

A więc .......  ZA ZDROWIE Andrzeja, Ryszarda, Jerzego i Marka



WYKONAWCY

STARE DZWONY

Skład zespołu: Andrzej Korycki, Ryszard Muzaj, Jerzy Porębski,  
Marek Szurawski

“Stare Dzwony” są bez wątpienia legendą szantowego śpiewania.
 Zespół powstał pod koniec lat ‘70 i najczęściej występował w składzie:  
Janusz Sikorski (śpiew), Marek Siurawski (wokal, koncertina, flażolet), Jerzy Porębski 
(wokal, gitara, fortepian, trąbka), Ryszard Muzaj (wokal, gitara). 
 “Stare Dzwony” prezentowały i nadal prezentują najwyższy poziom wykonania 
utworów szantowych w różnych językach. Ich autorstwa jest wiele tłumaczeń klasycz-
nych pieśni, które z czasem stały się klasyką polskiej piosenki żeglarskiej. 
 Od końca lat osiemdziesiątych zespół występował coraz rzadziej w klasycz-
nym składzie. Liczne zajęcia pozaestradowe powodowały, że trudno było człon-
kom grupy spotkać się razem w jednym terminie. W 1995 roku nieuleczalna choroba  
wyrwała z grona szantymenów Janusza Sikorskiego. Zespół nie wystąpił już ni-

gdy w legendarnym składzie, jednak publiczność nie zapomniała o Sta-
rych Dzwonach. Ich koncerty nadal były przyjmowane  

z radością przez starszych słuchaczy, jak i młode  
pokolenie miłośników piosenki żeglarskiej. Dzisiaj 
główny człon zespołu, do którego dołączył Andrzej Ko-
rycki, występuje na wielu imprezach żeglarskich. 

 Charakterystyczną cechą „Starych Dzwonów” jest 
fakt, że duża część utworów jest indywidualnymi kom-

pozycjami (pozostali członkowie zespołu wspierają się 
muzycznie w trakcie ich wykonywania). Dzięki temu 

poszczególni muzycy są rozpoznawalni i łatwo można 
zauważyć ich odmienny, indywidualny styl.

MAREK SZURAWSKI

 “Szurawa” to człowiek-instytucja, jeden z animatorów polskiego  
ruchu szantowego, w czasach, kiedy ruch ów raczkował. Jedna z postaci kultowych  
i współtwórca legendarnego zespołu Stare Dzwony. Był współorganizatorem  
Warsztatów Marynistycznych (w tym też na pokładzie Zawiszy Czarnego), wie-
loletnim kierownikiem artystycznym Shanties, współtwórcą programu radiowego  
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„Kliper 7 mórz”, programu telewizyjnego „Kliper” oraz producentem własnej audycji 
radiowej „Razem bracia do lin”. To ciągle poszukujący pasjonat-marynista, radiowiec, 
dziennikarz i tłumacz. Od siebie możemy dodać: niepoprawny, ale skuteczny w sytua-
cjach bez wyjścia optymista. Poza tym, co niezwykłe: wirtuoz koncertiny. Wciąż całym 
sercem jest oddany temu instrumentowi z dawnych pokładów. To właśnie dzięki niemu 
możemy poznać dźwięki tradycyjnej pieśni żeglarskiej.
 

ANDRZEJ KORYCKI

 Andrzej Korycki to jeden z morskich bardów, który od ponad 20 lat gości  
na scenach festiwali szantowych. Na swój niepowtarzalny sposób łączy klimaty  
morskie wraz z najpiękniejszymi balladami Bułata Okudżawy, Włodziemierza  
Wysockiego i Żanny Biczewskiej.
 Przez lata występował wraz z Jerzym Porębskim. Przez pewien okres współ-
tworzyli razem zespół Bluska, nagrali też kasetę “Dziękuję Ci Oceanie” (z utworami J. 
Porębskiego). W 1996 roku ukazała się autorska kaseta Andrzeja Koryckiego “Chciałem 
być żeglarzem”. Obecnie jest on członkiem zespołu “Stare Dzwony”, niekiedy śpiewa 
wraz z Dominiką Żukowską, występuje też w charakterze solisty. Na swoim koncie ma 
liczne nagrody w tym Grand Prix fetiwalu Shanties (w 1998 r. oraz 2000 r. – wraz z ze-
społem “Stare Dzwony”). 
 Utwory takie jak “Jacht Rock’n’Roll”, “Horror Shanty” czy “Bossanowa” to 
tylko niektóre z przykładów na to, że Andrzej posiada niesłychany dar produkowania 
żeglarskich przebojów i trafiania do serc publiczności. 

RYSZARD MUZAJ

 Jeden z pionierów żeglarskiego śpiewania w Polsce. Brał udział w niezliczonej 
ilości spotkań i festiwali żeglarskich na całym świecie. Od samego początku współtwo-
rzył legendarną grupę „Stare Dzwony”.
 Żeglarz z zawodu i zamiłowania, posiadający stopień jachtowego sternika mor-
skiego. Ma na swoim koncie wiele rejsów (m.in. pływał zawodowo na “Zawiszy” i na 
statku “Oceania” w rejsach polarnych). 
 Współtwórca programów radiowych i telewizyjnych o tematyce żeglarskiej, au-
tor tekstów, kompozytor i aranżer.
 Lubi eksperymentować:) - swoją solową płytę pt. „Kartki z dziennika”  
nagrał, wykorzystując sprzęt elektroniczny, co było i jest bardzo rzadko spotykane  
w tego rodzaju muzyce. W 1989 roku grając z zespołem Smugglers ustawił na scenie w 
Krakowie perkusję, co też było wielkim wydarzeniem w świecie piosenki żeglarskiej. 
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 Jednak przede wszystkim to człowiek z ogromnym poczuciem humoru, typ ga-
wędziarza, który (jak sam przyznaje) najbardziej ceni sobie małe kameralne spotkania z 
publicznością. 

RYCZĄCE DWUDZIESTKI

Skład zespołu: Andrzej Grzela “Qnia”, Wojciech Dudziński “Sęp”, Janusz 
Olszówka “Yasieq”, Andrzej Marciniec “Martinez”, Bogdan Kuśka “Bodziec”. 

Kiedy zaczynali swoją przygodę ze sceną mieli po 20 lat. A było to ... w 1983 roku.
 Każda z pięciu “dwudziestek” jest indywidualnością samą w sobie:  
lekarz, urzędnik animujący śląską kulturę, szef ambitnego młodzieżowego chóru oraz  
ex-Tonam. Początkowo repertuar grupy był oparty o tradycyjne pieśni morza  
wykonane a cappella, bądź z towarzyszeniem gitar. Stopniowo 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 gatun-
ku Irish Folk, a także nowatorskie opracowania a cappella najsłynniejszych standardów 
muzyki klasycznej w nieco groteskowym ujęciu. 
 Bez fałszywej skromności “Ryczące Dwudziestki” mogą się pochwa-
lić licznymi nagrodami zdobytymi na festiwalach piosenki żeglarskiej. Pierwszym  
sukcesem było zdobycie II miejsca na festiwalu “Tratwa’83”  (piosenki - laureatki to 
Hiszpańskie Dziewczyny i Grenlandzcy Wielorybnicy). Zespół trzykrotnie otrzymał też 
Grand Prix Festiwalu „Shanties” w Krakowie (1984,1999,2006) w tym bardzo ważne 
Grand Prix dla najlepszego zespołu całego XXV-lecia tegoż festiwalu. 

GRZEGORZ “GooRoo” TYSZKIEWICZ

 “Gooroo” to człowiek legenda, który podobnie jak wielu innych zaprzedał du-
szę muzyce żeglarskiej. Równie chętnie śpiewa co żegluje :) Był członkiem tak znanych 
grup szantowych jak “Packet” i “Smugglers”, z którymi pojawiał się na białostockiej 
scenie (w 1997 roku “Packet”, w 1998 roku “Smugglers”). 
 Jego mocny głos porywają fale mazurskich jezior i morski wiatr. W występach 
solowych (niekoniecznie w salach koncertowych) Gooroo brzmi zupełnie inaczej niż w 
mocno rockowej formacji macierzystej. Śpiewa delikatnie, z przejęciem, potrafi rozko-
łysać słuchaczy, którzy zwykle słuchają go w ciszy i skupieniu. “North-West Passage” w 
jego wykonaniu jest wyznacznikiem tego stylu - niezapomnianego i jedynego w swoim 
rodzaju.
 Grzegorz jest laureatem ogromnej ilości nagród, w ostatnich latach  
otrzymał m.in. Nagrodę im. Tomka Opoki za najlepszy tekst piosenki premiero-
wej za tekst “Żeglareczki”, a na  Shanties 2006 Nagrodę Prezesa Polskiego Związku  
Żeglarskiego.
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THE BUMPERS

Skład zespołu: Albert Żukowski, Maciej Cylwik, Andrzej Chomaniuk,  
Adam Górski, Filip Górski, Piotr Jancewicz, Jacek Radulski

Zespół The Bumpers zbliża się powoli do pełnoletności - to już niemalże 17 lat. 
 Początki zespołu sięgają czasów kiedy jako „Odbijacze” a capella śpiewali 
szanty i piosenki żeglarskie na kolejnych Kopyściach. Po zmianie składu w 1991 roku 
do wykonań stopniowo dołączane były instrumenty, aż wreszcie wykrystalizowała się 
muzyka w stylu folk z wyraźnym wpływem irlandzkim. 
 The Bumpers brał udział we wszystkich liczących się festiwalach i przeglądach 
muzyki żeglarskiej i folkowej w kraju, grał również w Niemczech i Kanadzie. Ich kon-
certy od lat cechuje werwa i doskonały kontakt z publicznością.
Dorobek nagraniowy zespołu to: „Jedziemy do Irlandii”, „Wiecznie zielone”,  
„... a żywo!”, „The Bumpers-Live” oraz płyta z polską muzyką ludową.

ZEJMAN I GARKUMPEL

Skład zespołu: Mirek “Koval” Kowalewski, Zbigniew Murawski,  
Monika Szulińska, Adam Rakowski, Tadeusz Melon 

 Zespół powstał w 1985 roku jako duet – później skład stopniowo się zwięk-
szał. Przez te lata powstało około stu utworów autorskich, grupa zdobyła mnóstwo 
nagród, odbyła wiele tras koncertowych po Polsce i Europie, podbiła polskie media. 
Za sprawą wysokiego poziomu estradowego oraz żywiołowej postaci konferansjera  
i lidera: Mirka Kowalewskiego zespół jest kojarzony z gwarancją dobrej zabawy (nie 
tylko wśród żeglarzy!). Ich specjalnością są programy estradowe, na które składają się 
piosenki autorskie i tradycyjne pieśni morskie. Celem tych programów jest angażowanie 
publiczności do zabawy, na którą składają się: wspólne śpiewanie, konkursy na estradzie, 
tańce, dialog z publicznością itd. 
 W roku 1992 zespół “Zejman & Garkumpel” przygotował swój pierw-
szy koncert dla dzieci. Rok później został zaproszony do udziału w prowadzeniu  
„Domowego Przedszkola”. Entuzjastyczne przyjęcie przez najmłodszych stało się 
inspiracją do przygotowania autorskich spektakli z piosenką żeglarską dla dzieci.  
I tak, od 1995 r. powstało 8 takich muzycznych przedstawień na których doskonale bawią 
się zarówno dzieci jak i ... dorośli.

MECHANICY SZANTY

Skład zespołu: Henryk Czekała „Szkot”, Andrzej Bernat „Bebik”,  
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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 ze-
spół”, 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 1987 r. 
po raz pierwszy wystąpił w Krakowie, jednak poza konkursem, ze względu na nietypowy 
w składzie zespołu szantowego instrument - gitarę basową :). 
 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 wszyst-
ko, 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 zespołu  
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 wprawia-
ją publiczność w ekstazę swoją żywiołowością i repertuarem. Wielką osobowością  
„Mechaników” jest Henryk „Szkot” Czekała - przed laty jeden z filarów „Ryczących 
Dwudziestek”. 

FLASH CREEP

Skład zespołu: Izabela Puklewicz, Maciej Łuczak, Tomasz Morozowski 

 Zespół powstał w 2003 r. Oficjalną działalność roz- p o -
czął od koncertu w Tawernie “Stary Port” w Krakowie w stycz-
niu 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, Izabela Puklewicz, dodatkowo otrzy-
mała Nagrodę im. Jerzego Fijki - dla najsympatyczniejszej wy-
konawczyni festiwalu Shanties 2005. Natomiast na Shanties 2006 
przyznano Flash Creep Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa za  
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współczesną piosenkę żeglarską - “Cukier w ładowni” (słowa Grzegorz Majewski - były 
członek zespołu „Perły i Łotry Szanghaju”).
 Repertuar zespołu stanowią pieśni i ballady morskie, stylizacje szantowe, 
celtycka i amerykańska muzyka ludowa. Wykonawcy są od kilkunastu lat związani  
z ruchem szantowym, będąc też aktywnymi członkami zespołu „Cztery Refy”. 
 

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.
 Trzon zespołu stanowią weterani piosenki żeglarskiej, którzy w latach 1971-
1980 tworzyli zespół "Refpatent" (I nagroda na drugim festiwalu "KOPYŚĆ'80").
 W 2005 roku wspólnie świętowaliśmy na KOPYŚCI jubileusz XX-lecia  
powstania zespołu.

GDAŃSKA FORMACJA SZANTOWA 

Skład zespołu: Waldemar Mieczkowski (gitara, śpiew), Jacek Jakubowski 
(akordeon, śpiew),  Krzysztof Jurkiewicz (gitara, organki, śpiew)

 Początek istnienia grupy to nieformalne spotkania w trójmiejskich pubach, 
gdzie spotykali się miłośnicy piosenki żeglarskiej, a do wspólnego śpiewu przygrywali 
im muzycy zespołów szantowych. Po kilku latach czterech z nich postanowiło złączyć 
swoje siły i tak powstała „supergrupa”, w skład której weszli: inicjator - Waldek Miecz-
kowski (Broken Fingers Band, Packet, Smugglers), Jacek Jakubowski (Krewni i Znajomi 
Królika, Szantymen), Krzysztof Jurkiewicz (Słodki Całus Od Buby, Packet, Smugglers, 
Szela, Broken Fingers Band) i nieżyjący już Józef Kaniecki (Smugglers, Krewni i Znajo-
mi Królika, Szela, Kwartet Cafe).
 Nagradzano liczne utwory Formacji m.in: „Barowe opowieści”, „Prze-
czucie”, „Regulus”, „Cztery zegary”, „Frau Kokoschke”, „Moje miasto ma oczy  
zielone”, „Gdy fruniesz do Irlandii” (nagrody na Shanties 2003, 2004, 2005, 2007).  
Grupa wzięła też udział (obok czołówki polskiej sceny szantowej: M. Szurawskie-
go, J. Porębskiego, R. Muzaja, A. Koryckiego, EKT Gdynia, i in.) w nagraniu płyty  
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i koncertu „Stary Bar na Woolwich Road”.
 Doświadczenie pubowe i sceniczne pozwala  
Formacji idealnie wczuwać się w nastroje  

widowni (czyt. energetyzować swoim śpiewem :), 
dbając jednocześnie o wysoki poziom aranżowanych 

utworów.

DNA

 DNA rozpoczął swą działalność w grudniu  
1995 r. Ze- spół powstał z inicjatywy Pawła Leszoskiego i Łukasza Sasa. Z 
czasem do zespołu doszły trzy dziewczyny: Aleksandra Rejner, Nina Wiśniewska, Do-
minika Żukowska. Podobno przypadek spowodował, że początkowe litery imion dziew-
cząt dopasowały się do nazwy, istniejącej już prawie rok (DNA). Instruktorem zespołu 
wówczas był Andrzej Korycki - to on wprowadzał grupę w świat muzyki i „żeglarstwa”. 
Zespół wygrał bardzo wiele festiwali żeglarskich i nie tylko.
 DNA przechodził wiele metamorfoz związanych zarówno ze składem jak i sty-
lem muzyki (początkowo zaczynał od rapu!). Obecny kształt muzyczny wiąże się w dużej 
części z repertuarem autorskim (teksty i muzyka: Paweł Leszoski), który niewątpliwie w 
znacznej części oscyluje wokół ballady. 

KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA

Skład zespołu: Beata Bartelik-Jakubowska, Jacek Jakubowski,  
Jarosław Zajączkowski
 
 Folk-rockowa grupa rodem z Trójmiasta, której korzenie tkwią w piosen-
ce żeglarskiej. Zespół powstał w 1984 r. Twórcą zespołu był Jarosław Zajączkow-
ski, znany jako “Królik” i po części od niego wzięła się nazwa grupy. W składzie 
grupy byli: Beata Bartelik-Jakubowska, Jacek Jakubowski, Jarosław Zajączkowski,  
Aleksander Rzepczyński, Jacek Ronkiewicz, Maciej Dąbrowski. Repertuar jaki  
wykonywał zespół był wówczas dość nietypowy - do tradycyjnych piosenek irlandz-
kich i szkockich Jarek pisał własne, morskie teksty. Przez kilka lat właśnie muzy-
ka celtycka dominowała w ich repertuarze, jednak brzmienie zespołu powoli ewo-
luowało. Od pewnego czasu zespół w składzie: Beata Bartelik-Jakubowska, Jacek  
Jakubowski (też Gdańska Formacja Szantowa) oraz Jarek Zajączkowski występu-
je w wersji “unplugged”, co wiąże się z powrotem do swoich korzeni, czyli starych, 
żeglarskich piosenek. A o tym, że wciąż są z nami i się podobają świadczy cho-
ciażby nagroda najsympatyczniejszej wykonawczyni Festiwalu Shanties 2007 dla  
wokalistki „Królików”.



WALDEMAR MIECZKOWSKI

 „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” ;)
 Jak nikt inny potrafi w przyjemny sposób wprowadzić słuchaczy w atmosferę 
kubryku, przeplatając utwory muzyczne z ciekawymi anegdotami zaczerpniętymi z bo-
gatego 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, nieżyjące-
go już Janusza Sikorskiego. Dziś jest członkiem Gdańskiej Formacji Szantowej,  
ale równie chętnie występuje w innych składach lub solo. 
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ZESPOŁY KONKURSOWE:

Shantymentalni

Skład zespołu: Piotr Słupczyński, Tomasz Krueger, Wojciech Kopylec,  
Henryk Kołodziej, Paweł Nowak.

 Zespół „Shantymentalni” powstał na początku 2002 roku. Założycielem i li-
derem grupy jest Piotr „Słupek” Słupczyński, autor niektórych wykonywanych przez 
zespół utworów. Muzyka zespołu to szeroko pojęty folk morski wzbogacony o elementy 
muzyki irlandzkiej, ale też i poezja śpiewana jak i muzyka z elementami country. Zespół 
ma na swoim koncie uczestnictwo w licznych festiwalach i przeglądach.
Nagrody i wyróżnienia:
2004  I Wdzydzki Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Burczybas 2004” - Srebrny  
“Burczybas”,
2006  XXII Festiwal Piosenki Żeglarskiej “Kopyść” - III miejsce za wykonanie autor-
skiej piosenki “Kafejka”,
2006  III Wdzydzki Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Burczybas 2006” - Srebrny  
“Burczybas”,
2006  V Festiwal Piosenki Wodniackiej „Szantomierz 2006” - “Złoty Maszt”  
za wykonanie pieśni kubryku.
http://www.shantymentalni.pl/

Przemysław Maruchacz i Przemysław Burel

 Duet szantowy Przemysław Maruchacz i Przemysław Burel rozpoczął  
swoje granie w ubiegłym roku i jak na razie nie zakończył.
 Prezentujemy głównie utwory własne choć nie stronimy od piosenek  
zapożyczonych od kolegów ze sceny szantowej. Nasze kompozycje to współczes-
ne piosenki związane z żeglarstwem utrzymane w konwencji ballad gitarowych.  
Autorem słów i muzyki jest Przemek Maruchacz, aranżacja wspólna. Brzmienie  
duetu to dwie gitary (ewentualnie gitara i banjo) oraz dwa wokale.
 Do tej pory wystąpiliśmy na kilku imprezach szantowych takich jak: 
Festiwal Piosenki Żeglarkiej w Mikołajkach – Grand Prix,
Port Pieśni Pracy w Tychach, 
Przegląd Szantowy Boatshow w Łodzi,
Przegląd Szanty Harcerskiej w Mrągowie. 
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OKAW Sztorm

Skład zespołu: Ewa Awramik, Grzegorz Polakowski, Daniel Szejda,  
Wojciech Ratkiewicz, Andrzej Gasiul, Andrzej Waluś

 Zespół powstał w 2003 r i istniał przez 2 lata pod inną nazwą. Jednak  
w drodze ewolucji, przyjął nazwę OKAW Sztorm. Gramy muzykę okawistyczną szanto-
wo-sztormową, wykorzystując ciekawe połączenie brzmienia gitary elektrycznej z akor-
deonem. Wzięliśmy udział w trzech festiwalach szantowych: 
„Kopyść’2006” w Białymstoku - nagroda publiczności oraz nagroda przechodnia Złoty 
Dzwon Podlaskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, 
„Szanty w Giżycku” (2006) - II miejsce,
„Szanty we Wrocławiu” (2007) - II miejsce.

Morże Być

Skład zespołu: Tomasz Orzechowski, Łukasz Burda, Łukasz Uchman,  
Marceli Golonka, Adam Naróg.

 Zespół Morże Być powstał w styczniu 2006 roku, gramy piosenkę  
żeglarską. Wykonujemy wyłącznie autorskie utwory. 
 Nasze osiągnięcia to:
I miejsce na Festiwalu Rafa w Radomiu,
Laureat konkursu festiwalu Shanties i nominacja do głównego festiwalu Shanties  
w Krakowie.
 Jesteśmy w trakcie nagrywania debiutanckiej płyty. W ciągu roku istnienia za-
graliśmy około 50 koncertów w całej Polsce. 
Więcej info na -  www.morzebyc.kom.pl

Małe Lego Blues

Skład zespołu: Kamila Pąk, Paulina Morka, Mieszko Służewski, Mariusz Gil, 
Grzegorz Szymański, Bolko Służewski.
 
 Zespół wyłonił się u boku szantowego zespołu „LEGO” działające-
go przy Lidzbarskim Domu Kultury. Ze względu na  młodzieżowy skład oraz   
bluesowe brzmienie - przybrał nazwę  „Małe Lego Blues”. Jako „młodszy brat”  
szantowego zespołu LEGO, grupa  debiutowała na „Ogólnopolskich Spotkaniach  
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Osób Niepełnosprawnych” w Elblągu. W grudniu 2006 „Małe Lego Blues”  
wystąpiło z recitalem country and western w Teatrze „Ateneum” w Warszawie.  
W styczniu br. członkowie grupy „Małe Lego Blues” przeszli „szantowy chrzest”   
w konkurskie SHANTIES 2007 w Krakowie. Na festiwalu „Kopyść 2007” zaprezen-
tują siedem nowych utworów autorskich. Opowiadają one o rozterkach, smutkach  
i radościach ludzi morza. Muzykę i teksty napisał opiekun zespołu Bolko Służewski 
–  marynarz i oficer Polskiej Marynarki Handlowej.

Madam

Skład zespołu: Katarzyna Wasilewska, Dariusz Skaliński, 
Mirosław Piotrowski, Marek Jankowski

 Zespół powstał pod koniec zeszłego roku. Chcemy przede wszystkim  
prezentować własne utwory, choć mamy w repertuarze także piosenki innych  
wykonawców, do których staramy się stworzyć własne, oryginalne aranżacje.  
Naszym głównym celem jest grać dobrą muzykę, bawić publiczność, a przy okazji też i 
samych siebie.
 

Abordaż

Skład zespołu: Bartłomiej „Goły” Gołaszwski, Piotr „Złoty” Lewandowski, 
Krzysztof „Asterix” Tomaszewski.

 Zespół powstał w styczniu 2004, występował na kilku festiwalach,  
zdobywając 2 miejsce na festiwalu Morskie Opowieści w 2005r i 3 miejsce na  
festiwalu Rafa w 2005r.
http://abordaz.republika.pl/
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I	 1979	 –	Waldemar	Mieczkowski
II	 1980	 –	Rafpatent
III	 1981	 –	???
IV	 1987	 –	Odbijacze
V	 1989	 –	Szantasz
VI	 1990	 –	Odbijacze
VII	 1991	 –	The	Pioruners
VIII	 1992	 –	The	Bumpers
IX	 1993	 –	Szeklówka
X	 1994	 –	Perły	i	Łotry	Shanghaju
XI	 1995	 –	Jolly	Roger
XII	 1996	 –	Ładny	Kanał

XIII	 1997	 –	Wikingowie
XIV	 1998	 –	Klang
XV	 1999	 –	Koga
XVI	 2000	 –	Kochankowie	Sally	Brown
XVII	 2001	 –	Banana	Boat
XVIII	 2002	 –	Prawy	Ostry
XIX	 2003	 –	Press	Gang
XX	 2004	 –	Samhain
XXI	 2005	 –	Piotr	Ściesiński
XXII	 2006	 –	Lego
XXIII	 2007	 –	....................................

ZDOBYWCY GRAND PRIX 
NASZEGO FESTIWALU

Szczególne podziękowania za okazanie serca i pomoc  
w realizacji Festiwalu:

Członkom Komisji Kultury, Pracownikom Wydziału Kultury  
Urzędu Miejskiego, Ewie Gryń, Pawłowi Drezner, Lechowi Zwolan,  
Arkadiuszowi Siemieniuk 
oraz wielu nie wymienionym za okazaną pomoc i zrozumienie
Okazali Państwo prawdziwie żeglarskiego ducha.

Organizatorzy
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