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... ju˝ ruszy∏! To Pierwszy WOLNY Serwis Szantowy w
internecie, a to oznacza, ˝e tworzony on przez absolutnie
wszystkich, którzy tylko wyra˝à ch´ç i gotowoÊç do
wspó∏pracy. Serwis jest oparty na zasadach fair play, prawie
prasowym i wewn´trznym Kodeksie Honorowym. Cenzura
jako taka nie b´dzie mia∏a miejsca, jednak informacje przedstawiajàce fa∏szywà rzeczywistoÊç, ra˝àce wulgaryzmy oraz
teksty nieprawdziwe i obraêliwe b´dà po prostu usuwane.
Ka˝dy, kto zechce podjàç wspó∏prac´ z „szantymaniakiem”
osobiÊcie b´dzie odpowiadaç za treÊç i form´ swoich publikacji. Osoba, która utraci zaufanie Redakcji, zostanie wykluczona z grona wspó∏pracowników.
Szantymaniak istnieje dzi´ki serwerom Andrzeja Szretera,
który jest mózgiem technicznym serwisu ale i cz∏owiekiem
bioràcym odpowiedzialnoÊç za sprawne i bezawaryjne
dzia∏anie serwisu.
Z kolei Magazyn Mi∏oÊników PieÊni Morza „Szantymaniak”,
który drogi Czytelniku trzymasz w r´ku, to dziecko Kamila
Piotrowskiego. To ju˝ czwarte wydanie papierowej wersji
serwisu „szantymaniak.pl”. Po raz pierwszy spotkaliÊmy si´
z Wami na festiwalu Port PieÊni Pracy w Tychach. Drugie
wydanie przygotowaliÊmy na „Szanty we Wroc∏awiu”. Nie
mog∏o nas zabraknàç na krakowskich Shanties no i na
„KopyÊci” rzecz jasna. Nast´pne planujemy na kolejne festiwale. Dla tych, którzy nie je˝d˝à na wszystkie imprezy, przygotowaliÊmy wersj´ „do zdj´cia” z serwisu. Czekamy na
Wasze relacje, teksty, p∏yty do recenzji, informacje o tym, co
tam u Was, zaproszenia na imprezy i koncerty. Dzi´kujemy
naszym wspó∏pracownikom, autorom tekstów, zdj´ç, zespo∏om i wszystkim reklamodawcom za to, ˝e dzi´ki nim kolejny numer Magazynu sta∏ si´ faktem a serwis ju˝ dzia∏a.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy zatem na
www.szantymaniak.pl i... owocnej wspó∏pracy ˝yczymy.

POMÓ˚MY WOJTUSIOWI
Z wielkim smutkiem informujemy, ˝e
synek naszego Przyjaciela - Waldka
„Degenera” I∏owskiego - WojtuÊ jest
bardzo ci´˝ko chory. Ma bia∏aczk´.
Jego ˝ycie mo˝e uratowaç tylko
przeszczep szpiku kostnego. Ka˝dy
grosz mo˝e si´ liczyç!

Pieniàdze mo˝na wp∏acaç na konto:
Fundacja „Gajusz”
89 152000080000889120000018
Bank Przemys∏owy o. komunalny w ¸odzi
z dopiskiem:
Na leczenie Wojtusia I∏owskiego
UWAGA!
Wojtusiowi mo˝na tak˝e pomóc poprzez oddanie krwi
(dowolna grupa!) w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa
(¸ódê,
ul.
Franciszkaƒska
17/25,
tel. 655-15-65), lub w dowolnej Stacji Krwiodawstwa w
kraju, z zaznaczeniem, ˝e to na konto Wojtusia
I∏owskiego le˝àcego w szpitalu w ¸odzi przy
ul. Spornej.

GORÑCO APELUJEMY:
POMÓ˚MY WOJTUSIOWI!
Masz swojà stron´ WWW - umieÊç banerek o Wojtusiu
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Drodzy Szanty maniacy!
Po
trzech
latach
heroicznych wy si∏ków nareszcie
pojawi si´ p∏yta
zespo∏u Banana Boat. 100% a cappella, 70% autorskich
tekstów i melodii oraz 100% ˝ó∏to-czarnego serducha
Banana Boat. Na p∏ycie pojawià si´ wszystkie
najbardziej znane przeboje zespo∏u - Z´za, Calais,
Requiem.. ., A morze tak a mo˝e nie i kilka zupe∏nych
nowoÊci celowo zatajonych przed Waszymi uszkami po
to, ˝eby daç Wam coÊ naprawd´ absolutnie nowego i
zaskakujàcego :))) Bananowy styl znacie z festiwali
szantowych - czy p∏yt´ dodacie do lubionych?... morze
tak a mo˝e nie... Koncert premierowy odb´dzie si´ 7-go
maja 2004 podczas Festiwalu Z¢ZA w ¸aziskach
Górnych.
Zespó∏
zaplanowa∏
dla
Was
hiperniespodziank´: w jednej z p∏yt znajduje si´ prezent
w postaci prywatnego koncertu zespo∏u w miejscu
wskazanym przez beneficjenta. Wi´cej informacji na
stronie w w w . b a n a n a . s z a n t y . p l D o z b a n a n i e n i a z a t e m !

KO N C E R T Y

DLA WOJTUSIA

T YC H Y
20 marca w tyskim Teatrze
Ma∏ym odby∏ si´ koncert
„Âlàsk dla Wojtusia”. Impreza
rozpocz´∏a si´ od wyst´pu
zespo∏u, uprawiajàcego muzyk´
irlandzko-szkockà,
Stonehenge. Ch∏opcy dali
Êwietny popis (...) zespó∏
zaprezentowa∏
jedynie
utwory instrumentalne. (...)
Po folku przyszed∏ czas na
szanty. Stawk´ otworzy∏
SEGARS
zespó∏ Poszed∏em na Dziób.
Nast´pnymi „do golenia” byli
Muczàce Czterdziestki ;) (dla niewtajemniczonych „Ryczàce Dwudziestki”). Podczas wyst´pu publicznoÊç
us∏ysza∏a mi´dzy innymi bardzo klasycznà szant´ ;)
zatytu∏owanà „Cyryl”. (...) Po Dwudziestkach na scenie
pojawili si´ Kejpsi (North Cape). (...) wyst´p odebra∏em
pozytywnie, jedyne czego mi brakowa∏o to wykonania
„La Rochelle”. (...) Dalej... Segars, którzy po
„chorobowym lidera” powoli wracajà na scen´ szantowà, a po nich Per∏y i ¸otry
(gospodarze koncertu). Grupa
wykona∏a m.in. utwory: „Âw.
Franciszek”, „Francuzka”, „La
Valette”, „Burza” oraz „Bateau
l'arrive”. Po ∏otrach, przyszed∏
czas na Banana Boat. NowoÊcià
w repertuarze, która podobno
ma znaleêç si´ na ich p∏ycie, by∏o
coÊ co kojarzy∏o mi si´ z „O
udêwignij!” (...) Na koniec zagrali
Mechanicy Shanty. W przerwie
mi´dzy wyst´pami zosta∏a przeprowadzona aukcja. Mo˝na by∏o
zdobyç ró˝ne p∏yty, koszulki,
kubki, kufle itp. Niestety mój MUZYK
skromny bud˝et nie by∏ w stanie
zagroziç faworytom :)). Koncert
przyniós∏ ponad 4400 z∏ oraz 11 litrów krwi. (...) Podczas
koncertu MUZYK (Wojciech Harmansa - Per∏y i ¸otry)
po∏àczy∏ si´ telefonicznie z tatà Wojtka. By∏o s∏ychaç
wielkie wzruszenie w g∏osie Waldka I∏owskiego, gdy
wys∏ucha∏ d∏ugich owacji dla jego syna i ca∏ej rodziny.

WARSZAWA
26 marca w warszawskim klubie ˝eglarskim
Kliper odby∏ si´ kolejny z serii koncertów.
Zagrali dla nas Bukanierzy, Mordewind,

BUKANIERZY
Spinakery (wspierane przez odciàgni´tego
od stanowiska dêwi´kowca W∏odka „Trze ciego” D´bskiego), Bezmiary, Wyciàgni´ci z
Mesy oraz Ró˝a Wiatrów reprezentowana
przez Ninj´ i Johno. Sporo utworów wyko nano równie˝ w sk∏adach mieszanych. By∏a
to jedna z nielicznych w Kliprze imprez bile towanych; bilety-cegie∏ki (15 z∏ sztuka, w
tym piwo) zasili∏y konto Fundacji „Gajusz”,
pod opiekà której znajduje si´ WojtuÊ.
„ Jestem bardzo wdzi´czny - mówi∏ S∏awek,
w∏aÊciciel Klipra - Uwa˝am, ˝e uda∏o nam
s i ´ w s p ó l n i e z r o b i ç w s p a n i a ∏ à r z e c z ”. Bilety
wykupi∏a równie˝ obs∏uga Klipra oraz same
wyst´pujàce zespo∏y, które poza tym wys tawi∏y na licytacj´ swoje p∏yty. Przywieziona
na licytacj´, z ∏ódzkiej Tawerny Folkowej
„Zapiecek” mapa, by∏a trzykrotnie licy towana i wystawiana ponownie. Zdarza∏o
si´, ˝e osoby nie mogàce przybyç dzwoni∏y
i prosi∏y o wykupienie cegie∏ek w ich imie niu, niektórzy, nie mogàc zostaç na koncer cie, przychodzili po samà cegie∏k´.
Wykupionych zosta∏o 105 cegie∏ek, suma
uzyskana z ich sprzeda˝y oraz licytacji to
3013.58 z∏.
Bo˝ena „Tib” Zasiadczuk

Wojtek „cicik”
Ma∏ota

PER¸Y i ¸OTRY

Powracajàca mapa w r´kach ¸ysego (Bezmiary)

Stan Hugill (1906 -1992)
Min´∏o ju˝ ponad 10 lat od dnia,
kiedy odszed∏ od nas Ostatni
Szantymen - Stan Hugill.
Przydomek ten nadano mu nie
bez powodu - by∏ ostatnim
zawodowym szantymenem w
brytyjskiej flocie. Od kogó˝
innego, jak nie od niego mo˝na
zaczàç cykl opowiadajàcy o
ludziach majàcych najwi´kszy
wp∏yw na rozwój pieÊni morza?
W latach 1922-1945 Stan Hugill pracowa∏ jako
zawodowy szantymen na ostatnim handlowym
statku ˝aglowym o nazwie „Garthpool”.
WczeÊniej p∏ywa∏ te˝ na innych ˝aglowcach.
Póêniej zaÊ popularyzowa∏ kultur´ morskà,
m.in. wspó∏pracujàc z radiem i telewizjà BBC.
Stan to nie tylko cz∏owiek, który przedstawi∏
nam histori´ morskich pieÊni, to równie˝
malarz. W latach 1978 - 1992 stworzy∏ oko∏o
250 obrazów olejnych. W wi´kszoÊci sà to
malunki o tematyce marynistycznej.
„Shanties from the Seven Seas” - ksià˝ka
Hugilla wydana w Anglii w 1961 roku sta∏a si´
biblià mi∏oÊników pieÊni morskich na ca∏ym
Êwiecie. Zawiera nie tylko zbiór pieÊni, ale
równie˝ ca∏à mas´ istotnych informacji na
temat szant, ich wersji, ró˝nic mi´dzy nimi, a
tak˝e - a mo˝e przede wszystkim - przeznaczenia. Stan napisa∏ jeszcze trzy inne
ksià˝ki, ale to w∏aÊnie „Shanties from the
Seven Seas” pami´tana jest jako dzie∏o jego
˝ycia.
Stan Hugill zmar∏ w maju 1992 roku. Na jego
pogrzebie Shay Black z grupy Stormalong
John zaÊpiewa∏ „Fiddlers Green”. Mam
nadziej´, ˝e dziÊ Ostatni Szantymen wcià˝
Êpiewa w niebie swe pieÊni.
W Polsce Stan Hugill jest doskonale znany
dzi´ki temu, ˝e uda∏o si´ kilkakrotnie
sprowadziç go na krakowski festiwal Shanties.
PublicznoÊç krakowska pokocha∏a go od pierwszego wejrzenia.
Rafa∏ „Taclem” Chojnack

DREWNIANA ¸Y˚KA
W powa˝nych s∏ownikach pod has∏em „kopyÊç”
zwykle znajdziecie informacj´, ˝e jest to drewniana ∏y˝ka na d∏ugim trzonku. Kajakarze z kolei
powiedzà, ˝e „kopyÊç” to uchwyt na koƒcu
wios∏a. Jednak dla ˝eglarzy i sympatyków pieÊni
morskich s∏owo to ma dodatkowe znaczenie i
wià˝e si´ ono z magià najstarszego obecnie festiwalu szantowego w naszym kraju.
Festiwal „KopyÊç” odbywa si´ w Bia∏ymstoku od
1979 roku, jest wi´c starszym (o rok) bratem
krakowskiego „Shanties”. W tym roku jubileuszowa XX edycja odbywa si´ wi´c w 25-lecie
pierwszej ods∏ony tego przeglàdu. Ró˝nica ta
wynika z faktu, ˝e burzliwe losy polskiej historii
nie pozwoli∏y na zorganizowanie kilku edycji. Na
fali popularnoÊci wspomnianego tu ju˝
m∏odszego brata „KopyÊci” uda∏o si´ szcz´Êliwie
powróciç i dziÊ jest to jeden z najciekawszych festiwali szantowych w Polsce.
Na festiwalu tym pojawiali si´ niemal wszyscy,
którzy znaczyli coÊ w naszym ruchu pieÊni morskich. Wielu z nich pró˝no dziÊ szukaç na scenie,
warto jednak zaznaczyç, ˝e wÊród debiutantów
na pierwszym festiwalu by∏ równie˝ Waldemar
Mieczkowski - dziÊ kapitan „Zawiszy Czarnego” i
muzyk Gdaƒskiej Formacji Szantowej. W tym roku
obchodzi on wi´c jubileusz çwierçwiecza pracy
twórczej. Jeden z tegorocznych koncertów festiwalu b´dzie wi´c benefisem tego wykonawcy.
Oprócz koncertu benefisowego widzowie b´dà
mogli pos∏uchaç zarówno kapel prezentujàcych
wokalne interpretacje pieÊni morskich, jak i
zespo∏ów z tzw. nurtu szantowo-folkowego. Jak
przysta∏o na edycj´ jubileuszowà powinniÊmy
oczekiwaç kilku niespodzianek, ale to ju˝ pewnie
trzeba b´dzie sprawdziç osobiÊcie na festiwalu.
Organizatorzy „KopyÊci” (Akademicki Yacht Club
Bia∏ystok) od lat podkreÊlajà, ˝e u podstaw dobrej
organizacji tkwi zapa∏ i du˝o serca w∏o˝onego w
tà imprez´. Pozostaje mieç nadziej´, ˝e równie˝ w
tym roku zarówno publicznoÊç, jak i wykonawcy
bioràcy udzia∏ w bia∏ostockim festiwalu b´dà mieli
po tej imprezie same dobre wspomnienia.
Rafa∏ „Taclem” Chojnacki

Dyskografia:
"Shanties From The Seven Seas" (1962);
"Aboard The Cutty Sark" (1979); "Stan Hugill
Reminisces" (1979); "Stan Hugill in Concert at
Mystic Seaport" (1988); "A Salty Fore Topman"
(1989); "Chants des Marins Anglais" (1990);
"Sailing Days" (1991). Opócz tego nagrania
Hugilla ukaza∏y si´ na licznych sk∏adankach i w
programach TV.
Waldemar Mieczkowski - zdj. Jaros∏aw SkoÊ

Rozmowa z El˝bietà Miƒko, organizatorem XX Festiwalu
Piosenki ˚eglarskiej „KopyÊç” w Bia∏ymstoku.

najstarszy festiwal

PROGRAM
XX Festiwalu
Piosenki ˚eglarskiej
KOPYÂå 2004
2 kwietnia 2004 r. (piàtek)

Od kiedy organizuje Pani festiwal i co sprawi∏o, ˝e zdecydowa∏a si´ Pani rozpoczàç tà dzia∏alnoÊç ?
Jako cz∏onkini Akademickiego Yacht Clubu przychodzi∏am
na KopyÊç, impreza bardzo mi si´ podoba∏a. Kocham
muzyk´ w ogóle, nie tylko szanty. Zami∏owanie do szant
oraz fakt, ˝e ulubiona impreza zacz´∏a zamieraç z powodu
wykruszania si´ organizatorów sprawi∏y, ˝e w 1995 r.
postanowi∏am zapobiec znikni´ciu z mapy polskiego
Êwiata szantowego tak wyjàtkowego festiwalu i zaj´∏am
si´ jego organizacjà.
Jakiej publicznoÊci mo˝na si´ spodziewaç na tegorocznej
KopyÊci?
Przychodzà tu przede wszystkim ˝eglarze, których w
Bia∏ymstoku jest bardzo wielu, impreza opiera si´ g∏ównie
na miejscowych fanach tej muzyki. Mamy nadziej´, ˝e z
biegiem czasu przyje˝d˝aç tu b´dzie coraz wi´cej sympatyków szant z ca∏ej Polski - region sprzyja turystyce i
wypoczynkowi, miejsca noclegowe sà tanie, dojazd
wygodny. Atmosfera towarzyszàca festiwalowi, bioràc pod
uwag´ jego rosnàcà popularnoÊç oraz dotychczasowe o
nim opinie, nie wymaga chyba reklamy.
Czy zdarzy∏o si´ jednak, ˝e któraÊ z edycji KopyÊci by∏a w
szantymaniaków ubo˝sza?
Owszem, mieliÊmy takà sytuacj´ w zesz∏ym roku. Termin
festiwalu zbieg∏ si´ z jednym ze Êwiàt obchodzonych
przez licznych w Bia∏ymstoku i okolicach wyznawców
obrzàdku prawos∏awnego - z tego wzgl´du nie mogli oni
przybyç na imprez´ tak t∏umnie, jak mia∏o to miejsce w latach wczeÊniejszych.
Jakich zespo∏ów mo˝emy oczekiwaç na tegorocznej
KopyÊci?
Jako organizator musz´ kierowaç si´ preferencjami
fanów, tote˝ na KopyÊci dobrze bawiç si´ b´dà zwolennicy szant tradycyjnych i ci, którzy lubià braç czynny udzia∏
w zabawie i Êpiewaniu. W tym roku widzowie pos∏uchajà
Gdaƒskiej Formacji Szantowej, Grzegorza Tyszkiewicza,
Klangu, Banana Boat, Mechaników Szanty, Piotra
Zadro˝nego, Przemys∏awa Mordalskiego, Andrzeja
Koryckiego,
Marka
Szurawskiego,
Ryczàcych
Dwudziestek, Czterech Refów, EKT Gdynia, Prawego
Ostrego (w nowym sk∏adzie) oraz Flash Creep. Poza
gwiazdami wystàpià równie˝ zespo∏y konkursowe.
A goÊcie specjalni?
Gwiazdà specjalnà tegorocznej KopyÊci b´dzie Waldemar
Mieczkowski, laureat pierwszej edycji festiwalu w 79`,
obchodzi on w tym roku 25-lecie pracy artystycznej.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a:
Bo˝ena Zasiadczuk - Tib

godz. 19.00

Koncert „Czas w morze”
Prawy Ostry,
konkurs:
Bezmiary, Gosia Hoppe, Leje na pok∏ad,
M∏ode Bra-de-li, Ostatnia deska ratunku,
Piotr Âciesiƒski, Po co nam kapitan na
kodze, Robert Domurat, Samhain,
Urszula Gulan, Ponton Club, Drake, Ula
LeÊniewska;
Ryczàce Dwudziestki, Flash Creep,
Prawy Ostry, Mechanicy Shanty, EKT.

3 kwietnia 2004 r. (sobota)
godz. 16.00

„Benefis Waldka Mieczkowskiego”.
Waldemar Mieczkowski i jego goÊcie:
Andrzej Korycki, Banana Boat, EKT,
Gdaƒska Formacja Szantowa, Grzegorz
Tyszkiewicz, Ignacy Andrukiewicz,
Jaros∏aw Woêniewski, Klang, Piotr
Zadro˝ny, Przemys∏aw Mordalski,
Ryczàce Dwudziestki, Flash Creep i inni.
godz. 20.00

Koncert „˚egluj˝e ˝eglarzu”
Klang, laureaci konkursu, Andrzej
Korycki, Piotr Zadro˝ny, Grzegorz
Tyszkiewicz, Przemys∏aw Mordalski,
Waldemar Mieczkowski z Gdaƒskà
Formacjà Szantowà, Cztery Refy,
Mariusz Siemion, Flash Creep, Marek
Szurawski, Banana Boat, Ryczàce
Dwudziestki, Mechanicy Shanty.
Nagrody w konkursie:
finansowe (wysokoÊç i podzia∏ w gestii niezale˝nego Jury): Grand Prix – nagroda
Prezydenta Miasta Bia∏egostoku w wysokoÊci
1000 z∏, II miejsce, III miejsce (pula ca∏oÊci
2000-2500 z∏);
Nagrody rzeczowe ufundowane przez:
ELDOM: radiomagnetofon PHILIPS, zestawy
upominków, ProSport: odzie˝ sportowa, sprz´t
turystyczny, Yacht4You: czarter jachtu MORS,
RAMKO: obrazy marynistyczne.

nowoÊci

Konkursy, konkursy
Zwyci´zcy konkursu PPP w Tychach
23-25.01.2004:
I miejsce Du˝y Dzwon i Studio nagraƒ
BUKANIERZY (Warszawa), II miejsce Âredni
Dzwon LEJE NA POK¸AD (Tychy), III miejsce Ma∏y
Dzwon PSIA WACHTA (Kraków)
LAUREACI XXIII Mi´dzynarodowego Festiwalu Piosenki
˚eglarskiej Shanties 2004.
GRAND PRIX - MECHANICY SHANTY
Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za wspó∏czesnà
piosenk´ ˝eglarskà, jej ciàg∏y rozwój i propagowanie Miros∏aw Kowalewski
Nagroda Prezesa Polskiego Zwiàzku ˚eglarskiego za
wysoki poziom artystyczny wykonania pieÊni morskich Ryczàce Dwudziestki
Nagroda publicznoÊci - Mordewind
Nagroda za najlepszà piosenk´ (tekst i wykonanie) Gdaƒska Formacja Szantowa za piosenk´ pt. „Regulus”
Nagroda im. Stana Hugilla za wiernoÊç szancie klasycznej oraz Nagroda Krakowskiego Okr´gowego Zwiàzku
˚eglarskiego za najwi´kszà przebytà liczb´ mil morskich
- Johnny Collins i Jim Mageean
Nagroda Komandora MKM Szkwa∏ za unikalnà
osobowoÊç artystycznà - Andrzej Korycki
Nagroda Redakcji Miesi´cznika ˚agle im. Tomka Opoki
za najlepszy tekst piosenki „Cztery Zegary”, Zbigniew Gach
(w wykonaniu Gdaƒskiej Formacji Szantowej)
Nagroda Dziennikarzy Akredytowanych przy Festiwalu
dla najbardziej medialnej Postaci festiwalu Maciej J´drzejko (Banana Boat)
Nagroda im. Jerzego Fijki „Galion” dla najsympatyczniejszej wykonawczyni na Festiwalu Monika Szuliƒska (Zejman i Garkumpel)
Nagroda Polskiego Zwiàzku Motorowodniaków Ryszard Muzaj
Wyró˝nienia: Miros∏aw Kowalewsk, Grzegorz „Gooroo”
Tyszkiewicz, Kochankowie Rudej Marii

„Fala” - MORDEWIND
Na niej 13 autorskich kompozycji,
znanych z koncertów Mordewindu. W nagraniach udzia∏ wzi´li:
Mariusz Kuczewski - Êpiew, gitara,
Pawe∏ Szymiczek - Êpiew, gitara,
mandolina, flety, Dariusz Goc Êpiew, gitara basowa, Krzysztof
K∏os - Êpiew, instrumenty perkusyjne i Marcin Drabik - Êpiew, skrzypce. www.mordewind.pl

„Burza. Dekada ¸otrów” - PER¸Y i ¸OTRY
Piàta p∏yta w historii zespo∏u. W nagraniu 16 utworów
wzi´li udzia∏: S∏awomir Olko - gitara, Êpiew, aran˝acje, Micha∏ Gramatyka - gitara basowa, Êpiew,
Adam R. Saczka - Êpiew, aran˝acje,
Wojciech Harmansa - akordeon,
Êpiew, Micha∏ Smoliƒski - gitara,
Êpiew, banjo, bas, aran˝acje, Wojciech Paluszkiewicz - gitara, Êpiew.
oraz: Ela Warwas - skrzypce, Dominika P∏onka - flety, Martyna Kalus - Êpiew, ks. Ryszard Kokoszka - recytacja, Wojciech „Mukin” Zawadzki - Êpiew.
Wwwi´cej na perly.z.pl.

„Korsarska braç” - RÓ˚A WIATRÓW.
To debiutancka p∏yta. Znalaz∏o
si´ na niej 13, znanych z koncertów, utworów. Nagrywali:
Andrzej Konieczny - Êpiew,
Piotr Onyszczuk - bas, Bart∏omiej Kiszczak - Êpiew, flagolet, Robert Ciesielski - gitara,
banjo, Grzegorz Siwek - gitara
solowa oraz goÊcie z Orkiestry Samanta.
www.roza-wiatrow.art.pl.
„Morza pieÊƒ” - KOCHANKOWIE SALLY BROWN
Znalaz∏o si´ na niej 11 utworów
autorskich. Opatrzone polskim tekstem melodie irlandzkie, bretoƒskie
i szkockie nabierajà bardziej swojskiego klimatu. „W nagraniach
udzia∏ wzi´li: „Zosia” - skrzypce,
Sylwek Karnafel-Êpiew, gitara, ¸ukasz StaÊkiewicz - Êpiew, akordeon, bongos, instr. perkusyjne, bas,
Grzegorz Lewtak - Êpiew, mandolina, banjo-mandolina,
Jacek Apanasiewicz - Êpiew, bodhran, bas, tin whistle.
Wwwi´cej KochankowieSallyBrown,prv.pl

Êwie˝aki
GDA¡SKA FORMACJA SZANTOWA
„Barowe opowieÊci”. Recenzja wkrótce

Laureaci konkursu XV Szant we Wroc∏awiu
19-22.02.2004:
I miejsce SÑSIEDZI, II miejsce Piotr Âciesiƒski
z zespo∏em Szanta˝yÊci, III miejsce BUKANIERZY
wyró˝nienia: Pod Masztem, Ela KliÊ, Majtki
Bosmana, Za horyzontem, Bezmiary

TONAM&SYNOWIE - zbiór najlepszych utworów z dwóch p∏yt s∏ynnych
Tonamów. Kawa∏ historii. Wznowi∏o
Wydawnictwo HALS.

