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„Hej me Batyckie mo
rze”… Po latach podr
óy
do najodleglejszych za
ktków wiata zatskn
ilimy
w Krakowie za naszym B
atykiem. Tegoroczne Sha
nties
zabior nas w nostalgiczny
– czasem zaprawiony humo
rem
rejs po jego niespokojnyc
h wodach. Bd wspomn
ienia
z rejsów, opowieci o spoc
zywajcych na dnie wrak
ach,
o tradycjach i legendach
nadbatyckich ludów i wi
elkich
morskich bitwach. Gocin
ne mury Rotundy i Sta
rego
Portu jak zawsze wype
ni wspaniaa muzyka i
gwar
serdecznych spotka.
Z najlepszymi yczen
iami dla zespou Zejm
an
i Garkumpel z okazji jub
ileuszowego 20 ju konc
ertu
szantowego dla dzieci.
Z serdecznymi pozdro
wieniami dla wszystk
ich
mioników naszej krakow
skiej, eglarskiej przystani.
Prezydent Miasta Krakowa
prof. Jacek Majchrowski

Szanowni Pastwo!
Serdecznie witam wszystkich
uczestników XXXII Midzyn
arodowego
Festiwalu Piosenki eglarsk
iej „Shanties 2013”, który po
nownie zamieni
Kraków na 4 dni w eglarsk
stolic Polski.
Krakowski Festiwal „Shanti
es” jest wydarzeniem wyjtko
wym. Oto
do miasta oddalonego od jak
ichkolwiek orodków eglarski
ch rokrocznie
przyjedaj mionicy pieni
morskich z caego wiata, zaf
ascynowani nie
tylko lokalnym kolorytem stolicy
Maopolski, ale przede wszys
tkim spragnieni
atrakcji gwarantowanych prz
ez organizatorów Festiwalu.
Festiwal, który na stae wszed
 ju do kalendarza imprez kul
turalnych
naszego regionu znakomicie su
y popularyzacji piosenki i kul
tury eglarskiej,
jest te wydarzeniem od lat su
cym promocji Krakowa i M
aopolski wród
licznych goci, którzy wanie
dla Festiwalu odwiedzaj na
sz region i jego
stolic.
Wszystkim uczestnikom teg
orocznej odsony Festiwalu
„Hej, me
Batyckie Morze!”, ycz
znakomitej zabawy i wiele
radoci w takt
eglarskiej muzyki oraz przyje
mnego pobytu w Krakowie i
miych wspomnie
z Maopolski.
Program tegorocznego Festiw
alu Piosenki eglarskiej „Sha
nties 2013”
ju dzisiaj pozwala wierzy ,
e bdzie to impreza udana.
y
cz wszystkim
jego uczestnikom, abymy mo
gli spotka si w Krakowie za
rok
podczas jego
kolejnej edycji.

Marszaek Województwa M

aopolskiego

Marek Sowa

PROGRAM
XXXII MIDZYNARODOWEGO FESTIWALU
PIOSENKI EGLARSKIEJ

21–24 lutego
Kraków: CK Rotunda, Tawerna eglarska „Stary Port”

KONCERT „BATYCKI BLUES”
21 lutego – czwartek, godz. 19.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Waldemar Mieczkowski
Kiedy statki byy z drewna a marynarze z elaza, pywanie po Batyku byo
zadaniem nieatwym. Pytkie morze, o krótkiej, zoliwej fali i zmiennych wiatrach
potrafio da si we znaki bardziej ni osawione Biskaje, gro ne oceany a nawet
Przyl dek Horn. Nawet dzisiaj, w dobie GPS-a i zaawansowanej technologii Batyk
potrafi nie le da w ko.
"Batycki Blues" to koncert, w którym bd wanie strome fale i zmienne wiatry.
Opowieci muzyczne Jurka Porbskiego, ballady rosyjskie Andrzeja Koryckiego, piosenki sol i wiatrem pisane Janusza Sikorskiego, opowiadania i legendy z wybrzea
autorstwa Krzyka Jurkiewicza i Jacka Jakubowskiego i wreszcie rasowy blues
w wykonaniu legendarnej grupy "Kasa Chorych". Mieszanka wybuchowa, duo dobrej
muzyki i co wane - wietnych tekstów.
wystpi: Formacja, Kasa Chorych, Andrzej Korycki i Dominika ukowska, Krzysztof Kowalewski, Waldemar Mieczkowski, Jerzy Porbski

KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
21 lutego – czwartek, godz. 22.00
Tawerna eglarska „Stary Port”
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KONCERT PIOSENKI EGLARSKIEJ DLA DZIECI
"WRÓD WICHRÓW I BURZ"
22 lutego – pitek, godz. 12.00
reyseria i prowadzenie: zespó Klang
Koncert zespou Klang jest muzyczn namiastk prawdziwej eglarskiej przygody
jak mona przey w czasie rejsu morskiego. Dzieci w czasie koncertu suchaj c
i wykonuj c wspólnie z zespoem piosenki, poznaj alfabet eglarski - budow aglówki, elementy jej wyposaenia, nazwy agli i lin, a take dowiedz si co moe
spotka eglarza na morzu i jak temu zaradzi.
Dynamiczne, pene humoru piosenki z atwymi do powtarzania refrenami oraz
liczne zagadki i konkursy angauj do aktywnego udziau w koncercie zarówn ma
jak i doros publiczno.
wystpi zespó Klang

KONCERT PIOSENKI EGLARSKIEJ
„BATYCKO-KASZUBSKIE OPOWIECI”
22 lutego – piatek, godz. 18.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Krzysztof Jurkiewicz i Jacek Jakubowski
W pi tkowe popoudnie zapraszamy do Rotundy na radosne muzyczne bachanalia okraszone szczypt jzyka kaszubskiego, garci tabaki i powiewem zimnego
jak diabli wiatru znad Batyku.
Obok zespoów, które mog zapiewa po kaszubsku wyst pi inne, które na
pewno zayj tabaki na scenie oraz takie, które do ko ca nie bd wiedziay o co
chodzi.
Poza przyjemnoci suchania muzyki, bdziecie mogli dozna radoci osobistego
piewania po kaszubsku i tumaczenia z polskiego na nasze.
j

Penoletni chtni stan przed dylematem: zay tabaki publicznie, czy wci ga
potajemnie?

Zdezorientowani gocie z zagranicy nie zrozumiej ani sowa, a Jurek Porbski
(Jurk Prembci) zadeklaruje mio Wyspiarzy do Polaków. Do uzdrzeni!
wystpi: Atlantyda, Formacja, Smugglers, Waldemar Mieczkowski, Jerzy Porbski, Rosyjska
Szanty Grupa, (VLY) Väikeste Lõõtspillide Ühing – Stowarzyszenie Maych Akordeonów (Estonia)
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KONCERT PIENI Z KUBRYKU „BANANOWY YWOT”
22 lutego – piatek, godz. 23.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Banana Boat
W bananowym sowniku wszelkie zwroty zaczynaj ce si od NIE - jak na przykad: „niemoliwe”, „nierealne”, „nie da si” czy „nie uda si” - zostay komisyjne
wykrelone w roku 1994, kiedy zespó Banana Boat po raz pierwszy stan  na
szantowych deskach katowickiego Spodka podczas Festiwalu Tratwa'94. Kilka lat
pó niej Bananow ód nazwano Umiechem Polskiej Sceny Szantowej, co z czasem
doprowadzio do brzemiennego w skutkach przekonania, e tylko wariaci s na tym
wiecie co warci... :-). Wyruszylimy w umiechnit bananow podró dokadnie
19 magicznych lat temu, a dowiadczenie prawie 500 koncertów nauczyo nas,
e najbardziej niewiarygodne pomysy w gronie naszych ukochanych szantowych
wariatów po obu stronach sceny - s moliwe do zrealizowania. A co wicej ich
urzeczywistnianie dostarcza tak wykonawcom jak i suchaczom poruszaj cych emocji
i bezcennych przey. Istnieje równie hipoteza zoliwców, e moe po prostu na
naszej drodze nie pojawi si ten Jeden Rozs dny Czowiek, któremu udaoby si
przekona nas, e jednak si nie da :-). Podczas koncertu dowiadczycie spotkania
z niezwykymi lud mi, którzy spenili wiele szalonych marze i uwielbiaj si dzieli
z innymi swoj si ycia i radoci istnienia :-). Porwiemy Was na kilka godzin do
krainy muzyki marynistycznej, która wytatuowaa w naszych yciorysach tajemnicz
czasoprzestrzenn map bezcennych wspomnie .
UWAGA! Istnieje powane ryzyko, e po tym koncercie w Twoim yciu nic ju nie
bdzie takie jak wczeniej. Gro nym powikaniem uczestnictwa w tym koncercie moe
by trway skurcz mini miechowych twarzy oraz ból mini prostych brzucha. Reyser koncertu nie bierze odpowiedzialnoci za skutki faktu, e od nastpnego dnia
wszystko w Twoim yciu bdzie zaczynao si od sów... „A moe tak! tak!! tak !!!” :-)
wystpi: Banana Boat, Beltaine, Klang, Prawdziwe Pery, Zejman i Garkumpel

KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
22 lutego – piatek, godz. 22.00
Tawerna eglarska „Stary Port”
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KONCERT DLA DZIECI
"ZABAWMY SI NA "ZEJMANA" BENEFISIE"
23 lutego – sobota, godz. 12.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Mirosaw Kowalewski i Zbigniew Murawski
W tym koncercie publiczno wraz z zespoem muzycznie, koncertowo i zabawowo witowa bdzie jubileusz 20-lecia dziaa dla rodzin, dzieci i modziey. Sam
wadca mórz i oceanów nada zespoowi tytu swej nadwornej kapeli.
Zapraszamy na wyj tkowy galowy koncert na Shanties 2013 w Krakowie!!!
wystpi: Zejman i Garkumpel

KONCERT PIOSENKI EGLARSKIEJ I TURYSTYCZNEJ
"KRAJOBRAZU FALOWANIE"
23 lutego – sobota, godz. 16.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Mirek Kowalewski i Grzegorz Tyszkiewicz
eglarstwo, to nie tylko pionierskie zmagania z wiatrem i morzem Fenicjan,
Krete czyków czy braci Arabów. eglarstwo to nie tylko wiekopomne odkrycia Kolumba, Magellana czy Cooka. eglarstwo to nie tylko zmagania Tytanów kosmicznych
technologii w najbardziej prestiowych regatach dookoa ziemi lub do najbliszego
swobodnie pywaj cego kontenera.
eglarstwo to równie turystyka mazurska, drawska, batycka, szuwarowo-bagienna, erotyczno-habaziowa, czy barowo-kejowa, skutkuj ca nazwami typów okrtów jak
np: BAR - kentyna, bry -Kantyna, kecz, jol i HLUP.
eglarze turyci s podmiotami wielkiej rodziny azików, wspinaczy weekendowych, cyklistów l dowych, rowerzystów wodnych, kajakarzy nizinnych i górskich. Ca
t olbrzymi grup  czy tsknota za tym, co czeka za horyzontem.
O swojej pasji mog opowiada, gawdzi, pierniczy i ... piewa! I na tym
sposobie komunikowania skupimy si w czasie koncertu.
Wyobra my sobie wieczorne ognisko, przy którym los spotka azików, eglarzy,
cyklistów..."
wystpi: Atlantyda, Bez Jacka, Klang, Andrzej Korycki i Dominika ukowska, Mirosaw Kowalewski, Sodki Caus od Buby, Marta liwa, Grzegorz Tyszkiewicz
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KONCERT „BITWA POD OLIW”
23 lutego – sobota, godz. 22.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Mietek Folk
Tego dnia so ce pod Gda skiem zaszo w poudnie. „So ce” to szwedzki
„Solen” zatopiony przez polskiego „Wodnika”. W koncercie usyszycie echa dawnego
zwycistwa, szczk broni, odgosy bitwy, jki rannych. Opowiemy Wam o fortelach,
odwadze, lku, bohaterstwie, zdradzie i euforii zwycistwa. Wic „ze wszystkich luf
i jeszcze raz”, widzimy si w sobotni wieczór, zapraszamy MIETEK FOLK
wystpi: Canau, Mietek Folk, Orkiestra Samanta, Ssiedzi, Smugglers, Trzy Maszty, (VLY)
Väikeste Lõõtspillide Ühing – Stowarzyszenie Maych Akordeonów (Estonia)

KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
23 lutego – sobota, godz. 22.00
Tawerna eglarska „Stary Port”

KONCERT SZANTY KLASYCZNEJ „BATYK SZANTA”
24 lutego – niedziela, godz. 12.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Wojciech Harmansa i Micha Gramatyka
Batyku, Batyku, morze nasze morze...
Ty nam dao marynarskie tradycje
O Ciebie walczylimy przez lata
Ty swoim horyzontem oczy nasze cieszysz...
Powspominajmy wielkie batyckie wydarzenia,
Opowiedzmy jak budowano Gdyni
Ucieszmy uszy batyck

pieni

W doborowym towarzystwie.
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A na koniec, chóraln
dziwie klasyczne szanty!

pieni

pokamy wiatu jak si powinno piewa praw-

wystpi: Brasy, Cztery Refy, Prawdziwe Pery, Ryczce Dwudziestki, Chór Akademii Marynarki
Wojennej, Mski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”

KONCERT FINAOWY „DOOKOA BATYKU”
24 lutego – niedziela, godz. 17.00
CK Rotunda
reyseria i prowadzenie: Szurawski Marek
Szanty, pieni kubryku i ballady tematyczne, jak zawsze krótki koncert laureatów
Festiwalu i przypomnienie najciekawszych solistów i zespoów z dni poprzednich.
A w warstwie zapowiedzi i komentarzy dyskretnie przewijaj ca si opowie o najwaniejszych wydarzeniach historycznych, zwi zanych z Batykiem, bitwach morskich,
katastrofach, najciekawszych miejscach i portach, synnych aglowcach, przyrodzie
i duszy ludzkiej, a w tym wszystkim muzyczne niespodzianki.
wystpi: Flash Creep, Andrzej Korycki, Mietek Folk, Ryszard Muzaj, Orkiestra Samanta, Jerzy
Porbski, Rosyjska Szanty Grupa, Ryczce Dwudziestki, Stare Dzwony, Marek Szurawski, Chór
Zawisza Czarny, Chór Akademii Marynarki Wojennej

KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
24 lutego – niedziela, godz. 22.00
Tawerna eglarska „Stary Port”

12

I MP RE ZY TOWA R ZY S Z¥ C E
TAWERNA EGLARSKA "STARY PORT"
Kraków ul. Straszewskiego 27
TAWERNA FESTIWALOWA - czynna codziennie od 9.00
SPOTKANIA I PREZENTACJE:
sala gówna:
spotkanie z kapitanami „Batyk po nocach mi si ni” - 22 lutego (pi tek), godz. 14.00
prowadzenie: kpt. Waldemar Mieczkowski, kpt. Janusz Gardua, kpt. Krzysztof Jamrozik
prezentacja interaktywna „OETZI – czowiek z lodu - opowie
zach” - 22 lutego (pi tek), godz. 16.00

o pierwszych w-

prowadzenie: Marcin „Takler” Ogldzki
Co ma wspólnego dzisiejszy eglarz i czowiek pierwotny? Co byo pierwsze, ód czy liny?
Wydaje si nam, e potrafimy wyobrazi sobie pierwsze kroki czowieka na wodzie.
Nim jednak zdecydowa si zrobi ten krok i zbudowa pierwsz „jednostk pywaj c ”,
musia zmierzy si nie tylko z wasnym strachem, ale równie brakiem odpowiednich
materiaów do takiego przedsiwzicia. Jednym z nich s wanie liny. Bdzie to
opowie o historii czowieka i o jego pierwszych krokach z linami i wzami.
prezentacja „Wraki Batyku” - 23 lutego (sobota), godz. 14.00
prowadzenie: Tomasz Stachura
Tomasz Stachura - nurek i fotograf z Gdyni z 30 letnim staem, jest jednym z najaktywniejszych nurków eksploruj cych wraki na obszarze morza Batyckiego. Eksplorowa
tak znane jednostki jak Gustloff, Goya czy Graf Zeppelin jednoczenie bior c udzia
w odkrywaniu i identyfikacji nowych wraków. By take czonkiem zespou eksploruj cego zatopione wraki, które zatony na gbokoci 100 metrów u wybrzey Szwecji
i Wysp Alandzkich.
Wikszo wypraw dokumentuje zdjciami, które znajduj si na www.stachuraphoto.com
Tomasz Stachura jest take wspózaoycielem BALTICTECH – konferencji powiconej nurkowaniu i zaoycielem SANTI – firmy produkuj cej specjalistyczny sprzt
do nurkowania.Wystawa zdj „Wraki Batyku” to zdjcia z podwodnych wypraw
Tomasza Stachury.
Batyk jest jednym z najciekawszych akwenów dla nurków wrakowych na wiecie.
Po pierwsze z powodów historycznych - to tu rozegray si trzy najwiksze katastrofy
morskie wiata. Statki Wilchelm Gustloff, Goya i General von Stauben, zabray na
dno okoo 20 000 ludzi. To tu przez wiele lat tony okrty zatopione w wyniku wielu
13

wojen i potyczek na morzu, a intensywny handel morski powodowa, e na dnie, od
czasu do czasu, spoczyway pikne drewniane aglowce.
Drugim powodem jest biologia. Batyk idealnie "konserwuje" wraki, dziki czemu moemy ogl da stare drewniane konstrukcje w stanie takim jak 300 lub 400 lat temu.
Polska - poudniowa cz Batyku kryje niezliczon ilo tajemnic z okresu II Wojny
wiatowej. Za pónocna ta bliej Szwecji bogata jest w przepikne historyczne galeony.
CK ROTUNDA
Kraków, ul. Oleandry 1
KIERMASZ EGLARSKI - 21 – 24 lutego (czwartek – niedziela; podczas koncertów)
Prezentacja firm, partnerów festiwalu oraz firm prowadz cych dziaalno w zakresie:
czarterów jachtów, rejsów, szkole eglarskich podnosz cych kwalifikacje, organizacji imprez firmowych pod aglami, sprzeday wydawnictw, upominków, pami tek
eglarskich.
spotkanie z kpt. Krystianem Szypk

- 23-24 lutego (sobota – niedziela)

Zainteresowanym opowie o swoich przygotowaniach do regat OSTAR, o przygotowaniach i testach jachtu oraz o innych dowiadczeniach w regatach samotników.
kpt. Krystian Szypka pochodzi z Bielska-Biaej, wystartuje w najbliszej edycji regat
samotników OSTAR. Bdzie to pierwszy od 13 lat udzia Polaka w tym prestiowym
wycigu samotnych eglarzy przez Atlantyk.
Regaty OSTAR to najstarsze, odbywaj ce si co 4 lata od roku 1960, transatlantyckie
regaty samotników. Zawodnicy startuj na jachtach dugoci 27 – 60 stóp i trasa
regat prowadzi z Plymouth w Wielkiej Brytanii do Newport, Rhode Island w USA.
Trasa liczy okoo 3000 mil morskich, czyli ok. 5500 km i wiedzie przez pónocny
Atlantyk - legendarny postrach wilków morskich. eglarze musz si zmierzy
z przeciwnymi wiatrami, nieprzyjaznymi pr dami morskimi, mgami i górami lodowymi.
Dlatego regaty OSTAR do dzi uznawane s za jedne z najtrudniejszych regat transatlantyckich i s jednym z najwaniejszych wydarze eglarskich na wiecie. Kada
edycja przyci ga kolejnych eglarzy, którzy chc si zmierzy z wrogim oceanem
oraz swoimi sabociami, jak równie milionowe rzesze widzów zafascynowanych
tym niezwykym wydarzeniem.
Pod aj c szlakami m.in. takich saw jak Krzysztof Baranowski, Kazimierz „Kuba”
Jaworski czy Teresa Remiszewska, 27 maja 2013 r. kpt. Krystian Szypka wystartuje
do najbardziej morderczego transatlantyckiego wycigu. Projekt nosi nazw „OSTAR
for Dydek”, poniewa swój udzia w tych regatach kpt. Szypka dedykuje pamici
wybitnej nieyj cej ju polskiej koszykarki Magorzaty Dydek-Twigg „Margo”. Pokonuj c
wrogi ocean oraz niedoskonaoci wasne i jachtu, kpt. Szypka chce podkreli wag
dokona sportowych „Margo”, jak równie zoy hod kobiecie, która powicia cae
ycie sportowi i przezwycianiu wasnych saboci. Magorzata Dydek-Twigg odnosia
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sukcesy w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Rejs przez Atlantyk z Europy do
USA ma zaznaczy wi jaka  czya j z tymi dwoma kontynentami i jednoczenie
by promocj polskiego eglarstwa i polskiego sportu za oceanem wród Amerykanów
i Ameryka skiej Polonii. W ramach projektu powstaje równie program edukacyjno-sportowy skierowany do dzieci i modziey w Polsce.
Start polskiego eglarza Krystiana Szypki w regatach OSTAR zosta objty honorowym
patronatem przez Minister Sportu i Turystyki pani Ann Much oraz Polski Zwi zek
eglarski. Przygotowania do rejsu odbywaj si przy wsparciu Pomorskiego Okrgowego
Zwi zku eglarskiego. Informacje na temat regat OSTAR, projektu „OSTAR for Dydek” oraz
aktualnoci dotycz ce przygotowa do rejsu mona znale  na stronie: www.ostar2013.eu
i www.ostarfordydek.pl oraz na profilu projektu „Ostar for Dydek” na Facebook'u.
WARSZTAT TAKIELARSKI - „TAKLER - Powrót do tradycji”
- 21 – 24 lutego (podczas koncertów)
prowadz cy: Marcin Ogldzki TAKLER
Prezentacja pierwszego w Polsce autorskiego programu edukacyjnego powiconego wzom i splotom, czyli starej sztuce eglarskiej. Wzy, sploty czy przewi zy
towarzysz czowiekowi od pocz tku istnienia. Ich rozkwit przypad na er wielkich
wypraw geograficznych i wielkich aglowców. Do dzisiaj zachoway si liczne przykady rónych zastosowa , które mona spotka tu i ówdzie na pokadach aglowców.
Jak bogata jest sztuka wi zania wzów bdzie mona zobaczy w czasie trwania
Festiwalu. Jedyni w Polsce czonkowie midzynarodowego stowarzyszenia International Guild of Knot Tyers w osobach: Marcin Ogldzki TAKLER, Andrzej Bernat Bebik
i Pawe Durakiwicz zademonstruj Pa stwu przeróne sploty i wzy. Chtni bd
mogli posucha „Wi zanych Opowieci” – fragmentów programu edukacyjnego pod
nazw „TAKLER – powrót do tradycji”. Prezentacji towarzyszy bdzie wystawa rónych prac i kiermasz. Jak co roku du atrakcj prezentacji bdzie zapewne replika
redniowiecznej maszyny do krcenia lin.
WYSTAWY FOTOGRAFICZNE - 21 – 24 lutego (podczas koncertów)
„Wraki Batyku” - dokumentacja podwodnych wypraw Tomasza Stachury
„Oblicza Batyku" - od Finlandii po polskie wydmy. Prezentacja rónorodnoci i bogactwa batyckiego krajobrazu z l du i wody. Autorzy zdj to: Dorota Anielska, Mariusz
Bartosik, Micha Grega, Agnieszka Stolarczyk–Grega, Krzysztof Jamrozik
WYSTAWA OBRAZÓW MARYNISTYCZNYCH autorstwa Andrzeja Flacha
- 21 – 24 lutego (podczas koncertów)
Artysta urodzony i wychowany nad morzem, z zamiowania eglarz i marynista z wyj tkowym wyczuciem tematu tworzy pejzae morskie oraz obrazy, take w odniesieniu
do faktów historycznych. Kolorystyka, kompozycja i stylistyka obrazów to wyróniki jego
twórczoci. Autor dziaa przy Fundacji Sztuki Osób Niepenosprawnych w Krakowie.
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CK ROTUNDA (sala dolna) w przerwach midzy koncertami
SPOTKANIA I PREZENTACJE
22 lutego (pi tek)
godz. 21.15 projekcja filmu z morskiej wyprawy czonków Rosyjskiej Szanty Grupy na
replice starosowia skiej odzi z XII wieku, która stacjonuje na wyspie Wolin.
Rosyjska Szanty Grupa naley do klubu historycznego „Srebrny Wilk” w Moskwie.
23.02 (sobota)
godz. 20.00 „Za aglowce i Szczecin”
prezentacja - zaproszenie na fina regat „The Tall Ships Races 2013” do Szczecina
24.02 (niedziela)
godz. 15.30 „Za aglowce i Szczecin”
prezentacja - zaproszenie na fina regat „The Tall Ships Races 2013” do Szczecina
Prezentacje skadaj

si z nastpuj cych czci:

I. „Na dawnych pokadach” – opowie i szanty - Marek Szurawski
II. „Wielkie eglowanie”
1. Regaty i zloty wielkich aglowców, czyli jak si zaczo - Mira Urbaniak
2. „The Tall Ships Races Szczecin 2007”, czyli jak byo – film
- komentarz: Mira Urbaniak i Jerzy Raducha
3. „The Tall Ships Races Szczecin 2013”, czyli jak bdzie - Jerzy Raducha
III „aglowce s

jak wino…” - cz toastowa

1.”Grog” - opowie i szanta rumowa – Marek Szurawski (degustacja grogu)
2. Piosenka o Szczecinie – A. Korycki i J. Porbski
3. Toast za aglowce i Szczecin, czyli zaproszenie na imprez - Krzysztof Soska Zastpca Prezydenta Miasta Szczecin)
WINIARNIA WINNE GRONO
Kraków, ul. Czarnowiejska 23
spotkanie z Monik Szwaj "Pywa mo e ka dy gupi" - 22.02 (pi tek), godz. 19.30
Spotkanie nietypowe, bo nie tylko o ksi kach autorki, ale równie o jej przygodzie
z eglarstwem.
"Kiedy zapronowano mi wieczór z Pa stwem, jedyny tytu spotkania, jaki przyszed mi do
gowy, brzmia: "Pywa moe kady gupi"... Nie wiem, czy krakowska elegancja wytrzyma
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a tak szczero , ale wci jestem tego zdania. Bo oto ja: niewysportowana stara gropa
z wszystkimi istniejcymi dolegliwo ciami, od kilku ju lat pywam po kilka tygodni w roku
na najpikniejszym statku wiata - Darze Modziey. eglowaam te, jako "zaoga" bardzo
przyjemnego katamarana, po bajkowych wodach Karaibów. No i jako si nie utopiam
(troch cudem, a troch dziki pomocnym ramionom przyjació). Ile rado ci przyniosy mi
te spotkania z wielk wod, z wielkimi aglami! Kiedy wydawao mi si, e wielkie agle
s tylko dla wybra ców. Teraz wiem, e je li naprawd chcemy - sami moemy spenia
swoje marzenia. A ycie bez marze - nie ma sensu." (Monika Szwaja)
spotkanie z Mir Urbaniak „aglowce s jak wino” - 23.02 (sobota), godz. 21.30
autork

wznowionej ksi ki „Gdynia - eglarska stolica Polski”

„To Francuzi zamienili w swojej flocie przydziaowe wino (witamina C) na brandy, co
spowodowao nawrót szkorbutu. W tym czasie Anglicy do rumu dodali wody, cukru i soku
z limonki, zamieniajc go w grog i chronic zdrowie swoich marynarzy. A aglowce –
niezalenie od bandery, i tak z czasem nabieraj warto ci – jak wino.
„Wolno

= morze = Gdynia”

Miaam dwóch dziadków Franciszków. Pierwszy by kowalem w remie i tego zawodu
wyuczy czterech synów (wobec siedmiu córek nie mia ambicji). Jeden z nich - mój Ojciec,
bokser i gimnastyk w „Sokole”, marzy o morzu i lataniu, wyldowa wic w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku. Ale w szkole i tak chwaliam si, e mam Ojca kowala. Drugi
dziadek Franciszek wyjecha do Ameryki „za chlebem”. Kiedy okazao si, e jest wolna
Polska, spakowa pitk dzieci i on w ciy, by morzem dotrze do Gda ska, a potem
pocigiem do Gdyni. Budujce si miasto zrobio na nim wraenie „takiej wioski”, wic
zdecydowa, e jad dalej. Z tego „dalej” obstawia konie na Suewcu, a kiedy przegra
myn i kawaek gospodarstwa, zarzdzi powrót do Gdyni. Pienidzy co prawda starczyo
na kamienic, ale w pobliskim Zoppot te byy wy cigi. Ale wtedy Gdynia bya ju polsk
Ameryk i ci, którzy na ni postawili – znajdowali tu swoje miejsce. Najwaniejsza bya
praca. Mama znalaza j w pierwszym gdy skim domu towarowym przy Starowiejskiej,
gdzie pewnego razu sprzedaa rower marynarzowi – lotnikowi, który przyjecha na przepustk z Pucka, potem zosta obro c Helu, a dziesi lat czeka, aby zosta mem.
Wujkowie – pywajcy na transatlantykach: „Polonia” i „Chrobry”, przywozili z zagranicy
nie tylko „powiew wiata”, ale przede wszystkim buty i materiay na sukienki dla siostry.
W wolnych chwilach grali w pik non i boksowali w gdy skich klubach, a wieczorem
balowali w nocnych lokalach – najcz ciej przy lskiej. Mama preferowaa bale w Dworcu
Morskim – skd odpywa kiedy „Batory”, a za par lat powstanie Muzeum Emigracji.
Dziadek pracowa przy budowie portu, a dzi odwiedzam go w kwaterze obro ców Gdyni
na witomi skim cmentarzu.
Ksika „Gdynia – eglarska stolica Polski” powstaa wic ze wspomnie rodzinnych, fascynacji pionierami Polski morskiej, mio ci do aglowców, podziwu dla eglarzy sportowych
– take wielu lat dziennikarskiej popularyzacji spraw morza. No i z dumy, e wa nie w Gdyni
realizowane s wielkie eglarskie projekty. Nie jest to historia czy encyklopedia gdy skiego
eglarstwa, ale przewodnik emocjonalny. Mam nadziej, e dorosym otworzy pami i serca, a modym u wiadomi co znaczy „poczu bluesa” w aglach. Mimo, e „wócz si” po
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wielu miastach, uwaam si za gdyniank. I licz na to, e mam w sobie solidno dziadka
Franciszka wielkopolskiego oraz odrobin szale stwa dziadka Franciszka ameryka skiego
cho nigdy Ich nie poznaam. (Mira Urbaniak)
„Gdynia - eglarska stolica Polski”
Pocz tek minionego wieku, po pierwszej wojnie wiatowej, przywróci istnienie Rzeczypospolitej Polskiej. To bya ponad stuletnia, trudna droga do wolnoci i morza.
Polska wolna, cho bez Gda ska, ustanowionego Wolnym Miastem, symbolicznie
zalubia morze 10 lutego 1920 roku w Pucku. Nie byo portów i floty, ale byli wizjonerzy. Minister Eugeniusz Kwiatkowski swoj koncepcj polityki morskiej zwi za
z Gdyni – wiosk ryback , buduj c nowoczesne miasto i port, a admira Kazimierz
Porbski - polskie szkolnictwo morskie. Dla Szkoy Morskiej w Tczewie zakupiono
trzymasztowy bark nadaj c mu imi „Lwów”, Marynarka Wojenna wzbogacia si
o holenderski szkuner , który nazwano „Iskr ”, a harcerze szwedzki szkuner „Petrea”
przemianowali na „Zawisz Czarnego”. I tak zacza si równie eglarska Gdynia.
Gdynia i morze byy w moim domu od zawsze, wic ta ksi ka powstaa z tradycji mojej rodziny, która tu przywdrowaa z Polski i zagranicy. Take z fascynacji
pionierami Polski Morskiej, mioci do aglowców, podziwu dla eglarzy sportowych
oraz wielu lat dziennikarskiej popularyzacji spraw morza. Jest to mój przewodnik
emocjonalny, który otworzy dorosym pami i serca, a modym uwiadomi co znaczy „poczu bluesa” w aglach. Zawiera yciorysy ludzi – „wilków morskich”, którzy
tworzyli nasz wspóln tradycj, jachtów i aglowców oraz wydarzenia, buduj cych
morski wizerunek Gdyni.
I wydanie ksi ki „Gdynia – eglarska stolica Polski” ukazao si w 2003 r. przed
regatami
„Cutty Sark” w Gdyni. Jego „ojcem chrzestnym” by Wojciech Szczurek – Prezydent
Gdyni.
A potem kpt. .w. Leszek Wiktorowicz – Komendant „Daru Modziey” zabra ksi k,
umieszczon w butelce, i wyrzuci na Biskajach. Niestety - nikt jej nie znalaz.
W 2012r., kiedy obchodzilimy 30 rocznic podniesienia bander na „Darze Modziey”
i „Iskrze” oraz 20-st na STS „Fryderyk Chopin”, uzupeniam ksi k o dziesi lat patronowa jej ten sam Prezydent Gdyni i, tak jak poprzednio, zwodowana zostaa na
Biskajach. Tym razem butelk z ksi k wyrzuci za burt Komendant „Daru” - kpt.
. w. Artur Król, a ja znów czekam na znalazc.
WYSTAWA OBRAZÓW MARYNISTYCZNYCH autorstwa Andrzeja Flacha – 21 lutego
do 10 marca
Druga cz wystawy prezentowanej w CK Rotunda
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ORGANIZATORZY
Dyrektor Festiwalu

– Krzysztof Bobrowicz

Kierownik Programu
– Agnieszka Krajewska
Kierownik Biura
– Anna Bobrowicz
Kierownicy Sal
– Jakub Sepielak
Promocja
– El bieta Klsk
Scenografia
– Wojciech Miêtka
Dekoracja
– Monika Puchalska
Fotograf
– Monika Stachnik-Czapla
Projekt statuetki festiwalowej – Maja Burdzy
Projekt plakatu festiwalowego – Mariusz Bartosik

ORGANIZATORZY:
Krakowska Fundacja ¯eglarstwa Sportu i Turystyki „HALS”
Kraków, ul. Straszewskiego 27
tel./fax 12 423 22 36
www.hals.krakow.pl, www.shanties.pl
Modzieowy Klub Morski „SZWA”
Kraków, ul. Straszewskiego 27
www.klubszkwal.pl
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PATRONAT HONOROWY
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Marszaek Województwa Maopolskiego Marek Sowa
Prezes Polskiego Zwizku eglarskiego Wiesaw Kaczmarek
Ambasada Estonii w Warszawie
Konsulat Estonii w Krakowie

PATRONAT I PARTNERZY MEDIALNI
AMS SA
MIESICZNIK KULTURALNY „KARNET”
OFICJALNY PORTAL MIEJSKI „MAGICZNY KRAKÓW”
TVP3 KRAKÓW
IN YOUR POCKET
RADIO KRAKÓW MAOPOLSKA
MIESICZNIK BLIEJ PRZEDSZKOLA
PORTALE:
KIDS IN KRAKOW
PORTAL MIASTO DZIECI
PORTAL FOLK24.PL
PORTAL SZANTY24.PL
PORTAL KULTURATKA.PL
PORTAL BLUES.PL
STUDENCKIE RADIO17
PORTAL STUDENTS.PL
PORTAL MUZYCZNY FABRYKA ZESPOÓW

SPONSORZY
TAWERNA EGLARSKA „STARY PORT”
ZAKADY PIWOWARSKIE „YWIEC” SA
SKODOWSCY YACHTING Sp. z o.o.

PARTNERZY
TARGI SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI „WIATR I WODA”
TARGI EGLARSTWA I SPORTÓW WODNYCH „BOATSHOW”
MODZIEOWY KLUB EGLARSKI „SZKWA”
WINIARNIA PUB CAFFÈ „WINNE GRONO”
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Młodzieżowy Klub Morski

SZKWAŁ
www.klubszkwal.pl
ORGANIZUJEMY:
REJSY MORSKIE I ŚRÓDLĄDOWE
KURSY I OBOZY
SZKOLENIA NA STOPIEŃ:
ŻEGLARZA I STERNIKA JACHTOWEGO
STERNIKA MOTOROWODNEGO
RADIOOPERATORA SRC

e-mail: info@klubszkwal.pl
tel. 504 095 106

Atlantyda
Sawomir Klup, Piotr Buas, Krystian Sidor, Piotr Sidor, Radosaw Kruszyna, Remigiusz Kaliszkowski
Zespó zaoony w 1995 roku, zoony z muzyków Trójmiasta i Warszawy, z których cz wspótworzya wczeniej znane
grupy sceny szantowej. Repertuar muzyczny stanowi tradycyjne i wspóczesne piosenki morskie autorstwa zaoyciela
grupy Sawomira Klupsia. „Marco Polo", „Pacyfik", „Poegnalny ton" to tylko cz utworów jego autorstwa, które znane
s wszystkim mionikom morskiego piewania. Atlantyda to zespó o akustycznym brzmieniu, czcy elementy muzyki
folkowej oraz bluegrasu. O ostatecznym brzmieniu zespou stanowi instrumenty akustyczne: kontrabas, skrzypce, akordeon
guzikowy, banjo, gitara oraz gosy.

Banana Boat
Tomasz „Mundry” Czarny, Maciej „YenJCo” Jdrzejko, Pawe „Synchro” Jdrzejko, Pawe „Konik” Konieczny, Micha
„Ociec” Maniara, Piotr „Qdy” Winiewski
Pomys zaoenia zespou zrodzi si podczas organizacji wyprawy do Islandii w 1993 roku. Paru modych zapaleców
postanowio poczy dwie wspólne pasje – eglarstwo i piewanie. Zadebiutowali wystpem na Tratwie'94 w Katowicach.
Od 2009 r. jest to sekstet wokalny specjalizujcy si w oryginalnej twórczoci autorskiej w dziedzinie wspóczesnej piosenki eglarskiej, neo-szanty oraz w autorskiej interpretacji szanty klasycznej. Ich koncerty s gwarancj dobrej zabawy
dla odbiorców w kadym wieku.

Beltaine
Adam Romaski, Grzegorz Chudy, Jan Gaczewski, Jan Kubek, ukasz Kulesza, Bartek Dudek, Mateusz Sopata
To jeden z najciekawszych zespoów polskiej sceny folkowej. Swoje niepowtarzalne brzmienie osignli dziki szczególnej
umiejtnoci czenia tradycyjnej muzyki celtyckiej z muzyk wspóczesn. Ich twórczo wyrónia niezwyka ywioowo,
pasja, rozmaito brzmie oraz charakterystyczna ju odwaga w aranacjach.
Swój styl zespó zawdzicza take niezwykle bogatemu instrumentarium, na które skadaj si charakterystyczne dla
muzyki Irlandii, Bretanii i Galicji instrumenty, takie jak: skrzypce, irish bouzouki, mandolina, whistle, bodhran, akordeon,
bombarda, galician bagpipes czy uilleann pipes. Cao dopeniaj nieczsto spotykane instrumenty perkusyjne: tabla,
cajon, darabuka, djembe oraz instrumenty bliskie muzyce rockowej, czyli perkusja, gitara basowa oraz gitara elektryczna.

Zespó Bez Jacka
Zbigniew Stefaski, Jarosaw Chrzstek, Mariusz Wilke, Wojciech Sokoowski
To jeden z czoowych reprezentantów sceny piosenki turystycznej i poezji piewanej. Grupa owiana legend, zwizan
ze mierci jednego z czonków zespou Jacka Stefaskiego za kadym razem przyciga na swoje koncerty setki fanów.
W swoich utworach wykorzystuj teksty znanych polskich poetów, midzy innymi Bolesawa Lemiana. Ich piosenki
oparte s na prostych, ale zapierajcych dech w piersiach aranacjach, w których gówn rol odgrywa flet poprzeczny.
Najwikszym atutem zespou jest sia przekazu, która sprawia, e muzyki tworzonej grup Bez Jacka sucha si z niesamowitym zaangaowaniem.

Brasy
Maciek Cybulski vel Siwy, Juliusz Krzysteczko vel Bufet, Ireneusz Herisz vel Yoku, Mariusz Sowiski vel Sowik, ukasz
Wollmann vel Wolf
Istniejcy od 2007 roku zespó propaguje tradycyjne brzmienie szant klasycznych w wersjach oryginalnych. Pomimo
maego stau estradowego zespó zdoby wiele nagród oraz uznania publicznoci szantowej. W listopadzie 2007 roku
ukazaa si pyta nagrana z Patem Sheridanem „Rolling Home".

Canau
Piotr Berent , Marcin Wyga, Tomasz Drozdek
Zespó istnieje od wrzenia 2010 roku. Ich twórczo bardzo mocno wymyka si poza ramy definicji „szanta”.
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Aranujc utwory nierzadko udaje im si tworzy nowe style muzyczne, a ich najlepszym przykadem s: „disco-szanta”
oraz „progresywna poezja piewana”.
Cech charakterystyczn zespou jest równie wplatanie tzw. cytatów muzycznych we wasne utwory, co mona usysze
podczas penometraowych koncertów.

Chór Akademii Morskiej w Gdyni
Chór powsta w listopadzie 2008 roku. Od pocztku istnienia prowadzony jest przez pani Magorzat Rolak – pedagoga
Akademii Muzycznej w Gdasku. Skad chóru tworzy (wg danych z 23.02.2011r.): 19 podchorych oraz 3 studentów
cywilnych AMW. Do chwili obecnej swoimi wystpami chór uwietni szereg imprez, do których midzy innymi zaliczy
moemy „Koncert Kold i Pastoraek” zorganizowany w Akademii Muzycznej w Gdasku, Ogólnopolski Konkurs Kold
i Pastoraek „Nadmorska Kolda 2011”, fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera”
oraz wizyt w Akademii Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Cztery Refy
Izabela Puklewicz, Maciej uczak, Jerzy Ozaist, Zbigniew Zakrzewski, Wiktor Bartczak, Jerzy Rogacki
W repertuarze liczcym ponad 200 utworów znajduj si: szanty, pieni morskie i wielorybnicze, ballady rybackie, pieni
o bitwach morskich oraz muzyka instrumentalna oparta na folklorze irlandzkim, szkockim, angielskim i bretoskim, która
kiedy bya grana na pokadach wielkich aglowców. Zdecydowana wikszo utworów to wasne teksty i tumaczenia
oryginalnych pieni morskich, zaliczane obecnie do klasyki gatunku.

Flash Creep
Izabela Puklewicz, Maciej uczak, Zuzanna uczak, Pawe Hutny, Piotr Ruszkowski
Zespó powsta pod koniec roku 2003. Oficjaln dziaalno rozpocz od koncertu w Tawernie Stary Port w Krakowie,
w styczniu 2004. Od tej pory pokazuje si w tawernach i pubach w caej Polsce. Repertuar zespou stanowi utwory autorskie
zaoycieli grupy o tematyce morskiej, celtycka i amerykaska muzyka ludowa oraz pieni morza.
Zespó koncertuje na scenach wszystkich najwikszych festiwali eglarskich w Polsce. W 2008 ukazaa si pierwsza pyta
Grupy pt: "Sen".

Formacja
Jacek Jakubowski, Krzysztof Jurkiewicz, Tomasz Hauszkiewicz, Dariusz Gutomski
Zespó powsta na pocztku 2009 roku po rozwizaniu Gdaskiej Formacji Szantowej. Podobnie jak Gdaska Formacja
Szantowa wykonuje tradycyjne i autorskie utwory osadzone w tematyce eglarskiej. To, co róni Formacj od poprzedniczki to silny zwizek z muzyk folk. W skad Formacji wchodz byli czonkowie zespoów Connor, Smugglers, Krewni
i Znajomi Królika.

Kasa Chorych
Jarosaw Tioskow, Micha „Cielak” Kielak, Wodek Dudek, Marek Szerszyski, Mirosaw Wiechnik
To prawdziwa legenda polskiego blues-rocka, naley do grona najwaniejszych zespoów w historii polskiej muzyki (nie
tylko bluesowej). Zosta zaoony w 1975 przez grajcego na harmonijce ustnej Ryszarda „Skib” Skibiskiego i gitarzyst
Jarosawa Tioskowa, w poowie lat osiemdziesitych swoj muzyka przyczynili si do tego, e polski blues nabra nowego,
wieego wymiaru. Wnieli do tej muzyki zastrzyk oywczej energii i pomysów powodujc, e bluesem zainteresowali si
równie modzi ludzie. To dziki Kasie Chorych muzyka bluesowa rozbrzmiewaa na najwaniejszych festiwalach rockowych
w Polsce. Po tragicznej mierci Skibiskiego w 1983r. zespó zawiesi dziaalno. W 1992 roku muzycy skrzyknli si na
powrót pod wodz Jarosawa Tioskowa. Nowa "Kasa" ma w swoim dorobku wydanie nowych pyt, koncerty na wszystkich
waniejszych polskich imprezach bluesowych. W 2009 pyta „Koncertowo!” otrzymaa statuetk Fryderyka 2009, a Micha

24

Kielak zosta najlepszym harmonijkarzem wedug ankiety Blues – Top. Do dnia dzisiejszego utrzymuj si w czoówce
pomimo tego, e konkurencja w postaci modych wykonawców jest bardzo silna.

Klang
Sawomir Gob, Przemysaw Burek, Pawe Delikat, Grzegorz Mazur, Mirosaw Szpyrka, ukasz Skowroski
Zespó Reprezentacyjny 23 Harcerskiej Druyny Wodnej, od 1997 roku znany szerzej pod nazw Klang. Aktualnie jest to
jeden z czoowych zespoów prezentujcych piosenki eglarskie zaaranowane a capella. W kategorii „spenione marzenia"
palm pierwszestwa chopcy przyznaj rejsowi na aglowcu Zawisza Czarny wzdu zachodniego wybrzea Ameryki Poudniowej na przeomie lat 1998-1999 oraz nagranie pyty w pa dzierniku 1999 roku. Czonkowie zespou s w dalszym
cigu aktywnymi instruktorami harcerskimi i eglarzami.

Andrzej Korycki i Dominika ukowska
Andrzej piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów piosenek, zwizany z nurtem piosenki eglarskiej. Czonek grupy Stare
Dzwony i niegdy Bluska. Jest autorem i wykonawc wielu znanych przebojów: „Jacht Rock’n’Roll”, „Horror Shanty”.
Specjalizuje si w balladach i ten gatunek najbardziej mu odpowiada. Obecnie wystpuje w duecie z Dominik ukowsk.
Zadebiutowa na scenie szantowej w 1983 roku na festiwalu Shanties. Poza szantami wykonuj utwory Buata Okudawy,
Wodzimierza Wysockiego i anny Biczewskiej.

Mirosaw "Kowal" Kowalewski
Lider zespou Zejman i Garkumpel, autor wielu ballad i tzw. piosenek „szuwarowo-bagiennych” zaprezentuje si podczas
solowego wystpu, który bdzie zapowiedzi jego solowej pyty.

Mski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”
Pomys na powstanie chóru piewajcego tradycyjne pieni pracy powsta wiele lat temu, podczas rejsu na pokadzie
Zawiszy Czarnego. Zrodzi si w gowach kapitana Waldka Mieczkowskiego i bosmana Jacka Jakubowskiego po przepyniciu wielu tysicy mil, wykonaniu setek zwrotów i zawiniciu do niezliczonej iloci portów. Ten genialny plan jednak
zaleg w szufladzie na par lat, przysypany stert map. Powróci, gdy zimowe mrozy skuy zatok i trzeba byo rozgrza
zmarznite rce i rozjani umys. A e odbyo si to ponownie na pokadzie Zawiszy, nazwa przyszego chóru ju bya
dla nas formalnoci. W skadzie znale li si, kapitanowie, bosmani, eglarze, marynarze, szkutnicy, ciele okrtowi,
cumownicy, stoczniowcy, ojcowie z synami, jednym sowem ludzie Morza - Zawiszacy.
Mski Chór Szantowy „Zawisza Czarny" wykonuje tradycyjne pieni morza - szanty klasyczne, pieni ceremonialne,
pieni kubryku.

Waldemar Mieczkowski
egluje i piewa od zawsze, jedno i drugie wcigno go jak ywio, chcia coraz wicej pywa, coraz lepiej piewa. Obie
pasje, w przecigu tych wszystkich lat zamieni w codzienno. W repertuarze ma piosenki Janusza Sikorskiego, Krzysztofa
Jurkiewicza, Leonarda Cohena oraz wielu innych, odnajdujc w nich to co czuje i co chciaby opowiedzie. Od trzydziestu
lat na deskach scen i pokadów piewa swoje ulubione ballady.

Mietek Folk
Piotr Górski, Waldek Krasowski, Waldek Iowski, Piotr Kowalewicz, Waldek lefarski, Maciej Bajur, Marcin Pacholski
Zespó powsta w 1988 roku w Bartoszycach, z inicjatywy uczniów tamtejszego Liceum Ogólnoksztaccego. Na przeomie
1989 i 1990 roku powsta cykl autorskich piosenek o piratach zatytuowany „Jolly Roger". Obok interesujcych tekstów
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opartych na autentycznych wydarzeniach z historii nowoytnego piractwa i ywej, rytmicznej muzyki, interesujcym
elementem scenicznego image Mietek Folk s barwne stroje z epoki wielkich aglowców, które sprawiaj, e koncerty
zespou s prawdziwym widowiskiem.

Ryszard Muzaj
Autor tekstów, kompozytor, araner, jeden z pionierów prawdziwego szantowego piewania, uczestnik niezliczonej iloci
spotka z eglarzami w kraju i za granic, wspótwórca programów radiowych i telewizyjnych o tematyce morskiej. Wystpuje solo i z zespoem Stare Dzwony.

Orkiestra Samanta
Pawe Aleksanderek, Hanna Gawliska, Krzysztof Soowski, Andrzej Kalus, Witold Hrycyk, Tomasz Wasilek
Folk-rockowy zespó z Wrocawia. Potna dawka ywioowej, penej ekspresji muzyki, w poczeniu z barwnymi opowieciami o morzu stanowi o wyjtkowoci twórczoci artystycznej. Muzyka to wypadkowa fascynacji folkiem irlandzkim,
szantami i wasnymi dowiadczeniami morskimi. Orkiestra Samanta to ju od wielu lat uznana marka w rodowisku modych
zespoów z krgu szant i muzyki folkowej, zyskujca coraz wiksz popularno wród stale rosncej rzeszy oddanych
fanów, zarówno w Polsce, jak i za granic.
Zespó nagra cztery albumy: „Kurs do domu" (2002), „Pod wiatr" (2005), „Odyseja" (2005), „Sztorm" (2009).

Jerzy Porbski
Doktor oceanografii biologicznej, rybak, eglarz, hobbysta, muzyk i publicysta. Po studiach rozpocz prac w 1965 jako
naukowiec w Morskim Instytucie Rybackim w winoujciu. Od tego czasu zacz si jego flirt z rybakami i eglarzami.
Jako naukowiec pywa 30 lat na statkach naukowych i rybackich po trzech oceanach. Dla piosenki eglarskiej w Polsce
odkrya go Halina Stefanowska. Za jej namow wzi udzia w pierwszych krakowskich Szantach i zacz wspópracowa
z zespoem Stare Dzwony. Jego przeboje eglarskie, takie jak „Gdzie ta keja" czy „Cztery Piwka" zyskay du popularno
nie tylko w rodowisku ludzi zwizanych z morzem.

Prawdziwe Pery
Micha Palka, Micha Smoliski, Wojciech Harmansa, Micha Gramatyka, Adam Saczka
Na rynku szantowym zespó dziaa od lutego 2000 roku, a wczeniej znany by pod nazw „Pery i otry Shanghaju".
W ich muzyce ywa jest fascynacja kultur bretosk. Nie stroni take od szant pochodzcych z innych regionów globu
– amerykaskich czy irlandzkich – aranuj je na nowo i opatruj swoimi tekstami.

Rosyjska Szanty Grupa
Maxim Makarov, Mikhail Maslovskiy, Aleksandr Razumnyy, Sergey Sterlikov, Ivan Bakhtinov
Zespó tworzy trzech zapaleców z klubu historycznego „Srebrny Wilk” z Moskwy, który zajmuje si kultywowaniem starosowiaskich tradycji marynistycznych. W ich repertuarze znalazy si tradycyjne XVII-XIX wieczne rosyjskie i kozackie
pieni morskie. Wystpuj w historycznych strojach.

Rycz ce Dwudziestki
Andrzej Grzela „Qa”, Wojciech Dudziski „Sp”, Andrzej Marciniec „Martinez”, Bogdan Kuka „Bodziec”, ukasz
Drzewiecki „uki”
W repertuarze zespou znajduj si klasyczne szanty, pieni kubryku, interpretacje wspóczesnych piosenek eglarskich
oraz utwory autorskie zespou. Zainteresowania zespou obejmuj równie inne gatunki muzyczne – muzyk klasyczn,
pieni spirituals i gospel oraz standardy jazzowe.
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W roku 1993 i 1994 odbyli dwie trasy koncertowe w Stanach Zjednoczonych. Koncertowali równie w Szwecji, Norwegii,
Niemczech, Danii i Jugosawii. Domen zespou jest wykonywanie utworów a cappella.

S siedzi
Ela Król, Kuba Owczarek, Dominika Ponka, Kamil Piotrowski, Piotr wieciak, Mirosaw Walczak, Marek Wikliski
Jeden z niewielu zespoów na scenie eglarskiej, majcy w repertuarze tradycyjny folk morski (maritime folk) w tym
szanty - piewane a' cappella. Inspiruj si te folkiem z Irlandii, Bretanii, Ameryki, muzyk dawn. Zespó powsta w 2001
r. Zdoby nagrody wszystkich, liczcych si festiwali, w tym Grand Prix „Shanties 2008“, wyda dwie pyty („Wróci do
Derry“ oraz „Broceliande“), zagra ju prawie 500 koncertów w tym na festiwalach w Holandii, Francji, Czechach i USA.
Od 2010 r. w Gliwicach, Ssiedzi organizuj swój festiwal „Nad Kanaem“.
Dobrze wspóbrzmice gosy, bogate, akustyczne instrumentarium (skrzypce, flety, gitary, mandolina, koncertina i bodhran)
oraz autorskie aranacje skadaj si na rozpoznawalny ju styl grupy.

Sodki Caus od Buby
Jacek Jakubowski, Krzysztof Jurkiewicz, Jarosaw Medyski, Mariusz Kamper, Cezary Rogalski
Od dwudziestu piciu lat w drodze z gitar i pieni. I organkami... czasem z perkusj...i z klawiszami, akordeonem,
skrzypcami, mandolin, gitar basow, saksofonem...
Trudno powiedzie, ilu ich jest. Obecnie szeciu, cho czasem czterech. Wystpuj te we trzech. I w piciu.
Na koncie maj kilka pyt (w znaczeniu CD), a e wywodz si jeszcze z epoki kaset, to i takie wydawnictwa znajduj si
w ich dorobku.
Swoj muzyk nazywaj miejskim folkiem, ale nie odcinaj si od swoich studencko-turystyczno-poetyckich korzeni.
Potrzeba szufladkowania, która dotyka przede wszystkim tych, którzy o muzyce mówi i pisz, sprawia, e przykleja si
im coraz to inne etykiety, ale adna z nich nie oddaje w peni caej zoonoci problemu.
Mona chyba mówi o nich: „Najlepszy zespó po tej stronie Motawy”. Albo po prostu - S ODKI CA US OD BUBY.

Smugglers
Beata Bartelik, Adam Golicki, Krzysztof Janiszewski, Krzysztof Paul, Mariusz Wilke, ukasz Ziba
Zespó Smugglers powsta w 1989 roku, po rozwizaniu grupy Packet. Od pocztku w jego repertuarze byy szanty, pieni
kubryku, jak równie wspóczesne piosenki eglarskie oraz utwory instrumentalne. Ma na swoim koncie kilka znanych
przebojów, m.in. „Pod Jod”, „Szkuner I’m Alone”, „Matthew Andersen”, „Hieland Ladzie”, „Poor Old Horse”, „Staruszek
Jacht”, „Powroty” i inne.
W latach 1991-92 jako pierwszy wprowadzi do swojego skadu perkusj i gitar elektryczn – styl, w jakim graj do dzi
mona okreli mianem ‘maritime folk rock’.
W 1993 roku na bazie zespou Smugglers powstaa nowa formacja pod nazw Szela – jej repertuar to polskie ballady ludowe
i muzyka inspirowana polskim folklorem. Najbardziej znanym utworem jest po dzi dzie „Pani pana zabia”. W ostatnich
latach pojawiy si równie utwory pochodzce z Kaszub – regionu, w którym mieszkaj – m.in. „Radunia” i „Rebok”.
Przez zespó przewino si wiele osób – cz z nich, pomimo rozstania z zespoem, z powodzeniem kontynuuje swoj
przygod z muzyk morza i agli. W ostatnich latach los zabra im dwóch niezwykle wanych czonków zespou – Józka
Kanieckiego i Darka lew, znanego jako „Stukla”. Obaj byli – i dalej w jaki sposób s – dusz tego zespou.
W najbliszym czasie zespó wyda pyt powicon Stukli, na której bdzie mona usysze jak gra i piewa.

Stare Dzwony
Marek Szurawski, Jerzy Porbski, Ryszard Muzaj, Andrzej Korycki,
Postaci tworzce zespó zwizane s z polsk scen szantow od zawsze. „Zespó, który spowodowa tak wielkie zainteresowanie szant w Polsce. Kady z zespoów, które powstaway na pocztku lat 80-tych stara si piewa tak, jak Stare
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Dzwony. Jeli piewao si tak jak ONI, znaczyo to, e jest si blisko ideau. W szczytowym okresie zespó skada si
z siedmiu asów. Oprócz wymienionych piewali tu równie Mirosaw Peszkowski, Waldemar Dugosz i Andrzej Mendygra." (W. Dudziski)

Stowarzyszenie Maych Akordeonów (Estonia) – (VLY) Väikeste Lõõtspillide
Ühing
Marko Matvere, Raido Koppel, Joel Sarv, Aivar Vassiljev, Sander Udikas
Pierwszy nieformalny wystp mia miejsce 23 czerwca 1989 w miejscowoci Pärnu, w poudniowo-wschodniej Estonii.
Wszyscy ówczeni czonkowie grupy grali na bardzo maych akordeonach (przeznaczonych dla dzieci). Przy wyborze
nazwy oraz sposobu dziaalnoci wzorowano si na obywatelskich ruchach rozpowszechnionych szeroko w Estonii na
pocztku XX wieku.
Zespó szybko wzbogaci swój autorski repertuar, którego skad wówczas stanowiy utwory w rytmie walca, polki, rheinländer'a. Pierwszy album "Väikeste Lõõtspillide Ühing" ukaza si w 1995. Od tego czasu zespó zapraszany jest do
udziau w wielkich przedsiwziciach i zyska miano jednej z popularniejszych grup folkowych w Estonii. Obecnie zespó
ma ju bogatsze instrumentarium, uywajc take wikszych instrumentów. W repertuarze zespou znale  mona zarówno
pieni tradycyjne, jak i wspóczesne utwory folkowe.

Marek Szurawski
Polski dziennikarz, eglarz i marynista, wykonawca szant, wspótwórca i animator polskiego ruchu szantowego. Wraz
z Mirosawem Peszkowskim, Ryszardem Muzajem, Jerzym Porbskim wspózaoyciel i wieloletni czonek grupy szantowej
Stare Dzwony.
Jest autorem i tumaczem na jzyk polski wielu popularnych pieni o tematyce eglarskiej i morskiej, a take ksiek
o tematyce szantowej, opisujcej nie tylko histori szant, ale i sposób ich wykonywania, pt. „Szanty i szantymeni – pieni
i ludzie z wielkich aglowców”.

Marta liwa
Wykonuje w wikszoci utwory autorskie, zarówno oparte na wasnych dowiadczeniach eglarskich jak i odnoszce si
do szeroko pojtej przeszoci marynistycznej.
Do niedawna zwizana z zespoem Nagielbank. Od grudnia 2010, kiedy dostpia artystycznej reinkarnacji wystpuje jako
solistka. W tym czasie zdobya I miejsce na Szanta Claus Festiwal w Poznaniu i III na Porcie Pieni Pracy w Tychach.

Trzy Maszty
Krzysztof Grzebieniak, Mateusz Wójkowski, Karol Zawadzki, Marcin Walentynowicz
Hybryda pieni eglarskich (szant) i mocnego, energicznego rockowego brzmienia.
Powsta w styczniu 2011. Pocztkowa dziaalno to intensywne próby i ogrywanie znanych utworów o tematyce morza.
Niezliczona ilo godzin spdzonych na wspólnym graniu zaowocowaa debiutem w toruskim pubie YARPEN, który
zapocztkowa udzia w wielu koncertach i festiwalach w rónych miejscach Polski. Dzi zespó stoi u progu wydania
swojego pierwszego mini albumu, na którym znajd si autorskie kompozycje.

Grzegorz "GooRoo" Tyszkiewicz
Marynarz z wyksztacenia, eglarz i petwonurek z pasji, piewak i gawdziarz ze zdolnoci i potrzeby serca, autor tekstów,
juror, konferansjer, reyser koncertów. Od ponad 25 lat – na duych scenach, w kameralnych salach, eglarskich tawernach
w kraju i za granic. Gra i piewa, solo i z towarzyszeniem zespou. Jego mocny, niski gos o piknej barwie, repertuar,
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unikalna interpretacja piosenek, charyzma i doskonay kontakt ze suchaczami gwarantuj niezapomniane przeycia, dobr
zabaw i wspomnienia. „North-West Passage" w jego wykonaniu jest wyznacznikiem jego stylu.

Zejman i Garkumpel
Zbigniew Murawski, Mirosaw Kowalewski, Tadeusz Melon, Marcin Lemiszewski, Monika Szuliska, Adam Rakowski
Zespó powsta w 1985 roku w Ursusie. Przez 23 lata dziaalnoci przeksztaci si z duetu w szecio osobow grup
o charakterystycznym brzmieniu. Bogaty repertuar zespou stanowi: piosenki autorskie – o eglowaniu ródldowym
i morskim (Mirosawa Kowalewskiego), tradycyjne morskie pieni pracy – szanty, pieni kubryku – morskie pieni nie
zwizane z prac na aglowcach, program kabaretowy – zabawne utwory o eglowaniu i nie tylko, program dla dzieci –
dydaktyczno-zabawowy o aglowcach i pracy na morzu oraz program poetycki – nostalgiczne koncerty „przy wiecach"
w tonacji poetyckiej.

Wykonawcy:
Atlantyda, Banana Boat, Beltaine, Bez Jacka, Brasy, Canau, Cztery Refy, Flash Creep, Formacja, Kasa
Chorych, Klang, Andrzej Korycki i Dominika ukowska, Krzysztof Kowalewski, Mirosaw Kowalewski,
Waldemar Mieczkowski, Mietek Folk, Ryszard Muzaj, Orkiestra Samanta, Jerzy Porbski, Prawdziwe
Pery, Ryczce Dwudziestki, Ssiedzi, Sodki Caus od Buby, Stare Dzwony, Smugglers, Marek Szurawski, Marta liwa, Trzy Maszty, Grzegorz Tyszkiewicz, Piotr Zadrony, Zejman i Garkumpel oraz Chór
Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Chór „Zawisza Czarny”, Rosyjska Szanty Grupa, (VLY) Väikeste
Lõõtspillide Ühing – Stowarzyszenie Maych Akordeonów (Estonia).
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NAGRODY
GRAND PRIX Shanties 2013
Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa
za najlepszy debiut Shanties 2013
Nagroda Organizatorów Festiwalu Shanties 2013
im. Stana Hugilla
za wierno szancie klasycznej
Nagroda Komandora MKM Szkwa
Nagroda Prezesa Polskiego Zwi zku eglarskiego
za autentyzm i wysoki poziom artystyczny
Nagroda Krakowskiego Okrgowego Zwi zku eglarskiego
za najwi ksz ilo przebytych mil w drodze na Shanties 2013
Nagroda im. Jerzego Fijki
dla najsympatyczniejszej wykonawczyni
na festiwalu Shanties 2013
Nagroda PUBLICZNOCI
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