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Miło mi, że po raz kolejny mogę powitać w Krakowie znakomitych wy-

konawców i wspaniałą publiczność Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Że-

glarskiej.

Choć to już 35 lat, każde z naszych zimowych spotkań pozostaje wy-

jątkowym, niepowtarzalnym, za każdym razem Shanties zabierają w inną po-

dróż, wciągają w inną opowieść. I tak po rejsach na statkach wielorybniczych,

na pokładach wojennych galer, pięknych żaglowców czy pirackich okrętów wy-

ruszymy w morze z rybakami. 

W tej podróży towarzyszyć nam będą najlepsi wykonawcy z kraju i

zagranicy, a nasza zimowa, szantowa przystań, jak zawsze, wypełni się gwarem

spotkań, wspaniałą muzyką i wspomnieniami z dalekich stron. 

Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń 

Jacek Majchrowski

     Prezydent Miasta Krakowa



Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie zaprosić Państwa do udziału w koncertach oraz wy-

darzeniach towarzyszących, jakie zostały zaplanowane podczas tegorocznego

XXXV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „SHANTIES 2016”.

W  imieniu  Samorządu  Województwa  Małopolskiego  chcę  przekazać

wyrazy uznania dla wszystkich osób, które obecnie i w minionych latach anga-

żowały się w organizację tej wyjątkowej, międzynarodowej imprezy.

To dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu Kraków i Małopolska mogą poszczycić

się wydarzeniem istotnie wzbogacającym życie kulturalne naszego wojewódz-

twa. Dzisiaj to właśnie krakowski festiwal nadaje kierunek rozwoju ruchu że-

glarskiego i marynistycznego w Polsce.

Dlatego życzę organizatorom, ale przede wszystkim miłośnikom „Shan-

ties”, aby Festiwal wciąż się rozwijał, odkrywając przed nami kolejne wspania-

łe fragmenty żeglarskiej muzyki i tradycji.

Wszystkim uczestnikom Festiwalu życzę znakomitej zabawy.

Do zobaczenia w Krakowie za rok podczas kolejnej odsłony Festiwalu.

       Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego



Szanowni Goście, Wykonawcy i Organizatorzy!!!

„I znów przeminął rok …”. Tradycyjnie, już po raz 35. Polski Związek Że-

glarski ze wzruszeniem wita największy festiwal szantowy na Ziemi – Jubileuszo-

wy XXXV Festiwal Piosenki Żeglarskiej „SHANTIES 2016” w Krakowie odbywają-

cy się pod hasłem „Z rybakami w świat”. I jak zawsze od 35 lat Wisła poniesie kra-

kowskie shantowanie hen daleko ku morzom i oceanom, ale i o akwenach szuwaro-

wych nie zapominamy! 

Tegoroczne hasło festiwalu „Z rybakami w świat” przypomni żeglarskiej

i rybackiej braci, że to morza łączą nas na dobre i na złe. Ileż to razy rybacy ru -

szali na pomoc „żeglarzom w potrzebie”. Wszędzie gdzie żeglarze spotykają się z

rybakami zawsze mogą liczyć na wzajemną pomoc. A spotkania w portowych ta-

wernach rozbrzmiewają radosnym śpiewem i nie tylko śpiewem… 

I tym razem znowu festiwalowa publiczność zetknie się  ze wspaniałym

światem żeglarstwa – sportu,  który jak żaden inny poprzez pieśń łączy nas ze

światem kultury. Te wspaniałości dzieją się naprawdę w dniach festiwalu „Shan-

ties” codziennie, tu w Krakowie – już od 35 lat.

     SEKRETARZ GENERALNY               PREZES

Polskiego Związku Żeglarskiego        Polskiego Związku Żeglarskiego

            Zbigniew Stosio                  Wiesław Kaczmarek



PROGRAM

XXXV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ

25–28 lutego

Kraków:

CK Rotunda, Klub Studio, Tawerna Żeglarska „Stary Port”

 Kościół Św. Katarzyny

KONCERT BALLAD „POEZJA Z SOLĄ W OKU”
25 lutego – czwartek, godz. 19.00

CK Rotunda
reżyseria i prowadzenie: Paweł Jędrzejko, Jerzy Porębski i Piotr Zadrożny

Poezja, szczególnie ta dająca do myślenia, zapewne nie powstałaby nigdy,
gdyby życie  nieustannie  nas  pieściło.  Niestety,  choć  zdarza mu się  czasami
miękko nas kołysać, o wiele częściej stawia nas w obliczu przykrości i kłopotów,
czyli wszystkiego tego, co jest dla nas solą w oku. Chcemy, czy nie chcemy –
musimy sobie z nimi radzić i to, że sobie radzimy stanowi istotne źródło naszej
satysfakcji. Dzięki temu – doceniamy też chwile szczęśliwe, kiedy po sztormach
i burzach możemy cieszyć się piękną pogodą. Takie to nasze sfalowane życie:
zmartwienia przeplatają się ze wzruszeniami, a i jedne, i drugie – często powo-
dują, że pod powiekami czujemy sól. Łzy - łzy smutku, łzy radości – choć to łzy
do siebie niepodobne, przecież wszystkie smakują jak krople morskiej wody.

Nasz koncert  jest  spotkaniem poetów dojrzałych:  poetów, którzy swoje
wzruszenia i zmartwienia przelali na papier i dzielą się nimi z nami w piosen-
kach o sfalowanej rzeczywistości, o sztormach i ciszach, o horyzontach za któ-
rymi  ziemie  obiecane  i  wymarzone  lądy.  Odpocznijcie  i  zamyślcie  się  wraz
z nimi – a potem wznieście razem kielichy, które nie pękną nigdy, nawet jeżeli
serca macie spękane.

wystąpią: Wojciech Dudziński, Krzysztof Jurkiewicz, Andrzej Korycki, Mirosław 
Kowalewski, Waldemar Mieczkowski, Jerzy Porębski, Piotr Zadrożny, Rosyjska 
Szanty Grupa „Łodja”, Jakub Paluszkiewicz, C.K. Port Przemyśl
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KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
25 lutego – czwartek, godz. 22.00
Tawerna Żeglarska „Stary Port”

KONCERT PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ DLA DZIECI
"DZIECI KPT. GRATA"

26 lutego – piątek, godz. 12.00
CK Rotunda

reżyseria i prowadzenie: zespół Klang

Nie boicie się zagadek? Nie przerażają was tajemnice?
A  może  lubicie  odszyfrowywać  listy  w  butelkach,  albo  chcielibyście  zdobyć
mapę piratów?

Zaciągnijcie się do załogi Kapitana Grata i sprawdźcie dokąd zaprowadzą
nas zaszyfrowane wskazówki" Poranny koncert zespołu Klang dla dzieci to nie
miejsce gdzie się tylko siedzi i słucha. Uczestnicy są zaproszeni aby śpiewać,
tupać,  klaskać,  pląsać,  rozwiązywać zagadki,  i  odgadywać szyfry.  A że przy
okazji pokazujemy inną stronę geografii, historii czy zdrowego odżywiania i hi-
gieny osobistej... Cóż, nikt nie mówi że będzie łatwo!

wystąpi zespół Klang

KONCERT PIEŚNI NIE TYLKO Z KUBRYKU
"W KĄCIE NA RUFIE"

26 lutego – piątek, godz. 19.00
CK Rotunda

reżyseria i prowadzenie:  zespół Klang

"Jeśli nie wiecie KTO siada w kącie na rufie ani CO tam robi możecie już
porzucić mgliste spekulacje i samodzielnie sprawdzić! Po ogarnięciu domowego
kambuza, zbuchtowaniu szotów swojego SUV'a i naniesieniu pozycji obserwo-
wanej w budżecie, znajdziemy takie zaciszne miejsce i... Razem z takim Porę-
bą, Rogatym, Waldkiem Mieczkowskim, Jurkielem i innymi znamienitymi osobo-
wościami pokładu, będziemy snuć śpiewane opowieści o tym, który port przy-
padł nam najbardziej do gustu i czy to przypadkiem nie jest Gdynia..."
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wystąpią: Cztery Refy, Flash Creep, Formacja, Klang, Waldemar Mieczkowski, 
Pod Wiatr, Jerzy Porębski, Norweski Chór Szantowy „Slogmaakane”

KONCERT SZANTOWA 50-TKA
„PIĘĆDZIESIĄTKA - I KLAWO JEST NA ZACZĘCIE!”

26 lutego – piątek, godz. 23.00
CK Rotunda

reżyseria i prowadzenie: Krzysztof Jurkiewicz i Jacek Jakubowski

Jak  wiecie,  pięćdziesiątka  to  magiczna  liczba:  mamy pięćdziesiąt  woje-
wództw, było pięćdziesięciu apostołów. Pięćdziesiąt najwyższych szczytów Tatr
to słynna Korona Himalajów. Po pięćdziesiątce można wreszcie legalnie kupo-
wać krówki w osiedlowym i tuszki królicze w SAMie.

I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że po mieście można się po-
ruszać wyłącznie poniżej pięćdziesiątki. Albo równo pięćdziesiąt. Chyba, że dro-
ga szersza i jest łaskawe zezwolenie, ale tam nikt po pięćdziesiątce nie chce się
poruszać.

W każdym razie i bez związku z powyższym, podczas koncertu „Pięćdzie-
siątka - i klawo jest na zaczęcie” na scenie wystąpi pięćdziesięciu (plus-minus)
pięćdziesięciolatków (plus- minus), a każdy zaśpiewa pięćdziesiąt (mniej wię-
cej) piosenek w (około) pięćdziesiąt minut. A niektórzy zagrają na pięćdziesię-
cio (z grubsza) strunowych gitarach.
Spotykamy się o pięćdziesiątej pięćdziesiąt.

wystąpią: Irish Stew (Holandia), Formacja, Flash Creep, Klang, Andrzej Koryc-
ki, Mechanicy Shanty, Zbigniew Murawski, Trzecia Miłość, Grzegorz „Gooroo” 
Tyszkiewicz i Łukasz Zięba
oraz goście po 50-tce: Wojciech Dudziński, Krzysztof Jurkiewicz, Jacek Jaku-
bowski, Sławomir Gołąb, Maciej Łuczak, Andrzej Korycki, Henryk „Szkot” Cze-
kała, Grzegorz „Gooroo” Tyszkiewicz, Zbigniew Murawski

KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
26 lutego – piątek, godz. 22.00

Tawerna Żeglarska „Stary Port”
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KONCERT DLA DZIECI
"ZEJMANOWA SZKOŁA POD ŻAGLAMI"

27 lutego – sobota, godz. 12.00
Klub Studio

reżyseria i prowadzenie: zespół Zejman i Garkumpel

Zapraszamy na ciąg dalszy zajęć Zejmanowej Akademii Neptunowej.
W zeszłym roku były zajęcia teoretyczne. W tym zaś odbędą się zajęcia PRAK-
TYCZNE!!!

Na morzu, na statku, pod nadzorem najrozśpiewańszego kapitana. Pozna-
my Nietoperza, wyleczymy szkorbut i poznamy zasady zdrowego żywienia. Do-
wiemy się również: co to ... bombramreja marsreja i inne. Pośpiewamy, potań-
czymy i wyjdziemy z dyplomami ukończenia Zejmanowej Akademii Neptuno-
wej.

wystąpią: Zejman i Garkumpel

KONCERT TRADYCYJNYCH PIEŚNI MORSKICH
"ODPŁYNĄŁ TOM DO HILO"

27 lutego – sobota, godz. 15.00
Kościół Św. Katarzyny

prowadzenie: Jacek Jakubowski

Człowiek zanim osiodłał konia, postawił żagle. Pod nimi, pracował i walczył
–  o  chleb  oraz  sławę.  Trudowi  na pokładzie  towarzyszyły  pieśni  pracy  czyli
szanty, zabawie i tęsknocie za lądem – pieśni kubryku, a po spotkaniu z żywio-
łem, nierzadko zakończonym „odejściem na wieczną wachtę” - hymny i pieśni
ceremonialne.

Dzisiaj w czasie regat i zlotów w portach świata, także w Gdyni, Gdańsku,
Szczecinie, Kołobrzegu, spotykają się tysiące żeglarzy, setki jachtów i żaglow-
ców, aby, przy okazji zabawy, przypominać o wartościach niezmiennych na mo-
rzu:  dobrym rzemiośle,  współpracy  i  solidarności.  Ważnym elementem tych
spotkań są nabożeństwa, odprawiane w kościołach, na nabrzeżach portów oraz
pokładach żaglowców i okrętów, kiedy wspólnym modlitwom, w różnych języ-
kach, towarzyszą pieśni morskie.

Tak też, od lat, wspominani są i żegnani - na mszach żałobnych, żeglarze.
A autorzy pieśni to ludzie morza: marynarze, żeglarze i rybacy - sprzed wieków
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oraz współcześni. 
Od lat festiwale szant i pieśni morskich przestały być tylko koncertami mu-

zycznymi i  żeglarską zabawą. Wkroczyły do kościołów, sal zamkowych, filhar-
monii i stały się momentem integracji dziesiątków tysięcy ludzi ducha i warto-
ści. Koncert tradycyjnych pieśni morskich  „Odpłynął Tom do Hilo” w kościele
św. Katarzyny, w wykonaniu polskiego i norweskiego chóru, z okazji jubileuszo-
wego, 35. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Kra-
kowie, będzie tego najlepszym dowodem.

wystąpią: Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny” i Norweski Chór Szantowy 
„Slogmaakane”

KONCERT  PIEŚNI KUBRYKU
"PEŁNĄ PARĄ PĘDZĘ PO FALACH"

27 lutego – sobota, godz. 17.00
CK Rotunda

reżyseria i prowadzenie: zespół Banana Boat

W kubryku jak wiadomo śpiewano po pracy - dla relaksu i  odpoczynku
i mówi się nawet że pito przy tym RUM. Koncert PEŁNĄ PARĄ PĘDZĘ PO FA-
LACH - to prawdziwa petarda 35-tego festiwalu Shanties 2016 - tu nie będzie
czasu na nudę.  Koncert  będzie  Dynamiczny jak krzepcy Rosyjscy wioślarze,
Uśmiechnięty  jak  Bananowa  łódka,  Piękny  jak  krystaliczne  głosy  Ryczących
Dwudziestek, Porywający jak błyskotliwość Pereł i Łotrów, Potężny jak brzuszek
Mirka Kowalewskiego i Elegancki jak koszula Marka Szurawskiego,  Anielski jak
Cztery urocze Damy - Stare Dzwonnice -  w tym jedna w pamięci,  Świeży jak
Majtki Bosmana oraz  Wyluzowany The Nierobbers. W skrócie DUPPPEAŚW czy
jakoś tak :-)

A zatem czego się  spodziewać? Ano będzie dużo wspólnego śpiewania.
Będą emocje - od radości i szału wokalnego,  aż po dobre łzy wzruszenia, które
oczyszczają umysł i dają wiarę w sens działania. Bo będzie to koncert, który za-
pamiętasz na całe życie - bo stworzymy go z Tobą i nie licz na dyspenzę - ocze-
kujemy, że zaśpiewasz z nami ! Będzie to koncert poszukiwaczy sensów i bez-
sensów, może uda Ci się znaleźć w naszej załodze to, co naprawdę ważne? Ar-
tystyczne przedsięwzięcie tworzy niezwykła mieszanka wykonawców, których
łączy jedynie przyjaźń sceniczna i fascynacja muzyką marynistyczną. Fascyna-
cję tę jednakże każdy z zaproszonych gości przeżywa na swój, jedyny i niepo-
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wtarzalny  sposób.  Artystów  tego  koncertu  łączy  jeszcze  coś  -  są  fajni  :)  
Tegoroczny  Koncert  Pieśni  Kubryku  jest  również  szczególnym  ukłonem

szantowego środowiska w stronę zmarłej kilka miesięcy temu pisarki i dzienni-
karki MONIKI SZWAI. Ta niezwykła kobieta pasjami kochała życie, i ludzi. Uko-
chała również szanty, czemu nie raz dawała wyraz w swoich książkach i wywia-
dach  Od wielu lat była stałym bywalcem i przyjacielem Festiwalu Shanties.
W tym wyjątkowym dniu zaprosimy dobrego ducha Moniki do nas, bowiem ma
nam bardzo ważne rzeczy do przekazania. Czekamy na Ciebie i Twoich przyja-
ciół :-) Przybywaj!

wystąpią: Banana Boat, Majtki Bosmana, The Nierobbers, Perły i Łotry, Ryczą-
ce  Dwudziestki,  Marek  Szurawski,  Rosyjska  Szanty  Grupa  „Łodja”,  Zejman
i Garkumpel, Syndrom Beczki

KONCERT  JUBILEUSZ 30-LECIE EKT GDYNIA
„ ZNÓW PRZYBYŁO LAT”

27 lutego – sobota, godz. 22.00 
Klub Studio

reżyseria i prowadzenie: Marek „REMIK” Remiszewski

„ … Znów przybyło lat ...”, to fragment jednej z najbardziej popularnych
„ekatowskich”  piosenek  turystycznych.  Koncert  nie  będzie  rozrachunkiem
z przeszłością. Nie będziemy rozdzierać szat, ani też epatować przeżytymi, jak-
że intensywnie latami. Postaramy się nie użalać nad sobą i losem.

Poprzez historię poprowadzimy Was piosenkami do dnia dzisiejszego. My
i nasi zaproszeni Goście. Postaramy się bawić dobrze, czego sobie i Wam, droga
Publiczności ŻYCZYMY!!!

wystąpią: EKT Gdynia, Mechanicy Shanty, Mietek Folk Olsztyn, Orkiestra Sa-
manta, The Nierobbers, Norweski Chór Szantowy „Slogmaakane”

KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
27 lutego – sobota, godz. 22.00

Tawerna Żeglarska „Stary Port”
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KONCERT SZANTY KLASYCZNEJ
30-LECIE ZESPOŁU MECHANICY SHANTY

 „CIĄGLE GRAMY”
28 lutego – niedziela, godz. 12.00

CK Rotunda
reżyseria i prowadzenie: Henryk „Szkot” Czekała, Marek Szurawski

Starsze i nowsze szanty, piosenki, "przeboje" Jubilatów w wykonaniu za-
proszonych gości, gospodarzy koncertu i wspólne "dżemowanie". Opracowania,
które będzie można usłyszeć i zobaczyć tylko na tym koncercie. Nie zabraknie
też ulubionych szantowych przebojów zaproszonych gości.

Można koncert opisać słowami: Wy z Nami, My z Wami i każdy z osobna
w różnych układach.

Radość, z możliwości wspólnego muzykowania, jak i świętowania pierwsze-
go w historii zespołu Jubileuszu i tego że po tylu latach "Ciągle gramy", a tym
więkasza radość, że nie tylko my…

wystąpią: Brasy, Mechanicy Shanty, Perły i Łotry, Ryczące Dwudziestki, Stare
Dzwony, Annika Mikołajko, Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”, Irish Stew
(Holandia), Zagrali i Poszli

KONCERT FINAŁOWY „WALI W GÓRĘ, WALI W DÓŁ"
28 lutego – niedziela, godz. 16.00

CK Rotunda
reżyseria i prowadzenie: Grzegorz „GooRoo” Tyszkiewicz

Zawód rybaka to jeden z najcięższych i najtrudniejszych zawodów świata.
Wie o tym każdy,  kto tego spróbował.  Słowa z  piosenki  Jurka Porębskiego:
”Wściekła robota dzień i noc…” najtrafniej oddają wysiłek ludzi z pokładów du-
żych statków łowczych, jak i małych kutrów rybackich. Rybacy to ludzie naj-
twardsi z twardych. Kiedy jest ryba – nie ma spania, odpoczynek ograniczony
jest do minimum, pory posiłków przesuwają się w przedziwne rejony doby, bo
tyle ile odłowimy – tyle zarobimy! Zasada „partu” obowiązuje chyba w całym
rybackim świecie. Dzień miesza się z nocą, każdy jest podobny do poprzednie-
go i następnego. A wszystko rozgrywa się w rytm oddechu morza i oceanu, nie-
rzadko silnie „pomarszczonego”. I wtedy: „Wali w górę! Wali w dół!”. O tych
i innych twardych rybackich sprawach zaśpiewają soliści i zespoły podczas Kon-
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certu Finałowego. A finał Finału wykonamy wszyscy: Wy i my, jak to jest w do-
brym zwyczaju naszego Festiwalu.

Przybywajcie tłumnie! Zapraszam, zachęcam, namawiam, polecam!
Ahooooj!

wystąpią: Banana  Boat,  Andrzej  Korycki  i  Dominika  Żukowska,  Waldemar
Mieczkowski, Jerzy Porębski, Ryczące Dwudziestki, Stare Dzwony, Marek Szu-
rawski, Annika Mikołajko, Grzegorz „Gooroo” Tyszkiewicz, Zejman i Garkumpel,
Rosyjska Szanty Grupa „Łodja”, Norweski Chór Szantowy „Slogmaakane”

KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
28 lutego – niedziela, godz. 22.00

Tawerna Żeglarska „Stary Port”
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE

PRZEDFESTIWALOWE:
 Gra rodzinna REJS, Kraków, centrum miasta

6 lutego, w godz.10.30-14.00
Wspólna zabawa dla dzieci z rodzicami, dziadkami, kuzynami …
Tematyka gry, to Wisła, jej dopływy, żeglarstwo, piosenka żeglarska.
Rozgrywka w największą w Krakowie grę planszową o Wiśle, ale i kilka innych,
równie ciekawych, ale często zaskakujących zadań.
Zadania nie są trudne, jednak wymagają pomysłowości i kreatywności oraz za-
angażowania całej drużyny. Każda drużyna otrzyma pakiet zadań oraz materia-
ły potrzebne do ich wykonania.

 Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordania, ul. Krupnicza 38
 Tawerna Żeglarska Stary Port, ul. Straszewskiego 27

 Gra miejska z nagrodami
6-13 lutego
Partnerzy i miejsca gry:
Ambasada Śledzia, Klimaty Południa, Księgarnia Bona – książka i kawa, Barka
Arkadia, Księgarnia Matras, Drink bar Vis a Vis, Winiarnia Winne Grono, Tawer-
na Żeglarska Stary Port
Tematyka gry to oczywiście morze i marynistyka. Gra polega na rozwiązywaniu
zagadek i wykonywaniu różnych zadać.

 Festiwal grogów
Tawerna Żeglarska STARY PORT, ul. Straszewskiego 27
7-13 lutego
Tydzień degustacji  różnych  rodzajów grogu  rozpocznie  w niedzielę  7 lutego
o godz. 18.00 Marek Szurawski – dziennikarz, żeglarz, marynista i znawca ru-
mowych trunków, który uświetni spotkanie barwnymi opowieściami

 Wirtualna wystawa fotograficzna na 35-lecie Shanties
Na 35-lecie Shanties
od 2 lutego 2016
Jest to nasza pierwsza Wystawa Wirtualna.
Zdjęcia, które zostały w Galerii na oficjalnej stronie internetowej Festiwalu są
autorstwa Piotra Chrząstowskiego.
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Utrwalił  w swoim obiektywie i  na kliszach wykonawców, widzów i  atmosferę
tamtych festiwali.
Serdecznie zapraszamy :)

PODCZAS FESTIWALU:

TAWERNA     ŻEGLARSKA     "STARY     PORT",     Kraków     ul.     Straszewskiego     27
TAWERNA FESTIWALOWA - czynna codziennie od 9.00

CK     ROTUNDA,     Kraków,     ul.     Oleandry     1
25 – 28 lutego (podczas koncertów)

 KIERMASZ ŻEGLARSKI
Prezentacja firm, partnerów festiwalu oraz firm prowadzących działalność w za-
kresie: czarterów jachtów, rejsów, szkoleń żeglarskich podnoszących kwalifika-
cje, organizacji imprez firmowych pod żaglami, sprzedaży wydawnictw, upo-
minków i pamiątek żeglarskich.

 WYSTAWA "PIĘKNE SZTUKI PROSTO Z KUTRA"
     ART STUDIO BUŚ

Latająca Pracownia Maćka Busia zaprasza w tym roku na miejsce preformacji i
prezentacji marynistycznych rękodzieł artystycznych w tematach znanych już
żeglarskiej publiczności  (jak choćby: nautylistyczny portret fantastyczny, im-
presje po rejsowe utrwalane na płótna surowe, paradne stylowe szponki z chiń-
skiej Dżonki  itp. …), a także zupełnie innych dział autorskich wytaczanych z
pomocą miłośników i mecenasów Sztuk Pięknych z niezbadanych zdolnych po-
kładów artystycznego natchnienia sprawcy całego zamieszania.

 WYSTAWA MALARSTWA „Sarmaci na morzach”
     autorstwa Andrzeja Flacha

Każdy z prezentowanych obrazów poświęcony jest zgodnie z tytułem, jednemu
z wybitnych polaków, którzy często pod obcą banderą zdziałali wiele dla rozsła-
wienia ojczyzny. Polska od zarania dziejów jest państwem nadbałtyckim, które-
go brzeg okresowo wynosił nawet 1500 km bałtyckiego wybrzeża. Bywało też,
że na skutek prymatu orientacji lądowej nad morską oraz słabości państwa,
kurczył się, a nawet czasowo znikał. Niezmienne jednak nad morzem trwa lud
słowiański, który łowił ryby, uprawiał żeglugę, wojował o powrót Polski nad mo-
rze.
Dzisiaj winniśmy pamiętać o tych, którzy wnieśli niezaprzeczalny wkład do roz-
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sławienia Polski nad morzem i powrotu do pradawnych granic Państwa z Gdań-
skiem, Kołobrzegiem, Świnoujściem i Szczecinem na czele.

O AUTORZE
Andrzej Flach od paru lat uprawia malarstwo marynistyczne nie tylko z zamiło-
wania, ale i z potrzeby wewnętrznej. Jako były żeglarz, urodzony w Gdańsku,
mieście Danwik, którego początek zawdzięczamy jeńcom duńskim (nie tylko
z nazwy, ale i układu, budowy i konceprcji portu oraz Twierdzy Wisłoujście).
Nazwisko malarza ma także korzenie  duńskie,  znaczy „równia – równy”.  To
wszystko spowodowało, że dojrzała w artyście chęć przybliżenia tematu dawne-
go morza słowiańskiego, jak nazywano Bałtyk.

DRINK BAR VIS A VIS, Rynek Główny 29
 WYSTAWA MALARSTWA  „Sarmaci  na morzach”  autorstwa An-

drzeja Flacha
30 stycznia - 29 lutego

w kultowym miejscu jakim jest wszystkim znany 
Przez miesiąc można podziwiać obrazy, a czasem spotkać również samego au-
tora i pogawędzić z nim przy kawce.

BARKA ARKADIA Bulwar Czerwieńskiego
 KONCERTY SZANTOWE

26 lutego godz. 19.00 Rosyjska Szanty Grupa Łodia
27 lutego godz. 19.00 Zespół Irish Stew z Holandii
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ORGANIZATORZY

Dyrektor Festiwalu Krzysztof Bobrowicz

Kierownik Artystyczny Agnieszka Krajewska

Kierownik Programu Elżbieta Klęsk

Kierownik Biura Anna Bobrowicz

Kierownik Sal Jakub Sepielak

Promocja Małgorzata Kasińska

Projekt scenografii Wojciech Miętka

Dekoracja Monika Puchalska

Fotograf Monika Stachnik-Czapla

Projekt statuetki festiwalowej Maja Burdzy

Projekt plakatu festiwalowego Kamil Kopczyk, Michał Pierzchała

ORGANIZATOR:

Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki „HALS”

Kraków, ul. Straszewskiego 27

tel. 12 430 09 86, 727 863 204

www.hals.krakow.pl,   www.shanties.pl
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PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Wiesław Kaczmarek

PATRONAT I PARTNERZY MEDIALNI:
TVP3 KRAKÓW
RADIO PLUS

MIESIĘCZNIK KULTURALNY „KARNET”
OFICJALNY PORTAL MIEJSKI „MAGICZNY KRAKÓW”

MAGAZYN DLA ŻEGLARZY „WIATR“
PORTAL TAWERNASKIPPERÓW.PL

IN YOUR POCKET
MAGAZYN KULTURALNY W KRAKOWIE.INFO

SPONSORZY:
GRUPA ŻYWIEC S.A.
FAKRO SP. Z O. O.

TAWERNA ŻEGLARSKA „STARY PORT”

PARTNERZY:
TARGI SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI „WIATR I WODA”
TARGI ŻEGLARSTWA I SPORTÓW WODNYCH „BOATSHOW”

MŁODZIEŻOWY KLUB ŻEGLARSKI „SZKWAŁ”
CENTRUM MŁODZIEŻY im. H. JORDANA
NAUTICA I ZEGARKI ŻEGLARSKIE.PL

HENRI LLOYD
PARK WODNY W KRAKOWIE

WSPÓŁPRACA:
KLUB PODRÓŻNIKÓW ŚRÓDZIEMIE
AKADEMICKI KLUB ŻEGLARSKI AGH

KULTURATKA.PL
STUDENTNEWS.PL
MIASTO DZIECI

KIDS IN KRAKOW
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Województwa Małopolskiego

Projekt jest współfinansowany
ze środków

Gminy Miejskiej Kraków 



WYKONAWCY

Banana Boat
Tomasz „Mundry” Czarny, Maciej „YenJCo” Jędrzejko, Paweł „Synchro” Jędrzej-
ko, Paweł „Konik” Konieczny, Michał „Ociec” Maniara, Piotr „Qdyś”  Wiśniewski
Pomysł założenia zespołu zrodził się podczas organizacji wyprawy do Islandii
w 1993 roku. Paru młodych zapaleńców postanowiło połączyć dwie wspólne pa-
sje – żeglarstwo i śpiewanie. Zadebiutowali występem na Tratwie'94 w Katowi-
cach. Od 2009 roku jest to sekstet wokalny specjalizujący się w oryginalnej
twórczości autorskiej w dziedzinie współczesnej piosenki żeglarskiej neo-szanty
oraz w autorskiej interpretacji szanty klasycznej. Ich koncerty są gwarancją do-
brej zabawy dla odbiorców w każdym wieku.

Brasy
Maciek Cybulski vel Siwy, Juliusz Krzysteczko vel Bufet, Ireneusz Herisz vel
Yoku, Mariusz Słowiński vel Słowik, Łukasz Wollmann vel Wolf
Istniejący od 2007 roku zespół propaguje tradycyjne brzmienie szant klasycz-
nych w wersjach oryginalnych. Pomimo małego stażu estradowego zespół zdo-
był wiele nagród oraz uznanie publiczności szantowej. W listopadzie 2007 roku
ukazała się płyta nagrana z Patem Sheridanem „Rolling Home".

C.K. Port Przemyśl
Anna Misiak-Zub, Piotr Dobosiewicz, Jan Guran, Jacek Marcińczak, Henryk Wo-
robiec
Zespół powstał i działa przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Wszyscy człon-
kowie zespołu są czynnymi żeglarzami. W listopadzie 2016 roku będą obchodzić
10-lecie założenia zespołu.

Cztery Refy
Izabela Puklewicz, Maciej Łuczak, Jerzy Ozaist, Zbigniew Zakrzewski, Wiktor
Bartczak, Jerzy Rogacki
W repertuarze liczącym ponad 200 utworów znajdują się: szanty, pieśni mor-
skie i wielorybnicze, ballady rybackie, pieśni o bitwach morskich oraz muzyka
instrumentalna oparta na folklorze irlandzkim, szkockim, angielskim i bretoń-
skim, która kiedyś była grana na pokładach wielkich żaglowców. Zdecydowana
większość utworów to własne teksty i tłumaczenia oryginalnych pieśni mor-
skich, zaliczane obecnie do klasyki gatunku.
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Wojciech Dudziński
„Odwieczny”  filar  Ryczących  Dwudziestek  (ten  zawsze  z  prawej  na  końcu),
z ogromnym  doświadczeniem  estradowym  i  licznymi  sukcesami  wokalnymi
na koncie. Ma w swoim dorobku płytę, w duecie z Jolą Korycką, ze szkockimi
i irlandzkimi balladami do słów Moniki Szwai.

EKT Gdynia
Jan Wydra, Krzysztof Kowalewski, Marcin Ritter, Bartek Wroniszewski
Zespół powstał na wdzięcznym łonie Ogólnopolskiego Elitarnego Klubu Turystów
„Do Baru". W Gdyni znajduje się siedziba klubu, istniejącego do dziś i skupiają-
cego ludzi z całego kraju, znanego z przynajmniej dwóch corocznych sztanda-
rowych imprez: Zimowego Zlotu EKT i Wąskotorowego Rajdu EKT – stąd nazwa
zespołu. Zespół gra piosenki morskie, piwne i turystyczne, znakomicie spraw-
dzając się na tego typu imprezach. Był nagradzany na wszystkich ważnych fe-
stiwalach w kraju. 

Flash Creep
Izabela Puklewicz, Maciej Łuczak, Zuzanna Łuczak, Piotr Ruszkowski
Zespół powstał pod koniec roku 2003. Oficjalną działalność rozpoczął od kon-
certu w Tawernie Stary Port w Krakowie, w styczniu 2004. Od tej pory pokazuje
się w tawernach i pubach w całej Polsce. Repertuar zespołu stanowią utwory
autorskie założycieli grupy o tematyce morskiej, celtycka i amerykańska muzy-
ka ludowa oraz pieśni morza.
Zespół  koncertuje  na  scenach  wszystkich  największych  festiwali  żeglarskich
w Polsce. W 2008 ukazała się pierwsza płyta Grupy pt: "Sen".

Formacja
Jacek Jakubowski, Krzysztof Jurkiewicz, Tomasz Hałuszkiewicz, Paweł Grodzki,
Czarek Rogalski
Zespół powstał na początku 2009 roku po rozwiązaniu Gdańskiej Formacji
Szantowej. Podobnie jak Gdańska Formacja Szantowa wykonuje tradycyjne
i autorskie utwory osadzone w tematyce żeglarskiej. To, co różni Formację
od poprzedniczki to silny związek z muzyką folk. W skład Formacji wchodzą byli
członkowie zespołów Connor, Smugglers, Krewni i Znajomi Królika.

Irish Stew (Irlandzki Gulasz) Holandia
Grupa powstała w wietrzny niedzielny styczniowy poranek 1970 roku. Johan
Juckers, Jos Holender i Hank Pietersen byli miłośnikami irlandzkiej muzyki ludo-
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wej. Repertuar składał się głównie z piosenek anglojęzycznych. Wkrótce tłuma-
czeniami zajął się Oeds vd Bijl i to on był również autorem tekstów. Zaowoco-
wało to w maju 1981 roku pierwszym albumem 't Woanskip obejmowało utwo-
ry takie jak Beerenburg i utwór tytułowy.
Od 1983 roku grupa Hot Dogs zauroczona muzyką de Dubliners postanowiła
podążyć jej muzycznym śladem i grać irlandzką muzykę ludową. Anglik Jerry
Mc Loughlin (gitara, banjo) dołączył do grupy na dwa lata.
Po krótkim okresie występów solowych Johana, zespół kontynuował działalność
jako duet: Johan Juckers i Jos Holender i wydał trzy płyty:
1991 the Real Whiskey Sound (Prawdziwy dźwięk whisky)
1994 Jeneverkruuk  (Ginowy kącik/ pub)
1998 Ring ring we.ve got to sing  (Dzyń dzyń, musimy śpiewać)
W okresie od 1990 roku, grupa brała udział w wielu międzynarodowych festiwa-
lach, w tym: Dania, Szwecja, Niemcy, Belgia, Francja, Czechy i Polska.
W 1998 roku dołączyli do grupy Ger Lamerus i Jan Huitenga.
W 2000 roku rozpoczęli pracę nad nową płytą "Rocky Road". Niestety, w 2001
roku pracę nad płytą przerwała śmierć Jos Hollander. Wilt Dijk grający na kon-
tabasie wzmocnił grupę. 
W  2003  roku,  skrzypek  Jan  Huitenga  opuścił  grupę,  a  Nils  Koster,  zaraz
po ukończeniu konserwatorium, dołączył do zespołu.

Krzysztof Jurkiewicz
(śpiew, gitara, mandolina, harmonijka ustna; autor tekstów i kompozytor)
Na różnych scenach folkowych obecny od 1981 roku, kiedy to debiutował sce-
nicznie  na  festiwalu  Bazuna.  Od 1989  roku  związany z  grupą  Słodki  Całus
od Buby, w której jest gitarzystą, wokalistą i autorem połowy repertuaru.
Od tego samego roku związany ze sceną szantową: najpierw jako wokalista
wspierający zespół Packet podczas nagrań, a następnie jako współtwórca takich
zespołów jak: Smugglers, Broken Fingers Band, Gdańska Formacja Szantowa
i obecnie Formacja. Ostatnio bierze też udział w pracach Męskiego Chóru Szan-
towego Zawisza Czarny (sekcja basowa).
Współtworzył,  w początkach  jej  istnienia,  folkrockową grupę  Szela,  a  także
współpracował z zespołem EKT Gdynia i  wspierał (jako wokalista, gitarzysta
i mandolinista) solistów: Waldka Mieczkowskiego i Grzegorza Tyszkiewicza.
Ma na swoim koncie wiele nagród, zarówno tych, zdobytych przez zespoły, jak
i indywidualnych - za teksty i piosenki; brał udział w nagraniu kilkunastu płyt.
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Klang
Sławomir Gołąb, Krzysztof Delikat, Przemysław Burek, Paweł Delikat, Mirosław
Szpyrka, Łukasz Skowroński
Zespół Reprezentacyjny 23 Harcerskiej Drużyny Wodnej, od 1997 roku znany
szerzej pod nazwą Klang. Aktualnie, jest to jeden z czołowych zespołów pre-
zentujących piosenki żeglarskie zaaranżowane a capella. W kategorii „spełnione
marzenia" palmę pierwszeństwa chłopcy przyznają rejsowi na żaglowcu Zawi-
sza Czarny wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej na przełomie lat
1998-1999 oraz nagranie płyty w październiku 1999 roku. Członkowie zespołu
są w dalszym ciągu aktywnymi instruktorami harcerskimi i żeglarzami.

Andrzej Korycki i Dominika Żukowska
Andrzej piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów piosenek, związany z nurtem
piosenki żeglarskiej. Członek grupy Stare Dzwony i niegdyś Bluska. Jest auto-
rem i wykonawcą wielu znanych przebojów: „Jacht Rock’n’Roll”, „Horror Shan-
ty”. Specjalizuje się w balladach i ten gatunek najbardziej mu odpowiada.
Obecnie występuje w duecie z Dominiką Żukowską. Zadebiutował na scenie
szantowej w 1983 roku na festiwalu Shanties. Poza szantami wykonują utwory
Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Żanny Biczewskiej.

Mirosław "Kowal" Kowalewski
Lider zespołu Zejman i Garkumpel, autor wielu ballad i tzw. piosenek „szuwa-
rowo-bagiennych”.

Majtki Bosmana
Marek  „Mareczo”  Majczyna,  Jan  „Sindi”  Sindrewicz,  Sławomir  „Pticu”  Ptak,
Krzysztof „Marsiu” Marszewski, Dariusz „Dzizbek” Izban, Artur „Byczo” Kowalik
Istnieją od 2009 roku. Debiut festiwalowy to I miejsce na IV Szanta Claus 2009
w Poznaniu oraz nominacja do Przeglądu Konkursowego Shanties 2010, potem
nominacja do XXIX Festiwalu Shanties w 2010, po drodze jeszcze kilka innych
festiwali. Grają, śpiewają i krzewią kulturę morską na wesoło. Jeśli powstanie
kiedyś festiwal szantowo-kabaretowy np. „Szantaret” lub „Kabaszant” twierdzą,
że z pewnością na nim wystąpią. Muzyki żeglarskiej nie uprawiają tylko w teo-
rii.
Niektórzy będąc patentowymi żeglarzami startują w regatach z załogami złożo-
nymi z reszty zespołu.
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Mechanicy Shanty
Henryk Czekała "Szkot", Andrzej Bernat "Bebik", Piotr Ruszkowski "Picek", Ja-
cek Ledworowski "Jacuś", Michał Karczewski "Misiek", Maciej Łuczak
Grupa powstała w 1985 roku w Gdyni i szybko zyskała duże uznanie wśród pu-
bliczności. Laureat większości festiwali pieśni żeglarskiej w Polsce (Shanties
w Krakowie, Bałtyckiego Festiwalu Pieśni Morskiej w Gdyni, Świnoujskiego Wia-
traka i wielu innych).
Koncertowali w Finlandii, Holandii, Szwecji, Niemczech, USA.
Fenomenem zespołu tworzonego przez sześć osób jest fakt, iż mieszkając
w różnych miastach spotykają się regularnie by wspólnie grać i śpiewać.
Z "Mechanikami Shanty" możecie przypomnieć sobie takie przeboje jak: Dziki
włóczęga, Żegluj, Maui, Green Horn, Irlandzki wędrowiec, Denis Land, Hiszpan-
ka z Callao, Herzogin Cecille, Polka, Eliza Lee, Sześć błota stóp…

Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”
Pomysł na powstanie chóru śpiewającego tradycyjne pieśni pracy powstał wiele
lat temu, podczas rejsu na pokładzie Zawiszy Czarnego. Zrodził się w głowach
kapitana Waldka Mieczkowskiego i bosmana Jacka Jakubowskiego po przepły-
nięciu wielu tysięcy mil, wykonaniu setek zwrotów i zawinięciu do niezliczonej
ilości portów. Ten genialny plan jednak zaległ w szufladzie na parę lat, przysy-
pany stertą map. Powrócił, gdy zimowe mrozy skuły zatokę i trzeba było roz-
grzać zmarznięte ręce i rozjaśnić umysł. A że odbyło się to ponownie na pokła-
dzie Zawiszy, nazwa przyszłego chóru już była dla nas formalnością. W składzie
znaleźli się, kapitanowie, bosmani, żeglarze, marynarze, szkutnicy, cieśle okrę-
towi, cumownicy, stoczniowcy, ojcowie z synami, jednym słowem ludzie Morza -
Zawiszacy.
Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny" wykonuje tradycyjne pieśni morza -
szanty klasyczne, pieśni ceremonialne, pieśni kubryku.

Waldemar Mieczkowski
Żegluje i śpiewa od zawsze, jedno i drugie wciągnęło go jak żywioł, chciał coraz
więcej pływać, coraz lepiej śpiewać. Obie pasje, w przeciągu tych wszystkich
lat, zamienił w codzienność. W repertuarze ma piosenki Janusza Sikorskiego,
Krzysztofa Jurkiewicza, Leonarda Cohena oraz wielu innych, odnajdując w nich
to co czuje i co chciałby opowiedzieć. Od trzydziestu lat na deskach scen i po-
kładów śpiewa swoje ulubione ballady.
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Mietek Folk Olsztyn
Piotr Górski, Waldek Krasowski, Waldek Iłowski, Maciej Bajur, Marcin Pacholski,
Paweł Grzywacz
Zespół powstał w 1988 roku w Bartoszycach, z inicjatywy uczniów tamtejszego
Liceum Ogólnokształcącego. Na przełomie 1989 i 1990 roku powstał cykl autor-
skich piosenek o piratach zatytułowany „Jolly Roger". Obok interesujących tek-
stów opartych na autentycznych wydarzeniach z historii nowożytnego piractwa
i żywej, rytmicznej muzyki, interesującym elementem scenicznego image Mie-
tek Folk są barwne stroje z epoki wielkich żaglowców, które sprawiają, że kon-
certy zespołu są prawdziwym widowiskiem. 

The Nierobbers 
Tomasz Szuszkiewicz, Marek Kańduła, Dariusz Myśliński, Jacek Wiliński
„Młody”, obiecujący zespół rodem z Elbląga, muzykujący „tu”  oraz „tam”  nie
bez satysfakcji. Grupa zrodzona „drogami natury” podczas wspólnych męskich
rejsów kilku kolegów. Porusza się w klimacie pieśni kubryku, ale również poezji
śpiewanej jak i własnej skromnej twórczości. Dobre przyjęcie słuchaczy pod-
czas muzycznych spotkań spowodowało decyzję o pokazaniu się szerszej pu-
bliczności.

Orkiestra Samanta
Lubka Betlińska, Paweł Aleksanderek, Witek Hrycyk, Andrzej Kalus, Karol Ja-
gieła, Tomek Wasilek, Witek Kulczycki
Folk-rockowy zespół z Wrocławia. Potężna dawka żywiołowej, pełnej ekspresji
muzyki w połączeniu z barwnymi opowieściami o morzu stanowi o wyjątkowości
twórczości artystycznej. Muzyka to wypadkowa fascynacji folkiem irlandzkim,
szantami i własnymi doświadczeniami morskimi. Orkiestra Samanta to już
od wielu lat uznana marka w środowisku młodych zespołów z kręgu szant i mu-
zyki folkowej, zyskująca coraz większą popularność wśród stale rosnącej rzeszy
oddanych fanów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 
Zespół nagrał cztery albumy: „Kurs do domu" (2002), „Pod wiatr" (2005),
„Odyseja" (2005), „Sztorm" (2009).

Jakub Paluszkiewicz
Żeglarz śródlądowy, autor niezależny, stawiający na słowo. W muzyce morza
i w ogóle wody – zakochany od zawsze. Na scenie występuje od 2013 roku
(w repertuarze morskim), ceni sobie również uliczne granie w miastach porto-
wych.
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Pod Wiatr
Małgorzata Wilczyńska, Radosław Wójtowicz, Marcin Taćkiewicz, Piotr Wisow-
ski,   Jakub Kozłowski
Wszyscy są z Ostrowca Świętokrzyskiego. Choć mieszkają w Górach Święto-
krzyskich, śpiewają głównie o żaglach i morskich przygodach, bo jest coś ma-
gicznego w pieśniach żeglarskich i pewnie dlatego piosenka żeglarska stała się
ich pierwszą miłością. Od 2011r. obcują także z piosenką turystyczną śpiewając
o górach – wszak pochodzenie zobowiązuje.

Jerzy Porębski
Doktor oceanografii biologicznej, rybak, żeglarz, hobbysta, muzyk i publicysta.
Po studiach rozpoczął pracę w 1965 roku jako naukowiec w Morskim Instytucie
Rybackim w Świnoujściu. Od tego czasu zaczął się jego flirt z rybakami i żegla-
rzami. Jako naukowiec pływał 30 lat na statkach naukowych i rybackich po
trzech oceanach. Dla piosenki żeglarskiej w Polsce odkryła go Halina Stefanow-
ska. Za jej namową wziął udział w pierwszych krakowskich Szantach i zaczął
współpracować z zespołem Stare Dzwony. Jego przeboje żeglarskie, takie jak
„Gdzie ta keja" czy „Cztery Piwka" zyskały dużą popularność nie tylko w środo-
wisku ludzi związanych z morzem. 

Perły i Łotry
Michał Palka, Michał Smoliński, Wojciech Harmansa, Michał Gramatyka, Włodzi-
mierz Dębski, Michał Mrozik
Na rynku szantowym zespół działa od lutego 2000 roku, a wcześniej znany był
pod nazwą „Perły i Łotry Shanghaju". W ich muzyce żywa jest fascynacja kultu-
rą bretońską. Nie stronią także od szant pochodzących z innych regionów globu
– amerykańskich czy irlandzkich – aranżują je na nowo i opatrują swoimi tek-
stami.

Rosyjska Shanty Grupa "Łodia"
Makarov Maxim, Maslovskiy Michaił, Razin Dmitrij, Sterlikov Siergiej, Shimchuk
Aleksey
Zespół został stworzony i zorganizowany przez Michaiła Masłowskiego w 2010
roku. Obecny skład grupy to: Makarov Maxim, Maslovskiy Michaił, Razin Dmi-
trij,  Sterlikov  Siergiej,  Shimchuk  Aleksey  i  Aleksander  Razumny  –  którego
w tym roku nie będzie na festiwalu.
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Są grupą podobnie myślących przyjaciół, kochającymi morze, żaglowce i oczy-
wiście pieśni żeglarzy - szanty. Ich głównym celem i pragnieniem jest to, żeby
szanty  nie było śpiewane jedynie na scenie, ale co najważniejsze, żeby wyko-
nywane były podczas rejsów na żaglowcach, ponieważ po to tak naprawdę te
pieśni zostały stworzone. Datego właśnie już od wielu lat pływają po morzach
na żaglowcach i wykonują te pieśni w czasie swoich rejsów. Mają też całkiem
duże doświadczenie w morskich podróżach na replice XII wiecznej łodzi „Orzeł
Jumne”  pod  dowództwem kapitana  Jarosława  Bogusławskiego  znanego  jako
"Jerry", gdzie śpiewali stare pieśni kozackie i rosyjskie wioślary. Z wielką przy-
jemnością wykonują morskie pieśni w gronie przyjaciół i są bardzo wdzięczni
organizatorom festiwalu Shanties w Krakowie za zaproszenie do wzięcia udziału
w tej wspaniałej imprezie!

Ryczące Dwudziestki
Wojciech Dudziński „Sęp”, Andrzej Marciniec „Martinez”, Bogdan Kuśka „Bo-
dziec”, Łukasz Drzewiecki „Łuki”
W repertuarze zespołu znajdują się klasyczne szanty, pieśni kubryku, interpre-
tacje współczesnych piosenek żeglarskich oraz utwory autorskie zespołu. Zain-
teresowania zespołu obejmują również inne gatunki muzyczne –  muzykę kla-
syczną, pieśni spirituals i gospel oraz standardy jazzowe.
W roku 1993 i 1994 odbyli dwie trasy koncertowe po Stanach Zjednoczonych.
Koncertowali również w Szwecji, Norwegii, Niemczech, Danii i Jugosławii. Do-
meną zespołu jest wykonywanie utworów a cappella.

Slogmaakane Shanty Choir (Greedy Seagulls) Norwegia
Chór Slogmakaane (Chciwe Mewy) powstał w 2004 roku na wyspie Karmoy,
na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Stopniowo ewoluował i zyskał silną reputację
jako energetyczna, dynamiczna grupa grająca muzykę z pogranicza szant i mu-
zyki celtyckiej. 
W ich utworach ma odbicie kultura społeczności marynarzy z wyspy Karmoy
oraz folk celtycki, irlandzki i szkocki. Na ich dużą popularność ma wpływ przyja-
zny styly grania, połączenie tradycyjnych instrumentów z instrumentami perku-
syjnymi i basem. Dynamiczne widowiska muzyczne, jakimi są występy chóru
wraz z charyzmatycznymi solistami, zapierają dech w piersiach. W ubiegłym
roku zajęli 3 miejsce w norweskiej odsłonie programu „Mam Talent”.
Deklarują, że zachowują miłość do pieśni morza i muzyki celtyckiej w sercach
i występują w rock'n'rollowym stylu.
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Stare Dzwony
Marek Szurawski, Jerzy Porębski, Andrzej Korycki
Postaci tworzące zespół związane są z polską sceną szantową od zawsze. „Ze-
spół, który spowodował tak wielkie zainteresowanie szantą w Polsce. Każdy
z zespołów, które powstawały na początku lat 80-tych starał się śpiewać tak,
jak Stare Dzwony. Jeśli śpiewało się tak jak ONI, znaczyło to, że jest się blisko
ideału. W szczytowym okresie zespół składał się z siedmiu asów. Oprócz wy-
mienionych śpiewali tu również Mirosław Peszkowski, Waldemar Długosz i An-
drzej Mendygrał." (W. Dudziński)

Syndrom Beczki
Andrzej  Drgas,  Wojciech Mazurkiewicz,  Tomasz Wozniak,  Robert  Sosnowski,
Mariusz Gordon–Olczak
Zespół Syndrom Beczki powstał w 2011 roku. Od trzech lat koncertuje. Tworzy,
gra i śpiewa szeroko pojętą muzykę marynistyczną. W 2014 r wydał płytę pt.:
"Marzenie o wielorybie”, na której znajdują się także utwory autorskie. Obecnie
jest w trakcie nagrywania kolejnego krążka.

Marek Szurawski
Polski dziennikarz, żeglarz i marynista, wykonawca szant, współtwórca i anima-
tor polskiego ruchu szantowego. Wraz z Mirosławem Peszkowskim, Ryszardem
Muzajem, Jerzym Porębskim współzałożyciel i wieloletni członek grupy szanto-
wej Stare Dzwony.
Jest autorem i tłumaczem na język polski wielu popularnych pieśni o tematyce
żeglarskiej   i morskiej, a także książek o tematyce szantowej, opisującej nie
tylko historię szant, ale      i sposób ich wykonywania, pt. „Szanty i szantymeni
– pieśni i ludzie z wielkich żaglowców”.

Grzegorz "GooRoo" Tyszkiewicz i Łukasz Zięba
Marynarz z wykształcenia, żeglarz i płetwonurek z pasji, śpiewak i gawędziarz
ze zdolności i potrzeby serca, autor tekstów, juror, konferansjer, reżyser kon-
certów. Od ponad 25 lat – na dużych scenach, w kameralnych salach, żeglar-
skich tawernach w kraju i za granicą. Gra i śpiewa, solo, w duecie i z towarzy-
szeniem zespołu. Jego mocny, niski głos o pięknej barwie, repertuar, unikalna
interpretacja piosenek, charyzma i doskonały kontakt ze słuchaczami gwaran-
tują niezapomniane przeżycia, dobrą zabawę i wspomnienia. „North-West Pas-
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sage" w jego wykonaniu jest wyznacznikiem jego stylu.
Łukasz Zięba
Znakomity skrzypek, którego gra przypomina skok ze stratosfery w sam środek
nieokiełznanej lawiny. Doskonała technika, zdolności improwizacyjne, wyobraź-
nia muzyczna – to cechy charakteryzujące osobowość muzyczną Łukasza. Za-
praszany do udziału w projektach muzycznych od jazzu po poezję śpiewaną.
Podpora zespołów „Trzy Majtki” (w przeszłości) oraz „Smugglers”.

Piotr Zadrożny
Od roku 1986 mocno związany z Festiwalem Shanties, początkowo jako organi-
zator, później jako kierownik programu, juror, również wykonawca. Wykonuje
głównie własne piosenki żeglarskie, ale ma w repertuarze również utwory tra-
dycyjne. Szczególnym upodobaniem darzy muzykę irlandzką.

Zagrali i Poszli
Andrzej Janka, Miłosz Dziurleja, Artur Franczak, Arkadiusz Królak, Paweł Bry-
lewski, Piotr Szymczak, Andrzej Andrzejewski
24 lata na scenie. Wykonywany repertuar to własne kompozycje stanowiące
krzyżówkę piosenki folkowej, żeglarskiej, bluesa, rocka i ballady. Szczególnie
bliskie są im klimaty Bluecrass, czyli nowa odsłona i połączenie nurtów popular-
nych za oceanem bluegrass, folk, country. Na własne potrzeby określają utwory
jako „piosenka drogi”. 

Zejman i Garkumpel
Zbigniew Murawski, Mirosław Kowalewski, Tadeusz Melon, Marcin Lemiszewski,
Monika Szulińska, Adam Rakowski
Zespół powstał w 1985 roku w Ursusie. Przez 23 lata działalności przekształcił
się z duetu w sześcioosobową grupę o charakterystycznym brzmieniu. Bogaty
repertuar zespołu stanowią: piosenki autorskie –  o żeglowaniu śródlądowym
i morskim (Mirosława Kowalewskiego), tradycyjne morskie pieśni pracy – szan-
ty, pieśni kubryku – morskie pieśni nie związane z pracą na żaglowcach, pro-
gram kabaretowy – zabawne utwory o żeglowaniu i nie tylko, program dla dzie-
ci – dydaktyczno-zabawowy o żaglowcach i pracy na morzu oraz program po-
etycki – nostalgiczne koncerty „przy świecach" w tonacji poetyckiej.
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Wykonawcy:
SOLIŚCI
Wojciech  Dudziński,  Krzysztof  Jurkiewicz,  Andrzej  Korycki,  Mirosław
Kowalewski,  Waldemar  Mieczkowski  i  Jacek  Roszkowski  oraz  Aleksander
Rzepczyński,  Zbigniew  Murawski,  Annika  Mikołajko,  Jerzy  Porębski,  Marek
Szurawski, Grzegorz „Gooroo” Tyszkiewicz i Łukasz Zięba, Piotr Zadrożny

ZESPOŁY
Banana Boat, Brasy, Cztery Refy, EKT Gdynia, Flash Creep, Formacja, Klang, 
Andrzej  Korycki  i  Dominika  Żukowska,  Majtki  Bosmana,  Mechanicy  Shanty,
Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”, Mietek Folk Olsztyn, The Nierobbers,
Orkiestra  Samanta,  Perły  i  Łotry,  Pod  Wiatr,  Ryczące  Dwudziestki,  Stare
Dzwony, Zejman i Garkumpel

ZESPOŁY ZAGRANICZNE
Rosyjska Szanty Grupa „Łodja” (Federacja Rosyjska)
Irish Stew (Holandia)
Norweski Chór Szantowy „Slogmaakane” (Norwegia)
Patric Lee (USA)

DEBIUTANCI
Jakub Paluszkiewicz, C.K. Port Przemyśl, Syndrom Beczki, Zagrali i Poszli
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NAGRODY 

GRAND PRIX Shanties 2016

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa

za najlepszy debiut Shanties 2016

Nagroda Organizatorów Festiwalu Shanties 2016

im. Stana Hugilla

za wierność szancie klasycznej

Nagroda im. Moniki Szwai

za najlepszy tekst piosenki premierowej

Nagroda Komandora MKM Szkwał

Nagroda Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego

za autentyzm i wysoki poziom artystyczny

Nagroda Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

za największą ilość przebytych mil w drodze na Shanties 2016

Nagroda im. Jerzego Fijki

dla najsympatyczniejszej wykonawczyni na festiwalu Shanties 2016

Nagroda PUBLICZNOŚCI

JURY FESTIWALU
Anna Łaszewska, Ireneusz Herisz, Maciej Olszewski, Marek Remiszewski,

Wawrzyniec Szwaja
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