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 Szanowni Państwo, 

Krakowskie Shanties to jeden z najpopularniejszych, najbardziej zna-

nych polskich festiwali,  ale dla nas najważniejsze jest to, że mimo upływu lat

i międzynarodowej sławy wydarzenie to wciąż zachowuje swój ciepły, niepo-

wtarzalny klimat. Od niemal czterech dekad znakomicie służy propagowaniu

morskich tradycji, łącząc pokolenia marynarzy, poetów, miłośników szant i że-

glowania.  

Na krakowskim festiwalu narodziły się największe szlagiery. Tutaj też

rozpoczynali karierę najpopularniejsi wykonawcy. 

Mam nadzieję, że tej tradycji stanie się zadość i nagrody tegorocznej

edycji festiwalu również przyniosą wiele szczęścia laureatom.  

Jak zawsze z wielką radością witam znakomitych artystów, wspaniałą

publiczność, uczestników  i przyjaciół krakowskiego festiwalu.

Wszystkim Państwu życzę niezapomnianych wrażeń i wspaniałej zabawy. 

       Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa



Szanowni Państwo!

Ten rok będzie wyjątkowy pod wieloma względami, jednak jedno jest

pewne – w 2018 roku w Małopolsce nie zabraknie wydarzeń kulturalnych na

najwyższym poziomie. 

Już w drugiej połowie lutego stolica Małopolski, na kilka dni, stanie się

miejscem prezentacji XXXVII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglar-

skiej „SHANTIES 2018”, którego każda edycja spotyka się z entuzjastycz-

nym przyjęciem publiczności. Bo krakowskie „Shanties” to – oprócz przebojów

największych gwiazd szant i piosenki żeglarskiej, warsztatów, wystaw i pre-

zentacji – również znakomita zabawa.

To wszystko  składa  się  na  fantastyczną  atmosferę,  która  uważana

jest za charakterystyczną cechę naszego regionu.

Dziękuję Krakowskiej Fundacji Żeglarstwa Sportu i Turystyki „HALS” – orga-

nizatorowi Festiwalu,  a także jego partnerom, za zaangażowanie i pomysło-

wość włożoną w przygotowanie tegorocznego programu.

Wszystkim uczestnikom „SHANTIES 2018” życzę niezapomnianych wrażeń.

Zachęcam jednocześnie Państwa do aktywnego spędzenia czasu w Małopolsce,

odkrywania jej historii oraz korzystania z licznych atrakcji turystycznych.

       Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego



Szanowni Goście, Wykonawcy i Organizatorzy!

„I znów przeminął rok …”. Tradycyjnie, Jerzy Porębski otworzy najwięk-

szy festiwal szantowy na Ziemi - XXXVII Festiwal Piosenki Żeglarskiej „SHAN-

TIES 2018” w Krakowie odbywający się pod hasłem - „MORSKIE POGODY” i powi-

ta szantową publiczność. Natomiast Polski Związek Żeglarski po raz kolejny ze

wzruszeniem przyjmuje  patronat honorowy nad tym wyjątkowym wydarzeniem.

Jak zawsze - od 37. lat Wisła poniesie krakowskie szantowanie hen ku wspomnia-

nemu w haśle tegorocznej imprezy morzu!

Tegoroczne hasło festiwalu „MORSKIE POGODY” przypomina żeglarskiej

braci, że to morza, oceany i żagle łączą nas wszystkich na Ziemi w jedną wspaniałą

żeglarską rodzinę.

Wraz z publicznością przebrniemy przez szkwały, sztormy, by następnie,

w nagrodę delektować się lazurem tropików.

Także i  tym razem festiwalowa publiczność zetknie  się  ze  wspaniałym

światem żeglarstwa – sportu i aktywności ruchowej, które jak żaden inny poprzez

pieśń łączą nas ze światem kultury. Te wspaniałości dzieją się codziennie w dniach

festiwalu „Shanties”, tu w Krakowie - już od 37. lat!

Życząc wszystkim udanej zabawy i niezwykłych wrażeń, pozostaję z że-

glarskim pozdrowieniem.

PREZES

Polskiego Związku Żeglarskiego

Tomasz Chamera



PROGRAM

XXXVII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ

22–25 lutego Kraków

Radio Kraków, Klub Studio, Kino Kijów.Centrum,

Tawerna Żeglarska „Stary Port”

KONCERT BALLAD „ZE SZTORMU W SZTORM”
22 lutego – czwartek, godz. 20.00

RADIO KRAKÓW Studio S5
reżyseria i prowadzenie: Krzysztof „Jurkiel” Jurkiewicz

„Ja płynę, a sternikiem okręt,
ze sztormu w sztorm, ze sztormu w sztorm...”
(J. Sikorski)

Żeglowanie i życie, to ciągłe przeskakiwanie „ze sztormu w sztorm”: z Za-
toki Biskajskiej w Ryczące Czterdziestki, z otchłani wojny- w objęcia miłości.
To czasem biały szkwał, który topi łodzie i żeglarzy, czasem biała gorączka, któ-
ra odbiera rozsądek, a czasem  burza uczuć, wobec której jesteśmy zupełnie
bezradni.

Poeta-pieśniarz lubi pojawiać się tam, gdzie najmocniej zderzają się wiel-
kie siły,  gdzie morze i  emocje są najbardziej rozhuśtane. Tam znajduje na-
tchnienie, tam - będąc jakby trochę z boku- widzi to, czego nie mogą dostrzec
ludzie walczący z żywiołem. Przetwarza to później na swój sposób i wyśpiewuje
w pieśniach, trochę czasem zazdroszcząc - jak podróżny z sonetu „Burza” Ada-
ma Mickiewicza - tym, którzy mogą, jak pisze inny poeta, doznać „nieco tego
kołysania”.

A my, słuchając tych pieśni, wspominamy i czasem przeżywamy na nowo
swoje życiowe sztormy i swoje żeglarskie przygody. I choć z tymi odmalowany-
mi ze sceny słowem i muzyką niewiele mają wspólnego, często mamy wraże-
nie, że słuchamy opowieści właśnie o nas.

wystąpią: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Krzysztof „Jurkiel” Jurkiewicz,
Jerzy Porębski, Marek Szurawski, Marta Śliwa
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KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
22 lutego – czwartek, godz. 22.00
Tawerna Żeglarska „Stary Port”

KONCERT PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ DLA DZIECI
"PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE"

23 lutego – piątek, godz. 11.00
Klub STUDIO

reżyseria i prowadzenie: zespół Klang

Pływanie  to  frajda,  pływanie bawi,  pływanie uczy,  pływanie leczy!  Choć
pływanie nie jest dla każdego, pływać może każdy - kto zechce... A Ty? Czy ze-
chcesz się przekonać co cię może spotkać na wodzie? Czy lubisz chlupot fal?
Czy cieszy cię blask słońca migoczący w toni? Czy po całodziennych przygodach
lubisz  usypiać  wśród  miarowego  oddechu  morza?  Nie  dowiesz  się  póki  nie
sprawdzisz! Na początek możesz spróbować posłuchać i pośpiewać o tym co
czeka ciekawych wody bohaterów na specjalnym koncercie dla chcących pływać
najmłodszych!

wystąpi zespół Klang

KONCERT  PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ
"MY W MORZE - W KAŻDĄ POGODĘ"

23 lutego – piątek, godz. 18.00
Klub STUDIO

reżyseria i prowadzenie: Grzegorz „GooRoo” Tyszkiewicz

Czy pogód morskich są tylko 2 rodzaje? Odpowiedź na to pytanie znają ci,
którzy spędzili trochę życia pod żaglami lub podczas wacht na statkach czy ku-
trach. Marynarze i żeglarze dobrze znają wszystkie kaprysy morskiej pogody.
Wilki Morskie potrafią opowiadać o swoich doświadczeniach godzinami. A słu-
chacze z wypiekami na twarzach pochłaniają te morskie opowieści. Tak było,
jest i będzie. A potem czasem pada pytanie: „A kiedy jest sztorm, co wtedy?
Wypływacie?” I prawdziwy Wilk Morski odpowiada zawsze: „MY W MORZE – W
KAŻDĄ POGODĘ!”.

Zaśpiewamy, opowiemy, zagramy o tym, że w morze można wyjść napraw-
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dę w każdą pogodę. Przybywajcie tłumnie na nasz koncert!!! Ahoooj!

wystąpią: Atlantyda,  Formacja,  Kaczor i  Piraci,  Mechanicy Shanty,  Orkiestra
Samanta, Grzegorz Tyszkiewicz i GooRoo Band

KONCERT POEZJI ŻEGLARSKIEJ
„PÓKI ŻAGLE BIAŁE”

23 lutego – piątek, godz. 20.00
RADIO KRAKÓW Studio S5

Przy  delikatnym  rozkołysie  i  dawce  dobrego  humoru  przeniesiemy  się
w świat poezji żeglarskiej i nostalgicznych ballad irlandzkich i nie tylko.

wystąpią: Dominika Żukowska i  Andrzej  Korycki,  Wojciech Dudziński  i  Piotr
Pala

KONCERT FOLKOWY
30-LECIE ZESPOŁU MIETEK FOLK OLSZTYN

"MORSKIE POGODY"
23 lutego – piątek, godz. 22.00

Klub STUDIO
reżyseria i prowadzenie: zespół Mietek Folk Olsztyn

Trzydzieści lat temu czwórce młodych ludzi, uczniów bartoszyckiego liceum, za-
marzył się świat wielkich żagli. Ich gorące głowy, zamiast przygotowań do matury,
zapełniały marzenia o szmaragdowych wodach, białych plażach, dzielnych kapita-
nach, brawurowych ucieczkach, krwawych potyczkach i pirackich skarbach ukrytych
na bezludnych wyspach. Z tych marzeń powstał cykl piosenek "Jolly Roger, czyli ży-
cie i śmierć pod piracką banderą".
I coś co miało być młodzieńczą przygodą zostało z nami na całe życie. Ta przygoda
trwa, przede wszystkim, dzięki Wam Szanowna Publiczności. Zapraszamy Was gorą-
co na nasze urodziny. I pamiętajcie "ważna jest tylko ta pogoda, którą w sercu będę
miał. Trzydziestoletni Mietek Folk Olsztyn.

wystąpią: Mechanicy Shanty, Mietek Folk Olsztyn, The Nierobbers, Zejman i Gar-
kumpel, Pyrates! (Wielka Brytania), Znienacka Project
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KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ
23 lutego – piątek, godz. 22.00

Tawerna Żeglarska „Stary Port”

KONCERT DLA DZIECI
"MORZE NIE JEST DLA LENIUCHA"

24 lutego – sobota, godz. 11.00
Kino Kijów.Centrum

reżyseria i prowadzenie: zespół Zejman i Garkumpel

Może nie jest dla leniucha, trza pracować, komend słuchać. Praca ciężka
jest na statku, a więc trenuj siłę, bratku! Po raz kolejny kapitan Kowal i jego
załoga zabierają dzieci i ich rodziny w daleki, pełen przygód rejs. Na młodych
marynarzy czekają nie lada wyzwania: sztormy, wichry, burze, czyli cały wa-
chlarz pogody, jaką oferuje nam morze. W tym roku czeka Was naprawdę cięż-
ka praca, a "roboty będzie po łokcie"????! Czy jesteście gotowi? CZY JESTE-
ŚCIE GOTOWI??!!!

wystąpią: Zejman i Garkumpel

SZANTY W PLENERZE
24 lutego – sobota, godz. 14.00

Rynek Główny

Wspólne szantowanie z Męskim Chórem Szantowym „Zawisza Czarny” i wy-
konawcami festiwalu.

KONCERT PIEŚNI KUBRYKU
"NIECH ŻYJE WAL!"

24 lutego – sobota, godz. 17.00
Kino Kijów.Centrum

reżyseria i prowadzenie: zespół Banana Boat

Tym  Melvilleowsko-Osieckowo-wielorybniczym  pozdrowieniem  rozpoczniemy
wyjątkowy koncert poświęcony ratowaniu wielorybów polskiej sceny szantowej :)
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Koncert w uśmiechniętym bananowym stylu z nutką nostalgii i zadumy nad długo-
ścią swojego kilwatera. Niech żyje WAL! Czekamy na Was :)

wystąpią:  Atlantyda, Banana Boat, Mietek Folk Olsztyn, Perły i Łotry, Własny Port,
Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”, Voce Segreto

KONCERT  KONCERT RUMOWYCH OPOWIEŚCI
„NA ŚWIETLISTYCH, MGLISTYCH WYSPACH HAWAJ...”

24 lutego – sobota, godz. 21.00 
Kino Kijów.Centrum

reżyseria i prowadzenie: Marek Szurawski

 Gdybyście chcieli upewnić się, że rum jest dobry przed i po, że Fatma mia-
ła usta ultrafiolet,  piersi  bywają jak dzwon, dlaczego czasem trzeba stawiać
świeczkę na oknie, czym skutkuje odkładanie widelczyka do pikli oraz co robią
patafiany w ośmioosobowej grupie – zapraszam na koncert.
Przypadkowo dobrani wykonawcy (to żart oczywiście) w specjalnych mini-reci-
talach wplotą piosenki żartobliwe, śmieszne, głupawe, komediowe, rechotliwe,
ale na pewno żeglarskie (stare i nowe), pokazujące, że poczucie humoru ratuje
nas na każdym morzu i na każdym kursie.
W trakcie koncertu wybór najśmieszniejszej piosenki wieczoru, będzie czas na
żeglarskie anegdoty, wierszyki, ktoś może wrócić z nagrodą w postaci jednego
tynfa (w konkursie na rodzaje śmiechu), zdarzą się niespodzianki...
Ilość miejsc ograniczona, agelastów nie zapraszamy. Wstęp bezpłatny dla trzę-
sących dużymi brzuchami bez powodu (rozmiar i częstotliwość według subiek-
tywnej oceny ochrony).

wystąpią:  Cztery Refy, Klang, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Walde-
mar Mieczkowski Band, Jerzy Porębski, Ryczące Dwudziestki, Marek Szurawski,
Arek Wlizło, Groms Plass (Norwegia), Jan i Klan

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

Tawerna Żeglarska „Stary Port”
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KONCERT SZANTY KLASYCZNEJ
 „DOWN DERRY DOWN ...”

25 lutego – niedziela, godz. 12.00
Kino Kijów.Centrum

reżyseria i prowadzenie: Jacek Jakubowski

Od wieków śpiewano o najwspanialszych żaglowcach. Wspominano je jako
piękne kobiety - w białych sukienkach, biegnące po falach, smukłe i zwinne jak
kot. Razem z zespołami występującymi w koncercie szant klasycznych przypo-
mnimy i przywrócimy je do życia w pieśniach, które po nich pozostały … 

wystąpią: Brasy, Cztery Refy, Happy Crew, Ryczące Dwudziestki, Stare Dzwo-
ny, Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”

KONCERT FINAŁOWY „CO MI TAM ROZSZALAŁE MORZE"
25 lutego – niedziela, godz. 16.00

Kino Kijów.Centrum
reżyseria i prowadzenie: zespół Perły i Łotry

Finał  godny  "Festiwalu  Festiwali".  Od  Norwegii  po  Wielką  Brytanię,  od
Gdańska po Bytom, wszyscy będą mówić o tym jak dzielnie krakowskie "Shan-
ties" poradziły sobie z rozszalałym żywiołem. Podsumujemy festiwal, rozdamy
nagrody, zakreślimy kolejny "plan pięcioletni",  wytyczymy horyzonty rozwoju
największej polskiej szantowej imprezy, a przede wszystkim oddamy się świet-
nej zabawie w doskonałym towarzystwie. Co nam tam rozszalałe morze, róbmy
swoje!

wystąpią: Banana Boat, Flash Creep, Formacja, Annika Mikołajko, Perły i Łotry,
Ryczące Dwudziestki, Stare Dzwony, Trzecia Miłość, Groms Plass (Norwegia),
Pyrates (Wielka Brytania)

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

Tawerna Żeglarska „Stary Port”
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IMPREZY TOWARZYSZĄCE

PRZEDFESTIWALOWE  :  

 Przegląd Konkursowy "SHANTIES 2018"
Tawerna Żeglarska Stary Port

27 stycznia, godz. 14.00
Artystyczne zmagania zespołów, które nominowane są do konkursu przez festi-
wale i przeglądy z nurtu piosenki żeglarskiej, zawalczą o nagrodę, którą jest
zaproszenie do udziału w Festiwalu Shanties 2018. Kolejna edycja Przeglądu to
szansa dla młodych zespołów, by zaprezentować umiejętności muzyczne przed
większą widownią. Zespoły w 20 minutowym recitalu przedstawiają swój autor-
ski program oceniany przez profesjonalne jury.

 Wystawa malarstwa „Szlakiem bałtyckich kutrów”
autorstwa Macieja Busia
Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych

od 15 do 23 lutego, w godz. 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku)
Maciej  Buś,  artysta  malarz  zainspirowany  morskimi  opowieściami  płynącymi
ze scen festiwali szantowych wyrusza corocznie na swoje marynistyczne plene-
ry z położonego 600 km od morza Krakowa.
Pastele prezentowane w ramach wystawy to impresje, które łączy technika wy-
konania i specyfika miejsc, w których powstawały, czyli rozpalone promieniami
słońca nabrzeże portowe  lub zadaszony w deszczowe dni pokład … Wszystkie
te miejsca locja łączy w szlak oldtimerów - dawniej pracujących na Bałtyku jako
rybacka flota - dziś wspaniałych mikro-muzeów, stanowiących żywą pamiątkę
sztuki szkutniczej i żeglarskiej.

 Gra rodzinna REJS, Kraków, centrum miasta
3 lutego, w godz.14.00-15.30
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-
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ły potrzebne do ich wykonania.
 Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordania, ul. Krupnicza 38
 Tawerna Żeglarska Stary Port, ul. Straszewskiego 27

PODCZAS FESTIWALU:

 TAWERNA FESTIWALOWA
TAWERNA ŻEGLARSKA "STARY PORT", Kraków ul. Straszewskiego 27
czynna codziennie od 10.00

 Spotkania autorskie z Jerzym Łatką
Tawerna Żeglarska Stary Port

23 – 24 lutego, w godz. 13.00-15.00
Jerzy Łątką autor książki "Rozfalowana Ziemia", opisującej polski ruch szanto-
wy będzie podpisywał swoją książkę

 Spotkanie autorskie z kpt. Jerzym Radomskim
„Opowieści z Czarnego Diamentu”
Tawerna Żeglarska Stary Port

24 lutego, godz. 15.00
Czterdzieści lat temu kapitan Jerzy Radomski wypłynął na zbudowanym przez
siebie jachcie „Czarny Diament” w wymarzony rejs dookoła świata. Ta wyprawa
zakończyła się po trzydziestu dwóch latach, kiedy „Czarny” wrócił do Polski, zo-
stawiając za rufą ponad dwieście czterdzieści tysięcy mil morskich. W historii
polskiego żeglarstwa nie było dłuższego rejsu. Po dwuletnim pobycie w kraju
i  remoncie jachtu żeglarz  ponownie  wyruszył  na Wielki  Krąg śladem swojej
pierwszej wyprawy. Po powrocie nareszcie przyszedł czas na książkę „Czarny
Diament tnie oceany” od dawna oczekiwaną przez miłośników żeglarstwa. 

Kapitan Jerzy Radomski – od ponad 50 lat żegluje po morzach i oceanach. W
latach 1978-2010 na swoim jachcie „Czarny Diament” odbył najdłuższy rejs w
historii polskiego żeglarstwa. W tym czasie przepłynął 240 500 mil morskich,
odwiedził 82 państw oraz 449 portów. W czasie tej długiej żeglugi towarzyszyli
mu  czworonożni  przyjaciele:  Burgas  (1978-1991)  pies  z  Bułgarii  i  Bosman
(1990-2009) pies z Południowej Afryki.
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 KIERMASZ ŻEGLARSKI
KLUB STUDIO 23 lutego (podczas koncertów)
KINO KIJÓW.CENTRUM 24 – 25 lutego (podczas koncertów)
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.

 koncert GROMS PLASS (Norwegia)
Tawerna Żeglarska Stary Port

26 lutego, godz. 20.00
Pożegnanie gości zagranicznych
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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 Izabela Kiełbowicz

ORGANIZATOR:

Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki „HALS”

Kraków, ul. Straszewskiego 27

tel. 12 430 09 86

www.hals.krakow.pl,   www.shanties.pl  
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PATRONAT HONOROWY:
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera

PATRONAT I PARTNERZY MEDIALNI:
TVP3 KRAKÓW

RADIO KRAKÓW
MIESIĘCZNIK KULTURALNY „KARNET”

OFICJALNY PORTAL MIEJSKI „MAGICZNY KRAKÓW”
MAGAZYN DLA ŻEGLARZY „WIATR“
PORTAL TAWERNASKIPPERÓW.PL

IN YOUR POCKET
KINO KIJÓW.CENTRUM

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”

CENTRUM MŁODZIEŻY im. H. JORDANA

WSPÓŁPRACA:
MIASTO DZIECI

KIDS IN KRAKOW
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WYKONAWCY

Atlantyda
Sławomir Klupś, Piotr Bułas, Krystian Sidor, Radosław Kruszyna, Remigiusz Ka-
liszkowski
Zespół założony w 1995 roku, złożony z muzyków Trójmiasta i Warszawy, z któ-
rych część współtworzyła wcześniej znane grupy sceny szantowej. Repertuar
muzyczny stanowią tradycyjne i współczesne piosenki morskie autorstwa zało-
życiela grupy Sławomira Klupsia. „Marco Polo", „Pacyfik", „Pożegnalny ton" to
tylko  część  utworów jego autorstwa,  które  znane  są  wszystkim miłośnikom
morskiego śpiewania.  Atlantyda to zespół o akustycznym brzmieniu,  łączący
elementy muzyki folkowej oraz bluegrasu. O ostatecznym brzmieniu zespołu
stanowią  instrumenty  akustyczne:  kontrabas,  skrzypce,  akordeon  guzikowy,
banjo, gitara oraz głosy.

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.

Wojciech Dudziński i Piotr Pala
Wojtek „odwieczny” filar Ryczących Dwudziestek (ten zawsze z prawej na koń-
cu), 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. Obecnie występuje z Piotrem Palą
w programie autorskim.

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

Chór Voce Segreto
Chór istnieje już 25 lat (jubileusz przypada w tym roku) i działa przy Miejskim
Ośrodku Kultury  w Żorach;  dyrygentem Chóru jest  Andrzej  Marciniec.  Chór
w swym repertuarze posiada utwory klasyczne oraz transkrypcje muzyki roz-
rywkowej. Ostatnimi laty zespół „polubił” szanty i pieśni morskie, co zaowoco-
wało udanymi występami na żorskim festiwalu SARI 2012-17 roku. Członkowie
formacji to młodzież w wieku 16 – 18 lat,  wywodząca się głównie z Liceum
Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach. Swe zamiłowanie do śpiewu
wyrażają w licznych występach i konkursach na terenie kraju i poza jego grani-
cami. Chór koncertował  w Czechach, Austri,  Włoszech,  Hiszpanii,  Niemczech
i Belgii. Zdobył wiele najwyższych trofeów na konkursach chóralnych w Byd-
goszczy, Będzinie, Krakowie czy Katowicach. Główne atuty Chóru to … młodość!
czyli wigor, spontan, kultura wykonania, dbałość o szczegóły i dobrze rozumia-
na zabawa!

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.

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".
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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.

Groms Plass - Norwegia
Knut Haugen, Orjan Pleym, Rolf Markussen, Oystein Gravrok, Bjorn Framnes
Zespół powstał w 1997 r. w Narviku. Inspiracją nazwy zespołu, która w polskim
tłumaczeniu brzmi: „Przyjaciele Gromu” była bitwa pod Narvikiem w 1940 r.
Członkowie zespołu pragnęli w ten sposób oddać hołd wszystkim polskim mary-
narzom poległym w tej bitwie. Zespół prezentuje norweskie liryki przepełnione
klimatem codziennego  życia  w  Narviku.  Muzyczny  styl  grupy  to  mieszanka
bluegrass’u, szant i norweskiego folkrocka.

Happy Crew
Martyna Czarny, Marta Kostrzewa, Adam Nawrot, Maciej Gluza, Jakub Jaroń,
Dominik Franusik
To grupa młodej fali na scenie żeglarskiej, wykonująca tradycyjny folk morski
oraz współczesną piosenkę żeglarską, a także muzykę rozrywkową. Zespół sta-
nowią wokaliści  i pasjonaci śpiewu. Zespół wywodzi się z Młodzieżowego Domu
Kultury nr 1 w Bytomiu. Od ponad 15 lat występuje na licznych koncertach, im-
prezach artystyczno-kulturalnych i festiwalach piosenki.
Jako „Wesoła Załoga” zadebiutował jesienią 2005 roku w konkursie Festiwalu
Piosenki Żeglarskiej „Tratwa" w Katowicach. Wcześniej, w czerwcu w irlandzkim
mieście Cobh brał udział w polsko-irlandzkim projekcie młodzieżowym „Pokonać
fale - Crossing the Waves", efektem którego powstała płyta z szantami i pie-
śniami morza, wydana w 2006 r. W 2010 r. zespół wziął udział w kolejnym pro-
jekcie kulturalnym - tym razem we Francji. Opłynął  też wybrzeża Afryki w rej-
sie, który był nagrodą w ogólnopolskim festiwalu "Szanty we Wrocławiu".
 Kolejne lata, to kolejne konkursy i nagrody już pod nazwą „Happy Crew” jako
dorośli członkowie zespołu. W 2011 r. uwieńczeniem działalności konkursowej
była jedna z najbardziej cenionych na scenie żeglarskiej nagroda na Międzyna-
rodowym Festiwalu „Shanties" w Krakowie w kategorii „Najlepszy Debiut Roku".
Z  biegiem  czasu  repertuar  grupy  powiększył  się  o  inne  style  muzyczne,
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m.in. gospel, piosenkę autorską, rozrywkową czy pop. W składzie pojawił się
też doskonały beat-boxer, co wprowadziło grupę na nowe muzyczne rozrywko-
we brzmienie. Bogatą harmonię wokalną zespołu doceniła komisja rekrutacyjna
jednego z największych festiwali A’ cappella w Europie - „International Acappel-
la Contest" w Lipsku, zapraszając Happy Crew do udziału w konkursie w 2013 r.
jako jedyny zespół reprezentujący Polskę.
Młodzi wokaliści współpracowali również z muzykami polskiej sceny muzycznej
m.in.  Ryszardem  Rynkowskim,  Mieczysławem Szcześniakiem,  Stanisławem
Soyką, Grzegorzem Turnauem czy też Włodkiem Pawlikiem. Efektem wspólnej
pracy były powstałe na okoliczność spotkania z tymi artystami utwory w autor-
skich aranżacjach, za które zespół otrzymał najwyższe nagrody i wyróżnienia
w konkursach ogólnopolskich.
Z okazji 15- lecia działalności artystycznej  grupa nagrała i wydała płytę zatytu-
łowaną „A’ CAPELLA”, na której znajdują się utwory rozrywkowe opracowane
w bogatej harmonii wokalnej.

Jan i Klan
Anna Bujko, Anna Dębicka, Julita Gacparska, Janusz Bujko, Damian Kociołek,
Wojtek Maziakowski, Rafał ZielińskiZespół
Spontanicznie zagrał w 2015 na wrocławskich Szantach jako grupa przyjaciół
naszego kolegi Roberta Gronowskiego, który odszedł na wieczną wachtę pod
koniec 2014 roku. Spotykali  się wcześniej na różnych imprezach żeglarskich
i turystycznych, na rejsach i spotkaniach, grając wspólnie piosenki wielogatun-
kowe.  W  2015  roku  zagrali  kilka  koncertów  kształtujących  ich  repertuar,
a w 2016 roku rozwinęli skrzydła grając z powodzeniem na kilku imprezach
o charakterze żeglarskim, turystycznym i piosenki autorskiej. Ich celem jest
wspólne muzykowanie, wspólne śpiewanie piosenek, najchętniej bez podziału
na scenę    i widownię.

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-
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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.

Kaczor i Piraci
Waldek Krasowski, Waldek Ślefarski, Wojtek Kopylec, Włodek Cetner, Dominika
Radwan
Zespół powstał z potrzeby chwili, jest to wspólny muzyczny projekt wokalistów
Mietek Folk i Kuśka Brothers.  Ich repertuar to piosenka autorska w żeglarskim
klimacie. Pomysły na te utwory przez lata gromadziły się w szufladach i notat-
nikach… W końcu powstała, więc idea, by zaprosić do współpracy grupę przyja-
ciół i nagrać kilka z tych kompozycji… i tak powstała pierwsza płyta „Dokąd do-
płynę...”

Klang
Sławomir Gołąb, Przemysław Burek, Paweł Delikat, Mirosław Szpyrka, Łukasz
Skowroński, Grzegorz Mazur
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.
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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 Band
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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Annika Mikołajko
Muzyk, multiinstrumentalista, pedagog, żeglarka. Ukończyła Krakowską Akade-
mię Muzyczną, uzyskując w 2016 roku tytuł licencjata na I Wydziale – Twórczo-
ści, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Kontynuuje naukę w Krakowskiej Aka-
demii  Muzycznej na studiach II stopnia na dwóch kierunkach I-go Wydziału
oraz  na  Akademii  Muzycznej  w  Katowicach,  gdzie  studiuje  śpiew  operowy.
W ramach szerzenia kultury morskiej i jej tradycji prowadzi szereg warsztatów
muzycznych  i  umuzykalniających,  popularyzując  instrumentarium  żeglarskie
(kości, concertina). W tym roku wydała swoją pierwszą książkę: „Szanty i ich
muzyczno-edukacyjny charakter w środowisku marynarzy w erze wielkich ża-
glowców”.

Mietek Folk Olsztyn
Piotr Górski, Waldek Krasowski, Piotr Kowalewicz,  Waldek Iłowski, Maciej Ba-
jur, Piotr Szymański, 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.

Ryszard Muzaj
Autor tekstów, kompozytor, aranżer, jeden z pionierów prawdziwego szantowe-
go śpiewania, uczestnik niezliczonej ilości spotkań z żeglarzami w kraju i za
granicą, współtwórca programów radiowych i telewizyjnych o tematyce mor-
skiej. Występuje solo i z zespołem Stare Dzwony.

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.

25



Orkiestra Samanta
Lubka Betlińska, Paweł Aleksanderek, Witek Hrycyk, Andrzej Kalus, Karol Ja-
gieła, Tomek Wasilek
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).

Pyrates! 
Pochodzący z Wielkiej  Brytanii  zespół,  którego znakiem rozpoznawczym jest
unikatowy folk-rockowy piracki styl. Uzbrojeni w gitarę, bas, perkusję i skrzyp-
ce, na koncertach występują w pełnych pirackich kostiumach przez co ich wy-
stępy stają się wyjątkowym muzycznym widowiskiem.
Ci morscy maruderzy, jak o sobie mówią, opuścili rodzimą Anglię, by od wy-
brzeży Holandii zawijać do hałaśliwych portów na całym świecie. W repertuarze
posiadają znane tradycyjne pieśni pracy, ballady, piosenki a capella i wesołe ir-
landzkie jigi. Wszystko to sprawia, że koncerty z udziałem Pyrates to mieszan-
ka muzyki i pirackiego widowiska, to dobra zabawa, która porywa do tańca naj-
bardziej zatwardziałe szczury lądowe.
Na swoim koncie mają setki koncertów zdobywając uznanie na festiwalowych
scenach m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

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 Stefa-
nowska. Za jej namową wziął udział w pierwszych krakowskich Szantach i za-
czął współpracować z zespołem Stare Dzwony. Jego przeboje żeglarskie, takie
jak „Gdzie ta keja" czy „Cztery Piwka" zyskały dużą popularność nie tylko
w środowisku ludzi związanych z morzem.
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Perły i Łotry
Adam Nawrot, Wojciech Harmansa, Michał Gramatyka, Włodzimierz Dębski, Mi-
chał Mrozik, Ireneusz Herisz
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.

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.

Stare Dzwony
Marek Szurawski, Jerzy Porębski, Andrzej Korycki,  Dominika Żukowska,  Ry-
szard Muzaj
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)

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 szanto-
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wej, opisującej nie tylko historię szant, ale i sposób ich wykonywania, pt.
„Szanty i szantymeni – pieśni i ludzie z wielkich żaglowców”.

Marta Śliwa
Wykonuje  w  większości  utwory  autorskie,  zarówno  oparte  na  własnych  do-
świadczeniach żeglarskich jak i odnoszące się do szeroko pojętej przeszłości
marynistycznej.
Jednak prawdziwa Marta objawia się dopiero w koncertach solowych. Głos, cha-
ryzma, teksty, melodie, klimat - to jej niezaprzeczalne atuty.
Do niedawna związana z zespołem Nagielbank. Od grudnia 2010, kiedy dostą-
piła artystycznej reinkarnacji występuje jako solistka. W tym czasie zdobyła na-
grody m.in. na „Szanta Claus” w Poznaniu, Przeglądzie konkursowym „Shanties
2011“ w Krakowie,  Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach, zimowej
edycji „Portu Pieśni Pracy 2012“.

Trzecia Miłość 
Jolanta Gacka, Justyna Rodasik, Michał Palka, Mateusz Gremlowski
Zespół  powstał  w  październiku  2012  roku.  Działalność  koncertową  zaczął
na początku roku 2013, koncertem w częstochowskiej tawernie "Hooper Bay”.
Muzycy znający się dobrze ze sceny szantowo-folkowej postanowili pokazać się
szerszej publiczności z troszeczkę innej strony i zaprezentować swoje pomysły
muzyczne,  często trzymane gdzieś głęboko w szufladach.  Repertuar  zespołu
jest poetycki, emocjonalny, z pogranicza piosenki autorskiej i żeglarskiej. Poja-
wiają się również utwory z wykorzystaniem potencjału dwóch par skrzypiec.

Grzegorz Tyszkiewicz "GooRoo" Band
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-
sage" w jego wykonaniu jest wyznacznikiem jego stylu.

Arkadiusz Wlizło
Tworzy, koncertuje, organizuje imprezy muzyczne, z niegasnącą pasją pływa
po morzach i oceanach. Skromny, nauczony pokory w sztormach i szkwałach,
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jest barwną osobowością polonijnego życia kulturalnego. Mieszka w Kanadzie
i od początku swoje go tam pobytu związany jest z Polsko-Kanadyjskim Klubem
Żeglarskim „Zawisza Czarny”.

Własny Port
Piotr Gąsiewski, Rafał Ordak, Rafał Chmiel, Piotr Szczepańczyk
Zespół istnieje od 3 lat. Koncertuje w kraju i za granicą. Repertuar zespołu sta-
nowią piosenki autorskie oraz własne tłumaczenia i aranżacje znanych utworów
muzyki żeglarskiej.

Zejman i Garkumpel
Zbigniew Murawski, Mirosław Kowalewski, Marcin Lemiszewski, Maja Murawska
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.

Znienacka Projekt
Zespół folkowo-szantowy. Laureaci paru konkursów – m.in. Szanty we Wrocła-
wiu, Tratwę, festiwal w Charzykowych… W zeszłym roku wydali swoją pierwszą
płytę,  zbiór  piosenek  obejmujących  muzyczne  fascynacje  młodych  lat  oraz
utwory autorskie inspirowane muzyką m.in. Marka Knoplfera, Dave Matthews
Band, Great Big Sea czy folkowymi melodiami z Wysp.
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Wykonawcy:

SOLIŚCI
Wojciech Dudziński i Piotr Pala, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Krzysztof
„Jurkiel” Jurkiewicz, Annika Mikołajko, Jerzy Porębski, Marek Szurawski, Marta
Śliwa, Arek Wlizło

ZESPOŁY
Atlantyda,  Banana  Boat,  Brasy,  Cztery  Refy,  Flash  Creep,  Formacja,  Happy
Crew, Kaczor i Piraci, Klang, Mechanicy Shanty, Męski Chór Szantowy „Zawisza
Czarny”,  Waldemar  Mieczkowski  Band,  Mietek Folk  Olsztyn,  The Nierobbers,
Orkiestra Samanta, Perły i Łotry, Ryczące Dwudziestki, Stare Dzwony, Trzecia
Miłość, Grzegorz Tyszkiewicz i GooRoo Band, Własny Port, Zejman i Garkumpel

ZESPOŁY ZAGRANICZNE
Pyrates! (Wielka Brytania), Groms Plass (Norwegia)

oraz
DEBIUTANCI Shanties 2018: Chór Voce Segreto, Jan i Klan, Znienacka Projekt
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NAGRODY

GRAND PRIX Shanties 2018

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa

za najlepszy debiut Shanties 2018

Nagroda Organizatorów Festiwalu Shanties 2018

im. Stana Hugilla

za wierność szancie klasycznej

Nagroda im. Moniki Szwai

za najlepszy tekst piosenki premierowej

ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin

Nagroda Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego

za autentyzm i wysoki poziom artystyczny

Nagroda Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

dla zespołu zagranicznego

Nagroda im. Jerzego Fijki

dla najsympatyczniejszej wykonawczyni na festiwalu Shanties 2018

Nagroda PUBLICZNOŚCI

Nagroda Specjalna

amerykańsko-kanadyjskich żeglarzy Polonijnych

dla wybitnego wykonawcy Shanties 2018

Nagroda: zaproszenie na trasę koncertową po USA i Kanadzie

JURY FESTIWALU
Beata Bartelik, Maciej Olszewski, Piotr Zadrożny

oraz głosy doradcze: Wawrzyniec Szwaja, Ewa Pawłowska-Fijka, Arek Wlizło
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