


 

Szanowni Państwo, 

Już od ponad czterech dekad stęsknieni za morzem pasjonaci żeglarstwa zbierają

się w Krakowie, by łatwiej przetrwać zimowe miesiące. Setki kilometrów od bałtyckiego

wybrzeża wspólnie wspominają radości rejsów, zmagań z żywiołami, dalekich podroży i – co

najważniejsze – łączą się we wspólnym śpiewie. Nasza jedyna w swoim rodzaju krakowska

przystań  niezmiennie  od  lat  pozostaje  gościnna  dla  wszystkich  miłośników  muzyki

szantowej, pieśni i ballad żeglarskich.

W  tym  roku,  po  wirtualnej  edycji  pandemicznej,  możemy  znów  cieszyć  się

koncertami  na  żywo  w  wykonaniu  wybitnych  artystów  z  kraju  i  zagranicy.  Tym razem

połączy nas jednak nie tylko tęsknota za morzem, ale także za tymi, którzy odeszli. Niech

ta wyjątkowa edycja stanie się wspomnieniem dzieła twórców prestiżu i legendy festiwalu. 

    Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa



PROGRAM

XLI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ

24–27 lutego KRAKÓW

Radio Kraków, Kino Kijów,

Tawerna Żeglarska „Stary Port”

KONCERT  „RZUĆ MNIE MAŁA”
24 lutego – czwartek, godz. 20.00

RADIO KRAKÓW

wystąpią:
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Marek Szurawski, Ryszard Muzaj

NOCNE SZANTOWANIE
KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ

24 lutego – czwartek, godz. 22.00
TAWERNA ŻEGLARSKA „STARY PORT”

KONCERT  „MORSKA ROBOTA”
25 lutego – piątek, godz. 11.00

Kino Kijów
prowadzenie: zespół Klang

Szorowanie pokładu? Klarowanie żagli? Kambuz? Praca uszlachetnia, a co
dopiero praca w otoczeniu fal i dobrze dobranej załogi! Poza tym nauczmy się,
że tylko praca dobrze wykonana ma sens. Zwłaszcza na morzu, z którym, jak
wiadomo, nie ma żartów...

wystąpi zespół Klang



KONCERT PAMIĘCI JURKA PORĘBSKIEGO
"DZIĘKUJĘ CI, WIELKA WODO..."

25 lutego – piątek, godz. 19.00
Kino Kijów

prowadzenie: Sławomir Gołąb, Paweł Delikat i Marek Szurawski

Koncert  jest  przypomnieniem wybranych  piosenek zmarłego w sierpniu
ub. r. Jerzego Porębskiego, „barda ze Świnoujścia”, układających się w mu-
zyczną opowieść o prawdzie naszego losu, zrodzonej w morzu i wśród ludzi
morza. Żeby żyć mądrzej, ładniej i z uśmiechem.

Koncert wypełnią również wspomnienia o „Porębie” jako muzyku, kompo-
zytorze, człowieku morza, naukowcu, poecie i przyjacielu. Wszystko z bogatą
ilustracją muzyczną i nawiązaniem do repertuaru takich zespołów i wykonaw-
ców jak the Nierobbers, Banana Boat, Trio CON BRIO, Klang, Andrzej Korycki
i Dominika Żukowska, Arek Wlizło, Ryczące Dwudziestki, Marek Szurawski, Ry-
szard Muzaj, The Nierobbers, Kwartet Skrzypcowy (Jola Gacka plus Co.)
Słowo wiążące Sławomir Gołąb i Marek Szurawski

W czasie  i  po  koncercie  można będzie  zakupić  cegiełkę  na budowę rzeźby
z brązu. Jurek „siądzie” na Placu Rybaka w Świnoujściu, w sierpniu 2022 r.

NOCNE SZANTOWANIE
KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ

25 lutego – piątek, godz. 22.00
TAWERNA ŻEGLARSKA „STARY PORT”

KONCERT PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ DLA DZIECI
„CZEKA NAS BAJKOWA WIELKA RAFA KORALOWA”

26 lutego – sobota, godz. 11.00
KINO KIJÓW

prowadzenie zespół Zejman i Garkumpel



Wyruszamy na egzotyczną wyprawę na Wielką Rafę Koralową. Ośpiewamy
istniejące tam stworzenia (ryby, wieloryby, węże morskie i… płetwonurka). Do-
wiemy się co nas lęka na nieznanych wodach i zatańczymy znany już taniec
z wysp Pacyfiku. Dowiemy się dlaczego powinniśmy chronić rafę. Trochę ekolo-
gii, trochę dydaktyki i nieco ruchu.

Piosenki znane, choć premierę tradycyjnie przewidujemy.

wystąpią: Zejman i Garkumpel oraz KrzyKaśki

SZANTY W PLENERZE
26 lutego – sobota, godz. 14.00

Rynek Główny

Wspólne szantowanie z Męskim Chórem Szantowym „Zawisza Czarny” i
wykonawcami festiwalu.

KONCERT KONCERT PAMIĘCI MIRY URBANIAK „PTAKI OCEANÓW"
26 lutego – sobota, godz. 17.00

KINO KIJÓW
prowadzenie: Sławomir Klupś i Marek Szurawski

To koncert, w którym zabierzemy publiczność na pokłady żaglowców, opo-
wiemy o niesamowitych wyprawach i ludziach pokładu. Ptakami oceanów nazy-
wano wielkie żaglowce, ale tą nazwą można też określić ludzi, którzy morzu i
żeglowaniu  poświęcili  sporą  cześć  swojego  życia.  Takimi  osobami  byli  Mira
Urbaniak czy Jurek Porębski, którzy odpłynęli w ubiegłym roku "gdzieś, tam na
krańce wielkiej wody".  Będzie nieco wspomnień, ale nie smutnych, dużo pozy-
tywnej energii i muzyki morza w doskonałym wykonaniu.

wystąpią:  Atlantyda, Cztery Refy, The Exmouth Shanty Men, Mechanicy Shan-
ty, Męski Chór Szantowy "Zawisza Czarny", Waldemar Mieczkowski Band, Ry-
szard Muzaj, Marek Szurawski



KONCERT „AFTER PARTY 40-TEGO SHANTIES”
26 lutego – sobota, godz. 22.00

KINO KIJÓW
prowadzenie: Piotr Kowalewicz i Waldemar Krasowski

W sobotni wieczór chcemy zabrać Was za kulisy festiwalu. Przybliżyć at-
mosferę  towarzyszącą  wykonawcom Shanties  w chwilę  po tym,  jak zgasną
światła sceny i publiczność rozejdzie się do domów. Spróbujemy odtworzyć le-
gendarne imprezy jakie odbywały się w festiwalowej tawernie Stary Port, czy
na korytarzach hotelu Wyspiański.

Pokażemy Wam proste pokoncertowe chwile, spędzane w gronie szanto-
wych sław. Opowiemy o ulubionym sposobie spędzania pokoncertowego czasu.
Zdradzimy parę tajemnic, kto uczęszcza do klubu fitness, kto pije wysokoener-
getyczne koktajle z jarmużu, kto piecze bezglutenowe ciasta. A to wszystko
przy dźwiękach Waszych ulubionych wykonawców.

wystąpią: Formacja, Klang, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Mietek Folk
Olsztyn,  Ryszard  Muzaj,  Stara  Kuźnia,  Marek  Szurawski,  The  Nierobbers,
The Pioruners, Zejman i Garkumpel

NOCNE SZANTOWANIE
KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ

26 lutego – sobota, godz. 22.00
TAWERNA ŻEGLARSKA „STARY PORT”



KONCERT SZANTY KLASYCZNEJ
„JAK O PRAWA UPOMINAĆ SIĘ, CZYLI, CZEGO MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ

NA GRETINGU?"
27 lutego – niedziela, godz. 12.00

KINO KIJÓW
prowadzenie: Jacek Jakubowski

Kabestany nam zardzewiały, fały obwisły i burty ciekną.
Bez Waszej pomocy nie ruszymy tej krypy.
Razem rzućmy cumy i postawmy żagle, a wiatr i fale zrobią resztę. Przybywaj-
cie!

wystąpią:  The Exmouth Shanty Men, Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”,
Perły i Łotry, Ryczące Dwudziestki, Sąsiedzi, Marek Szurawski, The Pioruners

KONCERT FINAŁOWY 41-GO SHANTIES
ORAZ

30-LECIE ZESPOŁU PERŁY I ŁOTRY
„SAIL TO DISTANT SHORES...CZYLI PERŁY I ŁOTRY 30 LAT POŹNIEJ"

27 lutego – niedziela, godz. 16.00
KINO KIJÓW

prowadzenie: Michał Gramatyka, Wojciech Harmansa

Jak się starzeć to w wyśmienitym towarzystwie. Perły i Łotry wkroczą w
wiek senioralny, otoczeni gronem tetryków. Na szczęście wśród wykonawców
nie zabraknie wiecznie młodych Dominiki: Żukowskiej i Płonki. Powspominamy,
pośpiewamy, pogramy, a potem położymy się grzecznie spać. Jak na seniorów
przystało!

wystąpią:  Atlantyda, Formacja, Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Mecha-
nicy Shanty, Perły i Łotry, Sąsiedzi, The Nierobbers, Trzecia Miłość



NOCNE SZANTOWANIE
KONCERT W TAWERNIE FESTIWALOWEJ

27 lutego – niedziela, godz. 22.00
TAWERNA ŻEGLARSKA „STARY PORT”



ORGANIZATORZY

Dyrektor Festiwalu Krzysztof Bobrowicz

Kierownik Artystyczny Agnieszka Krajewska

Kierownik Programu Elżbieta Klęsk

Kierownik Biura Anna Bobrowicz

Media Społecznościowe Sara Szymańska

Zdjęcia do scenografii Monika Stachnik-Czapla

Piotr Chrząstowski

Mariusz Bartosik

Piotr Stós

Krzysztof Jamrozik

Rafał Cygan

Wojciech Miętka

Lesława Pizło

Fotograf Monika Stachnik-Czapla

Projekt statuetki festiwalowej Maja Burdzy

Projekt plakatu festiwalowego Maciej Buś

ORGANIZATOR:

Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki „HALS”

Kraków, ul. Straszewskiego 27

tel. 12 430 09 86

www.hals.krakow.pl,   www.shanties.pl  

http://www.shanties.pl/
http://www.hals.krakow.pl/


PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Krakowa  Jacek Majchrowski

Projekt współfinansowany
ze środków Miasta Krakowa

WSPÓŁORGANIZATORZY:
TAWERNA ŻEGLARSKA „STARY PORT”

PARTNERZY:
GMINA MIASTO SZCZECIN

PARTNERZY MEDIALNI:
MIESIĘCZNIK KULTURALNY „KARNET”

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

CZASOPISMO „MORZE.ORG”
PORTAL SZANTY24

PORTAL FOLK24
MIASTO DZIECI

KIDS IN KRAKOW



WYKONAWCY

Atlantyda
Sławomir Klupś, Radosław Kruszyna, Remigiusz Kaliszkowski, Krystian Sidor
Zespół  założony w 1995 roku,  złożony z  muzyków Trójmiasta  i  Warszawy,
z których część współtworzyła wcześniej znane grupy sceny szantowej. Reper-
tuar muzyczny stanowią tradycyjne i współczesne piosenki morskie autorstwa
założyciela 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
pasje – żeglarstwo i śpiewanie. Zadebiutowali występem na Tratwie'94 w Kato-
wicach. Od 2009 roku jest to sekstet wokalny specjalizujący się w oryginalnej
twórczości autorskiej w dziedzinie współczesnej piosenki żeglarskiej neo-szan-
ty oraz w autorskiej interpretacji szanty klasycznej. Ich koncerty są gwarancją
dobrej zabawy dla odbiorców w każdym wieku.

Cztery Refy
Izabela Puklewicz, Maciej Łuczak, Jerzy Ozaist, Zbigniew Zakrzewski, Wiktor
Bartczak
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.



The Exmouth Shanty Men
czyli „Original boy band” z Devon
Derek Brooks, Tony Day, John Wokersien, Goff Harris, David Arnott, Ian Her-
bert, Brian Evans, David Britten
Grupa zawiązała się w 2007 roku, by tchnąć nowe życie w bogate dziedzictwo
marynistyczne rodzinnego portu. Szybko zdobyli popularność dzięki entuzja-
zmowi i autentyczności scenicznej, a świetny kontakt z publicznością sprawia,
że ich występy są jednymi w swoim rodzaju. Zapraszani są na ważniejsze im-
prezy marynistyczne w kraju i zagranicą. Brali udział w największych festiwa-
lach folkowych w Anglii w Sidmouth, Warwick, Banbury, Wadebridge. W 2013
roku odwiedzili mi. in festiwale w Pampoil, Appingedam.

Formacja
Jacek Jakubowski, Krzysztof Jurkiewicz, Tomasz Hałuszkiewicz, Paweł Grodzki
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.

Marta Kania
Żeglarka w stopniu kapitana jachtowego. Wykonuje autorskie piosenki inspiro-
wane żeglarskim doświadczeniem, okraszone dźwiękiem gitary.  W tym roku
wydała swoją pierwszą autorską płytę.

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 „spełnio-
ne marzenia" palmę pierwszeństwa chłopcy przyznają rejsowi na żaglowcu Za-
wisza Czarny wzdłuż zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej na przełomie
lat 1998-1999 oraz nagranie płyty w październiku 1999 roku. Członkowie ze-
społu 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.

Mechanicy Shanty
Henryk Czekała "Szkot", Piotr Ruszkowski "Picek", Jacek 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
Wiatraka i wielu innych). Koncertowali  w Finlandii,  Holandii,  Szwecji,  Niem-
czech,  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, Hiszpanka 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 skła-
dzie znaleźli się, kapitanowie, bosmani, żeglarze, marynarze, szkutnicy, cieśle
okrętowi, 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
Waldemar Mieczkowski, Aleksander Rzepczyński, Jacek Ronkiewicz, Jacek Ja-
kubowski
Żegluje i śpiewa od zawsze, jedno i drugie wciągnęło go jak żywioł, chciał co-
raz więcej pływać, coraz lepiej śpiewać. Obie pasje, w przeciągu tych wszyst-
kich lat, zamienił w codzienność. W repertuarze ma piosenki Janusza Sikor-
skiego, Krzysztofa Jurkiewicza, Leonarda Cohena oraz wielu innych, odnajdu-
jąc w nich to, co czuje i co chciałby opowiedzieć. Od trzydziestu lat na deskach
scen i pokładów śpiewa swoje ulubione ballady.

Mietek Folk Olsztyn
Waldek Krasowski, Piotr Kowalewicz, Piotr Szymański, Paweł Grzywacz, Adam
Stelmach
Zespół powstał w 1988 roku w Bartoszycach, z inicjatywy uczniów tamtejszego
Liceum Ogólnokształcącego. Na przełomie 1989 i 1990 roku powstał cykl au-
torskich piosenek o piratach zatytułowany „Jolly Roger". Obok interesujących
tekstów opartych na autentycznych wydarzeniach z historii nowożytnego pirac-
twa i żywej, rytmicznej muzyki, interesującym elementem scenicznego image
Mietek Folk są barwne stroje z epoki wielkich żaglowców, które sprawiają, że
koncerty 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.

Perły i Łotry
Adam Nawrot, Wojciech Harmansa, Michał Gramatyka, Włodzimierz Dębski,
Michał 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 kul-
turą bretońską. Nie stronią także od szant pochodzących z innych regionów
globu – amerykańskich czy irlandzkich – aranżują je na nowo i opatrują swoimi



tekstami.

The Pioruners
Szymon Bubienko, Artur Czarnecki, Maciej Falkiewicz, Jarosław Kamiński, Ma-
riusz Mohyluk, Bogdan Piorunek
Wiosną 1990 r.  grupa  siedmiu studentów Filii  Uniwersytetu  Warszawskiego
i Politechniki Białostockiej wystąpiła na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej KOPYŚĆ
w Białymstoku.  Ten  pamiętny  koncert  pozostałby  tylko  wesołym epizodem
gdyby nie piorunujący efekt - zdobycie Nagrody Publiczności. Od tamtej pory
kolejne konkursowe występy wieńczone były sukcesami. Najważniejsze z nich
to: Grand Prix Bałtyckiego Festiwalu Pieśni Morskiej - Gdynia`92, nagroda im.
Stana Hugilla na SHANTIES`93 w Krakowie, Nagroda Publiczności na Łódzkich
Spotkaniach  z  Piosenką  Żeglarską  KUBRYK`93,  nagroda  Rektora  Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdyni za Wysoki Kunszt Artystyczny Prezentowanych Pieśni
na SHANTIES`94. Zespół śpiewa tradycyjne szanty, współczesne utwory szan-
topodobne, a także piosenki o tematyce morskiej. Wielką przyjemność sprawia
im także śpiewanie polskich pieśni ludowych, szczególnie tych z okolic Zakopa-
nego. Cechą wspólną tych wszystkich utworów jest ulubiona przez zespół for-
ma - a cappella, choć zespół nie unika też instrumentów, co słychać z resztą, i
to z niebanalnym efektem na ich nagraniach. The Pioruners najlepiej czuje się
na koncertach, przeżywając każdy występ wspólnie z odbiorcami. Dotychczas
wydali kasetę i dwie płyty.

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.



Sąsiedzi
Ela Król, Kuba Owczarek, Kamil Piotrowski, Piotr Świeściak, Mirosław Walczak,
Marek Wikliński
Młoda, acz doświadczona już grupa folkowa, która z pasją łączy folk irlandzki,
bretoński czy amerykański np. z folklorem śląskim. Wykonują także szanty i
inne pieśni pracy a cappella, we własnych aranżacjach, po polsku, francusku i
angielsku. Zespół powstał w 2001 r. w Gliwicach i dziś jest jedną z ciekaw-
szych grup na polskiej scenie folkowo-szantowej nagradzaną na najważniej-
szych  polskich festiwalach  żeglarskich.  Wypracowali  swój  pomysł  na  granie
muzyki morza oraz łączenie jej z folkową nutą z różnych krain. Różnorodność
wokalna i instrumentalna tworzy unikalne brzmienie i styl Sąsiadów. Choć nie
traktują muzykowania zawodowo, zagrali już ponad 400 koncertów, na wiel-
kich zlotach żaglowców, w małych klubach i prestiżowych salach, m.in. w Fil-
harmonii Opolskiej czy w kultowej, krakowskiej Piwnicy Pod Baranami (tam też
w marcu 2018 miała miejsce premiera ich trzeciej płyty). Występują też na
najważniejszych festiwalach folku morskiego w Polsce, w Europie i USA. Grali
we Francji, w Holandii, Czechach, Niemczech, Norwegii… Dotarli też do Amery-
ki na prestiżowy „Sea Music Festival” w legendarnym Mystic Seaport Museum -
jako pierwsza grupa z Polski.
Wydali dotąd trzy płyty: „Wrócić do Derry” (2005), „Broceliande” (2008) i „W
kieszeni  dolar”  (2018)  oraz  EP-kę  „Sąsiedzi  -  Folk  &  szanty  2001-2011”
(2011), która w nakładzie 50 tys. egz. trafiła m.in. do czytelników prestiżo-
wych magazynów „Żagle” i „Podróże”.

Stara Kuźnia
Grzegorz Ostrowski, Barbara Rostek, Krzysztof Rosochacki, Maciej Szczepanik,
Patryk Bałdyga, Mariusz Panufnik
Zespół Stara Kuźnia powstał na początku 1997 roku. Śpiewa szanty klasyczne,
pieśni kubryku oraz utwory autorskie. Pierwszy poważny występ przed publicz-
nością miał miejsce w Węgrowie (rodzinnym mieście większości członków ze-
społu) podczas SHANTYNOCKI'97. Dwa tygodnie przed festiwalem w Giżycku
zespół zmienił nieznacznie swój skład i rozpoczął przygotowania do konkursu
tegoż festiwalu. Potem warsztatów przedfestiwalowych Shanties '98. No i na-
reszcie festiwal Shanties i nagroda Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego i
wydanie autorskiej płyty.



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

Roman Tkaczyk
Muzyk, gitarzysta, piosenkarz, kompozytor od urodzenia związany z miejsco-
wością Mikołajki, Mazury.
Od najmłodszych lat  związany z  lokalnymi ośrodkami  kultury  oraz podpora
wielu lokalnych zespołów o szerokim spektrum muzycznym. W jego utworach
ważną rolę pełni niebanalny tekst w połączeniu z ciekawą warstwą muzyczną
oparta na dźwiękach gitary akustycznej.
Twórczość to utwory blisko nawiązujące do miejsca zamieszkania, w których z
powodzeniem słuchacz może odnaleźć cząstkę własnego życia, historii, miłości,
fascynacji jeziorem, przyrodą, przygodą.

Trio Harmonijek Ustnych CON BRIO
Zygmunt ZGRAJA -  harmonijki melodyjne (chromatyczne i diatoniczne)
Janusz ZAJĄC -  harmonijka basowa
Robert KIER – harmonijka akordowa i akordeon
Oficjalną datą powstania tria jest rok 1970. W tym to roku trio rozpoczęło re-
gularne nagrania w studio Radia Opole. Pod koniec lat 70-tych i w latach 80-
tych trio nagrywało również w radiu w Lipsku i Berlinie. Uwzględniając wszyst-
kie nagrania trio posiada około 9 godzin nagranej archiwalnie muzyki. Muzyki
o różnym charakterze, nagranej przez samo trio i z różnymi zespołami mu-
zycznymi.
W ciągu 50 lat swojego istnienia trzykrotnie zmieniał się skład osobowy tria.
Jednak rodzaj muzyki i polska szkoła gry na tych instrumentach nie zmieniały
swojego charakteru. Wcześniej w zespole grali również Antoni Krzyk na har-
monijce basowej oraz Zdzisław Kuniniec na harmonijce akordowej.
Con Brio występowało wielokrotnie przed kamerami telewizji polskiej. Ma za
sobą także występy w telewizji niemieckiej i szwedzkiej. Swój program prezen-
towało publiczności: Austrii, Czech, Słowacji, Francji, Holandii, Mongolii, Nie-



miec, Szwajcarii, Szwecji, USA i Węgier.
Trio  występowało  również w najznakomitszych  świątyniach Polski  i  Niemiec
w ramach  koncertów  towarzyszących  Międzynarodowym Festiwalom Muzyki
Organowej,  gdzie  ze  swym programem był  wielką  atrakcją  entuzjastycznie
przyjmowany przez publiczność.
Zespół koncertuje również z polskimi orkiestrami symfonicznymi. Aranżacje dla
tria i orkiestry symfonicznej opracował Zygmunt Zgraja, który przy okazji ta-
kich koncertów, prezentuje również możliwości harmonijki ustnej jako solista
z towarzyszeniem orkiestry.
W maju 1993 roku trio odnotowało wielki sukces, występując z samodzielnym
recitalem w prestiżowym, polskim Festiwalu Muzyki Kameralnej, organizowa-
nym co roku w historycznym zamku w Łańcucie.
W roku 2000, jako reprezentant Śląska, zespół przedstawił swój program arty-
styczny na Światowej Wystawie EXPO w Hanowerze.
Za wielki zaszczyt trio uważa również swój dwukrotny udział w koncertach ga-
lowych Światowych Konkursów Gry na Harmonijkach Ustnych odbywających
się w Trossingen (Niemcy). Byli pierwszymi Polakami, których do takich kon-
certów zaproszono.
Członkowie tria  biorą udział  w pracach jury międzynarodowych i  krajowych
konkursów poświęconych grze na harmonijkach ustnych.
Na repertuar tria składają się: transkrypcje tematów wielkich mistrzów muzyki
klasycznej, popularne tematy muzyki rozrywkowej i tanecznej, melodie ludowe
wielu krajów świata, szanty oraz instrumentalne wersje kolęd i melodii bożo-
narodzeniowych polskich i innych krajów, jak również kompozycje o różnym
charakterze muzycznym Zygmunta Zgrai
Wejście w skład zespołu Roberta grającego na harmonijce akordowej a zara-
zem absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie akordeonu, skłoni-
ło zespół do poszukiwania nowych brzmień przy wykorzystaniu w swoich no-
wych aranżacjach muzycznych również akordeonu. 

Trzecia Miłość
Justyna  Mosińska,  Jolanta  Gacka,  Michał  Słowikowski,  Wojciech  Harmansa,
Michał Gramatyka
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. Po-
jawiają się również utwory z wykorzystaniem potencjału dwóch par skrzypiec.

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

Zejman i Garkumpel
Zbigniew Murawski, Mirosław Kowalewski, Marcin Lemiszewski, Adam Rakow-
ski, 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 –
szanty, pieśni kubryku – morskie pieśni nie związane z pracą na żaglowcach,
program kabaretowy – zabawne utwory o żeglowaniu i nie tylko, program dla
dzieci – dydaktyczno-zabawowy o żaglowcach i pracy na morzu oraz program
poetycki – nostalgiczne koncerty „przy świecach" w tonacji poetyckiej.

SOLIŚCI
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska, Ryszard Muzaj, Roman Tkaczyk, Marek
Szurawski, Arek Wlizło, Marta Kania

ZESPOŁY
Atlantyda, Banana Boat, Cztery Refy, Formacja, Klang, Krzykaśki, Męski Chór
Szantowy „Zawisza Czarny”, Mechanicy Shanty, Waldemar Mieczkowski Band,
Mietek Folk Olsztyn, The Nierobbers, Old Metropolitan Band, Perły i Łotry, The
Pioruners, Ryczące Dwudziestki,  Sąsiedzi,  Stara Kuźnia, Stare Dzwony, Trio
Con Brio, Trzecia Miłość, Zejman i Garkumpel oraz The Exmouth Shanty Men
(Wielka Brytania)



NAGRODY

GRAND PRIX Shanties 2022

Nagroda Organizatorów Festiwalu Shanties 2022

im. Stana Hugilla

za wierność szancie klasycznej

Nagroda im. Moniki Szwai

za najlepszy tekst piosenki premierowej

ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin

Nagroda im. Jerzego Porębskiego

za wybitną osobowość sceniczną

Nagroda Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

dla zespołu zagranicznego

Nagroda im. Jerzego Fijki

Nagroda PUBLICZNOŚCI



Nagroda Specjalna

amerykańsko-kanadyjskich żeglarzy Polonijnych

dla wybitnego wykonawcy Shanties 2022

Nagroda: zaproszenie na trasę koncertową po USA i Kanadzie

JURY FESTIWALU: Katarzyna Wolnik-Sayna, Maciej Olszewski, Mariusz Bartosik
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