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w ¸aziskach Górnych

FESTIWALE: 7-8 maja „Z¢ZA” - ¸aziska Górne, 7-8 maja „Szantowe Juwenalia”
- Gniezno,14-16 maja „KUBRYK” - ¸ódê, 21-23 maja „SZANTA NA SUKCES” Kielce, 28-29 maja „WIOSENNE SZANTOWISKO” - Bytom

POMÓ˚MY WOJTUSIOWI

no to pompujem
Kolejny, piàty ju˝ numer Magazynu „Szantymaniak” dotar∏
w∏aÊnie do Waszych ràk. Tym razem towarzyszymy festiwalowi „Z´za” i jego organizatorom - zespo∏owi Banana
Boat. Kolejny to z festiwali, po tyskim i wroc∏awskim, gdzie
gospodarze promowaç b´dà swojà p∏yt´. Zespó∏ Banana
Boat, po wielu latach próÊb fanów, wreszcie si´ zmobilizowa∏ i nagra∏ swojà debiutanckà p∏yt´. Choç tak jak Wy,
jeszcze jej nie mia∏em w r´kach, jestem pewien, ˝e b´dzie
ona sporym wydarzeniem na naszym szantowym rynku.
Wszak tyle osób na nià czeka, a muza Bananów i ich
sposób na szant´ ma wielu sympatyków. Byle do Z´zy.
Festiwal w ¸aziskach Górnych, mieÊcie które od trzech ju˝
lat goÊci szantymaniaków z ca∏ego kraju, jest na pewno
wyjàtkowy. Zgodzà si´ ze mnà wszyscy Ci, którzy na festiwalach bywajà. To najszybciej rozwijajàca si´ impreza w
kraju. Na pytanie: jak „Oni” to robià, ˝e majà sponsorów,
zespo∏y, niecodziennà atmosfer´, ˝e im si´ uda∏o - pani dyr.
MDK Ewa Moçko odpowiada w wywiadzie, ˝e to przede
wszystkim ci´˝ka praca. Tak jak pompowanie Z´zy?
Rok temu Banany zaprosili na „Z´z´” legend´ ruchu szantowego, zespó∏ „Tonam i Synowie”. Co to by∏ za koncert!!!
Sta∏a si´ rzecz niespodziewana, niemo˝liwa, cudowna!!! I ja
to widzia∏em i nie wierzy∏em. A jednak. Czy i w tym roku
„szcz´ki nam opadnà” - zobaczymy.
Drogi Szanowny Szantymaniaku, Czytelniku. Zapraszamy
zatem do lektury Twojego magazynu i wspania∏ej zabawy.
Mamy nadziej´, ˝e te par´ stron u∏atwi Ci pompowanie
„Z´zy” a jeÊli zapragniesz dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej o
szantach i zespo∏ach to zajrzyj na www.szantymaniak.pl. A
jeÊli spodoba Ci si´ na „Z´zie” napisz o tym, ch´tnie Twà
relacj´ opublikujemy. Tym, którzy nie dostanà tego numeru
„szantymaniaka” powiedzcie, ˝e przygotowaliÊmy dla nich
wersj´ „do zdj´cia” ze strony www.szantymaniak.pl/gazeta.
Dzi´kujemy naszym wspó∏pracownikom, autorom tekstów,
zdj´ç, zespo∏om i wszystkim reklamodawcom za to, ˝e dzi´ki nim kolejny numer Magazynu sta∏ si´ faktem a serwis ju˝
dzia∏a.

Kamil Piotrowski
Redaktor naczelny
Magazyn Mi∏oÊników PieÊni Morza
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Z wielkim smutkiem informujemy, ˝e
synek naszego Przyjaciela - Waldka
„Degenera” I∏owskiego - WojtuÊ jest
bardzo ci´˝ko chory. Ma bia∏aczk´.
Jego ˝ycie mo˝e uratowaç tylko
przeszczep szpiku kostnego. Ka˝dy
grosz si´ liczy!

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

GORÑCO APELUJEMY:
POMÓ˚MY WOJTUSIOWI!
Masz swojà stron´ WWW - umieÊç banerek o Wojtusiu

LETNIE OBOZY M¸ODZIE˚OWE w Krzy˝ach
na Mazurach z elementami ˝eglarstwa,,
2 tygodnie od 920 z∏
NadwiÊlaƒska Agencja Turystyczna, Tychy
tel. (032) 326-23-50 do 53, www.nat.pl
KLUB MUZYCZNY „GAWRA” ZAPRASZA
KONCERTY shanty, folk, rock i blues

www.gawra.wroclaw.pl
WROC¸AW, pl. Wróblewskiego 3A
tel. (071) 341 93 53, kom: 696 484 128 do 130

czynny codziennie w godz. 13:00 - ??

ZESPÓ¸ PASSAT GRAJÑCY MUZYK¢
˚EGLARSKÑ SZUKA MUZYKÓW
gitara basowa, gitara akustyczna
PRÓBY W BYTOMIU
kontakt: MDK nr 1 Bytom, tel (032) 2812508
agorecka@mdk.bytom.pl

www.szantymaniak.pl

Rozmowa z Maçkiem J´drzejko, cz∏onkiem grupy Banana Boat.

bananowy song
Wreszcie jest Wasza p∏yta, zadowoleni?
Z tego, ˝e ju˝ jest tak - z efektów równie˝, choç z
niecierpliwoÊcià i dr˝eniem serca czekamy na odbiór tej
p∏yty przez publicznoÊç. Nie ukrywam, ˝e mamy spory
stres. Dotar∏a do nas opinia, ˝e to najbardziej oczekiwana p∏yta na rynku... czy tak jest naprawd´ nie wiemy
ale mamy ju˝ ponad 100 zamówieƒ z∏o˝onych przez
stron´ internetowà.
Dlaczego tak d∏ugo trwa∏o jej nagrywanie?
Szanty - mimo, ˝e stanowià du˝à cz´Êç naszego ˝ycia
sà jednak jedynie naszym hobby. To sprawia, ˝e
przyj´liÊmy pewne priorytety: rodzina, praca, zespó∏...
tego trzymamy si´ od 5 lat. Pawe∏ J´drzejko jest adiunktem na Uniwersytecie Âlàskim, Micha∏ Maniara stomatologiem, Pawe∏ Konieczny jest handlowcem, Tomek
Czarny - prawnikiem i bankowcem, ja lekarzem. P∏yta to
przede wszystkim pot´˝na praca i ogromna iloÊç czasu,
który trzeba poÊwi´ciç na tworzenie nowych utworów,
nagrywanie ich w studio itd.
Podobno mia∏ byç na p∏ycie zaaran˝owany przez Was
kawa∏ek GLADów, dlaczego si´ nie uda∏o?
Grupa GLAD to jeden z najlepszych na Êwiecie
zespo∏ów wokalnych. Jeden z ich utworów „Mary”
doczeka∏ si´ naszego autorskiego tekstu – niestety
mieliÊmy k∏opoty z uzyskaniem zgody na nagranie
naszej wersji. Liczymy na to, ˝e uda si´ na kolejnej.
Skàd u Was taki dobór repertuaru, wszak nie tylko szan ty Êpiewacie? Na kim si´ wzorujecie?
Inspiracjà jest oczywiÊcie wszystko to, co a’cappella, ale
nie tylko. Wzorem by∏y dla nas te˝ zespo∏y, na których
muzyce wychowaliÊmy si´ – myÊl´ o Ryczàcych
Dwudziestkach, Tonam&Synowie, Czterech Refach.
Poza szantami, najbardziej inspirujàcymi, zw∏aszcza
Tomka Czarnego, sà zespo∏y jazzowe TAKE6 i GLAD,
ale równie˝ Flying Pickets, King Singers i inne.
Kto tworzy Waszà muzyk´, jaki jest Wasz podzia∏ ról w
zespole?
W Bananach chyba w∏aÊnie to jest najbardziej twórcze,
˝e ka˝dy z nas znalaz∏ swoje miejsce w zespole i rol´, w
której realizuje si´ najlepiej, wykorzystujàc swoje
predyspozycje. Komponujà Tomek Czarny i Pawe∏
Konieczny, aran˝uje Tomek i to jego pi´tno odciska si´
na bananowym stylu najbardziej, wszystkie autorskie
teksty tworzy Pawe∏ J´drzejko, my z Micha∏em Maniarà
zajmujemy si´ sprawami organizacyjnymi.
W Bananach nie ma „kszta∏conego” muzyka, jak sobie
radzicie, nie brakuje Wam zawodowca?
Czasem bardzo, ale powoli co raz mniej. Radzimy sobie
jak mo˝emy - kiedy mamy jakieÊ szczególne problemy –
prosimy o pomoc zaprzyjaênione zespo∏y Per∏y i ¸otry
czy Ro20. Zasadniczo jednak brak oficjalnego
wykszta∏cenia muzycznego nie zatruwa nam ˝ycia.
Najdziwniejsze miejsce w jakim wyst´powaliÊcie?
Hmmm... chyba Jaskinia Wierzchowska pod Krakowem.

Co roku odbywa si´ tam organizowana przez krakowskich ˝eglarzy zamkni´ta, niemal tajna szantowo-piwna
impreza PROSIAK. Panuje tam niezwyk∏y, niemal bajkowy klimat.
Dlaczego robicie Z´z´, bo tak trzeba, bo wypada, po co
nam jeszcze jeden festiwal?
Zapytaj mieszkaƒców ¸azisk, a szczególnie tà Panià,
która rzuci∏a mi si´ na szyj´ i powiedzia∏a: „b∏agam niech
ta impreza nigdy nie umrze... to najlepsza impreza w
¸aziskach”. Sama idea festiwalu by∏a naturalnà konsekwencjà tego, ˝e mieliÊmy próby w MDK w ¸aziskach
Górnych, gdzie trafiliÊmy na osob´ o otwartym umyÊle,
która w nas uwierzy∏a – Ew´ Moçko - dyrektora MDK. By∏
okres kiedy po zdobyciu kilku wa˝nych nagród na festiwalach zawisn´liÊmy w pró˝ni. Na konkursy ju˝ nas nie
zapraszano a profesjonalnalistami jeszcze nie byliÊmy,
publicznoÊç zna∏a nas s∏abo. Festiwal zawsze by∏ moim
marzeniem, ale wydawa∏ si´ nierealny. Nagle okaza∏o si´,
˝e w ¸aziskach
jest to coÊ.. ch´ç i
potrzeba w∏adz
miasta do
odÊwie˝enia
repertuaru imprez
miejskich.
Podobno masz
trudny charakter,
ci´˝ko byç
Bananem?
Który ci to powiedzia∏!? Nazwisko! Ha ha. MyÊl´, ˝e ka˝dy,
kto w jakiÊ sposób jest odpowiedzialny za wi´kszy projekt
cz´sto bywa „trudny”. Nie ukrywam, ˝e Banany bardzo
mnie zmieni∏y i myÊl´, ˝e to zmiana na dobre. Ka˝dy z nas
jest „trudny”. Pi´ciu facetów o tak ró˝nych charakterach,
usposobieniach i tak mocno zindywidualizowanych preferencjach i gustach, to jakby dwa i pó∏ ma∏˝eƒstwa... i to
wymaga pot´˝nej cierpliwoÊci, tolerancji i wyrozumia∏oÊci
do siebie nawzajem. Docieramy si´ ciàgle – choç czasem
ka˝dy traci równowag´ i puszczajà mu nerwy. Prze˝yliÊmy
ze sobà 150 koncertów i ponad 200 prób, setki godzin w
samochodzie, tysiàce rozmów, dziesiàtki k∏ótni i twórczych
dyskusji... i to sprawia, ˝e zawsze znajdzie si´ ktoÊ, kto
poda r´k´ i uspokoi sytuacj´.
Plany na ten rok?
Up∏ynie on pod znakiem promocji naszej p∏yty, tak wi´c
plany mamy g∏ównie koncertowe. Do koƒca roku nie
b´dziemy si´ anga˝owaç w nowe projekty, ale oko∏o
stycznia przysz∏ego roku powstanie druga p∏yta
Bananów pt. Banana Boat Klasycznie - trwajà rozmowy
z jednym z miesi´czników ˝eglarskich na wydanie takiej
wk∏adki. Ale to ju˝ ca∏kiem inna opowieÊç :))))
˚ycz´ wyczerpania nak∏adu zatem i dzi´kuj´ za roz mow´.
KP

III Ogólnopolski Festiwal Piosenki ˚eglarskiej „Z¢ZA 2004” w ¸aziskach Górnych.

Wypompuj Z´z´!!!
Na poczàtku maja 2002 byliÊmy Êwiadkami narodzin Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki ˚eglarskiej „Z¢ZA 2002” w ¸aziskach
Górnych. Druga edycja Festiwalu odby∏a si´ ju˝ w
drugi weekend maja i tak chyba zostanie na
przysz∏e
lata.
¸aziska
Górne,
po∏o˝one na Âlàsku, 20 km od
Katowic - sta∏y si´
„miastem portowym” i b´dà walczyç o dost´p do
morza. Festiwal
„Z¢ZA” jest wynikiem wspó∏pracy
Êlàskiej
grupy
szantowej Banana Boat z w∏adzami Miejskiego
Domu Kultury w ¸aziskach Górnych, gdzie od
kilku lat - dzi´ki uprzejmoÊci Dyrekcji - odbywajà
si´ próby artystyczne zespo∏u. Co roku Banany
wyst´pujà w koncertach dla Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy i innych imprezach pod
egidà Domu Kultury. Kikuletnie doÊwiadczenia
Êwietnego odbioru organizowanych tam przy
ró˝nych okazjach koncertów szantowych wskazywa∏y wyraênie, ˝e ten gatunek muzyki cieszy si´
znacznym zainteresowaniem nie tylko m∏odszych
ale i starszych mieszkaƒców ¸azisk i okolic. Taki
stan rzeczy spowodowa∏, ˝e zespó∏ Banana Boat
„sprzeda∏” Dyrektor MDK - pani Ewie Moçko,
pomys∏ organizacji festiwalu szantowego, który
mia∏by si´ staç cyklicznà imprezà, na sta∏e
wpisanà w kalendarz wydarzeƒ kulturalnych
¸azisk Górnych, a w ten sposób tak˝e trwa∏ym
elementem kulturowego pejza˝u Âlàska.
Dzi´ki wsparciu MDK oraz Rady Miasta projekt
móg∏ przejÊç z fazy nierealnej mrzonki, w faz´
realizacji. Miejski Dom Kultury sta∏ si´ g∏ównym
organizatorem
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Piosenki ˚eglarskiej Z¢ZA. Wkrótce tak˝e
Burmistrz ¸azisk Górnych, pan Miros∏aw Du˝y który mia∏ ju˝ okazj´ oglàdaç jak bawi si´ publicznoÊç przy szantowej muzyce - przedstawi∏ projekt Festiwalu Radzie Miejskiej, a ta zgodzi∏a si´
przeznaczyç Êrodki na organizacj´ imprezy. W
efekcie wspólnych dzia∏aƒ i kilkumiesi´cznych,
˝mudnych zabiegów „Z¢ZA” odb´dzie si´ po raz
trzeci.
Podczas poprzednich edycji festiwalu goÊci∏y tu
takie zespo∏y jak: Per∏y i ¸otry, Ryczàce

Dwudziestki, Orkiestra Samanta, North Cape,
Segars, Cztery Refy, Kant, Qftry, EKT Gdynia i
wiele innych, znanych i cenionych zespo∏ów. Do
historii przeszed∏ ju˝ ubieg∏oroczny koncert legendy polskiej szanty, zespo∏u Tonam i Synowie.
Swojà renom´ zdobywa sobie tak˝e festiwalowy
konkurs. Z roku na rok przyciàga on coraz
wi´kszà liczb´ amatorskich grup szantowych i
˝eglarskich. Laureaci konkursu festiwalowego
(m.in. Prawy Ostry z Bia∏egostoku, Sàsiedzi z
Gliwic, czy Ró˝a Wiatrów z Wroc∏awia) dziÊ sà
cenionymi wykonawcami, zapraszanymi na
ogólnopolskie przeglàdy szantowe, dajàcymi
w∏asne, cieszàce si´ uznaniem publicznoÊci koncerty. Z¢ZA choç m∏oda posiada ju˝ swojà atmosfer´, która sprawia, ˝e od poczàtku ciàgnà na nià
szantymaniacy z ca∏ego kraju a zespo∏y nie
odmawiajà organizatorom udzia∏u w koncertach.
Zawdzi´cza to „Z´za” niewàtpliwie swoim twórcom – zespo∏owi Banana Boat, którzy ka˝dego
roku oddajà temu festiwalowi swój czas,
pomys∏owoÊç i serce. Dzi´ki ciep∏emu przyj´ciu
przez mieszkaƒców ¸azisk oraz goÊci z ca∏ej polski i pracy wielu ludzi uda∏o si´ osiàgnàç sukces i
zaistnieç Z¢ZIE w ÊwiadomoÊci mi∏oÊników szant
w ca∏ej Polsce, czego dowodem jest fakt, ˝e Z¢ZA
znalaz∏a swoje miejsce w ogólnopolskich kalendariach imprez ˝eglarskich. Praca nad utrwaleniem renomy ka˝dego festiwalu to kwestia lat, a
praca ta w zasadzie nie koƒczy si´ nigdy, bo jednorazowa utrata zaufania publicznoÊci jest stratà
nie do odrobienia przez d∏ugi czas. Tak naprawd´
o dobrej renomie imprezy mo˝na mówiç dopiero
po kilku latach jej sprawnego funkcjonowania. W
przypadku Z¢ZY pozytywne recenzje pierwszej
edycji oraz zainteresowanie wykonawców i publicznoÊci tegorocznà imprezà - pozwalajà wierzyç,
˝e organizatorzy podà˝ajà w dobrym kierunku.
Redakcja

Rozmowa z Ewà Moçko, dyrektorem Miejskiego Domu
Kultury, organizatorem III Festiwalu Piosenki ˚eglarskiej
„Z¢ZA” w ¸aziskach Górnych.

Najwa˝niejsza
dobra atmosfera
Jak dosz∏o do powstania Festiwalu „Z´za” w ¸aziskach
Górnych?
Sta∏o si´ to za sprawà zespo∏u Banana Boat, który od
kilku ju˝ lat ma próby w naszym MDK. Zapytali, czy nie
chcielibyÊmy zorganizowaç festiwalu szantowego w
¸aziskach. ZgodziliÊmy si´ spróbowaç.
To dopiero trzecia edycja festiwalu, a ju˝ zalicza si´ on
do najlepszych w kraju. Jak w tak krótkim czasie uda∏o
Wam si´ to osiàgnàç?
Pracà, pracà i jeszcze raz pracà, zgranego zespo∏u
ludzi. Ch∏opcy z Banana Boat sà bardzo dobrymi organizatorami. Na dodatek sà bardzo sympatyczni a ich
zapa∏ i energia udzieli∏y si´ nam i wszyscy w MDK
poczuliÊmy, ˝e mo˝emy tu stworzyç kolejnà dobrà
imprez´. Dobrze nam si´ wspó∏pracuje. Nie liczymy
godzin pracy, jak trzeba to siedzimy po nocach.
Wspólnie staramy si´ stworzyç wokó∏ „Z´zy” dobrà
atmosfer´, by wszyscy: widzowie, zespo∏y amatorskie
jak i zawodowe, czuli si´ u nas dobrze.
Jak w∏adze i mieszkaƒcy ¸azisk odbierajà „Z´z´”?
Bardzo dobrze. W∏adze miasta sà bardzo otwarte na
kultur´. Od samego poczàtku wspierajà „Z´z´”
s∏owem i „d˝wi´czàcà monetà”. Chyba jà te˝ polubili,
bo sami uczestniczà w koncertach wraz z rodzinami. A
mieszkaƒcy? Dzi´ki „Z´zie” odkryliÊmy w ¸aziskach
licznà grup´ fanów szant. Rok temu by∏o ich ponad
2000 i myÊl´, ˝e b´dzie ich stale przybywaç.
Co festiwal da∏ miastu?
Przede wszystkim kolejnà, w napi´tym ju˝ kalendarzu,
imprez´ kulturalnà. Poza tym sta∏ si´ dobrà wizytówkà
dla miasta. Przyje˝d˝a na „Z´z´” sporo osób spoza
regionu. Dzi´ki festiwalowi ¸aziska Górne promujà si´
w ca∏ym kraju. Jest te˝ ciekawà alternatywà na
sp´dzanie wolnego czasu.
Rok temu na „Z´zie” zagrali legendarni „Tonam i
Synowie”. To by∏a wielka niespodzianka, czy w tym
roku te˝ nas czymÊ zaskoczycie?
Z pewnoÊcià tak. Niespodzianka zwiàzana b´dzie z
promocjà nowej p∏yty zespo∏u Banana Boat. Szczegó∏y
owiane sà najÊciÊlejszà tajemnicà. Powiem tylko, ˝e
fani grupy nie powinni przegapiç piàtkowego koncertu.
Jak pokazali w Krakowie – potrafià zaskoczyç.
Jakie utwory Bananów podobajà si´ Pani najbardziej?
Te z nurtu rozrywkowego, ale szanty te˝ polubi∏am...
Dzi´kuj´ za rozmow´
Rozmawia∏: Kamil Piotrowski

PROGRAM
III Festiwalu Piosenki
˚eglarskiej Z¢ZA
7 maja 2004 r. (piàtek)
sala widowiskowa MDK
godz. 17.00

Koncert konkursowy
17.00-17.15 Rozpocz´cie
BananaBoat&ALL HANDS „Z¢ZA”
17.15-19.30 Konkurs
19.30-20.00 North Cape
20.00-20.30 Sàsiedzi
20.30-21.00 Per∏y i ¸otry,
21.00-21.30 Ryczàce Dwudziestki
21.30-22.00 Zakoƒczenie koncertu,
og∏oszenie wyników konkursu.
Prowadzenie: Maciej J´drzejko
godz. 22.00
„Koncert Premierowy Bananó w”
22.00-23.00 Koncert promujàcy p∏yt´
Banana Boat - „A morze tak, a mo˝e nie”
23.30-02.00 Koncerty w klubie Taj Mahal

8 maja 2004 r. (sobota)
Estrada za Urz´dem Miasta
godz.17.00

Koncert gwiazd
17.00-17.10 Rozpocz´cie ALL HANDS
17.10-17.40 Ró˝a Wiatrów
17.40-18.20 EKT Gdynia
18.20-18.30 Wr´czenie nagród laureatom
18.30-19.30 Koncert laureatów
19.30-19.40 Banana Boat
19.40-20.20 Mordewind
20.20-21.00 Yank Shippers
21.00-21.40 Stonehenge
21.40-22.20 Orkiestra Samanta
22.20-23.00 Mechanicy Shanty
23.00-23.05 ALL HANDS ZAKO¡CZENIE
Prowadzenie: Bartek „Bongos” Konopka
Wst´p na wszystkie koncerty
-BEZP¸ATNY!
Kontakt z organizatorami:
Dyrektor Ewa Moçko, Miejski Dom Kultury
w ¸aziskach Górnych, ul. Âwierczewskiego 2,
tel/fax (032) 224-10-33
Kierownictwo artystyczne festiwalu:
Maciej J´drzejko i Banana Boat tel. 505-073-905
Aktualne informacje na temat festiwalu
dost´pne sà na stronie internetowej

www.zeza.szanty.pl

nowoÊci

Konkursy, konkursy
Konkurs na tegorocznej „Z´zie” b´dzie zupe∏nie
wyjàtkowy! Jury konkursu b´dzie komentowaç
wyst´py zespo∏ów publicznie, na ˝ywo, na
bie˝àco, po ka˝dym wyst´pie - troch´ na kszta∏t
IDOLA. Ka˝da z grup zaprezentuje oko∏o 15 minutowy repertuar, max 3 utwory (+2 rezerwowe, na
˝yczenie Jury lub PublicznoÊci). Emocje wi´c
towarzyszyç b´dà tak˝e publicznoÊci. Czy ta
formu∏a si´ przyjmie – zobaczymy. Na razie
potwierdza ona tylko fakt, ˝e „Z´za” pod ka˝dym
wzgl´dem chce byç wyjàtkowa. W przysz∏ym roku
proponuj´ „Szantowego BigBrothera zza festiwalowych kulis”. W jury zasiàdà:
Ola J´drzejko (polonistka)
Bo˝ena "Tib" Zasiadczuk
(dziennikarka, szantymaniak.pl)
Wojciech "Muzyk" Harmansa
(muzyk, Pe∏ry i ¸otry)
Janusz "Yasieq" Olszówka
(muzyk, Ryczàce Dwudziestki)
Tadeusz Wita
(Kierownik Artystyczny MDK w ¸aziskach Grn)
Andrzej Broƒka (wyk∏adowca, muzyk)
Do konkursu zg∏osi∏o si´ a˝ 11 zespo∏ów, zakwalifikowano do udzia∏u w konkursie 9. Sà to:
1. M∏ode BraDeLi
2. Leje na Pok∏ad
3. Pod Masztem
4. Nagielbank
5. Majtki Bosmana
6. Fair Lady
7. Za Horyzontem
8. Drakkar Pó∏nocnych Fiordów.
9. Psia Wachta
Zwyci´zcy konkursu XX Festiwalu KOPYÂå
w Bia∏ymstoku 2-3.04.2004:
I miejsce SAMHAIN (Lublin), II miejsce OSTATNIA
DESKA RATUNKU (Brodnica), III miejsce ULA
LEÂNIEWSKA z zespo∏em
wyró˝nienia: Ponton Club i Ma∏e Bradeli

Laureaci konkursu XV Szant we Wroc∏awiu
19-22.02.2004:
I miejsce SÑSIEDZI, II miejsce Piotr Âciesiƒski
z zespo∏em Szanta˝yÊci, III miejsce BUKANIERZY
wyró˝nienia: Pod Masztem, Ela KliÊ, Majtki
Bosmana, Za horyzontem, Bezmiary
Zwyci´zcy konkursu PPP w Tychach
23-25.01.2004:
I miejsce Du˝y Dzwon i Studio nagraƒ
BUKANIERZY (Warszawa), II miejsce Âredni
Dzwon LEJE NA POK¸AD (Tychy), III miejsce Ma∏y
Dzwon PSIA WACHTA (Kraków)

„A morze tak, a mo˝e nie” - BANANA BOAT
Chyba ca∏y Êwiat na to czeka∏. Po dwóch/trzech latach
heroicznych wysi∏ków nareszcie pojawi∏a si´ p∏yta
zespo∏u Banana Boat. 16 utworów, 100% a cappella,
70%
autorskich
tekstów i melodii
m.in. Z´za, Calais,
Requiem..., A morze tak a mo˝e nie
i kilka zupe∏nych
nowoÊci. Jest te˝
par´
znanych,
tradycyjnych folkowych songów.
Bananowy
styl
znacie z festiwali
szantowych... ale
tu jest troch´ inaczej. Nie da si´ bowiem na p∏ycie
oddaç tego, co Banany wyprawiajà na scenie. Dlatego
p∏yta jest bardziej do s∏uchania ni˝ do skakania. Z lampkà wina, przy kominku, nastrojowo... polecam.

„...z przemytu”
STARY SZMUGLER
„Morza pieÊƒ”
KOCHANKOWIE
SALLY BROWN

„Fala” - MORDEWIND

„Burza. Dekada
¸otrów”
PER¸Y i ¸OTRY

„Korsarska braç”
- RÓ˚A WIATRÓW

„Barowe opowieÊci”
- GDA¡SKA FORMACJA SZANTOWA
„Sk∏adanka”
TONAM&SYNOWIE

VI WIOSENNE SZANTOWISKO
Bytom, PARK MIEJSKI

29 maja 2004, godz 16.00
4 Refy
Atlantyda
Segars
Mechanicy Shanty
Sàsiedzi
North Cape
oraz laureaci konkursów
przedszkolnego, dzieci´cego
i Harcerskich Dru˝yn Wodnych

szczegó∏y: MDK nr 1 Bytom, tel. 281 25 08, www.szantymaniak.pl

