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nnoo  ttoo  ppoommppuujjeemm
Kolejny, piàty ju˝ numer Magazynu „Szantymaniak” dotar∏
w∏aÊnie do Waszych ràk. Tym razem towarzyszymy festi-
walowi „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´ zmobili-
zowa∏ 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 festi-
walach 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 szan-
towego, 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
SZANTYMANIAK
gazeta@szantymaniak.pl

POMÓ˚MY WOJTUSIOWI
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:
FFuunnddaaccjjaa  „„GGaajjuusszz””
8899  115522000000008800000000888899112200000000001188
BBaannkk  PPrrzzeemmyyss∏∏oowwyy  oo..  kkoommuunnaallnnyy  ww  ¸̧ooddzzii
zz  ddooppiisskkiieemm::  
NNaa  lleecczzeenniiee  WWoojjttuussiiaa  II∏∏oowwsskkiieeggoo
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.

GGOORRÑÑCCOO  AAPPEELLUUJJEEMMYY::  
PPOOMMÓÓ˚̊MMYY  WWOOJJTTUUSSIIOOWWII!!
Masz swojà stron´ WWW - umieÊç banerek o Wojtusiu

LLEETTNNIIEE  OOBBOOZZYY  MM¸̧OODDZZIIEE˚̊OOWWEE  w Krzy˝ach 
na Mazurach z elementami ˝eglarstwa,,  

22  ttyyggooddnniiee  oodd  992200  zz∏∏

NNaaddwwiiÊÊllaaƒƒsskkaa  AAggeennccjjaa  TTuurryyssttyycczznnaa,,  TTyycchhyy
tteell..  ((003322))  332266--2233--5500  ddoo  5533,,  wwwwww..nnaatt..ppll

ZZEESSPPÓÓ¸̧  PPAASSSSAATT  GGRRAAJJÑÑCCYY  MMUUZZYYKK¢¢
˚̊EEGGLLAARRSSKKÑÑ  SSZZUUKKAA  MMUUZZYYKKÓÓWW
ggiittaarraa  bbaassoowwaa,,  ggiittaarraa  aakkuussttyycczznnaa

PPRRÓÓBBYY  WW  BBYYTTOOMMIIUU
kkoonnttaakktt::  MMDDKK  nnrr  11  BByyttoomm,,  tteell  ((003322))  22881122550088

aaggoorreecckkaa@@mmddkk..bbyyttoomm..ppll

wwwwww..sszzaannttyymmaanniiaakk..ppll

KKLLUUBB  MMUUZZYYCCZZNNYY  „„GGAAWWRRAA”” ZZAAPPRRAASSZZAA  
KKOONNCCEERRTTYY sshhaannttyy,,  ffoollkk,,  rroocckk  ii  bblluueess

wwwwww..ggaawwrraa..wwrrooccllaaww..ppll
WWRROOCC¸̧AAWW,,  ppll..  WWrróóbblleewwsskkiieeggoo  33AA  

tteell..  ((007711))  334411  9933  5533,,  kkoomm::  669966  448844  112288  ddoo  113300
cczzyynnnnyy  ccooddzziieennnniiee  ww  ggooddzz..  1133::0000  --  ????



WWrreesszzcciiee  jjeesstt  WWaasszzaa  pp∏∏yyttaa,,  zzaaddoowwoolleennii??
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 oczeki-
wana p∏yta na rynku... czy tak jest naprawd´ nie wiemy
ale mamy ju˝ ponad 100 zamówieƒ z∏o˝onych przez
stron´ internetowà.
DDllaacczzeeggoo  ttaakk  dd∏∏uuggoo  ttrrwwaa∏∏oo  jjeejj  nnaaggrryywwaanniiee??
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 adiunk-
tem na Uniwersytecie Âlàskim, Micha∏ Maniara stoma-
tologiem, 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.
PPooddoobbnnoo  mmiiaa∏∏  bbyyçç  nnaa  pp∏∏yycciiee  zzaaaarraann˝̋oowwaannyy  pprrzzeezz  WWaass
kkaawwaa∏∏eekk  GGLLAADDóóww,,  ddllaacczzeeggoo  ssii´́  nniiee  uuddaa∏∏oo??
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.
SSkkààdd  uu  WWaass  ttaakkii  ddoobbóórr  rreeppeerrttuuaarruu,,  wwsszzaakk  nniiee  ttyyllkkoo  sszzaann--
ttyy  ÊÊppiieewwaacciiee??  NNaa  kkiimm  ssii´́  wwzzoorruujjeecciiee??
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.
KKttoo  ttwwoorrzzyy  WWaasszzàà  mmuuzzyykk´́,,  jjaakkii  jjeesstt  WWaasszz  ppooddzziiaa∏∏  rróóll  ww
zzeessppoollee??
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.
WW  BBaannaannaacchh  nniiee  mmaa  „„kksszzttaa∏∏ccoonneeggoo””  mmuuzzyykkaa,,  jjaakk  ssoobbiiee
rraaddzziicciiee,,  nniiee  bbrraakkuujjee  WWaamm  zzaawwooddoowwccaa??
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.
NNaajjddzziiwwnniieejjsszzee  mmiieejjssccee  ww  jjaakkiimm  wwyysstt´́ppoowwaalliiÊÊcciiee??
Hmmm... chyba Jaskinia Wierzchowska pod Krakowem.

Co roku odbywa si´ tam organizowana przez krakows-
kich ˝eglarzy zamkni´ta, niemal tajna szantowo-piwna
impreza PROSIAK. Panuje tam niezwyk∏y, niemal bajko-
wy klimat.
DDllaacczzeeggoo  rroobbiicciiee  ZZ´́zz´́,,  bboo  ttaakk  ttrrzzeebbaa,,  bboo  wwyyppaaddaa,,  ppoo  ccoo
nnaamm  jjeesszzcczzee  jjeeddeenn  ffeessttiiwwaall??
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 konsek-
wencjà 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 festi-
walach 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.
PPooddoobbnnoo  mmaasszz
ttrruuddnnyy  cchhaarraakktteerr,,
ccii´́˝̋kkoo  bbyyçç
BBaannaanneemm??
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 prefer-
encjach 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´.
PPllaannyy  nnaa  tteenn  rrookk??
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 :))))
˚̊yycczz´́  wwyycczzeerrppaanniiaa  nnaakk∏∏aadduu  zzaatteemm  ii  ddzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozz--
mmooww´́..

KKPP

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

bananowy song



Na poczàtku maja 2002 byliÊmy Êwiadkami naro-
dzin 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 Âlà-
sku, 20 km od
Katowic - sta∏y si´
„miastem porto-
wym” i b´dà wal-
czyç o dost´p do
morza. Festiwal
„Z¢ZA” jest wyni-
kiem 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 wskazy-
wa∏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´ pub-
licznoÊç przy szantowej muzyce - przedstawi∏ pro-
jekt 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 leg-
endy 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 kon-
certy. Z¢ZA choç m∏oda posiada ju˝ swojà atmos-
fer´, 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 twór-
com – 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 pol-
ski 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 kalen-
dariach imprez ˝eglarskich. Praca nad utrwale-
niem renomy ka˝dego festiwalu to kwestia lat, a
praca ta w zasadzie nie koƒczy si´ nigdy, bo jed-
norazowa 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 pub-
licznoÊci tegorocznà imprezà - pozwalajà wierzyç,
˝e organizatorzy podà˝ajà w dobrym kierunku.

RReeddaakkccjjaa

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

WWyyppoommppuujj  ZZ´́zz´́!!!!!!



JJaakk  ddoosszz∏∏oo  ddoo  ppoowwssttaanniiaa  FFeessttiiwwaalluu  „„ZZ´́zzaa””  ww  ¸̧aazziisskkaacchh
GGóórrnnyycchh??
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. 
TToo  ddooppiieerroo  ttrrzzeecciiaa  eeddyyccjjaa  ffeessttiiwwaalluu,,  aa  jjuu˝̋  zzaalliicczzaa  ssii´́  oonn
ddoo  nnaajjlleeppsszzyycchh  ww  kkrraajjuu..  JJaakk  ww  ttaakk  kkrróóttkkiimm  cczzaassiiee  uuddaa∏∏oo
WWaamm  ssii´́  ttoo  oossiiààggnnààçç??
Pracà, pracà i jeszcze raz pracà, zgranego zespo∏u
ludzi. Ch∏opcy z Banana Boat sà bardzo dobrymi orga-
nizatorami. 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. 
JJaakk  ww∏∏aaddzzee  ii  mmiieesszzkkaaƒƒccyy  ¸̧aazziisskk  ooddbbiieerraajjàà  „„ZZ´́zz´́””??
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.
CCoo  ffeessttiiwwaall  ddaa∏∏  mmiiaassttuu??
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. 
RRookk  tteemmuu  nnaa  „„ZZ´́zziiee””  zzaaggrraallii  lleeggeennddaarrnnii  „„TToonnaamm  ii
SSyynnoowwiiee””..  TToo  bbyy∏∏aa  wwiieellkkaa  nniieessppooddzziiaannkkaa,,  cczzyy  ww  ttyymm
rrookkuu  ttee˝̋  nnaass  cczzyymmÊÊ  zzaasskkoocczzyycciiee??
ZZ 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.
JJaakkiiee  uuttwwoorryy  BBaannaannóóww  ppooddoobbaajjàà  ssii´́  PPaannii  nnaajjbbaarrddzziieejj??
Te z nurtu rozrywkowego, ale szanty te˝ polubi∏am...
DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́

RRoozzmmaawwiiaa∏∏::  KKaammiill  PPiioottrroowwsskkii

RRoozzmmoowwaa  zz  EEwwàà  MMooççkkoo,,  ddyyrreekkttoorreemm  MMiieejjsskkiieeggoo  DDoommuu
KKuullttuurryy,,  oorrggaanniizzaattoorreemm  IIIIII  FFeessttiiwwaalluu  PPiioosseennkkii  ˚̊eeggllaarrsskkiieejj
„„ZZ¢¢ZZAA””    ww  ¸̧aazziisskkaacchh  GGóórrnnyycchh..

NNaajjwwaa˝̋nniieejjsszzaa
ddoobbrraa  aattmmoossffeerraa

PPRROOGGRRAAMM  
IIIIII  FFeessttiiwwaalluu  PPiioosseennkkii
˚̊eeggllaarrsskkiieejj  ZZ¢¢ZZAA

77  mmaajjaa  22000044  rr..  ((ppiiààtteekk))
ssaallaa  wwiiddoowwiisskkoowwaa  MMDDKK
ggooddzz..  1177..0000
KKoonncceerrtt  kkoonnkkuurrssoowwyy
1177..0000--1177..1155  RRoozzppoocczz´́cciiee  
BBaannaannaaBBooaatt&&AALLLL  HHAANNDDSS  „„ZZ¢¢ZZAA””
1177..1155--1199..3300  KKoonnkkuurrss
1199..3300--2200..0000  NNoorrtthh  CCaappee
2200..0000--2200..3300  SSààssiieeddzzii
2200..3300--2211..0000  PPeerr∏∏yy  ii  ¸̧oottrryy,,  
2211..0000--2211..3300  RRyycczzààccee  DDwwuuddzziieessttkkii
2211..3300--2222..0000  ZZaakkooƒƒcczzeenniiee  kkoonncceerrttuu,,
oogg∏∏oosszzeenniiee  wwyynniikkóóww  kkoonnkkuurrssuu..

Prowadzenie: Maciej J´drzejko
ggooddzz..  2222..0000  
„„KKoonncceerrtt  PPrreemmiieerroowwyy  BBaannaannóóww””
2222..0000--2233..0000  KKoonncceerrtt  pprroommuujjààccyy  pp∏∏yytt´́
BBaannaannaa  BBooaatt  --  „„AA  mmoorrzzee  ttaakk,,  aa  mmoo˝̋ee  nniiee””
2233..3300--0022..0000  KKoonncceerrttyy  ww  kklluubbiiee  TTaajj  MMaahhaall

88  mmaajjaa  22000044  rr..  ((ssoobboottaa))
Estrada za Urz´dem Miasta
ggooddzz..1177..0000  
Koncert gwiazd
1177..0000--1177..1100  RRoozzppoocczz´́cciiee  AALLLL  HHAANNDDSS  
1177..1100--1177..4400  RRóó˝̋aa  WWiiaattrróóww
1177..4400--1188..2200  EEKKTT  GGddyynniiaa
1188..2200--1188..3300  WWrr´́cczzeenniiee  nnaaggrróódd  llaauurreeaattoomm
1188..3300--1199..3300  KKoonncceerrtt  llaauurreeaattóóww
1199..3300--1199..4400  BBaannaannaa  BBooaatt
1199..4400--2200..2200  MMoorrddeewwiinndd
2200..2200--2211..0000  YYaannkk  SShhiippppeerrss
2211..0000--2211..4400  SSttoonneehheennggee
2211..4400--2222..2200  OOrrkkiieessttrraa  SSaammaannttaa
2222..2200--2233..0000  MMeecchhaanniiccyy  SShhaannttyy
2233..0000--2233..0055  AALLLL  HHAANNDDSS  ZZAAKKOO¡¡CCZZEENNIIEE

Prowadzenie: Bartek „Bongos” Konopka
WWsstt´́pp  nnaa  wwsszzyyssttkkiiee  kkoonncceerrttyy  

--  BB  EE  ZZ  PP  ¸̧  AA  TT  NN  YY  !!

KKoonnttaakktt  zz  oorrggaanniizzaattoorraammii::
DDyyrreekkttoorr  EEwwaa  MMooççkkoo,,  MMiieejjsskkii  DDoomm  KKuullttuurryy  

ww  ¸̧aazziisskkaacchh  GGóórrnnyycchh,,  uull..  ÂÂwwiieerrcczzeewwsskkiieeggoo  22,,  
tteell//ffaaxx  ((003322))  222244--1100--3333

KKiieerroowwnniiccttwwoo  aarrttyyssttyycczznnee  ffeessttiiwwaalluu::
MMaacciieejj  JJ´́ddrrzzeejjkkoo  ii  BBaannaannaa  BBooaatt  tteell..  550055--007733--990055  

AAkkttuuaallnnee  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  ffeessttiiwwaalluu
ddoosstt´́ppnnee  ssàà  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj

wwwwww..zzeezzaa..sszzaannttyy..ppll



Konkursy, konkursy

ZZwwyyccii´́zzccyy  kkoonnkkuurrssuu  PPPPPP  ww  TTyycchhaacchh
2233--2255..0011..22000044::

I miejsce Du˝y Dzwon i Studio nagraƒ
BBUUKKAANNIIEERRZZYY (Warszawa), II miejsce Âredni

Dzwon LLEEJJEE NNAA PPOOKK¸̧AADD (Tychy), III miejsce Ma∏y
Dzwon PPSSIIAA  WWAACCHHTTAA (Kraków)

ZZwwyyccii´́zzccyy  kkoonnkkuurrssuu  XXXX  FFeessttiiwwaalluu  KKOOPPYYÂÂåå  
ww  BBiiaa∏∏yymmssttookkuu  22--33..0044..22000044::

I miejsce SSAAMMHHAAIINN (Lublin), II miejsce OOSSTTAATTNNIIAA
DDEESSKKAA  RRAATTUUNNKKUU  (Brodnica), III miejsce UULLAA

LLEEÂÂNNIIEEWWSSKKAA  zz  zzeessppoo∏∏eemm
wyró˝nienia: PPoonnttoonn  CClluubb  ii  MMaa∏∏ee  BBrraaddeellii

LLaauurreeaaccii  kkoonnkkuurrssuu XXVV  SSzzaanntt  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu
1199--2222..0022..22000044:

I miejsce SSÑÑSSIIEEDDZZII,,  II miejsce PPiioottrr  ÂÂcciieessiiƒƒsskkii  
z zespo∏em SSzzaannttaa˝̋yyÊÊccii, III miejsce BBUUKKAANNIIEERRZZYY

wyró˝nienia: Pod Masztem, Ela KliÊ, Majtki
Bosmana, Za horyzontem, Bezmiary

nowoÊci

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 min-
utowy 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 festi-
walowych kulis”. W jury zasiàdà:

OOllaa  JJ´́ddrrzzeejjkkoo (polonistka)
BBoo˝̋eennaa  ""TTiibb""  ZZaassiiaaddcczzuukk  

(dziennikarka, szantymaniak.pl)
WWoojjcciieecchh  ""MMuuzzyykk""  HHaarrmmaannssaa  

(muzyk, Pe∏ry i ¸otry)
JJaannuusszz  ""YYaassiieeqq""  OOllsszzóówwkkaa  

(muzyk, Ryczàce Dwudziestki)
TTaaddeeuusszz  WWiittaa  

(Kierownik Artystyczny MDK w ¸aziskach Grn)
AAnnddrrzzeejj  BBrrooƒƒkkaa (wyk∏adowca, muzyk)

Do konkursu zg∏osi∏o si´ a˝ 11 zespo∏ów, zakwa-
lifikowano do udzia∏u w konkursie 9. Sà to: 

11..  MM∏∏ooddee  BBrraaDDeeLLii
22..  LLeejjee  nnaa  PPookk∏∏aadd  
33..  PPoodd  MMaasszztteemm
44..  NNaaggiieellbbaannkk

55..  MMaajjttkkii  BBoossmmaannaa
66..  FFaaiirr  LLaaddyy

77..  ZZaa  HHoorryyzzoonntteemm
88..  DDrraakkkkaarr  PPóó∏∏nnooccnnyycchh  FFiioorrddóóww..  

99..  PPssiiaa  WWaacchhttaa

„„AA  mmoorrzzee  ttaakk,,  aa  mmoo˝̋ee  nniiee””  --  BBAANNAANNAA  BBOOAATT

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 mo-
rze tak a mo˝e nie
i kilka zupe∏nych
nowoÊci. Jest te˝
par´ znanych,
tradycyjnych fol-
kowych 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 lamp-
kà wina, przy kominku, nastrojowo... polecam.

„„FFaallaa””  --  MMOORRDDEEWWIINNDD

„„BBuurrzzaa..  DDeekkaaddaa
¸̧oottrróóww””
PPEERR¸̧YY  ii ¸̧OOTTRRYY

„„MMoorrzzaa  ppiieeÊÊƒƒ””  
KKOOCCHHAANNKKOOWWIIEE
SSAALLLLYY  BBRROOWWNN

„„KKoorrssaarrsskkaa  bbrraaçç””  
--  RRÓÓ˚̊AA  WWIIAATTRRÓÓWW

„„BBaarroowwee  ooppoowwiieeÊÊccii””  
--  GGDDAA¡¡SSKKAA  FFOORR--
MMAACCJJAA  SSZZAANNTTOOWWAA

„„SSkk∏∏aaddaannkkaa””  
TTOONNAAMM&&SSYYNNOOWWIIEE

„„......zz  pprrzzeemmyyttuu””
SSTTAARRYY  SSZZMMUUGGLLEERR





VVII  WWIIOOSSEENNNNEE  SSZZAANNTTOOWWIISSKKOO
BByyttoomm,,  PPAARRKK  MMIIEEJJSSKKII

2299  mmaajjaa  22000044,,  ggooddzz  1166..0000

44  RReeffyy
AAttllaannttyyddaa

SSeeggaarrss
MMeecchhaanniiccyy  SShhaannttyy

SSààssiieeddzzii
NNoorrtthh  CCaappee

oorraazz  llaauurreeaaccii  kkoonnkkuurrssóóww  

pprrzzeeddsszzkkoollnneeggoo,,  ddzziieeccii´́cceeggoo  

ii  HHaarrcceerrsskkiicchh  DDrruu˝̋yynn  WWooddnnyycchh

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


