
SĄSIEDZI - Folk & szanty 
 
Zespół folkowo-szantowy Sąsiedzi powstał w październiku 2001 r. w Gliwicach. W repertuarze grupy znajduje się 
muzyka folkowa i folk morski, w tym szanty - marynarskie pieśni pracy, śpiewane a cappella, na 6 głosów. 
Inspiracje muzyczne Sąsiedzi czerpią z Bretanii, Irlandii, Szkocji, muzyki dawnej ale ostatnio też z rodzimego 
folkloru śląskiego. Atutem Sąsiadów jest różnorodność. Potrafią i żywiołowo zagrać i nastrojowo zaśpiewać. 
Dobrze współbrzmiące głosy, bogate, akustyczne instrumentarium (skrzypce, flety, gitary, mandolina, koncertina) 
oraz autorskie aranżacje składają się na rozpoznawalny już styl Sąsiadów. 
 
W ciągu kilku osatnich lat Sąsiedzi wypracowali sobie pozycję jednej z czołowych grup na świecie, młodszego 
pokolenia, odtwarzających tradycyjne pieśni dawnych pokładów. Sięgając po tak różnorodny repertuar, śpiewając 
w kilku językach: po polsku, angielsku, rosyjsku i francusku, stali się jednym z oryginalniejszych zespołów 
marynistycznej sceny folkowej. Ta różnorodność otwarła im bramy wielu ważnych festiwali w Europie i na świecie, 
m.in. "The Tall Ship Celebration" w Bay City w USA, “Festival du Chant de Marin" w Paimpol i "Tatihou Traversees 
Festival" we Francji, czy najbardziej prestiżowego na świecie "Sea Music Festival" w legendarnym Mystic Seaport 
Museum w USA. Do udziału w nich wybrano ich spośród setek kandydatów. Tym samym trafili do nielicznej grupy 
wykonawców folku morskiego na świecie, którzy zaliczyli trzy najważniesze dla tego nurtu festiwale w Krakowie, w 
Paimpol i w Mystic. Sąsiedzi występowali też w Holandii, Czechach, Norwegii i Niemczech. Stale też pojawiają się 
na festiwalach w Polsce. W sumie zagrali już ponad 400 koncertów. 
Od 2010 roku są gospodarzem własnego Festiwalu Morza „Nad Kanałem“ w Gliwicach, na który zapraszają m.in. 
uznanych szantymenów spotkanych podczas zagranicznych wyjazdów. 
 
Zdobyli główne nagrody większości żeglarskich festiwali, w tym te najbardziej prestiżowe - Grand Prix 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Shanties", "Szant we Wrocławiu" czy "Szant w Giżycku" oraz 
Nagrody Publiczności Festiwalu "Kubryk" w Łodzi oraz "Portu Pieśni Pracy" w Tychach. 
 
Wydali dwa albumy: Wrócić do Derry“ w 2005 r. i „Brocéliande“ w 2008 r. (ta ostatnia zdobyła piąte miejsce w 
konkursie na „Folkowy Fonogram Roku Internautów - Wirtualne Gęśle 2009“), i jeden mini album (tzw. EP):  
„Sąsiedzi | Folk & szanty | 2001-2011“ (2011 r.), który ukazał się w rekordowym, jak na szantowe i folkowe realia 
nakładzie 50.000 egzemplarzy! 
 
Obecnie zespół tworzą: 
Kamil Piotrowski - śpiew (tenor), mandolina, gitara  
Dominika Płonka - śpiew (mezzosopran), flety 
Piotr Świeściak - śpiew (baryton), gitara 
Marek Wikliński - śpiew (bas), koncertina, drumla 
Elżbieta Król - śpiew (alt), skrzypce 
Mirosław Walczak - śpiew (baryton), skrzypce 
 
Strona internetowa wykonawcy: www.sasiedzi.art.pl 
 
W razie pytań prosimy o kontakt z  
Kamil Piotrowski  
INVINI Management 
tel. 32 722 03 07 
mobile: 516 067 476 
mail: kamil.piotrowski@invini.pl 


