
Folk & szanty



Zespół Sąsiedzi powstał w 2001 r.  
w Gliwicach. Nazwa zespołu pochodzi 
od pubu „U Sąsiada“, gdzie w czasach 
studenckich często śpiewaliśmy, nie 
tylko szanty. Tam tworzył się nasz 
pierwszy repertuar. Dziś znajduje się 
w nim zarówno muzyka folkowa jak  
i szanty - marynarskie pieśni pracy, śpie-
wane a cappella. Komponujemy także 
własne utwory. Inspiracje czerpiemy  
z Bretanii, Irlandii, Szkocji, muzyki daw-
nej oraz rodzimego folkloru śląskiego, 
wykraczając znacznie poza folk morski, 
od którego zaczynaliśmy. Naszymi atu-
tami są dobrze współbrzmiące głosy, 
bogate, akustyczne instrumentarium 
oraz autorskie utwory i aranżacje. Po-
trafimy żywiołowo zagrać i nastrojowo 
zaśpiewać (po polsku, angielsku, rosyj-
sku i francusku). Przez lata wypracowa-
liśmy własny, rozpoznawalny styl.

Sąsiedzi
Folk i szanty

The Neighbours were formed in 2001 
in Gliwice (Poland). First time we played 
music together in the pub “Neigh-
bour’s”. Initially, we performed mostly 
folk and sea shanties (maritime work 
songs performed a cappella in Polish, 
English and French). Today our set list 
includes also our own original compo-
sitions. Additionally, the Neighbours 
incorporate music from other cultures 
in our repertoire, including traditional 
tunes from Cape Breton, Ireland and 
Scotland, as well as our own Silesian 
folk and also some early music com-
positions. The combination of musi-
cians in the Neighbours give the band 
its own unique sound. The magnetism 
of the group lies in its intricate harmo-
nies richly orchestrated with acoustic 
instrumentation. The Neighbours have 
developed our own distinctive style.

The Neighbours
Folk & shanties

Sąsiedzi a été fondé en octobre 2001 
dans la ville de Gliwice. Il porte le nom 
d’un bar: « Chez le Voisin » en souvenir 
du temps où, alors étudiants, le groupe 
avait l’habitude de s’y retrouver pour 
chanter des ‘shanties’ (chants de ma-
rins). Le groupe compose ses propres 
pièces et puise son inspiration dans la 
musique traditionnelle irlandaise, écos-
saise et bretonne (musiques celtiques) 
ainsi que dans le folklore polonais. Les 
atouts du groupe sont: leurs voix aux 
sonorités puissantes, la diversité de 
leur instruments acoustiques, la qua-
lité de leurs arrangements musicaux, 
leur interprétation multilingue de leurs 
morceaux, qui rend leur musique plus 
accessible. Ils ont su créer leur propre 
style, reconnaissable à leur dynamisme 
et à la maitrise de leurs instruments de 
musique.

Les Voisins
Musiques celtiques & chants de marins
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Jakub Owczarek
bodhran | śpiew/voice/chant (baryton)

Dominika Płonka
flety/flutes | śpiew/voice/chant (mezzosopran)

Elżbieta Król
skrzypce/violin/violon | śpiew/voice/chant (alt)

Adrian Poznachowski
gitara/guitar/guitare | śpiew/voice/chant (baryton)

Marek Wikliński
concertina | śpiew/voice/chant (bas)

Kamil Piotrowski
mandolina/mandolin/mandoline | gitara/guitar/guitare

śpiew/voice/chant (tenor)
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Zagraliśmy już ponad 250 koncertów 
w Polsce i zagranicą (Francja, Ho-
landia, Czechy). Występowaliśmy na 
festiwalach szantowych i folkowych,  
w tawernach i w plenerze, zarówno dla 
kilkutysięcznej widowni jak i podczas 
kameralnych koncertów. Zespół wy-
stępował również w telewizji i w radiu, 
w programach na żywo i audycjach po-
święconych muzyce żeglarskiej i folko-
wej m.in. w TVP1, Telewizji Polonia, TV 
Silesia, w Radiu Piekary, Radiu Szczecin, 
Radiu Rzeszów, w polonijnym radiu 
Rytm w Nowym Jorku. Regularnie sły-
chać nas w programach II i III Polskiego 
Radia. Do wspólnego występu zapra-
szali nas też muzycy folkowi: Johnny 
Collins (Anglia), Pat Sheridan (Irlandia), 
Simon Spalding (USA).

Koncerty
The Neighbours have performed over 
250 concerts in Poland and abroad 
(France, Holland, Czech Rep). The stag-
es we’ve played have ranged from folk 
and shanties festivals, taverns, open 
air concerts for large crowds to small 
club venues and corporate functions. 
We’ve appeared many times on na-
tional Polish TV (TVP1, TVP Polonia) 
and Radio (e.g. Radio Szczecin, Radio 
Rzeszów) shows devoted to maritime 
and folk music. We get regular airplay 
on public Radio 2 and Radio 3. We’ve 
appeared on Radio Libertaire in Paris 
and Radio Rytm in New York too. We’ve 
been invited onstage by renowned in-
ternational folk artists such as: Johnny 
Collins (UK), Pat Sheridan (Ireland) and 
Simon Spalding (USA).

Concerts
Ils ont joué plus de 250 concerts, en 
Pologne et à l’étranger (France, Pays 
Bas, Tchéquie). Ils ont joué aussi bien 
devant dix mille personnes au cours 
de grands festivals, que des concerts 
de musique de chambre. Le groupe a 
aussi joué pour la télévision et la radio 
polonaise, dans les émissions en di-
rect consacrées à la musique folk et au 
chant marin. Leur musique est diffusée 
entre autres à la radio Libertaire à Paris 
et à la radio Rytm à New York. Sasiedzi 
a été invité par des shantymen étran-
gers et les musiciens de folk  comme: 
Johnny Collins (Angleterre), Pat Sheri-
dan (Irlande), Simon Spalding (USA).

Les Concerts

ph
ot

o:
 N

at
al

ia
 R

aj
sz

ys
ph

ot
o:

 M
ic

ha
ł R

ab
ie

j



W 2008 r. dołożyliśmy do kolekcji na-
grodę, najbardziej prestiżową: Grand 
Prix 27. Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki Żeglarskiej „Shanties” w Kra-
kowie.

In 2008 the Neighbours were awarded 
the prestigious Grand Prix of 27th In-
ternational Maritime Festival “Shan-
ties” in Cracow.  

En 2008 le groupe a été récompensé 
du plus prestigieux des prix: Le Grand 
Prix du festival des festivals, le 27ème 
Festival International  du chant marin à 
Cracovie « Shanties 2008 ».

Już po miesiącu od powstania zosta-
liśmy nagrodzeni Grand Prix dwóch 
największych festiwali żeglarskich na 
Śląsku.  W ciągu trzech lat działalności 
zdobyliśmy też nagrody najważniej-
szych festiwali w Polsce.

Nagrody
In the second month of band’s exis-
tence we were awarded the Grand Prix 
at two of the biggest maritime festivals 
in Silesia. During the next three years 
we also won the Grand Prix at all of the 
biggest festivals in Poland.

Awards
Un mois après la fondation du groupe, 
Sasiedzi a gagné des Grands Prix au 
cours de 2 grands festivals en Silesie. 
Au cours des 3 années suivantes il a 
remporté :

Les Prix

• Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties 2008” w Krakowie
• I miejsce Spotkań z Piosenką Żeglarską i Muzyką Folk „Szanty we Wrocławiu 2004“
• Grand Prix Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Szanty w Giżycku 2003“
• Grand Prix i Nagroda Publiczności Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Tratwa 2001“ w Katowicach
• Grand Prix Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Silesian Shanties 2001“ w Gliwicach
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Rekomendacje / Recommendations / Coups de coeur
„Sąsiadów” darzę ogromną sympatią 
i... szacunkiem! Poznałem ich kiedyś 
na warsztatach w Krakowie, na które 
się mocnawo spóźnili. Przyjemnie było 
patrzeć, jak potrafili nadrobić stracony 
czas intensywnością pracy. Wiedzia-
łem, że skoro mają taką chęć do roboty 
(i ta chęć im nie przejdzie!), to sukcesy 
MUSZĄ przyjść. I co? Może nie miałem 
racji???
Mirek Kowalewski /Zejman & Garkumpel/

Z wielkim zainteresowaniem obser-
wuję rozwój zespołu „SĄSIEDZI”. I na-
prawdę jest na co popatrzeć, a przede 
wszystkim czego posłuchać. Jeszcze 
niedawno „dobrze zapowiadający się” 
młody zespół, dziś jest już w pełni 
profesjonalną formacją. Są jedną z nie-
wielu grup w Polsce, które atrakcyjnie  
i stylowo potrafią przekazać każdej 
publiczności szerokie spektrum swo-
ich fascynacji muzyką folk, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pieśni morskich, 
w tym również szant.
Jurek Rogacki /Cztery Refy/

Mimo upływu czasu, niemałego już 
doświadczenia i sukcesów estrado-
wych - ciągła świeżość, spontaniczność 
i radość śpiewu. Płynąca z tej najważ-
niejszej – radości wspólnej zabawy 
ze słuchaczami. I ciągłe doskonalenie 
„swojej sztuki“. Bezcenna zaleta i walor 

każdego wykonawcy. Bycie z „Sąsiada-
mi“ po drugiej stronie mikrofonu to 
prawdziwa przyjemność, czego naj-
prostszym i dobitnym przykładem jest 
„Broceliande“, ostatni kompakt grupy. 
Szczerze gratuluję i polecam.
Marek Szurawski /Stare Dzwony/

Sąsiedzi to jeden z bardziej interesu-
jących obecnie zespołów folkowo-
szantowych, który z pasją łączy, pełne 
pięknych harmonii, tradycyjne pieśni 
morza z instrumentalnym bogactwem 
muzyki irlandzkiej i bretońskiej. 
Oczarują zwłaszcza tych, którzy chcą 
rozsmakować się w poetyce morza. 
Muzyczna uczta inspirowana trady-
cyjnym folkiem, suto nakrapiana au-
torskimi pomysłami i konferansjerką, 
prowadzoną z doskonałą znajomością 
tematu - dopełniają obrazu śląskich 
Sąsiadów.
Maciej Jędrzejko /szantymaniak.pl/

I was very impressed and really loved 
the authentic traditional delivery of 
such shanties as, Roll Boys Roll and 
Flukey Alley. You have great versatili-
ty in sound with the ability for both a 
cappella and musical accompaniment 
which provides good entertainment 
value for your audiences. Keep up the 
good work.
Pat Sheridan /Press Gang/Warp Four/

Sasiedzi sing in strong, wonderfully 
blended harmonies in the best Polish 
shanty-group tradition; they also featu-
re virtuosic instrumental skills. I invited 
Sasiedzi to do a set with me onstage in 
Szczecin (Poland), and they performed 
magnificently, with only a few minutes 
for rehearsal. This is remarkable becau-
se some of them had never heard my 
songs before! I recommend Sasiedzi 
without any reservations. I think they 
are one of the most exciting new gro-
ups to come out of the Polish shanty/
folk music scene.
Simon Spalding

Sąsiedzi c’est avant tout le souffle du 
large et des voix venues de l’océan, pu-
issantes et profondes comme la houle 
qui vous submerge et vous donnent 
des frissons... J’aime particulièrement 
les chansons de marin en langue polo-
naise. Les arrangements sont vraiment 
bien « ficelés » et l’instrumentation 
résolument acoustique met en valeur 
les compositions du groupe tout au-
tant que les chansons traditionnelles.  
Brocéliande le dernier CD de Sąsiedzi 
est un petit bijou pour tout ceux qui 
aiment les chansons de la mer.
Emile Clifford Guenard /Marinade/

Sasiedzi... sincères et naturels ! Six mu-
siciens qui aiment partager en toute 

simplicité des chansons de marins, 
de comptoirs... mais aussi une touche 
d’émotion qu’ils savent imposer en 
concerts, des pubs... aux grands festi-
vals. Le CD « Brocéliande » qui est très 
fidèle à la scène, bravo... ce qui n’est 
pas si facile ! Les reprises traditionnel-
les des pays celtiques s’enrichissent 
aujourd’hui de créations aux couleurs 
de l’Est. L’harmonie des voix et les ar-
rangements originaux offrent un son 
particulier, actuel... avec un charme 
fou lorsque l’accent polonais se cache 
derrière le français! Surtout ne chan-
gez rien, c’est ce métissage qui nourrit 
votre musique et notre plaisir à vous 
écouter! Les routes de France et d’Eu-
rope vous attendent !
Didier Dubreuil /Les Dièses/

C’est au cours des festivals de Cracovie 
et de Sosnowiec que j’ai pu découvrir 
les Sasiedzi et être d’emblée conquise 
par leur dynamisme, leurs voix aux 
timbres puissants et la qualité de leur 
jeu instrumental, bref par leur charme 
et leur talent. Ils ont répondu à mon 
invitation et ont enthousiasmé le pu-
blic de Château Thierry et de Reims au 
cours du festival Saint Patrick 2009; Ils 
méritent vraiment de se faire connaître 
en France!
Danielle Loppin /Danse en Omois/



Dyskografia
Discography
Discographie

Składanki
Compilations
Les compilations

2009 - „Roll Boys Roll” na  „Bie Daip - Appingedam ‘09”, Wydawca: Armstrong’s Patent (Holandia) 

2009 -  „Czarna Maryśka“ i „Johnny, I hardly knew ye“ na  „Sail Szczecin”, Wydawca: Polskie Radio Szczecin

2007 - „Tourdion“ na  „The Polish Smooth, Jazz & Folk Music” (3 CD), Wydawca: Polonia Records

2006 - „Powrót“ na  „Zobaczyć Morze” (3 CD), Wydawca: Fundacja Gniazdo Piratów

2006 - „Marynarz królewskiej floty“ i „Szkuner z Cotentin“ na „Szanty z Sercem“, Wydawca: Urząd Miasta Tychy

2005 - „Sjaracule“ i „Gorzolka Folk“ na  „Ogrodzieniec, wirtualny zamek“, Wydawca: Gmina Ogrodzieniec

2004 - „Gilderoy“ na  „Szanty z Sercem“, Wydawca: Urząd Miasta Tychy

„Brocéliande” (2008 r.). „Wrócić do Derry” (2005 r.)



Jakub Owczarek
tel: +48 608 659 408

e-mail: okuba@poczta.onet.pl

Kamil Piotrowski
tel: +48 516 067 476

e-mail: apress@post.pl
(contact in English)

Dominika Płonka
tel: +48 604 546 439

e-mail: smootna@gmail.com
(le contact en francais)

www.sasiedzi.art.pl
www.myspace.com/sasiedzifolk


