


         SHAMROCK to muzyka irlandzka. Zespó³ by³ goœciem  najwiêkszych festiwali folkowych w Polsce.
 Uczestnik  warsztatów oraz sesji muzycznych w Irlandii, Szkocji. 
 Nominowany w 2003 r. do najbardziej presti¿owej Nagrody muzycznej w Polsce FRYDERYKI 2002
 w kategorii ALBUM ROKU ETNO FOLK za p³ytê CELTIC. Nagra³ 4 p³yty: SHAMROCK, SZKOCJA,
CELTIC, OPOWIEŒÆ.  Utwory zespo³u znalaz³y siê na wielu sk³adankach z muzyk¹ folkow¹ i nie tylko.
Goœæ programów TVP 1, TVP2, TV Polonia oraz PR. 
W swojej dzia³alnoœci koncertowej profesjonalnie zajmuje siê organizacj¹ imprez w stylu irlandzkim... 
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