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AKTYWUJdobro
 Aktywuj DOBRO to projekt społeczno-kulturalny, oparty o działania 

charytatywne, skierowane na pomoc drugiemu człowiekowi. Hasła, które 
przyświecają naszej działalności, to nie puste slogany, lecz motto, którym 
żyjemy. Chcemy poprzez działania kulturalne szerzyć DOBRE słowo, zarażać 
ludzi DOBRĄ jakością, sztuką którą warto obserwować i tworzyć. Wierzymy, 
że współpraca między ludźmi jest kluczem do zmiany świata, a nasze umie-
jętności odpowiednio wykorzystane i pomnożone umożliwiają nam tworzenie 
DOBRYCH rzeczy.
 
Koncert   aktywuj DOBRO jest wydarzeniem charytatywnym. Dochód zebrany 
podczas koncertu przeznaczamy na konkretny cel. Pierwszą edycją w grudniu 
2016 roku wsparliśmy aktualnie budowane hospicjum w Skoczowie. Każdy 
kolejny koncert organizujemy, by wesprzeć finansowo najbardziej potrzebują-
cych. Chcemy, aby to jak żyjemy i z KIM żyjemy było naszą pasją i zmieniało 
rzeczywistość.
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Pierwsza edycja aktywuj DOBRO odbyła się 6 grudnia 2016r. w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Zaprosiliśmy do współpracy artystów 
z różnych dziedzin. Na deskach cieszyńskiego teatru wystąpił zespół Mikro-
music, Riffertone oraz Jacek Noch z kabaretem Łowcy.B. Koncert spotkał się 
z bardzo dużym zainteresowaniem, czego wynikiem jest uzbierana suma 
20tys. złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na wsparcie hospicjum 
w Skoczowie. 

Zależy nam na cykliczności koncertów charytatywnych. Chcemy, aby połącze-
nie sztuki z działaniami charytatywnymi miało jeszcze większy wpływ i otwi-
erało serca ludzi na pomoc drugiemu człowiekowi.

Już 22 maja 2017 roku planujemy drugą edycję  aktywuj DOBRO. 
Chcielibyśmy zaprosić do współpracy kolejnych artystów polskiej sceny 
muzycznej i kabaretowej.  
/ Ghostman z zespołem: Robert Szewczuga, Piotr Matusik, Patryk 
Zakrzewski, Krzysztof Maciejowski / Skazani na Bluesa / komicy: Mi-
chał Kempa, Piotr Popek / . 

Koncert odbędzie się jak poprzednio w cieszyńskim Teatrze im. Adama 
Mickiewicza.

Dochód z koncertu przeznaczymy na wsparcie budowy hospicjum dla dzieci 
ŚWIETLIKOWO. Jednego z niewielu w Polsce bezpłatnych Ośrodków dzien-
nych dla nieuleczalnie chorych dzieci - Śląskiego Hospicjum Stacjonarnego 
przeznaczonego wyłącznie dla dzieci.
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Zmotywowani sukcesem koncertu #aktywuj DOBRO w grudniu 2016 roku pragniemy za-
prosić Państwa do współpracy przy organizacji kolejnej edycji wydarzenia.
Będzie to koncert, który zrodził się z potrzeby serc i pomocy drugiemu człowiekowi. 

Organizacja wydarzenia na taką skalę wiąże się z ogromnymi wydatkami oraz wkładem pracy 
organizatorów i wolontariuszy. Koncert ten odbędzie się dzięki pomocy życzliwych ludzi oraz 
przyjaznych nam firm, które przy równoczesnej promocji swojej marki zechcą udzielić nam 
niezbędnego wsparcia finansowego. 
Wspólnymi siłami, w tym dniu zorganizujemy koncert oraz zbiórkę pieniędzy. Dochód zebrany 
podczas koncertu przeznaczymy na wsparcie budowy hospicjum dla dzieci ŚWIETLIKOWO. 
Jednego z niewielu w Polsce bezpłatnych Ośrodków dziennych dla nieuleczalnie chorych dzie-
ci - Śląskiego Hospicjum Stacjonarnego przeznaczonego wyłącznie dla dzieci.
 
Bilety na koncert można zakupić drogą internetową na stronie www teatru, lub bezpośrednio 
w kasie teatru.

W ramach współpracy możemy Państwu zaoferować:

1. nadanie tytułu Patrona Medialnego  koncertu aktywuj DOBRO;
2. zamieszczenie Państwa logotypów w mediach społecznościowych wydarzenia;
3. zamieszczenie Państwa logotypów na banerze koncertu;
4. przekazanie informacji o Patronach Medialnych przed koncertem;
5. ekspozycję materiałów promocyjnych typu roll-up przed koncertem w hallu teatru;
6. przeprowadzenie wywiadów z artystami (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrażą Państwo chęć współpracy z nami. 
Serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.

Pozostajemy do dyspozycji w celu omówienia wszelkich szczegółów dotyczących naszej 

propozycji pod adresem e-mail: symeon.czepczor@gmail.com. 
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/ Ghostman wraz z zespołem: Szewczuga, Matusik, Zakrzewski, Maciejowski

/ Skazani na Bluesa

/ standuperzy: Michał “Kempa” Kempa, Piotr Popek

• Ghostman
Ghostman jest wokalistą, który używa głosu jako instrumentu. Tworzy muzykę na żywo, często przy pomocy 
loopera i efektów gitarowych. Improwizuje, bawi się brzmieniem, dynamiką, fakturą dźwięku. Jego twórczość jest 
intuicyjna, świeża i emocjonalna. Rodzi się na scenie, na oczach widzów. Ghostman podczas każdego występu 
eksperymentuje, dociera do niezbadanych wcześniej przestrzeni. Śpiewając, posługuje się językiem brzmiącym 
jak mieszanka dialektów z różnych stron świata. Jednak w rzeczywistości nie zna żadnego z nich. Traktuje je jako 
dar, możliwość wyrażania przeróżnych emocji. Brak ograniczeń słowem czy wyuczonym tekstem pozwala mu na 
ogromną wolność ekspresji. W swojej muzyce łączy elementy jazzu, afrykańskiego etno, muzyki elektronicznej 
oraz popu. Artysta oryginalny, tworzący muzykę porywającą wyjątkowym klimatem i różnorodnością. Na swoim 
koncie ma występy ze współudziałem muzyków polskiej sceny jazzowej i klubowej. Wciąż tworzy nowe projekty. 
Podczas koncertu usłyszymy go w towarzystwie zaprzyjaźnionych muzyków: 
   • Robert Szewczuga 
Gitarzysta basowy, kompozytor. Współpracował/współpracuje z wieloma muzykami sceny jazzowej, bluesowej 
oraz popowej, między innymi: Tomasz Szukalski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Janusz Muniak, Jarosław Śmietana, 
Apostolis Anthimos... Występował na znanych festiwalach m.in. Bielska Zadymka Jazzowa, Warsaw Summer Jazz 
Days, Top Trendy Festiwal, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole. Obecnie głównie związany z zespołami: 
Apostolis Anthimos Trio, Golec uOrkiestra oraz ze swoim autorskim projektem Robert Szewczuga Trio.
   • Piotr Matusik
Pianista, klawiszowiec, kompozytor. Urodzony w Bielsku-Białej. Absolwent wydziału jazzu Akademii Muzycznej 
w Katowicach w klasie fortepianu prof. dr hab. Wojciecha Niedzieli. Znakomicie odnajduje się w roli sidemana w 
akustyczno – jazzowym kwartecie Bartosza Dworaka podobnie jak w roli lidera zespołu Piotr Matusik Quartet 
wykonując kompozycje Chicka Corei. Poza jazzem zajmuje się również muzyką alternatywną, elektroniczną.
   • Patryk Zakrzewski
Multiperkusjonalista, muzyk sesyjny udzielający się w wielu zespołach o różnorakiej stylistyce. Absolwent 
Akademii Muzycznej w Katowicach, uczeń m. in. Nippy’iego Noya’i, Zohara Fresco, Stanisława Proksy, Sławka 
Bernego. Koncertował zarówno w Polsce jak i za granicą (Niemcy, Czechy, Turcja, Austria, Chorwacja) z takimi 
artystami jak m. in.: Natalia Kukulska, Piotr Cugowski, Krystyna Prońko, Paweł Tomaszewski, Wojciech Myrczek, 
Don Davis, Krzysztof Penderecki, Krzesimir Dębski, Tomasz Szymuś, Peter Francis, Gabriela Gąsior, Piotr 
Luczyk, Percival, PurPur in Jeans, Katarzyna Gacek-Duda, Aukso, NOSPR. Razem z zespołem Marcina Urbana 
akompaniuje uczestnikom programu „Idol” 2017.
   • Krzysztof Maciejowski
Absolwent klasy kompozycji i aranżacji na Wydziale jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Skrzypek i kompozytor muzyki teatralnej i filmowej. W 2007 otrzymał Złotą Maskę za muzykę 
do „Testamentu Teodora Sixta” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.  W kompozytorskim portfolio teatralnym 
ma również współpracę z Banialuką i teatrami z całej Polski (m.in. Warszawa, Kraków, Łódź). Aktywny na wielu 
polach muzyki.

• Skazani na Bluesa
Maciej Lipina – charyzmatyczny wokalista, wcielający się w teatralną rolę legendarnego polskiego bluesmana – 
Ryśka Riedla zagra utwory grupy Dżem wraz z zespołem „Skazani na bluesa” . 

• Michał “Kempa” Kempa
Komik, prawnik, maratończyk. Zaczynał od występów w telewizji, Sali kongresowej, czy amerykańskim Gotham 
Comedy Club. Potem występował i wygrywał na większości festiwali kabaretowych w kraju. Był współprow-
adzącym program Lubię to w TVP1. Może nie jest bardzo śmieszny, ale jest sympatyczny. Nie śmieszność, 
subtelność i dużo Boba Dylana.

• Piotr Popek
Nie mylić z raperem i prezenterką telewizyjną. Udziela się scenicznie w stand-upie od 2014. Znany z kręcenia 
kółek kablem od mikrofonu, podpierania ściany i mówienia o swoim życiu - wszystko naraz. Występował w 
klubach w całej Polsce i kilku miejscowościach. Rodowity Bydgoszczanin w ciągłej tułaczce, bo tam się nie da 
żyć. Miłośnik alternatywy, dziwności i śmiesznego niezrozumienia.
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Tomasz Bijok: Fotoryka
http://fotoryka.pl/koncert-charytatywny-cieszyn-aktywuj-dobro/

oficjalny kanał youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZ8WD-
DALhOF_cpJDhHDLuFA

facebook  aktywujDOBRO: https://www.facebook.com/
events/1092033227576513/?active_tab=discussion 
https://www.facebook.com/events/1323106684409945/

facebook Escape: https://www.facebook.com/escapeJ14.6/?fref=ts

Kontakt  I  organizator I  media
Symeon Czepczor  I  symeon.czepczor@gmail.com  I  +48 511 107 331
Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań Twórczych ”SPOT”
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