Legenda rocka w Skrzyszowie

Tradycyjnie Nowy Rok zaczniemy w Skrzyszowie z wysokiego C wydarzeniem, które łączy
najwyższej próby muzykę ze szlachetnym celem. Tradycyjnie, ponieważ idea naszych
koncertów charytatywnych ma swoją już dziewięcioletnią historię. Prze ostatnie lata wspólnie
bawiliśmy się z takimi gwiazdami jak Łzy, Bracia, Ania Wyszkoni, Lady Pank, Pectus, Feel, IRA
oraz Andrzej Piaseczny. W tym roku pragnę Państwa zaprosić, a robię to z ogromną
przyjemnością, na wieczór spędzony z prawdziwą ikoną polskiej sceny muzycznej, legendą
muzyki rockowo-blusowej, na koncert zespołu Dżem. Wprawdzie w jego składzie nie ma już
charyzmatycznego Ryszarda Riedla, ale jego duch z pewnością będzie nam towarzyszył w tę
styczniową noc.

Zespołu braci Otrębów nie trzeba chyba nikomu bliżej przedstawiać. Któż z nas nie słyszał ich
nieśmiertelnych przebojów Whisky, List do M, Sen o Victorii , Skazany na bluesa, czy Czerwon
y jak cegła
. Na pewno wybrzmią w hali sportowej w Skrzyszowie. Nie zabraknie również najnowszych
aranżacji utworów, które są bardzo ciepło przyjmowane podczas koncertów zespołu. Dżem to
doświadczeni muzycy, będący, jak wino, im starsi tym lepsi. W tym roku zespół obchodzi 40
urodziny, a jubileuszowy koncert odbędzie się w rodzinnym mieście założycieli zespołu, w
miejscu kultowym dla fanów bluesa, czyli katowickim Spodku.

Kolejna edycja naszego Koncertu Charytatywnego pokazuje, że nie tylko w dużych miastach,
ale także w gminie, takiej jak nasza, można śmiało organizować poważne przedsięwzięcia
muzyczne, które z czasem stają się stałym, powszechnie docenianym punktem na mapie
koncertów w regionie.

Trzeba jednoczenie pamiętać o zasadniczym celu naszych koncertów, jakim jest niesienie
pomocy tym, z którymi los nie obszedł się łaskawie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że
również w tym roku dzięki żarowi Państwa serc, będziemy mogli wspomóc kolejne osoby,
znajdujące się w trudnej sytuacji. Budujące jest dla mnie rosnąca, z roku na rok, liczba firm i
osób prywatnych, oferujących wsparcie na wielu płaszczyznach. Mam nadzieję, że uda nam się
zebrać kolejną wysoką kwotę. Nasze koncerty są wspaniałą lekcją dobroczynności, dowodem
wrażliwości i czysto ludzkich uczuć ich uczestników, pozwalają zachować wiarę w człowieka w
dzisiejszych niełatwych czasach. I jest to wartość bezcenna.

Na zakończenie kilka słów dotyczących bezpośrednio mojej osoby. Niestety dla mnie nowy rok,
rozpoczął się od zmagania z chorobą, która wyłączyła mnie chwilowo z aktywności zawodowej.
Liczę na to jednak, że już wkrótce walka mojego organizmu z nieprzyjaznymi drobnoustrojami,
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wspomagana zaleceniami lekarskimi i zdobyczami medycyny, okaże się zwycięska i znów w
pełni sił będą mógł rzucić się w wir swoich obowiązków. Przy okazji moich kłopotów
zdrowotnych chciałbym zaapelować - dbajmy i troszczmy się o nasze zdrowie, nie lekceważmy
niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie ułatwiajmy im pokonania naszego układu
odpornościowego. Zwłaszcza, że już 27 stycznia spotykamy się na IX Koncercie
Charytatywnym :)
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