
Niedawno skontaktował się ze mną Gospodarz schroniska górskiego na Starych Wierchach i zaproponował
przeprowadzenie koncertu charytatywnego na rzecz wsparcia mojej trudnej i niezwykle kosztownej walki z
chorobami – walki która pozwala mi wciąż pomimo wszystko być z Wami, cieszyć się pięknem naszych gór –
trwać i patrzeć śmielej w przyszłość... 

I tak mam przyjemność zaprosić wszystkich którzy tylko będą w okolicy, tych którym łatwiej dotrzeć na Stare
Wierchy w Gorcach, do odwiedzania schroniska w sobotę 21.06.2014. W dniu tym, w pięknej górskiej scenerii,
o godzinie 18:00 rozpocznie się koncert, podczas którego będziecie mieć okazję posłuchać wykonawców poezji
śpiewanej, piosenki turystycznej, oraz folkowych brzmień. Zagrają i zaśpiewają dla Was:

• Radek Partyka „Zielony Szlak” / strona internetowa: http://www.zielonyszlak.art.pl/ 
• Hanka i Marcin Grajek
• Adam Łukaszczyk „Scyrbaty”

Podczas trwania imprezy będzie można nabyć moje autorskie tomiki poezji, w tym debiutancki pod tytułem:
„Na krawędzi” (wydany w styczniu 2013r), oraz drugi wydany w marcu 2014r pod tytułem „Poza krawędzią”
będący emocjonalną  kontynuacją  pierwszego.  Można  będzie  również  dokonywać  wpłat  datków na  poczet
dalszego finansowania mojego leczenia. 

Podczas koncertu można będzie zakupić moje autorskie tomiki poezji „Na krawędzi” i „Poza krawędzią” 
cały dochód z ich sprzedaży wesprze moją walkę z chorobą. Więcej o tomikach w dziale mojej witryny „KUP TOMIK”

Co równie ważne, a co dla mnie osobiście jest niezwykle miłym i szczodrym gestem ze strony Gospodarza
Schroniska PTTK na Starych Wierchach, zadeklarował on że całkowity dochód uzyskany z noclegów w dniu
imprezy również zostanie przekazany na moje subkonto w Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ze
wskazaniem dalszej refundacji kosztów leczenia. 

Dla  uczestników imprezy,  którzy  zadeklarują  chęć  uczestnictwa  (zarezerwują  nocleg,  włączą  się  do  akcji
poprzez zakup tomiku, czy wpłatę datku...), którzy wesprą moją walkę, oraz zaszczycą swoją obecnością to
wydarzenie, przygotowałem pamiątkowe odznaki które otrzymacie w trakcie imprezy. 
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http://www.zielonyszlak.art.pl/
http://s-nikiel-mojegory.pl/nakrawedzi/tomik.html#.U5uEaCjmeAA


Koncert odbędzie się w klimatycznym Schronisku PTTK Stare Wierchy w Gorcach (fotografie: Jolanta Biernat)

Serdecznie zapraszam do udziału, będzie to na pewno czas niezwykle mile spędzony, wśród ludzi gór, przy
dźwiękach kapel, a którego pokłosiem będzie pomoc pozwalająca mi kontynuować walkę – z góry serdecznie
dziękuję Wszystkim którzy wesprą tą inicjatywę, szczególnie zaś dziękuję Gospodarzowi Schroniska PTTK na
Starych Wierchach, za okazane serce i dobrą wolę. 

                                                               Schronisko PTTK Stare Wierchy w Gorcach (fotografie: Jolanta Biernat)                                                                 Uczestnicy wydarzenia otrzymają pamiątkowe odznaki

Jak wziąć udział:
Nie ma specjalnych wymogów odnośnie udziału w koncercie,  nie ma też obowiązku nocowania,  zważając
jednak  na  godzinę  rozpoczęcia  koncertu  zapewne  będzie  to  rozwiązanie  najlepsze.  Koncert  będzie  miał
charakter  otwartej  imprezy  na  świeżym  powietrzu.  By  wziąć  udział  wystarczy  więc  przybyć  :)  jeśli  zaś
zamierzamy nocować wcześniej rezerwując dla siebie miejsce w schronisku, lub jeśli wolimy rozbić namiot,
zarezerwować miejsce na polu namiotowym. 

Schronisko PTTK na Starych Wierchach – kontakt (rezerwacje):

• + 48 888-915-846
• + 48 604-065-682
• starewierchy.pttk@gmail.com 

Więcej o mnie i mojej walce z chorobami: http://s-nikiel-mojegory.pl/o%20mnie/index.html 
Kontakt ze mną (Sebastian Nikiel): s.nikiel.mojegory@gmail.com 

www.s-nikiel-mojegory.pl

 2  artykuł informacyjny: „Koncert charytatywny Stare Wierchy”                                                                                       CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastan Nikiel 

http://www.s-nikiel-mojegory.pl/
mailto:s.nikiel.mojegory@gmail.com
http://s-nikiel-mojegory.pl/o%20mnie/index.html
mailto:starewierchy.pttk@gmail.com


 3  artykuł informacyjny: „Koncert charytatywny Stare Wierchy”                                                                                       CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastan Nikiel 


