
Oferta 
koncertowa



O zespole
Energiczny, ewangelizacyjny zespół kapłańsko-świecki grający chrześcijańskie 
reggae.

Początki zespołu sięgają 2011 roku, kiedy to pięciu kleryków Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Lublinie (Paweł Gołofit, Adrian Komorowski, Franciszek Wróbel, 
Dawid Gołąb i Michał Kłysz) założyło zespół muzyczny, chcąc wyśpiewywać chwałę Boga 
za pomocą chrześcijańskiego reggae. 

Pierwsze autorskie utwory spotkały się z dużą aprobatą słuchających i szybko zyskały 
popularność. Dzięki łasce Bożej zespół prężnie się rozwijał, grając coraz więcej uwielbień 
i koncertów. Z czasem do kleryków dołączyły dwa żeńskie głosy – Angelika Jędrzejowska 
i Agnieszka Zarębska (Agnieszkę zastąpiła obecnie śpiewająca Aleksandra Pękala). 

Owocem pracy zespołu było wydanie w 2014 r. pierwszej płyty pt. „Droga ocalenia”, 
której nakład rozszedł się w ekspresowym tempie, a utwory podbiły chrześcijańskie listy 
przebojów.

Kiedy klerycy ukończyli seminarium przyjmując święcenia kapłańskie lub odkrywając świecką 
drogę do Boga, zespół rozpoczął samodzielną działalność, wciąż koncertując 
i tworząc nowe, pełne mocy utwory, czego efektem było wydanie 
w 2017 r. drugiej płyty pt. „On jest”. 

Obecnie zespół pracuje nad trzecim krążkiem grając przy tym wiele ewangelizacyjnych 
koncertów w całej Polsce.

Skład zespołu:
Ks. Paweł Gołofit – gitara elektryczna, wokal
Ks. Adrian Komorowski – instrumenty klawiszowe
Ks. Michał Kłysz – saksofon
Franciszek Wróbel – perkusja
Dawid Gołąb – gitara basowa
Angelika Jędrzejowska – chórki
Aleksandra Pękala – chórki
Michał Szalak – realizator dźwięku



Koncert



Koncert
Naszą ulubioną formą występów jest koncert. 
Zazwyczaj trwa on ok. 1,5 h. W czasie koncertu, 
oprócz dobrej i energicznej muzyki, głoszone jest 
Słowo Boże oraz świadectwa. Naszym atutem 
jest bardzo dobry kontakt i częste interakcje 
z publicznością, zarówno tą młodszą jak i starszą. 
Zdecydowana większość naszych utworów to piosenki 
autorskie w stylu reggae, które szybko wpadają 
w ucho słuchaczom, mimo że często nie są ich 
priorytetowym gatunkiem; wypełnione modlitwą 
i Słowem Bożym dotykają serca uczestników. 
Muzyka grana w 100% na żywo w połączeniu 
z ciekawymi aranżacjami przynoszą zaskakujący efekt. 

W celu zaproszenia zespołu prosimy o kontakt według 
informacji podanych na ostatniej stronie oferty. 
Wymagane kwestie to przede wszystkim system 
nagłośnieniowy zgodny z przesłanym riderem 
oraz odpowiednia scena czy też pomieszczenie, 
w którym impreza ma mieć miejsce.  Rider oraz 
wszelkie szczegóły techniczne i finansowe są 
dostępne u ks. Pawła Gołofita.

Przykładowe utwory:

Biegnij
https://www.youtube.com/watch?v=ZCgR-0kpaWU

Pieśń zwycięstwa
https://www.youtube.com/watch?v=bKD-r91su7Y



Kontakt

Realizator dźwięku

Rider techniczny

Strona internetowa

Facebook

YouTube

Ks. Paweł Gołofit
Tel. 605 573 193
e-mail: goodgodlublin@gmail.com

Michał Szalak 
Tel. 723 647 135 

http://good-god.pl/wp-content/uploads/2019/01/Rider-GG.pdf

www.good-god.pl

https://www.facebook.com/good.god777/

https://www.youtube.com/channel/UClVJ_sdUQ5TAGg_-db9Qewg?view_as=subscriber


