
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYŚCI GALI WOLONTARIATU: 

 

√ Paweł Samochin jr – młody trębacz oraz wokalista. Syn znanego i 

cenionego łódzkiego jazzmana Pavla Samokhina. Na trąbce gra od 7 

roku życia. Uczestnik wielu kursów i warsztatów muzycznych, m.in. 

Adam Rapa, Simon Hofele i Brandon Ridenour. Uczęszcza do klasy 

trąbki dr hab. Konrada Bonińskiego w OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego 

w Łodzi. W tym roku Paweł wraz ze swym zespołem otworzy Galę 

Wolontariatu ze specjalnie przygotowanym show.  

√ Karolina Gunera - tancerka z 

ponad 25-cio letnim 

doświadczeniem i 15-to letnim 
instruktorskim. Uczyła w Polsce, 

a nawet za granica na Uniwersytecie w Cardliff, UK. Przez lata 

pracy tanecznej wzięła udział wielu projektach tanecznych oraz 

wypracowała podstawy tańca u setek dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Karierę zaczynała w szkole Łyżwiarstwa Figurowego 

w Łodzi, należała do mistrzowskiej grupy tanecznej „Czarne 

Stopy”, kolejno tańcząc choreografię reprezentowała grupę „Belong to Beat” z Warszawy. Obecnie od 
10-ciu lat jest reprezentantką polskiej undergroundowej sceny kultury hip-hop, należy do ekipy „TST 

Karass” i biegle porusza się w stylach takie jak: Popping, Locking, Waacking i Hip - Hop. Jej pasją jest 

nauczanie, występy taneczne z muzykami oraz dzielenie się radością tańca. Ponadto jest wokalistką i 
tekściarzem zespołu muzycznego Funk Angels. Prywatnie jest niezwykle ciepłą i charyzmatyczną 
osobą, co pokaże w swoim show, przygotowanym specjalnie dla wolontariuszy.  

√ Rozdarty Pończoch - (Aleksandra Skonieczna, Sonia 

Stochmiałek i Sylwia Wysocka) to trzy przyjaciółki, które 

uwielbiają dobrą zabawę i rytmy r’n’b. W ciągu ostatniego 

roku wielokrotnie rozgrzewały publiczność imprezami w 

stylu lat 90-tych. Artystki podczas współpracy trwającej 

od 2015 roku stworzyły również Michael Jackson Show, 

który pojawił się na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi, 

a także zaśpiewały na XXIV Gali Grand Prix Jazz Melomani. 

Na Gali Wolontariatu wystąpią ze znakomitymi muzykami: 

gitara - Aleks Sucharski, piano - Szymon Szyszka, bas - Łukasz Kotasiński, perkusja - Kamil Miszewski. 

Zagrają najgorętsze przeboje lat 90-tych, także bądźcie gotowi na moc energii! 

 


