
KONCERT PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

„PUKAJĄC DO NIEBA BRAM” 
 
Jestem muzykiem – gitarzystą i wokalistą. 
 

Proponuję Państwu solowe koncerty profilaktyczne przybliżające problematykę profilaktyki 
wielu uzależnień. Od ponad pięciu lat gram koncerty profilaktyczne, zagrałem około 400 

koncertów profilaktycznych - w szkołach ponadpodstawowych, Zakładach Karnych i 
Aresztach Śledczych oraz jednostkach wojskowych w całej Polsce 

Program nosi tytuł: „Pukają Do Nieba Bram” - piosenki artystów, którzy odeszli 
tragicznie”. 

 
Wielka sława za życia i po tragicznej śmierci. Alkohol (Bon Scott, Jimi Hendrix), narkotyki 
(Janis Joplin), papierosy (Nat King Cole), szybkie samochody (Marc Bolan), Aids (Freddie 
Merkury). Ta lista niestety nie ma końca.  Każdy koncert jest wypełniony nie tylko muzyką, 
ale też słowem - wspomnieniem o Artystach, ich uzależnieniach oraz tragicznym końcu. 
Wyjątkowej autentyczności moim koncertom dodaje fakt, że gram również własne piosenki, 
które pojawiały się między innymi w serialach telewizyjnych „Magda M.” i „Dziki” oraz 
emitowane są w większości stacji radiowych. 
 
Jako muzyk mam na koncie między innymi wspólną trasę koncertową z Sir Bobem 
Geldofem, koncert na festiwalu w Jarocinie, koncerty na finałach WOŚP, tysiące solowych 
koncertów w Polsce, Włoszech, Niemczech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii. Byłem jednym 
z założycieli zespołu Mafia, jestem liderem Chocolate Spoon. 
 
20 kwietnia 2013 roku uzyskałem certyfikat Wspiera nas PaT. 
„Certyfikat „Wspiera nas PaT” to dokument przyznawany od 2009 roku przez Impresariat 
programu „Profilaktyka a Teatr” najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym w 
całej Polsce. 
Warunkiem otrzymania go jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym z 
wykorzystaniem narzędzia teatru. Działanie powinno być przeprowadzone z bezpośrednim 
bądź pośrednim udziałem Policji. Certyfikat to wyraz uznania dla zrozumienia potrzeb 
profilaktyki i dla aktywnego jej propagowania przez sztukę”. 
 
Po referencje zapraszam m. in. do gimnazjów i liceów w Jednorożcu, Górze Kalwarii, 
Zabrzu, Solcu nad Wisłą, Warszawie, Bedlnie, Radziejowicach, Józefosławiu, Wodzisławiu, 
Piastowie, Płońsku, do 3 Rejonowej Bazy Logistycznej w Krakowie, 1 Brygady Logistycznej 
w Bydgoszczy, 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, czy Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, oraz Aresztów Śledczych i 
Zakładów Karnych w Goleniowie, Międzyrzeczu, Szczecinku, Świnoujściu, Kamieniu 
Pomorskim… 
 
Koncert trwa półtorej godziny. Jego całkowity koszt obejmuje nagłośnienie i koszty 
transportu. 


