KONCERT PROFILAKTYCZNY
“Broń się ! Nie trać wiary!
W dniu 25 stycznia 2010 roku o godzinie 12:00 w Gimnazjum Płoniawy-Bramura, za zgodą
Dyrektora Gimnazjum P. Zarodkiewicza Krzysztofa odbyło się spotkanie z Piotrem Lubertowiczem
z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w PłoniawachBramurze.
Spotkanie odbyło się w ramach działań zapobiegających uzależnieniom wśród młodzieży. W
spotkaniu wzięła młodzież gimnazjum, nauczyciele oraz Koordynator ds. uzależnień. Program
wykonany przez Piotra Lubertowicza wzbudził ogromne zainteresowanie wśród młodzieży.
Piotr Lubertowicz to wokalista związany z polską sceną bluesową-rockową. Laureat wielu
festiwali ,niektóre z nich: Rawa Blues, Jarocin, Węgorzewo. Tworzył i koncentrował z
popularnymi zespołami i wokalistami ,takimi jak: Chłopcy z placu broni, Smoke, Boney M, Dżem.
Jest to człowiek, któremu udało się zwyciężyć w walce z nałogami. O tej walce opowiedział
młodzieży gimnazjalnej. Mówił i śpiewał o tym jak nałóg niszczy, to co w życiu człowieka jest
najcenniejsze : rodzina, praca i wartość duchowa. Przedstawił to w sposób prosty, wzmacniając
swoje wypowiedzi muzyką bluesową i rockową. Jego występ wywarł ogromne wrażenie na
zgromadzoną młodzież.
Swoim występem Piotr Lubertowicz chciał przestrzec młodzież przed alkoholizmem i
narkotykami. W sposób bardzo realistyczny przedstawił drogę prowadzącą do narkomanii i walkę o
samego siebie by wyjść z nałogu. Uświadomił młodzieży, że nawet pierwszy kontakt z narkotykami
może być śmiertelny. Przestrzegał by nie stwarzać sobie więzienia, z którego nie ma wyjścia.
W swoim życiu przeszedł bardzo wiele i potrafił w doskonały sposób przekazać młodzieży
swoje doświadczenia. Świadom wielu niebezpieczeństw i pokus czyhających na młodzież zawarł
głębokie przesłanie w swojej twórczości. Spotkanie było przeplatane rozmową z młodzieżą i
rockową muzyką. Sama muzyka i jej wykonanie miało niecodzienną, formę, pokazał niełatwą
sztukę gry na gitarze na plecach.
Koncert i zwierzenia Piotra “Lupi” Lubertowicza (byłego narkomana i alkoholika) pod
hasłem “Broń się ! Nie trać wiary ! to przesłanie dla młodzieży i ostrzeżenie, jak tragiczne są skutki
każdego nałogu, a w szczególności narkomanii. Koncert był doskonałą okazją do przybliżenia
młodzieży gimnazjalnej problemów i zagrożeń związanych z nałogami. Wysłuchanie historii życia
Piotra, przeplatanej piękną grą na gitarze oraz utworami wokalnymi skłania słuchacza do
zastanowienia się nad jakością swojego życia.
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