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PREZENTUJE: ProfilakWcznv program słowno-muzyczny w wykonaniu duetu
,.Tu i Teraz"

,,DoPÓtr(I MA§z W-YBÓB,Program pt?śzrlffi7§ny jest dla rrrtodńeĘ w wieku 10-18 lat. Celem programu jest pokazanie młodym
ludziom, jakie ryzyko wiąpe się z sięganiem po alkohol i narkotyki. Autor programu, Piotr Nagięl rozmawia
z rŃodzieżą uczestnic7ą§ąw programie o skutkach uĄrurania alkoholu i narkotyków, które mogą doprowadzić do
uzaleŁłienią a nawęt do śmierci.Młody człowiek, sięgający po uzywki, mu§i mieó świadomośćkonsekwencji
z tym zlłiryanych. ,Nikt pnecież ńe zacryna ópania od twardych narkotyków, czy żrlbnńa na dworcu; nikt nie
zaczyna picia od leżeńa na ulicy. Kńda ztych osób chciała kiedyśĘlko napić się piwa na imprezie, jak wszyscy
normalni ludzie.."
Piot Nagiel gościw szkołach na terenie całej Polski od 2000 roku. Program cieszy się ogromnym
powodzeniem nie tylko wśród nauczycieli i pedagogów, ale przede wszystkim wśród mŁodzieĘ, do któĘ hafia
szczerość i otwartośćbrjqpa z jego wypowiedzi. Sam popruęz tzaleZnienie od alkoholu i narkotyków otarł się
o śmierći stacił wszystko co było ważne w jego zyciv. Dziświe, ile trudu kosźowałgo powrót do normalnego
rycia i ma świadomośó,że nie kaźdemu to się udaje. Nie mówi młodym ludziom o swoich przeĘciach wprost, lecz
dzięki tym doświadczeniom tak poftafi pokierować roznową aby dotrzeó do kazdego z nich. Wodńeż aktywnie
uczesfiriczy w progftlmie i ma możliwośćskonfrontowania swoich przekonń podczas rozmów na scenie.
Całośćma świetrąoprawę mur:yczrlą. Piot Nagiel jest terapeuta od uzalezrrień jak również wokalisĘ
autoręm muzyki i tekstów o tematyce miłości,wolności,wyborów. Piosenki swojego autorstwa wykorzystuje w
programie. W latach 9Otych był liderem rockowej supy KAMA-X. Obecnie ze swoim zespołem STO% koncertuje
w największych salach koncertowych Polski. Współpracuje m.in. z Radiem Dla Ciebie występując w cykliczrrych
koncertach pod hasłem ,,Nie Cpa" wraz z największymi polskimi gwiazdami wspołczesnej sceny muzycznej. Sam
Piofr Nagiel cąmnie bierze udział w szkoleniach, sympozjach, waf§źatach organizowanych ptzez Pństwową
Agencją Rozwią.z5nvania Problemów Alkoholowych. Sam od 1997 roku nie pije, nie uĄnra narkotyków
i propąuje zdrowy styl zycia.
W 2009 roku dzięki środkomPanstwowej Agencji Rozwiąą5rwania Problemów Alkoholowych wyprodukowana
została płyta dla rńodzieĘ ,,Dopóki Masz Wybóre' z utworami z programu oraz z wypowiedziami znanych
polskich artystów na temat wolności, miłościoraz zdrowego stylu rycia.
Prograrr "Dopóki Masz Wybór' został również zarejestowany i wyemitowany ptzez TVP2 . Piofi Nagiel
jestteż cąstym gościemprogramów telewizyjnych i radiowych poświęconych tematom uzależnienia i mora]ności
i wyborom. Na co dńeń pracuje z osobalrri uzależnionymi jako terapeuta

Konceń trwa około l,Sgodz. Jednorazowo może go obejrzeó od 150 do 300 osób w sali kinowej, auli, sali
domu kultury lub innej sali widowiskowej.
Nagłośnieniei transpoń wliczonv w cene.
Wykoqvane utwory są kompozycjapi Piotra Nagiela F.in.: MIĘDZY WIERSZAMI, KIEDY, SPOKOJNE
ULIQE, DAJ SIEBIE IhtliYM, DoPÓKI MAsz wYBÓ& co TU sĘ DZIĘIE, TU I TERAZ
oplnte llląlów o Ęm prcgramtcs
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