
Jakie wzorce dominują? 

Coraz więcej młodych ludzi pogrąża się w problemach, zamiast je rozwiązywać 

lub marnuję swoje życie poprzez korzystanie z różnych form używek. Nie mając 

pozytywnego wzorca w rodzinie zaczynają poszukiwać alternatywy, która 

sprawi, że poczują się kochani zauważeni, docenieni i ważni.  

 

Czy z dobrego, czy ze zwykłego domu. Bez różnicy 

Młode osoby wpadają w towarzystwo ludzi, którzy proponują im śmiertelnie 

groźną alternatywę. Chwilowe zapomnienie o trudnej rzeczywistości jest 

pierwszym krokiem do uzależnienia. Konsekwencje stosowania używek to 

obniżenie motywacji i nastroju, pogorszenie wyników w nauce czy 

efektywności pracy zawodowej. Uzależnienia prowadzą też do degradacji 

zajmowanej pozycji w społeczeństwie, włącznie z wykluczeniem społecznym, 

zaburzeń psychicznych,  problemów z prawem, samobójstw.  

 

Czy można coś z tym zrobić? 

W tej sytuacji są niezbędne profesjonalne środki aby zwrócić uwagę młodych 

osób, że można żyć inaczej. Trzeźwość, samodyscyplina i pasja są drogą do 

życia w wolności i realizacji celów i marzeń.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYNIK: ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI MŁODZIEŻY 

O SZKODACH ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH 

WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH. Zmniejszenie skali zjawiska używania 

narkotyków i poprawa funkcjonowania społecznego wśród nastolatków. 

Takie są efekty pracy z młodzieżą grupy „Wyrwani z Niewoli”  

Za chwilę poznasz jak to robimy. 

Suchowola, 2014 r. 

„Wyrwani z Niewoli” („WZN”)  

Na wstępie dziękujemy Ci, że zdecydowałeś się zapoznać z niniejszym informatorem. 

Oznacza to bowiem, że jesteś osobą, która szuka nowych rozwiązań dotyczących 

profilaktyki antynarkotykowej wśród najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo 

zetknięcia się z narkotykami, tj. uczniów gimnazjów oraz szkół średnich.  

Kim jesteśmy?  

Grupa Wyrwani z Niewoli w składzie Jacek Zajkowski i Piotr Zalewski. Od sześciu lat 

zajmujemy się działalnością profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży. Pokazujemy świat 

w którym można lepiej żyć bez narkotyków, alkoholu, przemocy, pornografii, itp. Z naszym 

przekazem dotarliśmy bezpośrednio do 500.000 młodych osób.  

Zmieniają się historie 

„Pamiętam szczególnie historię młodego mężczyzny, który podszedł do nas bezpośrednio po 

spotkaniu z nami i wyznał, że pod wpływem naszych słów zdecydował się na terapię 

odwykową od narkotyków. Zgłosił się na nią kilka tygodni później od swojej deklaracji” – 

wspomina Piotr Zalewski lider składu Wyrwani z Niewoli.               



„Kiedy pojawiały się kłopoty z organizacją i logistyką spotkań, przemęczenie w trasie, wciąż 

wracała do mnie w myślach historia młodej dziewczyny, która odezwała się do nas na e-

maila, pół roku po spotkaniu u niej w szkole. W dzień naszego przyjazdu do jej szkoły miała 

zaplanowane wieczorem samobójstwo. Jak sama stwierdziła: „pod wpływem naszych słów 

zrezygnowała z tego, gdyż w naszych historiach życia usłyszała swoją”. Od tamtej pory 

nastąpił przełom w jej życiu. Zaczęła intensywnie nad sobą pracować i pierwszy raz od dawna 

poprosiła ludzi o pomoc” – wraca pamięcią Piotr Zalewski.  

Jacek „Heres” Zajkowski 

Artysta hip-hopowy i profilaktyk, członek grupy Wyrwani z Niewoli. Kiedyś człowiek 

pogrążony w wielu uzależnieniach, bez perspektyw. Dzisiaj wzór dla wielu młodych 

chłopców i mężczyzn. Jacek od ponad 6 lat udowadnia, że można żyć inaczej, można 

odkrywać swoje pasję, talenty. Zaraża innych do odkrywania ich w sobie. Wydał dwie płyty. 

Za ostatnią otrzymał nagrodę główną Feniks 2015 w kategorii "muzyka chrześcijańska".  

Piotr Zalewski 

Piotr Zalewski. Autor książki, student 5 roku psychologii, profilaktyk, członek grupy 

Wyrwani z Niewoli. Był chłopakiem bardzo zakompleksionym, uległ złym autorytetem, 

zażywał narkotyki. Zaniedbał edukację, zszedł na drogę przestępczą, miał depresję. Będąc na 

dnie rozpaczy zapragnął zmiany życia i zwrócił się z prośbą o  pomoc do Boga. Przyszła 

zmiana, „prawdziwie” życie. Zaczął odkrywać swoje talenty, potencjał, którym zapragnął się 

dzielić z innymi. Poszedł na studia. Wybrał psychologię, by jeszcze skuteczniej pomagać 

ludziom. Napisał książkę, wydaną pt: „Wyrwani z Niewoli”. 

Grajewo 2015 r. – interakcja z 1.500+ młodych ludzi, którzy wzięli udział w naszym 

autorskim programie, który łączy profilaktykę i motywację z dobrą zabawą i koncertem 

muzyki Hip – hop.   
 



Jaki jest odbiór książki Piotra Zalewskiego ze składu „Wyrwani z Niewoli”? 

 

Program „na żywo” w telewizji publicznej TVP 

 

Warszawa, Grudzień 2015 

Po co to czytasz?  

Przeczytaj tę treść w całości ponieważ zawiera bardzo ważne dla Ciebie informacje. Poniżej 

udostępnimy Ci informację, które pozwoliły nam zdobycie zaufania młodzieży i zmianę ich 

podglądów.   

Dlaczego docieramy do 98 % młodzieży z grup dysfunkcyjnych lub 
zagrożonych? 

Bo jesteśmy autentyczni w swoim przekazie. Znamy problemy i potrzeby młodzieży, bo sami 

to przeżywaliśmy jeszcze kilka lat temu. Gdy wracamy wspomnieniami do naszych 

pierwszych prób podzielenia się swoim życiem z drugim człowiekiem - to łezka kręci się w 

oku...nie sądziliśmy, że nabierze to takiego rozmachu.  



Radom, 2014 r. 

Wyrwani z Niewoli 

Skład „Wyrwani z Niewoli” to dwóch chłopaków. Jak sami mówią - byliśmy do siebie trochę 

podobni, mimo że nie znaliśmy siebie i mieszkaliśmy w zupełnie innym miejscu.  

„Łączyło nas pragnienie bycia wyjątkowym i niepowtarzalnym. Szukaliśmy tego w 

narkotykach, alkoholu, przemocy, pornografii i w innych złudnych przyjemnościach tego 

świata. Wydawało nam się, że jesteśmy wolni i pełni życia, ale tak naprawdę byliśmy w 

niewoli, zakuci w kajdany swoich słabości, uzależnień, beznadziei. Próbowaliśmy się z tego 

wydostać na różne sposoby: wytężaliśmy swoją silną wolę, lecz ona zawodziła, szukaliśmy 

pomocy u ludzi, lecz oni nas opuścili, aż w końcu straciliśmy wszelką nadzieję na 

uwolnienie.” Gdy byli już o krok od rozpaczy, wręcz umierali z wycieńczenia, leżąc na 

zimnej posadzce przyszedł do każdego z nas Bóg. 

Narodził się zespół 

Około 1,5 roku później od tego wspaniałego doświadczenia, poznaliśmy się na niezwykłych 

rekolekcjach, gdzie było ponad 1,5 tys. ludzi. Rzuciliśmy się sobie w oczy, gdyż we dwóch 

byliśmy łysi. Gdy opowiedzieliśmy sobie historię naszego życia, to ze zdumieniem 

stwierdziliśmy, że spotkaliśmy się z podobnymi problemami i w podobny niewiarygodny 

sposób z tego wychodzimy. 

Dlaczego nas słuchają młode osoby?  

Pierwszy raz poszliśmy wspólnie dzielić się naszą radością w marcu 2010 roku, świeżo po 

tym jak się poznaliśmy. Mieliśmy zaproszenie do pewnego internatu, w którym kiedyś 

mieszkałem i z którego mnie wyrzucili za różne występki, o których nie ma sensu mówić – 

wspomina Piotr – współzałożyciel projektu WZN.  



 

Zakład Karny we Wronkach, Grudzień 2015 r. 

 

Jak to się zaczęło 

Jedna z wychowawczyń, która dowiedziała się, że zmieniłem swoje życie, zorganizowała 

spotkanie w świetlicy i tam mieliśmy głosić, jak wielki jest Bóg. Przyszło sporo młodzieży i 

wychowawców. Niektórzy wychowawcy pamiętali mnie jeszcze wymiotującego po alkoholu 

lub wulgarnie się do nich odnoszącego. A teraz stałem przed nimi i mówiłem im o nowym 

życiu pełnym pokoju i radości. Zdziwienie było ogromne. Jacek dał wówczas swoje pierwsze 

publiczne świadectwo. Od tamtej chwili zaczęła się nasza publiczna działalność.  

Przygoda misją 

Zaczęła się największa przygoda życia każdego z nas. Zaczęliśmy chodzić po szkołach, 

poprawczakach, domach dziecka, więzieniach, parafiach, ulicach i innych podobnych 

miejscach. Zostaliśmy WYRWANI Z NIEWOLI i dlatego tak nazwaliśmy naszą grupę. 

Jesteśmy już całkowicie wolni od prawie sześciu lat od narkotyków, alkoholu i innych 

uzależnień. 

 

Efekty spotkania z nami? Najlepiej opowiedzą osoby, które brały udział w 

 naszym programie.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Mamy wspólny cel 

Nasz koncert profilaktyczny „Ku wolności” jest rekomendowany przez dziesiątki pedagogów, 
nauczycieli i dyrektorów szkół oraz jedną z najbardziej odpowiedzialnych osób w obszarze 
edukacji w naszym regionie podlaskim – Wojewódzkiego Kuratora Oświaty. 



 

.  

Co robimy, aby promować trzeźwe życie z pasją i zniechęcać do używek?  

A to i tak niewielki fragment osiągnięć w porównaniu do mierzalnych efektów, jak liczba 
osób, która na każdym naszym spotkaniu obdarza nas zaufaniem.  Wówczas młode osoby 
otwierają się na nasz przekaz. Zaś dzięki zwiększeniu swojej świadomości o skutkach 
używania substancji psychoaktywnych młode osoby rezygnują z tego. Nie czytasz jednak tej 
treści ze względu na nas, czy nasze wyniki. Najważniejsze są tutaj cele jakie chcesz osiągnąć. 
Zanim przejdziemy dalej ustalmy bardzo ważną kwestię....  

Znamy te problemy. Wiemy jak źle one się kończą. Ostrzegamy – uczcie się na 
naszych błędach. 

Niestety my mieliśmy okazję poznać destrukcyjny wpływ zagrożeń ze świata w którym 

chcieliśmy żyć bez zasad, a w imię źle pojmowanej wolności staliśmy się zakładnikami 

naszych negatywnych przywiązań.  

 

Gdańsk 2015 r. 

Jak to robimy? Agenda tematyczna: 

 Autorski program profilaktyczny, który uświadamia najbardziej narażoną grupę 

społeczną - młodzież szkolną o negatywnych konsekwencjach uzależnień, obalamy 

mity - narkotyki to nie zabawa; 

 Koncert wraz z przekazem motywacyjnym i antynarkotykowym, który radykalnie 

zmniejsza zainteresowanie substancjami psychoaktywnymi; 



 Program motywacyjny - inspiruje do pozytywnych wartości, zdrowych sposobów 

radzenia sobie ze stresem, poszukiwania pasji w swoim życiu jako alternatywy do 

destrukcyjnych alternatyw. 

Szczegóły: Koncert oraz program profilaktyczny o nazwie "Ku wolności" (100 
minutowe spotkanie) 

Chcemy przede wszystkim ukazać młodym ludziom piękno życia w wolności od wszelkich 

form uzależnień w oparciu o chrześcijańskie wartości, dlatego dajemy: świadectwo życia z 

perspektywy osoby uzależnionej poparte autorskimi utworami hip-hopowymi. W trakcie 

spotkania angażujemy osoby słuchające do czynnego udziału w programie (dynamiki). 

Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie miejsca podczas trwania koncertu (max 500 osób). 

Nie warto ryzykować, bo nie zawsze zniszczone życie można odbudować. 
Wiemy, że można pokonać przeciwności 

Dzisiaj jak mówi sama nazwa naszej formacji jesteśmy wyrwani z niewoli. Wyszliśmy z 

cienia śmierci i dajemy nadzieję innym. Zapraszani jesteśmy w całym kraju przez szkoły, 

organizacje samorządowe jak i pozarządowe a także parafie.  

 

Gdynia 2015 r. 

Zapraszani jesteśmy przez wszystkich tych którym na sercu leżu dobro młodego człowieka, 

gdyż jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć i ta zasada sprawdza się nie tylko w 

medycynie. 



Dajemy przykład a nie wykład! 

Na naszych spotkaniach mówimy młodym ludziom o trwałych wartościach wynikających z 

dekalogu, dzielimy się z nimi świadectwem nawrócenia. Do tej pory odwiedziliśmy kilkaset 

miejsc, a naszą działalność możemy poprzeć pozytywnymi opiniami dyrektorów, pedagogów, 

psychologów oraz rodziców dzieci, zadowolonych z przemian ich podopiecznych. 

Jakkolwiek cenimy sobie opinie osób i instytucji nas zapraszających, niemniej ważne są 

liczne e-maile które otrzymujemy po spotkaniach od samej młodzieży oraz wpisy na naszym 

profilu (37 321 subskrypcji) w jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych  

Najlepsze referencje to opinie uczestników naszych programów 

 „… Po waszym spotkaniu zacząłem ostro się zmieniać i odstawiłem dragi.” – Marek, lat 17, 
Olsztyn. 
 

 

 

 

O efektywności programu „Wyrwani z Niewoli” świadczy zmiana postaw 

młodych osób:    



„Trafiliście do mojej szkoły w najgorszym momencie mojego życia, gdy już straciłam 
nadzieję. Dzięki Wam uwierzyłam, że Jezus jest w stanie zmienić moje pełne bólu i cierpienia 

życie.” - Marta R., Biała Podlaska, 2013 r. 

 

 



Jakie jeszcze informacje zwrotne otrzymuje po każdym spotkaniu z młodymi 
osobami grupa „Wyrwani z Niewoli”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodzisz się  zapewne z twierdzeniem, że miarą skutecznością są wyniki 

i osiągnięcia. 



Poniżej znajdziesz listę osiągnięć Piotra Zalewskiego i Jacka Zajkowskiego, 

czyli składu Wyrwani z Niewoli z ostatnich lat: 

1. występ dla 1.500+ młodych osób z programem “Ku wolności” Łomża 2015 r. 

2. występ dla grupy 7.000+  na Apelu Młodych, Radom 2014 r.  

3. występ dla 1.500+ osób na Festiwalu Młodych w Dębowcu 2014 r. 

4. 6 lat działań w obszarze profilaktyki narkotykowej i alkoholowej 

5. liczba miejscowości odwiedzonych do tej pory: 300+  

6. liczba odwiedzonych szkół: 500 + 

7. liczba zrealizowanych spotkań profilaktycznych: 1.000+  

8. liczba bezpośrednich odbiorców w trasie w całej Polsce: 500.000+ 

9. właściciele portalu wyrwanizniewoli.pl: 30.000+ unikalnych użytkowników 

10. właściciele prowadzącej działalność pożytku publicznego Fundacji Wyrwani z 

Niewoli 

11.  społeczności na Facebook liczące 51.000+ Użytkowników (profile: Wyrwani z 

Niewoli i Jacek Heres Zajkowski-) 

12. ponad 5.000 komentarzy odebranych pod materiałami na Facebook 

13. 1.521 000+ wyświetleń filmów na Youtube 

14. 7.250+ subskrypcji na Youtube 

15. kilkadziesiąt pisemnych referencji 

16. patronat Podlaskiego Kuratora oświaty 

17. Nagrodę główna Feniks 2015 

18. 2 Miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Hosanna, Siedlce 2014 r. 

19. stała grupa spotkań w Białymstoku zrzeszające osoby wykluczone społecznie 

lub narażone na wykluczenie społeczne 

20. innowacyjna stała grupa wsparcia on-line na FB, w szczególności dla 

uczestników programu profilaktycznego i osób będących w grupie ryzyka 

Dla kogo nie jest nasz program? 

Nasz projekt nie jest skierowany do niewielkiego odsetka młodych osób, które mają 100% 

przekonanie o negatywnych konsekwencjach uzależnień, które nie podejmują w ogóle 

zachowań ryzykownych. Takich osób jest niewiele. Na zagrożenie wynikające z braku 

właściwych wzorców, substancji psychoaktywnych jest potencjalnie narażona każda młoda 

osoba, czy z „dobrego”, czy ze „zwykłego” domu. Prawie każda jednostka z tych grup 

wiekowych jest narażona na ryzyka związane ze stosowaniem tzw. dopalaczy, lub 

używanie substancji psychoaktywnych.  

BONUSY: 

1. Program konkursowy z ciekawymi nagrodami (wartościowa książka autorstwa Piotra 

Zalewskiego, płyty CD  muzyką Jacka Zajkowskiego i koszulki grupy Wyrwani 



z Niewoli), które promują i utrwalają efekty programu profilaktycznego, tj. pożądane 

zdrowe, trzeźwe zachowania i postawy;  

2. Autorski 10 min. program prewencyjny, który ma za zadanie zminimalizować 

przemoc rówieśniczą, dyskryminację i nietolerancję;  

3. Kady uczestnik naszego programu Ku Wolności otrzymuje dostęp do zamkniętej 

grupy wsparcia, naszej społeczności – ludzi z wartościami, którzy chcą pomagać 

i dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Grupa jest wspierana przez osoby 

pasjonujące się naukami społecznymi i psychologią. Społeczność ta pełni funkcję 

narzędzia utrwalającego zmianę, realizowana jest na Facebook. Możliwość 

otrzymania pomocy on-line na Facebook, ma charakter łatwo dostępny, 24/7 i stały. 

Wzmacnia skuteczność i długotrwałość działań. Rozwiązanie dzięki, któremu młode 

osoby zdobędą dodatkową motywację do zmiany, pomoc i kontakty do osób 

podobnych do siebie. 

 

Inne odwiedzone przez Wyrwani z Niewoli to szkoły w miastach, min.:  

Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Białystok, Opole, Lublin, Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, 

Katowice, Częstochowa i wiele, wiele innych. 

Do zobaczenia w Twojej miejscowości! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom 2015 



Sprawdź poniżej jak komunikujemy się z odbiorcami: 

https://www.facebook.com/wyrwanizniewoli/videos/486224141553848/ 

https://www.facebook.com/hereswzn/videos/vb.793992373996865/1000737986655635/?type

=2&theater 

https://www.facebook.com/wyrwanizniewoli/videos/421634694679460/ 

https://www.facebook.com/wyrwanizniewoli/videos/417878621721734/ 

https://www.facebook.com/wyrwanizniewoli/videos/414468662062730/ 

http://vod.tvp.pl/22853013/20122015 
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