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„WĘDRUJ DROGĄ JASNĄ I PROSTĄ”. PREMIERA PIOSENKI I
TELEDYSKU
Data publikacji 24.09.2021

W piątkowe południe w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczysta
premiera teledysku i piosenki proﬁlaktycznej „Drogą jasną i prostą”. Utwór powstał w ramach
projektu Drużyna z Naszego Podwórka. W przedsięwzięcie zaangażowali się policjanci,
nauczyciele, muzycy, ksiądz, uczniowie szkół średnich i podstawowych.
Świętokrzyscy policjanci na co dzień prowadzą działania proﬁlaktyczne w wielu zakresach, skierowane do najmłodszych
i najstarszych mieszkańców województwa. Między innymi przestrzegają dzieci i młodzież przed zażywaniem środków
odurzających. Od lat stróże prawa przypominają o zgubnych skutkach narkotykowego nałogu. Podczas realizowanych
spotkań proﬁlaktycznych w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” funkcjonariusze przekazują uczniom
aspekty prawne związane z narkotykowym procederem. W trudnych czasach pandemii zrodził się pomysł, aby treści
związane z problematyką uzależnień od dopalaczy i narkotyków… wyśpiewać!
Z inicjatywy skarżyskich stróżów prawa powstał projekt „Drużyna z Naszego Podwórka”. Selekcjonerem teamu został
pomysłodawca przedsięwzięcia st. asp. Jarosław Gwóźdź. Do zespołu zaproszeni zostali skarżyscy muzycy, nauczyciele,
policjanci, ksiądz oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich. Powstała piosenka „Drogą jasną i prostą”, do której
tekst napisał Jarosław Gwóźdź, a nad muzyką pracowali: Włodzimierz Sojka, Jarosław Gwóźdź i ks. Piotr Nojek.
Nasycony metaforami utwór obrazuje nieustanne zagrożenie związane zażywaniem środków odurzających. Pomimo
upływu czasu ciągle łatwo można wpaść w sidła nałogu i ugrzęznąć w świecie brudnym, smutnym, przepełnionym
bólem osób najbliższych. Refren piosenki nakierowuje słuchacza na pozytywne myślenie, na unikanie złych pokus i
omijanie szerokim łukiem ciemnych zaułków codzienności.
Zamysłem autorów było studyjne nagranie utworu wraz z klipem video oraz jego promocja
w województwie, a może i szerzej. Środki na realizację wyzwania zapewnił Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, a projekt
objął patronatem Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig oraz Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku Kamiennej mł. insp. Tomasz Jarosz.
Wszystkie osoby tworzące Drużynę z Naszego Podwórka wystąpiły i tworzyły bezinteresownie, nie pobierając zapłaty za
swój wkład i udział. Realizacja projektu pochłonęła wiele godzin pracy. Nagrania studyjne odbywały się zgodnie z
obowiązującymi zasadami sanitarnymi.
29 czerwca nad malowniczym zalewem rejowskim powstały pierwsze ujęcia, które wykorzystane zostały do produkcji
teledysku. Realizował je mł. asp. Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
W piątek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej spotkali się twórcy i uczestnicy projektu DzNP. W
obecności m.in. przedstawicieli władz powiatu, prezydenta miasta Skarżyska Konrada Kröniga, szefa skarżyskich
policjantów mł. insp. Tomasza Jarosza odbyła się uroczysta premiera piosenki „Drogą jasną i prostą”. Prezydent i

komendant podziękowali wszystkim, którzy mieli wkład w realizację przedsięwzięcia, a następnie wręczyli bohaterom
wydarzenia listy gratulacyjne i upominki. Komendant Jarosz podkreślił znaczącą rolę działań proﬁlaktycznych w walce z
uzależnieniami od narkotyków i dopalaczy oraz wyraził nadzieję, że powstały utwór uchroni niejedną, młodą osobę od
zgubnego w skutkach nałogu.
Zobacz teledysk w pełnej jakości: https://youtu.be/lJmkO9AiUFE
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