
Szanowni Państwo  

Jestem Dj z wielkim doświadczeniem, ilość i różnorodność zagranych przeze mnie imprez, gwarantuje Wam 
MAXIMUM zabawy w Waszym klimacie. Potrafię dopasować się do charakteru imprezy i jej uczestników, a to 
właśnie ten element jest najważniejszy, nie sprzęt  i bibeloty, ale charyzma, uśmiech, pomysłowość, adaptacja              
i szerokie doświadczenie muzyczne. 

Oczywiście dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem oraz takimi efektami jak; ciężki dym, mgła, 
bańki czy lasery. Ponieważ nie tylko gram tzw. „ okolicznościówki” czy imprezy firmowe ale jestem rezydentem 
klubowym , cały czas się musze rozwijać i być dobry technicznie, ponieważ pracowałem w radiu i prowadzę 
imprezy plenerowe, jestem tez „czytelny” przez mikrofon. Możecie więc liczyć na dobra konferansjerkę. 

W celu przedstawienia i uzgodnienia oferty, proszę zadzwonić. Wysłucham Waszych potrzeb i ją dopasuje. 
Traktuję Państwa indywidualnie co zapewnia, dopasowanie usługi do Waszych oczekiwań, potrzeb i możliwości 
miejsca imprezy. Mam sprzęt który można dowolnie 
konfigurować, a przecież inaczej się nagłaśnia karczmę, hotel, 
dom weselny czy remizę. Można też każdą salę oświetlić 
inaczej. Inne też są potrzeby imprezy na 50 czy też na 250 
osób. 

 

 

 

Obsługę wesel czy studniówek, proponuje zawsze w duecie            
wraz moja córką. Uzupełniamy się muzycznie, oraz                                                      
podczas prowadzenia zabaw czy konkursów.                                                            
Dominika jest świetnym Animatorem/Wodzirejem,                                                       
„zabiera” mi część pracy, ale przez to wszystko jest …                                             
dynamiczne i wesoło, a Państwa impreza staje się …                                                          
jedyna w swoim rodzaju i niezapomniana. 

                                                                                                                                    

Jestem pomysłodawcą i prowadzącym imprezy z cyklu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
‘Gorączka Sobotniej Nocy”                                                                                                                                                                                                                            w 
dużym klubie CHACHARNIA w Czechowicach Dziedzicach.                                                                               
Wiec jeśli umiem „ skręcić pociąg „ na 800 osób,                                                                                                                                         to 
zrobię to i na Waszej imprezie, a Dominika zatańczy                                                                                                   z 
Waszymi gośćmi Y.M.C.A. czy Macarenę. Od lat jestem                                                                                                         
jednym z Dj. Pomarańczy obecnie XOXO w Bielsku Białej 

Zawsze dajemy z siebie wszystko, można nas zweryfikować w kilku miejscach: Kameliowy Zakątek BB, Hotel Żywiecki 
Medical SPA & Sport, Hotel Beskidzki Raj Wellness & SPA, Dwór Świętoszówka, MELAXA Węgierska Górka, Hotel 
Silesjan Katowice oraz w Pałacu w Śmiłowicach i kilku innych Hotelach i salach weselnych. 

Zapraszam na nie zobowiązujące spotkanie gdzie przedstawię i omówię moją ofertę, dostosowując ją do Państwa 
potrzeb. 

Zapraszamy na  firmowego FB; https://pl-pl.facebook.com/DjGromi  

i stronę; www.djgromi@poczta.pl                                                                                                                                  
Miłego Dnia, Zdrowia i Odporności                                                                       Gromosław i Dominika Żukowscy  

GROMOSŁAW ŻUKOWSKI                      
 
 

DEE JAY MIX CLUB 
POLSKA 

LICENCJA: NR.101 

EXCLUSIVE DJ  
POLKIEGO STOWARZYSZENIA PREZENTERÓW MUZYCZNYCH 

NALEŻĘ DO DJ UNION 

 

+48 502 429 707 

 
djbielsko@gmail.com 

 

www.djbielsko.pl 

https://www.facebook.com/DjGromi/ 

 

 

      

     

       

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechodząc do mniej miłych rzeczy; 
Duet Dj, animacje i zabawy dla Gości, nagłośnienie Db Technologies ES 1203, ciężki dym,  
oświetlenie dopasowane do sali, mamy kilka nowinek np. kule lustrzaną na statywie,  
koszt w zależności od ilości osób i sprzętu od 3.000 do 5.000PLN. 
Pakiety dodatkowe, inne opcje, wszystkie modyfikacje; do ustalenia według Państwa potrzeb,  
wymogów Sali, innych artystów /gwiazd wieczoru/ i uczestników. 
 
 
Zapraszam do kontaktu ; +48 50249707 Gromosław Żukowski 

 

  


