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Doko�czenie ze s. l 

espół Szkól Rzemie�lni- 
czych jest siódm� placów- 

k� o�wiatow� w Kaliszu, w 
której Stowarzyszenie Arka 
Noego zorganizowało spotka- 
nie z młodzie��. Kalisz z kolei 
jednym z kilkunastu miast w 
Polsce, gdzie takie prelekcje 
przeprowadzono. Dlaczego? 
Czy s� wa�ne ku temu powo- 
dy? Czy problem narkomanii 
w szkołach jest a� tak powa�- 
ny? Roman �arnecki z Arki 
nie ma najmniejszych w�tpli- 
wo�ci, �e nale�y bi� na alarm. 
-Po ka�dym spotkaniu roz- 
dajemy uczniom ankiety - 
mówi - które ró�ni� si� od 
ankiet wypełnianych w szko- 
łach tym, �e odpowiedzi na 
nie... s� absolutnie szczere. 
Młodzie� nie ma bowiem obaw, 
�e zostanie rozpoznana przez 
nauczycieli, cho�by po charak- 
terze pisma. I je�li z tych ankiet 
dowiadujemy si�, �e 40 proc. 
z nich ma regularny kontakt z 
narkotykami, a ponad 90 proc. 
uczniów gimnazjów miało 
kontakt z alkoholem, to ju� 
nawet nie problem. To kata- 
strofa! 

Ze zdumieniem przeciera- 
my oczy. Moje dziecko, nar- 
kotyki? Alkohol? Sk�d, nie 
jest wprawdzie orłem w szko- 
le, ale z pewno�ci� nie narko- 
tyki. Jest czasami agresywny, 
ale to przecie� taki wiek buntu. 
Ma zmienne humory, ale 
wyro�nie z tego. Córka chodzi 
na dyskoteki, i owszem. Co, 
ma by� gorsza od swoich ko- 
le�anek? Niech te� si�. dziew- 
czyna rozerwie, przecie� 
wszystkie nastolatki chodz�, 
takii moda. Owszem, ma nieco 
drugim semestrze nadrobi. A 
poza tym uwzi�ła si� na ni� 
matematyczka. 

Załatani, zabiegani wokół 
codziennych spraw tracimy 
kontakt z dzie�mi w okresie, 
w którym powinni�my po- 
�wi�ci� im swego czasu wi�cej. 

- Co tam w szkole? - py- 
tamy czasami zdawkowo, aby 
wypełni� rodzicielski obowi�- 
zek, zagłuszy� wyrzut sumie- 
nia, kiedy ci�gle mijamy si� z 
dzie�mi w drzwiach domu. 

- W porz�dku - słycha� w 
odpowiedzi. I jeste�my spo- 
kojni. 

Narkotyki, alkohol to pro- 
blemy odległe, dobre dla ame- 
ryka�skich scenarzystów fil- 
mowych, mo�e dla dziennika- 
rzy. To nie mój problem, moje 
dziecko jest czyste. Przecie� 
do tej pory nie było kłopotów. 

Misiek tymczasem grzmi ze 
sceny, sypie przykładami jak 
z r�kawa, obala mity nieszko- 
dliwo�ci „mi�kkich" narkoty- 
ków. Dlatego jest wiarygodny. 
I dlatego go słuchaj�. 

- Kolejn� dziedzin�, któr� 
tracicie, jest., muzyka. Przyja- 
cielu, przecie� uchlałe� si� nie 
raz. Zgadza si�? Tak, zgadza 
si� - mówi, nie czekaj�c na 
odpowied� .  - Ka�dy z was 
miał ju� przecie� kontakt z 
alkoholem. Ty te�? (�miech na 
sali). Tak my�lałem. Ty si� uchla- 
łe�, ty si� uchlałe� i ty te� si� 
uchlałe� na �wink�. I powiedz 
mi szczerze, jak le�ałe� napra- 
ny, słuchałe� ty muzyki? Dla- 
czego nie potraficie słucha� 
muzyki, bawi� si� na trze�wo? 
Dlaczego wstydem jest, kiedy 
dziewczyna mówi, �e jest dzie- 
wic�? Dlaczego??? 

l tak powoli tracicie ze swo- 
jego �ycia dom, rodzin�, szko- 
ł�, miło��, przyjaciół. Nic nie 
szkodzi, my�licie. Pojawi� si� 
nowi przyjaciele: w srebrzy- 
stych BMW. Oni wam stawia- 
j�, maj� recept� na łatwiejsze 
�ycie. Chcesz si� uczy�? Jeste� 
frajerem. Pan diler da ci lepsze 

Roman �arnecki: - 
Jeste�my zainteresowa- 
ni tym, aby wspiera� 
takie osoby jak Misiek 
w ich działaniach 
�ycie: kolorowy �wiat, dysko- 
tek�, zabaw�. Masz problem? 
We� działk� - po problemie. 
Od tej pory pan di/er b�dzie 
twoim przyjacielem, wybawc�. 
A tak naprawd� z chwil�, kiedy 
wzi�ła� od niego t� działk�, 
jeste� dla niego nie dziewczyn� 
ale szmat�. 

A seks? Seks jest wa�ny i to 
jest normalne. Przecie� nie 
chcesz całe �ycie by� sama, 
chcesz zało�y� rodzin�, l tobie 
zale�y na rodzinie, i tobie, i 
tobie. Ale pan diler „zapo- 
mniał" wam powiedzie�, �e 
narkotyki uszkadzaj� hormo- 
ny, powoduj� bezpłodno�� i 
impotencj�, l nie b�dziesz mie� 
rodziny. 

l tak dziedzina po dziedzinie, 
kawałek po kawałku, małymi 
kroczkami wchodzi diler w 
wasze �ycie i jak rak rozpie- 
prza was od �rodka - puen- 
tuje. 

- Powiedz mi słoneczko — 
zwraca si� do siedz�cej obok 
dziewczyny, - kim jeste� je�eli 
nie masz ochoty do �ycia, nie 
masz domu, szkoły, przyjaciół 
i muzyki? No, kim? �miało. 

Odpowied� z sali: - Nikim! 
— Teraz rozumiecie, dlacze- 

go diler nie jest �wi�tym Miko- 
łajem tylko bandyt�, który chce 
was ograbi� i zgwałci�? Dla 
dilera nie liczy si� osoba: dziew- 
czyna, chłopak. Tylko co? Kasa, 
kasa, kasa! Nie jest wa�na 
twoja osobowo��, twarz, tylko 
twoja kasa! 

Nie ma 
bezpiecznego �pania 
Mitem, do�� powszechnym 

w�ród młodzie�y i ch�tnie roz- 
powszechnianym przez nar- 
kotykowych dilerów, jest nie- 
szkodliwo�� tzw. mi�kkich 
narkotyków - marihuany (tzw. 
„trawki") i haszyszu. Mit, 
który korzeniami tkwi jeszcze 
w latach 60. i 70., z pokolenia 
„dzieci kwiatów". 

Jednak opinia nadkomisarza 
Romana Szel�ga z Sekcji 

Prewencji nie pozostawia cie- 
nia w�tpliwo�ci, �e takie prze- 
konanie jest bł�dne. 

- Jeszcze kilkana�cie lat 
temu tzw.  mi�kkie narkotyki 
zawierały około 2 proc. sub- 
stancji narkotycznej THC. W 
ci�gu kilkunastu lat, w wyniku 
manipulacji   genetycznych 
zwi�kszono ilo�� THC kilka- 
krotnie i dzi� konopie indyjskie 
zawieraj� jej ju� nawet 15-16 
proc. A to s� ju� dawki, których 
z pewno�ci� nie mo�emy zali- 
czy� do „bezpiecznych". 

Utrwalaniu takich stereoty- 
pów słu�� równie� wzorce 
kulturowe z Zachodu coraz 
ch�tniej przyjmowane przez 
polsk� młodzie�. Znajomy 
opowiadał mi o reakcji nasto- 
latek z Wielkiej Brytanii na 
suto zastawiony stół na mło- 
dzie�owej prywatce. 

- U nas wystarcz� korki 
serowe i „ marycha " - dziwiły 
si� polskiej go�cinno�ci. 

Kolejny mit - butapren. 
Nieszkodliwy, najzwyklejszy 
butapren powszechnie stoso- 
wany w naszych gospodar- 
stwach domowych. 

Nadkom. Roman Szel�g: - 
Kilka łat temu przy pomocy 
tomografu komputerowego 
przeprowadzono badania 
wpływu butaprenu na mózg. 
Wyniki były wr�cz szokuj�ce - 
mówi. - Okazało si�, �e ten 
poczciwy butapren trwale 
uszkadza mózg, powoduje 
obumieranie całych jego ob- 
szarów. Do tego stopnia, �e 
„klejarze" wr�cz nie nadaj� 
si� do leczenia w o�rodkach 
monarowskich, a kwalifikuj� 
si� wył�cznie do szpitali psy- 
chiatrycznych. 

Misiek równie� nie ma w�t- 
pliwo�ci: wszystkie narkotyki 
prowadz� do uzale�nie�, na- 
wet te „ mi�kkie" skutkowa� 
mog� w sposób nieprzewidy- 
walny. Podaje przera�aj�ce 
przykłady. 

Łód�, rok 1996. Trzech 
młodzie�ców pod wpływem 

narkotyków wydłubuje star- 
szemu m��czy�nie oczy. 

Kilka miesi�cy pó�niej, To- 
maszów Mazowiecki. Kasia 
organizuje swoje 18 urodziny. 
Zaprosiła kilkana�cie osób, 
kole�anki i kolegów licealistów, 
wszyscy z bardzo dobrych 
domów, �adnych patologicz- 
nych osobników. Kasia kupu- 
je alkohol i prochy - musi by� 
odlotowo. Alkohol towarzy- 
stwo rozlu�nił, prochy ogłupi- 
ły. Kto� wpadł na pomysł, 
�eby Kasi� rozebra� do naga. 
A potem na jej ciele ta�czyli 
taniec pogo tak długo, a� 
Kasi�... wdeptali w podłog�. 

Kilka lat temu, Gda�sk. 
Ojciec kilkunastoletniej dziew- 
czyny pod wpływem okazjo- 
nalnie za�ytych narkotyków 
wbija jej palce w oczy. Jak 
zeznaje potem, w narkotycz- 
nym transie wydawało mu si�, 
�e córka ma w oczach demony. 

Wrocław, 2000 r. Młode 
mał�e�stwo kupuje kurczaka i 
frytki. Jednak zamiast kurcza- 
ka w domowym piekarniku 
l�duje ich własne dziecko. Nie 
trzeba chyba dodawa�, �e byli 
„ pod wpływem". 

-Ale co w tobie jest takiego 
szczególnego, �e wszystkich to 
spotyka, tylko nie ciebie? - 
Misiek zwraca si� z drama- 
tycznym pytaniem do zebra- 
nych w auli „ Metalówki". 

Artur Amenda, czyli „ Mi- 
siek" certyfikowany instruk- 
tor Terapii Uzale�nie� z Ko- 
bylej Góry ma szczególne po- 
wody, aby mówi� młodym o 
narkotykach, alkoholu, prze- 
mocy. 

- Wiecie, dlaczego z tak� 
determinacj� do was mówi�? 
- zwraca si� do zebranych. - 
Bo moja mama została zabita, 
siostra jest na „psychiatryku", 
a „stary" jest ju� trupem. 

Nie ojciec - „ stary" - akcen- 
tuje, bez nale�nego rodzicowi 
szacunku. 

- Zacz�ło si� w latach 80. - 

zaczyna opowiada� - kiedy 
wszystko było na kartki, alko- 
hol te�. Wi�c mój „stary" robił 
sobie domowe winko. Nieszko- 
dliwe, domowe winko na wła- 
sne potrzeby. A potrzeby miał 
ogromne. Kiedy mu brakowa- 
ło, tłukł wszystkich, wi�c mo- 
dlili�my si�, �eby był pijany. 

Alkoholizm ojca zabrał Ar- 
turowi matk�, siostr�, 17 naj- 
lepszych lat �ycia i wp�dził w 
narkotyki. Miał nó� przy boku 
i rozpuszczalnik w r�ku, jadał 
ze �mietników... 

- 9 lipca 1978 roku stal si� 
cud. Trafiłem na grup� ludzi, 
którzy po�wi�cili mi a� trzy 
lata. Trzy lata bezinteresownej 
pomocy. To im zawdzi�czam, 
�e dzi� mam �on�, dzieci i dom, 
którego nigdy nie miałem. Te- 
raz rozumiecie, dlaczego je- 
stem tu z wami i dlaczego wam 
o tym mówi�? Bo je�li ja byłem 
głupi, to wy tego nie róbcie. 

Kalisz jest jednym z kilku- 
nastu miast w Polsce, gdzie 
Arka Noego przeprowadziła 
spotkania i koncerty dla mło- 
dzie�y. Na narkotykowej ma- 
pie kraju nie wyró�nia si�, ale 
te� nie mamy szczególnych 
powodów do zadowolenia. 
Wsz�dzie jest podobnie, czyli 
�le. 

- Na 1577 przeankietowa- 
nych uczniów 89 proc. przyzna- 
je si�, �e regularnie spo�ywa 
alkohol - ocenia Roman �ar- 
necki. - Z ankiet wynika te�, �e 
a� 34,8 proc. bierze narkotyki. 
Przy czym znamienne jest, �e 
odsetek zagro�onych uczniów 
jest wi�kszy w gimnazjach, ni� 
szkołach �rednich. 

Wyniki ankiet mog� szoko- 
wa� tym bardziej, �e przez lata 
całe �yli�my w błogiej nie�wia- 
domo�ci istnienia takich zagro- 
�e�. Alkohol, papierosy ow- 
szem, narkotyki - nie. 

Na zako�czenie jednak, mimo 
wszystko, nutka optymizmu. 

- Z grupy osób, które przy- 
znały si� do za�ywania narko- 

tyków, po naszych spotkaniach 
około 70 proc. deklaruje ch�� 
zerwania z nałogiem. Do tego 
jednak potrzebne jest współ- 
działanie rodziców. Rodzice 
musz� wiedzie�, �e na dysko- 
tekach ich dzieci si� nie modl�. 
Musz� wiedzie�, �e modny hip- 
hop czy techno to nieodł�czni 
towarzysze prochów, i to, zeza 
prochami idzie prostytucja i 
przest�pstwo - mówi Artur 
Amenda. 

Rodzicu!  Jeste�  pewien, 
�e twoje dziecko nie bierze? 

Piotr PIORUN 

Opinie nt spotka�: 
;    „Moje odczucia w stosunku 
do narkotyków zmieniły si�. 
^Upewniłam si�, �e narkotyki 
naprawd� szkodz� i nie powin- 
;no si� ich bra�. Takie spotkania 
powinny odbywa� si� cz��ciej. 
To dało mi wiele do my�lenia." 

„Spotkanie wpłyn�ło na mnie 
:pozytywnie. Postanowiłem 
sko�czy� z tym nałogiem. 
iMisiek, jeste� w porz�dku". 
l „ Chc� was posłucha� kolej- 
ny raz, dajecie do my�lenia i 
potraficie tłumaczy�. �ycz� 
powodzenia w waszej pracy". 
• „ Wszystko jest złe. Mi- 
siek tego nie zmieni". 
j „ Spotkanie było najlepszym, 
na jakim kiedykolwiek byłam. 
Dzi�ki, zmieniłam zdanie." 
„ Mam dziewi�cioletniego 
brata, który pali i kolegów, 
którzy w�chaj� kleje. Jestem 
osob� wierz�c�. Rzyga� mi 
isi� chce, jak widz� zachla- 
nych ludzi. Szkoda, �e taki 
Misiek jest jeden". 
***** 
Zainteresowanym  podajemy 
kontakt:   www.arka.kdm.pl 
misiaczek.artur@poczta.pl 
tel:   062   731-64-98 

 

 

  

Misiek: - Powiedz mi słoneczko, kim jeste�, je�eli nie masz ochoty do �ycia, nie masz 
domu, szkoły, przyjaciół i muzyki? No, kim? �miało 
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