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Z regionu: 

Dnia 26.01.2014 w gimnazjum nr 171  w 

Lublinie dyrekcja szkoły przyłapała trzech 

uczniów na paleniu marihuany w szkolnej 

toalecie.  

Uczniowie z klasy 2a - Mateusz K. Tadeusz 

S. Konrad W. nie mogli oprzeć się pokusie, by zapalić szkodliwy dla zdrowia 

narkotyk. O sprawie została poinformowana Komenda Główna Policji w 

Lublinie, pogotowie ratunkowe oraz rodzice. Nastoletni uczniowie zostali 

zatrzymani na przesłuchanie. 

Świadkami zdarzenia byli nauczyciel j. polskiego oraz nauczyciel matematyki. 

Zdrowiu śmiałków nic nie zagraża. Policja ustala, skąd niebezpieczne środki 

znalazły się w rękach nastolatków. Po zaistniałej sytuacji dyrekcja 

zorganizowała specjalne zajęcia z psychologiem i z przedstawicielem policji o 

szkodliwości zażywania środków odurzających. 

 

 

Mężczyzna jadący Skodą Fabia w stronę centrum, śmiertelnie potrącił dwójkę 

przechodzących przez przejście ludzi. Po wstępnym badaniu okazało się, że 

kierowca był pod wpływem środków odurzających. 

To już trzeci tego typu wypadek w tym miesiącu. Mieszkańcy całą winą 

obarczają właściciela nowo otwartego sklepu z dopalaczami. Policja ma 

związane ręce bowiem sprzedawca posiada wszystkie pozwolenia na tego typu 

działalność. 

Wczoraj około godziny 18:30  na ulicy 

Kleberga doszło do tragicznego wypadku 

z udziałem pieszych 
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KINGA NAWROCKA: Jestem tutaj i 

spoglądam na całkiem zwykłego, 
młodego i normalnego chłopaka, aż 
trudno uwierzyć, że masz za sobą aż 
tak ciężką przeszłość. Powiedz mi, 
od czego to wszystko się zaczęło. 

BARTEK: Koledzy. Moi koledzy 
często mi proponowali różnego typu 
używki, aż w końcu im uległem. 
Trawka, „szczęście”, amfa, hasz, 
grzyby.. 

Nie chciałeś czuć się gorszy, 
wyśmiany i nieakceptowany. Kiedy 
pierwszy raz wziąłeś? 

Miałem wtedy prawie 12 lat, 
wówczas po raz pierwszy zapaliłem 
trawę. Potem to była tylko kwestia 
czasu, kiedy zacząłem próbować 
innych używek. 

 12 lat ? Byłeś wtedy bardzo młody, 
kiedy uświadomiłeś sobie, że 
potrzebujesz leczenia? Że jesteś 
uzależniony? 

Wiedziałem, że coś jest nie tak, gdy 
budziłem się rano z myślą o tym, aby 
tylko wziąć, nic innego mnie nie 
interesowało. Gdy chodziłem 
„nagrzany”, było wspaniale. Miałem 
lepszy humor, nie spałem, byłem o 
wiele bardziej odważny, niczego się 
nie bałem. Rano budziłem się z 
myślą – przecież było tak wspaniale! 
Po co żyć w tej nudnej 
rzeczywistości, skoro może być 
lepiej? I dalej brałem. Doszło do 
tego, że kradłem, aby mieć tylko 
pieniądze na narkotyki. Nie 

myślałem o niczym innym, tylko o 
tym, aby wziąć. Gdy nie miałem, 
skąd załatwić sobie towaru, to 
byłem bardzo agresywny. Potrafiłem 
rzucać talerzami w domu, uderzyć 
matkę lub ojca. Nie panowałem nad 
sobą... W okresie, gdy byłem w 
ciągu, wyglądałem strasznie. Byłem 
bardzo chudy, miałem żółte plamki 
na twarzy i doły pod oczyma. 

 Jak na to reagowali Twoi znajomi, 
którzy nie zażywali narkotyków? 

Nie posiadałem kolegów, którzy nie 
brali. Z takimi nie potrafiłem się 
wtedy dogadać, wydawali mi się 
nudni, nie byli mi potrzebni. 

 A Twoi rodzice? Jak zareagowali na 
to, że ich syn jest narkomanem? 

Z matką nigdy nie miałem dobrych 
kontaktów, więc nie była to dla mnie 
nowość, że nie mogłem się z nią 
dogadać. Natomiast ojciec się ode 
mnie bardzo odsunął, nie miałem w 
nich wparcia. Ciągle kłótnie w domu, 
wyzwiska kierowane w moją stronę, 
że jestem nieudacznikiem, ćpunem – 
to wszystko sprawiało, że jeszcze 
bardziej ciągnęło mnie do 
narkotyków. 

Kiedy po raz pierwszy trafiłeś do 
Monar-u? 

Zanim trafiłem do tego Monaru – 
tutaj we Wrocławiu, wcześniej 
byłem jeszcze w Monarze w Łodzi. 
Wyrzucili mnie stamtąd, ponieważ 
obowiązywała tam abstynencja 
seksualna – której nie 



4 
 

przestrzegałem. Wyrzucili mnie, gdy 
zostało mi 5 dni do wyjścia. Potem 
trafiłem tutaj. 

 

Czyj był to pomysł, aby wstąpić na 
leczenie? 

Sam się zorientowałem, że 
potrzebuję pomocy. Gdy człowiek w 
pewnym sensie idzie pewną drogą w 
swoim życiu i uświadamia sobie, że 
to nie to, czego szuka – to 
natychmiast chce obrać inny kurs. Ja 
to zrobiłem, wstąpiłem na leczenie i 
jestem z siebie bardzo dumny, bo 
teraz wiem, że idę właściwą drogą. 
Fakt, było bardzo ciężko. Gdy byłem 
na głodzie, to był to tak cholernie 
mocny ból, że tego się nie da opisać. 
Płakałem, krzyczałem, nie mogłem 
spać, jeść, rwałem sobie włosy z 
głowy, ciąłem się – nie potrafiłem 
poradzić sobie z chęcią sięgnięcia po 
narkotyk. Oddałbym wszystko 
wtedy, aby tylko coś wciągnąć. Teraz 
od roku jestem już czysty i jestem z 
tego dumny, bo wyjście z tego 
bagna to nie byle jaki wyczyn. 

A jak jest teraz? Jak się czujesz, 
przebywając w Monarze? Jak się 
czujesz, będąc „czystym” ? 

 To jest niesamowite uczucie. 
Jestem szczęśliwy. Nauczyłem się 
czerpać radość i szczęście z 

najmniejszych błahostek. Nie jestem 
już agresywny jak kiedyś, mam o 
wiele lepsze stosunki z rówieśnikami 
i potrafię się z każdym dogadać. 
Wierzę, że wszystko już będzie o 
wiele lepsze. 

Nie masz czasem ochoty powrócić 
do narkotyków? 

Wiesz co? Nawet jeśli czasem mam 
takie myśli, to i tak to nic nie 
zmienia. To jest tak, że tak samo jak 
alkoholik do końca życia pozostaje 
niepijącym alkoholikiem, tak samo 
narkoman do końca życia musi 
pamiętać, że kiedyś nim był. Wiem, 
że gdybym znowu spróbował, to 
bym wrócił do nałogu. Niewielki 
skok w bok i znowu wciągam się w 
to bagno. 

Żałujesz tego, że w ogóle zacząłeś 
brać? 

W zasadzie.. i tak i nie. Żałuję, bo 
straciłem zaufanie rodziców, 
straciłem bardzo wielu znajomych i 
jestem już spisany wielokrotnie na 
policji. Ale z drugiej strony nie 
żałuję, bo są pewne przygody, 
pewne „przypały”, o których się nie 
zapomina. Często, gdy leżę w łóżku 
przed snem i przypominam sobie 
niektóre sytuacje, to się uśmiecham 
sam do siebie. 

Nie brakuje Ci czasem domu, ciepła 
rodzinnego? 

Szczerze ? Nigdy nie doświadczyłem 
tzw. ciepła rodzinnego, więc nie 
wiem jak to jest. Jako dziecko nie 
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pamiętam, abym został przytulony 
przez ojca lub matkę. Nie brakuje mi 
w żaden sposób domu, jest to 
przykra sytuacja, ale ja już się 
usamodzielniłem i przyzwyczaiłem 
do takiej rzeczywistości . W 
Monarze jest naprawdę świetnie. 
Ludzie przebywający tutaj są 
niesamowici, są o wiele bardziej 
szczerzy i życzliwi niż ci, których ty 
spotykasz na co dzień. Między nami 
są więzi tak silne, których nie da się 
zerwać. Połączył nas wspólny cel: 
chęć poukładania sobie na nowo 
życia, chęć powrotu do normalnego 
życia. Każdy człowiek przebywający 
tutaj ma inną, niebywale ciekawą 
historię, ale to nie liczy się tutaj. 
Tutaj chodzi o to, że nie wiadomo 
jakby było ciężko, nie wiadomo jak 
bardzo wielkie ponieśliśmy 
konsekwencje swoich głupich 
decyzji, to musimy się podnieść i żyć 
dalej. Żyć nowym, lepszym życiem. 
Nie sztuką jest wstąpić na właściwą 
drogę swojego życia, sztuką jest 
podążać tą drogą i się na niej 
utrzymać. 

A jakie Ty masz plany na życie? Co 
zamierzasz dalej robić, gdy opuścisz 
Monar? 

W zasadzie w Monarze będę 
przebywał jeszcze niecały rok. 
Potem chcę pójść do szkoły 
gastronomicznej. Moim marzeniem 
jest posiadanie własnej restauracji, 
takiej do której będzie przychodziło 
naprawdę wiele gości i takiej która 

będzie reprezentowała sobą wielką 
klasę. 

 

Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. 
Życzę ci utrzymania się na 
właściwej drodze i spełnienia 
Twoich marzeń. 

Ja również dziękuję. Na zakończenie 
chciałbym dodać... nie można 
wszystkich narkomanów wkładać do 
tego samego worka. Faktycznie, są 
narkomani, którzy nie mają chęci do 
życia i zdecydowanie narkotyki to 
jest ich jedyny plan na życie. Ale są 
też narkomani wolni od nałogu, 
którzy uświadomili sobie, że nie tą 
drogą powinni podążać i wkraczają 
na właściwy tor. Świat przed każdym 
z nas stoi otworem, nauczmy się 
rozsądnie podejmować decyzje. 
Jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas 
popełnia błędy, mamy wzloty i 
upadki, ale w tym całym życiu chodzi 
o to, aby nie ważne w jak wielki dół 
wpadłeś, jak bardzo zawiodłeś się na 
drugim człowieku... Nie ważne, jak 
wiele masz problemów i jak bardzo 
ciężko jest ci się podnieść... 
Pamiętajmy, że życie mamy tylko 
jedno i marnowanie go dla chwili 
przyjemności nie jest dobrym 
rozwiązaniem. Narkotyki nie 
rozwiązują naszych problemów, one 
tylko sprawiają, że o nich 
zapominamy. Nie idźmy tą drogą. 
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Fakty i mity 

1. Joint jest zdrowszy niż papieros 

To jest fałsz! 

Marihuana jest najpopularniejszym w Polsce narkotykiem. Jak wynika z badań, 

dymem z konopi indyjskich zaciągnęło się chociaż raz w życiu około 4 milionów 

Polaków. Od gimnazjalistów, przez policjantów i prawników, aż po profesorów 

uniwersytetów. Wielu z nich posługuje się przy tym argumentem, że joint jest 

zdrowszy niż fajki. To nieprawda. 

Jak wykazały badania nowozelandzkich uczonych, wypalenie jednego splifa 

szkodzi płucom mniej więcej tak jak wypalenie dwóch i pół papierosa z tytoniu. 

Uczeni ustalili, że dym z konopi w znacznie większym stopniu osłabia oskrzela 

niż dym tytoniowy i że te uszkodzenia kumulują się w czasie, zatem im częściej 

palisz, tym gorzej dla Twoich płuc i oskrzeli. Badanie wykazało, że po wypaleniu 

jednego jointa drugi ma tak niekorzystny wpływ na drogi oddechowe, jak pięć 

papierosów. Wygląda więc na to, że Bill Clinton wiedział, co robi. 

 

2. Mężczyźni częściej biorą narkotyki 

To jest prawda! 

Owszem, i to znacznie częściej niż kobiety. Według danych Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii, prawie trzy razy więcej facetów paliło jointy, pięć 

razy więcej spróbowało LSD, trzy razy więcej kokainę. Być może dlatego, że - jak 

wykazali uczeni z Yale University School of Medicine - kobiety gorzej znoszą 

uzależnienie i silniej doświadczają jego skutków w sferze psychiki, zdrowia, a 

także w relacjach społecznych, np. w pracy. 
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3. Od kokainy odpada w końcu nos 

To jest prawda! 

Jak głosi jedna z miejskich legend, intensywne używanie kokainy skutkuje nie 

tylko tym, że w klubach spędzasz najwięcej czasu w toaletach, ale i tym, że po 

pewnym czasie odpada nos. Rzekomo pod prysznicem zostawiło już swoje 

oryginalne nosy wiele gwiazd. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, jest możliwe. 

"Wieloletnie wciąganie 'śniegu' może spowodować martwicę tkanki przegrody 

nosowej, później robią się dziury w chrząstce i w końcu nic już nie oddziela 

nozdrzy" - mówi Richard Harmon, chirurg plastyczny. Nos bez przegrody - 

marzenie każdego początkującego boksera. 

 

4. Marycha to wstęp do heroiny 

To jest fałsz! 

Istotnie, gdy spojrzeć na ludzi uzależnionych od heroiny, to prawdopodobnie 

100% z nich zaczynało od marihuany. Jednak jeśli spojrzeć z drugiej strony, 

liczba użytkowników marihuany jest tak przytłaczająco większa niż ludzi, którzy 

sięgnęli po twarde narkotyki, że nie ma mowy o żadnym koniecznym związku. 

Niemal 10% Polaków przyznaje się, że kiedykolwiek w życiu paliło marihuanę. 

Po heroinę sięgnęło zaś... 0,1 procenta. Czyli prawie stukrotnie mniej. A zatem 

niemal 99% tych, którzy zapalili, na marihuanie poprzestało.  
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5. Jedna kreska i już po Tobie 

To jest prawda! 

Brzmi to wprawdzie jak cytat z ulotki kampanii 

antynarkotykowej, ale to prawda. Wcale nie 

trzeba brać kilka lat, żeby się uzależnić. Dotyczy 

to zwłaszcza kokainy. Jak wykazali badacze z University of California, już 

pierwsza dawka kokainy może być jak haczyk, którego nie da się wyjąć, 

ponieważ powoduje łączenie się neuronów w mózgu, tworząc w ten sposób 

podstawę do powstania uzależnienia. 

"Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z kokainą, myśli, że to będzie tylko 

okazjonalne branie- mówi prof. John Strang z Addiction Research Unit w 

Londynie. - Moment krytyczny, czyli przejście od rekreacji do nałogu, 

przychodzi, gdy wzrasta tolerancja". Na tym etapie zostają już tylko dwa wyjścia 

- albo zrezygnujesz, albo zaczniesz zwiększać dawkę. 

 

6. Narkotyki są łatwo dostępne 

To jest fałsz! 

To tylko mit. Oczywiście w niektórych środowiskach nie ma żadnego problemu 

ze znalezieniem dostawcy, jednak aż 70% badanych Polaków przyznało, że 

zdobycie narkotyków jest trudne, bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. 

Najłatwiej jest zdobyć leki uspokajające lub nasenne, najtrudniej - crack i 

heroinę. 

 

Patryk Jasiński 
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Z Polski:                                          Artur Mazurek 

Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie i 
handel środkami odurzającymi na terenie miasta. W mieszkaniu podejrzanego 
funkcjonariusze zabezpieczyli 4 tys. porcji narkotyków m.in. marihuanę, 
amfetaminę i heroinę syntetyczną, a także wagi elektroniczne i blisko 30 
tysięcy złotych. Za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii podejrzany odpowie teraz przed sądem. Grozić mu może kara 
nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 

 
 
 
 

Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej i słupskiej komendy miejskiej 

zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 37 lat podejrzanych o nielegalną 

uprawę konopi indyjskich. Obaj zatrzymani to mieszkańcy powiatu 

słupskiego. W trakcie przeszukań kryminalni zabezpieczyli 156 krzaków 

marihuany i 100 gramów gotowego narkotyku. Za tego typu przestępstwa 

grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 

 

Nawet do 10 lat pozbawienia wolności może grozić mężczyźnie, ustalonemu i 

zatrzymanemu przez jeleniogórskich policjantów, a podejrzanemu o 

posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W samochodzie 

podejrzanego funkcjonariusze znaleźli ponad 2,8 tys. porcji marihuany, 

amfetaminy i haszyszu. Ponadto zabezpieczono broń gazową i wiatrówkę. 

Mężczyzna został już decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. 
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Narkotyki na drugie szkolne śniadanie 

Uczniowie coraz częściej wnoszą do szkół narkotyki i częstują nimi kolegów. 

W ciągu pięciu lat liczba takich zdarzeń wzrosła o 100 procent 

Chociaż w 2012 r. po raz pierwszy od pięciu lat w podstawówkach i gimnazjach 

zmalała ogólna liczba przestępstw – było ich 24,7 tys., czyli o 3,2 tys. mniej niż 

w rok wcześniej, to jednak liczba przestępstw narkotykowych wciąż 

niepokojąco rośnie. 

Wprowadzenie identyfikatorów dla uczniów, ochroniarzy czy kamer utrudniło 

życie dilerom. Poważniejszym problemem są uczniowie, którzy przynoszą do 

szkół narkotyki. 

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku na terenie tylko 

dwóch wymienionych kategorii szkół było 800 przestępstw narkotykowych, 

czyli blisko 100 proc. więcej niż w 2007 r. (443). To przypadki posiadania lub 

rozprowadzania narkotyków, do których wzywano policję. Zdaniem ekspertów 

zjawisko jest o wiele większe.  

W jednej z opolskich szkół 17-latek miał prawie gram marihuany ukryty w 

skarpecie. Zdradził go pies tropiący, z którym policjanci przyszli na pogadankę o 

zagrożeniach narkotykowych. 

W mieszkaniu ucznia policjanci znaleźli ponad 20 zawiniątek z marihuaną. Tę 

miał w plecaku także 16-latek z gimnazjum w Białymstoku. Kolejne 25 gramów 

narkotyku, z którego można zrobić ponad 100 porcji dilerskich policjanci 

znaleźli w mieszkaniu. Takich przypadków jest coraz więcej. W ubiegłym roku 

co siódmy pokrzywdzony małoletni był ofiarą właśnie przestępstw 

narkotykowych. 

Marihuana i haszysz to najbardziej rozpowszechnione wśród młodzieży 

narkotyki. Dlaczego mimo policyjnych pogadanek dla uczniów i rodziców i 

usunięcia dilerów ze szkół, przestępstw narkotykowych jest więcej? 

Eksperci twierdzą, że popularność marihuany to po części efekt klimatu, jaki 

panuje wobec tego narkotyku stworzonego przez zwolenników jej legalizacji, w 

tym niektórych celebrytów i polityków. Dają przekaz, że to nieszkodliwy 

papieros. – Marihuana nie jest bezpieczną substancją. Można się od niej 
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uzależnić, i to zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Używanie jej niesie ze sobą 

ryzyko polegające m.in. na obniżeniu funkcji poznawczych, prowadzi do 

trudności w koncentracji, zapamiętywaniu i uczeniu się – 

Z badania ESPAD zrealizowanego w ramach Europejskiego Programu Badań 

Ankietowych w Szkołach wynika, że po spadku popularności marihuany w 2007 

r., obecnie przybyło młodych, którzy po nią sięgają. 

Terapeuci twierdzą, że więcej osób zgłasza się też do leczenia z powodu 

występowania problemów związanych z zażywaniem narkotyków. 

Należy wciąż uświadamiać młodzież, że narkotyki są złe. Mówić im o 

konsekwencjach zdrowotnych i karnych. Ale uświadamiać także rodziców. Z 

moich rozmów z lekarzami oddziałów szpitalnych, na które trafia młodzież po 

zatruciu narkotykami, wynika, że 90 proc. rodziców nie wiedziało, że ich dziecko 

ma takie doświadczenia. 

Aramais Grigoryan 
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