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Piętnastoletnią wówczas Christine F. spotkaliśmy w początkach 
roku 1978 w Berlinie, gdzie występowała jako świadek w pewnym 
procesie. Umówiliśmy się z nią na wywiad, który miał być 
uzupełnieniem naszych badań nad sytuacją młodzieży. Na rozmowę 
przewidywaliśmy dwie godziny. Z dwóch godzin zrobiły się dwa 
miesiące . Bardzo szybko z prowadzących wywiad dziennikarzy 
staliśmy się przejętymi słuchaczami. Z zapisu magnetofonowego tych 
rozmów powstała niniejsza książka. Byliśmy zdania, że historia 
Christine F. więcej mówi o sytuacji wielkiej części młodzieży w na
szym kraju niż najbardziej nawet starannie udokumentowany raport. 
Christine F. chciała tej książki, ponieważ jak niemal wszyscy 
narkomani odczuwa przemożną chęć przełamania wstydliwej zmowy 
milczenia wokół plagi tego nałogu wśród dorastającej młodzieży. 
Wszyscy jej przyjaciele narkomani, którzy przeżyli, oraz rodzice 
poparli ten pomysł. Wyrazili gotowość udostępnienia swoich nazwisk 
oraz fotografii, aby podkreślić dokumentalny charakter tej książki. Ze 
względu na dobro rodzin podaliśmy jednak w pełnym brzmieniu tylko 
imiona. Załączone wypowiedzi matki Christine oraz innych osób, 
z którymi się kontaktowała, mają służyć rozszerzeniu perspektywy 
i pomóc głębiej zrozumieć istotę problemu narkomanii. 
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Impresariat Nowego Teatru 
czynny codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. 9.00 - 16.00 

tel. 36-08-47 

~ Łódź, ul. Jaracza 5, ul. Piotrkowska 309 
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Firma dostarcza na imprezy teatralne ciasta, torty i słodycze. 



Jolanta Jackowska 
„.jest absolwt:ntką łódzkiej PWSFTv i T. Ta młodziutka aktorka zmierzyła się 

już z wieloma rolami, z których najważniejsze to: Agnieszka Bergman w filmie 
„Kuchnia polska", Sonia w „Zbrodni i karze" (teatr im. St. Jaracza w Łodzi), Amalia 
w „Zbójcach" Schillera (teatr telewizji), wreszcie Hilda w „Ja Maestro", Wendy 
w „Piotrusiu Panu" i Thomerina Coverty w „Arkadii" Toma Stopparda (teatr 
„Wybrzeże" w Gdańsku). Za tę ostatnią rolę otrzymała nagrodę wojewody gdańskiego 
przymawaną corocznie z okazji Dnia Teatru za wybitne osiągnięcia teatralne, oraz 
nagrodę Telewizji Gdańskiej przyznawaną najbardziej popularnym aktorom tego 
regionu. Liczni krytycy teatralni („Teatr", „Twój Styl") uznali jej rolę w „Arkadii" 
za najlepszy debiut roku 1994. 

Publiczności łódzkiej zaprezentuje się w realizacji „Dzieci z dworca ZOO" 
w reżyserii Tadeusza Junaka. 

Witamy Jolę Jackowską na scenie Nowego Teatru! 


