


?ięi;t:asi:;olei:;uią wó·:;czas Chis;:;iar.e F. spocka-

liŚJ!cy ·;; ;;:ccząckac!J. roku 1978 w 3erlir.ie,gćzie wy-

s;:;ę?o ~:ała jako świadek w pewr.Jl:l procesie.;J:::ówi.liś-

~1 się z r.ią na wywiad , k:;ór'3 o.i.al b:yć u.zupel::ienie::i 

r.asz;yc!J. badań.ba.! sytuacją ralodież:y. 1:a roz:n.owę 

przewid-;ywa liŚ!Icy dwie godziq .z dwóch godzin zrobi-

ł.:y się dwa miesiące.Bardzo sz:ybko 

WJWiad dziennikarz:y staliS!:cy się przejęt:yai 

czami.Z zapisu magnetofonowego tr:ycb. rozmów poi;<;stała 

r.iniejsza ki:iiążka.B:Yliśm3 zdania,że aistoria Chri-

stiane F. więcej mówi o sytuacji wielkiej części 

mlodzież:y w nasz;ym kraju niż r:ajbardz:iej nawet sta

rannie uao1rumentowal)3 raport. Chr' is t ia ne F •chciała 
tej książki, ponieważ jak niema 1 . 
wsz:; se-:; na.rkomani odczuwa 

chęć p.r ze łamania 
milczenia wokół plagi 
wś.ród do.rasta jącej 

tego 
młodzieżJ .• 

Wsz:ysc:y jej prz:yjaciele narkocani, 

którz:y przeż:yli,oraz rodzice poparli ten poc;ysł. 

w:yrazili gotowość udostępnienia swoich nazwisk oraz 

fotog.rafii,ab:y podkreślić dok'..i.mentarn;y charakter tej 

książki.Ze względu oa dobro rodzin podaliśm;y jednak 

w pełmJm brzmieniu t:ylko imiona.Zalączor.e _ wypowiedzi 

matki Ch.ristiane oraz ir.n;ych osób ,z .\ctór'3!D.i. 

kor.tak:;owała 1 ;;iają służ:yć rozszerzer.iu perspekcyw:y 

i pomóc 



Historia, którą opowiadamy w naszym spektaklu jest 

autentyczna. To wszystko zdarzyło się naprawdę. Postanowili

śmy pokazać wałbrzyskiej publiczności losy niemieckiej narko

manki dlatego, że są one typowe dla wszystkich dziewcząt 

i chłopców, którzy uzależnili się od narkotyków. Bez wzglę-

du na miejsce zamieszkania ich życie wygląda podobnie - jego 

główną treścią jest zdobywanie pieniędzy na narkotyki. Również 

powody sięgania przez młodzież po środki odurzające są na ca

łym.- świecie bardzo podobne: niedojrzałość emocjonalna oraz 

niedostosowanie społeczne wynikające z niewydolności wychowaw

czej rodziny i szkoły. 

Pesymistyczna wymowa tego spektaklu jest następstwem 

tragicznej nieuchronności losu narkomanów i bezradności ludzi, 

którzy próbują ich ratować. Nie wiem, jak dalece najmłodsi 

członkowie naszej społeczności są zagrożeni wciągnięciem 

w orbitę tych fatalnych zależności. Nie posiadamy wiarygod

nych statystyk. Ale nawet gdyby problem ten dotyczył niewiel

kiej grupy, to uważam, że należy zabrać głos w tej sprawie. 

Może nasz spektakl stanie się przestrogą i zatrzyma tych, 

którzy lekkomyślnie igrają ze śmiertelnym zagrożeniem. Może 

tragiczna historia Christiane F. będzie ostrzeżeniem: czy 

warto dla zaspokojenia ciekawości bądź dla szpanu podejmo

wać takie ryzyko? Nikt nie potrafi jednoznacznie określić 

momentu, w którym nast~puje przekroczenie granicy na drodze 

do narkomanii. Dopiero po fakcie dowiadujemy się, że zrobi

liśmy nieodwracalny krok w piekło cierpienia, które najczę

ściej prowadzi do śmierci. że skazaliśmy na ból nie tylko 

siebie, lecz również naszych bliskich. 

Chciałbym, żeby ten spektakl uświadomił 

ludziom, jaki jest los narkomana. 



"Dzieci z dworca ZOO" dawno już stały się lek

turą pochłanianą nie tylko w wielkich miastach i nie 

tylko przez starszą młodzież - czytają ją zachłannie 

nawet 12-latki - a to prowadzi w mniej zagrożonych 

strefach naszego kraju do stawiania pytań związa
nych nie tylko z narkomanią. 

- Niedawno przyszła do mnie dziewczynka z 6 klasy 
i mówi, że owszem, czytała "Dzieci", ale paru rzeczy nie 

może zrozumieć - opowiada nauczycielka z Ditzingen 

pod · Stuttgartem. - Wszystkie sprawy związane z bra

niem heroiny były dla niej oczywiste, chciała tylko, żeby 

jej wyjaśnić, co znaczy "mineta" i "obciągać małego". 

Kiedy w jednej ze szkół Hamburga nauczyciel zdecy
dował się przedyskutować "Dzieci" na lekcji okazało się, 

że 21 z 32 uczniów dziewiątej klasy miało już za sobą lek
turę książki. Większość z nich przeczytała ją jednym 

tchem. Najczęściej inicjatywa przedyskutowania na lekcji 

"Dzieci.z dworca ZOO" wychodzi od samych uczniów. Ale 

żaden ·nauczyciel nie ma odwagi tknąć tematu bez porozu-
mienia z rodzicami i uzyskania zgody od większości. 

- Zdumiewająco rzadko rodzice nie dają takiej zgody 
- mówi Reinhard Bockhofer, który już w roku 1979 opra-

cował przewodnik metodyczny do książki "Dzieci z dwor

ca ZOO" i dodaje - Szkoła, która nie chce zająć się tak 
palącym problemem, nie spełnia zadań, do których zosta
ła P.owołana. 

Wielu pedagogów stawia wyłącznie na czynnik odstra

szania; Gerhart Roth z jednej ze szkół realnych w Owald 

na przykład zajął się na lekcji szczegółowo wszelkimi de

talami o dużej drastyczności, aby dzieci mogły sobie 

uzmysłowić, "jak bezlitośnie życie traktuje narkomanów". 
Tuierdzi on, że szczególne wrażenie na uczniach robiły 

sceny odwyku "ze smrodem, jękami bólu i wymiotami". 
Niektórzy z nich byli bladzi jak ściana: "Autentycznie nie
mal fizycznie to odczuli". 
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właściwością człowiek.c 

jest błądzić 1 



Dziesięć mitów związanych z narkotykami 

Mit 1: 
Gdyby rod-::.icc 11011c;,yli s1rnje d-::.icci 

odn)::.nilu; dobro od ;,Io, 
nie istnioloby ::jm1·isko norkomwzii 

ll '.frr)d 110.\{0/utkrhr. 

Prawda: 
Odrói.nianic dobra od zła nic uchroni automatycznie dziecka przed 

spróbowaniem alkoholu czy narkotyków.( „. J Sama informacja nic po
wstr1yma młodej osoby przed zai.ywaniem narkotyków. Jcd11aki.e infor
macja poh1c1.ona z \Vvcchstronny m programem rcali1.owa11y111 pr1.e1. 
ołonkl.>W darll~j społccmości i jL'j organizacje. który Pbejmowałby kształ
towanie w 111łodych poc1.ucia \\ łasn.?j wartości. uuenic rad1cnia sobie z 
problemami. a taki'e p< 1radnict wo. moi.e odmcść poi.ądany skutek. 

:\lit 2: 
Kicdr jo hylem lllt.\fO/atkiem. 

nic h\'l(I !\'lu norkot\'krht'. co tcm-::.. . . . 

Prawda: 
Narkotyki są łal\\O dosl~pnc od pokolcr1. Moi.na 1.godzić si~ jedynie 

z tym. i.e \\yst~pujq teraz w znacznie wi~kszcj rói.norodności nii w 
ubiegłym pokoleniu. 

:\lit 3: 
r(I 11w;,yku heli\'_\' 111etu/01l '(/ i te!e11·i;,yj11e 

progm111Y 11111-::.rc-::.ne są JJr;,rc-::.nzą 

nu rk(lllli/ n i i Il '.frr Id nosf (I/Ot kr)w 

Prawda: 
Niektóre teksty 1cspołl1w heavy 111ctalowych sławi<! pr/L'llloc. rozwi<!-

1łość sch:sual Il<!. ui.ywan re narkot y kll\\. masochi.1111 i -.adyzm. Ale same 
teksty i muzyka nic mog<! ponosić win~ 1a naduiywanic narlotykt1\\ . 

Mit 4: 
Istnieją dobre i złe narkotyki. 

Prawda: 
Narkotyki są narkotykami. Niektóre mają bardziej negatywny wpływ 

na ciało i umysł aniżeli inne. Są jednak tylko związkami chemicznymi, 
same w sobie nie są ani dobre, ani też złe. 

Aby określić pozytywny lub negatywny potencjał narkotyku, trzeba naj
pierw odpowiedzieć na trzy pytania. Po pierwsze - czy jest legalny? Po dru
gie - w jaki sposób został uzyskany? Po trzecie - do jakiego celu go użyto? 

Mit 5: 
Dzieci biorą dzisiaj narkotyki, 

ponieważ nie zastały nauczone solidnej pracy. 

Prawda: 
To, czy ktoś potrafi pracować, czy nie, w niewielkim stopniu wpływa 

na jego decyzje dotyczące zażywania narkotykó.w. (.„) Są tylko podsta
wy, aby przypuszczać, że młodzi ludzie wykazujący się poczuciem od
powiedzialności (czego czasem można nauczyć przez pracę) stają się 
bardziej odporni na pokusy narkotyków. 

Mit6: 
Nie znam nikogo, kto byłby uzależniony 

od narkotyków. 

Prawda: 
Jeśli nie jesteś odludkiem odciętym od cywilizacji, stykasz się z wie

loma osobami uzależnionymi od narkotyków. Znasz te osoby, tylko nie 
wiesz o ich nałogu. 

Mit 7: 
To szkoła ponosi łłiinę 

za zjawisko narkomanii wśród nastolatków. 

Prawda: 
Narkomania to bardzo złożony problem. W programach zapobiegaw

czych muszą brać udział wszyscy - szkoła, Kościół i rodzina. 



Mit8: 
Gdyby w dzieciach rozbudzano 

poczucie własnej wartości, 
nie si<~gnęłyby po narkotyki. 

Prawda: 
Zdrowe poczucie własnej wartości nie chroni młodocianych przed 

sięganiem po alkohol. 
Dobra wiadomość: rozwijanie w naszych dzieciach poczucia wła

snej wartości to jedna z lepszych zapór chroniących je przed narkoty
kami. ( ... ) Solidna profilaktyka musi zakładać z góry mnogość metod 
i sposobów chroniących przed zażywaniem narkotyków. 

Mit9: 
Bieda jest przyczyną narkomanii. 

Prawda: 
Narkomania nie ogranicza się do żadnej klasy społecznej, nie uzna

je podziałów majątkowych, kulturowych czy etnicznych. Różnice ist
nieją jedynie w sferze stopnia popularności poszczególnych narkoty
ków w różnych kręgach kulturowych, lecz sama bieda nie powoduje 
narkomanii. 

Mit 10: 
Wszyscy młodzi ludzie próbują narkotyków, 

ale wyrastają z tego. 

Prawda: 
Nie wszyscy młodzi ludzie próbują narkotyków, a spośród tych, 

którzy to robią, blisko dziesięć procent nie zrywa z nałogiem. 

Progresywna natura narkotycznego uzależnienia nie pozwala dokład
nie przewidzieć, kto będzie w stanie zrezygnować z narkotyków. 

dr Jep Hostetler - Wydział Profilaktyki Medycznej Uniwersytetu Stanowego Columbus 
"Dopóki nie jest za późno", Katowice 1995 

Narkotyki nie 
wojny. 

zażywane przez 
udzkie istoty, 

bcowania i samotności. 
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jeśli ktoś z Twoic 
lub Ty sam 
jesteś zagrożon 

to powinieneś 
że w Wałbrzyc 

PORAD 
U ZA LE 

czynna: 

od poniedz1.1.fl1Miljj• 
w godzinac 
w piątek o 
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