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Lars Noren 

Lars Noren urodził się w 1944 roku w Sztokholmie i zaczął pi

sać mając dwanaście, trzynaście lat. W 1963 roku ukazał się jego pierwszy 

romik poezji Syrener, sna. W tym samym czasie pracował jako asystenr re

żysera w Srockholmer Dramacen, a oprócz tego jako korekror dla Dagens 

Nyhecer. Do 1968 roku ukazały się kolejne czrery zbiory poezji. Od 1966 

do 1980 publikował i wydawał przynajmniej jeden tomik poezji rocznie. 

Opublikował też trzy powieści, w 1968 roku Salome. Sfinxerna, w 1970 r. 

Biskatarna i w 1972 r. I den undrxjordiska himlen. Zrealizowane zasrały też 

pierwsze jego próby dramatyczne, wysrawiane w radiu i telewizji szwedz
kiej. Pierwsza szruka teatralna Fursteslickaren, została wysrawiona w 1973 
roku. Od 1978 roku koncentrował się na pisaniu dramatów. Po premierze 

powiązanych ze sobą szruk hotelowych Nacht, Mutter des tages i Chaos istna
he bei Gott, w 1983 roku, został obwołany dramarurgiem roku w Szwecji. 

Jego szruka Damonen, na przełomie 1983/84 roku, stała się sukcesem na 
miarę świarową i przyniosła Norenowi sławę najczęściej wysrawianego dra

marurga w Skandynawii, którego twórczość do dnia dzisiejszego przeszła 

wiele przemian estetycznych i jakościowych. Od czasu inscenizacji Tańca 

śmierci Strindberga w 1993 roku, Noren pracuje również jako reżyser. 

W sierpniu 1998 roku zasrał powołany na sranowisko dyrekrora w Rikste

acern Norsborg. W 1994 r. otrzymał w Szwecji renomowaną nagrodę Pi

locpris. A w 1998 r., za szrukę Kliniken, zasrał wyróżniony nagrodą Dra

macikerpreis der Nordischen Theaterunion. 

Krqg perso11al11y 3: I był wysrawiany w Theater Umdl. w reżyserii autora 

i w berlińskiej Schaubuhne w reżyserii Thomasa Ostermeiera. 
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Następnego dnia rano poszłam na dworzec ZOO spotkać się 

z Detlefem. Znowu dostałam niucha. Spotykałam się z Detlefem na dwor

cu prawie codziennie po szkole. W końcu przyszedł i ten moment, że zno

wu sobie władowałam. Zupełnie jakbym nigdy nie wyjeżdżała z Berlina, 

jakby nie było dla mnie tego dwa i pół miesiąca bez heroiny. Niemal co

dziennie rozmawialiśmy o tym, żeby przestać, a ja opowiadałam Detlefo

wi, jakie ro łatwe. 

Częsro jechałam na dworzec prosro ze szkoły. W teczce miałam sprzęt do 

zastrzyków i duże zawiniątko z kanapkami. Właściwie ro mama powinna 

się dziwić, że biorę do szkoły tyle wałówy, a jestem coraz chudsza. Wiedzia

łam, że Detlef i jego przyjaciele czekają na obiad, który im przyniosę. 

Na początku Detlef się wściekał, kiedy przychodziłam na dworzec. Nie 

chciał, żebym była przy tym, jak on zarabia. Powiedział mi: - Nie chcę, że

by moja dziewczyna pętała się po dworcu, gdzie jest sama hołota. Możemy 

się umawiać wszędzie, tylko nie przyłaź już na dworzec. 

Nawet tego nie słuchałam. Po prostu chciałam być przy nim, obojętne 

gdzie. Sropniowo zaczęłam się nawet dobrze czuć na rej zasyfionej hali 

dworca, w każdym razie wszystko tu było już swojskie. Tego odoru szczyn 

i środków dezynfekcyjnych w ogóle już nawet nie czułam. Dziwki, dam

skie i męskie, kasztany, gliniarze, włóczęgi, pijacy, cały ren syf był dla mnie 

oczywistym oroczeniem między południem a wieczorem. Było to wtedy 

moje właściwe miejsce, bo był tu Detlef. 

Początkowo denerwowało mnie, jak inne dziewczyny mnie obcinały wzro

kiem - z góry na dół. W pewnym sensie agresywniej niż klienci. Porem 

wyczułam, że dziewczyny, które przychodzą na dworzec ZOO na zarobek, 

obawiają się, że jako świeżutki ar-rakcyjny towar na cym dworcu, sprzątnę 
im sprzed nosa najlepszych klientów. Jasna sprawa, wyglądałam lepiej niż 

one, byłam zadbana, włosy myłam prawie codziennie. Po mnie nikt jeszcze 

nie mógł poznać, że jestem narkomanką. Wiedziałam, że mam przewagę 

nad tamtymi dziewczynami. To mi dawało dobre samopoczucie. Klientów 

miałabym na pęczki. Ale ja przecież wcale nie musiałam zarabiać. Robił to 

za mnie Detlef. Te inne, obserwujące mnie, musiały sobie myśleć, ale z niej 

cwaniara, ma rowar i wcale nie musi zarabiać. 

Na początku klienci normalnie mnie wściekali. Zwłaszcza kasztany z rym 
swoim: Ty dawać dupa 1„. Ty iść do pokój? Niektórzy proponowali dwa

dzieścia marek. Ale po dość krótkim czasie niesamowitą frajdę zaczęło mi 

sprawiać wyżywanie się na tych facerach. Mówiłam: - Co cy, srary, na gło
wę upadłeś) Poniżej pięciuset raki jak ty nie ma u mnie żadnych szans. -

Albo patrzyłam na takiego obojętnie i mówiłam: - Nic z tego, stary, spie
przaj. - Bardzo fajne miałam uczucie, kiedy raka napalona świnia podwi

jała ogon pod siebie i odchodziła jak zmyta. Nad nimi reż miałam przewa-
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gę. Jak króryś zaczynał się stawiać czy 

wręcz srarrował do mnie z łapami, od 

razu zjawiał się Detlef. Jeśli Declef odchodził z klienrem, mówil swoim 

kumplom, krórzy reż zarabiali na dworcu, żeby na mnie uważali. Byli dla 

mnie jak bracia. Przeganiali każdego faceta, króry się do mnie przyczepiał. 

Zamiasr do „Soundu" chodziłam reraz na dworzec. Nie miałam już innych 

przyjaciół poza naszą małą paczką z dworca ZOO. Oprócz mnie i Declefa 

byli jeszcze Bernd i Axel. Obaj mieli po 16 lar, ćpali jak srarzy i chodzili 

z pedałami za pieniądze. Wszyscy rrzej mieszkali u Axela. 

Axel był w przeciwieńsrwie do Dedefa i Bernda niesamowicie brzydki. 

W jego rwarzy nic do siebie nie pasowało. Ręce i nogi reż miał jakby od pa

ry. Jednym słowem osrarnia rzecz , na jaką mogą lecieć pedały. Ale zawsze 

coś złapał i miał nawer stałych kłienrów. Derlef, jak mu się już chciało od 

rego wszysrkiego rzygać, mógł się na swoich klienrów wydzierać i obrażać. 
I rak zawsze przychodzili w łachę. Axel, z rym swoim wyglądem, musiał 

zawsze umieć się opanować i udawać cholernie grzeczniurkiego. Poza rym 

musiał mieć w sobie coś szczególnego w łóżku, coś na co pedały niesamo

wicie lecą. Inaczej zginąłby przy rej konkurencji, jaka była na dworcu. 

Obserwowałam reż inne dziewczyny z dworca, wszystko jeszcze prawie 

dzieci, jak ja . I widziałam jak im beznadziejnie. Zwłaszcza tym ćpającym , 

które z cego powodu musiały się puszczać. Widziałam, jakie czują obrzy

dzenie, kiedy zaczepiał je kłienr, chociaż musiały się miło uśmiechać. Nie

nawidz ił am cych face rów. Jakie z nich musiały być pacany albo wyrafino

wane świnie, że cacy napaleni i tchórzliwi snują się po hali dworca kącem 

oka myszkując za świeżą dupą. Co za radość mogli mieć z cego, jak szli po

tem z taką kompletnie obcą dziewczyną, króra się nimi brzydzi, po krórej 

widać przecież , jak się męczy. 

Stopniowo zaczęłam reż szczerze nienawidzić pedałów. Powoli zaczęłam ro

zumieć, co ram Detlef musiał z nimi wyprawiać. Często zmuszał się do pój

ścia cylko z najwyższym trudem i obrzydzeniem. Jak nie był zaćpany, to 

i cak nic z tego nie wychodziło. Na głodzie, a więc wcedy, kiedy najbardziej 

potrzebował forsy, uciekał klientom. Wcedy szli za niego Axel albo Bernd. 

Też z najwyższym trudem i obrzydzeniem. Oni reż mogli cylko wcedy, jak 

sobie wcześniej władowali. Niesamowicie mnie wpieprzało, że pedały rak 

łażą za Detlefem. Kiedy ja srałam sobie obok, oni jąkali jakieś idioryczne 

zaklęcia miłosne i wciskali mu miłosne liściki. Ci, co go zaczepiali ro, ro by

li wszysrko jacyś cholernie samorni faceci. Ale nie umiałam im współczuć. 

Najchęrniej wydarłabym się na rakiego: Czy nie widzisz, pacanie, że Derlef 

jesr rylko mój i nike do niego nie ma prawa, a już najbardziej raki stary ob

leśny pedał jak cy. Ale właśnie rakich potrzebowaliśmy, bo oni dawali for

sę, bo można ich było oskubać jak wielkanocne gęsi. 

Porem uświadomilam sobie, że po dworcu łażą mężczyźni, krórzy poznali 

Declefa najbliżej jak rylko można, bliżej niż ja sama. Rzygać mi się chcia

ło. A kiedy z jakiejś rozmowy między chłopakami dowiedziałam się przy

padkiem, że niekrórzy klienci płacą dopiero wredy, kiedy samemu ma się 

orgazm, ro myślałam, że mnie krew zaleje. 

Coraz rzadziej widywałam Dedefa, bo ciągle byl gdzieś akurar z jakimś za

sranym pedałem. Bałam się o niego. Kroś mi powiedział, że z czasem chło

paki mogą od rego sami zosrać pedałami. 

Ale nie mogłam robić Declefowi wyrzurów. Potrzebowaliśmy coraz więcej 

pieniędzy. A polowa z tego szła przecież na towar dla mnie. Od kiedy by

łam z nimi, chciałam - może tylko podświadomie - zostać narkomanką, 

tak jak oni. Ćpałam codziennie. I zawsze dbałam, żeby mieć wystarczającą 
ilość heroiny na następny dzień. 

Chris cianc F, My, dzieci z dworca ZOO. Z zapisu magnecofonowego podali do druku Kai Her

mann i Horse Rieck. Prze!. Ryszard Turczyn. Warszawa 1987. 
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Środki wziewne 

- rozpuszczalniki, farby, lakiery, kleje, benzyna, gaz turystyczny itp. Powodują za
burzenia świadomości 

Przyjmowanie: wdychanie; najpopularniejszym sposobem jest wdychanie oparów 

z worka foliowego przyłożonego do nosa i ust lub założonego na głowę. 

Oznaki zażywania: zaburzenia mowy, zapach rozpuszczalników, zapalenie spojó

wek, nieporadność ruchowa, gadatliwość, nadwrażliwość na światło, kichanie i ka

szel, ożywienie i podniecenie, wrzody w okolicach nosa i ust, popękane wargi. 

Niebezpieczeństwa: uszkodzenia wątroby i nerek, zagrożenie anemią, zaburzenia 

pamięci i intelektu, zgon na skutek uduszenia lub zaburzeń pracy serca. 

Heroina 

- wraz z morfiną, kodeiną i metadonem zaliczana do grupy opiatów. Wprowadza 

w stan odprężenia i spokoju aż po apatię; zmniejsza czynniki motywacyjne i gasi 

emocje. 

Formy: brown sugar - ma postać brązowych lub różowych granulek lub proszku, 

biała heroina - otrzymywana z morfiny, ma postać białego drobnego proszku, 

kompot - oleisty płyn w burych kolorach. 

Przyjmowanie: dożylne, wdychanie oparów z podgrzewanej folii metalowej, sniff -

wciąganie przez śluzówki nosa. 

Oznaki zażywania: zmniejszone źrenice, opadanie powiek, uczucie swędzenia skó

ry, senność, płyrki oddech, potliwość, osłabienie, zmniejszanie łaknienia, obniżenie 

granicy bólu, zaparcia i kłopoty z oddaniem moczu, impotencja. 

Niebezpieczeńsrwa: depresja oddechowa, sinica, wiotczenie mięśni szkieletowych, 

obniżenie ciepłoty ciała, zwolniona akcja serca, śpiączka i zgon. 

Występuje ryzyko transmisji chorób zakaźnych - szczególnie wirusa HIV i WZW 

Konopie 

- w zależności od warunków mogą działać jako środek pobudzający, uspokajający, 
znieczulający lub lekko halucynogenny. 

Formy występowania: marihuana - susz z liści konopi , haszysz - żywica z krzewu 

konopi, olej haszyszowy - żywica konopi rozpuszczana np. z eterem 

Generyczne modyfikacje umożliwiły opracowanie wielu nowych odmian konopi 
o wzmocnionym działaniu. 

Przyjmowanie: najczęściej stosowaną formą jest palenie 

Oznaki zażywania: gadatliwość, wesołkowatość, zaburzenia orientacji, podniece

nie , zaczerwienienie białek oczu 

Niebezpieczeństwa: skłonność do ulegania sugestiom, zawroty głowy, zagubienie, 

niepokój, lęki i urojenia, apatia, zespół amotywacyjny, pogorszenie pamięci, induk

cja schorzeń psychiatrycznych. 

LD 

- potoczne nazwy: kwas, acid. Najpopularniejszy w chwili obecnej środek halucy

nogenny. W medycynie LSD próbowano zastosować do leczenia schizofrenii. Nar

kotyk ren wprowadza w „odmienne scany świadomości", obniża poziom samokon

troli i krytycznego myślenia. 

Formy: najczęściej spotykaną postacią tego psychodeliku jest papierek ze znakiem 

graficznym, nasączony roztworem. LSD może być brane dousrnie, ssane lub wkła

dane pod powiekę. 

Oznaki zażywania: rozszerzone źrenice i ich słaba reakcja na światło, zmiany na

strojów, bełkotliwość, zaburzenia ruchowe, osłabienie i nudności, wzrost ciśnienia 

krwi , kołatanie serca. 

Niebezpieczeństwa: zagrożenia wynikające z błędnej oceny sytuacji, wyzwalanie 

się stanów psychotycznych, flashback (możliwość ponownego wystąpienia oma

mów doznanych wcześniej pod wpływem narkotyku). 

Amferamina 

- grupa środków psychosrymulujących. Tzw. amfa, proszek, speed. 

Amfetamina i metamfetamina występują w postaci bezwonnego proszku o gorz

ko-cierpkim smaku, w kolorze od białego do ceglastego. Narkotyk nadający się do 

palenia występuje rakże w postaci przezroczystych kryształów. Przyjmowane dro

gą pokarmową, dożylnie, palone lub wdychane przez nos. 

Oznaki zażywania: silne pobudzenie, drażliwość, jadłowstręt, rozszerzone źrenice 

nie reagujące na świarlo, podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszona akcja serca, 

kłopoty ze snem, wahania nastroju, spadek wagi ciała. 

Niebezpieczeństwa: utrata zdolności odczuwania przyjemności, psychoza amfeta

minowa, depresja, impotencja, skrajne wyczerpanie, bóle w klatce piersiowej, udar 

mózgu. 
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W podziemnych przejściach dworca kolejowego w Gdańsku od 

kilku lar bardzo często w ciągu dnia można sporkać kobierę w starszym 

wieku w rowarzysrwie kilku psów i korów. Zainreresowałem się jej losem 

i posranowiłem dowiedzieć się, co skłoniło ją do prowadzenia rakiego rry

bu życia. 

- Miałam kiedyś swoje mieszkanie, ładnie urządzone oraz kochającego mę

ża, ale to było dawno remu. Ukończyłam srudia ma wydziale germanisry

ki i orrzymałam dyplom magisrra. Niedługo porem wyszłam za mąż. Obo

je pracowaliśmy zawodowo i nawer nieźle nam się powodziło. Brakowało 
Ą 

nam rylko do szczęścia dziecka, abyśmy srali się prawdziwą rodziną, a dom 

był pełen ciepła rodzinnego, nie rylko miejscem do spania i odpoczynku. 
Po rrzydziesru larach pożycia małżeńskiego mąż zmarł nagle. Pozosrałam 

sama na świecie. 

Wracając któregoś dnia do domu, w jesienny deszczowy wieczór, znalazłam 

przed drzwiami wejściowymi mojej klarki schodowej korkę. Jak się okaza

ło po przyjrzeniu się jej z bliska, była ślepa, a na domiar korna. Nie mia-

' 

łam sumienia, aby z powrotem wynieść ją na zewnąrrz. Wykąpałam ją, po

nieważ była bardzo brudna, nakarmiłam i położyłam na kocyk w przedpo

koju. Po chwili korka zaczęła przyjaźnie mruczeć. Musiałam ją karmić, jak 

małe dziecko, widocznie oślepiono ją niedawno, ponieważ nie porrafiła jeść 

sama z miseczki, a chodząc po mieszkaniu obijała się o różne przedmiory. 

W niedługim czasie urodziła rrzy śliczne kociaczki, króre bardzo polubi

łam. Traktowałam je, jakby ro były moje własne dzieci. Z pracy do domu 

leciałam szybko, nie zatrzymując się nigdzie, aby je zobaczyć, nakarmić 

i pobawić się z nimi. Wreszcie miałam kim się opiekować, troszczyć się i do 

kogo wracać do domu. Dom mój srał się jakiś weselszy i pełniejszy. 

Po jakimś czasie w pobliżu domu znalazłam porzucone młode szczenięra, 

nie umiały jeszcze dobrze chodzić. Zrobiło mi się ich żal. Przyniosłam je do 

domu, umyłam, nakarmiłam i rak jak re kociaki, pozosrały u mnie na za

wsze. W redy właśnie zrozumiałam, co znaczą dla mnie re zwierzęra. Srały 

się moją jedyną rodziną, czułam wówczas, że żyję rylko dla nich. Byłam już 

spokojniejsza, mniej nerwowa i można by powiedzieć, że odpoczywałam 

w ich towarzysrwie. Wszysrkie jednakowo pokochałam. Moja „rodzina", 

niesrery powiększała się w szybkim rempie. Kiedy liczba moich zwierząr 

zwiększyła się do dziesięciu, rozpoczęły się kłopoty i problemy z i rak już 

skłóconymi sąsiadami. W mieszkaniu rrudno było w rakiej syruacji urrzy

mać należyrą czystość. Było na pewno brudno, a fetor roznosił się po całej 

klarce schodowej. Gdy przychodziłam z pracy narychmiasr zabierałam się 

do sprząrania oraz wierrzenia mieszkania. Ale nasrępnego dnia było rak sa

mo. Sąsiedzi wnosili skargi do ADM. Sprowadzano ciągle komisje sanitar

ne i inne, dzielnicowy był u mnie prawie sralym gościem. Srałam jednak 

sranowczo przy swoim i nie chciałam w żadnym wypadku pozbyć się mo

ich ukochanych pupili. Kiedy sąsiedzi zauważyli, że skargi na mnie są bez

skureczne, posranowili wyrruć lub pozabijać moje zwierzęra. Zabili mi, 

względnie orruli, rrzy psy i dwa kory. Nie mogłam rego przeboleć, płaka

łam po nocach, ale nikr rego nie widział i nikr mi nie współczuł. 

W czasie osrarniej wizyry sanirar"nej u mnie, zadecydowano, że moje uko

chane zwierzęra muszą być umieszczone w schronisku. Oczywiście ja na to 

nie mogłem wyrazić zgody. Po nieprzespanej nocy, posranowiłam opuścić 

niegościnne towarzysrwo sąsiadów. Zapakowałam swoje osobiste niezbęd

ne rzeczy do dwóch kanonów, w rrzeci wsadziłam czrery kory, wszysrko ro 

ułożyłam na małym wózku, do krórego na sznurkach przywiązałam pięć 

psów. I rak wyruszyłam przed siebie, nie wiedząc dokładnie dokąd. I od re

go dnia, niesrery, jesrem bezdomna. 

Mam wprawdzie emeryturę, ale nie mam domu. Kro mnie i ren mój żywy 

inwenrarz przyjmie? Na pewno raki dobry człowiek się nie znajdzie i będę 

musiała w rakich warunkach żyć, aż do śmierci. Jedna rylko myśl mnie 

przeraża, co z moimi ulubieńcami się sranie, kiedy umrę. Na razie rroszczę 

się o nie, jak rylko mogę i porrafię, dla nich poświęciłam swoje mieszkanie 
i spokojne życie. 

Szc.epan Kurzymski, Skrzywdzeni przez los. Zwierzenia ludzi bezdtml1l)'Ch. Gdańsk 2000. 
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Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 
z da.ia 19 sierpnia 1994 r. 

Arr. 21. 
1. Osoba, krórej zachowaoie wskazuje oa ro, że z powodu zaburzeń psy

chicmych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub 

zdrowiu iooych osób, bądź oie jesr zdoloa do zaspokajania podsrawowych 

porrzeb życiowych, może być poddaoa badaoiu psychiarrycmemu również 

bez jej zgody, a osoba małolernia lub ubezwłaSflowoloiooa całkowicie -

rakże bez zgody jej przedsrawiciela usrawowego. W rym przypadku arr. 18 

ma zasrosowanie. 

2. Koniecmość przeprowadzeoia badania, o krórym mowa w usr. 1, srwier
dza lekarz psychiarra, a w razie oiemożoości uzyskania pomocy lekarza psy
chiarry - inny lekarz. Przed przysrąpieoiem do badaoia uprzedza się osobę 

badaną lub jej przedsrawiciela usrawowego o przyczyoach przeprowadzeoia 

badaoia bez jej zgody. 

3. W razie porrzeby lekarz przeprowadzający badaoie zarządza bezzwłocz

oie przewiezieoie badanego do szpirala. Przewiezieoie rakiej osoby z zasro

sowaoiem przymusu bezpośredniego powiooo oasrąpić w oberności leka

rza i pielęgniarki. 

4. Lekarz, króry przeprowadził badaoie psychiarrycme określooe w usr. 1, 

odoorowuje rę czyooość w dokumemacji medycznej, wskazując na okolicz

oości uzasadoiające podjęcie posrępowaoia przymusowego. Przy ocenie za

sadoości poddaoia osoby badaniu bez jej zgody srosuje się odpowiednio arr. 
18 usr. 6. 

W Rosji co rok 150 rysięcy dzieci ucieka z domu (ro rylko przy
padki zgłoszooe). 

Co rok rrafia oa ulicę 20 rysięcy dzieci z sierocińców i imernarów. 

W ciągu rrzech lar od opuszczenia pańsrwowego ośrodka 40 procem wy

chowanków dokonuje przesrępsrw, 30 procem wpada w alkoholizm, samo
bójsrwo popełoia 10 procem. 

Od roku 1991 woloo wyrzucać ze szkół, prawie zawieszono obowiązek 

szkołoy. Milion dzieci nie uczy się i pracuje. Wiele oie czyra, nie pisze. 

By zosrać bezrobornym, rrzeba skończyć lar 16. 

Pracować możoa od 14 roku życia. 

Czrernasrolarka możoa wsadzić do więzieoia. 

W Rosji zarejesrrowano 420 rysięcy bezdomnych dzieci - bezprizornych. 

W Perersburgu jesr ich 30 rysięcy. 

Na Srarym Newskim ich oie widać. 

Ani oa Polach Marsowych. To słyooy Saokr-Perersburg. Miasro, króre pró

buje zapomnieć, że oiedawno było Leoingradem. Tu jesr Sobór Izaaka i Pa

łac Zimowy, Ermiraż, uliczki, po krórych chodził Dosrojewski. Tu są dro

gie horele, sklepy i kawiarnie czynne do świru. Tu greckie kolumny odbi

jają się w zimoych nurrach rzek i zarok. Tu oajnowszymi modelami volvo 

mkną przez aleje wolooryokowi ouworysze. Tu oawer, jak w Europie, od
śnieża się czasem ulice. 

Srąd milicja spycha bezprizornych. 

Do kaoałów. Pełoo ich w dużych osiedlach, doprowadzają ciepło i wodę do 

bloków. Wysrarczy zsunąć się w beronowy krąg, spuścić się na dół. Srawać 

rrzeba osrrożoie, oa doie są czasem głębokie kałuże. Ciemno. Warro mieć 

ze sobą zapalniczkę. Ale i w błysku zapałki widać zarys ciepłych, wielkich 

rur. Możoa się na oich położyć. Jak kapią - nabrać wody w ręce. 
Turaj śpią. 

Milicja zamyka włazy. Bezprizorni kryją się do piwoic, do węzłów ciepl

nych. Czasem z oajlepszych kryjówek każe im się wynosić dorosły bezdom
oy albo rodzioa, króra srraciła dach nad głową. 
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Szukają nasrępnej beronowej dziury. 

Zyją w merrze. 

Gdzie mieszkasz? Na bolszewików. Na Pionierskiej. Na Łomonosowa. To 

nazwy sracji. Dzieci idą ram, jak już wygrzebią się ze swoich nor. W me

rrze ciepło, a na górze sryczeń. Nie kupują żeronów. Ciociu, mogę wejść? -

pyrają kobier na bramkach. I śpią w wagonach pod naskórkiem miasra, po

niżej fundamentów cerkwi i soborów, pod pomnikami Lenina i Dzierżyń

skiego, carów, pod brukiem ulic, krórymi chodził Dosrojewski. Ludzie się 

odsuwają, bo cuchną moczem i kalem. 

Żebranina w merrze najlepiej idzie maluchom. Dziennie mogą wyciągnąć 
nawer rrzydzieści rysięcy, chleb koszruje rrzy. Grupa wysyła na żebry naj

chudszych, najbrudniejszych. 

Albo inaczej, merodą z lar dwudziesrych. Sześciolarek - czapka z radziec

ką gwiazdą, ale bez rękawiczek, bez szalika - wyciąga przemarznięre ręce 

do modnej pani. Czasem pada na kolana. Jej ściska się serce, wyciąga porr

fel. W redy podbiegają inne biedne dzieci, reż chcą coś dosrać. Robi się za

mieszanie, porrfel ginie. Łarwo wyrwać rorbę osrarniej wchodzącej do wa

gonu pasażerce, bo drzwi się zamykają. 

Ćpanie ro już ryzyko, policja robi łapanki. Wieczorne życie rowarzyskie 

w merrze nazywa się „rusowka". Słowo slangowe, w wolnym rlumacze

niu: spęd. 

Sracja Srary Newski, siódma wieczór. Spęd pod filarem w dobrze ogrzewa

nym przejściu, o krórym bezprizorni mówią „ciepła rura". Maluchów nie 

ma, same nasrolarki. Niekrórzy naprawdę bezdomni. Bezdomnego rozpo
znaje się po burach. Te, co dużo przeszły, są podrapane, koślawe i szare. 
A między nimi lśniące, czarne glany punków. Kolorowe czuby, skóra. Dzie

ci glawdyrekrorów, sekrerarzy „ sieror po Związku Radzieckim. Piją z bez

prizornymi wino Agdan, jabłkowe. Na noc wracają do łóżek. 

A bezprizorni do kanałów. Albo na czubek miasra, do maszynowni nad szy

bami wind. By się ram dosrać, rrzeba skoczyć nad przepaścią schodów. Ła

rwo spaść. 

' 
Perersburg ro prawie pięć milionów ludzi. Co rok umiera ru od dwóch do 

pięciu rysięcy bezdomnych. Wśród nich są dzieci. Milicjanci pakują rrupy 

w worki. Szukają zwłok pod ziemią i pod niebem. 

„Bezprizorni''. Tekst: Lidia Osralowska, Zdjęcia: Piotr Wójcik. „Gazera Wyborcza" 1996, nr 

70 („Magazyn" nr 12) 
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O, 3 < O, 5 promila 

nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie kryrycyzmu, 

upośledzenie koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz zaburzenia widzenia; 

O, 3 promi1a 

oko dosrrzega coraz gorzej rodzaj i kszrałr przedmiorów ukazujących się 

w głębi pola widzenia, nasrępuje obniżenie zdolności dostrzegania rucho

mych źródeł świada; 

0,4 promila 

czas adaptacji oka do ciemności po olśnieniu świadem wydłuża się 

o około 2/3 

O, 5 promila 

czas reakcji na nowe bodźce wzrokowe ulega opóźnieniu, zdolność dostrze

gania ruchomych świateł obniża się o 1/3, pojawia się również opóźnienie 

i osłabienie dostrzegania przedmiotów na obwodzie pola widzenia; 

0,5 <O, 7 promila 

zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu), nad

mierna pobudliwość i gadarliwość a rakże obniżenie samokonrroli oraz 
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błędna ocena własnych możliwości , które często prowadza do fałszywej 

oceny sytuacji z jaką może spotkać się kierowca; 

O, 7 < 2,0 promila 

zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie pro

gu bólu, spadek sprawności inrelekcualnej (błędy w logicznym rozumowa

niu, wadliwe wyciągnie wniosków irp.) pogłębiający się w miarę narastania 

intoksykacji alkoholowej; opóźnienie czasu reakcji; wyraźna drażliwość, 

obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne; wzrost 

ciśnienia krwi oraz przyspieszenia akcji serca; 

2,0 < 3,0 promila 

zaburzenia mowy (bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równo

wagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie i przewracanie się), wzmożo

na senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań 

(w większości przypadków trudno jest mówić o jakimkolwiek prawidło

wym samodzielnym działaniu i wykonywaniu skoordynowanych ruchów); 

3,0 <4,0 promila 

spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicz

nych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki; 

4,0 < promila 

głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka naczyniowo ruchowego 
i oddechowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol stan za

grożenia życia 

-
Śmiertelność w ostrych zatruciach alkoholem etylowym do

chodzi niekiedy do 2,5%, a parokrotnie wzrasta w przypad

kach tzw. zatruć mieszanych (np. alkohol + leki). W przypad

kach zatruć alkoholami niekonsumpcyjnymi śmiertelność czę

sto przekracza 20% 

Poglądy bezdomnych n temat mi lości* 

28,3 % - nie ma miłości 

17 ,3 % - miłość jest ry !ko n filmach 

33,9 % - wierzę w miłość 

20,5 % - wierzę, że spotk 

* Danuta M. Piekut-Brodzka , 

kochałem 

jeszcze miłość swego życia 

O bez.damnoki. A,pekly fanommo/ogt _ ttiologicznt i rerape.ut)'twe. 

Warszawa 2000. 
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Punkt Kon ulracyjny Stowarzyszenia „Monar" 
pl. Asnyka 2 

60-823 Poznań 
rei. (0-61) 84 7 63 29 

Towarzy ewo Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
Uzależnionych „Powrót z 
ul. Winogrady 150 
61-626 Poznań 
rei. (0-61) 820 85 18 

„Barka" Fundacja Pomocy Wzajemnej 
ul. Bydgoska 6/7 
61-1 23 Poznań 
rei. (0-61) 877 48 23 

Fundaqa im. Brara Alberta 
Kolo Poznańskie: 
ul. Warzywna l 7 
61-658 Poznań 
rei. (0-61) 82 38 150 

e-mail: braralberr@oner.poczra.pl 
komo: PKO BP I o/Poznań 
10104027-15378-270-1 

chronisko dla mężczyzn - 48 miejsc 
ul. Widłakowa 3 
61-680 Poznań 
tel. (0-61) 82 06 481 

„La Strada"' 

Fundacja Przeciwko 1 Iandlowi Kobierami 
skrytka pocztowa 5 

PL 00-956 Warszawa 10 
Telefon zaufania 

+ 48 22' 628 99 99 
e-mail : srrada@ pol.pl 

Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Pncmocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia" 

Bezpłamy telefon: O 800 200 02 

Teatr Polski w Poznaniu 
ezon arrysryczny 2000/200 l 

w repertuarze: 

Malarni.t: 

Ingmar Villqist: „Noc Helvera" 

Reżyseria - Paweł Łysak 

Scenografia - Paweł Wodziński 

Opr. muz. - Marcin Błażewicz 
Premiera 19 X 2000 
Spektakl trwa lh 30min bez przerwy 

Theresia Walser: „Córki King Konga" 

Reżyseria - Rafał Sabara 
Scenografia - Agnieszka Kaczyńska 
Opr. muz . - Olena Leonenko 
Premiera 25 XI 2000 
Spektakl rrwa 2h bez przerwy 

Duża cen : 

Adam Mickiewicz: „Dziady drezdeńskie" 

Opracowanie reksm 
i reżyseria - Maciej Prus 

Scenografia - Boris Kudlicka 
Muzyka - Jacek Ostaszewski 
Premiera 28 X 2001 
Spektakl trwa 2h l 5min z jedną przerwą 

Juliusz Słowacki z Calderona de la Barca: 
„Książę Niezłomny " 

Opracowanie tekstu i reżyseria - Paweł 

Łysak 

Scenografia - Paweł Wodziński 

Muzyka - Paweł Mykietyn 

Premiera 18 I 2001 
Spekrakl trwa lh 30 min bez przerwy 

W przygocowaniu : 

Ingmar Villqist: „Entarrere Kunst " 
Sarah Kane: „Łaknąć" 
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Dyr~kcor naczdny i arryscyczny 

Paweł Wodziński 

Wiwdyrektor 

Paweł Łysak 

Kierownik brcrack i 

Krzysztof Kurek 

Kierownik tt'<hninny 

Andrzej Biskup 

Sekre<rze literaccy 

Paweł Dobrowolski, 

Jacek Zienkowicz 

Koordynator praq• artysrycznej 

Małgorzata Misztal 

Kierownik działu marketingu 

Marta Kęsy 

A;y,tcm finansowy 

Marcin Kowalski 

r mpr<·sariat 

Joanna Leśnierowska 

Główna księgowa 

Krystyna Hałuszczak 

Kierownik dzialu kadr 

Janina Dąbrowa 

Kierownik dziulu adm inistracyjno

i;ospodarczego 

Maria Głuszak-Rzechówka 

Sckrern.riar 

Renara Stolarska, 
Marcin Adamczak 

Organiz.Hor widowni 

Mariola Michalak 

Kusa biletowJ 

Małgorzata Waldowska 

Oświetknmwcy 

Janusz Dratwa, 
Paweł Bordych 

Akusrycy 

Wiesław Janicki, 
Barbara Olsztyn 

Brygodier sceny 
Sławomir Cyran, 

Monca7.yści 

Roman Berent, 
Marcin Przybylski, 
Marek Szotkiewicz, 
Marek Jaworski, 

Jacek Frączek 

Garderobi.tne 

Izabela Wirek, 

Aleksandra Nowicka, 
Ewa Cieślik, 
Elżbieta Rochowiak 

Pracown ia krawiecka damska 

Marzena Adamska, 
Beata Rembowska 

Pracownia krawiecka męska 

Wojciech Januchowski, 
Karol Drzymała 

tobrnia 

Marian Kowal, 
Eugeniusz Stiller 

Pracownia obuwnicza 

Henryk Lein 

Charaktcryzacorma 

Małgorzata Srawicka 

Pracownia plastyczna 

Jacek Zujewski, 
Ryszard Książek 

Pracownia dckoracyjno-rapiccrska 
Eugeniusz Marszał 

Pracownia ślus.trsk~1 

Amoni Michalak 

R..·kwizytornia 

Czesław Wasiński 

Elektryk 

Andrzej Graczyk 

Zespół artystyczny 
Teatru Pol kiego 
w sezonie 2000/2001 

Beata Bandurska 

Zina Kersce 

Małgorzata Neumann 

Małgorzata Peczyńska 

Maria Skowrońska-Fedak 

Ewa Szumska 

Katarzyna Węglicka 

Monika Zalewska 

Michał Breicenwald 

Sebascian Grek 

Michał Kaleca 

Piocr Kaźmierczak 

Paweł Ławrynowicz 

Lech Łorocki 

Roland Nowak 

Jakub Papuga 

Arcur Pierściński 

Janusz Scołarski 

Jakub Ulewicz 

Edward Warzecha 

Sylwescer Woroniecki 

Piocr Wyparc 

In pi jcnr 

Elżbieta Bednarczyk 




