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Przez dwa dni: 10 i 11 czerwca, Ciechocinek goÊ-
ci∏ specjalistów w dziedzinie walki z uzale˝nieniami.
Druga ju˝ konferencja dawa∏a jej uczestnikom
mo˝liwoÊç zdobycia tak˝e praktycznej wiedzy w trakcie
organizowanych licznych warsztatów. Honorowy
patronat nad imprezà obj´li Pani Prezydentowa Jolanta
KwaÊniewska oraz Marsza∏ek Województwa Kujawsko
- Pomorskiego Waldemar Achramowicz.

Uroczyste otwarcie nastàpi∏o w Teatrze Letnim,
podczas tej uroczystoÊci specjalne podzi´kowania
otrzymali organizatorzy konferencji. Burmistrz Leszek
Dzier˝ewicz dzi´kujàc Mariuszowi Puzdrowskiemu -
komendantowi ciechociƒskiego komisariatu, zwróci∏
uwag´ na fakt, ˝e od dwóch lat w Ciechocinku nie
tylko mówi si´ o problemie narkomanii, ale  i próbuje
si´ z nim walczyç. Pozostali uczestnicy konferencji
podkreÊlali, ˝e to bardzo wa˝ne, by nie udawaç, ˝e
problemu nie ma, lub ˝e nas nie dotyczy.

Grzegorz Kasprzycki - Pe∏nomocnik do spraw Pro-

filaktyki i Przeciwdzia∏ania Uzale˝nieniom oraz HIV/
AIDS przybli˝y∏ kondycj´ organizacji zajmujàcych si´
walkà z uzale˝nieniami w województwie kujawsko -
pomorskim. List od Jolanty KwaÊniewskiej, która nie
mog∏a uczestniczyç w konferencji, odczyta∏ ks. Arka-
diusz Nowak, który w swoim póêniejszym wystàpieniu
podkreÊla∏ jak wa˝na jest profilaktyka oraz jej systematy-
cznoÊç (w numerze rozmowa z ks. Arkadiuszem Nowa-
kiem). Uroczyste otwarcie konferencji zakoƒczy∏a
pantomima przygotowana przez m∏odzie˝ z LO w
Kcyni.

W trakcie wyk∏adów i  warsztatów zaproszeni goÊ-
cie k∏adli szczególny nacisk na rol´ rodziców i rodziny
w walce z uzale˝nieniami. Dr Lech Grodzki z WOTUiW
zwraca∏ uwag´ na czas poÊwi´cany dzieciom przez
rodziców i wp∏yw tego w∏aÊnie na problemy narkoty-
kowe dzieci. Tak˝e Henryk Kasprzycki reprezentujàcy
Powrót  z „U” podkreÊla∏ rol´ rodziny w zdrowieniu
dziecka uzale˝nionego od Êrodków psychotropowych.
W trakcie wyk∏adu Roberta Rejniaka z PTZN uczestni-
cy konferencji mogli us∏yszeç, jak powinno wyglàdaç
post´powanie rodziców i nauczycieli w momencie,
gdy dowiadujà si´ o tym, ˝e dziecko ma problem z
narkotykami.

W trakcie drugiego dnia konferencji poÊwi´conego
na warsztaty dr Jacek Szczepkowski k∏ad∏ nacisk na
prac´ z rodzinà, natomiast Lidia Woç przybli˝a∏a uczest-
nikom procedury oraz post´powania rodziców i na-
uczycieli we wspó∏pracy z policjà.

Ciechociƒska konferencja cieszy∏a si´ du˝ym zain-
teresowaniem zarówno uczestników jak i specjalistów.
Wszyscy zgodnie podkreÊlali , ˝e ch´tnie spotkajà si´
w Teatrze Letnim za rok.

                 Jakub Giza

Jakub Giza: Prosz´ ksi´dza, po narkotyki si´gajà
coraz m∏odsi ludzie, nawet dzieci ze szkó∏ podstawo-
wych.  To przera˝a, czy mo˝na poradziç sobie z tym
problemem?

Ks. Arkadiusz Nowak: OczywiÊcie, ˝e i mnie to
przera˝a, ale mam te˝ ÊwiadomoÊç, ˝e do tej pory z

tym problemem nie poradzi∏y sobie ˝adne paƒstwa,

ani te wysoko ucywilizowane z wysokim rozwojem

gospodarczym, ani te z mniejszym. Nie poradzi∏y sobie,

bo nie wyeliminowa∏y narkomanii, bo nie da si´ tego

zrobiç. Mimo intensywnych dzia∏aƒ profilaktycznych

i terapeutycznych mo˝na to zjawisko redukowaç,

O tym, ˝e walka z narkomanià nie musi oznaczaç walki z wiatrakami przekonywa∏ w trakcie II Woje-
wódzkiej Konferencji „Narkotykowa RzeczywistoÊç” ks. Arkadiusz Nowak.. Sà jednak podstawy, o których
nie mo˝na zapominaç. To rodzina ma najwi´kszà rol´ do odegrania, szko∏a i policja mogà jà wspomagaç,
ale nie rozwià˝à same problemu uzale˝nieƒ.
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natomiast zlikwidowaç si´ go nie da. Prosz´ pami´taç,
˝e narkomania ma ró˝ne oblicza i jednym z nich jest
narkobiznes. Biznes, na którym zarabia si´ pieniàdze,
o których nam si´ nawet nie Êni. To w∏aÊnie powoduje,
˝e ludzie próbujàcy walczyç z narkomanià spotykajà
z bezwzgl´dnoÊcià, bo przez swoje dzia∏anie mogà
zagroziç tym interesom

Druga sprawa to metody profilaktyczne stosowane
na ca∏ym Êwiecie przynoszà efekty tylko wtedy, kiedy
sà realizowane w sposób systematyczny i d∏ugofalowy.
My jeszcze niestety mamy tendencj´ do dzia∏aƒ akcyj-
nych, tendencj´ do mówienia o profilaktyce, ale nie
realizowania jej wprost. Cz´sto nam si´ wydaje, ˝e
dzia∏amy profilaktycznie, gdy realizujemy jakieÊ jedno-
razowe akcje, a tak nie jest.

I trzecia sprawa, nawet je˝eli podejmujemy akcje
i dochodzimy do wniosku, ˝e miejscem realizacji po-
winna byç szko∏a, to szko∏a, choç nie mo˝e si´ zwolniç
z tego obowiàzku i ma wa˝nà rol´ do spe∏nienia to
nie jest najwa˝niejszà instytucjà. Najwa˝niejsza z punktu
widzenia profilaktyki jest rodzina i tam proces profi-
laktyczny si´ odbywa w ramach procesu wychowaw-
czego. Je˝eli on jest b∏´dny, to b∏´dna jest te˝ profila-
ktyka.

J.G.: Czyli brak wychowania w rodzinie to poczàtek
drogi do narkotyków?

A.N.: Gdy brak w rodzinie wychowania, to brak
profilaktyki, tak naprawd´ nie ma jej wtedy i efekty sà
takie, ˝e dzieci si´gajà po narkotyki. Poniewa˝ sà s∏abe
psychicznie, nie majà swojego „mocnego kr´gos∏upa”,
nie sà asertywne, nie majà jasno sprecyzowanego sys-
temu wartoÊci. Nie sà prospo∏eczne, majà du˝o czasu
wolnego najcz´Êciej tylko dla siebie. Sà nastawione
egoistycznie do ˝ycia i to wszystko razem wzi´te po-
woduje, ˝e przypadków eksperymentowania z narko-
tykami mamy coraz wi´cej. A potem si∏à rzeczy i  osób

uzale˝nionych. Do tego mo˝emy dodaç prozaiczne
powody takie jak: moda, oddzia∏ywanie Êrodowisko-
we i naturalnie ciekawoÊç.

J.G.: Czy w Polsce umiemy sobie radziç z proble-
mem narkomanii?

A.N.: No niestety, borykamy si´ w naszym paƒstwie
z biedà i ta bieda te˝ jest odczuwalna w Êrodkach fi-
nansowych przeznaczanych na profilaktyk´ narkomanii
i AIDS centralnie. Troch´ lepiej sytuacja wyglàda na
poziomie lokalnym, poniewa˝ tu mo˝liwoÊci zastoso-
wania pieni´dzy w profilaktyce jest wi´cej, choçby z
„korkowego”. Natomiast pytanie brzmi, na ile w∏adze
samorzàdowe sà przekonane do potrzeby inwestowania
w dzia∏ania profilaktyczne. To jest praca, którà nieus-
tannie trzeba realizowaç, ˝eby przekonywaç w∏adze
samorzàdowe, ˝e inwestowanie w profilaktyk´ napra-
wd´ si´ op∏aca. Nigdy nie jest tak,  ˝e mo˝na sobie
oszcz´dzaç na profilaktyce, bo to przynosi w dalszej
perspektywie same straty. Trzeba te˝ zrozumieç, ˝e
nie mo˝na oczekiwaç natychmiastowych efektów dzia-
∏aƒ profilaktycznych.

J.G.: I jak samorzàdy zdajà ten egzamin?

A.N.: Takim dobrym przyk∏adem jest Solec Kujawski,
tam ludzie sà otwarci na przyjmowanie wszelkich no-
wych propozycji i podejmujà je. To jest dla  mnie bar-
dzo cenne, ja wierz´ w to, ˝e Ciechocinek b´dzie dru-
gà takà gminà w tym samym województwie. Gminà,
którà b´d´ móg∏ podawaç za przyk∏ad, gdy je˝d˝´ po
Polsce. Bo ju˝ sam fakt, ˝e po raz drugi odbywa si´ tu
konferencja i nie sà to tylko wyk∏ady, ale te˝ warsztaty
to ju˝ dobrze wró˝y. Mam nadziej´, ˝e osoby, które
si´ anga˝ujà podtrzymajà swój zapa∏ na tak wysokim
poziomie. Bo z takich dzia∏aƒ mogà wyjÊç tylko dobre
rzeczy.

J.G.: Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.

fot. Jakub Giza


