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I. WSTĘP 

„uzależnienie (nałóg)-silnie utrwalone przyzwyczajenie, z którym wiąże się pewna 

przyjemność, oceniane negatywnie przez otoczenie i na ogół szkodliwe dla zdrowia. Nałóg 

może występować w wielu różnych postaciach. Mniej szkodliwe to np. pewne powtarzające 

się formy nieestetycznego zachowania, jak drapanie się, chrząkanie, obgryzanie paznokci, do 

bardziej szkodliwych należy już palenie papierosów. Najbardziej niebezpieczne nałogi to 

alkoholizm, narkomania czy masturbacja”1 

 

„profilaktyka-ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom  w rozwoju i 

zachowaniu się ludzi. W medycynie sprowadza się do zapobiegania chorobom, propagowania 

zasad racjonalnego żywienia, hartowania organizmu, prawidłowego łączenia pracy z 

wypoczynkiem oraz stwarzania innych warunków sprzyjających rozwojowi organizmu, w 

pedagogice-do zapobiegania powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, 

błędów w uczeniu się lub wad postawy ciała; w pewnym znaczeniu każde pożądane 

oddziaływanie pedagogiczne jest jednocześnie działaniem profilaktycznym, wytwarzając 

bowiem jakieś wartościowe cechy, jednocześnie zapobiega powstawaniu cech niepożądanych 

lub ich utrwaleniu”2  

 

Uzależnienie jest problemem powszechnym, obecnym w każdym zakątku świata od 

zarania dziejów. Krzysztof Ostaszewski w swojej książce pisze: „Przekazy historyczne 

dowodzą, że ludzie od czasów starożytnych znali i stosowali niektóre substancje zmieniające 

świadomość”3. Można z tego wywnioskować, że problem uzależnień nie jest problemem 

charakterystycznym dla dzisiejszych czasów, ale towarzyszy nam już od wielu tysięcy lat. 

Bardzo możliwe jest także to, że środki odurzające spotykane były od początku istnienia 

człowieka lecz nie mamy na to dowodów. Oczywiście środki te nie były pod tą samą postacią 

co w czasach dzisiejszych.  

Dawniej napoje alkoholowe zastępowało „wino” ze sfermentowanych owoców np. 

jabłek albo „piwo”, czyli zboże przerobione na słód. Stosowano także narkotyki pod postacią 

konopi indyjskich, liści koki lub przetworów z maku. Jednak dopiero w XXw. profilaktyka, 

zajmująca się do tej pory tylko medycyną, zainteresowała się także takimi specyfikami jak 

                                                 
1 Wincenty Okoń „Słownik pedagogiczny”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984r. 
2 Wincenty Okoń „Słownik Pedagogiczny”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984r. 
3 Krzysztof Ostaszewski „Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych”, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2003r. 



 4

narkotyki, alkohol czy papierosy. Produkcję napojów z dużą ilością alkoholu, takich jak 

wódka, rum czy whisky, zaczęto w XVIw. Wśród ludności świata najpóźniej z wszystkich 

specyfików do użytku wszedł zwyczaj palenia papierosów, choć tytoń był już od dawna 

bardzo dobrze znany  jeszcze niecywilizowanym, później odkrytym przez Krzysztofa 

Kolumba, ludom Ameryki. Do Europy dotarło to dzięki żeglarzom załogi tego znanego 

odkrywcy. Dopóki ludzie nie wymyślili papierosów w postaci tytoniu zawiniętego w rulonik, 

forma ta upowszechniła się dopiero na początku XXw., środek ten był m.in. wciągany nosem 

(pod postacią znanej i używanej do dzisiaj tabaki) lub palony w fajkach.  

Początkowo myślano, że tytoń może być dobrym lekiem przeciw migrenie i innym 

dolegliwościom. Również alkohol i narkotyki stosowane były niekoniecznie jako środki 

odurzające. Przeciwnie, w średniowieczu wysokoprocentowe produkty alkoholowe stosowane 

były przede wszystkim w celach leczniczych. Interesujące jest to, że także niektóre nielegalne 

dzisiaj narkotyki stosowano początkowo w celach leczniczych.4 Na przykład kokaina, która w 

XIXw. stosowana była jako środek znieczulający, natomiast heroina była uznawana za 

najlepszy środek na kaszel oraz środek odtruwający. Można powiedzieć, że coś nam 

pozostało z tamtych czasów. Wiele osób za doskonały lek na katar uważa tabakę, a na ból 

brzucha bierze  tzw. „setkę”, czyli 100ml. wódki.  

 

 

II. CELE PRACY I METODY ICH REALIZACJI 
  

Temat ten wybrałam ze względu na moje duże zainteresowanie tym problemem, ale 

także z powodu coraz większej ilości młodzieży zażywających środki odurzające.  

Za cel mojej pracy nie obrałam sobie znalezienia nowego sposobu zapobiegania problemowi 

uzależnień, ale pokazania, że istnieje wiele skutecznych programów prewencyjnych, niektóre 

w Polsce już bardzo długo są realizowane, tylko my na to nie zwracamy uwagi. Spróbuję 

przybliżyć czytelnikowi kilka wybranych programów, między innymi jeden będący częścią 

rządowego programu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji „Razem Bezpieczniej” o nazwie Profilaktyka a Teatr. 

Na początku przedstawię w jaki sposób obywatele naszego kraju, ci młodzi i ci dorośli, patrzą 

na problem uzależnień od środków psychoaktywnych, głównie alkoholizmu, narkotyków i 

nikotyny. Będzie to oparte na badaniach przeprowadzonych przez np. Krajowe Biuro do 
                                                 
4 Krzysztof Ostaszewski „Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych”, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2003r. 
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spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ale także na ankiecie, którą wypełnili uczniowie 

warszawskiego gimnazjum nr 20 i innej, wypełnionej przez młodzież biorącą udział w 

programie PaT/M (czyli Profilaktyka a Teatr dla młodzieży).  

W celu porównania zdania młodych przeprowadziłam także wywiady ze specjalistami, Panem 

Adamem Rapackim, zastępcą Ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz  Panem inspektorem Grzegorzem Jachem, przedstawicielem Biura Gabinetu 

Komendanta Głównego Policji, a zarazem pomysłodawcą i realizatorem programu 

profilaktycznego Profilaktyka a Teatr. 

 

 

III. OPIS ZAGADNIENIA 

 
1. Przyczyny i skutki uzależnień 

Pojęcie uzależnienia uważane jest powszechnie jako nabytą silną potrzebę wykonywania 

jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to posiada kilka 

znaczeń. 

W języku potocznym termin "uzależnienie" jest stosowany głównie do osób, które 

nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), czy 

papierosów (nikotynizm). W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych 

zachowań, np. gier hazardowych, oglądania telewizji, internetu, czy seksu. Są to uzależnienia 

często mniej znane i opisane, nie zawsze nawet określane w oficjalnych klasyfikacjach jako 

choroby, ale  jako zaburzenie. Dlatego współczesna psychologia traktuje pojęcie uzależnienia 

szeroko i zakłada, że obejmuje ono także inne wypadki, kiedy ludzie czują się zmuszeni 

angażować się w ryzykowne, "wymykające się spod kontroli" zachowania. 

Jako najważniejsze przyczyny uzależnień wśród młodzieży uznaje się niedojrzałość 

emocjonalną, zaburzenia osobowości, poważne stresy i urazy, które naruszają równowagę 

psychiczną. Ważne dla nastolatków, czasami najważniejsze, jest uznanie tzw. „kumpli”. 

Ryzyko uzależnień wśród młodych zwiększa się często ze względu na wpływ środowiska, w 

którym dziecko spędza wolny czas, gdyż bardzo trudno, według młodzieży, jest pojedynczej 

osobie odmówić, a co za tym idzie przeciwstawić się pozostałym członkom „paczki”. Można 

wtedy utracić, tak ważną dla dorastającego człowieka, aprobatę rówieśników. Młodzieńcza 

potrzeba buntu jest także ważnym czynnikiem skłaniającym do sięgania po środki 

uzależniające. Młodzież chce robić rzeczy, które spotykają się z uznaniem rówieśników, 
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zwłaszcza, gdy jednocześnie doprowadza to rodziców do wściekłości. Dodatkowo bardzo 

często środki odurzające są jedyną wspólną więzią łączącą grupę młodych. 

Inną przyczyną uzależnień może być uwarunkowanie genetyczne i to co dziecko wyniesie 

z domu. Mimo, iż nie stwierdzono takich zaburzeń w organizmie, które zmuszałyby daną 

osobę do przyjmowania środków uzależniających, jednak dziecko uczy się od rodziców 

pewnych zachowań. Można z tego wywnioskować, że jeśli np. rodzice danego nastolatka palą 

może on się przyzwyczaić się do dymu papierosowego, dlatego sferą odpowiedzialną za 

uzależnienie jest psychika. Dodać trzeba, że zjawisko uzależnień wiąże się z młodzieńczą 

fazą życia, kiedy psychika jest nieustabilizowana, a osobowość nieukształtowana. 

Młodzi ludzie sięgają po środki uzależniające z różnych przyczyn. Często uważają, że 

poprawiają one samopoczucie oraz sprawność działania, ułatwiają kontakty, rozwiązują 

problemy. Próbują w ten sposób zwrócić na siebie uwagę, na swoje kłopoty i problemy. 

Czasami jest to zwykła bezmyślność czy chęć dorównania kolegom. Oprócz wyżej 

wymienionych mówi się też o braku bliskich więzi z członkami rodziny oraz nudnym                  

i mało radosnym życiu. 

Jednak najczęściej ci, którzy sięgają po raz pierwszy po środek odurzający nie są do końca 

świadomi jakie to niesie za sobą konsekwencje. Jest duże prawdopodobieństwo, że taka 

osoba, nie widząc negatywnych skutków spróbowania takiego środka, spróbuje jeszcze raz, i 

kolejny... Aż w końcu nie będzie potrafiła przestać. A uzależnienie niesie za sobą szczególne 

zagrożenia dla rozwoju osobistego młodych ludzi; ogromne szkody, jakie może powodować 

używanie tych substancji. 

Krzysztof  Ostaszewski w swojej książce napisał tak: 

„Biorąc pod uwagę różne punkty widzenia: medyczny, zdrowia publicznego i profilaktyczno-

wychowawczy, szkody związane z używaniem substancji psychoaktywnych można 

zakwalifikować co najmniej do czterech różnych grup: 

 Szkody zdrowotne i społeczne powodowane przez długotrwałe (przewlekłe) używanie 

substancji psychoaktywnych. W tej grupie mieszczą się uzależnienia i inne poważne 

szkody (somatyczne, psychiczne i społeczne) powstające wskutek nieumiarkowanego 

i najczęściej długotrwałego przyjmowania substancji; 

 Zachowania podejmowane w związku z używaniem substancji psychoaktywnych, 

które stanowią potencjalne ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa (np. prowadzenie 

pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu); 

 Zagrożenia dla rozwoju osobistego (przede wszystkim osób młodych), które wchodzą 

w drogę używania substancji psychoaktywnych (np. nieprawidłowy sposób 
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zaspokajania potrzeb rozwojowych, kłopoty ze zdobyciem wykształcenia, konflikty z 

prawem itp.); 

 Różnorodne szkody doznawane przez rodziny osób uzależnionych lub osób, które 

nadużywają substancji psychoaktywnych.”5 

Problem uzależnień (głównie alkoholizmu, narkomanii i picia przez młodzież) jest według 

pełnoletnich obywateli Polski uważany za jeden z ważniejszych problemów społecznych 

naszego narodu. Aż 47% ankietowanych uważa alkoholizm za problem bardzo ważny, a 15% 

za najważniejszy. Niewiele mniej respondentów, 45%, uważa, że picie przez młodzież jest 

problemem bardzo ważnym, a 10%, że najważniejszym. Najniżej z tych trzech problemów 

oceniona została narkomania. 17% badanych uważa, że jest to bardzo ważne zagadnienie, a 

3%, że najważniejsze.6 Mimo wszystko problemy te są zauważalne przez obywateli co równa 

się z tym, że są obecne. Tylko dlaczego te programy, które powstały po to, by przeciwdziałać 

lub ostatecznie zwalczać uzależnienia nie docierają do tych właściwych osób, do tych, którzy 

pomocy potrzebują najbardziej? 

 

2. Podział profilaktyki7 

Profilaktyka dzieli się na: 

 profilaktykę pierwszorzędową; 

 profilaktykę drugorzędową; 

 profilaktykę trzeciorzędową. 

Profilaktyka pierwszorzędowa kierowana jest do grupy niskiego ryzyka. Ma dwa cele – 

promocję zdrowego trybu życia i opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu 

zachowań ryzykownych. 

Drugi typ profilaktyki, czyli profilaktyka drugorzędowa, kierowany jest do grupy 

podwyższonego ryzyka. Celem tego rodzaju prewencji jest ograniczenie czasu trwania 

zachowania ryzykownego osób zagrożonych uzależnieniami oraz umożliwienie wycofania się 

z tego rodzaju zachowań . 

Ostatni, trzeci rodzaj prewencji obejmuje grupę wysokiego ryzyka, grupę ludzi, którzy już 

wpadli w nałóg i próbują z niego się wydostać. Ma on na celu zastopować pogłębianie się 

                                                 
5 Krzysztof Ostaszewski „Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych”, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2003r. 
6 Grażyna Świątkiewicz „Profilaktyka w środowisku lokalnym”,Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, Warszawa 2002r. 
7 Grażyna Świątkiewicz „Profilaktyka w środowisku lokalnym”,Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, Warszawa 2002r. 



 8

procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego 

życia w społeczeństwie. Głównie jest to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja. 

Każdy poziom profilaktyki można podzielić na strategie: 

 strategie informacyjne mające na celu przekazanie osobom, do których są kierowane 

wiadomości dotyczących skutków zachowań ryzykownych jak i pomoc w dokonaniu 

przez te osoby racjonalnego wyboru.; przy stosowaniu tego rodzaju strategii zakłada 

się, że jeśli dostarczy się młodym ludziom wiadomości o skutkach picia alkoholu, 

palenia papierosów, zażywania narkotyków spowoduje zmianę postawy wśród 

młodych odbiorców; najczęściej jest to pokazywane podczas zajęć na projekcjach 

multimedialnych, filmach lub zdjęciach; 

 strategie edukacyjne-głównym celem tego rodzaju strategii jest przekazanie 

odbiorcom ważnych w rozwoju umiejętności psychologicznych i społecznych, takich 

jak umiejętność porozumiewania się, nawiązywania kontaktów, radzenia ze stresem; 

próbuje się przez to przekazać, że nawet dobrze wykształceni ludzi, którzy nie nabyli 

w czasie dorastania różnych umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie 

popełniają błędy i wpadają w różne nałogi lub podejmują inne zachowania 

ryzykowne; 

 strategie działań alternatywnych mają na celu ukazać osobą biorącym czynny udział w 

zajęciach, podczas których poruszany jest ten rodzaj strategii, że można zaspokoić 

swoje ważne potrzeby (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji z tego 

co się robi i ze swojego życia angażując się w takie działalności, które rozwijają 

młodego człowieka w wielu kierunkach (np. sport, teatr, plastyka); organizatorzy chcą 

tak pomóc młodzieży zauważyć, że nie każdy człowiek ma możliwości zrealizowania 

się w kierunku, w którym pragnie (w dużym stopniu dotyczy to dzieci i młodzieży 

zaniedbywanej wychowawczo) 

 strategie interwencyjne, czyli takie, których celem jest pomoc osobom zagubionym 

lub mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz 

wspieranie w chwilach wahania i w sytuacjach kryzysowych; 

 strategie zmniejszania szkód kierowane są raczej do grup najwyższego ryzyka, na 

których nie zadziałała wcześniejsza profilaktyka, czyli m.in. alkoholików, 

narkomanów, ale także prostytutek i recydywistów z długim stażem, którzy z różnych 

względów nie chcą wycofać się z ryzykownych zachowań; tacy ludzie często 

„zaszywają się” w miejscach niezbyt przyjemnych, są uznawani za margines 
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społeczeństwa; ten stopień strategii ma na celu wyprowadzić ich z tamtego środowiska 

i pokazać normalne życie; z powodu na zły stan zdrowia osób z grupy najwyższego 

ryzyka profesjonaliści podnoszą konieczność chronienia tych osób, a także innych 

obywateli przed skutkami ich zachowań. 

 

 

IV. ANALIZA ŹRÓDEŁ BADAWCZYCH 

 

Aby dokładniej zbadać problem jakim jest zażywanie środków odurzających przez 

młodzież przeprowadziłam w gimnazjum nr 20 przy ul. Afrykańskiej 11 w Warszawie 

anonimową ankietę, w której pytałam się badanych o ich kontakt z substancjami 

psychaktywnymi.  

Badanie przeprowadziłam w dniach 17, 18, 19 lutego 2009r. wśród 125 uczniów 

warszawskiego gimnazjum. Respondenci są w wieku 12-17lat. 

Ponieważ zaokrągliłam wyniki poszczególnych pytań do pełnych procentów błąd pomiaru 

może wynieść nie więcej niż 1 procent. 

 

W dzisiejszych czasach w Polsce prowadzanych jest wiele programów próbujących 

zapobiec rozszerzaniu się problemu uzależnień od środków psychoaktywnych. Z wywiadu, 

który przeprowadziłam z zastępcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Panem 

Adamem Rapackim wynika, że często najskuteczniejsze są inicjatywy lokalne, ponieważ 

koncentrują się na problemach specyficznych dla danej społeczności, a osoby, je realizujące 

najlepiej znają lokalne trudności w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

walki z patologiami. „Nie oznacza to jednak, że programy wdrażane centralnie nie mają 

szans” twierdzi Pan Minister. „Moim zdaniem, na uwagę zasługuje m.in. rządowy program 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, koordynowany 

wspólnie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego 

Policji. Celem programu jest ograniczenie zjawisk i zachowań, które nie są do 

zaakceptowania  z punktu widzenia społeczeństwa. Zadania mają się koncentrować na 

zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa w Polsce oraz zapobieganiu przestępczości i 

aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji 

rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i 

społecznościami lokalnymi. W ramach programu „Razem bezpieczniej” podejmowane są 
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działania w obszarach: bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania; 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w szkole, w środkach komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym, w działalności gospodarczej oraz w dziedzinie ochrony 

dziedzictwa narodowego. W ramach programu „Razem bezpieczniej” uruchomiliśmy także 

Bank  Dobrych Praktyk, czyli zbiór gotowych, najlepszych, sprawdzonych programów 

profilaktycznych i inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Myślę, że po stosunkowo 

krótkim czasie działania Programu już możemy się pochwalić wymiernymi efektami. Zresztą 

wiem, że również ubiegłoroczny III przystanek PaT był realizowany wspólnie z MSWiA w 

ramach programu „Razem bezpieczniej”. 

” W raporcie z badań Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z 1999r. stwierdzono, że w 

1998r. Policja polska zrealizowała 1268 różnych programów profilaktycznych, których ilość z 

roku na rok rośnie. Sprawdzono także jaki jest stopień znajomości tych programów przez 

społeczności lokalne, w porozumieniu, z którymi i na rzecz, których te programy są 

realizowane. Uzyskane z badania WSP wyniki wskazują na bardzo niski poziom wiedzy na 

temat programów profilaktycznych realizowanych przez Policję w miejscu zamieszkania. 

Wśród mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców co czwarty deklaruje znajomość 

założeń takich programów i wymienia poprawnie jego nazwę. Niestety młodzież nie wie o 

istnieniu takich projektów. 

Z ankiety, którą przeprowadziłam, wynika, że tylko ok. 1% ankietowanych znało i 

podało nazwę jakiegoś programu profilaktycznego mimo, iż było to pytanie otwarte i pytani 

mieli duże pole do popisu. 

1. Jakie programy profilaktyczne znasz spoza 
szkoły?

99%

1%

żadne

Profilaktyka a Teatr

 

Niestety, tylko trochę lepiej, wypadło pytanie dotyczące programów prowadzonych na terenie 

szkoły, w której przeprowadziłam badanie. Zadałam uczniom pytanie otwarte „Jakie 
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programy profilaktyczne znasz z terenu swojej szkoły?”. Spodziewałam się odpowiedzi 

choćby takich, jak „prowadzone są lekcje” lub „rozwieszane są plakaty”. Niestety mimo 

wszelkich nadziei, większość ankietowanych nie dość, że nie podało żadnej nazwy 

jakiegokolwiek programu, ale napisało, że nie spotkali takiego programu. Bardzo 

prawdopodobne jest to, że uczniom jest obojętne co wisi na ścianach korytarzy. Jako 

uczennica tego właśnie gimnazjum mogę powiedzieć, że jeśli się tylko chce, to można 

zauważyć plakaty profilaktyczne z numerami zaufania, gdyż takie wiszą na każdym piętrze.  

Jest również możliwe to, że nauczyciele w ogóle, albo niewłaściwie prowadzą zajęcia 

dotyczące profilaktyki. Drugi argument oparłam na wynikach pytania kolejnego. 

2. Czy w Twojej szkole się rozmawia na tematy z 
obszaru prewencji?

32%

67%

1%

tak

nie

nie wiem

 

Aż 67% ankietowanych uczniów twierdzi, że nikt w szkole nie rozmawia z nimi na 

tematy z obszaru prewencji. Natomiast 1% odpowiada „nie wiem”. Potwierdza to tylko 

wyniki badań prowadzonych w ramach programu Profilaktyka a Teatr (PaT). 

Pomysłodawca i realizator tego projektu, inspektor Grzegorz Jach przedstawiciel 

Biura Gabinetu Komendanta Głównego Policji, w wywiadzie na pytanie „Jak młodzież 

odpowiada na pytanie „Czy nauczyciele rozmawiają w szkołach na temat profilaktyki 

uzależnień?”.” odpowiada: „25% uczniów szkół średnich i gimnazjalnych uważa, że taką 

wiedzę mogą uzyskać od nauczycieli.” Mówi on także jak młodzi ludzie oceniają pracę 

innych niż szkoła instytucji np. Policji. „Policjanci są niżej oceniani niż nauczyciele. Tylko 

kilkanaście procent ankietowanych twierdzi, że wiedzę taką uzyskać mogą od policjantów” 

 

Jednak uczniowie, którzy wzięli udział w przeprowadzonym przeze mnie badaniu nie 

byli konsekwentni w swoich odpowiedziach. W kolejnym pytaniu zamkniętym, w którym 

respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, tylko 38% badanych stwierdziło, 
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że w szkole nikt nie prowadzi zajęć profilaktycznych, czyli prawie połowa mniej niż w 

pytaniu 2. Mimo wszystko jest to sporo uczniów. Jest to ponad jedna trzecia badanych osób.  

W oczach uczniów najlepiej wypada Straż Miejska. Aż, albo tylko 32% respondentów uważa, 

że zajęcia prowadzą przedstawiciele Straży Miejskiej. Najmniej, według uczniów, do rozwoju 

młodzieży podczas zajęć szkolnych przykłada się Policja.  

3. Kto w Twojej szkole prowadzi zajęcia profilaktyczne?

7% 10%

3%

32%
38%

10% pedagog szkolny

wychowawca

Policja

Straż Miejska

nikt

inne

 

 

Także wiele osób, ponad połowa ankietowanych, twierdzi, że nie podobają się im 

zajęcia prowadzone w ich szkole. Jednak niewiele mniej, 10% badanych uczniów, twierdzi, iż 

podobają im się te zajęcia. Odpowiadały tak i osoby, które uważają, że te zajęcia są 

prowadzone, ale także i osoby, według których zajęć takich w ogóle nie ma. Można z tego 

wywnioskować, że uczniowie uznają takie programy za niepotrzebne. 
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4. Czy podobają Ci się zajęcia dotyczące profilaktyki 
prowadzone w Twojej szkole?

41%

55%

4%

tak

nie

nie ma zajęć

 

 

Przykre jest to, że według uczniów nie tylko w szkole zaniedbywana jest prewencja. 

Prawie połowa ankietowanych uważa, że rodzice z nimi nie rozmawiają na tematy uzależnień.  

 

Także w ankiecie programu PaT znajduje się podobne pytanie. Kiedy zapytałam czego 

można się dowiedzieć z ankiety przeprowadzanej wśród młodzieży usłyszałam: „Z ankiety 

dowiedzieć możemy się rzeczy strasznych. Niestety. Rzeczy straszne, niestety, są takie, że od 

ok.25%-ok.55% młodych ludzi twierdzi, że rodzice z nimi na ten temat nie rozmawiają. Jest 

to odpowiedź bardzo smutna. Nie rozmawiają. Jeżeli mówimy o 50% to znaczy, że co druga 

osoba. To znaczy, że co druga rodzina, co drugi dom. To jest straszna statystyka. I co to 

znaczy nie rozmawiają. Mamy też w programie dla dorosłych, dla rodziców PaT/R ze 

5. Czy rodzice z Tobą rozmawiają na tematy uzależnień?

53%

47%
tak

nie
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spektaklem „Dzwonek” taką oto konkluzję, czy też takie oto refleksje, kiedy mówimy 

rodzicom, czy też pytamy rodziców co to znaczy rozmowa. A poprzez te pytania mówimy 

rodzicom, że należy rozmawiać, że trzeba rozmawiać. I prosimy tych rodziców 

„Rozmawiajcie!”. Ale rodzice mówią „Przecież my rozmawiamy. Wszak rozmawiamy dnia 

każdego.”. A zatem pytam, dlaczego połowa waszych dzieci, czy też 20%, bo to zależy od 

miasta, odpowiada, że nie rozmawiacie. To może najpierw trzeba ustalić, co znaczy pojęcie 

rozmowa. Czym jest rozmowa dla rodzica, a czym dla dziecka? Może państwo nie macie 

komunikacji między sobą. Może mówiąc słowo rozmawiać mówicie o czymś zupełnie 

różnym. Ale ważne jest dla mnie, co mówi młodzież. Nie, co mówią rodzice. W tej sprawie 

stoję po stronie młodzieży. Bo jeżeli rodzicowi się wydaje, że on rozmawia to nie jest to dla 

mnie ważne. To jest dla mnie smutne. Tu się kłania andragogika, nauczanie dorosłych. 

Natomiast ważne jest dla mnie to, że młody człowiek uważa, że z nim nie rozmawiają. Czyli 

nie należy się na młodego człowieka obrażać, tylko należy szukać rozwiązań. Należy sobie 

zadać pytanie, “Czemu tak twierdzi mój syn, moja córka, że ja z nim nie rozmawiam. 

Dlaczego tak twierdzi?”. Na to pytanie trzeba sobie znaleźć odpowiedź, a nie a priori przyjąć, 

że on nie ma racji, ona nie ma racji, przecież ja rozmawiam. Tego można się dowiedzieć i to 

są olbrzymie dylematy, bo nie rozmawianie z młodym człowiekiem jest utratą z nim kontaktu. 

A jeżeli rodzice tracą kontakt to znaczy, że co? To znaczy, że ktoś go przejmuje. Świat nie 

lubi próżni. Jeżeli gdzieś powstaje pustka to ktoś ją wypełnia. Pytanie jest takie: kto? Kim są 

ci, którzy przejmują z nim kontakt? Mają z nim ten kontakt coraz częstszy, lepszy, gęstszy. 

Kim są ci ludzie? Jeżeli to są księża to wspaniale. A jeżeli to są ludzie z ulicy, którzy właśnie 

tkwią w patologiach? A może to być sekta religijna. Mogą to być przeróżne przypadki i 

przeróżne osoby, a zatem należy rodzicom tłumaczyć to, co powiedziałem teraz, że każde 

odpuszczenie czasu państwa, jako rodziców czasu poświęconemu dziecku, jest oddaniem tego 

czasu komuś. I daj Boże, żeby komuś dobremu. A jeżeli nie to dzieje się to na państwa 

życzenie. Państwa jako rodziców. To wy podpisujecie glejt tym, że nie rozmawiacie z 

dzieckiem, że nie macie dla niego czasu. To wy podpisujecie pakt z diabłem. To wy mówicie 

„Zgoda, niech to moje dziecko piekło pochłonie”. To wy na to mówicie „Zgoda”. Tym, że nie 

macie dla niego czasu i nie rozmawiacie. A zatem trzeba sobie to powiedzieć prosto w oczy, 

że to jest państwa zgoda. Państwo rodzice zgodziliście się, żeby dziecko było molestowane, 

żeby dziecko piło alkohol, żeby dziecko się prostytuowało, żeby dziecko sięgało po narkotyki, 

żeby było bite na ulicy przez rówieśników, albo biło innych. To państwo się na to zgodziliście 

jako rodzice. I nie należy szukać winy w nauczycielu, w pedagogu, w policjancie. Wszyscy są 

źli. Tylko nie my. Nie my rodzice. Należy zacząć szukać w sobie odpowiedzi na pytanie, 
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dlaczego połowa dzieciaków mówi, że z nimi nie rozmawiacie. I to jest ta smutna prawda, 

której się dowiadujemy z ankiet. I nie tylko. Najbardziej smutną prawdą jest fakt kontaktu ze 

środkami psychotropowymi, uzależniającymi, do których przyznaje się 35% w dużych 

miastach, czyli co trzecia osoba można powiedzieć w dużym mieście przyznaje się do 

kontaktu z narkotykiem i z naszych badań to wynika. A co dziesiąta we wsi i w małych 

miejscowościach. I to jest taka tendencja spadkowa. Im mniejsza miejscowość tym mniej 

osób przyznaje się do kontaktu z narkotykami. No zakładamy, że to jest presja społeczna, 

lepsza obserwacja, lepsza wiedza na ten temat w małej miejscowości, kto co robi. A w dużych 

miastach jest większa anonimowość. A więc z tej większej anonimowości jest większa chęć. 

Niestety dostępność do narkotyków jest dosyć powszechna i na tym smutek polega, że 

dzieciaki z tego korzystają. Problem polega przede wszystkim na tych ludziach samych, 

którzy biorą te narkotyki, na podejmowaniu wyboru, decyzji czy powiem nie, bo mówi mi tak 

mama, tato, policjanci, pedagodzy, programy profilaktyczne, czy powiem tak, dlatego, bo 

mówi mi to mój kumpel, mówi mi „Nie pękaj. No, co, tchórzysz? Spróbuj”. Więc to jest ta 

postawa taka asertywna, którą trzeba wypracowywać i na to muszą pracować wszyscy, na 

taką postawę dzieciaka, nie tylko samo dziecko, ale wszyscy. Od domu rodzinnego, przez 

szkolę, przez środowisko, policję, wszystkich dorosłych ludzi.” 

 

„Z jakich przyczyn młodzi ludzie sięgają po narkotyki? Podobno z ciekawości, nudy, 

lęku przed brakiem akceptacji grupy, ze względu na kłopoty w rodzinie czy brak miłości i 

zainteresowania ze strony rodziców.”8 Tak zaczyna się artykuł Anny Podhalicz z magazynu 

Semestr, dotyczący narkomanii. Ale to pytanie nie dotyczy  tylko tego środka odurzającego. 

O to samo można spytać młodzież pijącą alkohol, palącą papierosy. Dlaczego, jaki był 

powód... Na ankiecie, przeprowadzonej przeze mnie w gimnazjum nr 20, padło podobne 

pytanie. „Dlaczego zapaliłeś?” Znaczna większość młodych odpowiedziało, że sami się na to 

                                                 
8 Artykuł z magazynu Semestr, dział Na serio, Anna Podhalicz „Dlaczego?”, styczeń-luty 2009r. 

6. Zapaliłem/-am bo:

12%

8%

56%

2%

18%
4%

kolega mnie namówił zmuszono mnie sam chciałe/-am

rodzice mi dali nie pamiętam chciałem być "fajny"



 16

zdecydowali. Z ciekawości... „Z ciekawości? Podobno ciekawość to pierwszy stopień do 

piekła, także piekła jakim jest uzależnienie. Poszukiwanie wrażeń, przygód, rzeczy nowych, 

chęć poczucia dreszczyku emocji skłaniają często do sięgnięcia po narkotyki.”9 I nie tylko 

narkotyki. Papierosy, alkohol i inne substancje też. Niestety w trakcie badania padły także 

takie odpowiedzi jak „chciałem być fajny” lub „zmuszono mnie, byłem pod presją”. Jest to 

niepokojące zjawisko. Młodzi ludzie przestają być asertywni, ulegają stereotypom, boją się 

powiedzieć co myślą. Czy w takich warunkach powinna wzrastać przyszłość naszego 

Narodu? Czy dobrymi kolegami są ci, którzy namawiają nasze dzieci, uczniów do złego, albo 

im nawet grożą?  

 

 

Pytanie 7. uznałam za ważne, gdyż pokazuje ono jak na problem uzależnień patrzą 

młodzi ludzie i jakie mają do niego podejście. Przykro mi było, kiedy przeczytałam wyniki 

tego pytania. Najwięcej osób twierdzi, że gdyby ktoś z ich otoczenia był uzależniony nic by 

                                                 
9 Artykuł z magazynu Semestr, dział Na serio, Anna Podhalicz „Dlaczego?”, styczeń-luty 2009r. 

7. Co byś zrobił/zrobiła, gdybyś dowiedział/-a się, że 
ktoś z Twojego otoczenia jest uzależniony?

16%

15%

15%
5%2%5%

31%

4% 7%

porozmawiałbym/porozmawiał
abym z tą osoba

powiedziałbym/powiedziałaby
m moim rodzicom

powiedziałbym/powiedziałaby
m rodzicom lub osobom
bliskim tej osoby
powiedziałbym/powiedziałaby
m nauczycielowi lub
wychowawcy
powiedziałbym/powiedziałaby
m dyrektorowi szkoły

powiedziałbym/powiedziałaby
m policjantowi lub strażnikowi
miejskiemu
nic bym nie zrobił/zrobiła

nie wiem

inne
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nie zrobili, nawet nie próbowaliby tej osobie pomóc. Jednak kiedy przeczytałam jak 

odpowiadali badani na kolejne pytanie praktycznie wszystko stało się jasne. 

Okazuje się, że młodych niezbyt interesuje w jakim towarzystwie się obracają.        

47% ankietowanych na pytanie „Czy ktoś z Twoich znajomych bierze?” odpowiedziało „nie 

wiem, nie interesuje mnie to”, a 17%, że owszem, zna takie osoby. 

8. Czy ktoś z Twoich znjomych "bierze"?

17%

36%

47%

tak nie nie wiem, nie interesuje mnie to
 

 

Bardzo często to właśnie tacy „koledzy”, o których zdarza się, że prawie nic nie 

wiemy namawiają w przyszłości innych ludzi, aby „zobaczyli jak to jest”. Smutne jest, że 

wiele osób, także tych, którzy wzięli udział w mojej ankiecie, ulega namowom i czasem 

„wchodzi” w nałogi. 

 

9. Czy próbowałeś/-aś kiedyś narkotyki?

9%

91%

tak

nie
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9% ankietowanych twierdzi, że przynajmniej raz spróbowali narkotyków. Spotkałam się 

nawet z pytaniem: „Chodzi tu o narkotyki twarde czy miękkie?”, mimo iż w rzeczywistości 

taki podział nie istnieje. Narkotyki to narkotyki, niezależnie od tego czy to jest trawka, 

ecxtasy, amfetamina czy heroina. Ale niektórym trzeba było to wytłumaczyć. 

V. SPOSOBY ROZWIĄZANIA PROBLEMU 

 
1. Przedstawienie programu 

Tak jak napisałam na samym początku pracy nie mam zamiaru wymyślać nowego 

programu zapobiegającemu rozszerzaniu się problemu uzależnień od środków odurzających 

wśród młodzieży. Przede wszystkim dlatego, że, aby tworzyć taki program trzeba mieć 

odpowiednie przygotowanie. Uważam też, że bezsensowne jest tworzenie nowych 

programów profilaktycznych, które nic nie wnoszą. Powinno się doskonalić to, co już istnieje. 

Dlatego w ramach przedstawienia propozycji różnych sposobów rozwiązania problemu 

chciałabym zaprezentować Program, który już istnieje i który uważam za ciekawy a zarazem 

skuteczny. To takie połączenie przyjemnego z pożytecznym-Profilaktyka a Teatr (w skrócie 

PaT). 

Oto co można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej programu: 

„Co to jest PaT? 

PaT to skrót od nazwy programu "Profilaktyka a Teatr". Obejmuje on cztery obszary: 

działanie, informację, edukację oraz akcję o nazwie "Przystanek PaT". W programie znajdzie 

miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, 

którzy chcą działać dla drugiego człowieka. 

 Autor programu -. insp. Grzegorz Jach 

 Realizator - Gabinet Komendanta Głównego Policji 

 Główni partnerzy: 

o Wydział Prewencji Kryminalnej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP 

o Zarząd Główny NSZZ Policjantów 

o Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie PEDAGOGIUM 

o Uniwersytet Warszawski 

o Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

o Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji 



 19

Cele programu: 

1. Oddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

2. Inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu 

profilaktyki narkotykowej. 

3. Komunikowanie oraz inicjowanie przez Policję wspólnoty działań skierowanych 

przeciwko zjawiskom patologii społecznej. 

Obszar pierwszy = działanie 

Rolę gospodarza w obszarze DZIAŁANIE programu PaT pełnią komendanci terenowych 

jednostek Policji w miejscowościach, do których program został zaproszony przez 

dyrektorów szkół. Program prowadzi zespół realizatorów Gabinetu KGP. Za informacje w 

mediach odpowiadają rzecznicy prasowi właściwej terytorialnie jednostki Policji. Ponadto 

bieżące informacje dotyczące przeprowadzonego działania zamieszczane są na stronie 

internetowej KGP. Niezależnie aktualne działania w programie PaT prezentowane są na 

stronie internetowej www.pat.policja.gov.pl. 

Działanie "PaT" polega na przeprowadzeniu spotkania kierowanego do jednego z 

wymienionych adresatów: 

1. Grupa Młodzieży - to działanie PaT/M 

2. Grupa Rodziców - to działanie PaT/R 

Wyraźne zróżnicowanie grup wynika z jednoznacznie odmiennego sposobu komunikowania 

się z adresatem. Struktura pierwszego obszaru = działania PaT obejmuje trzy części: 

1. Część pierwsza - to przeprowadzenie badania naukowego (ankieta) poświęconego 

rozpoznawaniu zagrożeń zjawiskiem narkomanii na terenie konkretnej szkoły, z którą 

związany jest adresat. 

2. Część druga - to spektakl edukacyjno-profilaktyczny. 

3. Część trzecia - to otwarta dyskusja prowadzona z uczestnikami spotkania przez 

moderatora. 

Dyskusja z rodzicami w grupie PaT/R kończy spotkanie. Poprzedzona jest ona ankietą 

badawczą oraz spektaklem teatralnym "Dzwonek". Celem dyskusji jest ukazywanie 
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konsekwencji braku czasu, który rodzice powinni poświęcać własnemu dziecku. Pokazanie w 

spektaklu mechanizmu zachęcania młodzieży przez młodzież do brania narkotyków, winno 

uczulać rodziców i przekonywać ich do potrzeby stałej i bardziej wnikliwej obserwacji 

zachowań otoczenia rówieśniczego własnego dziecka. 

W grupie PaT/M spotkanie otwiera ankieta badawcza dotycząca zagrożenia narkomanią 

konkretnej szkoły, w której uczniami są adresaci programu. Kolejną częścią spotkania jest 

dyskusja z młodzieżą, z udziałem zaproszonych obserwatorów w tym policjantów 

dzielnicowych i specjalistów ds. profilaktyki. Działanie to kończy spektakl edukacyjno-

profilaktyczny "Blackout", którego dramatyczny finał powinien wyzwolić silne emocje wśród 

młodych widzów pozostawiając ich z obrazem śmierci młodego człowieka zniewolonego 

przez narkotyki. 

Spektakle edukacyjno-profilaktyczne do programu PaT autorstwa Grażyny Małkowskiej - 

pedagoga szkolnego z Warszawy: 

 "Dzwonek" - prezentowany w programie PaT/R Pokazuje on przeciętną, 

niepatologiczną rodzinę, w której rodzice uwikłani w swoje problemy nie mogą się 

porozumieć. W domu przepełnionym konfliktem dorasta syn - uczeń gimnazjum 

(postać pozytywna), który mimo swoich starań nie radzi sobie z nauką i nie otrzymuje 

oczekiwanej pomocy ze strony rodziców. Taką pomoc deklarują dilerzy narkotyków 

jako sposób na łatwą naukę. Spektakl kończy się nadzieją i kolejną szansą na 

odbudowywanie dobrych relacji w rodzinie. 

 "Blackout" - prezentowany jest w programie PaT/M Dwa światy, dwóch braci - 

pokazują drogę prowadzącą do uzależnienia się od narkotyków oraz rozpaczliwą i 

bezradną chęć pomocy. Spektakl kończy się śmiercią starszego brata i pozostawieniem 

pytań wobec tych, którzy nie zdołali mu pomóc. 

Obszar drugi = informacja 

Zadaniem programu PaT w tym obszarze, oprócz pokazywania działań bieżących jest przede 

wszystkim tworzenie BAZY DANYCH na stronie internetowej programu. W bazie danych 

umieszczane są kontakty do autorów (osób i instytucji) podobnych inicjatyw, które 

wykorzystują dramę lub teatr w działaniu przeciwko zjawiskom patologii społecznej. Baza 

uwzględnia także informacje jak i od kogo pozyskać scenariusze do przedstawienia 

profilaktycznego. 
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Obszar trzeci = edukacja 

Program PaT obejmuje DEBATĘ NA RZECZ PROFILAKTYKI. Pierwsza z nich odbyła się 

w dniach 9-11 października 2007 r. pod hasłem "Nie uprawiajmy fikcji". Gospodarzem 

konferencji była Szkoła Policji w Katowicach. 

Obszar czwarty = akcja 

Akcja to "Przystanek PaT". Pierwszy przystanek przeprowadzony został w dniach 1-6 

sierpnia na terenie miasta i gminy Miłomłyn (pow. Ostróda, woj Warmińsko-Mazurskie), 

drugi - w dniach 31 lipca - 4 sierpnia w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie), trzeci w 

Płocku, czwarty planowany jest na lipiec 2009 w Miętnem koło Garwolina. Akcja ta ma 

charakter długofalowego eksperymentu społecznego.” 10 

 

2. Opinie na temat programu 

Chciałabym także przedstawić wypowiedzi różnych ludzi na temat tego programu: 

 Minister Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w MSWiA 

„Program Profilaktyka a Teatr okazał się świetnym pomysłem prewencyjnym. Docierać do 

świadomości różnych grup społecznych, kształtować ją z myślą o zagrożeniach patologią i w 

konsekwencji przestępczością, a wszystko to poprzez piękny środek wyrazu, jakim jest teatr i 

w ogóle sztuka to sztuka sama w sobie”11 

 Nadinspektor Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji 

„Od wielu lat szukamy sposobów dotarcia do starszej młodzieży, bardzo wymagającej. PaT to 

ciekawa forma dla osób właśnie w tym wieku. Pomysł oceniam bardzo wysoko, podobnie 

zresztą jak i jego uczestników. Byłem pod wielkim wrażeniem zdolności artystycznych 

młodych ludzi oraz ich zaangażowania. Cieszę się, że taki pomysł powstał i że PaT rośnie”12 

 Inspektor Rafał Batkowski, I zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 

Policji 

„PaT to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie profilaktyczne-możliwość dotarcia poprzez 

dramę, teatr, rozmowę do świadomości młodych ludzi. PaT w ramach Przystanku korzysta z 

wielu atrakcyjnych, ciekawych form artystycznych zapewniając głęboką refleksję odnoszącą 

się do spraw ważnych-zagrożeń obecnych w dzisiejszym świecie. Uczestniczyłem w 

                                                 
10 www.pat.policja.gov.pl 
11 magazyn III Przystanku PaT „PaTrz” 
12 magazyn III Przystanku PaT „PaTrz” 
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zajęciach Programu PaT, realizowanych przy wsparciu osób dorosłych, obserwując wielkie 

zaangażowanie i inicjatywę młodzieży. Wspaniałe jest gdy to młody człowiek mówi do 

młodego człowieka jak unikać zagrożeń. Takie właśnie działania są najskuteczniejsze.”13 

 Agnieszka Pisarska, psycholog; Instytut Psychiatrii i Neurologii, Pracownia 

Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” 

„Strategia Alternatyw polega na angażowaniu młodych ludzi do udziału w atrakcyjnych 

formach spędzania wolnego czasu, które sprzyjają osobistemu rozwojowi, wzmacniają 

poczucie odpowiedzialności, własnej wartości oraz umożliwiają włączenie się do grup 

realizujących pozytywne cele. Działania te należy traktować jako cenne uzupełnienie 

szerszych działań profilaktycznych.”14 

 

 Diana Nowogródzka, 16 lat, aktorka Teatru Fanum z Siedlec15 

„Chcemy przez teatr pokazać innym, że narkotyki i przemoc to wielkie zło. Mówimy to jako 

rówieśnicy, więc jesteśmy bardziej przekonujący niż dorośli.” 

 Luiza Pawlak, 15 lat, aktorka Teatru Fanum z Siedlec16 

„Zrealizowałam marzenia, zawsze chciałam zagrać na scenie. Wiem, że do ludzi wrażliwych 

coś dotarło. Niektórzy zachowywali się głupio, ale byli tacy, co płakali. Dalej chcę to robić.” 

 

 

V. WYWIADY 

 

1. wywiad z insp. Grzegorzem Jachem 

Inspektor Grzegorz Jach-przedstawiciel Biura Gabinetu Komendanta Głównego 

Policji oraz pomysłodawca i realizator programu profilaktycznego Profilaktyka a Teatr   

-Skąd wziął się pomysł na PaT i dlaczego akurat teatr? 

Grzegorz Jach - Pomysł na PaT wziął się z powodu takiego, iż wielu ludzi w profilaktyce 

uzależnień poszukuje rozwiązań takich, które przystawałyby do dzisiejszych czasów, a czasy 

dynamicznie się zmieniają. Zmieniają się dynamicznie tak, jak pani pokolenie, ponieważ 

komunikacja się zmienia, rodzaje komunikacji i sposoby się zmieniają, zmienia się szybkość 

przekazu informacji, ale również dostępność do różnego rodzaju nie zawsze dobrych rzeczy. 

                                                 
13 magazyn III Przystanku PaT „PaTrz” 
14 magazyn III Przystanku PaT „PaTrz” 
15 magazyn Policja 997, „PaT-nie musimy tego robić”, listopad 2008r. 
16 magazyn Policja 997, „PaT-nie musimy tego robić”, listopad 2008r. 
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A zatem mówimy również, że pewna łatwość wpadania w uzależnienia jest również tym 

odpadem promieniotwórczym postępu cywilizacyjnego. Każdy postęp, który będzie, a postęp 

jest niezbędny do rozwoju społecznego, każdy postęp, który będzie tworzył narzędzia, by 

mógł być on jeszcze szybszy i jeszcze sprawniejszy, jeszcze bardziej skuteczny to przy okazji 

będzie tworzył takie odpady, radioaktywne ja to nazywam, czyli dawał szansę także 

pożywienia się złu. Ten świat przestępczy, ten świat uzależnień, ten świat zła żywi się, był 

taki film kiedyś „Godzilla kontra Hedorah” i właśnie z takich odpadów kiedyś powstawał taki 

stwór co wyszedł z oceanu, natomiast problem polega na tym, że to zło się odżywia przy 

takim postępie. W związku z tym profilaktyka uzależnień nie może być w pozycji constans, 

ona nie może być w takiej pozycji „wymyśliliśmy coś kiedyś i to było dobra dla tamtych 

pokoleń, i to będzie dobre i dla przyszłych pokoleń”. W edukacji w ogóle, w procesach 

socjalizacyjnych, w procesach socjologicznych wszystko ulega zmianie, to jest panta rei w 

takim rozumieniu społecznym. Cały czas coś płynie, cały czas coś się zmienia. Mówiąc o 

wychowaniu mówimy o procesie, a proces to jest coś, co trwa w czasie i ulega zmianie, czy 

jest podatne na zmianę. A w związku z tym profilaktyka uzależnień też jest podatna na 

zmiany. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. I stąd też to poszukiwanie rozwiązań, 

poszukiwanie narzędzi doprowadziło nas do PaT-u. PaT wziął się z tego, że chcemy 

rozmawiać z ludźmi bezpośrednio. Ja jestem wielkim zwolennikiem praktyki. Uważam, że 

empiria jest tą nadrzędną, która powinna pokonać wszystkie niedoceniające jej teorie. 

Dlatego, że najważniejsze nawet dzisiaj teorie powinny mieć swoje później doświadczenia do 

praktyki, do bezpośredniego kontaktu, bo teoria dla teorii będzie tworzyła sztukę dla sztuki. 

No i jeżeli wymyśliliśmy ulotkę, mówiąc teraz już o przykładzie jakimś konkretnym, która 

mówi nam, że, czy też mówi młodemu człowiekowi, bo jest do niego adresowana, że 

narkotyk to zło, że cię uzależni, nie rób tego, żyj zdrowo, działaj w sporcie, kulturze, bądź 

redaktorem, wiedzę o społeczeństwie staraj się rozwijać, rób coś pożytecznego no to teraz 

powinniśmy zweryfikować na ile ta ulotka jest skuteczna i sprawdzić czy taka ulotka jest 

wystarczająca, czy wystarczy, że jak rozdamy ulotki to młodzi ludzie uwierzą w nie i 

powiedzą „świetnie, to jest moja biblia, to jest mój Talmud, tak będę żył”. A co z tymi, którzy 

są innowiercami, i którzy nie mają takiej biblii? Nie chcą tak żyć, mają inny system wartości. 

Co z nimi? Oni żyją w tym samym społeczeństwie. Oni będą oddziaływali na tych, którzy 

wybrali tę biblię. Tez będą oddziaływali na nich. Oni będą mieli rodziny, dzieci. I gdzieś, 

kiedyś spotkają się z tym światem, z ich wspólnym światem. W związku z tym nie można w 

profilaktyce uzależnień rozumować w ten sposób, że gdy trafiały do określonego procenta, do 

określonej grupy ludzi czujemy się spełnieni. Nieprawda. Profilaktyka uzależnień powinna 
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obejmować wszystkich. Nie tylko tych, którzy zrozumieli z powodu przeczytania ulotki, ale 

także tych, którzy nie zrozumieli i także tych, którzy wyrzucili ulotki do śmieci. A może 

zwłaszcza. I stąd też Profilaktyka a Tatr, ten właśnie projekt zakłada oddziaływanie na 

wszystkich, czyli przyjeżdżamy do miasta i tam przyjeżdżają gimnazjaliści klas II i III na 

spotkanie z programem PaT/M, czyli młodzież, czyli spektakl „Blackout” .To tutaj są w 

grupie odbiorców wszyscy ci, o których mówiliśmy przed chwilą „a zwłaszcza”. No więc 

właśnie w tej grupie wierzymy, że są ci, do których ni trafi ulotka, którzy wyrzucą ją do 

śmieci, którzy nie mają tej biblii, nie mają tego systemu wartości, ale oni są na tym spotkaniu 

i to do nich też jest adresowane, czyli tych, którzy są przekonani to umocni, może to jest 

trochę przekonywanie przekonywanych, ale to ich umocni, tych, którzy błądzą mamy szansę 

zaproponować im by poszli taką właśnie drogą, by dołączyli do tych przekonanych, a ci, 

którzy są nieprzekonani do tego właśnie rozwiązania przynajmniej usłyszą, że jest 

alternatywa, przynajmniej usłyszą jak to zagrożenie wygląda ze sceny powiedziane słowami 

swoich rówieśników. I dlatego teatr. Dlatego teatr, bo teatr to są emocje, a młody człowiek, 

każdy człowiek, ale młody może szczególnie człowiek taki w okresie psychofizycznego 

rozwoju jest szczególnie podatny na emocje, mówimy o problematyce uzależnień, bo dziecko 

będzie odbierało inne emocje, młodzież inne, a dorosły inne. Wdanym okresie rozwoju 

człowieka inne emocje mają znaczenie. Takie emocje jak uczucia przewijają się przez 

wszystkie fazy rozwoju człowieka. Ale już na przykład grupa rówieśnicza jest bardziej 

charakterystyczna dla tego okresu buntu. Tutaj jest ta grupa rówieśnicza, to z nią się ucieka z 

domu, to z nią się pali pierwsze papierosy, z nią się pije pierwszą wódkę, bo przecież nie z 

kolegami z przedszkola i nie z rodzicami, daj Boże, bo to czasami jest także i tak. Stąd też to 

oddziaływani przez grupę rówieśniczą, to oddziaływanie, w którym grupa rówieśnicza jest 

grupą teatralną i słowem teatru, ze sceny mówi o problematyce uzależnień. 

 

-Skąd biorą się młodzi ludzie chętni do działań i jak powstają grupy teatralne, które tak 

licznie można spotkać na przystanku PaT? 

G.J. - Na pewno są to ludzie, którzy mają szczęście, myślę, że w większości, może nie 

wszyscy, ale w większości, mają szczęście wyrastać w mądrych domach. A jeżeli wyrastają w 

mądrych domach, mówię o mądrych rodzicach, mówię o inspiracji rodziców, mówię o 

rodzicach, którzy podpowiadają, nie wyznaczają i zastępują swoją wiedzą wiedzę 

powszechną i każdą, ale podpowiadają, że są takie wybory. Między innymi powiedzą 

„zobacz, jest Przystanek PaT. Pojedź, zobacz”. Albo nawet, jeżeli ci rodzice tego nie 

powiedzą wprost to powiedzą „szukaj dobrego świata, szukaj dobrych ludzi, szukaj ludzi 
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kreatywnych, rozwijaj się, ucz się. Ucz. To ucz nie znaczy tylko „czytaj ciągłe tą samą 

książkę, oglądaj ciągle ten sam zeszyt”, ale ucz znaczy również „słuchaj ludzi”. Tych, co 

mają coś do powiedzenia, tych, co mają coś istotnego do powiedzenia. Więc jeżeli takie jest 

wychowanie z domu, to nawet, jeżeli rodzice nie wiedzą nic o Przystanku PaT, to to dziecka 

ma szansę właśnie do niego trafić, bo będzie właśnie szukać. Będzie szukać, będzie podążać 

za taką wiedzą. I trafi. Prędzej czy później trafi, bo trafi przez media, przez Internet, przez 

koleżankę, kolegę. Stąd się ci ludzie biorą. Natomiast są na pewno też ludzi przypadkowi. Ale 

myślę sobie, że to też dobrze, bo może właśnie z tej przypadkowości jakaś część coś w sobie 

odkryje. I nagle bach... Jest taki gejzer. Świetnie. Tak jak pan Joe Vode dowiedział się, że 

mówi prozą. Więc może ktoś dowie się, że istnieje dobry świat, i że warto w nim pozostać. 

Jeżeli komuś ta aura nie będzie się podobała to odejdzie po pierwszym dniu. Ale myślę, że ci 

ludzie biorą się głównie z poszukiwania czegoś, co chcieliby przeżyć, zobaczyć, czegoś, 

czego można się dowiedzieć, ale to jest poszukiwanie w obszarze intelektualnym, 

kulturotwórczym, w obszarze właśnie profilaktyki uzależnień, bo mamy taki przykład z 

Inowrocławia, gdzie 15-letnia Magda chciała ratować swojego rówieśnika, kolegę, który brał 

narkotyki i nikt z dorosłych nie chciał jej pomóc. I to jest przykład Magdy, wielokrotnie 

pokazywany na PaT-cie jako dziewczyny-bohatera, która z tej walki nie zrezygnowała mimo 

tego, że była sama włącznie do zmienienia szkoły. Ale nie poddawała się temu problemowi. 

Przeżywała to bardzo osobiście. Więc sądzę, że to też się bierze z poszukiwania takich 

właśnie rozwiązań jak Magda w problematyce uzależnień. I bierze się to myślę też z takiej 

czystej tendencji człowieka do samo organizacji. Człowiek jest istotą stadną i lubi taką 

organizację poprzez integrowanie się w jakiś grupach, zespołach. To się zaczyna w rodzinie, 

potem w jakiś grupach przedszkolnych, podwórkowych, szkolnych. I myślę, że człowiekowi 

to towarzyszy. Oczywiście są samotnicy, ale na pewno nie jest to większość społeczeństwa. 

Także sądzę, że te wszystkie elementy gdzieś przenikające się razem budują człowieka w 

poszukiwaniu drogi, która wiedzie go na Przystanek PaT. Program PaT zakłada założenie 

grup, dlatego, że grupa warszawska, wywodząca się z teatru Scena 07 nie jest w stanie 

funkcjonować w całym kraju. Nie jest w stanie przyjąć wszystkich zaproszeń, których jest 

coraz więcej. Dlatego też, kiedy nastąpił kryzys w grupie teatralnej z Scena 07, która 

odczuwała pewne zmęczenie spektaklami „Blackout” i „Dzwonek”, zmęczenie PaT-em i jest 

to wytłumaczalne, ponieważ młodzi ludzie są niecierpliwi, lubią zmianę. To jest cecha 

młodości, więc myślę, że trudno się gniewać na tych młodych ludzi. Myślę, że trzeba się z 

tym mierzyć, a nie gniewać. I stąd też mierzeniem się z tym, z tą postawą młodych ludzi, z 

aktorami teatru Scena 07, bardzo wartościową młodą grupą było znalezienie gdzieś tam w tej 
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mojej skromnej i ciągle jeszcze mało rozumiejącej głowie, znalezienie takiego oto 

rozwiązania, żeby takie grupy powstały poza Warszawą. Jeżeli gramy na terenie północno-

zachodniej Polski to od razu szukajmy młodych ludzi, jeżeli gramy na terenie południowej 

Polski to tam szukajmy młodych ludzi. Tak to się stało. I znaleźliśmy ludzi nie mniej 

wartościowych niż w Warszawie, bardzo oddanych sprawie, bardzo zdolnych i takich grup 

dzisiaj już jest 9. Nie wszystkie mają dobrą kondycję, ale są grupy, które mają świetną 

kondycję np. Sokołów Podlaski, np. Siedlce, np. Świnoujście, np. Śląsk i to należy podkreślić, 

ponieważ trwanie tych grup ludzi w programie PaT jest odpowiedzią na to, że oni chcą być 

partnerami w profilaktyce uzależnień. Oni chcą być partnerami. Czyimi partnerami? 

Policjantów, nauczycieli, specjalistów, pedagogów. To jest fantastyczne, że oni chcą być 

partnerami w działaniu w profilaktyce uzależnień. Chociaż przecież mogliby w tym czasie 

spędzać swoje wolne chwile w dyskotekach, czy na niczym, czy jak przecież część młodych 

ludzi spędzająca młodość na ławkach przed blokiem, czyli w żywopłocie z butelką wódki. Na 

niczym. A jednak angażują się. Uczą się tekstów, uczą się ról, przeżywają emocje, kostiumy, 

próby generalne, przychodzą na casting, bo tworząc grupę robimy casting, więc trzeba coś 

wygrać żeby zostać, jest konkurencja. I to jest fantastyczna postawa tych młodych ludzi, 

którzy czegoś od tego życia chcą, ale nie tylko dla siebie, bo w profilaktyce uzależnień 

działamy dla innych. I to jest wielka chwała. 

 

-Jakie są skutki wyjazdów w ramach programu PaT do różnych miast Polski? Czy jest jakaś 

zauważalna różnica w zachowaniu młodzieży przed i po realizacji programu? 

G.J. - To pytanie należy skierować do burmistrzów, prezydentów miast, starostów, 

komendantów policji, nauczycieli, dyrektorów, pedagogów szkolnych, specjalistów z tych 

miast, z tych miejscowości, w których byliśmy, bo to oni odpowiedzą na to pytanie. Mi, jako 

autorowi programu nie wypada odpowiadać na to pytanie bez ewaluacji tego projektu, czyli 

dopiero jak będziemy mieli jakąś ocenę zewnętrzną to będziemy mogli na to pytanie 

odpowiedzieć konkretnie jako impresaria programu PaT. Ja mogę tylko domniemywać, 

możemy tylko przypuszczać na podstawie kilku jednostkowych zachowań, bo mamy takie 

przykłady. Kilka osób, które gdzieś żyło sobie dosyć swobodnie znalazło się, i nawet w 

jednym przypadku zupełnie bez zamiaru bycia w PaT-cie, to był absolutny przypadek, że się 

znalazły w tym projekcie, te osoby zostały w tym projekcie, bo te osoby były podatne na 

zmiany. Na zmiany pozytywne. Więc jeżeli mamy takie pojedyncze przykłady, które możemy 

wskazać personalnie mam nadzieję, że jest ich więcej, których nie znamy. I na to pytanie ja 

odpowiedzieć nie mogę. 
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-Przed każdym spektaklem młodzież proszona jest o wypełnienie ankiety związanej z 

uzależnieniami. Czego z takiego badania można się dowiedzieć o dzisiejszej młodzieży i jej 

najbliższemu otoczeniu? 

G.J. - Z ankiety dowiedzieć możemy się rzeczy strasznych. Niestety. Rzeczy straszne, 

niestety, są takie, że od ok.25%-ok.55% młodych ludzi twierdzi, że rodzice z nimi na ten 

temat nie rozmawiają. Jest to odpowiedź bardzo smutna. Nie rozmawiają. Jeżeli mówimy o 

50% to znaczy, że co druga osoba. To znaczy, że co druga rodzina, co drugi dom. To jest 

straszna statystyka. I co to znaczy nie rozmawiają. Mamy też w programie dla dorosłych, dla 

rodziców PaT/R ze spektakle „Dzwonek” taką oto konkluzję czy też takie oto refleksje, kiedy 

mówimy rodzicom, czy też pytamy rodziców co to znaczy rozmowa. A poprzez te pytania 

mówimy rodzicom, że należy rozmawiać, że trzeba rozmawiać. I prosimy tych rodziców 

„Rozmawiajcie!”. Ale rodzice mówią „Przecież my rozmawiamy. Wszak rozmawiamy dnia 

każdego.”. A zatem pytam, dlaczego połowa waszych dzieci, czy też 20%, bo to zależy od 

miasta, odpowiada, że nie rozmawiacie. To może najpierw trzeba ustalić, co znaczy pojęcie 

rozmowa. Czym jest rozmowa dla rodzica, a czym dla dziecka? Może państwo nie macie 

komunikacji między sobą. Może mówiąc słowo rozmawiać mówicie o czymś zupełnie 

różnym. Ale ważne jest dla mnie, co mówi młodzież. Nie, co mówią rodzice. W tej sprawie 

stoję po stronie młodzieży. Bo jeżeli rodzicowi się wydaje, że on rozmawia to nie jest to dla 

mnie ważne. To jest dla mnie smutne. Tu się kłania andragogika, nauczanie dorosłych. 

Natomiast ważne jest dla mnie to, że młody człowiek uważa, że z nim nie rozmawiają. Czyli 

nie należy się na młodego człowieka obrażać, tylko należy szukać rozwiązań. Należy sobie 

zadać pytanie, “Czemu tak twierdzi mój syn, moja córka, że ja z nim nie rozmawiam. 

Dlaczego tak twierdzi?”. Na to pytanie trzeba sobie znaleźć odpowiedź, a nie a priori przyjąć, 

że on nie ma racji, ona nie ma racji, przecież ja rozmawiam. Tego można się dowiedzieć i to 

są olbrzymie dylematy, bo nie rozmawianie z młodym człowiekiem jest utratą z nim kontaktu. 

A jeżeli rodzice tracą kontakt to znaczy, że co? To znaczy, że ktoś go przejmuje. Świat nie 

lubi próżni. Jeżeli gdzieś powstaje pustka to ktoś ją wypełnia. Pytanie jest takie: kto? Kim są 

ci, którzy przejmują z nim kontakt? Mają z nim ten kontakt coraz częstszy, lepszy, gęstszy. 

Kim są ci ludzie? Jeżeli to są księża to wspaniale. A jeżeli to są ludzie z ulicy, którzy właśnie 

tkwią w patologiach? A może to być sekta religijna. Mogą to być przeróżne przypadki i 

przeróżne osoby, a zatem należy rodzicom tłumaczyć to, co powiedziałem teraz, że każde 

odpuszczenie czasu państwa, jako rodziców czasu poświęconemu dziecku, jest oddaniem tego 

czasu komuś. I daj Boże, żeby komuś dobremu. A jeżeli nie to dzieje się to na państwa 
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życzenie. Państwa jako rodziców. To wy podpisujecie glejt tym, że nie rozmawiacie z 

dzieckiem, że nie macie dla niego czasu. To wy podpisujecie pakt z diabłem. To wy mówicie 

„Zgoda, niech to moje dziecko piekło pochłonie”. To wy na to mówicie „Zgoda”. Tym, że nie 

macie dla niego czasu i nie rozmawiacie. A zatem trzeba sobie to powiedzieć prosto w oczy, 

że to jest państwa zgoda. Państwo rodzice zgodziliście się, żeby dziecko było molestowane, 

żeby dziecko piło alkohol, żeby dziecko się prostytuowało, żeby dziecko sięgało po narkotyki, 

żeby było bite na ulicy przez rówieśników, albo biło innych. To państwo się na to zgodziliście 

jako rodzice. I nie należy szukać winy w nauczycielu, w pedagogu, w policjancie. Wszyscy są 

źli. Tylko nie my. Nie my rodzice. Należy zacząć szukać w sobie odpowiedzi na pytanie, 

dlaczego połowa dzieciaków mówi, że z nimi nie rozmawiacie. I to jest ta smutna prawda, 

której się dowiadujemy z ankiet. I nie tylko. Najbardziej smutną prawdą jest fakt kontaktu ze 

środkami psychotropowymi, uzależniającymi, do których przyznaje się 35% w dużych 

miastach, czyli co trzecia osoba można powiedzieć w dużym mieście przyznaje się do 

kontaktu z narkotykiem i z naszych badań to wynika. A co dziesiąta we wsi i w małych 

miejscowościach. I to jest taka tendencja spadkowa. Im mniejsza miejscowość tym mniej 

osób przyznaje się do kontaktu z narkotykami. No zakładamy, że to jest presja społeczna, 

lepsza obserwacja, lepsza wiedza na ten temat w małej miejscowości, kto co robi. A w dużych 

miastach jest większa anonimowość. A więc z tej większej anonimowości jest większa chęć. 

Niestety dostępność do narkotyków jest dosyć powszechna i na tym smutek polega, że 

dzieciaki z tego korzystają. Problem polega przede wszystkim na tych ludziach samych, 

którzy biorą te narkotyki, na podejmowaniu wyboru, decyzji czy powiem nie, bo mówi mi tak 

mama, tato, policjanci, pedagodzy, programy profilaktyczne, czy powiem tak, dlatego, bo 

mówi mi to mój kumpel, mówi mi „Nie pękaj. No, co, tchórzysz? Spróbuj”. Więc to jest ta 

postawa taka asertywna, którą trzeba wypracowywać i na to muszą pracować wszyscy, na 

taką postawę dzieciaka, nie tylko samo dziecko, ale wszyscy. Od domu rodzinnego, przez 

szkolę, przez środowisko, policję, wszystkich dorosłych ludzi. 

 

-A jak inne instytucje, takie jak szkoła, Policja, działają na rzecz profilaktyki? 

G.J. - Nie mnie oceniać. Nie znam pracy pedagogów na tyle, aby ją ocenić i wiedzieć co 

robią. Mogę powiedzieć o tym jednostkowo z tego co widziałem i z tego co przeczytałem. 

Być może jest mnóstwo cudownych rzeczy, o których nie wiem, a zatem trzeba by było mieć 

większą wiedzę, by wypowiedzieć się o tym globalnie na ten temat. Natomiast co robią 

policjanci? No jest taki obszar, który nazywa się prewencja kryminalna w policji i mam 

nadzieję, że  ta prewencja kryminalna dorasta już do tego, żeby po pierwsze nie namnażać 
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nieskutecznych programów prewencyjnych, namnażać w nazewnictwie, teorią opisując to 

wszystko i później ni przekładając tego na praktykę. Takim przykładem jest Białystok, gdzie 

z 36 programów profilaktycznych zostało 12. I to jest moim zdaniem dobra tendencja, żeby 

wyciskać tę cytrynę, żeby zostały programy te, które są skuteczne, te, które są aktywne, które 

mają pomysły, które są twórcze. Nie programy tylko takie, które są do szuflady, napisane 

tylko po to, żeby w statystyce napisać, że jest więcej. Więc myślę, że policja tu już mądrzeje 

w tej sprawie i że jest coraz lepiej. Są bardzo dobrzy fachowcy w policji, są bardzo dobrzy 

specjaliści. Rzecz w tym, żeby ich tylko dobrze wykorzystać, żeby ten durzy potencjał, 

którym policja dysponuje skutecznie wykorzystać. No jeżeli mówimy, że dzielnicowy spędza 

tak wiele godzin przy dokumentach, które musi wypisać, bo jest do tego zobowiązany, to 

znaczy, że tych godzin nie spędza z ludźmi, z którymi powinien się kontaktować. Ten mądry, 

zdolny, przygotowany do swojej pracy i misji dzielnicowy. Czyli to też jest system 

administracyjny i administrowani tą służbą. To nie jest kwestia tylko samego człowieka, 

jednostkowo na to patrząc. I sądzę, że tu policja cały czas gdzieś chce być lepsza i poprawiać 

swoją jakość, bo ma zdolnych ludzi, ale trzeba w tych ludzi zainwestować. To znaczy trzeba 

tym ludziom dać szansę, pokazać, że są zdolni i że potrafią zrobić coś, działać, a ni tylko bądź 

li tylko pisać. Oczywiście ta dokumentacja w policji jest bardzo ważna, ale systemowe 

działania powinny prowadzić do przewartościowania ilości godzin na rzecz praktyki nad 

teorią. Nie wiem jak jest w szkolnictwie. Myślę, że każdy nauczyciel poprzez swoją postawę, 

poprzez swoje zaangażowanie działa na rzecz profilaktyki. No bo wychowanie jest jakimś 

obszarem, w którym ta profilaktyka się mieści. Każda postawa nauczyciela z misją, 

nauczyciela zaangażowanego w proces wychowawczy, w proces edukacyjny ot jest 

jednocześnie postawa taka pro profilaktyczna, czyli taka, która również niesie ze sobą 

profilaktykę, bo przecież również uczenie tego, żebyś był dobrym człowiekiem, żebyś była 

dobrym człowiekiem to także jest uczenie tego, żebyś była daleko od uzależnień i pomagała 

innym. A zatem wierzę w to, ze polscy nauczyciele to robią. Chciałbym w to wierzyć, że 

mam rację. 

 

-A co o tym mówi młodzież w ankiecie? 

G.J. - Najlepiej w odpowiedziach na te pytania wypadają nauczyciele, jako grupa zawodowa. 

No policjanci są niżej oceniani. To znaczy uważają uczniowie szkół średnich, gimnazjalnych, 

że więcej mogą tej wiedzy spożytkować od nauczycieli niż od policjantów. Od nauczycieli na 

poziomie ok.25%, od policjantów na poziomie kilkunastu %. 
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-Czy jest ktoś zainteresowany wynikami tej ankiety ze strony Policji? 

G.J. – Mam nadzieję, że tak, chociaż nie ma jeszcze oficjalnie przez nas składanych 

wyników. 

-Ale ma Pan tylko nadzieję. Przecież mogły być sygnały „kiedy wreszcie to zrobicie, 

żebyśmy mogli to sobie porównać ze swoimi ankietami, swoimi badaniami, które my 

weryfikujemy przez Policję różnymi drogami operacyjnymi, żebyśmy mogli porównać co my 

mamy z tym co wy wiecie, co młodzież mówi.”. Czy odebrał Pan sygnały, żeby było 

jakiekolwiek zainteresowanie tymi wynikami? 

G.J. – Taką osobą zainteresowaną był p. Rafał Batkowski, I zastępca Komendanta 

Wojewódzkiego Policji na Mazowszu, który prowadząc ostatnio konferencję połączoną ze 

szkoleniem policjantów z garnizonu mazowieckiego,  poprosił mnie o przedstawienie badań 

w zakresie Mazowsza. 

-Ale to jest tylko jedna osoba na szesnaście województw. 

G.J. – Pierwszy był p. Komendant Batkowski. Niestety pierwszy i jedyny do tej pory. Mam 

nadzieję, że jak pojawi się ta nasza statystyka to przeprowadzimy we współpracy z Akademią 

Podlaską taką dużą konferencję naukową i tam przedstawić te badania. Mam nadzieję, że jak 

w publikacjach się one pojawią, to znajdą także zainteresowanie nie tylko w Policji. Po to to 

robimy, żeby policjantów jak i nauczycieli czy specjalistów do spraw profilaktyki wesprzeć 

naszymi badaniami, bo naprawdę trzeba zwiększyć wysiłki. 

 

-Ile miast PaT już zdążył odwiedzić? 

G.J. - Na pewno 9 województw i na pewno jest to grupa, którą objął w kilkudziesięciu 

miastach około między 40 a 50 tysięcy uczestników programu. Zależy jak to liczymy. Jeżeli 

policzymy również obserwatorów, gości, jeżeli policzymy nauczycieli, policjantów, 

specjalistów, którzy przyglądają się tym programom, to można powiedzieć, że PaT 

przekroczył już liczbę 50 tysięcy uczestników. Jeżeli policzymy samą młodzież, która brała w 

tym udział to jest ok. 40 tysięcy. A w tej grupie obserwatorów są także rodzice, bo to jest 

kwestia dorosłych. Oczywiście rodzice to jest ten ważny partner i też są uczestnikami, ale 

chciałem wyszczególnić młodzież. Ale przede wszystkim chodzi nam o oddziaływanie na 

młodzież, czyli jeżeli popatrzymy proporcje 40 000 młodzież, a 10 000 rodzice i 

obserwatorzy no to widać... 

 

-Czy są jakieś miasta, które nie chcą u siebie zrealizować programu? 
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G.J. – Miasta nie, natomiast taka ostatnia informacja, która powstała terenu powiatu Sokołów 

Podlaski właśnie, odpowiadając na to pytanie bardzo precyzyjnie, dotyczyła gminy Kosów 

Lacki. Gmina Kosów Lacki nie skorzystała z projektu programu PaT. Nie włączyła się w 

działania powiatu Sokołowskiego, który objął wiele innych gmin i wszyscy wójtowie w tym 

się znaleźli. Jakiś urzędnik podjął decyzję, sądzę, że poza wiedzą władz oświatowych, bo tak 

wynikało z naszego rozpoznania, że to było na poziomie urzędniczym, jakiś administrowania 

tą gminą, jakiś takiej administracji, bardzo, powiedziałbym, zewnętrznej tzn. 

niezaangażowanej administracji w to działanie, w rozpoznanie tego działania, w proces 

edukacyjny, zapoznawczy. Myślę, że to takie czysto urzędnicze. I z tego punktu widzenia 

czysto urzędniczego powiedziano, że tą realizacją jest nie zainteresowana. Nie wiem czy to 

znaczy, że nie ma tam tych problemów, w każdym razie myśmy się już tym zagadnieniem 

więcej nie interesowali i Kosów Lacki, jako gmina, nie wzięła udziału w programie PaT. Przy 

czym paradoks tej sytuacji polega na tym ,że jedną z głównych ról w spektaklu „Blackout” 

grał uczeń, który mieszka w Kosowie Lackim, więc gdybyśmy tutaj chcieli odbijać piłeczkę, 

to tutaj powiedzielibyśmy „proszę bardzo, i tak Kosów Lacki był reprezentowany przez 

młodzież, bo władze uznały to za niepotrzebne. 

 

-Gdzie jeszcze zamierzacie dotrzeć z tym programem? 

G.J. - Odpowiadając na to pytanie również precyzyjnie przedstawię pani plan programu PaT, 

który obejmuje działania do grudnia 2009r. Jest tego bardzo dużo, że przedstawię to pani w 

formie pisemnej z dokładnym planem do końca 2009r., który już w programie PaT powstał. 

Ale my już myślimy o 2010r. 

 

-Czy jest tak ogromne zapotrzebowanie? 

G.J. - Dokładnie tak. I muszę powiedzieć, że w 2010r. Już planujemy takie pierwsze działania 

dotyczące PaT/M. Natomiast najważniejsze jest dla nas miejsce V Przystanku PaT. Gdzie 

będzie V Przystanek PaT. I tutaj to są te plany, to są miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić, a 

teraz starają się o to 3 województwa: Śląskie, Dolnośląskie i Wielkopolskie. 

 

-Jest Pan dla PaT’u jak Jurek Owsiak dla WOŚP. Czy uważa Pan, że jest ktoś, kto 

ewentualnie mógłby kontynuować pańskie działania na rzecz programu? 

G.J. - Ależ oczywiście. Ja jestem tylko ziarenkiem na tym olbrzymim polu pustyni, gdzie 

tych ziarenek jest mnóstwo i tworzą one razem taką strukturę. Czy można powiedzieć 

listkiem na drzewie, bo liście są zielone i bardziej przyjazne niż piasek i też tworzą taką 
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strukturę. Ja się tutaj traktuję jako jednego z wielu, któremu się chce to robić. Takich ludzi 

poznajemy w Polsce coraz więcej. Są to ludzie fantastyczni. Jestem tutaj wielce wdzięczny, 

trzeba wymienić od samego początku, p. Grażynie Małkowskiej, która napisała dla nas tytuły 

do programu PaT/M i PaT/R, czyli „Blackout” i „Dzwonek”, to jest zespół impresariatu 

programu PaT, to jest Barbara Żebrowska, to są cudowni, odnalezieni ludzie, teraz w 

Sokołowie Podlaskim, w Siedlcach, Świnoujściu, w Rudzie Śląskiej. Naprawdę tych ludzi jest 

wielu i sądzę, że wielu ludzi potrafiłoby mnie zastąpić i możliwe, że robiliby to lepiej niż ja. 

 

-Jaka sytuacja, związana z programem PaT, utkwiła Panu najbardziej w pamięci?  

G.J. - Osobista to była wtedy taka, kiedy przyszedł młody człowiek pierwszy raz, potem 

przyszło ich jeszcze iluś, i powiedział „dziękuję”. To była dla mnie piękna i taka osobista 

chwila, kiedy ktoś przyszedł do mnie i powiedział „dziękuję za Przystanek PaT”. Bardzo to 

przeżywałem i powiem, że to mnie bardzo wzruszało. Uznałem, że takie jedno 

podziękowanie, takie jedne słowa, ten jeden człowiek jest wart tego wszystkiego. Że ktoś to 

dostrzegł i zrozumiał, chciał przyjąć, skorzystał z tego najlepiej jak mógł. To było dla mnie 

takie osobiste słowo „dziękuję”. Natomiast ze spojrzenia służbowego w tym samym 

kontekście powiem, że było dla mnie najbardziej przyjemne również to, kiedy dzieciaki 

wychodząc z programu PaT/M, nie mówiły tego do mnie, ale ja słyszałem informację, kiedy 

między sobą je wymieniały z takim oto zdaniem, że „no nareszcie profilaktyka nie była 

nudna”. I to mi dało olbrzymią satysfakcję, że nie byliśmy nudni w tym co zrobiliśmy. Także 

bardzo to jest ważne. Natomiast sytuacji, anegdot takich o Przystanku PaT jest mnóstwo, 

takich od kulinarnych, przez emocjonalne, więc mógłbym tutaj opowiadać przez godzinę co 

się już wydarzyło w tym programie z takich rzeczy wesołych. Ale wydarzyło się naprawdę 

wiele rzeczy pięknych. Bardzo się cieszę, że na PaT-cie pojawiają się również, mówię o 

Przystankach, łzy. Łzy radości, łzy spełnienia, łzy przyjaźni, tęsknoty, takie, które są 

autentyczne, nie wymuszone, nikt nikomu nic nie kazał. Ci ludzie nie muszą tam przyjeżdżać. 

Ci ludzie płaczą, bo chcą płakać, są szczęśliwi, bo tak to przeżywają. I to są najważniejsze 

rzeczy w tym wszystkim. Ważniejsze od premier, ważniejsze od jakiś spektakularnych 

sukcesów, ważniejsze od vipów, ważniejsze od najważniejszych. To jest to, co mnie 

najbardziej cieszy. Że ludzie są prawdziwi. Ja jestem bardzo dumny z tego, co powiedziały 

panie sprzątające i personel w gimnazjum nr 8 po III Przystanku PaT w Płocku, co się 

powtórzyło, bo w Nidzicy była podobna opinia pracowników NOKu-Nidzickiego Ośrodka 

Kultury, czyli tego krzyżackiego zamku. Ta opinia brzmiała tak: „Proszę Pana. Tutaj było 200 

uczniów na obozie sportowym w czasie jakiś tam ferii. Prawie zrujnowali szkołę.” To mówią 
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te osoby, które to potem wszystko sprzątały, więc wiedzą o tym najlepiej. „Jak my 

usłyszałyśmy, że przyjeżdża 500, to myśmy wszystkie chciały iść na zwolnienia lekarskie, bo 

musiałby być jakiś sajgon. Katastrofa kosmiczna.500. To znaczy, że już nie będzie dachu, 

muru.” I pytały mnie jak ja to robię i skąd biorę tych ludzi, skąd ci ludzie są. Skąd oni 

przyjechali, że tu nie było żadnego problemu. „Myśmy nie znalazły żadnych naczyń po 

alkoholu, nie znalazłyśmy niczego, co można by tutaj pokazać, że ta młodzież prowadziła 

tutaj takie nocne życie w podtekście negatywnym. Wszystko jest na miejscu. Nie było 

żadnych problemów. 500 ludzi żyło jako organizm przez 5 dni i nocy w jakimś takim 

wewnętrznym porządku.” Oczywiście porządku mam na myśli to, że nic nie zostało 

zniszczone, bo ten nieporządek artystyczny towarzyszy nam wszędzie. Ale mówię o takim 

porządku emocjonalno-strukturalnym. Że wszystko funkcjonuje, że ludzie są nastawieni na to, 

żeby być dobrym człowiekiem, żeby nie niszczyć, żeby pomagać drugiemu, a nie na taki 

egoizm, taki hedonizm, ż mi teraz tu, w tej chwili ma być najlepiej, więc właśnie chcę to 

wybiję okno. Bo właśnie chcę wyjść przez to okno bo nie zdaję sobie sprawy z tego, że nie 

powinienem tego robić. I to była tak fantastyczna ocena tych pań, że ja jestem z tego tak 

dumny, że traktuję to jako najbardziej znaczące nasze zadowolenie z tego, że to robimy. 

 

-Czy nie czuje Pan, że taka grupa młodzieżowa nie jest przez przypadek taką terapią dla 

otoczenia? Stworzenie grupy, która zajmuje się czymś, ona zaczyna promieniować i ona 

zaczyna przyciągać różnych ludzi z dokoła. Czy przez przypadek nie zaistniało to, czy miał 

Pan coś takiego w myślach jak Pan tworzył te grupy? Grupy powstały tylko z powodu tego, 

że zaczęli się kruszyć ludzie w Warszawie. Zresztą się nie dziwię, bo to jest duża 

intensywność, a oni też muszę się uczyć, zdawać egzaminy... Muszą żyć. Poza tym mają 

rodziców, którzy się sprzeciwiają w pewnym momencie. 

G.J. - Muszę powiedzieć, że oczywiście podzielam postawę rodziców, bo przecież 

wyobrażam sobie, że każdy rodzic powie „Przepraszam bardzo, ale ty wyjeżdżasz co tydzień, 

a za chwilę są klasówki...” Więc to jest postawa zrozumiała i myśmy się na tę postawę nie 

obrazili tylko znaleźliśmy rozwiązanie. Rozwiązanie w postaci innych grup. Przyznam, nie 

myślałem w ten sposób. Natomiast rzeczywiście tak jest. Przykładem tego jest już kilka miast. 

Najbardziej wyrazistym jest Sokołów Podlaski, ale w Świnoujściu podobnie. W Sokołowie 

Podlaskim nastąpiła tak ogromna integracja wokół tego projektu, że przerosła nas wszystkich, 

ale myślę, że i samych Sokołowian. A dowodem tego jest wigilia. Na wigilię w Sokołowie 

Podlaskim przyjechało prawie 100 dorosłych osób zaproszonych przez młodzież, przez tą 25-

osobową grupę młodzieży. Na wigilię, którą oni sami przygotowali, sami zrobili dekorację, 
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sami przygotowali stół, taki szwedzki, wigilijny, pomieszczenie w internacie. I co się stało? 

Przyszli starostowie, mówię o vice starostach i staroście, vice burmistrz cała komenda policji, 

to znaczy kierownictwo mam na myśli, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele... 

Wszyscy zaangażowali się w ten projekt i wspierają młodych artystów. 

 

-Ja chciałabym zapytać o młodzież, bo Pan mówi o dorosłych, którzy przyszli na zaproszenie. 

G.J. – Fantastycznie się zintegrowali. 

 

-Zgoda. Integruje się młodzież, tworzy się grupa. Czy nie uważa pan, że ten  zespół to jest, 

oprócz grupy teatralnej, taki „wianuszek” osób, które przychodzą „bo ta dziewczyna jest 

fajna, więc ja przyjdę i spróbuję się z nią spotkać”. 

G.J. - Tak jest. I tak się dzieję, myślę, że z każdą grupą. Z każdą grupą, która funkcjonuje 

publicznie, która się w jakimś kontekście pojawia środowiskowo i to środowisko, do którego 

jest adresowana w swoim działaniem jako grupa podmiotowa i tą grupą się interesuje. Więc 

jeżeli to jest młodzież to będzie się interesowała tym młodzież. Myślę, że podobnie 

funkcjonuje to wokół osób dorosłych, również np. w środowisku emeryckim ja to  

zauważyłem. Że jeżeli cokolwiek powstaje gdzieś, jakaś tam grupa... Ja miałem taki kontakt z 

jakimiś kabaretami i podmiotami artystycznymi, które tworzą emeryci. I jest dokładnie jak 

Pani powiedziała. Wokół tych grup nagle jakieś całe inne grupy emerytów, które nie brały w 

tym udziału tworzyły wianuszek zainteresowania. Więc ja myślę, że to jest jakiś mechanizm 

naturalny, który funkcjonuje niezależnie od wieku i od rodzaju tej sztuki. 

 

-Ale nie myślał Pan o tym kiedy tworzył Pan te grupy? 

G.J. - Nie, o tym się nie myśli. Podobnie jest w sporcie. Przecież jest drużyna sportowa, klub 

sportowy, wokół którego jest jakieś szaleństwo. To już nie jest zainteresowanie tylko 

szaleństwo. Przecież są kluby, za którymi po całym świecie jeżdżą tłumy. I podobnie jest 

zespół muzyczny, za którym tysiące ludzi jeżdżą na koncerty. Więc ja myślę, że jeżeli zespół 

muzyczny powstaje i drużyna sportowa to pewnie to planuje. No my tego nie planujemy. 

Nam to jest miło, jeżeli to powstaje samoczynnie. 
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2.  wywiad z Ministrem Adamem Rapackim 

 

p. Adam Rapacki - zastępca Ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administacji 

 

-Jest wiele programów profilaktycznych realizowanych w naszym kraju; jakie wg Pana są 

najskuteczniejsze? 

A.R. - Jest szereg skutecznych programów profilaktycznych, realizowanych zarówno na 

poziomie centralnym, jak i regionalnym. Często najskuteczniejsze są inicjatywy lokalne, 

ponieważ koncentrują się na problemach specyficznych dla danej społeczności, a osoby je 

realizujące najlepiej znają lokalne trudności w obszarze bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz walki z patologiami. Nie oznacza to jednak, że programy wdrażane 

centralnie nie mają szans powodzenia. Moim zdaniem, na uwagę zasługuje m.in. rządowy 

program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, 

koordynowany wspólnie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Komendanta Głównego Policji. Celem programu jest ograniczenie zjawisk i zachowań, które 

nie są do zaakceptowania  z punktu widzenia społeczeństwa. Zadania mają się koncentrować 

na zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa w Polsce oraz zapobieganiu przestępczości i 

aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji 

rządowej na rzecz współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi i 

społecznościami lokalnymi. W ramach programu „Razem bezpieczniej” podejmowane są 

działania w obszarach: bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania; 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w szkole, w środkach komunikacji 

publicznej, w ruchu drogowym, w działalności gospodarczej oraz w dziedzinie ochrony 

dziedzictwa narodowego.  

W ramach programu „Razem bezpieczniej” uruchomiliśmy także Bank  Dobrych Praktyk, 

czyli zbiór gotowych, najlepszych, sprawdzonych programów profilaktycznych i inicjatyw w 

zakresie poprawy bezpieczeństwa. Myślę, że po stosunkowo krótkim czasie działania 

Programu już możemy się pochwalić wymiernymi efektami. Zresztą wiem, że również 

ubiegłoroczny III przystanek PaT był realizowany wspólnie z MSWiA w ramach programu 

„Razem bezpieczniej”.  

-Przeczytałam w gazetce programu PaT Pana wypowiedź. Powiedział Pan: „Program PaT 

okazał się świetnym programem prewencyjnym. Docierać do wiadomości różnych grup 

społecznych, kształtować ją z myślą o zagrożeniach patologią i w konsekwencji 
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przestępczością poprzez piękny środek wyrazu jakim jest teatr i Sztuka to sztuka sama w 

sobie." Czy mógłby Pan dodać coś jeszcze do tej wypowiedzi? 

A.R.-Program PaT to wspaniały sposób aktywizacji młodzieży i społeczności lokalnych, 

forma, która  łączy przyjemne z pożytecznym, tj. upowszechnianie wiedzy o uzależnieniach i 

wartości życia bez nich oraz teatr. Rosnąca popularność programu najlepiej świadczy o tym, 

jak atrakcyjną i otwartą formą okazał się PaT, formą, gdzie młodzież poprzez różne rodzaje 

sztuki może wyrazić swoje emocje oraz pomóc innym ludziom. 

 

-Co Pana zdaniem można zrobić, aby zwiększyć skuteczność programu PaT? 

A.R.-W mojej opinii zwiększenie skuteczności programu PaT zależy od docierania akcji  do 

coraz większej liczby młodzieży. A statystyka pokazuje, że popularność przystanku PaT z 

roku na rok rośnie. Gdy po raz pierwszy organizowano przystanek PaT, w Miłomłynie 3 lata 

temu w spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu chętnych. Żałuję, że w 2008 r. nie udało mi 

się dotrzeć na to wydarzenie, ale wiem od moich współpracowników, że do Płocka 

przyjechało aż pół tysiąca młodych ludzi. Jestem przekonany, że na zaproszenie na 

tegoroczny IV przystanek w Garwolinie/Mętne odpowie jeszcze większa liczba młodzieży.  

Pamiętajmy, że program PaT to nie tylko letnie spotkania, ale wiele przedsięwzięć 

realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Program PaT jest wpisany do Banku Dobrych 

Praktyk programu „Razem bezpieczniej” i zapewniam, że może liczyć na poparcie i 

współpracę resortu w realizacji nowych wyzwań. 

 

-Co mógłby Pan, jako Minister, ale także jako rodzic, zaproponować 

organizatorom takich programów jak PaT, aby je wzbogacić? 

A.R.-Uważam, że aby zrealizować cel inicjatyw społecznych adresowanych do młodych 

ludzi,  

należy zaproponować ciekawą formę przesłania oraz zrezygnować z moralizatorstwa i 

pouczania młodzieży, ponieważ w ten sposób rodzi się w nich tylko bunt. 

Idealnym rozwiązaniem jest właśnie PaT, gdzie młodzież sama angażuje się w działalność 

profilaktyczną poprzez najsilniejszy sposób wyrazu, jakim jest sztuka. Sztuka wyzwala 

emocje u autora i równie silne odczucia u odbiorcy. Korzyść jest zatem obopólna. 

 

-Na ostatnim Przystanku Pana nie było, przyjechała przedstawicielka 

MSWiA. Czy w tym roku znajdzie Pan czas, aby odwiedzić 

"przystankowiczów" w Miętnem koło Garwolina? 
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A.R.-Mam nadzieję, że w tym roku obowiązki służbowe pozwolą mi na uczestnictwo w tej 

wspaniałej inicjatywie. 

  

-Z mojego punktu widzenia, jako ucznia, pogadanki prowadzone przez 

policjantów podczas lekcji są nudne. Czy nie warto poświęcić tego czasu 

innym formom? 

A.R.-Mam świadomość, że sposób przekazywania przez policjantów informacji dot. m.in. 

przeciwdziałania narkomanii nie zawsze jest tak atrakcyjny jak przystanek PaT, ale z drugiej 

strony dobrze jest, jak informacja dociera do młodzieży różnymi drogami.  

Zgadzam się, że sposób przekazania informacji jest bardzo ważny, dlatego przy najbliższej 

okazji poruszę temat w gronie osób odpowiedzialnych za tego typu działalność w szkołach. 

Jestem świadomy, że urozmaicenie form przekazu informacji dot. profilaktyki może także 

skłonić młodzież do współpracy z policjantami i realizowania własnych pomysłów.  

 

 Dlatego moja praca nie jest tworzeniem nowego projektu tylko pokazaniem, że ciekawe i 

skuteczne programy są tylko należy o nich więcej mówić i zachęcać młodzież i dorosłych do 

uczestniczenia w nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Zaczkowska 
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