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„Zabójca”, „niszczyciel ¿ycia”, „narzêdzie dia-
b³a” – w ostatnim czasie w œrodkach masowego
przekazu dopalacze zyska³y kilkadziesi¹t no-
wych okreœleñ. Bez wzglêdu jak nazwiemy tzw.
„nowe narkotyki” ³¹czy je jeden mianownik:
œmiercionoœne.

Dopalacze wyniszczaj¹, og³upiaj¹ i pozbawiaj¹
skrupu³ów. Sprawiaj¹, ¿e m³odzi ludzie ju¿ na star-
cie swojego doros³ego ¿ycia trac¹ wszystko co naj-
wa¿niejsze: radoœæ z ¿ycia, zdrowie, mo¿liwoœæ roz-
woju. Wszystko przez chêæ oderwania siê od codzien-
noœci, zasmakowania innego œwiata czy te¿ zaimpo-
nowania rówieœnikom. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e czêsto
decyzja o za¿yciu dopalaczy jest ostatni¹ jak¹ m³o-
dy cz³owiek podejmuje w ¿yciu. Œmiercionoœne ¿niwo
jakie w obecnym roku zbieraj¹ dopalacze jest wrêcz
druzgoc¹ce. Wiadomoœci telewizyjne, radiowe i in-
ternetowe co chwilê przypominaj¹ o œmiertelnym za-
gro¿eniu jakie wi¹¿e siê z za¿ywaniem dopalaczy.
Pomimo ostrze¿eñ oraz akcji profilaktycznych orga-
nizowanych przez Policjê, Sanepid oraz lokalne sa-
morz¹dy, m³odzi ludzie czêsto bez zastanowienia
siêgaj¹ po dopalacze. Szczególnie wa¿nym aspek-
tem „ochrony” przed „nowymi narkotykami” jest rola
rodziców i nauczycieli. To w³aœnie najbli¿si a tak¿e
wychowawcy maj¹ najwiêkszy wp³yw na m³ode oso-
by, które czêsto nie potrafi¹ odnaleŸæ siê w otaczaj¹-
cym ich œwiecie. Dlatego tak wa¿ne jest aby doroœli
byli w stanie rozpoznaæ dopalacze oraz objawy uza-
le¿nienia od nich.

Dopalacze? Trucizna
i œmiertelne zagro¿enie

Czym tak naprawdê s¹ dopalacze? To substancje
o w³aœciwoœciach psychoaktywnych, czyli maj¹cych
wp³yw na uk³ad nerwowy . Dzia³aj¹ w ten sam spo-
sób co tradycyjne substancje narkotyczne i w³aœnie
dlatego nazywa siê je "nowymi narkotykami". Sub-
stancje psychoaktywne znajduj¹ce siê w dopala-
czach mo¿na podzieliæ na syntetyczne oraz roœlin-
ne. Do pierwszej grupy zaliczaj¹ siê m.in. takie
„sk³adniki” jak trutka na szczury czy popularny
granulat do udra¿niania rur „Kret”. Proszê wyobra-
ziæ sobie jaki wp³yw na organizm ma spo¿ycie na-
wet niewielkiej iloœci powy¿szych substancji…

Forma oraz objawy zatrucia
dopalaczami

W jakiej postaci mo¿emy zetkn¹æ siê z dopala-
czami? Lista jest d³uga i z pewnoœci¹ za jakiœ
czas us³yszymy o nowych formach tych œmiertel-
nych substancji psychotropowych. Obecnie naj-
popularniejsze formy dopalaczy to:

– tabletki (tzw. party pills)
– skrêty i susz do palenia
– proszek w torebce
– kapsu³ki
– pudry
– kryszta³ki
– p³yny ( podanie iniekcyjne)
– znaczki do lizania
– kadzide³ka
– sole mineralne do k¹pieli
Jak rozpoznaæ, ze dziecko za¿ywa dopalacze?

Pewne symptomy ju¿ na pierwszy rzut oka wska-
zuj¹, „¿e coœ jest nie tak”. Nale¿¹ do nich:

– uczucie ogromnego pobudzenia ( okreœlane
jako mo¿liwoœæ „przenoszenia gór”)

– nadmierna potliwoœæ
– oczopl¹s
– nudnoœci
– wymioty
– halucynacje
–stany lêkowe
– nag³y wzrost ciœnienia têtniczego
– silny ból g³owy
Dzia³anie dopalaczy mo¿na podzieliæ na trzy

rodzaje: pobudzaj¹ce, halucynogenne oraz podob-
ne do dzia³ania marihuany i okreœlane mianem
odprê¿aj¹cego. „Nowe narkotyki” maj¹ jedn¹,
wspóln¹ i szalenie niebezpieczn¹ cechê: nawet
ich najmniejsza iloœæ mo¿e przyczyniæ siê do nie-
odwracalnych zmian w ludzkim organizmie, a w
konsekwencji do œmierci. W przeciwieñstwie do
tradycyjnych narkotyków dopalacze charaktery-
zuj¹ siê nisk¹ cen¹ zakupu, co stwarza mo¿liwoœæ
nabycia ich przez osoby nie dysponuj¹ce wiêksz¹
gotówk¹. Ceny „nowych narkotyków” s¹ kolejn¹
zachêt¹ aby siêgn¹æ po produkt o którym chodz¹
s³uchy, ¿e daje niesamowity odjazd. Niestety,
czasami nie sposób ju¿ z tego odjazdu wróciæ.
Sposoby dystrybucji pozwalaj¹ na szybkie wpro-
wadzenie ich do szerokiego obiegu. Dilerzy po-
siadaj¹ ca³¹ masê kolorowych saszetek, które dziê-
ki obrazkom z kreskówek lub œmiesznym znacz-
kom zachêcaj¹ do kupna i kolekcjonowania. Pro-
blem w tym, ¿e w œrodku znajduj¹ siê œmiertelnie
niebezpieczne substancje, które s¹ w stanie zabiæ
zarówno m³odego jak i doros³ego cz³owieka.

Dopalacze
to nie zabawa
Lektura obowi¹zkowa
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Najwa¿niejsza rola: rodzic

Ka¿dy z rodziców powinien zdaæ sobie sprawê, ¿e
kwestia dopalaczy mo¿e dotyczyæ równie¿ jego dziec-
ka. Nie mo¿na chowaæ g³owy w piasek i udawaæ, ¿e
ten problem na pewno nie dotyczy w³asnych pociech.
Pamiêtajmy!: tylko bliski kontakt z dzieckiem pozwa-
la uchroniæ je przed zagro¿eniem uzale¿nienia i wszyst-
kimi tragicznymi konsekwencjami. Rodzicom powin-
no zale¿eæ na tym aby nauczyæ dziecko mówiæ sta-
nowczo NIE! To w³aœnie odmowa i nieuleganie na-
mowom kolegów jest dowodem dojrza³oœci i œwiad-
czy o prawdziwym charakterze. Dziecko powinno byæ
œwiadome, ¿e negatywny wp³yw otaczaj¹cych ich osób
oraz wszystkie naciski z ich strony jest w rzeczywisto-
œci oznak¹ s³aboœci i œwiadczy o niepewnoœci pozycji
dziecka w grupie rówieœników.

Niech rodzice i opiekunowie nie dadz¹ siê
zwieœæ zapewnieniom dzieci, ¿e dopalacze s¹ ca³-
kowicie nieszkodliwymi substancjami. Jest wrêcz
przeciwnie. To œmiertelnie groŸna trucizna, która
zabija. Nale¿y spokojnie rozmawiaæ z dzieckiem
i uœwiadomiæ je o prawdziwym obliczu dopala-
czy. Tylko ci¹g³e poszerzanie wiedzy na temat
substancji psychotropowych oraz uwa¿na obser-
wacja w³asnego dziecka pozwala skutecznie za-
reagowaæ kiedy zapali siê czerwona lampka. Je-
¿eli problem staje siê powa¿ny nale¿y zwróciæ
siê o pomoc do specjalistów: psychologa, peda-
goga lub terapeuty uzale¿nieñ.

Po pomoc warto zwróciæ siê równie¿ dzwoni¹c
na Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki
– Narkomania”: 801 199 990. Linia czynna jest
codziennie od godziny 16 do 21.

Dramatyczna statystyka
W Polsce problem z dopalaczami sta³ siê na tyle

powa¿ny, ¿e wymusi³ zmianê prawa. Od 21 sierpnia
sierpnia 2018 roku osoba posiadaj¹ca "nowe nar-
kotyki" musi liczyæ siê z kar¹ pozbawienia wolno-
œci do lat trzech. Handlarze dopalaczami mog¹ us³y-
szeæ wyrok nawet 12 lat pozbawienia wolnoœci. W
praktyce oznacza to, ¿e dopalacze s¹ traktowane na
równi z „tradycyjnymi” narkotykami. Posiadanie i
wprowadzanie w obrót jest traktowane jako prze-
stêpstwo. Wszystko za spraw¹ œmiertelnego ¿niwa
jakie w kilku ostatnich latach zbieraj¹ dopalacze.
Tylko w pierwszej po³owie 2018 roku na terenie
ca³ego kraju odnotowano 1942 przypadki zatrucia
dopalaczami. Na skutek za¿ycia „nowych narkoty-
ków” zmar³o 11 osób. Statystyki nie pozostawiaj¹
w¹tpliwoœci: dopalacze rujnuj¹ zdrowie cz³owieka
i s¹ przyczyn¹ zgonów. Dlatego tak wa¿ne jest in-
formowanie i przestrzeganie przed œmiertelnie nie-
bezpiecznymi substancjami, które masowo poja-
wiaj¹ siê na ulicach, szko³ach oraz miejscach gdzie
bawi¹ siê m³odzi ludzie.

sier¿. Konrad Szelest
– Wydzia³ Prewencji KWP w Szczecinie

Dzia³ania w zakresie przeciwdzia³ania dopala-
czom s¹ realizowane w szko³ach systematycznie
na podstawie przepisów rozporz¹dzenia w spra-
wie zakresu i form prowadzenia w szko³ach i pla-
cówkach systemu oœwiaty dzia³alnoœci wychowaw-
czej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycz-
nej w celu przeciwdzia³ania narkomanii (Dz. U. z
2015 r. poz. 1249.

W roku 2017/2018 Minister Edukacji Narodowej
dokona³ jego nowelizacji. Poza dostosowaniem prze-
pisów do ustawy o zdrowiu publicznym oraz usta-
wy - Prawo oœwiatowe  celem nowelizacji by³o rów-
nie¿ zwrócenie szczególnej uwagi na zagro¿enia
zwi¹zane z u¿ywaniem œrodków zastêpczych (tzw.
dopalaczy) i nowych substancji psychoaktywnych.
W regulacji zaakcentowano potrzebê wspó³pracy
szkó³ z Policj¹ i pañstwowymi wojewódzkimi i po-
wiatowymi inspektorami sanitarnymi, ze wzglêdu
na ich doœwiadczenie w prowadzeniu efektywnych
dzia³añ profilaktycznych dotycz¹cych œrodków za-
stêpczych (Dz.U. z 2018 r. poz.214).

Zgodnie z powy¿szymi regulacjami dzia³alnoœæ
prowadzona w szko³ach dotycz¹ca przeciwdzia³a-
nia narkomanii powinna byæ oparta na wynikach
diagnozy i wymaga prawid³owego planowania ce-
lów i sposobów ich realizacji, monitorowania oraz
oceny efektów. Dzia³ania wychowawcze i profilak-
tyczne prowadzone wœród uczniów i wychowan-
ków oraz ich rodziców powinny uwzglêdniaæ pro-
gramy i strategie oparte na naukowych podstawach
lub o potwierdzonej skutecznoœci, które s¹ nauczy-
cielom udostêpnione na stronie Oœrodka Rozwoju
Edukacji: https://www.ore.edu.pl/2015/03/profi-
laktyka-uzaleznien/;

https://programyrekomendowane.pl/strony/
programy,264.

Prawid³owo prowadzona interwencja profilak-
tyczna powinna wykazaæ zmiany w postawach,
intencjach, przekonaniach oraz w zachowaniach
dzieci i m³odzie¿y.

Ponadto 9 sierpnia b.r. Minister Edukacji Naro-
dowej Anna Zalewska wystosowa³a list do kurato-
rów oœwiaty wraz z Informacj¹ na temat rekomen-
dowanych programów promocji zdrowia psychicz-
nego i profilaktyki zachowañ ryzykownych dzieci
i m³odzie¿y z proœb¹ o upowszechnienie jej wœród
dyrektorów szkó³ i placówek oœwiatowych.

W sytuacji kryzysowej i interwencyjnej nauczy-
ciele mog¹ korzystaæ z pomocy, która jest opisa-
na na stronie: https://www.ore.edu.pl/2015/03/
gdzie-szukac-pomocy-2/.

Anna Ostrowska
– rzecznik Prasowy MEN

MEN informuje...
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Dopalacze
– przepustka
do œmierci

Szacuje siê, i¿ ka¿dego dnia powstaje oko³o dwu-
nastu zwi¹zków chemicznych o potencjalnych w³a-
œciwoœciach narkotycznych, nie objêtych ustawow¹
kontrol¹ prawn¹. Nowe cz¹steczki, nowe po³¹cze-
nia chemiczne, tworzone po raz pierwszy w labora-
toriach na ca³ym œwiecie. Proszki, susze, roztwory,
tabletki, ró¿ne postacie, wykazuj¹ce wspóln¹ cechê,
zawartoœæ zwi¹zku psychoaktywnego, oddzia³uj¹-
cego w oœrodkowym uk³adzie nerwowym cz³owie-
ka. Substancje za¿ywane doustnie, poprzez b³ony
œluzowe, wdychane czy podawane do¿ylnie – w jed-
nym celu – prze¿ycia chwili przyjemnoœci, euforii,
przys³owiowego „odlotu”. Cel tak silnie oczekiwa-
ny ze strony najczêœciej m³odego cz³owieka, ¿e zno-
sz¹cy racjonalne myœlenie o nastêpstwach, w wielu
przypadkach testowania na w³asnym organizmie no-
wego specyfiku, „dopalacza”. Wprowadzenie do
organizmu jakiejkolwiek substancji prowadzi zawsze
do wyst¹pienia okreœlonego efektu, zale¿nego
przede wszystkim od profilu jej dzia³ania. Wyst¹-
pienie efektu narkotycznego, prze¿ycie zrelaksowa-
nia, rozluŸnienia, euforii, nawet s³abo wyra¿onych
efektów odurzenia, wi¹¿e siê z oddzia³ywaniem w
okreœlonych rejonach oœrodkowego uk³adu nerwo-
wego, rzadko dzia³aniem wybiórczym, ograniczo-
nym do konkretnych oœrodków odpowiedzialnych
za prze¿ywanie emocji. Substancje o dzia³aniu nar-
kotycznym poza jedn¹, grup¹ rozpuszczalników or-
ganicznych, wykazuj¹ aktywnoœæ na drodze stymu-
lacji kilku grup receptorów, zlokalizowanych w ró¿-
nych regionach mózgu, ale tak¿e w obwodowym
uk³adzie nerwowym. Jednoczesna stymulacja ró¿-
nych oœrodków i wielu receptorów skutkuje nie tyl-
ko wywo³aniem wra¿enia emocjonalnego, euforycz-
nego, ale prowadzi jednoczeœnie do wyst¹pienia
efektów obwodowych czy wrêcz uszkodzeñ narz¹-
dowych, nie tylko uszkodzeñ w obrêbie oœrodko-
wego uk³adu nerwowego.

Syntetyczne, nowo projektowane, psychoaktyw-
ne zwi¹zki chemiczne, potocznie nazywane „do-
palacze”, okreœlane jako „œrodki zastêpcze” w ro-
zumieniu obowi¹zuj¹cej Ustawy o przeciwdzia³a-
niu narkomanii, to bardzo liczna grupa zwi¹zków,
które z uwagi na profil dzia³ania w oœrodkowym
uk³adzie nerwowym, podzieliæ mo¿na na trzy gru-
py: odurzaj¹ce, psychotropowe i halucynogenne,

podobnie jak inne substancje narkotyczne, znane
od lat. Istnieje tak¿e grupa zwi¹zków wykazuj¹-
cych profil mieszany, dzia³aj¹cych poprzez kilka
klas receptorów, których za¿ycie prowadzi do jed-
noczesnego b¹dŸ nastêpczego wyst¹pienia obja-
wów: pobudzenia psychoruchowego, halucynacji,
depresji. Obok objawów narkotycznych, notowa-
na toksycznoœæ uk³adowa i narz¹dowa zale¿y od
budowy chemicznej zwi¹zku, przyjêtej dawki i czê-
stoœci za¿ywania, tj. czasu nara¿enia. Wspomnia-
ne ju¿ dzia³anie receptorowe, typowe dla wszyst-
kich zwi¹zków z grupy tzw. dopalaczy, wi¹¿e siê
nie tylko z toksycznoœci¹ ostr¹, czyli wyst¹pie-
niem skrajnie nasilonych objawów ze strony uk³a-
du nerwowego , ale tak¿e licznymi zmianami o
charakterze przewlek³ym. Niebezpieczeñstwo za-
¿ywania tych substancji wynika zatem nie tylko z
efektów, które w niektórych przypadkach mog¹ za-
gra¿aæ ¿yciu i zdrowiu cz³owieka, ale tak¿e z na-
stêpstw odleg³ych w czasie, a zwi¹zanych z upo-
œledzeniem funkcji intelektualnych cz³owieka.

„Dopalacze” w formie czystej, wystêpuj¹ w po-
staci sta³ej, najczêœciej kryszta³ków barwy bia³ej
lub szarej tworz¹cych drobnokrystaliczny proszek,
lub te¿ po zmieszaniu z wype³niaczem w postaci
okr¹g³ych i owalnych tabletek o ró¿nej barwie,
czêsto z t³oczonymi znaczkami, tzw. logo. Synte-
tyczne zwi¹zki psychoaktywne nie znajduj¹ od-
powiedników w przyrodzie, nie s¹ wytwarzane
przez roœliny w trakcie ich cyklu ¿yciowego, tak
jak ma to miejsce w przypadku konopi i tetrahy-
drokannabinolu (THC). Nie s¹ wytwarzane na dro-
dze metabolizmu innych organizmów ¿ywych jak
bakterie czy grzyby. Wszelkiego rodzaju susze
roœlinne spotykane na nielegalnym rynku œrod-
ków zastêpczych, stanowi¹ jedynie wype³niacz,
podstawê do naniesienia substancji psychoaktyw-
nej natryskiwanej w aerozolu na materia³ roœlin-
ny. Susz z naniesionym narkotykiem jest nastêp-
nie za¿ywany drog¹ inhalacyjn¹ przez wypalenie
w formie tzw. skrêta papierosowego lub bezpo-
œrednio w lufce szklanej.

Pod wzglêdem budowy chemicznej, wyró¿niæ
nale¿y wyraŸnie najbardziej rozpowszechnione
dwie grupy zwi¹zków. Po pierwsze, analogi funk-
cjonalne kannabinoli, wykazuj¹ce aktywnoœæ
wobec receptorów CB1 i CB2, tzw. syntetyczne
kannabinoidy. To w³aœnie ta grupa zwi¹zków za-
¿ywana jest poprzez palenie suszu z naniesionym
narkotykiem w analogii do palenia marihuany.
Wspólny dla marihuany jest nie tylko sposób
za¿ywania, ale tak¿e efekt dzia³ania receptoro-
wego, profil uzale¿nienia, efekty za¿ywania, wcze-
sne i póŸne niekorzystne nastêpstwa dla organi-
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zmu. Zwi¹zki te stanowi¹ obecnie najliczniejsz¹
grupê obejmuj¹c¹ oko³o 150 cz¹steczek o zró¿-
nicowanej strukturze, które pomimo odmiennej
budowy chemicznej, w stosunku do naturalnych
kannabinoli i endogennych kannabinoidów, wy-
kazuj¹ wielokrotnie silniejsze powinowactwo re-
ceptorowe. W efekcie przek³ada siê to na silniej-
sze dzia³anie biologiczne oraz bardziej wyra¿one
efekty toksyczne za¿ywania tych substancji, po-
mimo przyjêcia stosunkowo niewielkiej dawki.
Efekt za¿ycia œrodków z tej grupy jest tak¿e du¿o
bardziej zró¿nicowany pod wzglêdem indywidu-
alnych predyspozycji i cech osobniczych.  Przy-
jêcie danego œrodka prowadziæ mo¿e do wyst¹-
pienia typowych efektów odurzenia jak równie¿
bardzo czêsto do objawów przedawkowania z wy-
raŸnie dominuj¹cymi objawami zatrucia, nawet
jeœli ten sam œrodek w podobnej dawce nie po-
wodowa³ takich objawów poprzedniego dnia. Nie
nale¿y oczekiwaæ tak¿e jednorodnoœci dawki dla
ró¿nych osób, sam fakt dzia³ania w okreœlony
sposób u innych osób bior¹cych te substancje,
nie oznacza ich bezpieczeñstwa dla innego cz³o-
wieka. Dobrym przyk³adem s¹ tu liczne doniesie-
nia medialne o masowych zatruciach œrodkami
zastêpczymi w ostatnim czasie.  W relacjonowa-
nych przypadkach uwidacznia siê bardzo wyso-
ka aktywnoœæ receptorowa syntetycznych kanna-
binoidów, skutkuj¹ca wyst¹pieniem efektów ostre-
go zatrucia, z dominuj¹cymi objawami silnego
pobudzenia psychoruchowego, halucynacjami i
powa¿nym zaburzeniem funkcji uk³adu sercowo-
naczyniowego, co bez wdro¿enia odpowiedniej
terapii, prowadziæ mo¿e do zgonu. Z uwagi na
ró¿ne predyspozycje, tzw. czynniki osobnicze, w
niektórych przypadkach pomimo wyst¹pienia ha-
lucynacji i silnego pobudzenia, nie dochodzi do
zgonu, a objawy te ustêpuj¹ stosunkowo szybko
bez interwencji medycznej. Syntetyczne kanna-
binoidy cechuje stosunkowo szybki okres pó³tr-
wania, ich dzia³anie nie jest zatem d³ugotrwa³e.
Po kilku do kilkunastu godzinach od za¿ycia
dochodzi do ca³kowitej eliminacji tych zwi¹zków

z organizmu, a obserwowane efekty nawet pocz¹t-
kowo silnie wyra¿one, ustêpuj¹.

Druga pod wzglêdem rozpowszechnienia gru-
pa wœród „dopalaczy” to analogi strukturalne
katynonu. Mimo du¿ej liczebnoœci œrodków z
tej grupy, to jednak pod wzglêdem chemicz-
nym, jest to grupa wzglêdnie jednorodna, obej-
muj¹ca zwi¹zki których struktury zawieraj¹
podstawowy uk³ad katynonu (stad nazwa „ka-
tynony”). Zwi¹zki te przyjmuj¹ postaæ krysta-
liczn¹, o zró¿nicowanym stopniu krystalizacji,
barwy bia³ej lub bez zabarwienia, przypomina-
j¹c makroskopowo sól spo¿ywcz¹, sól tzw.
morsk¹ (ró¿nej wielkoœci kryszta³ki, czasem
stwarzaj¹cych wra¿enie zawilgoconych). Œrod-
ki te za¿ywane s¹ przez œluzówki (wdychanie
przez nos), rzadziej doustnie, ale tak¿e poprzez
iniekcje do¿yln¹ w formie roztworów, zatem
podobnie do amfetamin. Istniej¹ tak¿e formy
tabletkowane, za¿ywane doustnie, o gramatu-
rze od 200-250 mg. Dzia³anie katynonów wi¹-
¿e siê z ich siln¹ aktywnoœci¹ wobec recepto-
rów adrenergicznych, noradrenerdicznych, do-
paminowych, rzadziej serotoninowych. Dlate-
go te¿ wœród objawów za¿ycia tego typu zwi¹z-
ków dominuj¹ objawy zwi¹zane z pobudzeniem
psychoruchowym o ró¿nym nasileniu (efekty w
pewnym sensie zbli¿one do dzia³ania amfeta-
min). Niezale¿nie od efektów narkotycznych,
katynony cechuje szczególnie du¿a kardiotok-
sycznoœæ i œmiertelnoœæ zwi¹zana z granicznym
zaburzeniem funkcji uk³adu kr¹¿enia.

Oprócz kannabinoidów i katynonów spotyka-
nych jest kilka innych klas zwi¹zków takich jak
pochodne piperazyny (mCPP) czy fenyloetylo-
aminy. Zwi¹zki te wystêpuj¹ najczêœciej w for-
mie tabletek, a ich profil dzia³ania i toksycz-
noœæ s¹ zbli¿one do klasy amfetamin.

Niezale¿nie od podzia³u nowo projektowanych
œrodków psychoaktywnych zwróciæ nale¿y uwa-
gê na kilka cech dla nich charakterystycznych.
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Po czwarte, modyfikacja cz¹steczki, zmiana jej
struktury wzglêdem zwi¹zków objêtych ustawow¹
kontrol¹ prawn¹, prowadzi do powstania zwi¹zków
o coraz wiêkszej toksycznoœci. Syntetyzowane zwi¹z-
ki nie podlegaj¹ badaniom typowym dla produktów
leczniczych gwarantuj¹cym bezpieczeñstwo ich sto-
sowania do celów leczniczych. W rzeczywistoœci
przechodz¹ one fazê testow¹ bezpoœrednio u koñco-
wego u¿ytkownika, zarówno pod wzglêdem aktyw-
noœci narkotycznej jak i ich toksycznoœci. Mo¿liwoœæ
tworzenia bardzo wielu po³¹czeñ chemicznych, wpro-
wadzania ró¿nych podstawników lub grup funkcyj-
nych na podstawowy uk³ad cz¹steczki, daje prak-
tycznie nieograniczon¹ liczbê kombinacji. Uniemo¿-
liwia to klasyfikacjê nowo projektowanych zwi¹z-
ków jako œrodków zakazanych, zanim nie pojawi¹
siê w nielegalnym obrocie narkotykowym, skutku-
j¹c realnym zagro¿eniem dla ludzi.

Coraz lepsze poznanie z³o¿onych mechanizmów
funkcjonowania organizmu cz³owieka, jest niew¹t-
pliwie pozytywnym nastêpstwem rozwoju wielu
dziedzin nauki. Stosowanie nowoczesnych leków,
wdro¿enie skutecznych terapii w leczeniu powa¿-
nych schorzeñ, mo¿liwe jest dziêki postêpom w opra-
cowaniu cz¹steczek o okreœlonym, selektywnym
dzia³aniu terapeutycznym. Wiele z nich wykazuje
jednak dzia³anie niekorzystne, a wiedza w tym za-
kresie okupiona jest najczêœciej ludzkim doœwiad-
czeniem efektów toksycznych, niejednokrotnie zgo-
nem lub trwa³ym upoœledzeniem funkcji uk³adów i
narz¹dów, co trudno uzasadniæ nawet najwiêkszym
prze¿yciem krótkotrwa³ej przyjemnoœci.

Dr n. med. Tomasz Janus
– toksykolog, Krajowy Rejestr Toksykologów

bieg³y s¹dowy w zakresie toksykologii
i fizykochemii

Zak³ad Toksykologii Klinicznej i S¹dowej,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

(zdjêcia: Internet)

Po pierwsze, zwi¹zki te
wykazuj¹ aktywnoœæ
wobec receptorów zlo-
kalizowanych w ró¿-
nych rejonach mózgu i
ca³ego uk³adu nerwo-
wego, niezale¿nie  od
ich klasyfikacji prawnej
(œrodek odurzaj¹cy,
substancja psychotro-
powa, œrodek zastêpczy
– tzw. dopalacz), s¹ to
zwi¹zki o dzia³aniu nar-
kotycznym w rozumie-
niu medycznym.

Po drugie, wielokierunkowe dzia³anie recepto-
rowe skutkuje wyst¹pieniem trudnych do przewie-
dzenia reakcji niebezpiecznych dla zdrowia szcze-
gólnie m³odych ludzi. Niekorzystne nastêpstwa ich
za¿ywania wi¹¿¹ siê nie tylko z bezpoœrednim, sil-
nym efektem toksycznym (zatrucia ostre), ale tak-
¿e znacznym ograniczeniem funkcji poznawczych.
Wp³yw stosowania tych œrodków na organizm cz³o-
wieka jest obecnie intensywnie badany pod k¹tem
uszkodzeñ narz¹dowych i uk³adowych, szczegól-
nie uk³adu immunologicznego.

Po trzecie, bardzo trudno jest stwierdziæ, w opar-
ciu o cechy makroskopowe (bia³y proszek, krysz-
ta³ki, suszu), czy dana substancja mo¿e byæ nie-
bezpieczna, wykazywaæ aktywnoœæ narkotyczn¹.
O ile przyk³adowo marihuana, ziele konopi nar-
kotycznych, wykazuje bardzo charakterystyczne
cechy jak zapach, postaæ, elementy morfotyczne
tkanki roœlinnej, po których z ³atwoœci¹ jest roz-
poznawalna przez przeciêtnego cz³owieka, tak ju¿
syntetyczne kannabinoidy nie wykazuj¹ takich
charakterystycznych cech. Materia³ roœlinny u¿yty
jako noœnik, wype³niacz, mo¿e stanowiæ ka¿d¹
roœlinê, trawê, liœæ, nie budz¹cy podejrzeñ i¿ sta-
nowi on materia³ narkotyczny.
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Wprowadzenie
Profilaktyka uzale¿nieñ od substancji psycho-

aktywnych prowadzona jest w polskich szko³ach
od wielu lat. Dzia³ania profilaktyczne koncentro-
wa³y siê dot¹d g³ównie wokó³ takich substancji
jak alkohol, narkotyki czy nikotyna.

W ostatnim czasie rynek narkotykowy zna-
cz¹co siê zmieni³. Od kilku lat obserwujemy
ekspansjê nowego typu œrodków psychoaktyw-
nych, tzw. dopalaczy. Te niebezpieczne sub-
stancje, stanowi¹ce zagro¿enie dla zdrowia i
¿ycia m³odzie¿y, trafi³y tak¿e do Polski. Ob-
serwujemy ich stale utrzymuj¹c¹ siê popular-
noœæ wœród m³odych ludzi. Powa¿ne konsekwen-
cje wynikaj¹ce z u¿ywania tych substancji sk³a-
niaj¹ doros³ych - nauczycieli i rodziców - do
podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu zapo-
bieganie u¿ywaniu tych szczególnie groŸnych
substancji przez dzieci i m³odzie¿.

Dzia³ania profilaktyczne w szkole mog¹ mieæ
ró¿n¹ formê, m.in. zajêæ interaktywnych z
uczniami, maj¹cych na celu dostarczanie wie-
dzy na temat szkód zwi¹zanych z u¿ywaniem
nowych œrodków psychoaktywnych i promuj¹-
cych zdrowy styl ¿ycia.

W odpowiedzi na potrzeby szkó³ Wydzia³ Wy-
chowania i Profilaktyki Oœrodka Rozwoju Edu-
kacji opracowa³ pakiet scenariuszy zajêæ, które
poruszaj¹ tematykê dopalaczy i mog¹ byæ zreali-
zowane z uczniami na godzinach wychowawczych
oraz z podczas zebrañ z rodzicami.

Zajêcia dla uczniów maj¹ przede wszystkim do-
starczyæ wiedzy dotycz¹cej zagro¿eñ zwi¹zanych
z u¿ywaniem dopalaczy, zapoznaæ z czynnikami
chroni¹cymi oraz czynnikami ryzyka, a tak¿e wska-
zaæ miejsca, w których mo¿na uzyskaæ pomoc.

Scenariusz zajêæ z rodzicami poœwiêcony jest
nastêpuj¹cym zagadnieniom: nowe trendy w

u¿ywaniu narkotyków przez m³odzie¿, obja-
wy u¿ywania substancji psychoaktywnych,
przyczyny, dla których m³odzi ludzie siêgaj¹
po narkotyki (w tym dopalacze), sposoby
ochrony dzieci przed zagro¿eniami. Celem
spotkania jest uwra¿liwienie rodziców na nowe
zagro¿enie, jakim s¹ nowe narkotyki - dopala-
cze oraz dostarczenie podstawowych informa-
cji o œrodkach psychoaktywnych. Wa¿nym
celem spotkania jest równie¿ ukazanie rodzi-
com czynników chroni¹cych dziecko przed
u¿ywaniem narkotyków, a tak¿e zachêcenie ro-
dziców do podjêcia wspólnych dzia³añ ze
szko³¹, które mog³yby ochroniæ ich dzieci
przed ró¿nymi szkodami wynikaj¹cymi z u¿y-
wania œrodków psychoaktywnych.

Scenariusze opatrzone s¹ komentarzami metodycz-
nymi, zawieraj¹ te¿ za³¹czniki i arkusze pracy.

Mamy nadziejê, ¿e nasza propozycja nie tylko
pos³u¿y Pañstwu jako pomoc w realizacji zajêæ z
uczniami, lecz tak¿e bêdzie stanowiæ inspiracjê
do rozmów z m³odzie¿¹ i opracowywania w³a-
snych projektów.

Zespó³ Wydzia³u Wychowania i Profilaktyki
Oœrodka Rozwoju Edukacji

Zagro¿enia
zwi¹zane

z u¿ywaniem
dopalaczy

Scenariusze
zajêæ profilaktycznych

Zespó³ autorów
Anna Borkowska, Dorota Macander,
Joanna Szymañska
Redaktor prowadz¹cy
El¿bieta Stawecka
Oœrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
www.ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00
fax 22 345 37 70
Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach

wolnej licencji Creative Commons – U¿ycie nie-
komercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).
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Czas trwania: 45 minut
Odbiorcy: uczniowie klas 5 lub 6 szko³y pod-

stawowej
Osoba prowadz¹ca: psycholog, pedagog szkol-

ny lub wychowawca klasy
Cel g³ówny spotkania
• dostarczenie wiedzy o zagro¿eniach zwi¹za-

nych z u¿ywaniem nowych substancji psychoak-
tywnych, tzw. dopalaczy

Formy pracy
• praca w ma³ych grupach
Metody pracy
• miniwyk³ad
• dyskusja moderowana
Œrodki dydaktyczne
• kolorowe kartki A4
• pisaki
• torba z kilkoma produktami spo¿ywczymi,

chemicznymi, lekami itp.

Przebieg spotkania
Czêœæ wstêpna
1. Powitanie uczniów przez osobê prowadz¹c¹

spotkanie, podanie tematu oraz omówienie zasad
pracy (5 min)

Czêœæ g³ówna
1. Dyskusja moderowana na temat zdrowego

od¿ywiania i kontroli spo¿ywanych produktów (10
min)

• Prowadz¹cy pokazuje uczniom torbê? wype³-
nion¹ ró¿nymi produktami. Mog¹ siê w niej znaleŸæ
np. owoc, warzywo, pieczywo, sok, baton, p³yn do
czyszczenia, opakowanie leku (np. tabletki) itd. Mo¿e
to byæ „reklamówka z zakupami” wype³niona do-
wolnymi produktami pomocnymi w dyskusji.

• Nastêpnie, wyci¹gaj¹c kolejno produkty, zadaje
uczniom pytania:

– Co to jest? Czy ten produkt nadaje siê do
jedzenia?

– Jeœli jest do zjedzenia, to jak mo¿emy go spo¿y-
waæ bezpiecznie?

– Dlaczego nie jest przeznaczony do spo¿ycia?
– Czy dzieci mog¹ same za¿ywaæ leki?
– Dlaczego niebezpiecznie jest spo¿ywaæ produk-

ty, których nie znamy?
Wskazówki dla prowadz¹cych: Pytania s³u¿¹ mo-

derowaniu dyskusji o spo¿ywa-niu produktów zna-
nych, bezpiecznych dla zdrowia oraz uœwiadomie-
niu uczniów, ¿e istniej¹ produkty, które nie nadaj¹
siê do jedzenia, poniewa¿ s¹ niebezpieczne dla ¿ycia

lub zdrowia (np. chemiczne œrodki czyszcz¹ce). Na-
le¿y zwróciæ uwagê uczniów na grupê produktów,
które mo¿na spo¿ywaæ pod œcis³¹ kontrol¹ i które
mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia, jeœli s¹ przyj-
mowane w nadmiernych iloœciach lub bez uzasad-
nionej przyczyny (np. leki). Warto podkreœliæ, ¿e za-
¿ywanie leków (bez recepty i na receptê) przez dzie-
ci powinno odbywaæ siê tylko pod kontrol¹ rodzi-
ców. Dyskusja powinna wywo³aæ refleksjê na temat
koniecznoœci œwiadomej kontroli tego, co jemy, i zdo-
bywania wiedzy, co jest bezpieczne dla zdrowia.

* W torbie mo¿e byæ wiêcej produktów – „zdro-
wych” i „niezdrowych” (wybór nale¿y do osoby pro-
wadz¹cej zajêcia).

2. Co powinniœmy wiedzieæ o dopalaczach? (10
min)

• Osoba prowadz¹ca wprowadza temat dopalaczy.
Choæ powszechnie wiadomo, ¿e lepiej i bezpiecz-
niej jest ¿yæ zdrowo, ludzie czasem pope³niaj¹ b³êdy
i szkodz¹ swojemu dobremu samopoczuciu lub zdro-
wiu fizycznemu. Niekiedy spo¿ywaj¹ ró¿ne niezdro-
we produkty, za¿ywaj¹ leki niezgodnie z zaleceniem
lub siêgaj¹ po niebezpieczne œrodki chemiczne (np.
narkotyki).

• Nastêpnie pyta uczniów, czy s³yszeli o tzw. do-
palaczach (jeœli tak – pyta, co s³yszeli lub ogl¹dali
na ich temat). Mo¿e te¿ nawi¹zaæ do informacji w
mediach o zatruciach dopalaczami.

• Podsumowuje informacje i podaje rzeteln¹ wie-
dzê na temat nowych narkotyków:

Nowe narkotyki – tzw. dopalacze – to najczêœciej
mieszanki roœlinne po³¹czone z syntetycznymi narko-
tykami. Produkty te charakteryzuj¹ siê wysok¹ tok-
sycznoœci¹: dzia³aj¹ na oœrodkowy uk³ad nerwowy i
mog¹ doprowadziæ do nieodwracalnych uszkodzeñ
ró¿nych narz¹dów wewnêtrznych (serca, p³uc, w¹tro-
by itd.). Nawet jednorazowe u¿ycie nowych narkoty-
ków mo¿e doprowadziæ do zatrucia, a nawet œmierci
osoby, która je przyjmuje1. Nikt nie wie do koñca, co
znajduje siê w opakowaniu, jak zareaguje organizm.
W efekcie za¿ycia dopalaczy niektórzy m³odzi ludzie
trafili do szpitala z powodu powa¿nego zatrucia.

Wskazówki dla prowadz¹cych: Nie nale¿y szcze-
gó³owo opowiadaæ o dopalaczach, o rodzajach no-
wych narkotyków, efektach ich dzia³ania oraz nad-
miernie straszyæ. Wa¿ne, aby uczniowie zdobyli rze-
teln¹ wiedzê, ¿e s¹ to niebezpieczne substancje, mimo
¿e sprzedawcy reklamuj¹ je jako bezpieczne dla ludzi.
Celem rozmowy jest ostrze¿enie uczniów, a nie rozbu-
dzanie ich zainteresowania tematem narkotyków.

3. Co mogê zrobiæ, gdy ktoœ mnie namawia do
za¿ycia dopalacza? (15 min)

• Osoba prowadz¹ca dzieli klasê na kilkuosobowe
zespo³y, które zastanawiaj¹ siê nad skutecznymi spo-
sobami odmowy i uzasadniaj¹ swoje wybory.

• Zespo³y otrzymuj¹ kolorowe kartki, na których
zapisuj¹ jedn¹ propozycjê (sposób) i uzasadniaj¹ j¹.

• Przedstawiciele zespo³ów krótko prezentuj¹ na
forum propozycje swoich grup (kartki mo¿na np. przy-
pi¹æ do tablicy).

Scenariusz zajêæ profilaktycznych dla
uczniów klas 5-6 szko³y podstawowej

Temat: Dopalacze
– mówiê „Nie”
oprac. Dorota Macander
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• Omówienie æwiczenia: w podsumowaniu prowa-

dz¹cy zwraca uwagê, jak nale¿y odmawiaæ, aby na-
sza odpowiedŸ by³a skuteczna. Odmawiamy w spo-
sób zdecydowany, nie szukamy wymówek, nie obra-
¿amy innych ludzi itd.

Wskazówki dla prowadz¹cych: Jeœli wœród pro-
pozycji uczniów pojawi¹ siê takie, które nie s¹ spo-
³ecznie akceptowane (np. wypowiedzi obraŸliwe, za-
wieraj¹ce wulgaryzmy itp.), nale¿y o tym powiedzieæ
i podkreœliæ, dlaczego nie nale¿y tak siê zachowy-
waæ. Warto, aby uczniowie zamienili tego rodzaju
komunikaty na takie, które mo¿emy zaakceptowaæ*.

* Temat asertywnego odmawiania mo¿e byæ kon-
tynuowany na kolejnej lekcji - mo¿na wtedy popra-
cowaæ z uczniami nad akceptowanymi spo³ecznie
sposobami odmowy w ró¿nych sytuacjach (tak¿e
zagra¿aj¹cych zdrowiu dziecka).

4. Podsumowanie spotkania (5 min)
• Osoba prowadz¹ca pyta uczniów, czego siê do-

wiedzieli/nauczyli na dzisiejszej lekcji.
• Na koniec zajêæ zwraca uwagê uczniów na zna-

czenie dbania o swoje zdrowie, nieszkodzenia sobie
(w ró¿nych sytuacjach) i nieulegania namowom in-
nych ludzi (kolegów, doros³ych) do z³ego. Prowa-
dz¹cy przypomina uczniom, ¿e:

– zawsze mog¹ odmówiæ, gdy propozycja nie jest
dla nich bezpieczna;

– maj¹ prawo mieæ w³asne zdanie i broniæ go;
– nikt nie ma prawa zmuszaæ ich do robienia rze-

czy, które im siê nie podobaj¹ lub które uwa¿aj¹ za
niebezpieczne;

– zawsze mog¹ prosiæ o pomoc rodziców/nauczy-
cieli w rozwi¹zaniu problemu.

1. Bukowska B., Kidawa M., Radomska A., Polega-
now A., (2015), Nowe narkotyki – „dopalacze”. In-
formator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów, wyd.
2 poprawione, Warszawa: Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdzia³ania Narkomanii.

Scenariusz zajêæ profilaktycznych dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych

Temat: Dopalacze
– nie u¿ywam
oprac. Dorota Macander

Czas trwania: 45 minut
Odbiorcy: uczniowie czwartego etapu eduka-

cyjnego (klasa)
Osoba prowadz¹ca: psycholog, pedagog szkol-

ny lub wychowawca klasy
Cel g³ówny spotkania
• dostarczenie wiedzy o zagro¿eniach zwi¹za-

nych z u¿ywaniem nowych substancji psychoak-
tywnych, tzw. dopalaczy

Formy pracy
• praca w grupach
Metody pracy
• miniwyk³ad
• dyskusja moderowana
Œrodki dydaktyczne
• arkusze papieru (np. do flipchartu)
• pisaki
• kartki z pytaniem dla grupy

Przebieg spotkania
Czêœæ wstêpna
1. Powitanie uczniów przez osobê prowadz¹c¹

spotkanie, podanie tematu oraz omówienie za-
sad pracy (5 min)

Czêœæ g³ówna
1. Zainicjowanie dyskusji wœród uczniów na

temat dopalaczy (5 min)
• Osoba prowadz¹ca pyta uczniów, czy zwróci-

li uwagê na doniesienia w mediach (czerwiec –
sierpieñ 2015) na temat zatruæ tzw. dopalaczami?
Co zwróci³o ich uwagê?

• Nastêpnie pyta, czym ich zdaniem jest „dopalacz”.
2. Miniwyk³ad na temat nowych narkotyków

(5 min)
• Osoba prowadz¹ca spotkanie podsumowuje

zebrane od uczniów informacje i wyjaœnia, czym
s¹ dopalacze.

Nowe narkotyki – tzw. dopalacze – to najczê-
œciej mieszanki roœlinne po³¹czone z syntetyczny-
mi kannabinoidami (THC). Produkty te charakte-
ryzuj¹ siê wysok¹ toksycznoœci¹: dzia³aj¹ na
oœrodkowy uk³ad nerwowy i mog¹ doprowadziæ
do nieodwracalnych, wielonarz¹do-wych uszko-
dzeñ. Nawet jednorazowe u¿ycie nowych narko-
tyków mo¿e doprowadziæ do zatrucia, a nawet
œmierci u¿ytkownika2.

Wskazówki dla prowadz¹cych: Nie nale¿y opo-
wiadaæ o rodzajach, efektach dzia³ania nowych
narkotyków oraz nadmiernie nimi straszyæ. Wa¿-
ne, aby uczniowie zdobyli niezbêdn¹ iloœæ rze-
telnej wiedzy. Mo¿na odes³aæ ich do informacji
o dopalaczach na stronie Krajowego Biura do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii.

3. Æwiczenie: Dlaczego nie za¿ywam dopala-
czy? (20 min)

• Osoba prowadz¹ca dzieli uczniów na trzy gru-
py. W ka¿dej grupie wybrany zostaje lider, który
póŸniej zaprezentuje wyniki pracy na forum klasy.

• Grupy otrzymuj¹ papier i pisak, losuj¹ po jed-
nym pytaniu (spoœród trzech, wczeœniej przygo-
towanych na kartkach).

Pytania dla uczniów:
a) Dlaczego m³odzi ludzie siêgaj¹ po dopalacze?
b) Dlaczego nie warto za¿ywaæ dopalaczy?
c) Jakie mog¹ byæ konsekwencje za¿ywania

dopalaczy?
• Grupy pracuj¹ nad odpowiedziami, zapisuj¹

argumenty na planszach. Nastêpnie przedstawiaj¹
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Czas trwania: 90 minut
Osoba prowadz¹ca: pedagog, psycholog lub

wychowawca klasy
Cele spotkania
• zwrócenie uwagi rodziców na nowe zagro¿enie
• dostarczenie podstawowych informacji o no-

wych œrodkach psychoaktywnych pojawiaj¹cych
siê na rynku narkotykowym

• aktywizacja rodziców - zachêta do podjêcia
wspólnych dzia³añ szko³y i rodziców, które mog³y-
by chroniæ dzieci i m³odzie¿ przed szkodami wyni-
kaj¹cymi z u¿ywania œrodków psychoaktywnych

Metody pracy
• miniwyk³ad
• dyskusja
• burza mózgów

Scenariusz spotkania z rodzicami w szkole

Temat: Nowe zagro¿enie
– dopalacze

oprac. Anna Borkowska, Joanna Szymañska

swoje prace – zawieszaj¹ plansze w widocznym
miejscu. Liderzy grup omawiaj¹ je na forum.

• Po zakoñczonych prezentacjach cz³onkowie
innych grup mog¹ uzupe³niaæ odpowiedzi (np.
dopisywaæ w³asne pomys³y na planszach).

• Dyskusja: Co musia³oby siê staæ, ¿eby dopa-
lacze nie by³y dostêpne?

4. Podsumowanie spotkania (10 min)
• Prowadz¹cy pyta uczniów o wnioski z dzi-

siejszej lekcji i najwa¿niejsze zagro¿enia zwi¹za-
ne z u¿ywaniem nowych narkotyków.

• Podsumowanie – komentarz osoby prowadz¹cej.
Wskazówki dla prowadz¹cych: W podsumo-

waniu warto zwróciæ uwagê uczniów na pozytyw-
ne sposoby zaspokajania w³asnych potrzeb - bez
wspomagania siê chemicznymi substancjami. Za-
gro¿enia zwi¹zane z u¿ywaniem dopalaczy.

Do realizacji tematu zagro¿eñ zwi¹zanych z
nowymi narkotykami mo¿na wykorzystaæ równie¿
scenariusz zajêæ Smak ¿ycia, czyli debata o do-
palaczach Krzysztofa Wojcieszka, który mo¿na
pobraæ ze strony Krajowego Biura ds. Przeciw-
dzia³ania Narkomanii

http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_li-
ne.htm?id=110707

lub ze strony Oœrodka Rozwoju Edukacji
https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-pro-

filaktyki/6254-trujace-dopalacze-jak-z-nimi-walczyc
2. Bukowska B., Kidawa M., Radomska A., Pole-

ganow A., (2015), Nowe narkotyki – „dopalacze”.
Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów,
wyd. 2 poprawione, Warszawa: Krajowe Biuro do
Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii.

Œrodki dydaktyczne
• sala wyposa¿ona w komputer z dostêpem do

internetu
• rzutnik multimedialny
• ekran
• tablica lub flipchart
• pisaki
Przebieg spotkania
Czêœæ wstêpna
1. Wprowadzenie (5 min)
• Osoba prowadz¹ca wita rodziców i przedsta-

wia cel spotkania.
Profilaktyka uzale¿nieñ od ró¿nych œrodków psy-

choaktywnych (nikotyny, alkoholu i narkotyków)
jest prowadzona w polskich szko³ach od blisko 20
lat. Uczestnicz¹ w niej równie¿ rodzice. Jednak ry-
nek narkotykowy siê zmienia, pojawiaj¹ siê nowe
substancje, trzeba wiêc stale aktualizowaæ nasz¹
wiedzê. Od kilku lat obserwujemy na œwiatowym
rynku ekspansjê nowego typu œrodków, tzw. dopa-
laczy. Obecnoœæ dopalaczy w Polsce odnotowano
po raz pierwszy w badaniach Centrum Badania
Opinii Spo³ecznej, przeprowadzonych w grudniu
2008 r. wœród uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Do u¿ywania takich œrodków przyzna³o siê 3,5 proc.
m³odzie¿y. Od tego czasu rynek dopalaczy znacz¹-
co siê rozwin¹³, co roku pojawiaj¹ siê nowe sub-
stancje, a media donosz¹ o kolejnych przypadkach
zatruæ po za¿yciu dopalaczy. Wyniki badañ prze-
prowadzonych w 2015 r. w ramach Europejskiego
Programu Badañ Ankietowych w Szko³ach na te-
mat Alkoholu i Narkomani (ESPAD) wskazuj¹, ¿e
przynajmniej jednorazowy kontakt z dopalaczami
mia³o 10% m³odzie¿y w wieku 15-16 lat i 13% w
wieku 17-18 lat, tj. tyle samo co w roku 2011.

M³odzi ludzie kupuj¹ te niebezpieczne œrodki
w sklepach z dopalaczami lub za poœrednictwem
internetu. Warto dowiedzieæ siê wiêcej o tym zja-
wisku.

Czêœæ g³ówna
• Dyskusja (10 min)
• Osoba prowadz¹ca pyta rodziców:
– czy s³yszeli o dopalaczach, jakie by³y Ÿród³a

informacji o tych œrodkach (dzieci, media, znajo-
mi, internet itp.);

– co o nich wiedz¹;
– czy wiedz¹, gdzie w ich miejscowoœci znaj-

duj¹ siê sklepy z dopalaczami;
– ewentualnie - jaki jest ich stosunek do dopa-

laczy, obawy itp.
2. Miniwyk³ad na temat nowych narkotyków

- dopalaczy (15 min)
o Prowadz¹cy zaprasza rodziców do wys³ucha-

nia krótkiego wyk³adu na temat nowych narko-
tyków (dopalaczy), podczas którego przedstawia
najwa¿niejsze informacje:
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a) Kontakt m³odzie¿y z narkotykami w Polsce -

trendy i tendencje w ci¹gu ostatnich lat.
b) Dlaczego pojawi³y siê dopalacze?
c) Czym s¹ dopalacze?
d) Jak dzia³aj¹ dopalacze?
Treœæ wyk³adu znajduje siê w za³¹czniku nr 1.
Po zakoñczeniu wyk³adu prowadz¹cy prezen-

tuje zawartoœæ strony internetowej www.dopala-
czeinfo.pl, zapisuje na tablicy adres i zachêca
rodziców do zapoznania siê z bardziej szczegó-
³owymi informacjami dotycz¹cymi wygl¹du do-
palaczy, ich nazw, dzia³ania oraz szkód, jakie mo¿e
wywo³aæ za¿ywanie tych substancji.

Warto poleciæ rodzicom tak¿e publikacje opra-
cowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³a-
nia Narkomanii: Informator dla rodziców, na-
uczycieli i pedagogów, O lekach, marihuanie,
dopalaczach bez histerii, Bli¿ej siebie - dalej od
narkotyków, dostêpne na stronie:
http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_li-
ne.htm?id=110707

3. Nastolatki a œrodki psychoaktywne (20 min)
Dyskusja grupowa: Co chroni m³odzie¿ przed

siêganiem po narkotyki?
• Prowadz¹cy pyta rodziców, jak to by³o w cza-

sach, gdy byli nastolatkami. Czy m³odzie¿ mia³a
wówczas kontakt z substancjami psychoaktyw-
nymi (jakimi)? W jakich okolicznoœciach (np.
imprezy m³odzie¿owe, wyjazdy wakacyjne)? Dla-
czego czêœæ m³odzie¿y próbowa³a u¿ywek? Co
powstrzymywa³o m³odych ludzi przed siêganiem
po substancje psychoaktywne?

Dodatkowe pytania: Czym siê ró¿ni¹ wspó³cze-
sne zagro¿enia od tych, które uczestnicy spotka-
nia pamiêtaj¹ z w³asnej m³odoœci (wp³yw mediów,
agresywna reklama œrodków, dostêpnoœæ itp.)? Czy
mo¿na powielaæ obecnie te same metody i sposo-
by zapobiegania, które stosowali ich rodzice?

• Prowadz¹cy odczytuje rodzicom lub prezen-
tuje zidentyfikowane w badaniach listy czynni-
ków (za³¹cznik nr 2), które sk³aniaj¹ m³odzie¿
do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi
(materia³ 1) lub powstrzymuj¹ przed nim (mate-
ria³ 2). Nastêpnie porównuje je z wypowiedziami
uczestników spotkania. Warto wskazaæ te czyn-
niki chroni¹ce, które wi¹¿¹ siê z postawami i za-
chowaniami rodziców, oraz podkreœliæ ochronny
wp³yw, jaki maj¹ rodzice na swoje dzieci.

Podsumowanie: Prowadz¹cy krótko podsumo-
wuje wypowiedzi rodziców. W konkluzji warto
podkreœliæ, ¿e doroœli zwykle póŸniej ni¿ dzie-
ci zauwa¿aj¹ wszelkie nowoœci. M³odzi ludzie
maj¹ bardzo rozbudowane potrzeby poznawcze
- wiêksz¹ ciekawoœæ, nie boj¹ siê te¿ ekspery-
mentowaæ (choæ nie wszyscy eksperymentuj¹
akurat z u¿ywaniem substancji psychoaktyw-
nych). Nie nale¿y z tego powodu wpadaæ w
panikê, ale jednak rodzic powinien mieæ odpo-

wiedni¹ wiedzê i wykorzystywaæ dostêpne mu
narzêdzia wp³ywu na dziecko, aby chroniæ je
przed zagro¿eniami.

4. Miniwyk³ad Jak poznaæ, ¿e dziecko u¿ywa
dopalaczy? (10 min)

Przyjmowanie dopalaczy wi¹¿e siê z ryzykiem
zdrowotnym, a tak¿e z uzale¿nieniem. Zagro¿e-
nie to jest szczególnie du¿e w przypadku nasto-
latków, których organizmy znajduj¹ siê w fazie
intensywnego rozwoju i s¹ niezwykle podatne na
wszelkie szkody zdrowotne oraz uzale¿nienia.
Rodzice powinni znaæ sygna³y ostrzegawcze, któ-
re mog¹ wskazywaæ, ¿e ich dziecko u¿ywa dopa-
laczy (lub innych narkotyków), aby móc odpo-
wiednio wczeœnie reagowaæ.

• Prowadz¹cy przedstawia rodzicom informa-
cjê, na jakie sygna³y powinni zwracaæ szczególn¹
uwagê (treœæ wyk³adu znajduje siê w za³¹czniku
nr 3, materia³ 1).

• Prowadz¹cy na koniec wskazuje miejsce w
szkole, gdzie znajduj¹ siê informacje o najbli¿-
szych placówkach i specjalistach, u których mo¿na
szukaæ pomocy, w przypadku gdy rodzic podej-
rzewa, ¿e dziecko siêga po narkotyki. Mo¿e te¿
rozdaæ przygotowan¹ wczeœniej ulotkê z adresa-
mi (za³¹cznik nr 3, materia³ 2).

5. Burza mózgów Dopalacze – co mog¹ robiæ
rodzice? (20 min)

• Prowadz¹cy zaprasza rodziców do wspólnej
dyskusji Jakie dzia³ania wobec mojego dziecka
mogê podj¹æ w domu, aby uchroniæ je przed siê-
ganiem po narkotyki. Spisuje pomys³y na flipchar-
cie: np. zaanga¿owanie w ¿ycie dzieci, rozmowy z
dzieckiem, ustalanie zasad i jasnych granic, wy-
raŸne artyku³owanie niezgody na u¿ywanie nar-
kotyków, poznawanie przyjació³ dziecka itp.

• Prowadz¹cy omawia i podsumowuje æwicze-
nia. Zwraca te¿ uwagê, ¿e rodzice nie s¹ bezrad-
ni, ¿e maj¹ najwiêkszy wp³yw na ¿ycie dziecka
("kochaj¹ca kontrola"). Dobrze funkcjonuj¹ca ro-
dzina, w której zaspokajane s¹ emocjonalne po-
trzeby dziecka, jest jednym z najwa¿niejszych
czynników chroni¹cych przed anga¿owaniem siê
w ryzykowne zachowania.

Wiêcej wskazówek dla rodziców mo¿na zna-
leŸæ w internetowym poradniku Bli¿ej siebie, dalej
od narkotyków przygotowanym przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, dostêp-
nym pod adresem http://www.kbpn.gov.pl/wydaw-
nictwa_on_line.htm?id=110707

• Prowadz¹cy mo¿e zaprezentowaæ krótko za-
wartoœæ poradnika.

6. Zakoñczenie spotkania (10 min)
• Prowadz¹cy dziêkuje rodzicom za aktywny

udzia³ w zajêciach i prosi o ewentualne zg³aszanie
na kartkach problemów zwi¹zanych z dopalacza-
mi, które chcieliby poruszyæ na nastêpnym spo-
tkaniu (np. z udzia³em przedstawiciela policji).
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Je¿eli rodzice s¹ zainteresowani kontynuacj¹

rozmów na temat zagro¿eñ zwi¹zanych z substan-
cjami psychoaktywnymi, zachêcamy do wykorzy-
stania podczas nastêpnych spotkañ scenariusza
zajêæ Szko³a i rodzice wobec zagro¿eñ substan-
cjami psychoaktywnymi, opracowanego przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii,
dostêpnego na stronie http://www.kbpn.gov.pl/
portal?id=3040687

Za³¹cznik nr 1
Miniwyk³ad na temat nowych narkotyków –

dopalaczy
a) Kontakt m³odzie¿y z narkotykami w Pol-

sce – trendy i tendencje w ci¹gu ostatnich 15 lat
Wyniki ogólnopolskich badañ ankietowych pro-

wadzonych w szko³ach (ESPAD) wskazuj¹, ¿e od
2003 r. liczba m³odzie¿y maj¹cej kontakt z narko-
tykami nie wzrasta, a nawet obserwujemy lekk¹
tendencjê spadkow¹. Coraz mniej uczniów przy-
znaje siê do eksperymentowania ze œrodkami psy-
choaktywnymi lub deklaruje zainteresowanie spró-
bowaniem narkotyku. Zmniejsza siê dostêpnoœæ
substancji psychoaktywnych, w tym tak¿e na tere-
nie szko³y. Uczniowie rzadziej otrzymuj¹ równie¿
propozycje spróbowania narkotyku. Ta tendencja
jednak mo¿e siê szybko odwróciæ.

W opinii uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych rodzice s³abo orientuj¹ siê w tym, co robi¹
i czego doœwiadczaj¹ ich dzieci. Wiêkszoœæ uczniów
twierdzi, ¿e rodzice nie maj¹ wiedzy na temat u¿y-
wania alkoholu i narkotyków przez ich dzieci.

b) Dlaczego pojawi³y siê dopalacze?
Przemys³ narkotykowy przynosi krociowe zyski.

Jego rozwój jest jednak hamowany przez dzia³ania
wa¿nych instytucji miêdzynarodowych i krajow¹
politykê antynarkotykow¹. Sta³e aktualizowanie
przepisów prawa, coraz skuteczniejsza kontrola gra-
nic, œciganie producentów i dilerów, monitoring
wizyjny i dy¿ury nauczycieli w szkole, a tak¿e dzia-
³ania profilaktyczne prowadzone wobec dzieci i
m³odzie¿y przynosz¹ wymierne efekty. Ogranicze-
nie dostêpnoœci narkotyków i obawa m³odzie¿y przed
wejœciem w konflikt z prawem powoduj¹, ¿e liczba
u¿ytkowników narkotyków, zw³aszcza w Polsce, jak
ju¿ wspomniano, nie wzrasta. Wp³ywa to na zmniej-
szenie zysków producentów i handlarzy. Przemys³
narkotykowy wprowadza wiêc nowe œrodki, które
nie figuruj¹ na liœcie substancji zabronionych. W
ten w³aœnie sposób na rynku pojawi³y siê dopala-
cze. S¹ one promowane jako œrodki bezpieczne –

Materia³y pomocnicze
dla prowadz¹cego

na licznych, specjalnie utworzonych stronach inter-
netowych adresowanych do m³odych odbiorców.

c) Czym s¹ dopalacze?
Dopalacze to substancje, które maj¹ psychoaktyw-

ne w³aœciwoœci zbli¿one do dzia³ania narkotyków.
W zale¿noœci od typu produktu imituj¹ swoje niele-
galne odpowiedniki: œrodki stymuluj¹ce (dzia³aj¹
podobnie jak amfetamina), euforyzuj¹ce (jak tablet-
ki ekstazy), relaksuj¹ce (jak konopie indyjskie), a
nawet halucynogenne (jak LSD). S¹ wœród nich sub-
stancje zarówno pochodzenia syntetycznego, jak i
naturalnego, sprzedawane w sklepach internetowych
lub poprzez sieæ sklepów stacjonarnych. Reklamo-
wane s¹ jako œrodki pobudzaj¹ce, wspomagaj¹ce
funkcje poznawcze (np. poprawiaj¹ce czasowo pa-
miêæ, koncentracjê uwagi) czy pozwalaj¹ce siê zre-
laksowaæ. Jednoczeœnie producenci dopalaczy w ofer-
cie handlowej zamieszczaj¹ informacje, ¿e s¹ to pro-
dukty kolekcjonerskie: nawozy do kwiatów czy sole
do k¹pieli „nie do spo¿ycia przez ludzi”.

Wiele z nich ma atrakcyjne, zachêcaj¹ce nazwy,
jak: Taifun, Marocco, Sleep Killer, Sztywny Misza,
Mocarz, Blue Sky Candy, Kokolino, Funky itp.

d) Jak wygl¹daj¹ dopalacze?
Postaæ fizyczna tych produktów równie¿ zbli-

¿ona jest wygl¹dem do narkotyków. Dopalacze
wystêpuj¹ w postaci bia³ego proszku, kapsu³ek
lub tabletek, suszu roœlinnego (liœcie, nasiona,
ekstrakt, skrêty), suszu grzybów. Mog¹ byæ przyj-
mowane doustnie, donosowo, w postaci wywaru,
mo¿na je równie¿ paliæ.

Za³¹cznik nr 2
Materia³ 1. Dlaczego niektóre nastolatki siê-

gaj¹ po narkotyki?
• Ucieczka od problemów
Narkotyki mog¹ siê wydawaæ sposobem na

ucieczkê od nieprzyjemnej rzeczywistoœci i pora-
dzenie sobie z problemami (takimi jak: nadmier-
ne wymagania ze strony szko³y, rozpad rodziny
czy trudnoœci w relacjach z rówieœnikami).

• Nuda
Do siêgania po narkotyki czêsto sk³aniaj¹ poczu-

cie nudy i brak atrakcyjnych sposobów spêdzania
wolnego czasu. W przekonaniu m³odych ludzi staj¹
siê one najciekawszym sposobem na wype³nienie
czasu i poradzenie sobie z uczuciem znudzenia.

• Poszukiwanie pobudzenia
Niektóre nastolatki wierz¹, ¿e u¿ywanie narkoty-

ków mo¿e dawaæ przyjemne wra¿enia fizyczne i psy-
chiczne, a wprowadzenie siê w stan silnego pobu-
dzenia pozwala osi¹gn¹æ wspania³e samopoczucie.

• Poczucie pewnoœci siebie w sytuacjach spo-
³ecznych
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Typow¹ cech¹ m³odych ludzi jest poczucie nie-

pewnoœci w sytuacjach spo³ecznych i kontaktach
towarzyskich. Niektórzy z nich widz¹ w narkoty-
kach sposób na dodanie sobie odwagi i pewnoœci
siebie w relacjach z rówieœnikami.

• Chêæ przystosowania siê do grupy
Przyjmowanie narkotyków jest niekiedy rodza-

jem ceny, jak¹ p³aci siê za przynale¿noœæ do gru-
py. M³odzi ludzie pragn¹ byæ akceptowani przez
rówieœników, chc¹ byæ postrzegani przez kolegów
jako „fajni kumple”. Siêgaj¹ po narkotyki w prze-
konaniu, ¿e pomog¹ im one w dopasowaniu siê do
grupy rówieœniczej. W sytuacji, gdy najbli¿si ko-
ledzy eksperymentuj¹ z narkotykami, przeciwsta-
wienie siê presji grupy mo¿e byæ bardzo trudne.

• Ciekawoœæ
Jednym z motywów eksperymentowania z nar-

kotykami jest ciekawoœæ, która jest naturaln¹ cech¹
okresu dorastania. M³odzi ludzie czêsto siêgaj¹
po narkotyki, poniewa¿ s¹ ciekawi efektów, jakie
one wywo³uj¹.

Materia³ 2. Dlaczego nastolatki nie bior¹ nar-
kotyków?

Wiêkszoœæ nastolatków nie siêga po narkoty-
ki lub podejmuje jedn¹ próbê dla zaspokojenia
ciekawoœci. Wiedza o tym, co ich zniechêca i po-
wstrzymuje, jest równie wa¿na jak znajomoœæ
motywów siêgania po narkotyki - wskazuje bo-
wiem kierunki dzia³añ wychowawczych i profi-
laktycznych. Poni¿ej znajduj¹ siê odpowiedzi
nastoletnich uczniów uzyskane w amerykañskich
badaniach ankietowych.

Co powstrzymuje m³odzie¿ przed siêganiem
po narkotyki?

• Dezaprobata dla u¿ywania narkotyków wyra¿a-
na przez znacz¹ce osoby z bliskiego otoczenia (ro-
dziców, przyjació³, krewnych, innych doros³ych).

• Strach przed konsekwencjami prawnymi (wej-
œciem w konflikt z prawem).

• Powa¿ne traktowanie swojej przysz³ej roli
rodzica. Potrzeba bycia pozytywnym wzorcem dla
w³asnych dzieci.

• Nastawienie na karierê zawodow¹. U¿ywanie
narkotyków mo¿e uniemo¿liwiæ realizacjê tych
aspiracji ¿yciowych.

• Posiadanie wielu zainteresowañ, aktywne spê-
dzanie czasu wolnego (liczne hobby, dorywcza
praca zarobkowa, wolontariat).

• Brak pieniêdzy na zakup narkotyków.
• Z³e doœwiadczenie z próbowaniem narkoty-

ków (fatalne samopoczucie, nieprzyjemne objawy).
• Przekonanie, ¿e narkotyki rujnuj¹ zdrowie

cz³owieka.
• Obawa przed uzale¿nieniem siê.
• Obawa przed utrat¹ kontroli nad sob¹. Pod

wp³ywem narkotyków mo¿na zrobiæ coœ, czego
póŸniej bêdzie siê ¿a³owaæ.

Za³¹cznik nr 3
Materia³ 1. Miniwyk³ad Jak poznaæ, ¿e dziec-

ko u¿ywa dopalaczy?
Objawy za¿ycia narkotyku zale¿¹ od rodzaju sub-

stancji i przyjêtej dawki. W przypadku dopalaczy
mog¹ to byæ zmiany w wygl¹dzie i zachowaniu:

• przyp³yw energii,
• podwy¿szenie nastroju,
• rozdra¿nienie,
• huœtawka nastrojów,
• pobudzenie psychoruchowe,
• napady sza³u,
• stany depresyjne,
• halucynacje wzrokowo-s³uchowe,
• „zamazana”, niewyraŸna mowa,
• utrata apetytu,
• bezsennoœæ,
• przekrwienie ga³ek ocznych,
• wymioty,
• biegunka.
Zapach dymu w pokoju, suszone rozdrobnione

liœcie w kieszeniach ubrañ, akcesoria (jak szkla-
ne fifki, bibu³ki, zapalniczka, charakterystyczne
torebki, opakowania) czy œlady bia³ego proszku
w pokoju lub na rzeczach dziecka mog¹ œwiad-
czyæ o tym, ¿e mo¿e ono paliæ mieszanki zio³o-
we lub przyjmowaæ stymulanty.

Objawy zatrucia dopalaczami
Za¿ycie jakichkolwiek nowych narkotyków

wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem zdrowotnym. Ich
sk³ad jest zmienny, substancje w nich zawarte s¹
toksyczne nawet w mikroskopijnych dawkach.
£atwo doprowadziæ do ich przedawkowania, na-
wet ze skutkiem œmiertelnym.

Objawy zatrucia dopalaczami to m.in. utrata przy-
tomnoœci, zaburzenia œwiadomoœci, zatrzymanie od-
dechu czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe. W
przypadku wyst¹pienia takich symptomów u dziecka
nale¿y bezwzglêdnie wezwaæ pogotowie ratunkowe.

Materia³ 2. Gdzie szukaæ informacji i pomocy?
Jeœli obawiasz siê, ¿e ktoœ, kto jest pod Twoj¹

opiek¹, u¿ywa dopalaczy, mo¿esz uzyskaæ po-
moc i informacje w:

•  Ogólnopolskim Telefonie Zaufania Narko-
tyki – Narkomania 801 199 990 (numer bezp³at-
ny, czynny codziennie od 16.00 do 21.00);

• antynarkotykowej poradni internetowej
www.narkomania.org.pl;

•  najbli¿szej poradni leczenia uzale¿nieñ (bazê
placówek pomocowych znajdziesz na stronie po-
radni internetowej www.narkomania.org.pl);

• bezp³atnej infolinii Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej „Nowe Narkotyki – Dopalacze” 800
060 800 (czynna ca³¹ dobê).

Opracowane na podstawie strony Internetowej
www. ore.edu.pl



16

„O Z³ot¹ Metaforê”
oraz

„Metaforê Niepodleg³¹”

GRAND PRIX

IWONA ŒWIERKULA
/FLAMING/ WARSZAWA

Zaparzyæ s³owa
oswajam s³owa
najwiêcej ³owiê ich w nocy
ale za œliskie uciekaj¹
czasem ich brzmienie miêkkie jak futro kota
s¹ te¿ takie które wypuszczam na wolnoœæ
gdy je zaplatam w atrament skrêcaj¹ w warkocz
marginesu
t³uk¹ siê o papier
a d³ugopis dalej skrobie

s³owa wykorzenione z milczenia
gotuj¹ siê zdania
i kartka bulgoce jak czajnik

czy chcesz bym i tobie zaparzy³a z fusos³ów
herbatê
dopóki pamiêæ wszystko¿erna dnia nie po³knie

Odzyskiwanie czasu
rozpuszczam siê w nerwach
bo uciek³ mi autobus sprzed zaplanowanego dzisiaj
mogê teraz wyci¹gn¹æ przesz³oœæ z dziurawej

kieszeni
i ogl¹daæ wspomnienia od wewnêtrznej strony
odlecieæ na dywanie wyobraŸni
albo mogê zamkn¹æ siê na cztery spusty bez-

myœlnoœci
wyk³ócaæ siê z zegarem o ka¿d¹ sekundê
wystukuj¹c palcami jeszcze szybsz¹ melodiê

wybieram go³êbia który z ka³u¿y s¹czy s³oñce

Przeci¹g
w korytarzu potr¹ca ³okciem
nie mówi przepraszam
papiery wymieszane z wróblami
a on rozbija bezruch
i pe³ny odlatuje

LAUREACI KONKURSU
„O Z³ot¹ Metaforê”

znowu serce zajête
a najbli¿szy postój mo¿e za lat dziesiêæ
rzeczy nie mieszcz¹ siê w walizce
drobne sprawy rosn¹
a wielkie wysiadaj¹ na stacjach

gdy przeci¹g d³ugi jak jad¹cy poci¹g
dziewczyna nie wie dok¹d
mo¿e to tylko mi³oœæ

NAGRODA II

JACEK TATAR
/LISIKON/ WARSZAWA

Byæ albo nie byæ
Wsi¹œæ na statek i wyjechaæ - marzy ten stary

pijak, który przez
pó³ ¿ycia by³ znanym pisarzem, ale potem osun¹³

siê w pustkê
braku inspiracji, w przepaœæ zdañ, które dra¿-

ni³y zwyczajnoœci¹
i wywo³ywa³y œmiech m³odych czytelniczek.

Wsi¹œæ na statek

i wyjechaæ - powiedzia³ to ju¿ kiedyœ, mia³ wte-
dy siedemnaœcie lat i

tylko kilka monet w kieszeni, wiêc zamiast bile-
tu kupi³ oran¿adê tej chudej

Baœce, która potem zosta³a jego ¿on¹. Och, ¿ycie
- wzdycha³ potem

tyle razy, bo ona wola³a listonoszy i ch³opa-
ków krêc¹cych siê na

bocznicy kolejowej, dra¿ni³y j¹ jego d³ugie zda-
nia, te niekoñcz¹ce siê

cytaty z Dostojewskiego i Mro¿ka. Och, ¿ycie,
ty ironiczna

dziwko - powiedzia³ na jej pogrzebie, bo któryœ
z m³odych kochanków

by³ mniej cierpliwy od niego, z rozbitego samo-
chodu wyniesiono

dwa cia³a po³amane i jakieœ takie ma³e, niemal
jak korpusy

jakichœ nieznanych ptaków. Po powrocie do
domu napisa³ fragment

rozdzia³u, w którym jej grób by³ okrêtem, a po-
tem wydawa³o mu siê, ¿e

pope³ni³ zbrodniê. ¯ycie to krymina³ – charczy
ten drugi pijak, który

nigdy nie by³ nikim, ale mo¿e to on ma racjê.
Matki
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Kobiety, które zosta³y matkami przypadkowo i

jakby znienacka nie by³y
przecie¿ mniej przywi¹zane do swoich dzieci

ni¿ absolwentki szkó³
rodzenia i planowania ci¹¿. ¯ycie siê ci¹gle

wykluwa w najmniej
spodziewanym miejscu i momencie, chwasty

wyrastaj¹ w szczelinach

chodnika, a m³ode brzozy w rynnach opuszczo-
nych i zaniedbanych

domów. Oto msza celebruj¹ca boga przypadku,
nabo¿eñstwo ku czci

popêdów i poimprezowych kaprysów. Znu¿one
kobiety z bogatych

domów, które fundowa³y swoim synom i cór-
kom lekcje gry na

pianinie i naukê obcych jêzyków u native spe-
akerów nie s¹ przecie¿

lepiej wspominane ni¿ robotnice, które po noc-
nej zmianie zapomina³y

nawet zrobiæ kanapki do szko³y, a na zebrania
przychodzi³y w

w po³atanych p³aszczach, chowaj¹c zniszczone
rêce pod blatami

³awek. Podobnie bezdomne kociêta nie têskni¹
chyba za ciep³em

domu, którego nigdy nie mia³y. Ale byæ mo¿e
na swój sposób zawsze

bêd¹ pamiêtaæ smak mleka, które wyssa³y tu¿
po urodzeniu.

Królik
Jêcz¹ce samochody przecinaj¹ upa³ i parkuj¹

w najbardziej
nieodpowiednim miejscu. M³odzi mê¿czyŸni w

rozpiêtych koszulach, z
papierosami w ustach znacz¹ teren œladami swo-

ich eleganckich
mokasynów. Gdzieœ daleko st¹d wylewaj¹ mo-

rza i wybuchaj¹

wulkany, ale to miasto jest teraz senne, jak miœ
koala, z filmu

przyrodniczego, który ogl¹daliœmy wczoraj wie-
czorem. Kobiety

wachluj¹ siê dostojnie, jakby mia³y nadziejê,
¿e odpêdz¹ to

¿ycie, ¿e natchnionym gestem przywo³aj¹ akto-
rów z dawnych

romansów. Nasze grzechy przypominaj¹ zwie-
rzêta przejechane

na autostradach – mówi ktoœ tu¿ nad moim
uchem i myœlê o nowoczesnej

poezji, która podobnie jak nowoczesne ¿ycie
jest coraz mniej

zrozumia³a i coraz bardziej eksperymentalna,
jakby œwiat

nieustannie wykonywa³ na nas doœwiadczenia,
wypróbowywa³ na

nas lekarstwa sztucznej inteligencji i technolo-
gie kosmiczne. I oto

nagle na trawniku pojawia siê królik, skacze
beztrosko i zaczyna

gryŸæ trawê. Gdzie jest kapelusz, z którego wszyst-
kich nas ktoœ wyci¹gn¹³?

NAGRODA III

ANNA PILISZEWSKA
/ANGELIKA/ WIELICZKA

len
w ciep³ych podmuchach, w dr¿eniu drobnych

listków i ³odyg
modrzy siê zagon lnu – jak cudowna przypo-

wieœæ o nadmiarze
b³êkitu, jak oczy

starej kobiety,
co mieszka w krzywej cha³upce niczym z baœni

wyciêtej,
w porykiwaniu
krów i w jasnoœci czerwcowego powietrza krêc¹

siê mleczne
w³osy i ró¿owiej¹
d³onie – zradlone, przyozdobione fioletow¹ mo-

zaik¹
¿y³ek. i s¹ dwa serca

lukrowane, z piernika
na pêkniêtym talerzu i cerata w drobinach pier-

nikowych
okruchów
na stole z rozchwian¹ nog¹. w izdebce z dusz¹

cierpliw¹

na drewnianym krzese³ku drzemie stara kobieta –
pomarszczone
powieki pilnuj¹ niebieskich Ÿrenic,
a przedmioty czuwaj¹,
gdy lnieje…
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niebo jak las
    i przeszli ludzie, wyciêli drzewo,
   posadzili œwiat.
                    M. Jurkowska

kurczy siê senna przestrzeñ
– mê¿czyŸni z cyrklem i okiem
przechodz¹c, zwijaj¹ zieleñ.

drzewa o potrzaskanych
pniach, o omdla³ych ga³êziach jak odr¹bane
rêce – ju¿ w stertach, ju¿ policzone.

ciê¿ki ³omot
wiertarki kamienuje powietrze.

zwierzêta
podnosz¹ g³owy, czujnie strzyg¹ uszami,
wietrz¹ obc¹ woñ spalin. zbite

w stada, czekaj¹
a¿ przyjdzie Bóg – otworzy niebo.

lisienie
jesieni¹ rudziejemy
razem z liœæmi w ogrodzie -
wietrzymy poranne ch³ody
i chy³kiem zmieniamy futra, zanim dotknie nas
mróz.

jesieni¹ przynale¿ymy do plemienia Vulpini
– lisiejemy. [ nie próbuj
g³askaæ karku
pod w³os!]

przygl¹damy siê
sobie
– naszej lisiej naturze.

listopad w czerwonej szubie
wyszczerza ponure cienie -
nim zadraœnie pazurem, nim mrozem
liŸnie po oczach,
jesieni¹ zapadamy
w permanentne
lisienie.

NAGRODA II

MA£GORZATA HRYCAJ
/PENELOPA/ SZCZECIN

niepodleg³a
trudno stwierdziæ kiedy to siê zaczê³o
zale¿noœæ wzajemne bytowanie
zbiorowa odrêbnoœæ

ciemne pola bitew i szum skrzyde³
radoœæ zwyciêstw gorycz klêski czarny
kir s³owa krusz¹ce kajdany

nic nie ³¹czy tak jak wspólny wróg
bunt przeciwko nale¿nym prawom
si³¹ czy podstêpem odebranym
zmieniaj¹cy Gustawów w Konradów
i dylemat: biæ siê albo nie byæ

wymazana z mapy historii powsta³a
by budowaæ nowe dni

nic tak nie ³¹czy jak wspólny wróg
i nie boli jak wróg z jednej krwi

pojedynczy niepowtarzalni po³¹czeni
niewidzialnymi wiêzami do jej strzech
powracamy/nawet k³óciæ siê tu proœciej/

bo nie zginê³a póki ¿yjemy…
niepodleg³oœæ jest rozpiêtym miêdzy
nami mostem

bia³o-czerwona
biel jest symbolem czystoœci
mo¿e równie¿ oznaczaæ bezsilnoœæ
czerwieñ kojarzy siê z krwi¹ / czêsto
niegodziwie przelan¹/
"s¹ w ojczyŸnie rachunki krzywd"*
ale barwy ma œciœle z³¹czone
nie czerwone ani bia³e
jak chleb i wino s³owo które
sta³o siê krajem
uœwiêcona codziennoœæ

tak¹ wagê ma polska
niepodleg³oœæ

* W. Broniewski, „Bagnet na broñ”

LAUREACI KONKURSU
„Metafora Niepodleg³a”
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œlebodna
nienawidzê niektórych s³ów
/zawsze/musisz/
cierpliwie/czekaæ/

to jak
¿ycie na walizkach
nie wiadomo w któr¹ stronê

szklanka letniej herbaty
pusty peron
ostatni akord

cisza

trony wersale korony
za têtent koni rozgrzany
do czerwonoœci
ból radoœæ do euforii

jestem nieodrodn¹ córk¹
z miodosytni¹ w oczach

stare wierzby nokturny
hulajdusza

nie jestem tabula rasa
nie kocham anglika

nie pisz do mnie witaj

NAGRODA III

ANNA PILISZEWSKA
/KWADRA/ WIELICZKA

a mo¿e by³o tak
Tylko umarli widzieli koniec wojny.
                                        Platon
kiedy ju¿ wykrwawi³a siê
ciemnoœæ
przype³zn¹³ œwit
w po¿odze z³otej

pokaleczone salwami
echo
zatraca³o siê w swoim krzyku
i zapala³y siê k³osy zbó¿
i og³uch³e od huków armatnich
drozdy
maratoñczycy
biegli
w he³mach z jasnej stali
aby strach swój wyprzedzaæ

strzelaj¹c i p³acz¹c
a¿ na Golgocie stanêli
w wawrzynowej koronie
pod niebami z popio³u

ale czy by³o tak?

Pamiêæ
Majowy szelest ciszy – konwalia biel¹ po-

dzwania.
Nów i pe³nia. Przy studni ojciec wiadrem za-

brzêcza³ –
przetoczy³a siê ziemi¹ niejedna gniewna wichu-

ra, niejedna szar¿a.
A dzisiaj spokój senny, senny deszcz. Grafit nie-

ba i têcza…

Nie trzeba mê¿ów ¿egnaæ, modliæ siê nocami
by wrócili jak ptaki w gniazdo skryte w jaœmi-

nach.
Nie musi ¿adna siostra praæ skrwawionych

szarpi,
¿adna matka nie bêdzie op³akiwaæ syna.

Swobodny wiatr przeturla liœæ ubrany w swo-
bodê.

Wolnoœæ nagle wykrzyczy sójka - i pisklêta
strzepn¹ z piórek niepokój. Z³y sen siê nie zdarzy.
Skrzypi¹ krzy¿e spróchnia³e i przydro¿na œwiêta.

Pod wierzchni¹ warstw¹ gleby œpi¹ guziki i szable,
i koœci bezimiennych korzeniami przeros³y.
Dla nich sen – wieczne odpoczywanie. Pamiêæ
i znicz s³oneczny. Szronu lodowy kosmyk…

Wiœlany brzeg
Fanfary, rogi, has³a bez odzewu,
zmagania z fatum, krwawe blizny frontów;
pos³uchaj tylko wodnic, syren œpiewu
– poczujesz zapach armatniego lontu
I ujrzysz patrol konnicy na brzegu,
Z lancami w d³oniach, w niezmo¿onym biegu.

                       Marek Szczerbiñski, Wis³a

Brzeg wiœlany szeleœci wachlarzami œwitu,
fala dziwi siê niebu i leniwie pluska -
wodna wstêgo! widzia³aœ ¿o³nierzy w szeregu,
bagnet w s³oñcu rozb³yska³ jak syrenia ³uska.

Jeœli ucho przy³o¿yæ do rodz¹cej ziemi,
têtent koni us³yszysz, echa walk, szczêk broni.
Dziœ sen wieczny umar³ych cichutko ko³ysze.
Przystañ, klêknij na brzegu, by siê im pok³oniæ…
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Wiek przedszkolny
to wa¿ny czas dla roz-
woju spo³eczno-emo-
cjonalnego dziecka.

Dobra ksi¹¿ka jest
wsparciem w pracy na-
uczyciela przedszkol-
nego. Pozwala zrozu-
mieæ zachowania, uczu-
cia i emocje dzieci, daje
wyraŸne wskazówki
jak postêpowaæ i sty-
mulowaæ rozwój emo-
cjonalny dzieci. Lektu-
ra tej pozycji dostarcza rzetelnej wiedzy na temat
rozwoju emocjonalnego przedszkolaków, prak-
tycznych wskazówek do pracy w obszarze edu-
kacji emocjonalnej podopiecznych.To skarbnica
skutecznych i sprawdzonych sposobów: jak po-
stêpowaæ i stymulowaæ rozwój emocjonalny dzieci
oraz jak radziæ sobie z wieloma emocjami.

Przedszkolak w œwiecie emocji.
Rozwój emocjonalny
Monika Sobkowiak, Oficyna mm, 2018

Wrzesieñ to czas, kiedy
nie tylko dzieci potrze-
buj¹ wsparcia. My doro-
œli równie¿… Warto wiêc
wieczorow¹ por¹, znaleŸæ
czas na dobr¹ literaturê,
która nas zrelaksuje. Nie
zapominajmy jednak o
ksi¹¿kach, które pomog¹
nam zrozumieæ czym ¿yj¹
nasze dzieci, nasi ucznio-
wie… O ksi¹¿kach, które mog¹ staæ siê wspar-
ciem w kontaktach i w pracy z nimi.

Kim s¹ wspó³czesne dzieci?
Na to pytanie odpowiada ksi¹¿ka Barbary Sten-

ki. Publikacja jest rodzajem dialogu z dzieæmi,
które dziel¹ siê refleksjami i spostrze¿eniami do-
tycz¹cymi wa¿nych spraw. Mówi¹ o relacjach z
rodzicami i rówieœnikami, szkole, pasjach i ma-
rzeniach, lêku i radoœci. Zdradzaj¹ sekrety, jakie
towarzysz¹ ich dorastaniu. Ich refleksja nad œwia-
tem bywa dojrza³a i zaskakuj¹ca.

Autorka zestawia dwa œwiaty. Œwiat swojego
dzieciñstwa Anno Domini 1981 (ka¿dy rozdzia³
otwiera wspomnienie dzieciñstwa autorki) ze
wspó³czesnoœci¹ dzieci 2017 roku. Mo¿na z ra-
doœci¹ zanurzyæ siê w tych wspomnieniach i przy-
wo³aæ w³asne. Lektura obowi¹zkowa dla rodzi-
ców i nauczycieli!

Hamak ze stanika
Barbara Stenka, Wydawnictwo Literatura, 2018

Poleca –
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

Kolejna ksi¹¿ka to wyj¹tkowa publikacja, która
w sposób zrozumia³y i
przystêpny wprowadza
nauczycieli w zasady
czytania wra¿eniowego -
jednego ze sposobów
atrakcyjnego zapoznania
dzieci z tekstami literac-
kimi. Na czym polega
czytanie wra¿eniowe? To
zbudowanie takiego kli-
matu literackiego, by s³o-
wo drukowane przepla-

ta³o siê z zabaw¹, ruchem i niespodziankami po-
znawczymi. Dzieci s³uchaj¹ wiersza lub opowiada-
nia i s¹ aktywnymi wspó³twórcami wypowiadanych
przez nauczyciela zdañ historii. Dopowiadaj¹ s³o-
wa, wykonuj¹ okreœlone gesty, wyra¿aj¹ emocje
swoj¹ mimik¹. Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê jak
sprawiæ, aby czytanie i s³uchanie by³o dla dzieci
prawdziwym prze¿yciem, zabaw¹ i refleksj¹.

Warto skorzystaæ ze szczegó³owych wskazówek
zawartych w ksi¹¿ce, jak przygotowaæ sesjê gru-
powego czytania w taki sposób, by ka¿de dziecko
z osobna potrafi³o odpowiednio d³ugo skoncen-
trowaæ siê na danym tekœcie literackim, a po jego
wys³uchaniu umia³o opowiedzieæ o swoich wra¿e-
niach i o przedstawionych w tekœcie zagadnieniach,
przes³aniach czy nawet metaforach. Ksi¹¿ka po-
dzielona jest na 5 rozdzia³ów: Wybór ksi¹¿ki do
grupowego czytania, Nawi¹zanie bliskich relacji z
dzieæmi, Przemyœlany wystrój Sali, Nauczyciel w
akcji, Czytanie wra¿eniowe. W œrodku znalaz³y siê
równie¿ gotowe scenariusze zajêæ wykorzystuj¹-
cych zasady czytania wra¿eniowego. Scenariusze
pogrupowane s¹ wiekowo: Scenariusze dla 3-lat-
ków, Scenariusze dla 4-latków, Scenariusze dla 5-
latków, Scenariusze dla 6-latków.

Przedszkolak w œwiecie liter.
Czytanie wra¿eniowe
Ma³gorzata Swêdrowska, Oficyna mm, 2018

RELAKS
Z

KSI¥¯K¥
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

„Fryderyk Chopin”
trzeci na inauguracjê TTSR 2018!

Nasi na pok³adzie
 Zlotem wielkich ¿aglowców w Esbjerg zakoñ-

czy³ siê pierwszy etap regat The Tall Ships Races.
Trzecie miejsce w klasie A, czyli najwiêkszych jed-
nostek, zaj¹³ „Fryderyk Chopin” z kapitanem Bar-
t³omiejem Skwar¹. Etap inauguruj¹cy tegoroczn¹
edycjê wygra³ rosyjski gigant „Mir”. Drugie miej-
sce zajê³a najstarsza fregata w czynnej s³u¿bie –
norweski „Sorlandet”. Na trasie z Sunderland do
Esbjerg rywalizowa³ tak¿e „Genera³ Zaruski”,
który w klasie B zaj¹³ 10. pozycjê. Wygra³a „He-
lena” z Finlandii. Przypomnê, ¿e m³odzie¿ow¹
za³ogê ¿aglowca stanowi oficjalna reprezentacja
Szczecina, podobnie jak by³o w poprzednich la-
tach, w tym w 2012 roku, kiedy „Fryderyk Cho-
pin” wygra³ ca³oœæ regat. (WS)

Tegoroczne regaty The Tall Ships Races odby-
wa³y siê na Morzu Pó³nocnym. Po opuszczeniu
portu w Esbjerg ¿aglowce ruszy³y do Stavanger
w Norwegii. By³ to etap towarzyski któty nie by³
brany pod uwagê w klasyfikacji generalnej regat.
Uczestnicy zlotu spêdzili w Norwegii trzy dni od
26 do 29 lipca. Trzeci etap, to punktowany wy-
œcig ze Stavanger do Harlingen w Holandii, gdzie
wielki wyœcig zakoñczy³ siê fina³em i kolejn¹ trzy-
dniow¹ imprez¹, która trwa.³a od 3 do 6 sierpnia.

W 2012 roku „Fryderyk Chopin” dowodzony
przez kapitana Tomasza Ostrowskiego wygra³ Tall
Ships Races na trasie Saint Malo-Lizbona-Kadyks
La Coruna-Dublin. By³o to pierwsze zwyciêstwo
polskiego ¿aglowca w klasie A od 1989 roku. Wcze-
œniej te presti¿owe regaty wygrywa³y STS „Pogo-
ria”, ORP „Iskra” i STS „Dar M³odzie¿y”.

•ród³o: „¯agle”, Wojciech Barszczowski
Zdjêcie: Zbigniew Bosek

Œwiatowy Fina³ The Tall Ships Races 2021!!!
Po raz kolejny w Szczecinie!

Najwiêksze ¿aglowce œwiata ponownie zacu-
muj¹ u stóp Wa³ów Chrobrego i na £asztowi.
Nasz morski i ¿eglarski Szczecin po raz kolejny
bêdzie w 2021 roku gospodarzem fina³u The Tall
Ships Races! – Mamy to! Regaty znów odbêd¹ siê
w Szczecinie. To niesamowite, bo jesteœmy pierw-
szym miastem w historii, które po raz czwarty zor-
ganizuje tê imprezê – powiedzia³ Piotr Krzystek,
prezydent Szczecina. Poprzednio nasze miasto
by³o gospodarzem fina³u Zlotu Wielkich ̄ aglow-
ców w 2007, 2013 oraz 2017 roku, a dodatkowo
tak¿e 2015 r., kiedy odby³ siê u nas fina³ ba³tyc-
kiej edycji regat.

– My sobie po prostu tê pozycjê wypracowali
i wywalczyli. Myœlê, ¿e wszyscy mo¿emy byæ z
tego powodu dumni – podsumowa³ Krzyszof So-
ska, zastêpca prezydenta Szczecina. W 2021 roku
najwiêksze ¿aglowce œwiata bêd¹ rywalizowaæ
na trasie: K³ajpeda-Petersburg-Talin-Maarianha-
mina -Szczecin. Fina³ regat The Tall Ships Ra-
ces odbêdzie siê w dniach 31 lipca – 3 sierpnia
2021 r. Czekamy i zapraszamy do nas ¿eglar-
ski œwiat…  (WS)

Zdjêcia z poprzednich fina³ów: Wies³aw Seidler
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Wielkie regaty – nasze sukcesy

i nasze zwyciêstwa!
Tak¿e podczas TTSR 2018

Szczeciñskie jednostki znalaz³y siê „na pudle”
w swoich klasach, podczas fina³u TTSR'2018, a
nasza reprezentacja wyró¿ni³a siê na tle innych
za³óg i zosta³a za to doceniona w paradzie! Przy-
pomnê, ¿e tak by³o ju¿ wielokrotnie, praktycz-
nie od 2004 roku, od pierwszego udzia³u m³o-
dzie¿owej reprezentacji Szczecina w tych wiel-
kich miêdzynarodowych regatach i zlotach
¿aglowców, kiedy praktycznie corocznie nasi byli
„na pudle”, czy np. w 2012 roku, kiedy „Fryde-
ryk Chopin” z nasz¹ za³og¹ wygra³ ca³oœæ re-
gat. Podobnie wielkim sukcesem naszego mia-
sta by³y szczeciñskie fina³y TTSR w latach 2007,
2013. 2015 i 2017, i tak bêdzie z pewnoœci¹ za
trzy lata, kiedy Szczecin po raz kolejny bêdzie
gospodarzem TTSR'2021 (WS)

Mamy co œwiêtowaæ. Za nami, bez w¹tpienia,
jedne z najbardziej udanych regat The Tall Ships
Races, kiedy podczas tegorocznego fina³u w ho-
lenderskim Harlingen oficjalna m³odzie¿owa re-
prezentacja Szczecina zdoby³a tytu³ „The best
crew in the parade”, a „Fryderyk Chopin” za-
koñczy³ regaty na 2. miejscu  w klasie A, nato-
miast „Dar Szczecina” zaj¹³ 3. pozycjê w klasie
C. To ogromny sukces naszej Reprezentacji i
naszego Szczecina! Gratulujemy!!!

Najszybszym ¿aglowcem podczas tegorocznych
TTSR po raz kolejny okaza³ siê rosyjski „Mir”.
W tym roku regaty rozpoczê³y siê 14 lipca w Sun-
derland w Wielkiej Brytanii, stamt¹d uczestnicy
regat pop³ynêli w kierunku Esbjerg w Danii, póŸ-
niej do Stavanger w Norwegii, by zakoñczyæ
wyœcigi w Harlingen w Holandii. Tegoroczna
m³odzie¿owa reprezentacja Szczecina liczy³a
³¹cznie z opiekunami 93 osoby, i  rozpoczê³a re-
gaty od II. Etapu, w duñskim Esbjerg. Za ca³oœæ
przygotowania i udzia³u naszej reprezentacji w
TTSR'2018 odpowiada³o jak zwykle Centrum
¯eglarskie.

Tradycyjnie 6 sierpnia odby³a siê na redzie Har-
lingen uroczysta parada „tolszipowej” flotylli koñ-
cz¹ca fina³ TTSR'2018. Nasza  reprezentacja wró-
ci do "domu" we wtorek  rano autokarem, nato-
miast jachty C¯ – „Dar Szczecina” i „Urtica” – z
nowymi za³ogami, kontynuuj¹ rejs Szlakiem
Miast Partnerskich Szczecina.

•ród³o i zdjêcia: materia³y prasowe C¯ – Celi-
na Wo³osz  rzecznik prasowy.

PS: Rocznicowy wakacyjny rejs Szlakiem Miast
Partnerskich Szczecina wpisany jest w nasz Szcze-
ciñski Program Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej (o
czym ju¿ pisa³em). Uczestnicz¹ w rejsie dwa jachty
C¯ – „Dar Szczecina” i „Urtica”, oraz wyczarte-
rowany ¿aglowiec „Kapitan Borchard” – ³¹cznie
blisko 200 uczniów i nauczycieli, ze Szkolnych
Kó³ Edukacji Morskiej, z autokarowymi podmia-
nami za³óg na trasie. Do Szczecina wróc¹ z ostat-
ni¹ za³og¹ dopiero 1 wrzeœnia br. (WS)
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Ruszy³  nasz „Rejs Odkrywców”,

wokó³ Ba³tyku!
Wolne przed nimi œwiaty…

W lipcu na £asztowi po¿egnany zosta³ gor¹co
Morski Ambasador RP i Szczecina, czyli ¿aglo-
wiec szkolny STS „Dar M³odzie¿y”, z za³oganta-
mi z ca³ej Polski, opuszczaj¹cy kraj w wielkim
Rejsie Niepodleg³oœci i ruszaj¹cy na wokó³ziem-
ski kr¹g (o czym pisa³em) – podobne po¿egnanie
odby³o siê przy Wa³ach Chrobrego. Co prawda
m³odzi bohaterowie sobotniego po¿egnania (na
zdjêciach) – uczniowie ze szczeciñskich Szkol-
nych Kó³ Edukacji Morskiej – nie pop³yn¹ do-
oko³a œwiata, a „tylko” dooko³a Ba³tyku, tym nie
mniej ich niezwyk³y „Rejs Odkrywców” te¿ wpi-
suje siê w krajowy program ¿eglarskich wypraw
uœwietniaj¹cych narodowy Jubileusz 100-lecie
Odzyskania Niepodleg³oœci. Nasza wyprawa to
blisko 200 uczniów i nauczycieli ze szczeciñskich
szkó³, dwa miejskie jachty z Centrum ̄ eglarskie-
go – „Dar Szczecina” i „Urtica”, i wyczarterowa-
ny ¿aglowiec STS „Kapitan Burchardt”, a wszyst-
ko w ramach Szczeciñskiego Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej, oraz miejskiego projektu
„Codziennie Polskê TworzyMY”,  i, co podkre-
œlaj¹ m.in. stroje za³ogantów. Przed nimi waka-
cyjny, rocznicowy, promocyjny i szkoleniowy rejs
Szlakiem Miast Partnerskich Szczecina. Pomyœl-
nych wiatrów!

Tradycyjnie ¿eglarska uroczystoœæ rozpoczê³a
siê od ceremonia³u podniesienia Bia³o-Czerwo-
nej na wszystkich trzech  jednostkach, w trakcie
Hymnu Narodowego odegranego przez ¿eñsk¹
orkiestrê „Olimpia”. Nastêpnie kierownik wypra-
wy kapitan-senior  Mieczys³aw Ircha  zameldo-
wa³ prezydentowi miasta gotowoœæ za³óg do wy-
p³yniêcia, i z kolei odebra³ od prezydenta spe-
cjalne dyplomy okolicznoœciowe (na zdjêciach),
które z przes³aniem od Miasta Szczecina bêd¹
wrêczane w miastach partnerskich tamtejszym w³a-
dzom i samorz¹dom. Po emocjonalnym pozdro-
wieniu i po¿egnaniu m³odych ¿eglarzy przez pre-
zydenta Piotra Krzystka, jeszcze na nabrze¿u,

pierwsze za³ogi wróci³y na jachty, po czym „Dar
Szczecina” i „Urtica” ruszy³y w drogê, robi¹c run-
dê honorow¹ u burty „Kapitana Borchardta” (na
zdjêciach). ¯aglowiec ruszy³ póŸniej za nimi, te-
raz przed wszystkimi nadba³tyckie  „wolne œwia-
ty i wolne kraje”…

Ca³oœæ tej fascynuj¹cej morskiej przygody od-
by³a siê podczas wakacji, w podziale na dwie
czêœci i cztery etapy rejsu, w tym pierwsze dwa w
okresie od  23 czerwca do 20 lipca, na trasie Szcze-
cin-K³ajpeda-Gdañsk-Esbjerg, i kolejne od 13 do
31 sierpnia, na trasie Rostok-Arhus-Malmo-Szcze-
cin, z autokarowymi podmianami m³odzie¿owych
za³óg w kilku portach etapowych. £¹cznie w
wyprawie weŸmie udzia³ blisko 200 osób –
uczniów szczeciñskich szkó³ i nauczycieli – Opie-
kunów SKEM, oraz kapitanów i kadry oficerskiej
C¯. Przed nimi 56 dni ¿eglugi i ponad dwa tys.
mil morskich, wróc¹ do Szczecina – z za³oganta-
mi czwartego etapu – dopiero 1 wrzeœnia. Warto
dodaæ, ¿e w miêdzyczasie, w okresie od 21 lipca
do 12 sierpnia, „Dar Szczecina” i „Urtica” do³¹-
czyli do miêdzynarodowej flotylli regat
TTSR'2018, dla odmiany z m³odzie¿ow¹ oficjal-
na reprezentacj¹ Szczecina na pok³adach…

Realizatorem i koordynatorem Rejsu Odkryw-
ców jest Pa³ac M³odzie¿y, natomiast patronuje i
dofinansowuje ca³oœæ Gmina Miasto Szczecin, st¹d
te¿ rocznicowy,  promocyjny i partnerski charak-
ter wyprawy, na trasie której  jest m.in. siedem
portowych miast partnerskich Szczecina-K³ajpe-
da, Esbjerg, Bremehaven, Lubeka, Rostock, Gre-
ifswald i Malmö. Wszêdzie tam odbêd¹ siê umó-
wione wczeœniej spotkania z gospodarzami, któ-
rym wrêczone zostan¹ wspomniane rocznicowe
dyplomy,  a nasi m³odzi za³oganci – jako repre-
zentacja Szczecina – zaprosz¹ na pok³ad „Kapi-
tana Borchardta” delegacje tamtejszej m³odzie-
¿y, by zaprezentowaæ im nasze miasto, zaprosiæ
do nas i byæ mo¿e nawi¹zaæ dalsz¹ wspó³pracê.

– „Odwiedziny te bêd¹ okazj¹ do ewentualnych
dalszych wspólnych dzia³añ, miêdzy innymi w
zakresie edukacji, wymiany m³odzie¿y i wspólnych
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rejsów, programów ekologicznych, dbania o czy-
sty Ba³tyk, itp.” –  o czym informowa³ Grzegorz
Janowski. – "Mam nadziejê, ¿e mo¿ecie na sobie
polegaæ, ¿e wiele siê nauczycie, ¿e zdobêdziecie
morskie doœwiadczenie. ¯yczê dobrych wiatrów,
by nie p³yn¹æ na silnikach, tylko na ¿aglach.
Wierzê, ¿e bêdzie to rejs, który zapamiêtacie na
ca³e ¿ycie" – tak po¿egna³ m³odych ¿eglarzy pre-
zydent Szczecina Piotr Krzystek.

Wyruszyli w wielki rejs, ze „swoimi” kapitana-
mi: Jurkiem Szwochem („Dar Szczecina”), Tom-
kiem Andraszewiczem („Urtica”), i Wies³awem Dra-
bikiem („Kapitan Borchardt”), i  ze sprawdzon¹
od wielu lat pozosta³¹ kadr¹ oficersk¹ i wycho-
wawcz¹ z C¯, z Programu i z Pa³acu M³odzie¿y,
w tym  m.in. z Jol¹ Ga³êzowsk¹, Mietkiem Irch¹,
Wojtkiem „Bolo” Maleik¹, Dorot¹ Klimek, Mar-
kiem Bry³¹ (na zdjêciach), i innymi, z wymiana-
mi m³odzie¿y i czêœci kadry w kolejnych etapach.

                     Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Op³ynêli Ba³tyk - Szlakiem Miast

Partnerskich Szczecina!!!
Gor¹ce powitanie w domu!

„Naród, który nie szanuje swojej przesz³oœci nie
zas³uguje na szacunek teraŸniejszoœci i nie ma
prawa do przysz³oœci…”

                                      Józef Pi³sudski
Te jak¿e wymowne s³owa Marsza³ka i Naczelnika

Józefa Pi³sudskiego znalaz³y siê na okolicznoœcio-
wych dyplomach, przygotowanych z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci, a na-
stêpnie wrêczane burmistrzom i przedstawicielom lo-
kalnych w³adz miast partnerskich Szczecina, podczas
spotkañ wpisanych w program zakoñczonego w³a-
œnie 1 wrzeœnia 2018 niezwyk³ego wakacyjnego Rej-
su Odkrywców. Ca³a wyprawa, pod pe³na nazw¹ „Rej-
sów Odkrywców – Szlakiem Miast Partnerskich Mia-
sta Szczecina”, zorganizowana zosta³a w ramach wio-
d¹cego w kraju Szczeciñskiego Programu Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej, prowadzonego przez Wydzia³
Edukacji UM i Pa³ac M³odzie¿y. Gor¹ce powitanie
jednostek i za³óg czwartego etapu rejsu odby³o siê
w³aœnie w sobotê ramo, przy Wa³ach Chrobrego, z
udzia³em licznej grupy szczêœliwych za³ogantów i
ich rodzin oraz przyjació³, a tak¿e przedstawicieli
w³adz miasta i Wydzia³u Oœwiaty, z prezydentem
Piotrem Krzystkiem na czele, goœci, mediów i Or-
kiestry „Olimpia”.

Uczestniczy³o w rejsie ponad 200 uczniów szcze-
ciñskich szkó³, z nauczycielami – opiekunami Szkol-
nych Kó³ Edukacji Morskiej.  Podczas 56 dni rejsu,
w czterech etapach, od 23 czerwca do 1 w wrzeœnia,
m³odzie¿ przep³ynê³a ³¹cznie ponad 2000 mil mor-
skich. Wyprawa zorganizowana zosta³a w oparciu o
dwa miejskie jachty Centrum ̄ eglarskiego – s/y „Dar
Szczecina” i s/y „Urtica”, oraz wyczarterowany na
tê okolicznoœæ ¿aglowiec STS „Kapitan Burchardt”.
Uczestnicy odwiedzili K³ajpedê, Karlskrone, Gdañsk,
Œwinoujœcie, Kil, Bremerhaven, Esbjerg, Harlingen,
Rostock, Lubeckê, Aarhus, Malmö, Greifswald i Pe-
enemünde. Rejs zorganizowany zosta³ w ramach
naszego miejskiego projektu „Codziennie Polskê
TworzyMY”, wpisanego w krajowe obchody 100-
lecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci, By³a
to doskona³a okazja do œwiêtowania wydarzeñ z
przesz³oœci, ale równie¿ zachêta do budowania
wspólnej przysz³oœci…

Uczestnicy odwiedzaj¹c miasta partnerskie Szcze-
cina: K³ajpedê, Bremerhaven, Esbjerg, Rostock, Lu-
beckê, Malmö i Greifswald mieli mo¿liwoœæ spotkaæ
siê z przedstawicielami lokalnych w³adz i wrêczyæ
im okolicznoœciowe dyplomy, z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskê Niepodleg³oœci. By³y równie¿
rozmowy na temat dalszej wspó³pracy, miêdzy inny-
mi w zakresie edukacji, wymiany m³odzie¿y, wspól-

nych rejsów, programów ekologicznych, dbania o
czysty Ba³tyk i ochrony jego œrodowiska przyrodni-
czego, jak równie¿ dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa.

Meldunek o zakoñczeniu i wykonaniu za³o¿eñ
wyprawy z³o¿y³ Prezydentowi Miasta kapitan-se-
nior Mietek Ircha, o m³odzi za³oganci wyst¹pili
z brawurowym polonezem którym popisali siê te¿
podczas spotkañ w odwiedzanych portach. Wró-
cili do Szczecina z nowymi doœwiadczeniami
¿eglarskimi i miêdzynarodowymi, z nowymi kon-
taktami edukacyjno-morskimi, teraz wracaj¹ bez-
poœrednio do szko³y. Ju¿ myœl¹ o kolejnych ta-
kich rejsach i wyprawach. Do zobaczenia na po-
k³adach Szczeciñskiej Edukacji Morskiej!

Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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100 lat STS „Kapitan Borchardt”!

Jubileuszowo,
koncertowo, regatowo…

Jest „najm³odszym” w polskiej flotylli ¿aglow-
ców szkolnych, a równoczeœnie najstarszym w kra-
ju i jednym z najstarszych w œwiecie pozostaj¹cych
w czynnej s³u¿bie. Na swoje 100 (!) urodziny obec-
ny w³aœciciel i armator ¿aglowca - Sk³odowscy Yach-
ting, wraz z Fundacj¹ im. Karola Olgierda Burchard-
ta, zaprosi³ do Szczecina wszystkich przyjació³ i
mi³oœników wielkich ¿agli na dwudniowe „urodzi-
nowe” atrakcje,  które rozpoczê³y siê od „I. Regat o
Puchar Kapitana Borchardta” (na Odrze, w klasie
Optimist), a nastêonie by³y m.in. spotkania i szanty
na pok³adzie, z fina³owym niedzielnym jubileuszo-
wym koncertem znanego zespo³u szantowego „The
Nierobbers”. Kulminacyjnym akcentem by³a uro-
czysta gala w Starej RzeŸni, z udzia³em goœci, przy-
jació³, VIP-w, ¿eglarzy i ludzi morza, mediów… By³y
wspomnienia, prezentacje, podziêkowania i gratu-
lacje, upominki i medale, wystawa, poczêstunek, i
na koniec urodzinowy tort.

Uroczyst¹ urodzinow¹ galê w Starej RzeŸni pro-
wadzili od serca gospodarze – Halina Mainska i
Tadeusz Sk³odowski, wspomagani estradowo przez
redaktor Polskiego Radia Szczecin Katarzynê Wol-
nik-Saynê, a muzycznie przez niezast¹pionego szan-
tymena Andrzeja Koryckiego. Na pocz¹tek wszy-
scy razem odœpiewali hymn ¿aglowca, po czym by³y
multimedialne prezentacje nt. pierwszych 93 lat ¿ycia
¿aglowca, pod ró¿nymi banderami, i ostatnich sied-
miu lat, ju¿ pod Bia³o-Czerwon¹. Gospodarze po-
dziêkowali okolicznoœciowymi grawertonami i ju-
bileuszowymi medalami wszystkim instytucjom, ka-
pitanom i kadrze, ludziom morza, którzy przyczy-
nili siê i nadal pomagaj¹ w polskim ju¿ „wciele-
niu” Jubilata. Potem z kolei serdeczne gratulacje i
listy pochwalne przekazali na rêce gospodarzy spo-
tkania zaproszeni goœcie, w tym w imieniu w³adz
miasta wiceprezydent Krzysztof Soska, a tak¿e de-
legacje Szczeciñskiego Programu Edukacji Wod-
nej i ̄ eglarskiej, oraz Zachodniopomorskiego Okrê-
gowego Zwi¹zku ̄ eglarskiego (list ZOZ¯ – w za³¹-
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czeniu), a tak¿e armatora ¿aglowca „Genera³ Zaru-
ski”, i inni.  Na koniec by³  okaza³y tort, poczêstu-
nek, toasty i ¿yczenia – 200 lat, 200 lat…!!!

Przypomnê, ¿e od roku portem macierzystym
¿aglowca jest Szczecin (zast¹pi³ Gdañsk), a na
swoim pok³adzie ¿aglowiec goœci³ ju¿ kilka-
krotnie zarówno m³odzie¿ow¹ szczeciñsk¹ „tol-
szipow¹” reprezentacjê, a tak¿e laureatów Szcze-
ciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglar-
skiej, jak w zakoñczonym w³aœnie 1 wrzeœnia
br. promocyjnym i szkoleniowym Rejsie do
Miast Partnerskich Szczecina (o którym pisa-
³em wczeœniej).

STS „Kapitan Borchardt” to od 2011 roku
polski ¿aglowiec, trzymasztowy stalowy szku-
ner gaflowy. Zbudowany i zwodowany w Ho-
landii w 1918 roku s³u¿y³ pocz¹tkowo jako oce-
aniczny ¿aglowiec towarowy, potem przechodzi³
ró¿ne  koleje losu i mia³ ró¿ne nazwy, a wresz-
cie po przebudowie w 1989 roku by³ eksploato-
wany przez szwedzkiego armatora,  jako ¿aglo-
wiec szkolny, pod nazw¹ „Najaden”. Odkupio-
ny przez obecnego w³aœciciela  zosta³ sprowa-
dzony do Polski  i zarejestrowany pocz¹tkowo
w Gdañsku, gdzie te¿  8 paŸdziernika 2011 roku
odby³ siê  uroczysty chrzest pod polsk¹ ban-
der¹, wraz z nazwaniem ¿aglowca imieniem le-
gendarnego pisarza-marynisty kpt.¿.w. Karola Ol-
gierda Borchardta. Od sierpnia 2017 r. portem
macierzystym ¿aglowca jest Szczecin, a uroczy-
stoœæ zmiany bandery gdañskiej na szczeciñsk¹
nast¹pi³a w Szczecinie podczas  fina³u regat Tall
Ship Races 2017.  ¯aglowiec mo¿e zabraæ na
pok³ad maksymalnie 64 osoby w systemie rega-
towym „gor¹cej koi”, lub maksymalnie 49 osób
w rejsach szkoleniowych. Sta³¹ za³ogê stanowi¹:
kapitan, bosman, mechanik i kuk, oraz czterej
oficerowie wachtowi…

Pomyœlnych wiatrów, dla „najm³odszego”
szczeciñskiego 100-latka!!!

Tekst i zdjêcia: Wies³aw i Tomasz Seidler

ZACHODNIOPOMORSKI OKRÊGOWY
ZWI¥ZEK  ̄ EGLARSKI

Szanowna Pani
        Halina Mainska
 STS „Kapitan Borchardt”
W imieniu ca³ej spo³ecznoœci ¿eglarskiej Szcze-

cina i Pomorza Zachodniego sk³adamy na rêce
Pani serdecznie gratulacje z okazji wspania³ego
Jubileuszu jakim jest 100-lecie niezwyk³ego ¿aglow-
ca STS „Kapitan Borhardt”, najstarszego w czyn-
nej s³u¿bie na morzu pod polsk¹ bander¹ –  od
2011 roku, a równoczeœnie „najm³odszego” w
naszej flotylli ¿aglowców szkolnych. Dziêkujemy
armatorowi i ca³ej „za³odze” za wasz¹ wyj¹tkow¹
pracê, sukcesy i dokonania, w tym od 2017 roku
ju¿ ze Szczecinem na rufie. Szczególnie dziêkuje-
my za wyj¹tkowe rejsy z laureatami Szczeciñskie-
go Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej, i z
m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina w regatach
TTSR. To przyk³ad dobrej ¿eglarskiej roboty, dla
dobra ca³ego naszego morskiego regionu i mor-
skiej Polski, doskonale wpisuj¹ce siê w 100-lecie
Niepodleg³oœci RP. Gratulujemy i dziêkujemy za
to z ca³ego serca. ̄ yczymy wielu dalszych lat ¿eglu-
gi po morzach i oceanach ca³ego œwiata, na chwa-
³ê polskiej bandery, a tak¿e naszego Okrêgu, Szcze-
cina i Pomorza Zachodniego.

Prezes ZO¯¯  Zbigniew Zalewski
Sekretarz ZOZ¯ Wies³aw Seidler
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40 urodziny jachtu Zryw

Jacht Zryw – Taurus – d³ugoœæ 10,57 m, szero-
koœæ 3,69 m, pow. ¿agli 48,7 m? i zanurzeniu 2,05
m wybudowany zosta³  w 1978 roku w Szczeciñ-
skiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. Projek-
tantami jachtu Krzysztof „Kuba” Jaworski i Cze-
s³aw Gogo³kiewicz. Mia³ to byæ jacht przede wszyst-
kim szybki i takim siê okaza³, szybkim morskim
jachtem regatowym. W tym samym roku zosta³ po-
darowany od Zarz¹du G³ównego Szkolnego Zwi¹z-
ku Sportowego dla Pa³acu M³odzie¿y z okazji jego
25-Lecia. 26 paŸdziernika 1978 roku odby³ siê
chrzest jachtu. Matk¹ chrzestn¹ zosta³a Pani Irena
Janicka zas³u¿ona dzia³aczka SZS i organizacji spor-
towej dla dzieci i m³odzie¿y Zryw. Na chrzcie nadano
mu nazwê „Zryw”. Oœrodek Morski Pa³acu M³odzie-
¿y obejmowa³ swoj¹ dzia³alnoœci¹ m³odzie¿ szkoln¹.
I takie przeznaczenie mia³ równie¿ jacht. - p³ywaæ z
m³odzie¿¹, szkoliæ i wychowywaæ.

W 1980 roku Zryw z kapitanem Andrzejem Ge-
dyminem wraz z za³og¹ odby³ rejs do Tallinna,
gdzie odbywa³a siê olimpiada ¿eglarska - Moskwa
1980. Od 1981 roku pod kapitanem Miros³awem
Szymcem jacht wielokrotnie zdobywa tytu³ v-ce
mistrza Polski w regatach morskich. W 1990 roku
kapitan Mieczys³aw Ircha wraz za³og¹ odby³ rejs
do Norwegii dop³ywaj¹c do Stavanger. Do czasu
remontu na jachcie odbywaj¹ siê liczne rejsy szko-
leniowo-turystyczne po Ba³tyku.

W 2001 roku jacht przechodzi remont. Zostaje
wymieniony pok³ad, przebudowano kokpit oraz zo-
sta³y wstawione liczne wzmocnienia kad³uba i po-
k³adu. W 2004 roku kapitanem jachtu zostaje Woj-
tek Kaczor, i od razu organizuje rejs do Oslo i bierze
udzia³ w Ba³tyckich Regatach Czterech zak¹tków.
W 2005 roku wraz za³og¹ op³ywa Ba³tyk Po³udnio-
wy odwiedzaj¹c miêdzy innymi takie porty jak:
Rönne, Kalmar, Visby, Sztokholm, Verre, Ventplis.
Rejs ten zosta³ wyró¿niony przez ZOZ¯ odznak¹
Szczeciñskich ¯eglarzy Turystów Roku 2005. W
2006 roku za³oga postanowi³a odwiedziæ Œwiêtego
Miko³aja w Rovaniemi na kole podbiegunowym.
Zrobili pêtlê dooko³a Ba³tyku tym razem w kierun-
ku przeciwnym do trasy 2005 roku. Za³ogê stanowi-
³a m³odzie¿ w wieku 16-19 lat. ¯egluga trwa³a 36
dni w czasie których przep³ynêli 2353 Mm odwie-
dzaj¹c 31 portów. Po raz drugi otrzymali odznakê
Szczeciñskich ̄ eglarzy Turystów roku 2006. W 2007
roku jacht po raz pierwszy w swojej historii bierze
udzia³ w regatach TTSR z pamiêtnym fina³em w Szcze-
cinie pod dowództwem Wojtka Kaczora.  Od samego
pocz¹tku startów w regatach Zryw by³ najmniejszym
jachtem. Jachtem dowodzi³ Wojtek Kaczor.

W nastêpnym roku Zryw w regatach TTSR na
trasie z Liverpoolu (Wielka Brytania) do Maloy i
Bergen (Norwegia) z fina³em w Den Helder jacht
po raz pierwszy od kilkunastu lat znalaz³ siê na
wschód od po³udnika 10° E – czyli poza  Mo-

rzem Ba³tyckim. W regatach tych za³oga jachtu
zdobywa nagrodê najm³odszej za³ogi.

W 2009 roku dowodzenie jachtem przejmuje ka-
pitan Mieczys³aw Ircha. W 2010 roku za³oga wraz z
kapitanem dostaje wyró¿nienie ZOZ¯ „Szczeciñski
Rejs Roku 2010 – Morze Pó³nocne TTSR 2010”.
Rejs trwa³ 6 tygodni, podczas którego odwiedzono
miêdzy innymi Krystiansand, Hartlepool, Londyn,
Ostendê, Amsterdam. Podobny rejs odby³ siê rów-
nie¿ w 2014 roku podczas którego op³yniêto po³u-
dniow¹ Norwegiê a¿ do Bergen po przez Esbierg,
Londyn, Zee Brugge, Wyspy Fryzyjskie, Amsterdam,
Laboe. W 2015 roku jacht bierze udzia³ w Baltic
Tall Ship Races na trasie K³ajpeda z fina³em w Szcze-
cinie, promuj¹c Szczeciñski Program Edukacji Wod-
nej i ̄ eglarskiej w zwi¹zku z 20-leciem istnienia pro-
gramu. Z programem tym „Zryw” zwi¹zany jest od
samego pocz¹tku. Wszystkie rejsy których uczestni-
kami by³a m³odzie¿, by³y rejsami szkoleniowymi, ma-
j¹cymi na celu wychowanie przysz³ych adeptów
¿eglarstwa. Przyk³adem jest uczestnik programu i
zajêæ ¿eglarskich w Pa³acu M³odzie¿y, obecnym Cen-
trum ̄ eglarskim, Tomasz Andraszewicz, który aktu-
alnie pracuje jako kapitan jachtu Urtica w C¯.

Jacht Zryw po przep³yniêciu ponad 20 000 Mm
pod dowództwem kapitana Mieczys³awa Irchy, w
2017 roku przeszed³ pod komendê kapitana Woj-
ciecha Zakrzewskiego, równie¿ wychowanka pro-
gramu edukacji morskiej.W tym samym roku jacht
z nowym kapitanem bierze udzia³ w regatach TTSR
zdobywaj¹c IV miejsce w klasie D i jest najlepsz¹
polsk¹ jednostk¹ w tej klasie. Jest równie¿ naj-
m³odsz¹ za³og¹ w klasie.

Zryw oprócz startów w mistrzostwach Polski pod
kapitanem M. Szymcem i TTSR ma równie¿ w
swojej historii udzia³ w „Regatach Unity Line”,
„Regatach Samotników o Puchar Poloneza”. W
2011r. i w 2012 w ych regatach p³yn¹³ M. Ircha
zdobywaj¹c II miejsce w klasie otwartej. W kla-
sie double hand w tych samych regatach rok póŸ-
niej bra³ udzia³  kapitan Przemys³aw Bie³³o wraz
córk¹ Karolin¹ wychowank¹ programu edukacji,
a nastêpnie w 2017 roku pop³yn¹³ kapitan Woj-
ciech Zakrzewski z Maksymilianem Bojkiem.

Jachtowi ¿yczymy dalszej piêknej historii na
nastêpne 40 lat i jeszcze d³u¿ej.
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Andrzej Gedymin 1944-2018
Nasz przyjaciel i wspania³y ¿eglarz œp. j.kpt.¿.w.

Andrzej Gedymin  urodzi³ siê daleko od morza,
w Wilnie w 1944 roku, ale praktycznie ca³e swo-
je ¿ycie – od 1945 roku – prze¿y³, przy¿eglowa³
i przepracowa³ w Szczecinie. Ju¿ jako kilkuna-
stolatek zwi¹za³ siê z wod¹ i ¿eglarstwem, na po-
cz¹tek by³y to kajaki na jeziorze D¹bie, potem –
w 1960 r. – pierwszy i podstawowy kurs ¿eglar-
ski w CO¯ w Trzebie¿y, gdzie wœród instrukto-
rów by³¹ m.in. Teresa Remiszewska. Maj¹c takich
nauczycieli i takie wzorce szybko poszed³ w ich
œlady, najpierw z sukcesami „regaci³” siê sporto-
wo w S¯ MKS „Pogoñ”, g³ównie w klasach Ca-
det i Omega, zdobywaj¹c nawet mistrzowskie ty-
tu³y – okrêgowe i krajowe. Równoczeœnie zdo-
bywa³ z czasem kolejne uprawnienia i patenty
¿eglarskie, do jachtowego kapitana ¿eglugi wiel-
kiej, instruktora PZ¯ i sêdziego ¿eglarskiego, pro-
wadz¹c szkolenia, sêdziuj¹c regaty i dzia³aj¹c
aktywnie w MKSW Pa³acu M³odzie¿y, potem w
JK AZS, a tak¿e w CO¯ w Trzebie¿y.

    £¹cznie – jako za³ogant, potem ju¿ jako ofi-
cer i kapitan – przep³yn¹³ pod ¿aglami blisko 45
tys. mil morskich, uczestnicz¹c w kilkudziesiê-

Znany i Lubiany ¯eglarz i Dzia³acz
¯eglarski, Instruktor PZ¯,

Sêdzia ¯eglarski,
Cz³onek S¯ MKS „Pogoñ”,

MKSW Pa³ac M³odzie¿y, JK AZS,
Cz³onek Messy Szczeciñskiej

Bractwa Wybrze¿a („cyfra 119”),
Wieloletni Dziennikarz

„Kuriera Szczeciñskiego”, Cz³onek SDRP.
Wspania³y Cz³owiek Morza, Zas³u¿ony
Dzia³acz ¯eglarstwa Szczeciñskiego i

Polskiego, oznaczony Srebrnym i Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹

„Gryfa Pomorskiego”,
wyró¿niony Medalami 65 i 70 Lat

¯eglarstwa Polskiego
na Pomorzu Zachodnim, uhonorowany

Gwiazd¹ Bia³¹  Bractwa Wybrze¿a Messy
Kaprów Polskich.

Wyrazy szczerego wspó³czucia Rodzinie
sk³adaj¹  Prezes, Zarz¹d i spo³ecznoœæ

¿eglarska ZOZ¯
Andrzej, na zawsze pozostaniesz w pamiêci
zachodniopomorskiej braci ¿eglarskiej!!!

Po¿egnaliœmy œp. j.kpt.¿.w. Andrzeja Gedymina
Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie po¿e-

gnaliœmy w pi¹tek 27 bm. naszego Przyjaciela
œp. j.kpt.¿.w. Andrzej Gedymin, znanego i lubia-
nego ¿eglarza i „¿eglarskiego” dziennikarza „Ku-
riera Szczeciñskiego”. Ceremonia pogrzebowa

Na wieczn¹ wachtê odszed³
Œp. j.kpt.¿.w. Andrzej Gedymin

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy,
¿e z grona naszych kapitanów jach-
towych odszed³ na Wieczn¹ Wachtê

Œp. j.kpt.¿.w.
Andrzej
Gedymin zgromadzi³a liczne grono Rodziny, przyjació³ i

szczeciñskich ¿eglarzy, z wyró¿niaj¹c¹ siê grup¹
Braci Wybrze¿a, z Mesy Szczeciñskiej i krajo-
wej. W imieniu ca³ego zachodniopomorskiego
œrodowiska ¿eglarskiego – z kondolencjami dla
Rodziny i serdecznym kole¿eñskim po¿egnaniem
œp. Andrzeja – wyst¹pi³ Prezes ZOZ¯ Zbigniew
Zalewski, a specjalnym ceremonia³em, prowadzo-
nym przez Brata Cezarego Paw³owskiego, po¿e-
gnali Go tak¿e Bracia Wybrze¿a. W imieniu œro-
dowiska dziennikarskiego po¿egna³ œp. Andrzeja
redaktor naczelny „Kuriera Szczeciñskiego” To-
masz Kowalczyk.

Mogi³ê œp. Andrzeja pokry³y liczne wieñce,
wi¹zanki i kwiaty…

¯egnaj Przyjacielu! Spoczywaj w spokoju…
Wies³aw Seidler
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bowe, okrêgowe i krajowe, z takimi najwa¿niej-
szymi jak Morskie ¯eglarskie Mistrzostwa Pol-
ski, Miêdzynarodowe Regaty Gryfa Pomorskie-
go, Etapowe Regaty Turystyczne, Regaty Unity
Line, i wiele innych. Szczególne miejsce maj¹ w
tym organizowane od 1949 r. Regaty Jesienne o
„B³êkitn¹ Wstêgê Jeziora D¹bie”, w których g³ów-
nym trofeum jest Puchar Przechodni „Kuriera
Szczeciñskiego”; w regatach tych wielokrotnie
startowa³, potem je sêdziowa³, a w ostatnich la-
tach corocznie dekorowa³ zwyciêzców w imieniu
Redakcji (jak na zdjêciach). By³ te¿ cz³onkiem i
dzia³aczem SDRP, a tak¿e Klubu Kawaleryjskie-
go im. U³anów Podolskich.

Nasz Przyjaciel i Kolega, œp. j.kpt.¿.w. Andrzej
Gedymin, na zawsze pozostanie w pamiêci zachod-
niopomorskiej braci ¿eglarskiej, jako Wspania³y
Cz³owiek Morza, Zas³u¿ony Dzia³acz ¯eglarstwa
Szczeciñskiego i Polskiego, oznaczony Srebrnym
i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ „Gryfa
Pomorskiego”, wyró¿niony Medalami 65 i 70 Lat
¯eglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim,
uhonorowany Gwiazd¹ Bia³¹  Bractwa Wybrze¿a
Mesy Kaprów Polskich, i innymi odznaczeniami,
medalami i nagrodami…

Andrzej zmar³ w Szczecinie 20 lipca 2018 roku.
Spoczywa na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

¯egnaj Przyjacielu! Spoczywaj w spokoju…
                      Wspomina³: Wies³aw Seidler

ciu rejsach, z czego wiêkszoœæ prowadzi³ samo-
dzielnie, od jeziora D¹bie i Zalewu Szczeciñskie-
go, po ca³y Ba³tyk, Morze Pó³nocne, Morze Ir-
landzkie Pó³nocny Atlantyk i Karaiby.  ¯eglowa³
na ponad 40 ró¿nych jachtach, w tym tak zna-
nych jak „Dal II”, „Gaudeamus”, „Jurand”, „Œmia-
³y”, „Magnolia”, „Polonus”, „Umbriaga”, "Smu-
ga Cienia” czy „Zryw”, a tak¿e na ¿aglowcu „Hen-
ryk Rutkowski” /”Kapitan G³owacki”. Przez wie-
le lat p³ywanie ³¹czy³ z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹,
by³ m.in. cz³onkiem Zarz¹du SOZ¯, w Komisji
Klas Olimpijskich, sekretarzem Okrêgowego Ko-
legium Sêdziów PZ¯, kierownikiem sekcji i in-
struktorem ¿eglarstwa sportowego w Pa³acu M³o-
dzie¿y i JK AZS, organi-
zowa³ imprezy ¿eglarskie,
w tym powitanie „Œmia³e-
go” i „Poloneza”, itp. By³
te¿ cz³onkiem Szczeciñ-
skiej Mesy Bractwa Wy-
brze¿a („cyfra 119”).
Szczególne miejsce w Jego
¿eglarskich i kapitañskich
dokonaniach mia³y te¿ rej-
sy prowadzone z m³o-
dzie¿¹, w ramach Szczeciñskiego Programu Edu-
kacji Morskiej; p³ywa³ w nich z nami z nami wie-
lokrotnie, praktycznie od pocz¹tku Programu, od
1995 r.,  jako instruktor, oficer lub kapitan, g³ów-
nie na „Kapitanie G³owackim”, „Jurandzie”, „Da-
rze Szczecina”, i na innych jednostkach. Przeszko-
li³ te¿ wielu nauczycieli – Opiekunów Szkolnych
Kó³ Edukacji Morskiej, za co ³¹cznie wyró¿nio-
ny zosta³ przez nas „Wyszakiem” (na zdjêciu), i
Medalem 20-lecia Programu.

Przez ca³e doros³e ¿ycie – prywatne i zawodo-
we – konsekwentnie ³¹czy³ czynne uprawianie
¿eglarstwa z obowi¹zkami dziennikarza sporto-
wego, gdy¿ zaraz po studiach dziennikarskich na
Uniwersytecie Warszawskim podj¹³ pracê w 1965
r. w szczeciñskim oddziale Polskiej Agencji Pra-
sowej, a po roku zwi¹za³ siê z „Kurierem Szcze-
ciñskim”, w którym pracowa³ a¿ do emerytury,
tak¿e na stanowiskach kierowniczych. Oczywi-
œcie zajmowa³ siê g³ównie tematyk¹ ¿eglarsk¹, by³
najbardziej znanym „¿eglarskim” dziennikarzem
szczeciñskim, a sta³¹ popularn¹ rubrykê ¿eglarsk¹
w „Kurierze” redagowa³ zreszt¹ nie tylko do eme-
rytury, ale praktycznie do koñca ¿ycia. Tak w³a-
œnie jako ¿eglarz i jako dziennikarz przez ponad
50 lat uczestniczy³ w ¿eglarskim ¿yciu naszego
Okrêgu, osobiœcie startuj¹c i potem relacjonuj¹c
na ³amach „Kuriera” nasze  imprezy i regaty, klu-
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Tañczymy
i podziwiamy

œwiat
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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