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Myślisz: Taki gość, który codziennie musi cho-
dzić naćpany, człowiek ze strzykawką (nie
zawsze czystą) w ręku, lump, mieszkaniec
dworca, żebrak, złodziej, potencjalny nosiciel
wirusa HIV. Do głowy nie przyjdzie ci, że nar-
komanem może być elegancko ubrany młody
człowiek: student, pracownik banku, wielkiej
korporacji, z utęsknieniem czekający na chwilę
wolnego, na weekend, aby się zrelaksować,
jak eufemistycznie nazywa zwykłe ćpanie. Naj-
gorsze jest to, że jemu do głowy również nie przy-
chodzi myśl, że to nie jest normalne, a zachowanie
takie, to równia pochyła, która prowadzi bezpo-
średnio do uzależnienia, czyli do stanu, z którym

trudno poradzić sobie samemu, stanu, z którego
często trudno wyjść bez szwanku. Dramat zaczyna
się potem. Nie zawsze po tygodniu, miesiącu, czy
kilku. Dobrze wiedzą to osoby uzależnione. One
najczęściej za późno pozbyły się złudzeń co do
możliwości kontrolowanego i świadomego ćpa-
nia. Warto wiedzieć, że narkotyk ma swoje spo-
soby, aby nakłonić nas do ponownego po niego
sięgnięcia. Zachowuje się podstępnie i nawet nie
wiesz, kiedy łapie cię w swoje sieci. Mechanizm jest
prosty: bierzesz po raz pierwszy i nie wiesz, że po
jakimś czasie, kiedy używka przestanie działać, po-
czujesz się źle. Tak źle, że będziesz chciał wziąć
jeszcze raz, aby poczuć się lepiej. Kolejnym razem,

Mówisz narkoman
aby osiągnąć pożądany efekt lepszego samopo-
czucia, będziesz musiał wziąć większą dawkę…
Warto wiedzieć: Osoby, które uzależniły się od
narkotyków i alkoholu przed 18. rokiem życia, ma-
ją jedynie 50 proc. szansy, aby dożyć 30 urodzin.

Poniżej publikujemy słowniczek zawierający
narkotykowy slang:
absta – odstawienie narkotyku
afgan – haszysz
aligator, adam, batman, eva – nazwy własne

tabletek ecstasy
bacior, blant – skręt marihuany
bakać – palić marihuanę

Drodzy Czytelnicy,
z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce dolnośląski dodatek do „Ludzkiej Sprawy”, magazynu, który wrocławianom towarzyszy od ponad trzech
lat. Magazynu, który z założenia ma być zarówno informatorem, jak i platformą dyskusyjną na temat różnych ludzkich spraw. Mamy nadzieję, że
podobnie jak we Wrocławiu, „Ludzka Sprawa” zyska sobie opinię przyjaciela, powiernika i pomocnika wszystkich, którzy pomocy najbardziej po-
trzebują, są bezradni, zagubieni i odrzuceni. Będziemy starali się dotrzeć do najmłodszych, bezbronnych wobec przemocy w rodzinie, w szkole,
wyniszczonych brakiem miłości, narkomanią, alkoholizmem. Do dzieci i młodzieży. Będziemy też pomagać, publikując rozmowy z lekarzami, psy-
chologami i terapeutami. Postaramy się pokazywać kolorowe strony życia, a także, razem z władzami województwa informować o programach,
placówkach służby zdrowia i organizacjach pozarządowych oraz zadaniach pomocy społecznej realizowanych na Dolnym Śląsku.

redakcja

cd. s. II

opium, morfina, heroina – na-
turalne i półsyntetyczne prze-
twory maku

uczucie odprężenia, słabsza reakcja
na ból, euforia lub senność

apatia, swędzenie, pieczenie skóry, zwiększone wydalanie moczu, nudności i wymioty, potliwość,
drżenie, skurcze i bóle brzucha, zaparcie, bóle stawowo-mięśniowe, próchnica, senność, smród
potu, niskie ciśnienie krwi, cieknący nos, uczucie zimna, szybkie bicie serca

rozpuszczalniki – środki
wziewne

stan odurzenia i euforii, odrętwienie katar, kaszel, zapalenie spojówek, krosty i rany wokół ust i nosa, krwawienie z nosa, osłabienie
mięśni, bóle głowy, stawów, w klatce piersiowej, nudności, drżenie, stan przygnębienia,
uszkodzenia mózgu, nerwów, wątroby i nerek, oszołomienie i dezorientacja, zmęczenie, lękliwość,
zaniki pamięci, brak koordynacji ruchu

marihuana, haszysz – prze-
twory konopi indyjskich

euforia, chichot suchość w ustach i gardle, uczucie paniki, zmniejszona energia, pocenie się, niestrawność, astma,
przewlekłe zapalenie oskrzeli i krtani, trudności z koncentracją, zwiększone łaknienie, lęki lub
paranoja (obłęd)

kokaina, crack – przetwory liści
krzewu coca

krótka intensywna euforia,
błogostan

ból głowy, bladość, nudności, wymioty, zimne poty, impotencja, drgawki, depresja, bezsenność
prowadząca do wyczerpania, brak łaknienia na przemian z intensywnym głodem, cieknący
zakrwawiony nos, krosty w nosie, gorączka, kołatanie serca, utrata popędu płciowego

amfetamina – narkotyk
syntetyczny

euforia, duży przepływ energii, brak
potrzeby snu, brak apetytu, agresja,
rozszerzenie źrenic

bezsenność, wychudzenie, zmiany nastroju, wielomówność, drżenie kończyn, wymioty,
rozszerzenie źrenic, wysypka, halucynacje

LSD – narkotyk syntetyczny widzisz dźwięki i słyszysz kolory,
urojenie i halucynacje wzrokowe

omamy z napadami lęku, apatia, agresja lub depresja, zanik zainteresowań, bezsenność, wiotkość
mięśni, flashback, wysokie ciśnienie krwi, strach przed szaleństwem lub śmiercią, rozpacz,
zaburzenie koordynacji ruchów, drżenie mięśni, rozszerzenie źrenic, mdłości, psychoza, wywołuje
próby samobójcze

ecstasy – narkotyk syntetyczny podniecenie, zwiększona energia, od-
porność na zmęczenie i sen, ból głowy

niepokój, depresja, paranoja, obniżenie sprawności intelektualnej, mania prześladowcza, szybkie
nieregularne bicie serca, bóle w klatce piersiowej, drżenia, skurcze mięśni

Nazwa (grupa) narkotyków Reklamowane efekty Efekty, o których dealer ci nie powie

CZEGO NIE POWIE CI DEALER
Efekty działania poszczególnych rodzajów narkotyków o których na pewno nie powie ci twój dealer:

Informacje pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
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Kobiety po przejœciach,
mê¿czyŸni z przesz³oœci¹

bajzel – miejsce handlu narkotykami; dworzec
biała dama – kokaina
buchać – odurzać się środkami wziewnymi
burchać – palić marihuanę
charlie – kokaina
cent – porcja narkotyku: centymetr sześcienny
cyknąć – zażyć narkotyk dożylnie
dawać sobie po kablach, dawać w kanał – za-

żywać narkotyki dożylnie
dopina – środki dopingujące, anaboliki
dragi – narkotyki (ogólnie)
dropsy – tabletki ecstasy
dżamba – marihuana
feta, fufu – amfetamina
frykać – zażywać środki odurzające, które działają

w interakcji ze śluzówką
grzać – zażywać narkotyki
grzejnik – narkoman

Metadon albo hera
Leczenie metadonem musi iść w parze z całkowitą
abstynencją od narkotyków. Pacjenci raz w mie-
siącu (losowo) oddają mocz do badania. Obec-
ność w moczu niepożądanych substancji z reguły
powoduje wykluczenie z programu. Czyli powrót
do codziennej determinacji zdobycia narkotyku.
– Tych „powrotów” do wcześniejszego życia wro-
cławska poradnia nie policzyła zbyt wielu. Za to
zgłaszają się coraz to nowi chętni, a warunki loka-
lowe nie pozwalają na ich przyjęcie – mówi Jacek
Gąsiorowski. W poradni prócz programu metado-
nowego, mieści się również punkt informacyjno-
konsultacyjny nt. narkotyków (również dla osób
spoza programu), a także wykonuje się bezpłatne
anonimowe testy na obecność wirusa HIV. Kie-
rownik i koordynator wrocławskiego programu
metadonowego twierdzi: lokum to nasza najwię-
ksza bolączka, brakuje nam powierzchni nie tylko
na przyjmowanie kolejnych pacjentów, ale też na
rozwinięcie innych działań, np. edukacyjnych,
terapeutycznych.

Zdrowe dzieci
Terapia metadononowa jest bardzo skuteczna
w przypadku ciężarnych narkomanek, może je
uchronić przed powikłaniami położniczymi i zabu-

Robert*, 24 lata, od roku bierze udział w programie metadonowym:
Zaczęło się banalnie. Kiedy miałem pięć lat, moi rodzice się rozwiedli. Ojciec alkoholik stracił prawa
rodzicielskie, a mama została z trójką dzieci bez środków do życia. Pracowała na dwóch etatach, żeby nas
utrzymać. Właściwie nigdy jej nie było. Wychowywało mnie podwórko, tam był mój dom. Pojawiły się
problemy w szkole, problemy z prawem, złe towarzystwo. Wiadomo, na grzanie musisz mieć pieniądze.
Biorę narkotyki od 14 lat. Różne. Zaczynałem od palenia marihuany i amfetaminy. Potem był kompot.
Kilkakrotnie leczyłem się w ośrodkach dla uzależnionych. Wytrzymywałem tam po kilka, kilkanaście
miesięcy – najdłużej półtora roku. Wychodziłem i dalej nie brałem przez 2-3 miesiące. Po jednym z ta-
kich wyjść poznałem dziewczynę w Częstochowie i zamieszkałem z nią. Było fajnie, ale nie miałem
pracy. Zbliżały się wakacje. Więc wróciłem na stare śmieci i długo nie trzeba było czekać. Przez telefon
powiedziałem jej, że to koniec. Zresztą byłem już wtedy w takim stanie, że… Wśród kompociarzy
wieści o poradni metadonowej rozchodzą się błyskawicznie. Zapisałem się. Mam wiele problemów
zdrowotnych, ale przede wszystkim prawnych. Jakoś próbuję to ogarniać, w poradni wiele mi pomagają.
Powiem tyle, gdybym tu nie trafił, to pewnie bym się już zaćpał.

* imię zostało zmienione

Czy wiesz, że…
Pierwsze przypadki stosowania opiatów
w Polsce zanotowano blisko pół wieku te-
mu. Najczęściej stosowali je pracownicy
służby zdrowia z racji najłatwiejszego do-
stępu do np. morfiny czy kodeiny; po-
wszechne były również kradzieże leków
z aptek oraz fałszowanie recept. Na po-
czątku lat 70. XX w. dwaj uczniowie
technikum chemicznego z Gdańska opraco-
wali metodę otrzymywania heroiny domo-
wym sposobem, tzw. kompotu.

helena, hera, hercia – heroina
juma – kradzież
kirać – odurzać się środkami wziewnymi
klony, pestki – clonozepan (psychotrop)
kompot – polska heroina
materiał – narkotyki (ogólnie)
naczesany, nafukany, nakręcony, nałykany,

nastukany – odurzony narkotykami
odkurzać – przyjmować narkotyki przez nos
paszczak – lufka do palenia marihuany
pstrykanie – ćpanie
przedmuchać, przyhajcować – odurzać się,

przyjmować narkotyki
pudrować nosek – przyjmować narkotyki przez

nos
sanatorium – instalacja służąca do palenia

marihuany, zwana też „haszbar” lub „ława”
sfilmować się – mieć halucynacje
siuu – marihuana

skun – niezwykle mocna odmiana konopi upra-
wiana w specjalnych warunkach

szuwar – marihuana
śnieg – kokaina lub amfetamina
trafiony – zarażony wirusem HIV
usiąść na gary – produkować narkotyki
wacław biały – amfetamina
witamina a – amfetamina
witamina c – kokaina
wytrzepany – odurzony narkotykami
wytyrany, zajechany – uzależniony od wielu lat
zapadka – zapaść po spożyciu dużej ilości

narkotyku
zachmurzyć się – zapalić skręta albo papierosa
zejście, zjazd, zwał – końcowe stadium spożycia

środków odurzających
zgięty – stan głodu narkotycznego
(oprac. na podstawie www.narkomania.org.pl
oraz rozmów z uzależnionymi)

cd. ze s. I Narkotykowy slang

METADON podawany jest tylko osobom uzależ-
nionym od heroiny, które kilkakrotnie, nieskutecz-
nie leczyły się w ośrodkach terapii uzależnień. – Nie
widzę żadnych negatywnych aspektów takiego le-
czenia. Wręcz przeciwnie, narkomani uczą się, znaj-
dują pracę, rozwiązują problemy prawne i rodzinne.
Uczą się funkcjonować w codzienności – mówi dr
Jacek Gąsiorowski, kierownik i koordynator wroc-
ławskiego programu metadonowego. – Narkomani
kłują się trzy, cztery razy dziennie, brudną igłą, nie
dbają o to, w jakim otoczeniu. Założenie jest takie,
by przychodzili do nas regularnie i nie ćpali dożylnie.
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rzeniami w rozwoju płodu. Właściwie tylko wów-
czas, gdy zdecydują się one na leczenie substytu-
cyjne, mogą również brać udział w kuracji anty-
retrowirusowej, czyli przyjmowania odpowiednich
lekarstw, by uchronić dziecko przez zakażeniem
wirusem HIV. Jeśli kobieta stosuje terapię profila-
ktyczną, ryzyko przekazania potomstwu wirusa
jest znikome, wynosi poniżej dwóch procent.
– W ciągu dwóch lat naszej działalności, cztery
pacjentki zaszły w ciążę i urodziły dzieci. Maluchy
są zdrowe, zadbane, widujemy je dość często – mó-
wi Stella Zielińska, pracownik socjalny z wrocław-
skiej Poradni Terapii Uzależnień od Substancji
Psychoaktywnych.

NA DOLNYM ŚLĄSKU działają dwie poradnie
metadonowe. To ciągle za mało.

Wrocławskie liczby są takie: stu dwudziestu
pacjentów, z których połowa zakażona jest wiru-
sem HIV. Średnio mają po trzydzieści lat, po cztery
razy byli w ośrodkach leczenia uzależnień i dzie-
więć razy przeżyli detoks. Podobne życiorysy, prze-
orane rozprawami sądowymi, pobytami w po-
prawczakach i zakładach karnych. Chyba każdy
mógłby się podpisać pod hasłem blogera: Jak umrę,
to pójdę do nieba, bo piekło mam już za sobą. To
piekło może byłoby czarniejsze, gdyby nie ucze-
stnictwo w programie metadonowym.

WE WROCŁAWIU program leczenia substytu-
cyjnego działa od dwóch lat. Zajmuje się tym ZOZ
Stare Miasto – Poradnia Terapii Uzależnień od
Substancji Psychoaktywnych. Obecnie leczy się
sto dwadzieścia osób z Wrocławia i ościennych
powiatów, takich jak Środa Śląska, Strzegom,
Wołów, Brzeg Dolny, Brzeg Opolski, Oleśnica.
Tylko wtedy ma to sens, gdy pacjent może każ-
dego dnia przyjechać do ośrodka. Prócz otrzymy-
wania codziennej dawki metadonu, uczestniczy
w terapiach indywidualnych i grupowych, spotyka
się z lekarzami, pracownikami socjalnymi, psycho-
logami. Ma szansę skończyć z heroiną. I zacząć
nowe życie. Czy ją wykorzysta, zależy wyłącznie
od niego samego. W zgorzeleckiej placówce, która
rok temu obchodziła jubileusz dziesięciolecia dzia-
łalności – jest podobnie, choć pacjentów prawie
o połowę mniej.

We Wrocławiu i w Zgorzelcu – jak wszędzie
zresztą – uzależnieni są z reguły w trudnej sytuacji
życiowej. Wielu nie ma stałego miejsca zamie-
szkania, pracy, środków na utrzymanie. W wię-
kszości nie mogą liczyć na wsparcie ze strony
bliskich. Mają konflikty z prawem, często sami
wytwarzają narkotyki. Pogarsza się ich stan zdro-
wia (pośród zagrożeń na pierwszym miejscu
znajduje się ryzyko zakażenia HIV, HCV i HBV,
ale także toksoplazmozą, gruźlicą, kiłą, rozwój
zakrzepowo-zatorowego zapalenia żył, skrajne
wyniszczenie organizmu niehigienicznym trybem
życia, wreszcie śmiertelne przedawkowanie).

Co to są opiaty?
Zalicza się do nich substancje otrzymywane
z przetworów maku lekarskiego (np. „kom-
pot” uzyskiwany domowym sposobem ze
słomy makowej), jak również syntetyczne
środki przeciwbólowe, działające na recep-
tor opiatowy. Należą do nich: opium, morfina
i heroina (również w postaci do palenia, tzw.
brown sugar). Do grupy tej wchodzi również
metadon – doustny, syntetyczny narkotyk,
używany od lat 60. jako substytut heroiny,
stosowany w leczeniu narkomanów przyj-
mujących narkotyki drogą iniekcji (zastrzy-
ków). Powyższe substancje, a zwłaszcza
heroinę, uważa się za najbardziej uzależnia-
jące znane człowiekowi narkotyki.

www.narkomania.org.pl

Dolnośląskie placówki prowadzące

program metadonowy:

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psy-

choaktywnych, Wrocławskie Centrum Zdrowia

SP ZOZ, Podwale 7, 50-043 Wrocław,

tel. (071) 356 07 80

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej, Poradnia Terapii Uzależnień od Środ-

ków Psychoaktywnych, ul. Warszawska 37a,

59-900 Zgorzelec, tel. (075) 775 87 00

Artykuł 40 KK
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza,

przetwarza albo przerabia środki odurzające
lub substancje psychotropowe albo przetwa-
rza mleczko makowe lub smołę makową, pod-
lega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa
w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurza-
jących, substancji psychotropowych, mleczka
makowego albo słomy makowej lub czyn ten
został popełniony w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej lub osobistej, sprawca podlega
grzywnie i karze pozbawienia wolności na
czas nie krótszy od lat 3.

Artykuł 41 KK
1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa

lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności
wynika, że służą one lub są przeznaczone
do niedozwolonego wytwarzania, przetwa-
rzania lub przerobu środków odurzających
lub substancji psychotropowych, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto:
– przystosowuje do niedozwolonego wytwa-

rzania, przetwarzania lub przerobu środków
odurzających lub substancji psychotropowych
naczynia i przyrządy, choćby były wytworzo-
ne w innym celu, albo

– wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu
popełnienia przestępstwa określonego w art.
40 ust. 2.

Artykuł 42 KK
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, przywozi

z zagranicy, wywozi za granicę lub przewozi
w tranzycie środki odurzające, substancje
psychotropowe, mleczko makowe lub słomę
makową, podlega grzywnie i karze po-
zbawienia wolności do lat 5.

Artykuł 43 KK
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wprowadza

do obrotu środki odurzające, substancje
psychotropowe, mleczko makowe lub słomę
makową albo uczestniczy w takim obrocie,
podlega grzywnie i karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. (...)
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa

w ust. 1, jest znaczna ilość środków odu-
rzających, substancji psychotropowych,
mleczka makowego lub słomy makowej,
sprawca podlega grzywnie i karze pozba-
wienia wolności do lat 10.

Przepisy prawne
dotyczące
narkotyków:
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Szukanie alternatywnych metod leczenia uzale-
żnionych – skoro konwencjonalne leczenie nie
przynosi pożądanego efektu – jest bardzo po-
trzebne. W wielu krajach, również u nas, z powo-
dzeniem zostały wprowadzone programy polega-
jące na zmniejszaniu rozmaitych szkód i zagrożeń
związanych z życiem w społeczeństwie osób
uzależnionych. Jak choćby wymienia się zużyte
pompki (strzykawki) i kolki (igły) na nowe.

Elżbieta Borek

cd. s. IV
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Bli¿ej ludzi

Elżbieta Borek: Praesterno to po łacinie „toro-
wać drogę, prowadzić, przygotowywać”. Jak
to się u was odbywa?
Marek Bawolski: Dojrzewanie to najbardziej
burzliwy, pełen niepokoju, buntu i wątpliwości
okres w życiu człowieka. Oczywiście u każdego
nastolatka wygląda to inaczej, każdy inaczej
przeżywa. Młody człowiek zastanawia się, co się
wokół niego dzieje. Próbuje to ogarnąć, zrozu-
mieć. To także czas wielu kryzysów, w szczegól-
ności w relacjach z bliskim osobami. Bywa, że aby
rozładować napięcie czy emocje, nastolatki sięgają
po narkotyki, alkohol, papierosy. Czasami jest to
temat zastępczy, który ma odwrócić uwagę od
innych trudności. Naszym głównym celem jest
nauczenie młodych ludzi wchodzenia w bliskie
relacje z innymi i traktowania życia jako wyzwania
a nie zagrożenia. To solidny fundament przyszłego
życia.
To bardzo trudne. Jak tego dokonać?
Spotkania w grupach odbywają się raz w tygodniu
przez dziesięć miesięcy. Mają swoje fazy: od
integracji, gdzie uczestnicy poznają się nawzajem,
poprzez fazę relacji, podczas której uczą się
otwarcie rozmawiać o tym, jak się ze sobą czują
i co o sobie myślą, co przygotowuje ich do rozmów
o sprawach dla nich ważnych i umożliwia wejście
w etap prac indywidualnych, gdzie mogą
rozwiązywać problemy, aż do fazy rozstaniowej.
Toczy się proces grupowy. Uczestnictwo w mło-
dzieżowych grupach wsparcia pozwala lepiej
rozumieć siebie i otoczenie, pomaga rozwiązywać
sytuacje kryzysowe, takie jak na przykład rozwód
rodziców, ciągnące się konflikty pomiędzy nimi,
obojętność z ich strony lub nadopiekuńczość,
problem przemocy w grupach rówieśniczych czy

eksperymentalne sięganie po używki.
Młodzież często to robi?
Różnie. Zdarzyło się kilka razy, że wysłaliśmy kogoś
na leczenie do stowarzyszenia Jestem lub Wyspa.
Nasza fundacja tym się nie zajmuje. Pamiętam
jednego chłopaka, który po pracy nad sobą tam,
wrócił jeszcze do nas. Spotkaliśmy się po latach
na ulicy. Nie rozmawialiśmy niezobowiązująco jak
znajomi, którzy widzą się pierwszy raz po długiej
przerwie, tylko od razu opowiedział, co robi, gdzie
pracuje, jak wyglądają sprawy z dziewczynami
i rodzicami. Inny punkt odniesienia. Myślę, że mu
się udało.
Ośrodek istnieje od kilkunastu lat. W zajęciach
wzięło udział kilkuset nastolatków. Czym ich
przyciągacie?
Mówimy ich językiem i dotykamy spraw, którymi
żyją i z którymi nie zawsze potrafią sami sobie
poradzić. Uczestnictwo jest całkowicie dobrowol-
ne. Nikt nie podpisuje cyrografu, czasami ktoś
rezygnuje. Rekrutacja odbywa się we wrześniu
i październiku. Pierwsze spotkania rozpoczynają
się, gdy tylko zbierze się grupa, 10-12 osób.

Rozmowa z Markiem Bawolskim, pełnomocnikiem Fundacji Praesterno i kierownikiem Ośrodka
Profilaktyki Środowiskowej „AD”

Fundacja Praesterno jest organizacją poza-
rządową, której celem jest przeciwdziałanie
wszelkim formom i przejawom patologii spo-
łecznej (w tym narkomanii, alkoholizmowi,
przemocy), wykluczenia społecznego osób
lub grup oraz promowanie i wspomaganie
edukacji. Ma osiem oddziałów: w Bielsku Bia-
łej, Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Gdań-
sku, Łodzi, Puławach i Lublinie.
Fundacja prowadzi kilka projektów, m.in.
poradnię dla osób uzależnionych od narkoty-
ków i ich bliskich oraz redaguje kwartalnik
Serwis Informacyjny – „Narkomania”. Posiada
rekomendację Krajowego Biura ds. Przeciw-
działania Narkomanii.

Fundacja Praesterno we Wrocławiu i Ośrodek
Profilaktyki Środowiskowej „AD”

50-246 Wrocław, ul. Kościuszki 80a
czynny od pon. do pt. w godz. 15.00-19.00
w czasie roku szkolnego
tel. (071) 372 31 48
e-mail: wrocław@praesterno.pl

Działalność wrocławskiego Ośrodka Profilak-
tyki Środowiskowej jest finansowana przez
Gminę Wrocław, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii oraz osoby
fizyczne i prawne.

Artykuł 44 KK
1. Kto czyni przygotowania do przestępstwa

określonego w art. 42 ust. 1 lub art.43.
ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

Artykuł 45 KK
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej

osobie środka odurzającego lub substancji
psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich
użycie albo nakłania do użycia takiego środka
lub substancji, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1,
udziela środka odurzającego lub substancji
psychotropowej małoletniemu lub nakłania
go do użycia takiego środka lub substancji
albo udziela ich w znacznych ilościach innej
osobie, podlega karze pozbawienia wolności
do lat 5.

Artykuł 46a KK
1. Kto, będąc właścicielem lub działającym

w jego imieniu zarządcą albo kierownikiem

Przepisy prawne dotyczące narkotyków:

A przedłużeniem tego jest wakacyjny zlot.
Tak. Od trzech lat wyjeżdżamy w góry (wcześniej
nad morze) wspólnie z uczestnikami grup z Bielska
Białej, Krakowa i Lublina. To nie jest zwykła „ko-
lonia”. Panują tu trochę inne zasady, między
innymi 4 reguły abstynencji od: alkoholu, narko-
tyków, seksu i agresji. Kto je złamie, wraca do
domu. Uczestnicy współdecydują o tym, co
będziemy robić poprzez składanie swoich pro-
pozycji. Mają też częściową możliwość wyboru,
w których zajęciach chcą brać udział, mają dużą
swobodę w ustalaniu codziennego rozkładu zajęć.
Mają też kadrę, która pracując z nimi przez prawie
rok, zna każdego, więc łatwiej jest przyjść i po-
rozmawiać o tym, jak się czują. Wypełniamy czas
na maksa, nie ma miejsca na nudę.

Więcej informacji:
www.praesterno.pl/ops/wroclaw

zakładu gastronomicznego, lokalu rozryw-
kowego lub prowadząc inną działalność usłu-
gową, mając wiarygodną wiadomość o popeł-
nieniu przestępstwa określonego w art. 43,
45 lub 46 na terenie tego lokalu, nie powia-
damia o tym niezwłocznie organów ścigania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 48 KK
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środ-

ki odurzające lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Artykuł 49 KK
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak,

z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub
konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych,
podlega karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł 55 KK
1. W razie skazania za przestępstwo określone

w art. 40-49, sąd może orzec na cele zapo-
biegania i zwalczania narkomanii nawiązkę
w wysokości do 50.000 zł.

cd. ze s. III


