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Nowi gdaƒszczanie
zteroosobowa rodzina Szyszkowskich, potomkowie
polskich zes∏aƒców wywiezionych w 1936 roku
z Wo∏ynia do Kazachstanu, znajduje si´ ju˝ w Gdaƒsku.
Paƒstwo Szyszkowscy przebywajà ju˝ nad Mot∏awà
i mieszkajà w lokalu przydzielonym im przez Zarzàd Miasta Gdaƒska. Ma∏˝eƒstwo Szyszkowskich ma te˝ zagwarantowane zatrudnienie. Pani Helena podejmie prac´ w Uniwersytecie Gdaƒskim, a pan Kazimierz pracowaç b´dzie
w NadleÊnictwie Gdaƒsk. Starszy syn paƒstwa Szyszkowskich, Wiktor, zamierza rozpoczàç studia podyplomowe na
Wydziale Zarzàdzania Uniwersytetu Gdaƒskiego; zaÊ m∏odszy, Micha∏, kontynuowaç b´dzie rozpocz´te ju˝ wczeÊniej
studia na Politechnice Gdaƒskiej. Decyzj´ o zaproszeniu rodziny Szyszkowskich do Gdaƒska Zarzàd Miasta podjà∏ na
poczàtku ubieg∏ego roku. Postanowienie to jest realizacjà
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odzice zazwyczaj nie pozwalajà
swoim nastoletnim dzieciom piç
wódki. DoÊç cz´sto jednak nie majà
nic przeciwko temu, by m∏ody cz∏owiek raczy∏ si´ piwem. Tymczasem
pó∏ litra tego trunku to porcja alkoholu równa 50 g wódki. Badania prowadzone wÊród pi´tnastolatków wykaza∏y, ˝e w miesiàcu je poprzedzajàcym blisko 70 proc. ch∏opców i ponad
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uchwa∏y Rady Miasta Gdaƒska ze stycznia 1996 roku
w sprawie osiedlania si´ w gminie Gdaƒsk rodzin narodowoÊci polskiej zamieszka∏ych w Kazachstanie i innych republikach Êrodkowoazjatyckich by∏ego ZSRR. ProÊba rodziny Szyszkowskich o mo˝liwoÊç osiedlenia si´ w Gdaƒsku
poparta by∏a rekomendacjami towarzystwa „Powrót”
z Warszawy oraz Gdaƒskiego Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków,
którego stypendystà jest m∏odszy syn paƒstwa Szyszkowskich.
W 1996 roku na zaproszenie w∏adz miasta do Gdaƒska
przyby∏a czteroosobowa rodzina Licznarowskich, a póêniej
rodzina Stefaƒskich. W∏adze Gdaƒska pomog∏y te˝ wczeÊniej dwóm innym rodzinom z Kazachstanu, które do miasta trafi∏y wprawdzie z w∏asnej inicjatywy, ale znalaz∏y si´
póêniej w bardzo trudnej sytuacji materialnej. ■

W ostatnich latach wzros∏o
spo˝ycie alkoholu, zw∏aszcza piwa. Pijà coraz m∏odsi;
jeszcze nie tak dawno po pomoc do oÊrodków terapeutycznych zg∏aszali si´ pi´çdziesi´ciolatkowie, teraz coraz cz´Êciej przychodzà ludzie ko∏o trzydziestki.

nieƒ El˝bieta Kobarenka oraz instruktor terapii uzale˝nieƒ Andrzej
Kowalczys. Oferta przewidziana jest
wprawdzie dla m∏odzie˝y w wieku od
16 do 22 lat, ale sà to doÊç p∏ynne
granice, bo przyj´ty zostanie tak˝e
ktoÊ nieco m∏odszy, czy starszy.
Nie sà potrzebne ˝adne skierowania ani ksià˝eczki RUM (tzw. bia∏e
ksià˝eczki). Po prostu mo˝e przyjÊç

Bezp∏atna pomoc
54 proc. dziewczàt pi∏o alkohol, natomiast a˝ 40 proc. ch∏opców i 22 proc.
dziewczàt (czyli co piàta!) upi∏o si´.
Stàd te˝ fachowej pomocy potrzebujà
coraz m∏odsze osoby. Wspólna z doros∏ymi terapia prowadzona w przychodniach specjalistycznych, Wojewódzkim OÊrodku Terapii Uzale˝nieƒ od Alkoholu oraz w punktach
AA nie jest dobrym rozwiàzaniem,
bo z nastolatkami trzeba rozmawiaç
inaczej. Choçby dlatego, ˝e doros∏y
jest w stanie przyznaç si´ do alkoholizmu, m∏ody cz∏owiek natomiast
uwa˝a, ˝e w ka˝dej chwili mo˝e przestaç piç, nie ma wi´c ˝adnego problemu. A przecie˝ wie, czym mo˝e si´
skoƒczyç nadu˝ywanie alkoholu, bo
najcz´Êciej pochodzi z rodziny z pro-

blemem alkoholowym. Choroba ta,
jak ka˝da, nie wybiera – dotyka
wszystkie Êrodowiska, nie tylko patologiczne. Dlatego Fundacja Pomocy Dzieciom Skrzywdzonym „Dar
Gdaƒska”, dzi´ki finansowemu
wsparciu przekazanemu przez Miejskà Komisj´ Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych, organizuje bezp∏atne konsultacje dla m∏odzie˝y
nadu˝ywajàcej alkoholu.
Co Êrod´ i czwartek w siedzibie
OÊrodka Terapii Dzieci i M∏odzie˝y
z Rodzin Alkoholowych przy ul. Rac∏awickiej 17 we Wrzeszczu (wejÊcie
od ul. KoÊciuszki), w godz. 15 – 19
b´dà udzielaç porad psycholog kliniczny specjalista w terapii uzale˝-

ka˝dy, kto czuje potrzeb´ porozmawiania o swoim piciu; mogà przychodziç równie˝ rodzice, inni krewni,
przyjaciele czy szkolni pedagodzy,
s∏owem ka˝dy, komu zale˝y na pomocy bliskiej osobie nadu˝ywajàcej
alkoholu.
Wszelkie informacje uzyskaç
mo˝na od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 8 – 20 pod numerem telefonu 347-89-30. Jest to tak˝e numer,
pod którym mo˝na si´ zarejestrowaç
na konsultacje.
Dotychczas w Polsce terapi´ grupowà dla m∏odzie˝y nadu˝ywajàcej
alkoholu prowadzi∏o tylko kilka
oÊrodków; najbli˝sze to Poznaƒ
i Warszawa. ■

