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ROZDZIAŁ I 

 

Wiosna 1984 r. 

 

Pociąg relacji Warszawa - Gdańsk turlał się leniwie z wrodzoną sobie 

opieszałością. Rozkoszne słońce było bardzo wylewne i bogate w swojej obfitości, 

tu i tam zaczynała majaczyć dziewicza zieleń, a Telewizja Polska transmitowała w 

tym czasie mecze piłki nożnej w ramach rozgrywanych wtedy Mistrzostw Europy. 

Wszystko to nie miało w tym czasie dla mnie najmniejszego znaczenia, liczyło się 

coś zupełnie innego. Siedząc gdzieś przy oknie w wagonie drugiej klasy, tępo 

patrzyłem na przelatujące, mazowieckie krajobrazy. 

Dzień wcześniej wyszedłem ze szpitala psychiatrycznego w radomskich 

Krychnowicach. Warunkiem opuszczenia oddziału zamkniętego było przymusowe 

leczenie, co oznaczało wyjazd do ośrodka w Zapowiedniku w województwie 

ówczesnym gdańskim, do którego to skierował mnie punkt konsultacyjny 

Stowarzyszenia MONAR  z ulicy Hożej w Warszawie. 

Trzy tygodnie wcześniej IV oddział zamknięty krychnowickiego szpitala 

„serdecznie” przywitał mnie średnio urokliwym spojrzeniem kilku nafaszerowanych 

psychotropami i nieufnie patrzących pacjentów oraz obrzydliwą herbatą z wiadra 

w aluminiowym, półlitrowym kubku. Kilka razy wcześniej - w ciągu ostatnich pięciu 

lat - bywałem już na "krychnowickich salonach", więc wydawać by się mogło, 

że wjeżdżałem tam jak do siebie.  

Czułem się podle. 

Ostatni kilkumiesięczny cug był szczególnie intensywny, ponieważ z grupą 

moich kumpli "od pompki" doszliśmy do swego rodzaju doskonałości w produkcji 

kompotu. Był bardzo mocny, bardzo szkodliwy i bardzo uzależniający. 

Strach przed głodem narkotycznym - zwanym w naszym slangu "ssaniem" - 

był zawsze ogromny. Moja codzienność wtedy, to był po prostu dramat. Ówczesne 

dni to albo produkcja na jakiejś parszywej melinie, w smrodzie, w oparach amoniaku, 

rozcieńczalnika i kilku innych pseudo afrodyzjaków, albo krótki błogostan 

po przywaleniu kolejnej działki, albo załatwianie gratów i odczynników do następnej  

produkcji. Jednym słowem przejebane.  

Nie miało to nic wspólnego z jakąkolwiek przyjemnością. To taka przyjemność 

jak moczenie nocne: chwilowa ulga, ale w ogóle  nie rozwiązuje problemu.  

Dwadzieścia jeden lat, 186 cm wzrostu 67 kg waga. Ówcześni ekonomiści 

mówili na takich jak ja: "Długi jak miesiąc, a chudy jak wypłata". Miałem skrajnie 

wycieńczony organizm, zwijałem się z bólu, mdlałem z osłabienia, wymioty, 

mdłości, dreszcze, sraczka, bardzo mocne bóle reumatyczne, myślałem wtedy, że 

nie wytrzymam tego detoksu. 

Nie wiedziałem wtedy czy bardziej bałem się, że zejdę, czy że sobie coś zrobię 

nie wytrzymując bólu. Wiedziałem też - jako stały bywalec oddziałów zamkniętych - 

że większości pacjentów, moim towarzyszom niedoli, podawany był lek Fenactil. 
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Fenactil to mocny środek psychotropowy, powodujący u delikwenta uspokojenie, 

poczucie senności, czyli generalne zamulenie organizmu. Nam, osobom na detoksie, 

oprócz znikomych środków przeciwbólowych i kroplówki, nie podawano praktycznie 

nic.  

Oczywistym było to, że pierwsza noc będzie najtrudniejsza – ssanie w tę 

pierwszą noc na głodzie - obsesyjnie się jej bałem. Wymyśliłem  wtedy, że w czasie 

kolacji, gdy panie pielęgniarki będą jak zwykle rozdawać lekarstwa moim 

współbiesiadnikom, to ukradnę któremuś z nich chociaż jedną tabletkę tamtejszego 

mózgojeba, może jakieś Relanium i może uda mi się  na tyle zamulić swój cherlawy 

organizm, żeby chociaż na krótką chwilę zasnąć. Udało się dogadać z dwoma 

pacjentami, że ja im dam zajarać dobrego szluga, ale pod warunkiem, że oni oddadzą 

mi cześć swojej wieczornej porcji lekarstw.  

Tak się też stało. Cztery pomarańczowe tabletki Fenactilu i cztery kapsułki 

Sineqanu to była moja działka, to miało być moje zbawienie i ulga w walce 

o przetrwanie nadchodzącej nocy. Połknąłem to wszystko za jednym zamachem koło 

godziny  20:00. Jako nowoprzyjęty pensjonariusz, łóżko miałem ustawione 

na korytarzu w pobliżu dyżurki pielęgniarek - taka niby obserwacja. 

Po dłuższej chwili, gdy połknięta mieszanka wybuchowa zaczęła działać 

czułem, że tracę kontakt z rzeczywistością. Czułem ogromne zawroty głowy i 

resztkami świadomości pamiętałem  jak  dwóch bardzo silnych sanitariuszy przypięło 

mnie do łóżka skórzanymi pasami, a ja na siłę chciałem się uwolnić, krzycząc, grożąc 

im i wygadując najdziwniejsze bzdury, do czasu aż wreszcie zasnąłem skrajnie 

wycieńczony. 

Wstyd mi było jak cholera, gdy sanitariusz opowiadał mi całą tę historię 

po krótkim czasie od tego zdarzenia, a personel miał ze mnie niezłą polewkę przez 

kolejnych kilka dni. 

Pierwszy tydzień ciągnął się w nieskończoność. Permanentny ból, dreszcze, 

podłe samopoczucie i bardzo słaby wycieńczony organizm. Wtedy właśnie - jak 

nigdy dotąd - panicznie bałem się, że nie przeżyję. Jezu, jak ja się obsesyjnie bałem! 

Strach mnie wręcz paraliżował, a w rozklekotanej emocjonalnie duszy kłębiły się 

miliony nastrojów i myśli – również tych samobójczych. 

Mama przychodziła do mnie regularnie w odwiedziny przynosząc pyszne 

obiady, wszelkiej maści smakołyki i wszystko czego narkomańska dusza zapragnęła. 

Wszystko po to, żeby tylko ulżyć synkowi w cierpieniu. Zawsze w takich chwilach 

widziałem w jej kochanych oczach nadzieję, skrywany lęk i najwspanialszą matczyną 

miłość. 

Kolejne dni upływały sennie, ale powoli zacząłem odzyskiwać jakąkolwiek siłę. 

W środowisku narkomańskim naszego miasta na bieżąco wiedzieliśmy, kto jest 

na detoksie, kto w ośrodku, kto z ośrodka uciekł, kto siedzi w pudle, kto jest w 

ostrym ciągu i u kogo można  wysępić chociaż marną działkę  towaru. Podobnie było 

i tym razem. Wieść o moim pobycie w Krychnowicach szybciutko rozeszła się w 

kręgu zainteresowanych. 
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Któregoś pięknego przedpołudnia, gdy siedziałem sobie na parapecie przy 

otwartym oknie bezczynnie patrząc w dal, w pewnej chwili zobaczyłem jak zza muru 

pawilonu wyłania się postać i nagle usłyszałam znajomy głos jednego z moich 

kumpli narkomanów. 

- Siemanko stary - wyszeptał kaprawo koleś. 

- Cześć M..... - odpowiedziałem konfidencjonalnie.  

- Tu na czwórce to przejebane jest - w ten sposób zaczyna rozmowę mój 

koleżka.  

- Żebyś wiedział, że przejebane - szepnąłem automatycznie - Teraz to już mi 

trochę lepiej - mówiłem dalej, jednocześnie odpalając kolejnego papierosa - Jeszcze 

kilka dni temu to z wyrka się zwlec nie mogłem, a te bezduszne piguły niczym nie 

chcą poratować nieszczęśliwego pacjenta. 

 - Piguły to miej w dupie! - odpowiada mój ziomek i dalej ciągnie swoją bajerę - 

Jak chcesz to mam ze sobą trochę dobrego towaru i wystarczy, że chociaż ze dwa 

centy (cm3)  dasz "po strunach" i w sekundę poczujesz się jak w niebie.  

Momentalnie  zrobiło mi się gorąco i czułem, że oblewa mnie zimny pot. 

Jeszcze chwilę wcześniej obiecywałem sobie, że już nigdy nie sięgnę po żaden towar 

i nawet w ten sposób  odpowiedziałem mojemu rozmówcy, że nie chcę, bo najgorszą 

ssawę już przetrzymałem i zaczynam się coraz lepiej czuć. 

Mój koleś, wyjątkowej urody cwaniak, z profesorską pewnością odpowiada mi 

stanowczo: 

- Przecież jedziesz za kilka dni do ośrodka, tam będziesz się leczył z nałogu 

i wróżę Ci długie życie w trzeźwości - wtrącił ironicznie - a teraz to przypierdol sobie 

strzała, bo towar mam naprawdę prima sort. - Na dowód czego wymachuje mi przed 

oczyma strzykawką z igłą i z brunatną substancją w środku. - I nockę prześpisz całą 

i apetyt Ci wróci i za kilka dni też tu wpadnę to podrzucę ci kolejną działeczkę. - 

Dalej przekonywał mnie stanowczo. 

Oczywiście moje wcześniejsze, mocne postanowienia okazały się być warte 

mniej niż przysłowiowy funt kłaków. Wyciągnąłem rękę przez okienną kratę, 

jednocześnie kiwając głową w geście zgody. Znów poczułem się w swojej 

narkomańskiej skórze i już kombinowałem czym sobie ścisnę rękę w przedramieniu, 

żeby szybko i sprawnie wprowadzić igłę do coraz bardziej zanikających żył. 

- Zara, zara…  - mówi mój koleś i delikatnie cofa rękę z towarem - wiesz, 

znamy się długo, lubimy się i nieraz z jednej pompki braliśmy koks, ale ten towar ma 

swoją cenę. Mogłem go sprzedać na mieście i nawet miałem chętnych - dalej 

opowiada  podekscytowany - ale pomyślałem przyjacielu, że Ty będziesz 

potrzebował bardziej niż inni. 

 Oni mogą sami sobie zrobić towaru czy gdzieś kupić, a Ty jesteś zamknięty 

na świrowni i nie masz takich słodkich warunków, więc postanowiłem, że przyjaciela 

w biedzie trzeba poratować. 

- Ty skurwysynu, Ty jebana gnido, Ty ruro bardaszana! - Pomyślałem. 

To przecież kurestwo najwyższego sortu przynosić towar na odwyk i chcieć za to 
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kasę. Zauważył moje zdenerwowanie i pogardę, ale obaj udaliśmy, że jest git, bo on 

potrzebował kasę, a ja już podjąłem decyzje, że ta działka będzie moja. 

Nie pamiętam ile to było w cyfrach, ale wiem też, że nie miałem takiej sumy. 

Miałem tylko część. Mama zostawiła mi pieniądze na wszelki wypadek, jakby się 

synkowi zachciało przysłowiowej gwiazdki z nieba, a że przychodziła do mnie 

praktycznie codziennie to i zostawianie większych sum nie miało sensu, tym 

bardziej, że jeszcze nie wypuszczali mnie z oddziału na teren szpitala, na tak zwany 

spacerniak. 

 Koleś szybko znalazł wyjście z sytuacji i zaproponował, że da mi połowę tego 

co było w strzykawce, ja mu dam całą kasę jaką mam, natomiast za kilka dni będzie 

niby tędy przejeżdżał, to przywiezie mi towaru ile będę chciał.  

Tak się też stało. Wymieniliśmy szybko nasze dobra i od razu poszedłem 

do łazienki "przybić" działkę, a koleś czekał pod oknem na zwrot pustej strzykawki. 

Bardzo sprawnie zdjąłem górę od piżamy, rękawem ścisnąłem lewą rękę tuż nad 

łokciem, następnie kilka ruchów palcami w celu podpompowania krwi i uwypuklenia 

żyły i już po chwili poczułem to, co się w takich momentach czuje. 

Poczekałem chwilę, aż przejdzie pierwsza mocna, gorąca fala i faktycznie w 

tym momencie poczułem się dobrze. Oddałem szybko koledze strzykawkę, jeszcze 

chwilę pogadaliśmy o newsach z radomskiego świata i mój koleś zniknął obiecując, 

że za kilka dni zjawi się ponownie, a ja poszedłem na łóżko i od razu twardo 

zasnąłem. 

Dopiero będąc kilka miesięcy w ośrodku zrozumiałem jaki byłem słaby. Jak 

słaba i bezradna jest narkomańska natura, jaką ogromną siłę ma nałóg. Nie miałem 

nic do gadania w zderzeniu z rzeczywistością. Chwilę tylko trwało, nim moje mocne 

postanowienie przestało cokolwiek znaczyć. 

Pod wieczór odwiedziła mnie jak zwykle mama z pysznym obiadem i deserem. 

Ucieszyła się bardzo, widząc mnie w lepszej formie i w weselszym nastroju, lecz 

nie miała bladego pojęcia czym ów nastrój był spowodowany. Teraz czerwienię się 

jak to piszę i jest mi głupio, ale wtedy to było normalne: okłamać, oszukać, 

zakombinować. 

 Opowiadała bardzo szczęśliwa i podekscytowana, że mój starszy brat, wtedy 

studiujący w Warszawie, jest w stałym kontakcie w punktem na Hożej i  tam go 

zapewnili, że miejsce w ośrodku  czeka i że od razu po wyjściu ze szpitala muszę tam 

pojechać. Martwiła się tylko, że będę tam musiał być aż dwa lata, ale wizja 

trzeźwego najmłodszego synka jawiła się na jej twarzy szczęśliwym obliczem i 

cierpliwością.   

Na kilka dni przed wyjściem ze szpitala znów niespodziewanie pojawił się mój 

koleś z ofertą super towaru w bardzo atrakcyjnej cenie. Czekałem w podświadomości 

na niego, choć wmawiałem sobie, że ten ostatni raz to był naprawdę ostatni. 

Przyszedł w momencie kiedy byłem totalnie bez kasy i widziałem jak wkurwił się na 

maksa. Tak jak poprzednim razem, teraz też znaleźliśmy salomonowe wyjście z 

sytuacji. 
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 Dałem mu w zastaw swój dowód osobisty bez którego nie mogłem pojechać 

do ośrodka, a to z kolei było dla niego gwarancją że kasa mu wpłynie zaraz po moim 

wypisie ze szpitala.  

I znów ta sama łazienka, ta sama piżama i to samo uczucie. 

Wtedy też przekonałem się, że uzależnienia nie leczy się ambulatoryjnie, że 

pobyt gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu odosobnienia, bez wcześniejszego 

umeblowania pod "własnym sufitem", jest po prostu stratą czasu. 

Po kilku dniach wyszedłem ze szpitala. W domu byłem dosłownie dwa dni 

i następnego ranka spakowałem w niewielką torbę kilka najpotrzebniejszych 

ciuchów. Objętość bagażu sugerowała bardziej, że jadę gdzieś na weekend niż na 

dwuletni pobyt po za domem. 

Mama przygotowała pyszne i obfite śniadanie, dała mi pieniądze na bilet 

i na kieszonkowe do ośrodka. Płakała na pół ze szczęścia, a na pół ze strachu. 

Uściskała mocno i ucałowała po matczynemu, a ja obiecałem, że jak dojadę to 

napiszę list z informacją jak tam jest. Jeszcze tylko odbiór dowodu od mojego 

towarzysza niedoli  i już można było jechać do nowego nieznanego życia. 

Pech chciał, że wchodząc do kolegi, już na klatce schodowej poczułem zapach 

odparowywanego rozcieńczalnika, a to mogło oznaczać tylko jedno: produkcja idzie 

w najlepsze i właśnie dobiega końca. 

Oczywiście nie myliłem się. Zapukałem umówionym, tajnym sygnałem. Kolega 

otworzył szybko drzwi i jeszcze szybciej je zamknął, gdyż działalność w warunkach 

totalnej konspiracji mieliśmy opanowaną do perfekcji. 

Na stole stała już świeżo  wyprodukowana porcja towaru. W pierwszej chwili 

udałem, że nawet mnie to nie interesuje, że tylko biorę dowód, oddaję zaległy dług 

i spadam na dworzec, gdy nagle mój koleś mówi:  

- No pojebało cię stary? Nie przywalisz na odchodne? Zobacz jaki towar 

pierwsza klasa… - powoli i z aptekarską dokładnością wciągając świeżą produkcję 

do dwudziestocentymetrowej strzykawki. - Ile masz jeszcze kasy? - zapytał niby 

od niechcenia. 

- Coś tam mam, ale wiesz, muszę jeszcze kupić bilet i mieć na fajki w ośrodku 

i na jakieś drobne wydatki. - Odpowiedziałem wymijająco.  

Szybko okazało się, że bilet to kupię u konduktora, albo raczej dam mu po cichu 

pół ceny w łapę, a za oszczędzoną  różnicę wejdę w posiadanie działki świeżego 

koksu, przygotowanego do konsumpcji na miejscu. Przywaliłem bardzo solidną 

porcję, a że byłem świeżo po detoksie, to kopało podwójnie.  

Ledwo wyszedłem od kolesia z domu i doczołgałem się na dworzec. Taki byłem 

nawalony, że nie mogłem iść  na prostych nogach. Całe szczęście, że wsiadłem 

w odpowiedni pociąg. Z konduktorem szybko bardzo znaleźliśmy wspólny język, 

a szeleszczący banknot przycementował nasza znajomość. 

Jechałem tępo patrząc w okno.  

Siedzieli w przedziale jacyś ludzie i chyba nawet komentowali moje poniżej 

krytyki zachowanie, że przysypiam opierając się po chamsku o towarzyszy podróży, 
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że mi ślina z ust zwisa i że palę dużo papierosów. Latało mi to oczywiście koło dupy, 

przecież jechałem ze skierowaniem do miejsca gdzie leczą narkomanów.  

Różne legendy i wieści gminne krążyły w owym czasie na temat ośrodków 

MONAR. Że trzeba ciężko pracować, że obcinają każdemu łeb na łyso, że każą 

chodzić w drelichach, że żarcie do dupy i że w ogóle to jest przejebane i bez sensu.  

Tak na prawdę to nie miałem ochoty na jakieś wyjazdy dokądkolwiek, a już 

na pewno nie na wakacje ośrodkowe. Wtedy byłem jeszcze po innej stronie 

barykady. Chociaż narkotyki zabrały mi kilka lat młodości i zdrowia, to mentalnie 

nie byłem gotowy na terapię. Wyjazd do ośrodka w Zapowiedniku to była kolejna 

ucieczka. Tym razem ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości .  

Milicja radomska prowadziła postępowanie przygotowawcze przeciwko mnie 

i kilku moim kolegom. Zarzut dotyczył produkcji i sprzedaży środków odurzających. 

Mówiąc otwartym komunikatem wybór był bardzo wąski: albo szybki detoks i 

wyjazd do ośrodka resocjalizacji, albo do pierdla. Więzienia bałem się bardzo i 

dlatego grzecznie jechałem pociągiem do miejsca przeznaczenia, bo wizja najbliższej 

przyszłości w charakterze skazanego nie była najprzyjemniejsza.  

Do Zapowiednika dotarłem tuż przed wieczorem, taksówką ze Starogardu 

Gdańskiego. Jadąc, już z daleka widać było duży poniemiecki dworek, jakieś 

mniejsze budynki gospodarcze i sporo dużych drzew. Okolica naprawdę bardzo 

malownicza i spokojna.  

Pan kierowca Taxi szarmanckim gestem depnął po hamulcach, oznajmiając tym 

samym, że nasza podróż właśnie dobiegła końca. Zapłaciłem za kurs poczciwemu 

człowiekowi i w miarę sprawnie wysiadłem z samochodu zamykając za sobą drzwi. 

W tym właśnie momencie dopiero dotarło do mnie, że jestem gdzieś na północy 

Polski, kilkaset kilometrów od domu i w  zupełnie nowej, nieznanej mi dotąd 

rzeczywistości. Pojęcia nie miałem co mnie tu czeka, ale wiedziałem, że muszę 

tu zostać. 

 Stałem krótką chwilę na drodze prowadzącej do dworku i całkiem niedaleko 

zauważyłem wysokiego, postawnego mężczyznę, dziecinnie bawiącego się z psem 

rasy owczarek niemiecki. Podszedłem bliżej, do owego jegomościa, dosłownie 

na odległość dwóch metrów, w momencie gdy on właśnie podnosił kawałek kija 

z ziemi, którego rzucał swojemu pupilowi.  

Zamurowało mnie przez moment. Około trzydziestoletni facet, prawie 

dwumetrowego wzrostu o siwiejących włosach i dziecinnie szczerym uśmiechu. 

Twarz miał spokojną, majestatyczną wręcz. To była taka majestatyczność, do której 

chciało się lgnąć. Resztkami swojej uprzejmości  i elegancji ukłoniłem się 

zdawkowym dzień dobry ,oświadczając jednocześnie, że właśnie jestem szczęśliwym 

posiadaczem skierowania do tutejszej placówki, na dowód czego pokazałem trochę 

zmiętą kartkę będącą moją przepustką do nowego życia. 

Uśmiechnął się bardzo przyjaźnie, jakby chciał powiedzieć: cieszę się stary, 

że przyjechałeś do nas, ale powiedział coś zupełnie innego. Z politowaniem, 
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z nieskrywanym rozczarowaniem i pozytywną złością, powiedział do mnie 

zdawkowo, jednocześnie rzucając kij, za którym pobiegł rozkoszny psiak.  

- Jesteś nawalony przyjacielu kak meserschmit, a tu nie ma dla takich miejsca. 

Warunkiem pobytu tutaj kogokolwiek, jest absolutna trzeźwość. Jeśli masz 

skierowanie do nas to przyjdź ewentualnie jutro jak już wytrzeźwiejesz, a teraz 

spadaj stąd. 

Godzina było koło 21.00 i powoli mrok zasypywał okolicę.  

- Gdzie tu się można  przenocować do jutra? - zapytałem zbaraniały. 

- Gdzie chcesz, ale na pewno nie na terenie ośrodka. - Odpowiedział 

sympatyczny gość i dodał jeszcze żebym spadał jak najprędzej, aby nikt z pacjentów 

nie widział mnie przywalonego.  

Wkurwił mnie ów jegomość, że pogonił przyszłego pacjenta za bramę, ale zrobił 

na mnie mimo wszystko pozytywne wrażenie. Polubiłem go.  

Dokąd pójść? Gdzie ja w ogóle jestem? Dookoła pola, las i za chwilę będzie 

ciemno. Może pojadę z powrotem do domu, przeszło mi przez głowę?  

Przecież nie masz baranie kasy na jakąkolwiek podróż, odpowiedział mój 

wewnętrzny "minister finansów". Przecież cały swój majątek zostawiłeś u kolegi 

w Radomiu, a za ostatni grosz przyświrowałeś burżuja i przyjechałeś taksówką tutaj 

jak hiszpański wójt, więc teraz kładź się gdzieś pod drzewem i się módl żeby cię wilk 

nie opierdolił.  

Zobaczyłem w oddali kilka blado majaczących świateł, co mogło sugerować, 

że całkiem niedaleko od tego miejsca jest jakieś życie homo sapiens. Może dobrzy 

ludzie przenocują gdzieś w stodole, pomyślałem, idąc w tamtą stronę coraz żywszym 

krokiem. 

Po drodze już układałem sobie w głowie, jaki kit wcisnę spotykanym ludziom, 

żeby dali się gdzieś przenocować. Dosłownie po dziesięciu minutach podszedłem 

do obejścia, w którym paliło się już wieczorne światło na podwórku i widziałem, że 

ktoś tam jest.  

Akurat trafiłem na dwoje starszych ludzi, jak się okazało później, gospodarzy 

owego domostwa. Ukłoniłem się grzecznie i powiedziałem, że przyjechałem 

w odwiedziny do mojego brata, do owego ośrodka, tam w dolinie koło lasu, ale 

dopiero jutro będę mógł się z bratem zobaczyć i czy nie dało by rady przespać się 

gdzieś u szanownych Państwa. Sekundę dosłownie popatrzyli na siebie poczciwi 

gospodarze i niemal jednocześnie odpowiedzieli: 

- Oczywiście, jak najbardziej i z przyjemnością, będzie nam bardzo miło.  

Ja na to, że niestety nie mam kasy i nie będę w stanie  zapłacić za nocleg 

i w ułamku sekundy zrozumiałem jaką strzeliłem gafę, chyba ich obraziłem.  

- Jakich pieniędzy? O czym ty mówisz chłopcze? - Zapytał mnie pan gospodarz, 

obejmując przyjaźnie za ramię. 

Pani gospodyni przygotowała wspaniałą  kolację. Pyszny wiejski chleb i do tego 

konserwa, taką jak na żniwach dają i pomidor z cebulą i jeszcze duży kubek gorącej 



Mirosław Ziętkowski „Dancing with the book” 
Pierwszy na świecie projekt zakładający wydanie książki autorstwa 100 osób.  

 
 

8 

 

herbaty. Do dziś pamiętam ten smak i nieraz nawet kupuję sobie konserwę Lunch 

Meat, gdyż ona do znudzenia przypomina mi tamten smak i tamte chwile. 

Czułem się jak bydlak. Musiałem ich kłamać odpowiadając na  pytania: Skąd 

jestem? Co tu robi mój brat? Czy rodzice żyją? Czym się zajmują? Czy studiuję? Czy 

pracuję? I tak dalej. W międzyczasie okazało się, że mam przygotowany pokój 

z wygodnym łóżkiem z pierzyną taką jak na wsi i z ogromną poduszką. 

Jaki to był piękny dom, chociaż bardzo skromniutki. Ileż tam było dobroci 

ludzkiej i życzliwości. Uświadomiłem sobie wtedy, że jedyną osobą, która 

kiedykolwiek tak mnie traktowała, to była moja mama. Przecież owi ludzie widzieli 

mnie pierwszy raz w życiu i spokojnie mogli nie zgodzić się na jakikolwiek mój 

nocleg. 

 Jak już się kładłem do ciut skrzypiącego łóżka, wtedy przyszedł pan gospodarz 

i zaproponował, że jeśli nie jestem zbyt zmęczony i lubię piłkę nożną, to właśnie  

teraz jest transmisja z Mistrzostw Europy i jak mam ochotę, to on włączy telewizor, 

ale trochę przyciszy, ponieważ oni idą zaraz spać, a ja żebym tylko wyłączył 

odbiornik jak już będę chciał zasnąć.  

Nie pamiętam kto był głównym bohaterem spotkania, kto strzelił gola, 

czy w ogóle ktoś strzelił, ale doskonale pamiętam klimat tego domu. Łza zakręciła mi 

się wtedy w oku, że obcy ludzie zupełnie bezinteresownie i ot tak po prostu po 

ludzku, traktują Cię jak swoje dziecko. Wtedy to było dla mnie coś absolutnie 

nowego. W moim dotychczasowym świecie liczyło się tylko, aby kogoś okłamać, 

wykorzystać i mieć dla siebie jak najwięcej. 

Długo wtedy nie mogłem zasnąć, chociaż trudy podróży dawały o sobie znać. 

Jak się później okazało, to właśnie tam zaczął się proces mojej resocjalizacji. 

Zupełnie obcy ludzie, starsi i utrudzeni życiem, ot tak po prostu dali mi wspaniałą 

lekcję miłości, szacunku i dobroci. Teraz rozumiem co wtedy czuli, ponieważ  wiem 

co to znaczy pomóc komuś bezinteresownie i wiem jaka to przyjemność i radość. 

Nazajutrz obudziła mnie pani gospodyni zapachem jajecznicy, którą 

wciągnąłem jak przeciąg. Podziękowałem najlepiej jak umiałem za gościnę i za 

nocleg, a w odpowiedzi usłyszałem, że nie ma za co i że życzą mi wszystkiego 

najlepszego i żeby Pan Bóg miał mnie w swojej opiece. 

Dotarłem do ośrodka koło godziny 9.00 i miałem wrażenie, że czekają na mnie. 

 

----------------------------------- 

 

Dlaczego tutaj się znalazłem?  

Dlaczego w ogóle sięgnąłem kiedyś po narkotyki? 

Dlaczego miliony ludzi poddaje się nałogom?  

 

Cóż to za potężna filozofia życiowa, która powoduje, że na własne życzenie 

ludzie zostawiają wszystko co mają najcenniejsze i najważniejsze i idą jak zbłąkane 

bezradne owieczki na łaskę i niełaskę nałogu? 
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Jaka jest jego definicja? Czy istnieje jakakolwiek racjonalna definicja czegoś  

nieracjonalnego, w tym przypadku samookaleczenia własnego ciała i osobowości?  

Bardzo długo czasu potrzebowałem, aby uświadomić sobie czym jest nałóg 

i zrozumieć jego mechanizmy i specyfikę działania. W czasie dziewiętnastu miesięcy 

pobytu w ośrodku leczenia uzależnień  w Zapowiedniku, rozłożyłem go 

na najdrobniejsze szczegóły. W trzeźwym życiu ośrodkowym, w tysiącach 

codziennych sytuacji  i zdarzeń, zacząłem dostrzegać go coraz bardziej. Poznawałem 

swoje inne oblicze, na które nigdy nie zwracałam uwagi, czy raczej nie chciałem 

zwracać, bo to nie było  wygodne. 

 

Mówiąc najbardziej obrazowo, nałóg to taki fałszywy, obłudny kolega 

skurwysyn, który największą satysfakcję ma wtedy, gdy robisz to co on ci nakazuje. 

Śmieje Ci się w twarz i uwielbia patrzeć na to, jak robisz z siebie szmatę 

i pośmiewisko. On nie ma nikogo innego oprócz Ciebie i dlatego sto procent swojej 

uwagi i aktywności poświęca Tobie.  

Przy tym jest bardzo inteligentny, chytry i przebiegły. Zna Ciebie lepiej niż 

Ty sam. Doskonale wie kiedy może  i kiedy powinien zaatakować. Daje czasami 

złudne poczucie, że go nie ma, albo że to Ty nim kierujesz, ale gówno prawda i 

tak i tak w odpowiednim dla niego i w słabym dla Ciebie  momencie atakuje. Atakuje 

mądrze, przebiegle a przede wszystkim bardzo skutecznie.  

Jest jak kameleon. Ma wiele twarzy, zabarwień i odcieni, jest również 

bardzo czujny i skupiony tylko na Twoich słabościach. 

 

Tak samo jak komórki nowotworowe rozwijają się najlepiej w organizmie 

zakwaszonym, zaczynając atakować najsłabsze i najbardziej wątłe części naszego 

organizmu, dokładnie tak samo nowotwór osobowości, czyli nałóg - atakuje 

najbardziej słabe obszary naszego „Ja”. On nie bierze się z nikąd, on nie spada 

jak grom z jasnego nieba. Narkomania nie jest chorobą przenoszoną drogą 

płciową czy dziedziczoną genetycznie. Powstaje i rozwija się czasami całymi latami 

w naszej świadomości w osobowościach z podatnym gruntem. 

Pochodzę z rodziny określanej mianem robotniczej. Rodzice bardzo ciężko 

i uczciwie pracowali fizycznie. Obecnie  oboje są już od dawna na  emeryturze. 

Mieszkaliśmy w jednym z bloków w Radomiu na Borkach.  

Tata był pracownikiem fizycznym fabryki łączników na Potkanowie. 

Był brygadzistą, czyli takim niby współczesnym menedżerem. Był odpowiedzialny 

wraz ze swoim zespołem za jakaś tam cześć procesu produkcji i często przypominał 

mi swoim zachowaniem, takiego "Poczciwinę", filmowego bohatera z czasów 

komunistycznych. Ogromnie zaangażowany i odpowiedzialny i w stu procentach 

oddany swojej fabryce oraz swojej filozofii.  
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Mama całe życie zawodowe pracowała w handlu. W szczytowym okresie  była 

przez długi czas kierownikiem sklepu spożywczego, w radomskiej spółdzielni PSS 

Społem. 

Jestem najmłodszym dzieckiem z naszego rodzeństwa. Mam jeszcze trzech 

starszych braci. Często miałem wrażenie, że  jako najmłodszy syn  mogłem liczyć 

na szczególne uprzywilejowanie.  

No właśnie?! 

To dlaczego sięgnąłem po narkotyki?! 
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ROZDZIAŁ II 

 

 

Pierwsze dni 

 

Pamiętam, to była sobota 12 maja 1984 roku. Około godziny 9:30 dotarłem 

do bramy placówki. Poranny, majowy spokój delikatnie mąciły odgłosy 

ośrodkowego życia. Gdzieś było słychać stukanie młotka, gdzieś odgłosy pasących 

się krów, a  jeszcze gdzieś głosy dzieciaków bawiących się bezstresowo.  

Jakież było  zaskoczenie, gdy pierwszą osobą napotkaną wtedy był mój bardzo 

dobry kolega, z którym jeszcze całkiem niedawno wspólnie braliśmy narkotyki. 

On również miał zdziwioną i chyba nawet zadowoloną minę, ale okazało się, że 

kolega pełni bardzo ważną funkcję w hierarchii ośrodkowej. 

 Był w SOM (Służba Ochrony Monaru), czyli był w grupie 3-4 osób z pośród 

ponad trzydziestoosobowej społeczności ośrodkowej, która miała za zadanie 

permanentnego sprawdzania najróżniejszymi metodami, trzeźwość wszystkich 

członków społeczności. 

 Byłem zdziwiony, że przywitał mnie jakoś tak oficjalnie automatycznym 

„cześć” i oznajmił, że koniecznym będzie udać się do jednego z pomieszczeń w 

dworku w celu szczegółowego sprawdzenia stanu trzeźwości oraz rzeczy, które ze 

sobą przywiozłem. Po chwili pokazał się jeszcze jeden chłopak i wspólnie wzięli się 

za szczegółową kontrolę.  

Powiem tak, rewizja osobista to przy tym pikuś. Wydawało mi się wtedy 

to oczywiście przesadzone i bez sensu, takie drobiazgowe przeszukiwanie każdego 

centymetra ubrań i pozostałych rzeczy. Widać było, że panowie są bardzo sprawni 

w tym co robią i doskonale wiedzą czego i w jaki sposób szukać. Szybko też 

zrozumiałem, że tego rodzaju działania prewencyjne są bardzo ważne i konieczne 

w codziennym funkcjonowaniu  placówki, aby utrzymać w ryzach nie 

najgrzeczniejszą przecież młodzież. 

 Próbowałem silić się na jakieś żarty i taki chciałem być fajny, ale chłopaki 

bardzo szybko uświadomili mnie, że nie rozmawiamy tu o tym co było kiedyś, a 

raczej skupiamy się na tym co jest obecnie i na tym co będzie. Mówiąc wprost 

usłyszałem komunikat: „Słuchaj gościu - my tu o ważne rzeczy się bijemy, nie 

jesteśmy tu na wakacjach i w nagrodę, tylko napierdalamy się o nasze życie – 

ROZUMIESZ? Dziwne mi się to wydało i takie w ogóle nie naturalne, ale w ich 

głosie było czuć powagę sytuacji.  

Po około dwóch godzinach wnikliwego sprawdzania oraz po zapoznaniu mnie 

z zasadami i regułami funkcjonowania ośrodka, wreszcie poznałem miejsce gdzie 

było moje łóżko. Czteroosobowy pokój obok sali kominkowej. Widać było, że ktoś w 

tym pokoju już mieszka, ale kompletnie nie wiedziałem z kim przyjdzie mi spędzać 

najbliższe dni.  
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Ośrodek w Zapowiedniku powstał w 1982 roku. Na początku działalności 

placówki było to obiekt do totalnego remontu, po kilku czy kilkudziesięciu nawet 

latach niefunkcjonowania. W czasie gdy zacząłem swoją terapię spora część 

pomieszczeń była już wyremontowana i nadająca się do w miarę komfortowego 

zamieszkania. Jak to się mówi „Szału nie ma, ani dupy nie urywa”, ale  można było 

być spokojnym o dach nad głową.  

Około 12.00 zaczęło się! Pierwsza praca! Miałem to „szczęście”, że dzień 

wcześniej przywieziono kilka ton  węgla i pozostało tylko proste zadanie, ów węgiel 

przetransportować do piwnicy obok kotłowni i ja miałem sobie z tym poradzić.  

Duża łopata, ja i kilka ton czarnego złota. Ależ to był widok! Ledwo na nogach 

stałem trzymając w ręku narzędzie do mojego sukcesu, a sama wizja wielu godzin 

spędzonych na rzucaniu węgla do kotłowni powodowała, że robiło mi się słabo.  

Myślałem sobie wtedy: To chyba jest jakaś banda kretynów i ściemniaczy. 

Pewnie sami obijają się na maxa, a mi każą robić najczarniejszą robotę. Pracowałem 

w poczuciu niesprawiedliwości i braku elementarnej wyrozumiałości. Oczekiwałem 

najbardziej zrozumienia, współczucia, potraktowania na szczególnych przywilejach 

i oczywiście oczekiwałem jakiejkolwiek przerwy. Pogoda była idealna dla 

odpoczynku i relaksu, a mniej nastrajała do fizycznej pracy.   

Próbowałem rozglądać się dookoła i bardziej poznać i zrozumieć o co tu chodzi 

tak naprawdę.  

Czułem się jak bym był w jakiejś totalnie innej rzeczywistości. Nie miałem bladego 

pojęcia czy to dobrze, że jestem tutaj czy to jakaś totalna pomyłka. W głowie pustka 

i strach przed tym co tu będzie, pomieszana ze strachem i wizją tego co może mnie 

czekać gdybym stąd chciał wyjechać. Myśli kłębiły mi się w głowie i miałem 

wrażenie, że jestem totalnie rozklekotany emocjonalnie.  

Praca fizyczna nigdy wcześniej nie była dla mnie czymś oczywistym. Nie 

lubiłem pracować, nie widziałem sensu w codziennym chodzeniu do pracy. Lekko, 

łatwo i przyjemnie to był mój ideał pracy. Miałem wrażenie, że jestem obiektem 

permanentnej inwigilacji, że ktoś obserwuje mnie i tylko czeka, aby przyłapać mnie 

na obijaniu się.  

Pierwsze ruchy łopatą były niezdarne, trudne i kosztowały mnie wiele wysiłku. 

Co chwila prostowałem kręgosłup i udawałem, skrajnie zmęczonego, odpalając 

kolejnego papierosa i popijając wodę dostarczoną przez kogoś z kuchni. Uśmiecham 

się teraz pisząc ten fragment, ponieważ kojarzę dużo ludzi postępujących, 

czy pracujących podobnie. Czy to w firmach, z którymi współpracowałem 

czy współpracuję, czy to na salach lub boiskach treningowych, czy w wielu innych 

miejscach są ludzie, dla których najważniejszą kwestią jest zrobić dobre wrażenie 

i broń Boże nie napracować się zbyt. 

Co ci ludzie ośrodkowi tu robią, jak funkcjonują, co tu jest ważne, w jaki sposób 

mogę się najwygodniej tu ustawić itd.? Mnóstwo takich i podobnych pytań 

przelatywało z szybkością błyskawicy. W ogóle nie mogłem skupić się na niczym, 

czy  racjonalnie myśleć.  
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Codzienność ośrodkowa to oczywiście regularna praca, wcześniej rozpisana 

i ustalona przez osoby odpowiedzialne za proces planowania i koordynacji zadań, 

czyli ZARZĄD. To również czas wolny, różne zajęcia i aktywności wynikające 

z życiowych  planów każdego z nas. Ktoś chodził do szkoły, ktoś uczył się grać 

na instrumencie, ktoś języka angielskiego, a ktoś aktywnie udzielał się w sporcie, 

a jeszcze ktoś po prostu odpoczywał.  

Mówiąc ogólnie ośrodek żyje swoim życiem i jak najbardziej życiowe są 

tu wszystkie elementy codzienności. Praca to najczęściej podstawowe zajęcia typu 

sprzątanie dworku i biurowca. Dyżur na kuchni, prace w terenie: uprawa warzyw, 

utrzymywanie porządku, koszenie trawy, grabienie liści odśnieżanie itd.  

Jest również na terenie ośrodka stolarnia z dość dobrym parkiem maszynowym, 

gdzie osoby mające pojęcie w temacie obsługi owych maszyn i stolarki w ogóle, 

robili różnego rodzaju wyroby, które najczęściej lądowały w dworku jako meble 

użytkowe. Pracowaliśmy, jak to zazwyczaj bywa, w godzinach 7.30-15.00 z przerwą 

na drugie śniadanie. Oczywiście wcześniej śniadanie o 7.00 i krótka odprawa, na 

której omawialiśmy aktualny podział i specyfikę robót.  

 

Oszołomy.  

 

W nomenklaturze ośrodkowej każdy kto tu przyjeżdżał, otrzymywał 

pieszczotliwe miało oszołoma. Może i to dość obraźliwe określenie na pierwszy rzut 

oka, ale bardzo dosadnie obrazujące stan rzeczy. Ciężko oprzeć się wrażeniu, 

że pierwsze tygodnie pobytu powodują lekkie bądź mniej lekkie oszołomienie.  

Przede wszystkim ogromny przeskok z narkomańskiego bagna do życiowej 

normalności, gdzie są jakieś zasady, jakaś moralność, jakiś sens tego co się robi 

i poczucie, że faktycznie tu ludzie się zmieniają, powoduje coś w rodzaju 

oszołomienia właśnie.  

Najważniejsze pryncypia i zwyczaje panujące w ośrodku to:  

 Pełna abstynencja 

 Uczciwość 

 Otwartość,  

 Solidność  

 Szybkość reakcji w sytuacjach zagrożeń. 

 Codzienna walka ze swoimi słabościami 

 Pomoc innym 

 Planowanie własnej przyszłości  

 Przygotowanie do zderzenia z życiem „na zewnątrz”. 

Bez wchodzenia w szczegóły specyfiki terapeutycznej, można by powiedzieć, 

że ośrodek to oaza normalności. Dla osób żyjących poza ośrodkiem, w tak zwanym 

normalnym świecie, i nie mających problemów uzależnień, nie jest niczym ani 

dziwnym ani nadzwyczajnym wyżej wymieniona uczciwość, solidność, praca, jakość 

relacji itd.  
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Natomiast dla narkomanów są to kwestie bardzo trudne do zaakceptowania 

i wprowadzenia w codzienność. Z tymi obszarami życia ludzie uzależnieni mają 

największe problemy. 

Specyfiką ośrodka jest również fakt, że jest to obiekt otwarty i nikt tam nie jest 

zamykany i nikogo nie dotyczy coś w rodzaju ograniczenia wolności. Można 

natomiast być z ośrodka wyrzuconym, za szeroko rozumianą niesubordynację czy 

złamanie abstynencji. Każda z osób tam będących ma możliwość w dowolnej chwili 

opuścić placówkę i po porostu wyjechać. Taka sytuacja powoduje, że każdy sam  dba 

o swoją resocjalizację i każdy sam siebie pilnuje przestrzegając zasad i reguł 

obowiązujących wszystkich domowników. W myśl zasady, że  najmocniej trzyma 

luźny łańcuch.  

Osoby mieszkające w ośrodku to społeczność. Społeczność, która doskonale wie 

dlaczego i z jakiego powodu jest tutaj i wie, że proces terapii grupowej, to poczucie 

wsparcia i pomocy od innych.  

W tamtym czasie, mając dwadzieścia jeden lat, byłem najmłodszym członkiem 

społeczności ośrodkowej. Ówczesna narkomania i tym samym narkomani różnili się 

od obecnego trendu uzależnień. W tamtym czasie podstawowym środkiem był 

wspomniany w pierwszym rozdziale kompot. Zbierający śmiertelne żniwo brunatny 

płyn.  

Długoterminowe nadużywanie środków odurzających zawsze niesie ze sobą 

ryzyko utraty zdrowia i życia, ale w tamtych czasach było to bardzo widoczne. 

Sporadycznie spotykało się osoby w dojrzałym wieku, które regularnie sięgały 

po narkotyki. Narkomani albo umierali młodo, albo wychodzili z uzależnienia, 

co oznaczało w praktyce, że ich życie miało najczęściej dwie drogi: albo terapia, 

leczenie i wyrwanie się z nałogu albo po prostu śmierć.  

Ja chociaż czułem się bardzo słabo fizycznie i coraz bardziej dawały o sobie 

znać dolegliwości zdrowotne, można by powiedzieć, że byłem okazem zdrowia 

w porównaniu z moimi starszymi kolegami. Zanik żył, wirus wątroby, zmiany 

skórne, choroby weneryczne, braki w uzębieniu, żółtaczka -  to tylko niewielka część 

zachorowań wśród narkomanów. Na szczęście w naszych  kręgach nikt nie znał 

w tamtych czasach wirusa HIV czy AIDS.  O pierwszych  przypadkach śmierci 

w konsekwencji HIV i AIDS usłyszałem jakoś w 1987 roku. 

Stwierdzenie „My tu walczymy o życie” miało wtedy bardzo wyraźną formę 

i znaczenie. Pisząc ten fragment, bardzo żywo mam przed oczyma wielu moich 

znajomych kolegów i bliskich przyjaciół, których już nie ma wśród nas. Zmarli 

w bardzo młodym wieku, przegrywając ze swoim uzależnieniem. Śmiertelne żniwo 

wydawało się nie mieć końca, a tendencja i rozwój dostępu do środków 

psychoaktywnych idealnie pomagały w rozwoju tego zjawiska.  

Spotykam również te osoby, które zwycięsko poradziły sobie z uzależnieniem. 

To bardzo miłe chwile, gdy czujemy że jesteśmy zupełnie innymi ludźmi niż kiedyś. 

Prowadzimy obecnie zupełnie inne życie i inne priorytety przyświecają naszej 
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codzienności, jedno co zostało z dawnych lat, to wyostrzone poczucie humoru 

i pozytywny błysk w oczach obrazujący bystrość i sprawność szarych komórek.  

Góra węglowa zmniejszała się bardzo powoli, a czas robił wrażenie stojącego 

w miejscu. Ile jeszcze tu zostanę? Kiedy będzie jakaś przerwa? Przecież ja nie dam 

rady tego węgla zrzucić do kotłowni, to ponad moje siły, takie dylematy zajmowały 

100 procent moich myśli.  

Aż tu nagle jedna z przyjemniejszych chwil… 

Z dziką radością usłyszałem dźwięk dzwonka informujący, że załoga kuchni 

zaprasza właśnie na obiad. Szedłem powoli w stronę stołówki i nie sposób było 

nie zauważyć, jak z każdej strony rozległego terenu ośrodka pokazywali się jego 

mieszkańcy. Szedłem w towarzystwie kolegi, który starając się być grzecznym 

i pomocnym opowiadał o zwyczajach panujących w ośrodku. 

To właśnie wtedy dowiedziałem się, że obiad jest zawsze o 15.00 a w soboty 

o 14.00, że w kuchni pracują osoby dzień wcześniej wyznaczone do całodziennej 

kuchennej zmiany. Dowiedziałem się, że jedna z osób to szef kuchni odpowiadający 

za ośrodkowe menu i logistykę kuchenno-zakupową. Dziwił mnie trochę fakt, 

że w kuchni bardzo rygorystycznie przestrzegane są przepisy Sanepidu i czystości 

przygotowywania i wydawania posiłków, włącznie z przygotowywaniem próbek 

potraw do ewentualnej kontroli.  

Idąc, miałem wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą i za skarby świata 

nie miałem pojęcia jak się zachować i jaką założyć maskę.  

Przed wejściem na stołówkę obowiązkowo trzeba było ubyć ręce. Trzy duże 

stoły ustawione w kształcie litery U, po obu stronach stołów ławki, na których siadali 

amatorzy kulinarnych ośrodkowych frykasów. Stołówka robiła wrażenie bardzo 

miłej, zadbanej, czystej  i przyjaznej. Wtedy miałem przyjemność zobaczyć 

praktycznie wszystkich mieszkańców placówki i  pierwszy raz poczułem się w 

ośrodku fajnie i bezpiecznie.  

W czasie obiadu – jak to zwykle bywa w wykwintnych lokalach – obsługiwali 

nas elegancko ubrani kelnerzy, na bieżąco przynosząc dania i zabierając puste 

naczynia. Wnikliwie przyglądałem się wszystkim. Zastanawiało mnie bardzo 

dlaczego tutaj się znaleźli, czy fakt, że tutaj są w czymkolwiek im pomaga, czy 

rzeczywiście zmieniają swoje życie i czy rzeczywiście leczą się z narkomanii.  

Pamiętam, że nie odzywałem się ani słowem, czując się jak faktyczny oszołom, 

ale widać było, że domownicy tutaj naprawdę żyją. Mają jakieś swoje sprawy 

do omówienia, o coś się spierają, na coś umawiają, gdzieś obok słychać jakieś 

dowcipy i żarty sytuacyjne. Atmosfera prawdziwie domowa, wesoła i przyjazna.  

Nie pamiętam jakie dania były serwowane, ale pamiętam moment kiedy 

roześmiałem się na cały głos. Słyszę głos jednego z biesiadników:  

- Panie kelner, ja to taką konkretną, męską porcję poproszę! - Po czym 

dosłownie w sekundę słychać głos z drugiego końca sali: 

- A w czyim imieniu prosisz? – I oczywiście cała stołówka ze mną włącznie 

wybuchła gromką salwą śmiechu. 
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Ośrodek jako placówka był finansowany z kasy NFZ, czyli kolokwialnie 

mówiąc – było bardzo skromnie jeśli chodzi o możliwości fanaberii kulinarnych, ale 

na pewno nikt tutaj nie chodził głodny i zawsze, w razie potrzeby można było 

wciągnąć przysłowiowego kromala z czymś tam. 

Przez chwilę czułem się komfortowo, aż do momentu, gdy podszedł do mnie 

ktoś z zarządu informując, że będę miał niewątpliwy zaszczyt najbliższe kilka godzin 

spędzić na zmywaku, bo przecież ktoś to musi zrobić i pozmywać po obiedzie, 

a porządek w ośrodku to kwestia priorytetowa.  

Nie miało oczywiście to nic wspólnego z wykorzystaniem „Świerzego 

oszołoma” do najczarniejszej roboty, bardziej chodziło (jak dowiedziałem się 

później) o to, czy praca fizyczna i w ogóle bycie w pracy sprawia mi problem.  

Oczywiście nie pomylili się nawet na grosz – praca to było coś czego nie 

lubiłem wybitnie.  Byłem gorącym orędownikiem filozofii, że do roboty to jest koń i 

traktor, a ja to ewentualnie mogę popatrzeć jak ktoś pracuje, mogę ocenić czy pracuje 

dobrze i z sensem czy nie, no i ewentualnie byłem w stanie nadzorować prace innych. 

 A tu dupa. 

 Kolejny cios w moją narkomańską filozofię. Wszedłem do zmywalnika 

i świeczki stanęły mi w oczach, gdy zobaczyłem stosy talerzy, garnków, kubków itd.  

„Jezu, to jakiś koszmar. Przecież ja do pasterki nie wyjdę z tego zmywalnika” 

myślałem zdruzgotany. Głębokie aluminiowe zlewy patrzyły na mnie drwiąco 

i zapraszały do siebie. W jednym proces zmywania, w drugim płukanie i oczywiście 

lądowało wszystko na przygotowanej obok suszarce. 

Bluzgałem pod nosem na ogólnie panująca niesprawiedliwość. Stałem 

nachylony nad stosem brudnych naczyń walcząc z rzeczywistością i czułem się jak 

bym wpadł z deszczu pod rynnę. Po zmaganiach z górą węgla gdzie czułem, że coraz 

bardziej boli nieprzyzwyczajony do fizycznej pracy kręgosłup, myślałem, że teraz to 

może być tylko lżej, a tu lipa!!!  

Stąpałem z nogi na nogę, wyginałem się jak chamski scyzoryk próbując 

złagodzić trudy pracy w zmywalniku, aż w pewnym momencie podchodzi mój 

kolega, który przyjmował mnie rano do ośrodka i zaczynamy rozmawiać.  

Opowiadał, że bardzo się cieszy, że trafił właśnie tutaj i że jest tu już ponad 

5 miesięcy. Mówił też, że jedną z pierwszych jego prac była również walka 

w zmywalniku, ale nie było to zmywanie po standardowym obiedzie, a prawie 

dwunastogodzinne sprzątanie całej kuchni. Od razu zrobiło mi się lepiej i poczułem 

się wyróżniony, tak subtelną ilością naczyń do zmywania. Uporałem się jakoś ze 

zmywalnikiem, a jedna z koleżanek (obecna szefowa kuchni) przykomplementowała 

moje starania.  

Z kuchni coraz intensywniej uaktywniały się smakowite zapachy pieczonych 

ciast, perwersyjnie drażniąc moje zmysły powonienia. Dowiedziałem się po chwili, 

że owe ciasta przygotowywane są na wyjątkową okazję. Dwójka domowników 

obchodziła swoje urodziny, a sobotni wieczór miał być wspólnym świętowaniem 
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i wspólną zabawą. Cieszyłem się jak dziecko, a powodów do radości było co 

najmniej kilka. 

Pierwszy powód, że skończyłem na dziś pracę. Drugi powód, że wieczorem 

będzie impreza, a klimat imprezowy to było przecież moje środowisko naturalne. 

Trzeci powód, że wreszcie będę mógł iść do pokoju, odpocząć i poznać z kim będę 

dzielił miejsce pobytu. Czwarty powód, że jeszcze stąd nie zwiałem.  

W tamtym czasie byłem osobą bardzo zamkniętą i nieufną. W głębi duszy 

byłem bardzo słaby i bałem się. Bałem się kontaktów z ludźmi, bałem się, że ktoś się 

będzie ze mnie śmiał. Próbowałem trzymać sztywną minę i udawać kozaka, ale z 

każdą minutą czułem, że to nie jest miejsce do kozaczenia i kozactwo przyniesione 

tutaj ze sobą w ogóle nie było ani fajne, ani potrzebne.  

Zdziwienie moje sięgnęło zenitu, gdy okazało się, że w czasie imprezy 

urodzinowej również obowiązuje całkowita abstynencja. „Kurwa, co to za zabawa 

na trzeźwo? Pojebało ich chyba..” pomyślałem zbulwersowany. „Pewnie popijają 

gdzieś po cichu i walą koks, a mi wmawiają, że są trzeźwi”. Tak sobie myślałem 

wówczas i dał bym wtedy się pokroić, będąc pewnym swojej racji. Dopiero po kilku 

tygodniach pobytu i po kilku ośrodkowych imprezach nabrałem pewności, 

że wszystkich domowników obowiązuje  całkowita abstynencja, bez względu 

na sytuacje.  

Chociaż czułem się nieswojo i sztucznie w czasie urodzinowego bankietu, 

to nawet fajnie pogadaliśmy z chłopakami ze wspólnego pokoju i kładąc się spać 

długo po północy, miałem wrażenie, że ten dzień trwał chyba ze sto godzin.  

Przed snem wciąż myślałem, czy poradzę sobie tutaj, czy dam radę, czy mnie 

nie wyrzucą i chyba pierwszy raz zaczęło mi zależeć, żeby tu zostać i być częścią tej 

społeczności. Wtedy nie miałem pojęcia kto skąd jest, jak długo tutaj jest, na jakim 

jest etapie resocjalizacji. Wydawało mi się, że osób wkoło jest jakoś dużo.  

Z czasem znaliśmy się wszyscy bardzo dobrze i wiedzieliśmy o sobie wszystko. 

Wspólne życie pod jednych dachem i w jednym celu, budowało wśród nas głęboką 

bliskość emocjonalną i taką więź spotykaną najczęściej wśród żołnierzy walczących 

o życie na jednym froncie.  

Metodyka leczenia uzależnień stosowana w Zapowiedniku, to rodzaj terapii 

grupowej, gdzie każdy dla każdego jest równocześnie i pomocą i kontrolą. Każdy 

doskonale z nas  wiedział, jak wygląda narkomańska codzienność i w jaki sposób 

żyliśmy przez ostatnie lata. Ciężko było w związku z tym oszukać jeden drugiego 

udając czy wmawiając sobie i innym, że jest inaczej niż jest.  

Narkomani to w zdecydowanej większości wyjątkowo zdolne, utalentowane, 

błyskotliwe i inteligentne osoby, ale przy tym słabe z charakteru i żyjące w oparach 

stwarzanych przez siebie absurdów. To mistrzowie farmazonów, intryg i gmatwania 

sytuacji. To patologiczne kłamczuchy i pozoranci. Kasłacze (mówiący to co wypada 

powiedzieć), z postawą biednych misiów. Oj długo by tu można się rozpisywać 

o szczegółach narkomańskich postaw.  
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Jedno natomiast nie podlegało dyskusji i było faktem: Każdy z nas 

niejednokrotnie otarł się o śmierć. Każdy z nas miał  w większym lub mniejszym 

stopniu nadwątlone zdrowie fizyczne, a stan naszego zdrowia psychicznego 

doprowadził nas do tego miejsca właśnie.  

W tym miejscu  dowiadywaliśmy się w szczegółach, jaka jest specyfika choroby 

uzależnienia i dowiadywaliśmy się również jaką ma ona konstrukcję w 

indywidualnym przypadku każdego z nas. Było to informacje najczęściej nie do 

zaakceptowania, ponieważ kładły w gruzach i rozwalały nasz narkomański punkt 

widzenia i funkcjonowania, a jednocześnie wymuszały zajęcie zupełnie innej 

postawy niż dotychczasowa.  

Walka ze swoimi słabościami, codziennie i bez przerwy. Szczegółowe 

rozpoznanie mechanizmu funkcjonującego w twojej świadomości. Mechanizmu, 

który rozkazuje ci wprowadzać własnoręcznie do krwioobiegu trujących substancji. 

W normalnym świecie jest to coś nie do pomyślenia nawet, natomiast  u osób 

uzależnionych staje się istotą codzienności.  

Z każdym dniem pobytu w ośrodku uświadamiałem sobie dlaczego zostałem 

narkomanem. Świadomość ta była bardzo przykra i bolesna dla mnie, ale był 

to niezbędny krok do podjęcia walki z nałogiem. Zdiagnozowanie, określenie 

i nazwanie po imieniu własnego raka świadomości doprowadziło mnie do źródła, 

czyli do miejsca gdzie się wszystko zaczęło.  

Dlaczego, gdzie i na podstawie czego się zaczęło – o tym w następnym 

rozdziale. 
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ROZDZIAŁ III 

 

 

Jesteś narkomanem 

 

Jesteś zwykłym ćpunem. Kłamczuchu, złodzieju, bandyto, nieudaczniku, sieroto 

życiowa – takie komplementy często słyszałem od Gośki, z którą przez kilka tygodni 

byliśmy pseudo parą.  

Gośka była dziewczyną bardzo zorganizowaną, wiedzącą czego chce 

i konkretnie dążącą do celu. Ja natomiast zupełnie odwrotnie. Luzik, zabawa, 

muzyka, imprezy, wódeczka oraz oczywiście narkotyki. Wszystko to fantazyjnie 

wymieszane i owinięte oparami farmazonów i narkomańskich marzeń o wielkim 

świecie, o szczęściu i o majętnym życiu na czyjś rachunek.  

Niczym dziwnym był fakt, że Gośka szybko zorientowała się, że taki typ jak ja, 

to żadna dobra partia i perspektywa na długofalowy związek. Bez zbędnych ceregieli 

powiedziała kiedyś po kolejnej awanturze, że patrząc na mnie i zbliżając się, czuje 

odrazę i odruchy wymiotne.  

- Śmierdzisz tym swoim rozpuszczalnikiem. - Mówiła pogardliwie - Jesteś 

brudny i odrażający, rzygać mi się chce beeeeeee…  

Według mojej hierarchii wartości były to najgorsze z możliwych 

komplementów. Gośka doskonale potrafiła przyjebać „w punkt” i doskonale 

wiedziała również, że trafia celnie. 

 Poznaliśmy się na jednej z dyskotek. Tańczyliśmy w kółku w kilka osób. 

Byłem oczywiście delikatnie nawalony i nawet miałem trochę radości z tej zabawy. 

Tańczyła tuż obok. Fajna była wtedy. Robiła wrażenie odważnej i pewnej siebie.  

Widać było w jej oczach błyskotliwość pomieszaną z nutką romantycznej kobiecości 

i uśmiechała się przy tym zniewalająco.  

- Fajda dupa – pomyślałem - Ciekawe czy we wszystkim jest taka dobra jak 

w tańcu. - pytało się po cichu moje samcze ego. To samo ego za chwile 

podpowiedziało mi, że za cienki jesteś gościu i nie stać cię mentalnie 

na zbajerowanie takiej fajnej laski. W ramach zwielokrotnienia wewnętrznej mocy 

poszedłem do baru prosząc panią bufetową o 200 gram wiśniówki. Smaczna była 

i wchodziła bez popitki. Wychyliłem na raz.  

Chwilę później, jak dyskotekowy macho, zajarałem ostentacyjnie papierosa 

układając strategie poderwania namierzonej dziewczyny.  Idąc w stronę parkietu 

i mojego obiektu pożądania, czułem jak mięknę i z każdym krokiem, moje mocne 

plany ustępowały miejsca strachowi i obawom, że pewnie nic z tego nie będzie. Aż tu 

nagle…  

…kołyszemy się obok siebie na parkiecie. Próbuję na nią patrzeć i uśmiechać 

się zalotnie, ale nic! Żadnej reakcji z jej strony, oprócz olewczego spojrzenia 

mówiącego dobitnie „Chłopczyku –  wiem, że wpadłam ci w oko, tak samo jak 
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wpadłam w oko 100% facetów będących na tej imprezie”. Delikatnie kołysząc się 

w rytm włoskiej muzyki podeszła po chwili do mnie wtedy i zbliżając się usłyszałem: 

- Nawet fajnie tańczysz.  

Zamurowało mnie na moment, bo nie wiedziałem czy robi sobie jaja, czy jest 

może w tym krótkim monologu element zaczepny. Tak czy inaczej to ona mnie 

zbajerowała, a nie ja ją. Tańczyliśmy po chwili w parze i miałem wrażenie, że znamy 

się od dawna, a wspólny taniec to mamy we krwi.  

Szybko się jednak okazało, że ten związek, jak miliony podobnych związków 

na świecie, nie miał podstaw na jakiekolwiek przetrwanie. Przede wszystkim to ja nie 

byłem gotowy i chętny na jakieś poważniejsze związki, a Gośka wręcz odwrotnie. 

Nasze oczekiwania i punkty widzenia szybko zweryfikowała codzienność i najkrócej 

rzecz ujmując – układ rozleciał się zanim powstał.  

Do dziś nie wiem i nie ma w tym względzie jednoznacznej odpowiedzi – czy 

kobiety będące latami u boku swoich partnerów narkomanów, alkoholików itd. – 

robą to z miłości, ze strachu, z wygodnictwa, czy jeszcze może z innych powodów, 

ale te kwestie zostawmy socjologom i historykom.  

Gośka pewnie żyje gdzieś na którymś końcu świata. Nie mamy ze sobą od 

tamtej pory żadnego kontaktu i nawet pojęcia nie mam co u niej słychać, ale jakoś 

mam wrażenie, że na pewno sobie dobrze radzi i tego jej życzę. 

W tamtym czasie byłem w szczytowym momencie mojej narkomanii. 

Codziennie brałem w żyłę, zżerałem tabletki typu Reladrom, Relanium i oczywiście 

w miarę możliwości finansowych wszystko to zapijałem alkoholem. Długie miesiące 

codzienność wyglądała identycznie. Rano, zaraz po przebudzeniu „strzał po 

strunach” przygotowany dzień wcześniej. Dopiero po przyjęciu działki byłem zdolny 

do jakiejkolwiek aktywności. Wstać ubrać się, coś zjeść i oczywiście wyjście 

w miasto. Mieliśmy kilka melin, gdzie robiliśmy produkcję. Tworzyliśmy mniejsze 

podgrupy kilku osobowe i w tych właśnie grupach produkowaliśmy i grzaliśmy 

wspólnie. Ludzie w grupach się zmieniali z różnych powodów. 

 Najczęściej ktoś z kimś się pokłócił o nierówny podział towaru. A to ktoś 

wylądował na odwyku. A to kogoś zamknęli do pudła itd. Narkomańska codzienność 

to koszmar, szczególnie poza sezonem. „Sezonem” określaliśmy czas letni, gdy 

kwitły maki i można było do oporu ćpać po kilka razy dziennie, a przygotowanie 

działki zajmowało dosłownie 5 -10 minut. 

Okres poza sezonem to bardzo aktywny i skomplikowany pod kątem 

przygotowania narkotyków. Najwięcej czasu i zaradności wymagało zorganizowanie 

wszystkich odczynników niezbędnych do produkcji. Kationit, amoniak, 

rozcieńczalnik, bezwodnik kwasu octowego i oczywiście „Susz”, czyli słoma 

makowa. To tylko niektóre, niezbędne preparaty konieczne do produkcji. Codziennie 

kilka godzin w smrodzie i w oparach wyżej wymienionych specyfików.  

Często zmienialiśmy miejsca produkcji, biegając po mieście jak pojebani w 

poszukiwaniu odpowiedniego lokum. W czasie procesu produkcyjnego smród 
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chemikaliów roznosił się na okoliczne sąsiedztwa i bardzo szybko milicja 

dowiadywała się o naszych działaniach, informowana przez wkurwionych sąsiadów.  

Wyglądaliśmy jak zombi. Bezpośrednio po przywaleniu działki - pochylone, 

zgarbione, zamulone sylwetki, ledwo powłóczące nogami, albo podenerwowani 

i agresywni na głodzie i w poszukiwaniu kolejnych możliwości produkcyjnych. 

Doskonale wiem jak byliśmy postrzegani przez innych ludzi. Faktycznie budziliśmy 

odrazę, niechęć, irytację i nie dziwię się Gośce oraz wielu innym bliższym czy 

dalszym znajomym, że właśnie bardzo nieprzychylnie patrzyli na nas.   

Obecnie spotykam regularnie, w różnych częściach świata takie grupy i takich 

osobników i z politowaniem patrzę na nich, zastanawiając się często, że ja kiedyś 

wyglądałem dokładnie tak samo. Nie ważne czy to Warszawa, Moskwa, Amsterdam, 

Berlin czy którekolwiek większe miasto – wszędzie plaga narkomanii zbiera swoje 

żniwo i rozwija się w najlepsze.  

W tamtym czasie byłem wychudzony, zamulony, brudny, z otępiałym 

spojrzeniem i robiący wrażenie jakby cały świat był przeciwko mnie, a ja 

skrzywdzony, nieszczęśliwy i nierozumiany jestem tu gdzie jestem. Miałem pretensje 

do całego świata i o wszystko. Byłem obrażony na moich rodziców, że nie jestem 

z bogatego domu. Sąsiedzi i najbliższe otoczenie wkurwiało mnie, siedząc na 

ławkach przed blokiem i patrząc jak wracam do domu nawalony.  

Częste odwiedziny smutnych panów z komendy milicji jeszcze bardziej 

dodawały gorących tematów do rozmów. Koledzy ze szkoły to oczywiście była 

banda kretynów, a dziewczyny głupie idiotki. Taki był otaczający mnie świat,  

według mojej narkomańskiej hierarchii. Jedynym mądrym, zajebistym i wyjątkowym 

byłem ja, tylko ten pojebany świat i pojebani ludzie w ogóle nie rozumieli o co mi 

chodzi i na pewno uwzięli się na mnie.  

 

Gdzie był początek mojego uzależnienia? 

Dlaczego właśnie ja? 

Z jakiego powodu? 

Kiedy i jak się zaczęło? 

 

Długo zastanawiałem się i analizowałem fakty, próbując znaleźć logiczny ciąg 

wydarzeń, który doprowadził mnie do pierwszej działki. Wczesna wiosna, lub późna 

zima. Jakiś marzec czy coś koło tego. W jednej z radomskich kawiarni, w miejscu 

bardzo ważnym dla narkomanów, czyli w kiblu, pierwszy raz przyjąłem dożylnie 

1,5 cm
2
 brunatnej substancji. Byłem wtedy w pierwszej klasie w Mechaniku, czyli 

miałem 16 lat. Towar do konsumpcji dostałem od jednego z moich znajomych 

należącego do licznej grupy radomskich ćpunów.  

Czułem się wtedy taki ważny i wyróżniony. Już kilka miesięcy wcześniej 

poznałem tych ludzi. Fajni, dowcipni, błyskotliwi. Imponowało mi ich towarzystwo 

i dobrze się czułem miedzy nimi. To była moja bajka. Spotykaliśmy się najczęściej 

przypadkowo w kilku radomskich kawiarniach. Z czasem byłem częścią tej ekipy. 
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Wielokrotnie wcześniej byłem świadkiem rozmów o narkotykach. Takie mi się 

to wydawało wtedy fajne i takie amerykańskie. Opowieści o wolności, o odmiennych 

stanach świadomości i o super odczuciach po przywaleniu działki. Wyglądało 

to bardzo kolorowo, bajkowo wręcz, na tle szarej, komunistycznej, radomskiej 

codzienności. Często mówiłem, że sam bym chętnie spróbował takiego towaru, 

ale to nie było takie proste. Grupa była  raczej hermetyczna i nie zbyt łatwo dało się 

do niej przeniknąć. Minęło kilka miesięcy starań i zabiegów do momentu, 

gdy spróbowałem.  

Poziom wiedzy i stanu świadomości na temat narkotyków i narkomanii jako 

takiej, u większości społeczeństwa był bardzo znikomy i pobieżny. Zupełnie inny niż 

ma to miejsce obecnie. Pod koniec lat 70-tych o narkotykach słyszało się 

na amerykańskich filmach i to było główne źródło informacji w tym zakresie. 

W dzisiejszych czasach już kilkuletnie dzieci słyszą o narkotykach. W ogóle nie 

dziwi ten fakt, ponieważ ogólna dostępność i ogólne przyzwolenie społeczne 

i akceptacja powodują, że narkotyki są niejako integralną częścią otaczającej nas 

codzienności. Można powiedzieć że w wszystkich grupach społecznych i w różnym 

wieku ludzie sięgają po polepszacze życia.  

Studenci biorą, bo mają stres i dużo nauki. Menedżerowie korporacji biorą, 

bo mają napięte plany i intensywne życie prywatne. Przedsiębiorcy biorą, bo to już 

jest swego rodzaju standard i nikt nie robi z tego jakiegoś wielkiego HALO. Wręcz 

panuje zasada: Nie ma koksu – nie ma zabawy. 

Młodzież licealna i gimnazjalna bierze, bo cały wirtualny świat i opinia 

publiczna zachęca wręcz do brania. Chłopaki biorą bo chcą być śmielsi i bardziej 

wyluzowani. Dziewczyny biorą bo mają permanentne problemy ze swoim życiem 

emocjonalnym.  Itd. Itd. 

Wejście w posiadanie narkotyków jest teraz tak proste, że każdy, nawet średnio 

rozgarnięty amator koksu, nie ma problemu z zaopatrzeniem się. Kiedyś było 

zupełnie inaczej. Inaczej, jeśli chodzi o ilość narkotyków na rynku oraz 

o  możliwości ich zakupu. Niezmiennym wciąż jest jedynie fakt, że narkotyki  

uzależniają, rozwalają spokój rodzin i najbliższych osób i zabijają piękne potencjały 

wartościowych  ludzi. 

 

Strzał 

 

Weszliśmy we dwóch do męskiego kibla i zgrabnie zamknęliśmy za sobą drzwi. 

Godzina była wczesno popołudniowa wiec i ludzi kręciło się sporo w popularnej 

radomskiej kawiarni. Bałem się trochę ukłucia igłą i bałem się ewentualnych reakcji 

po przyjęciu działki. Mój kolega, wyjął z kieszeni strzykawkę z zawartością. 

Z wprawą zawodowej pielęgniarki nałożył na jej czubek igłę i mając towar  

na wysokości swoich oczu z precyzją przygotowywał się do zrobienia zabiegu. 

Prawą dłonią zacisnąłem lewą rękę tuż nad łokciem, a palcami lewej 

pompowałem krew uwypuklając żyłę w przegubie. Kolega sprawnie wbił igłę. 
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Precyzyjnie i pewnie zassał kilka kropli krwi do strzykawki w celu sprawdzenia, 

czy jest w dobrym miejscu, a następnie powoli naciskał tłok. Był przy tym bardzo 

skupiony i skoncentrowany i nawet zauważyłem na jego czole kilka kropel potu, 

co potwierdzało, że wczuł się chłopak w role.  

Iniekcja trwała dosłownie kilka sekund i poczułem silne mrowienie w głowie, 

tak zwane „Ciary”, a następnie gorąca fala przeszła przez całe ciało. Spojrzałem 

w lustro tuż nad sedesem. Twarz miałem indyczo czerwoną i coraz bardziej mętny 

wzrok. Czułem się z jednej strony przestraszony, a z drugiej dumny z siebie, 

że właśnie dołączyłem do elitarnego grona czynnych radomskich ćpunów. Cały 

zabieg trwał około pięciu minut nim opuściliśmy męską toaletę udając się bardzo 

powoli i na zupełnym luzie do stolika, gdzie czekali na nas pozostali biesiadnicy.  

Siedzieliśmy jeszcze długo wtedy w kawiarni i na przestrzeni tego czasu co rusz 

któryś wychodził do łazienki, by po chwili wrócić w odmienionym stanie 

świadomości. Czułem, że momentami tracę kontakt z bazą i w środku czułem się źle. 

Zbierało mi się na wymioty, kręciło w głowie, ale starałem się trzymać fason 

i opowiadałem wszystkim dookoła, że czuję się zajebiście i że narkotyki to po prostu 

coś wspaniałego. Moi nowo poznani kumple zbierali się powoli do wyjścia, bo gdzieś 

czekała na nich kolejna produkcja i perspektywa najbliższych kliku godzin w oparach 

chemicznych odczynników. Pożegnaliśmy się jak starzy przyjaciele. Uściskom, 

misiaczkom i zapewnieniom o zajebistości każdego z nas nie było końca.  

Zostałem jeszcze tam jakiś czas. Zamawiałem co chwila słodkie desery, 

aż w końcu szybkim krokiem pobiegłem znów do kibla, tym razem oddać „górą” 

zjedzone smakołyki. Wmawiałem sobie wciąż, że czuję się wspaniale i na luzie, 

a w gruncie rzeczy to czułem się podle.  

Już było ciemno za oknem, gdy pani kelnerka obudziła mnie przysypiającego 

w rogu knajpy i delikatnie zasugerowała, że mój czas już właśnie dobiegł końca i już 

jest idealny moment, aby zmienić miejsce pobytu. Wyszedłem marudząc coś pod 

nosem i powoli zmierzałem w kierunku przystanku autobusowego linii numer 

siedem. Po powrocie do domu oczywiście nakłamałem (jak zwykle), że byłem dłużej 

w szkole, że zostaliśmy dodatkowo na zajęciach wychowania fizycznego i że 

w związku z zaistniałą sytuacją jestem zmęczony i czuję się słabo.  

Niestety nie był to ani fajny, ani udany dzień. W tamtym czasie byłem w stanie 

permanentnych wagarów i w szkole bardzo rzadkim gościem. Jakiekolwiek 

obowiązki typu szkoła czy aktywności domowe nie miały dla mnie najmniejszego 

znaczenia. Do szkoły chodziłem najczęściej w celu zorganizowania jakiejś kasy 

lub ewentualnie pogadać z kolegami na przerwie, a zajęcia lekcyjne to była totalna 

strata czasu. Szkoła była też dobrym punktem spotkań i wymiany  bieżących 

informacji z miasta.  

 Leżałem w swoim pokoju przy zgaszonym świetle i rozmyślałem o tym, 

co wydarzyło się wczesnym popołudniem. Chociaż czułem się źle i słabo, to ciągnęło 

mnie do tamtego miejsca i właśnie układałem długofalowy plan mocniejszego 
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zaprzyjaźnienia się z nowo poznanymi ludźmi, a wizja bycia narkomanem dodawała 

mi wyjątkowości i poczucia, że jestem nietuzinkowy, niezwykły i taki bardzo cool. 

Dlaczego? Nie ma jednoznacznej diagnozy odpowiadającej na pytanie dlaczego 

zacząłem brać narkotyki i dlaczego właśnie ja. Powodów było co najmniej kilka 

i na pewno był to wynik splotu i zbiegu wielu życiowych wątków, wydarzeń 

i przemyśleń.  

Jak już wspominałem w rozdziale pierwszym, pochodzę z klasycznej rodziny 

robotniczej. Mieszkaliśmy w blokach na jednym z radomskich osiedli. Okres mojego 

dorastania i młodości przypadał na lata 70- te i  80 – te ubiegłego stulecia. Głęboka 

komuna i wydawało się wtedy, że tak już będzie zawsze. W czasie ośmiu lat szkoły 

podstawowej byłem przykładnym ministrantem w kościele na radomskich Borkach. 

Uczniem byłem raczej przeciętnym, sądząc po otrzymywanych ocenach, natomiast 

moja pani wychowawczyni często powtarzała rodzicom, że Mirek reprezentuje 

gatunek „Zdolny, ale leń”. Nasz dom był klasycznym przykładem domu 

odzwierciedlającego tamte czasy i ówczesne mody, trendy i standardy. 

Tata – jak już wspominałem - pracował w fabryce, a mama w sklepie 

spożywczym. W domu było zawsze czysto i ciepło. Mama (jak większość mam) 

do dziś jest mistrzynią świata w kuchennych rozwiązaniach kulinarnych i taka była 

zawsze. Rodzice w ogóle nie pili alkoholu i nie palili papierosów. To był taki 

klasyczny dom z gatunku „Kwiatki w maju, Kobra w czwartek i co niedziela na 

Sumę”. Jak na dłoni widać było, że jestem dzieckiem z dobrego domu.  

W szkole podstawowej nie miałem w ogóle sprecyzowanych planów na życie, 

ale zawsze ciągnęło mnie do sportu. To był raczej beztroski czas nauki, zabawy 

i ciągłej gry w piłkę na podwórku przed blokiem, starając się choć w małym stopniu 

upodobnić do Lubańskiego czy Deyny.  W tamtych czasach marzeniem i spełnieniem 

ambicji większości rodziców było, aby dziecko pracowało umysłowo, a nie fizycznie.  

Być dyrektorem, a nie łopaciarzem - takie hasła i dogmaty królowały wśród 

ówczesnych elit robotniczo-chłopskich. Uczyć się i skończyć studia, być magistrem, 

mieć dobrą fuchę – czyli prace z gatunku: czy się stoi czy się leży 500 złotych się 

należy. Takie były standardy i dążenia większości społeczeństwa. Przynajmniej tego 

społeczeństwa, w którym dorastałem.  

Były momenty, że chwilami imponował mi Pan Marian „Złota rączka”, czy Pan 

Stasio umiejący naprawić zawiasy w drzwiach, czy spadający z roweru łańcuch. 

Zorientowałem się jednak, że obszary techniczne inżynieryjne, mechaniczne itd., 

to w ogóle nie jest coś do czego bym się nadawał i w czym widziałbym siebie 

w przyszłości. Natomiast tendencje i ciągoty miałem zupełnie w innym kierunku.  

Już w podstawówce zdarzało się, że popalaliśmy papierosy z chłopakami 

z bloku. Gdzieś na łąkach koło szkoły nr 14, czy na zalewie na Borkach. 

Próbowaliśmy również alkoholu, głównie tanich win. To był w tamtych czasach 

bardzo popularny napój, zwłaszcza u nas na podwórku.  

Nie wiem skąd miałem takie ciągoty do papierosów i alkoholu, ale to nie 

zmienia faktu, że już w podstawówce, w wieku 14 lat popalałem „Sporty” czy 
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„Klubowe” i popijałem tanie winko. Nie raz dostałem wpierdol od taty za brak 

subordynacji, ale jakoś nie robiły na mnie wrażenia kary cielesne. Mama z kolei 

próbowała łagodzić i tuszować moje wybryki, łudząc się, że to tylko chwilowe 

młodzieńcze słabości. Sprawy zaczęły nabierać rozkwitu i zupełnie innych kształtów, 

gdy rozpoczął się edukacyjny okres szkoły średniej.  

Ulegając ówczesnym trendom, wspólnie z rodzicami zdecydowaliśmy, 

że najlepsza szkołą dla mnie będzie Technikum Mechaniczne w Radomiu. Jak to 

pisze to śmiać mi się chce, bo do czego jak do czego, ale do mechaniki to ja mam 

zupełnie dwie lewe ręce do dziś. Wybór tej szkoły to była chyba największa 

pomyłka, od czasów kiedy Judasza wybrali Apostołem roku 0033. 

 Żeby było śmieszniej i w myśl zasady, że nieszczęścia chodzą parami - 

zostałem przydzielony do klasy zasadniczej o profilu mechanika precyzyjna. 

Oznaczało to w praktyce trzy dni w szkole i dwa dni zajęć praktycznych 

na warsztatach szkolnych, przyuczających przyszłe kadry specjalistów do  pracy 

w Zakładach Metalowych imieniem Generała Waltera w Radomiu. Już 

od pierwszych dni czułem, że radomski Mechanik to nie jest szczyt moich marzeń 

i przepustka do świetlanej przyszłości. 

 Lekcje języka polskiego czy rosyjskiego były nawet fajne i interesujące, 

ale przedmioty techniczne takie jak technologia, budowa maszyn, rysunek techniczny 

czy fizyka lub chemia, to był jakiś dramat. Siedziałem na tych zajęciach i czułem się 

jak kretyn, w ogóle nie miałem pojęcia o czym jest mowa. Niektórzy moi koledzy 

zadawali jakieś nawet sensowne i logiczne pytania prowadzącym wykładowcom 

i widać było, że nadążają za procesem, ja natomiast miałem wrażenie, że lekcje są 

prowadzone w języki chińskim. Nic kurwa!! Nic a nic nie rozumiałem o czym jest 

mowa i w ogóle mnie nie interesowały omawiane tematy. Czekałem jedynie, kiedy 

dźwięk dzwonka skończy tą farsę i będzie jakaś przerwa. Lekcje trwały długo, 

a czarę goryczy przelewały zajęcia praktyczne, czyli warsztaty, gdzie w ubraniach 

roboczych i w beretach na głowach zgłębialiśmy tajniki zastosowania wiedzy 

w praktyce. Wyglądaliśmy jak dzieci z Chin, czy Korei – ubrani w jednakowo 

brzydkie, szare drelichowe kombinezony.  

Mam dużo szacunku i takiej pozytywnej zazdrości do osób z predyspozycjami 

technicznymi czy inżynierskimi. Imponują mi specjaliści budujący domy 

czy artystycznie układający glazurę. Z podziwem patrzę na inżynierskie dokonania 

mechaników czy elektroników oraz wielu innych specjalistów i super, że tacy 

specjaliści w ogóle są, ale wiem też, że każdy powinien zajmować się tym, w czym 

czuje się pewnie i komfortowo.  

Przypomina mi się epizod jak byłem już po ośrodku i wyjechałem do Niemiec  

do pracy. Perspektywa wynagrodzenia w markach niemieckich była tak silna, 

że zdecydowałem się na prace na budowie w charakterze rozlepiacza tapet 

i malowania ich. Faktycznie popracowałem tam chyba ze trzy miesiące i nawet 

zarobiłem kawał grosza, ale powiem krótko – jeśli u mnie w domu pracowali by tacy 
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specjaliści jak ja i robili tak robotę jak ja, to z hukiem wywaliłbym ich na zbity ryj. 

To tyle w kwestii komentarza na temat moich zdolności technicznych.  

Niektórym kolegom szkolnym, widziałem że podoba się taki cykl i specyfika 

zajęć edukacyjnych. Miło również wspominam wielu nauczycieli i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, ale nie miałem tyle siły i mocy sprawczej, aby wskrzesić 

w sobie zacięcie i chęci do nauki w szkole.  

Tym bardziej było trudne uczestnictwo na lekcjach czy warsztatach 

ze świadomością, że na mieście moi kumple beztrosko siedzą w kawiarniach i miło 

spędzają czas. Wagary to było coś, co lubiłem najbardziej. Równie mocno lubiłem 

radomski półświatek i jego atmosferę. Zabawy, fajne ciuchy, kasa, dziewczyny, 

alkohol i oczywiście narkotyki, to były moje ówczesne  priorytety.  

 W głębi duszy natomiast żyłem w poczuciu, że jestem słaby, że nie jestem 

odważny tak jak moi koledzy z miasta, że mieszkam w chujowym domu i mam 

beznadziejną sytuację materialną. Moi idole z miasta rozbijali się fajnymi furami. 

Szastali kasą na lewo i prawo, jakby mieli ją bez limitu. Wyrywali najlepsze laski, a 

mi nic się nie udawało. Czułem się jak pizda i życiowy nieudacznik. Wiecznie 

biedny, goły w ryj, słaby i przestraszony z bardzo niskim poczuciem własnej wartości 

i nie byłem w stanie poradzić sobie z tym.  

Natomiast po przywaleniu konkretnej działki koksu zamieniałem się  tygrysa 

salonowego i wodzireja wszelkich imprez. Momentalnie stawałem się dowcipny, 

szarmancki, błyskotliwy, odważny i wtedy wszystko przychodziło mi z łatwością.  

Najczęściej do momentu aż upadłem ryjem w sałatkę i na zerwanym filmie 

lądowałem na przypadkowych pijackich czy narkomańskich melinach 

w towarzystwie podobnych do mnie ludzi, bo co raz rzadziej nocowałem w domu. 

Zdarzały się również noclegi gdzieś na ławce czy w piwnicach lub strychach 

radomskich bloków. 

Standardem były też regularne pobyty na izbie wytrzeźwień czy w areszcie 

na dołku. Nawet nie wiem ile razy dostałem po pysku wdając się w jakieś szarpaniny 

i pijackie awantury. Do dziś czuję zniekształconą kość policzkową z lewej strony. 

Kiedyś, podczas bójki gdzieś w knajpie dostałem tak mocno i celnie w łeb, 

że wylądowałem w szpitalu na oddziale laryngologii, gdzie operacyjnie nastawiali mi 

maskę, nadając jej w miarę normalny wygląd. W takim stylu i w takim tempie mijały 

długie miesiące, a ja coraz bardziej brnąłem w otchłań nałogu. Przykładów i historii 

mniej czy bardziej dramatycznych, bądź zabawnych  mógłbym tu przytaczać bez liku 

i pewnie starczyło by ich na kolejną książkę.  

Niebezpieczną i przerażającą była coraz mocniejsza moja świadomość, 

że jestem uzależniony od narkotyków. Z jednej strony bałem się, a z drugiej brnąłem 

w to bagno coraz bardziej. Nie przerażały mnie sytuacje, w których moi koledzy 

lądowali na OIOM –ie w szpitalu na Tohtermana czy na detoksie w Krychnowicach. 

Nieistotne wydawały się zatrzymania przez milicję. 
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 Na detoks do krychnowickiego szpitala pierwszy raz w karierze trafiłem 

w 1982 roku. Było to bezpośrednio po bardzo intensywnym i długim sezonie. Sezon - 

jak wspominałem wcześniej - to było swego rodzaju Eldorado dla narkomanów. 

Wtedy jeszcze nie obowiązywała ustawa o uprawach maku, więc było wiele miejsc 

na terenie Polski, gdzie rósł on całymi połaciami rozciągając się aż po horyzont.  

Latem tego roku razem z moim najlepszym wtedy przyjacielem Grześkiem, 

postanowiliśmy pojechać na wakacje w pobliże jeziora rożnowskiego. Grzesiek 

uczęszczał do Budowlanki, a ja do  wspomnianego wcześniej Mechanika i tam się 

poznaliśmy. Szkoły nasze sąsiadowały ze sobą. Poznaliśmy się krótko 

po rozpoczęciu roku szkolnego i bardzo szybko zakumplowaliśmy.  

Grzesiek był chłopakiem z Żeromskiego, czyli z samego centrum Radomia. 

Bardzo inteligentny, ale i wrażliwy człowiek. Wspólnie odwiedzaliśmy wszystkie 

możliwe imprezy rozrywkowe, bo zabawa to było coś co lubiliśmy najbardziej. 

Najbardziej oprócz  narkotyków rzecz jasna. Spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu 

i lubiliśmy się szczerze.  

Zimą już planowaliśmy, że na sezon to pojedziemy gdzieś w urokliwy zakątek 

Polski, gdzie pola makowe będą nas witać codzienne swoją biało - fioletową barwą. 

Miejscowość Rożnów to był najlepszy wtedy wybór. Znaliśmy obydwaj to miejsce, 

gdyż wcześniej jeździliśmy tam na kolonie i obozy do ośrodka kolonijnego zakładów 

obuwniczych Radoskór z Radomia. Atrakcyjność przy wyborze miejsca wypadu 

podkreślał fakt, że Grześka mama pani Maria pracowała latem jako szefowa kuchni 

w tym ośrodku. To gwarantowało nam z kolei, że żarcia będziemy mieli pod 

dostatkiem. Uwielbiałem tę kobietę i była dla mnie jak druga mama. Zawsze 

serdeczna, ciepła i cierpliwa, a przy tym wesoła dowcipna i bardzo konkretna. Taka 

prawdziwa szefowa kuchni.  

Wakacje po nieudanym roku szkolnym rozpoczęły się dla Grześka i dla mnie 

odpowiednio wcześniej. Po całorocznej  bieganinie w poszukiwaniu czegoś 

do przywalenia w żyłę, z utęsknieniem czekaliśmy na rozpoczęcie sezonu. Sezonu 

makowego ma się rozumieć. Plan był precyzyjny i na papierze przypominał 

funkcjonowanie zakonu krzyżackiego. Wszystko było starannie zaplanowanie, 

przemyślane, przewidziane i zawierające również ewentualne warianty B i C. Ale to 

tylko na papierze.  

W rzeczywistości była to jedna wielka partyzantka i spontaniczność. W planie 

mieliśmy, że wakacje zaczynamy od pracy przy zbiorze truskawek w Warce. Było to 

szczytowy czas zbiorów truskawkowych i ewidentnie brakowało gospodarzom rąk 

do zbierania plonów. Spakowani z namiotem, ze śpiworami, uzbrojeni we wszystko 

co potrzebne na długi wakacyjny wyjazd, ruszyliśmy autostopem w kierunku Warki. 

Koło godziny 18.00 byliśmy już na miejscu i nie wiele czasu potrzebowaliśmy, 

aby dogadać się z jednym z gospodarzy, skrupulatnie określając warunki współpracy. 

Gospodarz zobowiązał się, że zapewni nam komfortowy dach nad głową 

w nowo wyremontowanej stodole, oraz że będzie nas karmił trzy razy dziennie i 

to do syta. Naszym zadaniem było jedynie solidne zbieranie truskawek. 
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Nie pamiętam za jaką kasę  zgodziliśmy się pracować, ale to były bardzo atrakcyjne 

dla nas kwoty. Już w głowach szybko liczyliśmy ile zarobimy i jak bardzo owe 

środki pomogą uatrakcyjnić nasze wakacje. Niedaleko od naszego lokum znaleźliśmy 

również całkiem fajne makowe pole, gdzie pod wieczór szybko i sprawnie 

zadbaliśmy o zaopatrzenie w świeży towar, zrobiony z dopiero co wyrastających 

pąków kwiatowych. 

Już dobrze nawaleni siedliśmy do kolacji wspólnie z gospodarzami. Widać, 

że zależało im na nas, a szczególnie na pracy, którą zaplanowaliśmy zacząć jutro 

skoro świt. Wygodne posłania na świeżo skoszonym sianie pachniały nam 

wyjątkowo przyjemnie i zapraszały do siebie, a my oczywiście nie daliśmy się zbyt 

długo namawiać. Zasnęliśmy szybko i mocno.  

Nad ranem około godziny 5.00 gospodarz obwieścił pobudkę zapraszając 

na obfite śniadanie. Wychodziliśmy z naszego miejsca zakwaterowania i wtedy 

ukazało się nam truskawkowe pole. W niczym nie przypominało subtelnego 

Strawberry Field ze znajomej piosenki Beatlesów. Było ogromne z przeważającą 

barwą ciemno zielonych krzewów. Popatrzyliśmy z kolega najpierw na to pole, 

a później na siebie. Z przerażeniem oraz drwiną w oczach doszliśmy do podobnych 

wniosków. 

O nie! Na takim ogromnym polu, to my pracować nie będziemy. Nie będziemy 

cały dzień łazić na kolanach z nosem przy ziemi w poszukiwaniu smacznych 

owoców. Ni Chuja! Ja nie będę tu zapierdalał jak niewolnik powiedział mi na ucho 

Grzesiek. Zrobił mi dużo radości swoją postawą, ponieważ ja dokładnie tak samo 

pomyślałem. Podtrzymując jego punkt widzenia dodałem, że jak chłop jest taki 

mądry i  nasadził od zajebania  truskawek, to niech  teraz sam je zbiera, albo niech 

sobie znajdzie innych frajerów do roboty.  

Uśmiechnęliśmy się do siebie  porozumiewawczo i szczerze. Znaliśmy się 

przecież  i rozumieliśmy bez słów. Plan awaryjny powstał dosłownie w dziesięć 

sekund i postanowiliśmy, że: idziemy na śniadanie jak gdyby nigdy nic, żremy ile 

wejdzie i jeszcze robimy sobie kanapki, potem szybko do stodoły niby w celu 

przebrania się do pracy. W stodole szybciutko pakujemy  rzeczy i przez bezkresne, 

truskawkowe pole dajemy długą w stronę trasy E-7. 

 Szybka obcinka czy gospodarzy nie ma w pobliżu upewniła nas w gotowości 

do startu. Otworzyłem trochę szerzej wrota od stodoły, chwila koncentracji, głębszy 

oddech  i pełny gaz. Objuczeni jak wielbłądy na Sacharze zapierdalaliśmy między 

grządkami truskawkowych krzaków, niczym Irena Szewińska w sprincie. 

Uciekaliśmy ile sił w nogach oglądając się czasami czy nie ruszył za nami w pościg 

gospodarz w towarzystwie swoich owczarków.  

Jest! Znów sukces! Udało się! Udało się na bezpieczną odległość oddalić 

od domostwa gospodarzy. Zatrzymaliśmy się niedaleko w lesie na krótki 

odpoczynek. Grzesiek poszedł na wcześniej wspomniane makowe pole w celu 

zebrania towaru na poranną działkę, a ja pilnowałem naszego bagażu.  
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Do Rożnowa dojechaliśmy autostopem z kilkoma przesiadkami. Po całym dniu 

w podróży, skakaliśmy ze szczęścia docierając na miejsce. Trafiliśmy idealnie 

na kolację. Dość sprawnie poradziliśmy sobie  również z rozłożeniem namiotu 

i przygotowaniu miejsc do spania. Najedzeni i wyluzowani ruszyliśmy 

w poszukiwaniu okolicznych makowych pól. Dosłownie po godzinie zwiedzania 

okolicy, radości naszej nie było końca. Namierzyliśmy cztery ogromne pola  

niedaleko naszego lokum. Oznaczało to w praktyce, że ćpania to będziemy tu mieli 

do oporu, a to z kolei gwarantowało, że wymarzone wakacje będą wyjątkowo 

przyjemne.  

Na pierwsze „zbiory” makowego mleka ruszyliśmy tuż przed zachodem słońca. 

Z wprawą niewolników pracujących na makowych polach Afganistanu, nacinaliśmy 

żyletkami główki maku a później sprawnie i z należytą starannością zbieraliśmy 

nasze żniwo w kapsle od butelek po wódce. Mieliśmy ten komfort, że nie musieliśmy 

zbierać na zapas, interesowała nas tylko konsumpcja na miejscu, a ilość rosnącego 

wokół surowca była gwarancją, że towaru nie zabraknie. Powrót z pola do namiotu 

to dosłownie dziesięć minut spokojnego marszu. Odpalenie świeczki, przygotowanie 

strzykawek oraz igieł zajmowało kilka minut. Na dużej łyżce stołowej nad 

płomieniem świecy przygotowywaliśmy wieczorne działki oraz porcje na poranny 

strzał zaraz po przebudzeniu.  

Te wakacje trwały ponad dwa miesiące. Dni były bardzo podobne do siebie. 

Co dzień to samo, te same czynności i te same doznania. Priorytetem było oczywiście 

grzanie trzy, a z czasem nawet cztery razy dziennie. Czuliśmy coraz mocniejsze 

uzależnienie i dlatego przyjmowane działki były coraz większe. Oprócz ćpania 

odwiedzaliśmy regularnie miejscowe, wiejskie potupajki występując w roli 

wodzirejów i podrywaczy turystek szukających wakacyjnych uciech. Takie wrażenie 

to było oczywiście nasze subiektywne spojrzenie. W oczach innych ludzi 

wyglądaliśmy  zupełnie inaczej. Dwie non stop najebane kreatury, szwędające się jak 

obłąkani – tak mówili o nas najczęściej.   

Odwiedzaliśmy również regularnie zaplecze ośrodkowej kuchni, gdzie całością 

dowodziła Pani Maria. Zawsze wracaliśmy najedzeni na full. W ciągu tych dwóch 

miesięcy wakacyjnych były momenty grozy, gdy kilka razy przywaliłem zbyt mocną 

działkę towaru i przysypiałem na zerwanym filmie, a tylko z opowiadań kolegi 

dowiadywałem się, że próbował mnie cucić, reanimować i otrzeźwiać, uderzając 

w twarz z liścia lub polewając zimną wodą, czy panicznie szarpiąc za przysłowiowe 

klapy.  

Byliśmy wyspecjalizowani w sępieniu pieniędzy, papierosów i wszystkiego 

co przedstawiało jakąś wartość. Codziennie spotykaliśmy turystów czy to 

w Rożnowie czy w Gródku nad Dunajcem i to owi turyści byli sponsorami naszych 

wakacji. Dawali nam drobne sumy pieniędzy lub kupowali papierosy, których 

paliliśmy bardzo dużo. Drobne kradzieże to oczywiście była również nasza 

codzienność i nie raz poczuliśmy na plecach policyjną pałkę. Niemalże codziennie 
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kradliśmy, czy to z aptek czy z przychodni zdrowia tabletki i lekarstwa powodujące 

mocniejszego kopa. 

 Z czasem strach spowodowany coraz to głębszym uzależnieniem paraliżował 

resztki racjonalnego myślenia i składania faktów. Już wcześniej ustaliliśmy, że nie 

damy rady samodzielnie wyjść z takiego mocnego ciągu i koniecznością będzie 

pobyt w Krychnowicach na detoksie. Końcówka wakacji to już był jeden wieki 

koszmar. Permanentne zjazdy do nieprzytomności, lub co raz częstsze ataki 

panicznego strachu. Ze skrajności w skrajność. Obłęd jakiś. Wymęczony regularnym 

grzaniem organizm, co raz częściej odmawiał posłuszeństwa.  

Miejscowi ludzie już nas znali i widać było, że zaczynają mieć nas serdecznie 

dość. Dwóch wiecznie nawalonych gości wałęsających się po okolicy, ćpuny 

z Radomia tak o nas mówili coraz częściej. Nałóg miał nade mną i nad moim kolegą 

również dominację absolutną. Można spokojnie powiedzieć, że żyliśmy wyłącznie 

po to, aby brać narkotyki. Wmawialiśmy sobie regularnie farmazony, że jesteśmy 

na tyle mocni, że w każdej chwili damy radę z tego wyjść i nawet zaczynaliśmy w to 

wierzyć, ale rzeczywistość była zupełnie inna. Strach, złość, panika, agresja 

pomieszane z apatią i ciągłym przysypianiem powodowały totalną destrukcję stanu 

emocjonalnego.  

„Rozjebany jak kręgle” - to jest najbardziej trafne określenie, jak się czułem 

lądując po raz pierwszy na oddział zamknięty szpitala w Krychnowicach, po 

„wyjątkowych” wakacjach. Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu lat, piszę o tym 

w miarę spokojnie i  nawet uśmiecham się pobłażliwie, ale wtedy nie było mi w 

ogóle do śmiechu. 

Pamiętam moment, gdy po powrocie z wakacji byłem w domu na obiedzie. 

Czekałem z niecierpliwością na coś dobrego do jedzenia, gdyż wiedziałem, że na 

podwórku czekają kumple gotowi do pojechania za miasto na lokalne makowe 

polowania. Miałem w swoim pokoju nad łóżkiem schowaną małą butelkę 

z zawartością bezwodnika kwasu octowego, a był to preparat bardzo potrzebny do 

przygotowania narkotyków.  

Nie byłem zbyt głodny w tym czasie, ale zaczynałem czuć narkotyczną ssawę. 

Siedziałem podenerwowany czekając na obiad. Mama w pewnym momencie mówi 

do mnie z kuchni, że sprzątając mój pokój znalazła małą buteleczkę z jakimś 

śmierdzącym świństwem i wyrzuciła do śmieci całą zawartość. Wpadłem w ogromną 

furię i złość. Krzyczałem na całe gardło, że muszę to mieć natychmiast. Rozsypałem 

na środku kuchni śmieci z kosza i panicznie szukałem buteleczki. Nie było jej. 

Kurwaaaaaaa!!!!!. Gdzie to jest?!!! Oddaj mi to!!! Krzyczałem blady ze złości. Oddaj 

mi to bo sobie zrobię krzywdę!!!! Oddaj mi to rozumiesz!!!!!!  

Pobiegłem szybko do łazienki, wyjąłem z maszynki do golenia żyletkę i biegnąc 

do kuchni podwijałem rękaw bluzy krzycząc przeraźliwie, że się pochlastam jeśli nie 

będę miał natychmiast mojej buteleczki.  

W strachu, w panice i w złości pociągnąłem trzy mocne cięcia na prawym 

przedramieniu. Krew trysnęła na podłogę i na spodnie, a ja dalej krzyczałem 



Mirosław Ziętkowski „Dancing with the book” 
Pierwszy na świecie projekt zakładający wydanie książki autorstwa 100 osób.  

 
 

31 

 

i płakałem błagając o zwrot. Mama zbladła ze strachu widać było łzy w jej oczach. 

Oddała mi schowaną wcześniej butelkę nie mówiąc nic. Znalazła szybko jakiś bandaż 

i zrobiła solidny opatrunek pociętej ręki. Wrzeszczałem, że mi się spieszy, że jestem 

już na głodzie i nie mogę spokojnie usiedzieć. 

Pojechaliśmy ciut później z kolegami na ogródki działkowe w północnej części 

miasta i przyrządziliśmy po solidnej działce koksu. Kilka dni później byłem już na 

detoksie, a ślady szram pociętej ręki są ze mną do dziś. To był jakiś koszar. Pięć lat 

trwał mój dramat uzależnienia. Z perspektywy czasu okres z jednej strony 

dramatyczny i niebezpieczny, a z drugiej chyba konieczny. Konieczny dla zdobycia 

doświadczenia, którym mogę się teraz na spokojnie podzielić z każdym kogo 

interesuje lub dotyczy problematyka narkomanii.  

 

Jak zerwać z nałogiem? 

Które elementy są decydujące? 

Dlaczego większość ludzi przegrywa tę walkę? 

Codzienność ośrodkowa i kluczowe momenty trudnych decyzji. 

 

O tym już w następnym rozdziale. 

  

 

 


