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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 
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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. 

  

 

 


