WO L N O Ś Ć
jaką daje

BÓG
Świadectwo człowieka,
który nawrócił się w więzieniu

Mam czterdzieści trzy lata.
Kiedy miałem jedenaście lat, moi rodzice zaczęli
krzywdzić się nawzajem. Robili to na moich oczach,
w mojej obecności, gdy byłem w domu w swoim
pokoju. Zawsze myślałem, że bardzo mnie kochają,
że jestem dla nich ważny. Jednak gdy robili sobie
krzywdę bez zważania na moje uczucia, zacząłem
przypuszczać, że wcale nie kochają mnie tak
mocno, jak sobie wyobrażałem. Czułem się samotny. Widziałem zło w ojcu i matce, a to przecież
oni mieli być dla mnie wsparciem.
Sytuację, którą obserwowałem i której doświadczałem, zacząłem błędnie interpretować (z perspektywy czasu wiem, że wtedy Szatan wykorzystywał
moją naiwność, wskazując mi fałszywy obraz).
Wmówiłem sobie, że skoro rodzice – moja największa ostoja – są dla mnie i dla siebie źli, to świat, życie muszą być złe.
Pamiętam, że zacząłem wtedy szukać Boga. Siedziałem przed blokiem, wpatrywałem się w słońce
i zastanawiałem się, czy jest Bóg. Oczekiwałem,
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żeby coś do mnie powiedział, żeby mi pomógł. Jednak nie usłyszałem żadnego żywego głosu. Pamiętam również, że wtedy w mojej głowie pojawiła
się myśl, że właśnie teraz Bóg przekazuje mi, że
mnie kocha, że się mną zaopiekuje, jednak wziąłem to za swoje wymysły, marzenia, a w tej interpretacji umocniło mnie Zło. Wyciągając błędne
wnioski, postanowiłem być zły. Uznałem, że skoro
świat, życie są złe, to trzeba być złym.
***
Wkrótce zakolegowałem się z chłopakiem, który
przebywał w poprawczaku. Nauczyłem się pluć,
kląć, ubierać tak samo jak inni wychowankowie.
Zacząłem palić i chłonąłem to, co złe. Natomiast
wszystko to, co było dobre, uznawałem za niepotrzebne, nudne, godne wstydu. W wieku jedenastu,
może dwunastu lat ukradłem masło w sklepie, by
mieć na grę w bilard. Grałem też w karty na pieniądze, hazard nie był mi obcy.
Od trzynastego lub czternastego roku życia paliłem już nałogowo i piłem alkohol. Będąc szesnastolatkiem, odczuwałem pierwsze ciągi alkoholowe.
Bóg jednak – o czym wiem dzisiaj – nie opuścił
mnie. Cały czas był wtedy przy mnie i mi pomagał.
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Udało mi się skończyć szkołę podstawową, technikum oraz studia.
***
Problemy rodziców trwały około dwóch lat. Od
ich rozwiązania do dziś są wzorowym małżeństwem i bardzo się kochają.
Pamiętam, że po wydarzeniach z domu rodzinnego wykorzystywałem rodziców i mściłem się na
nich za to, czego byłem zmuszony doświadczyć.
Świadomie czyniłem zło i narażałem ich na kłopoty oraz różne nieprzyjemności, każąc im płacić
za moje zachowanie. Myślałem, że skoro mnie
skrzywdzili, to teraz ja będę ich ranił.
Oni też odczuwali wyrzuty sumienia i żal do siebie, więc łatwo pomagali mi w problemach, które
stwarzałem. Pewnie obwiniali siebie za nie, a ja to
umiejętnie obracałem na swoją korzyść.
Wiem, że był to niezdrowy układ, jednak bardzo
mi się podobał: oni tolerowali moje wybryki, a ja
byłem nieodpowiedzialny, bo beztrosko czyniłem
zło. Rodzice za to płacili w ramach rekompensaty
za moje krzywdy.
***

7

Kiedy miałem około szesnastu lat, zacząłem pić
alkohol w dużych ilościach i wpadałem w kilkudniowe ciągi. Szukałem towarzystwa osób podobnych do mnie – lubiących imprezy i napoje procentowe. Znalazłem kolegę, który przyjeżdżał na
wakacje do Polski z USA, gdzie się uczył.
Z nim pierwszy raz spróbowałem marihuany,
jednak źle się po niej czułem. Byłem bardzo przymulony, miałem dziwne, niepokojące myśli. Czułem się słabszy, a moje kompleksy jakby bardziej
uwidaczniały się na zewnątrz.
Jednak środowisko tego chłopaka mnie fascynowało. Tworzyli je plastycy i inni, tak zwani ludzie
odlotowi, a ja zawsze lubiłem z takimi przebywać,
rozmawiać – imponowali mi i inspirowali mnie.
Palili marihuanę, zażywali różne substancje, więc
ja, chcąc się do nich upodobnić, chcąc być blisko
nich, też paliłem, choć nie podobało mi się to i nie
czułem się z tym dobrze. Także w trakcie studiów,
szczególnie podczas imprez, paliłem marihuanę.
***
Na drugim roku studiów poznałem dziewczynę,
z którą zacząłem się spotykać. Była o rok młodsza.
Została moją żoną. Jeszcze przed ślubem znaleź-
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liśmy mieszkanie, w którym wspólnie zamieszkaliśmy. Po ślubie pracowałem jako sprzedawca książek, studiowałem i dalej miałem kontakt ze wspomnianym środowiskiem. Spotykaliśmy się
w weekendy i paliliśmy marihuanę. Z biegiem
czasu uzależniłem się od niej. Smakowała mi tak
bardzo, że przynosiłem ją do domu. Polubiłem
stan odurzenia.
Paliłem wieczorami w ubikacji albo na dworze,
w ukryciu przed żoną. Stan ekstazy po marihuanie
zaczął sprawiać mi przyjemność: lepiej słyszałem
muzykę, lepiej oglądało się filmy albo programy
w telewizji. Stałem się jakby bardziej wrażliwy, „mądrzejszy”.
***
Podczas pewnej imprezy jeden z kolegów zapytał
mnie, czy nie chciałbym spróbować kokainy. Chętnie się zgodziłem i poszedłem do innego pomieszczenia, gdzie zrobiono dla mnie tak zwaną kreskę.
Wciągnąłem ją i momentalnie poczułem euforię
oraz błogie myśli. Wszystko nagle stało się łatwe.
Tak mi się spodobała ta kokaina, że zacząłem szukać w miarę regularnego dostępu do niej, co bardzo szybko mi się udało. Gdy ją zażywałem, zni-
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kały kompleksy, problemy. Trudności wydawały
się dziecinnie proste. Nie wiedziałem jeszcze wtedy,
że to złudzenie, oszustwo.
Kokainę zażywałem co tydzień, potem co kilka
dni, w końcu sięgałem po nią codziennie. Nawet
się nie spostrzegłem, a już co dzień od rana o niej
myślałem. Jej zdobycie stało się moim życiowym
priorytetem.
Jak działa kokaina? Powoduje wydzielanie dopaminy, tak zwanego hormonu szczęścia. Dopamina
w naturalny sposób wydziela się w mózgu w sytuacjach związanych z przetrwaniem – na przykład
podczas czynności seksualnych czy podczas spożywania posiłków. Jeśli dostarczymy organizmowi
kokainy, to pod jej wpływem tworzą się nowe połączenia neuronowe w mózgu, przez które wydziela
się właśnie dopamina. Jeśli więc będąc uzależnionym (gdy te nowe połączenia neuronowe są już
utworzone), przestaniemy dostarczać kokainy,
mózg zachowuje się tak, jakby brakowało mu składnika potrzebnego do przetrwania, czyli podstawowego składnika do życia. Stąd niepokój, depresja,
lęk. Myślą nadrzędną jest dążenie do jak najszybszego zdobycia kokainy, która wytworzy dopaminę
– tak wygląda mechanizm uzależnienia.
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Z biegiem czasu euforia po zażyciu kokainy robiła się coraz krótsza. Żeby wywołać choć trochę
podobny stan do tego, który wystąpił po zażyciu
pierwszej kreski, musiałem dostarczać organizmowi coraz więcej tego środka. To z kolei jeszcze
bardziej zanieczyszczało moją krew. Już po półgodzinie, po godzinie od zażycia następowały lęki,
paranoje. Ustępowały one na chwilę po wzięciu
kreski, dającej ulgę jedynie na dziesięć-piętnaście
minut, i wprowadzającej mnie w jeszcze większy
stan lęku oraz depresji. Nie mogłem się uwolnić
od tych uczuć do końca dnia, nie mogłem zasnąć
z tak podwyższonym ciśnieniem, pulsem.
Aby móc zasnąć, sięgałem wieczorami po wódkę
czy piwo. To mnie relaksowało. Łykałem też środki
psychotropowe i uspokajające.
Po pewnym czasie byłem już uzależniony od
wszystkiego: od kokainy, alkoholu, psychotropów.
***
Poznałem kolegę, który pokazał mi, jak grać na
automatach w klubach z tak zwanymi z maszynamipokerami. Z ciekawości spróbowałem też amfetaminy i extasy. Staczałem się coraz bardziej. Byłem
już mocno uzależniony od marihuany, alkoholu,
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kokainy i każde to zło podobało mi się, dostarczało
innych doznań. W niczym nie miałem umiaru. Jeśli
wziąłem którąś z tych używek, to brałem ją przez
tydzień, dwa – aż do wycieńczenia organizmu.
Pojawiły się problemy z pieniędzmi, bo ćpając,
grając, pijąc nie byłem zdolny do normalnej pracy,
a dziennie traciłem duże sumy.
Po porannym przebudzeniu myślałem tylko
o tym, skąd wziąć pieniądze po pierwsze na kokainę, po drugie na gry hazardowe, marihuanę, papierosy, alkohol, psychotropy, w dalszej kolejności
na jedzenie. W końcu pieniędzy potrzebowałem
na wszystko: na kokainę, marihuanę na wieczór,
psychotropy, alkohol, papierosy i na gry.
Prowadziłem firmę. By pozyskać środki na
używki, zacząłem oszukiwać swoich klientów, okradać ich, wyłudzać pieniądze. Codziennie rano zastanawiałem się, kogo i w jaki sposób naciągnąć.
Po ustaleniu planu działania podstępem wyciągałem pieniądze od tej osoby, i kupowałem kokainę
oraz marihuanę. Następnie jechałem na automaty
z grami. Tam grając, piłem i ćpałem. Wieczorem
lub w nocy wracałem, piłem na sen, zażywałem
psychotropy i spałem. W nocy mocno się pociłem,
wszystko dookoła mnie było mokre. Rano wstawa-
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