
 

 

ALKOHOL ZABIERA WOLNOŚĆ 

 

- Oprócz działalności Punktu 
Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie – 
ciągnął swą wypowiedź Krzysztof 
Kawecki, odpowiedzialny w ośrodku za 
profilaktykę antyuzależnieniową – 
zadaniami Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych jest m.in. stwarzanie 
możliwości zwiększenia dostępności 
leczenia odwykowego poprzez 
finansowanie dodatkowych zajęć 
terapeutycznych w programach 
ponadpodstawowych dla osób 
uzależnionych i ich rodzin, udział w 
konferencjach oraz objęcie szkoleniami z 
zakresu profilaktyki i problemów 
alkoholowych oraz przemocy domowej – 
policji, poradni, nauczycieli, pedagogów, 
wychowawców czy organizacji 
pozarządowych. Ponadto należy tu 
wspomnieć o wspieraniu działalności 
grup samopomocowych działających na 
terenie gminy, dofinansowaniu 
dorocznego Balu Abstynenta i udziały w 
zlotach trzeźwościowych, a wreszcie… - i 
tu pan Krzysztof przerwał, ujrzawszy 
wstającego z miejsca, z zamiarem 
wyjścia z sali, podopiecznego Pawła 
Maziarki. 

- Paweł, coś się stało? – zapytał. 

- Opowiada pan farmazony – zaczepnie 
odparł Paweł. – Takie programy są 
kompletnie nic nie warte i pewnie sam 
Pan o tym wie! Niech się Pan mną nie 
przejmuje. Wychodzę. 

- Jeśli jednak mogę Cię prosić o 
pozostanie w sali, będę zobowiązany. 
Muszę z Tobą pogadać – tu wychowawca 
wymownie ściszył głos, zbliżył się do 
Pawła i dodał: - Mam do Ciebie sprawę. 
Zaczekaj chwilę, stary. To dla mnie 
ważne. 

*** 

- Fajnie, że zostałeś, bo wiesz… - zaczął 
pan Krzysztof, ale Paweł mu przerwał. 

- Nie wiem co Pan chce ode mnie, ale… 
niech Pan nie liczy, że się Panu uda – ja 
ten cały wasz program mam gdzieś i tyle 
– Paweł obrócił się na pięcie z zamiarem 
odejścia, ale pan Krzysztof złapał go za 
ramię… 

- Chłopie, uwierz, że Cię zainteresuje to, 
o czym chcę Ci powiedzieć. Więc może 
wrzuć na luz i posłuchaj starszego kolegi 
– pan Krzysztof nie dawał za wygraną. – 
Dopiero dwa miesiące się tu z Wami w 
tym „poprawczaku” męczę – wymownie 
puścił oko do młodego gniewnego – ale 
nie chciałbym po prostu zrobić tylko tyle, 
ile do mnie należy. Chcę z Wami coś 
osiągnąć. A Ty… Ty możesz mi w tym 
pomóc! Wiem, że nieźle grasz w piłkę 
nożną. A za miesiąc rusza liga 
osiedlowa… 

*** 

- Jak nastawienie przed treningiem?  - 
zapytał pan Krzysztof Pawła. 

- Wie Pan co? – Maziarka na chwilę 
zawiesił głos – cholera, chyba nikomu 
tego nie mówiłem, ale jest Pan kimś… 
Nie to co ci pozostali. Tylko: „to źle, tamto 
nie tak”. Pan w nas widzi ludzi! Dawno się 
tak nie czułem. Tak, wiem, zmarnowałem 
sobie życie… 

- Paweł, masz 16 lat! W tym wieku 
oceniasz, że zmarnowałeś życie? – 
przerwał mu Kawecki. – Przecież to 
nonsens! Nie tacy jak Ty wychodzili z 
problemów. 

- Przecież Pan nie zna mojego 
życiorysu… Co Pan w ogóle może 
wiedzieć? 

Pan Krzysztof nic nie odpowiedział, 
uznał, że milczenie sprawi, że Paweł sam 
zacznie mówić… I rzeczywiście Paweł 
kontynuował swą wypowiedź: 

- Miałem 5 lat jak umarł mi ojciec. Nie 
znałem go właściwie. Są tacy, co mówią, 



że dobrze, że nie znałem. Wie Pan co się 
stało? Był pijany i roztrzaskał się na 
drodze. Matka też nie stroni od alkoholu, 
nawet po śmierci ojca. Tak, jestem 
dzieckiem ulicy. Taki mój los i się od tego 
nie uwolnię! Nie uwolnię się, rozumie 
Pan? – głos Pawła podniósł się. 

- Dlaczego tu jesteś? – spytał 
wychowawca. 

- Przypadek. Wojny kibiców. Rzadko w 
nich uczestniczyłem. Ale od roku 
częściej. I za trzecim czy czwartym razem 
goniliśmy jednego „wroga”. Nas ze 
dwudziestu, on sam. Gdy już go 
mieliśmy, szef naszej bandy mówi do 
mnie: „Młody, twoja kolej”. Ja stoję, a on: 
„jest twój, rozpruj go”. Miałem nóż, ale 
każdy miał. Nie wiedziałem co robić. 
Wiedziałem tylko, że jak go nie dźgnę – 
sam będę miał przerąbane. Wtedy 
usłyszałem policyjne syreny. I wie pan 
co? Wszyscy zwiali, a ja go dźgnąłem. W 
udo, prawie nic mu się nie stało. Ale 
zostałem jako jedyny, w dodatku - pijany. 
I wzięli mnie. Matka nawet specjalnie nie 
płakała za mną. W końcu jedna gęba 
mniej do wyżywienia. Pewnie tak się jej 
wydawało, ale ja od paru lat sam się 
utrzymywałem. Kradłem. Tak, panie 
Krzysiu, jestem w niewoli. I nie chodzi mi 
o poprawczak. Ja piję, palę, kradnę… No, 
tu może jest mniej okazji. Tak czy inaczej 
– już nigdy nie będę żył inaczej – Paweł 
odwrócił wzrok. 

- Spotykamy się jutro o 18 na treningu – 
Kawecki uznał, że nie ma sensu ciągnąć 
rozmowy i powiedział pierwsze co mu do 
głowy przyszło… 

*** 

- Cześć, Paweł! Za dwa tygodnie 
zaczynamy ligę – powitał kapitana 
drużyny pan Krzysztof, podając mu rękę. 
– Jak nastawienie? 

- Normalnie. Mam nadzieję, że się bardzo 
nie skompromitujemy – uśmiechnął się 
Paweł. 

- Początek będzie trudny, nie wątpię, ale 
wytrzymajmy parę miesięcy – odparł pan 
Krzysztof. - Zobaczycie, że postęp będzie 
widoczny. Wasz zapał jest dla mnie 
budujący! A i dyrektor się zapalił do tego, 
by drużynę wspierać. Mówi, że jak 
awansujemy do półfinałów, to da kilka dni 
wolnego, żebyśmy jakiś obóz 
przygotowawczy zrobili!  

- No co Pan? Łysol to powiedział!? 
Niemożliwe! – Maziarka zaśmiał się 
głośno. 

- Paweł… - zaczął cicho wychowawca. – 
Zacznij wierzyć w siebie. Życie miałeś 
niełatwe. Przez to jesteś tu. Jak sam 
mówisz: zniewolony. Ale tak naprawdę 
dla Ciebie to szansa. 

*** 

- Szefie, miałeś rację! Ale dżez! My 
naprawdę to wygraliśmy! – Paweł 
promieniał ze szczęścia po wygranym 
ostatnim meczu grupowym, dający awans 
do finałów ligi osiedlowej. 

- To co, po piwku?  - prowokacyjnie 
zapytał Kawecki. 

- Nie wiem jak Pan to robi, bo tyle razy, 
ile na Pana byłem wściekły – nie byłem 
na nikogo. Ani na ojca, ani na matkę, 
choć mam powody, by ich winić za swój 
los. Powiem coś Panu… Na żadnej lekcji 
w szkole, na żadnych zajęciach, tu, w 
„poprawczaku”, ba, na wszystkich tych 
lekcjach razem wziętych, łącznie z 
lekcjami życia – na żadnym nie 
nauczyłem się tyle co od Pana. Tak, 
piłem. Bo co innego miałem robić. Tak, 
rozrabiałem, bo ci, z którymi piłem – 
rozrabiali. Ale… ja już nie chcę – Paweł, 
chcąc ukryć łzę płynącą po policzku, 
zawiesił wzrok na niebie… 

- Stary, ja też Ci coś powiem… Mnie 
jeszcze nigdy nic nie dało tyle radości, co 
praca z Tobą. Ty jesteś nie tylko 
sportowym talentem, Ty masz też talent 
do życia! I talent do zaprzyjaźniania się z 
ludźmi. Mów mi po imieniu, po prostu 
Krzysiek – Kawecki też nie potrafił ukryć 



wzruszenia. – A, no a teraz idź do 
chłopaków, nacieszcie się razem! 

*** 

- Szanowni Państwo! Wiem, że bawicie 
się dobrze, ale chciałbym żebyście mnie 
posłuchali na kilka minut… To dla mnie 
szalenie ważne – Paweł zwrócił się do 
gości na jego i Moniki przyjęciu 
weselnym. – Jest tu na sali ktoś, komu 
chciałbym szczególnie podziękować. Ale 
żeby to zrobić, musiałbym opowiedzieć 
kawałek historii swojego życia. Historii, 
której większość z Was nie zna… - zaczął 
Paweł. 

- Podsumowując, chcę powiedzieć, że - 
proszę mi uwierzyć - gdyby nie ten 
człowiek, ani mnie, ani Was – nie byłoby 
dzisiaj w tym miejscu – mówił Paweł 10 
minut później. - Mnie być może w ogóle 
by nie było. Gdy miałem 14 lat, alkohol 
był moim jedynym przyjacielem. Gdy 

miałem 16 lat, byłem na krawędzi życia. 
Nieudana – szczęśliwie – próba 
samobójcza. I początek znajomości z 
Krzyśkiem. To dzięki niemu teraz znacie 
mnie jako piłkarza ekstraklasy i 
reprezentanta Polski. To z nim założyłem 
fundację FootAlco wspomagającą 
młodych ludzi pogrążonych w nałogu 
alkoholowym, przede wszystkim za 
sprawą sportu. To dzięki Krzyśkowi 
poznałem Monikę. I dzięki niemu dla Was 
jestem kimś. Ale najpierw musiałem być 
kimś dla niego. Krzysiek, dziękuję 
bardzo… Szanowni goście, bawcie się 
świetnie. Dziękuję, że wysłuchaliście 
mojego rozliczenia z życiem. Uznałem, że 
to najodpowiedniejszy moment… 
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