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 Nałogi 
 
 

Osoby: 
Narrator – Adam Chwieralski II l, 
Tomek – Andrzej Lewicki II d, 
Anka – Justyna Kuropatwa I g, 
Diler – Kamil Klepczuk I d,  
Koledzy Dilera: Wojciech Nicpoń, Tomasz Hulak II D, Paweł Stasiuk, Mateusz Hasior I d. 
Muzyka – zespół Mooza pod kierownictwem pani Joanny Bartnik. 

 
Piosenka pt. Samotność ( Łukasz Żyła I l, muzyka Jarosław „Jan” Chojnacki) 

Narrator: 
Życie bohatera jest takie samo jak wielu z nas. Myśli podobnie jak wielu z nas..., że od jednego 

piwa nie popada się w nałóg. 
Popatrzcie na swoje życie. Pewnie jest podobnie. Tomek jest takim samym człowiekiem jak my: chodzi 
do szkoły, żyje w przeciętnej rodzinie. Chodzi do szkoły tak jak my - do klasy sportowej. 

Scena I. 
Tomek idzie z Anką za rękę, odprowadza ją do domu. Na ławce siedzi wesoła grupa. Śmieją się z nich, 
zaczepiają, gwiżdżą.(scena improwizowana). 

Scena II. 
Tomek H. - Młody, chodź no tu. 
Paweł S. - Masz dwa złote? Daj. 
Wojtek N. - Idziemy na winko, chcesz pójść z nami? 
Mateusz H. - No o co ci chodzi? 
Tomek H. - To co? Jak robimy? Zabieramy cię. 

(Tomek za każdym razem odmawia. Odchodzi.) 

Wojtek - Chłopaki, idziemy na wino. 

Piosenka  Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły… 

Scena III. 
Tomek i Anka idą za rękę. Siadają na ławce. 
Anka- Nie byłeś dzisiaj w szkole, na trening też się spóźniłeś... 
Czy ty się chcesz zmienić? Czy chcesz zmienić swój styl życia? Co ty ze sobą robisz? 
T- to tylko sposób na poznanie nowych ludzi. Czasami trzeba się dostosować do nowej 
znajomości. Żeby wkupić się do nowych kręgów. Znasz mnie, wiesz jaki ja jestem. 
A- chcesz zmarnować to, co osiągnąłeś? A treningi? Wyniki? 
T - Chodźmy, bo się do kina spóźnimy. (Zniecierpliwiony). 
 
 

 



Scena IV. 
Narrator wyraża myśli Tomka: 
Co dalej robić? Muszę to rozpatrzyć z obu stron. To tylko krótka znajomość. Będę miał 
nowych kolegów uważanych za cool ziomali w całej szkole. 
Będę poważany, będę jednym z nich. Ale z drugiej strony... Co z moim hobby, z moim 
pływaniem, kondycja? Anka uważała mnie za kogoś wartościowego, kto nie zmarnuje swego 
życia dla fajek i alkoholu. 
Czasem trzeba cos poświęcić i tak też zrobię. A kiedy będę jednym z nich, rzucę te nałogi 
i tak wszyscy będą czuli do mnie respekt. 
(wstaje i odchodzi).

 
Narrator 
Gdy ci się uda zbiec 
wciąż cię poszukuje 
i nęka 
czasami dopada 
i zabija 
ostrym strzałem nieskończoności 

Scena V. 
Pod dyskoteką. Na scenie Tomek i Anka. Kumple kręcą się pod parawanem udającym 
budynek dyskoteki. 
Tomek zatacza się lekko. 
A -Nie jesteś sobą. Jesteś zbyt pijany. Chodźmy stąd. 
T - Maleństwo to tylko alkohol. Nic się w moim życiu nie zmieniło. 
A- Stałeś się taki sam jak ta reszta. Niektórzy postrzegają cię jako prostaka. 
T -   To nie ja się zmieniłem, ale ty. Ciągle masz jakieś pretensje. Czego chcesz ode mnie? 
Bo to ty mnie prowokujesz... 
A - Zamieniłeś naszą miłość na przyjaciół, którzy tak naprawdę wciągają cię w bagno. To wszystko można 
jeszcze zmienić. Uwierz, jest wyjście. Szukaj jakiejś wartości... 

Dla mnie ten kto bierze jest słaby i nie radzi sobie z rzeczywistością, przecież życie jest piękne, nie 
wiesz co może cię spotkać jutro, wciąż poznajesz nowych ludzi, doświadczasz 
nowych wrażeń, a ma to tylko wtedy sens, gdy dzieje się na trzeźwo. Każdy czasem cierpi, coś przeżywa, ale 
wokół są ludzie, którzy chcą ci pomóc. Dobrze jest z nimi pogadać, pomogą, albo choć wysłuchają. Nie ma 
sytuacji bez wyjścia. 
T- Daj mi spokój… 

Myślisz, że to mi wystarcza? Myślisz, że jestem zepsutym gówniarzem? Może, ale nie wiem, czy czułaś 
kiedyś tak dotkliwy brak drugiego człowieka. Wydaje mi się , że jestem sam na świecie, z nikim nie łączą mnie 
żadne bliższe relacje uczuciowe. Nie pamiętam słów kocham cię synu od swoich starych. Oni nie mieli na to 
czasu. Nie wiedzieli, że tego potrzebuję, więc podszedłem cynicznie do życia, tak, jak ono traktowało mnie. 
Tak czuję. 
A - Kiedy odnajdziesz jakieś wartości w życiu, możesz się na nich oprzeć... 

Tomek pogardliwie patrzy na Ankę i śmieje się. Anka odchodzi. 

 
Kumple dołączają do Tomka. 
T - Macie fajka, dajcie... 
Paweł S. - Papierosy są dla małych dzieci... 
Kamil K. - Mamy coś lepszego (pokazuje woreczek z białym proszkiem). 
Wojtek N. - Idziemy się bawić. 
 
 
Piosenka Życie jest piękne (muzyka i słowa J. Bartnik) 
 



Narrator  
Narkomania - choroba duszy 
kataklizm ciała 
wszczyna walkę 
z każdym 
kto zetknie się 
choćby z jego posłańcem 
kiedy przegrasz 
zabiera ci e do niewoli 
i torturuje 
by wreszcie zabić 
dowolną śmiercią wirusa krwi 
 
Scena VI. 
Tomek z grupy wywołuje dilera. 
Kamil- Co tam? 
T — Mam taką sprawę... 
K- Co się stało? 
T - Skończył mi się towar, masz coś? 
K - Masz pieniądze? Było dobrze, dawałem ci...A teraz? Muszę z czegoś żyć. Masz kasę 
masz towar. Nie masz kasy nie nasz towaru. Proste. 
T - (wyjmuje 10 zł) 
K - To za mało. I tak wisisz mi stówkę. Nie ma tak. 
T - (daje większą sumę. Dostaje działkę) 
K - No, teraz się rozumie. 

Mateusz: Wiesz komu to dajesz? Ufasz mu? 
K: A co mnie to interesuje, jak jest czubkiem to kupuje i ćpa! Jego decyzja! 
Pytasz o moralność? A czy świat jest moralny? każdy dba o swój tyłek, to ja mam być inny... 

Scena VII. 
Narrator: Oto kolejny dzień Tomka. Wraca do domu. Popada co raz głębiej swe nałogi. Czuje niepokój, 
brakuje mu kasy, zaczyna wynosić różne przedmioty z domu i sprzedaje. Ścigają go dilerzy. 

SCENA VIII 
Tomek i Diler (szarpanina, scena improwizowana) 
 
Piosenka Dziwny świat (muzyka i słowa J. Bartnik) 
 
 
Scena IX 
Tomek - Zacząłem się bawić, co impreza to amfa na zmianę z haszem, i tak wpadałem coraz głębiej... 
Przestałem się uczyć, zacząłem wagarować. Nauczyciele usiłowali rozmawiać ze mną, trafiłem do pedagoga, 
który wciąż pytał mnie o problemy rodzinne, nie wiedział nawet, że byłem na haju. Obiecywałem poprawę, 
więc darowali sobie zbytnią gadkę. 

A starzy? Starzy palnęli kazanie twierdząc, że nie zafundują mi wymarzonych wakacji, jeśli słyszał... 
Wciąż byłem sam, wciąż cierpiałem... Straciłem w życiu wszystko to, co najważniejsze. Ze starymi konflikt. 
Nie ma Anki, nie ma drużyny, nie mam do kogo zwrócić się o pomoc.... Nie ma sensu żyć. Może to i lepiej. 
Nie będę nikomu przeszkadzał, niszczył życia. I tak nikt nie będzie za mną tęsknił 

(Wychodzi. Odgłosy bijącego serca przechodzą w pisk). 



 

Narrator 
Narkomania - by ją zabić zbierasz cały batalion 
samotnie zawsze będziesz się bał aż w końcu 
nie wytrzymasz i sam zapukasz do 
wielkich bram jej matki - śmierci 

Kamil: 
Wiem, wiem... Sam brałem, to wciąga. Ale my musimy ściemniać, że dragi są coool, żeby interes się kręcił! Ja 
zacząłem na pewnej imprezie dla dilerów. Wszyscy postanowiliśmy spróbować. Wiesz, gdy masz już wszystko 
i nic już do zdobycia, to potrzebujesz czegoś nowego, co kręci. Więc wciągnęliśmy po kresce. Impreza trwała 
dwa dni, bawiliśmy się jak nakręceni, podobało mi się. Niezły odlot. Odtąd takie imprezy były na porządku 
dziennym... 

Wiem,   miałem   wszystko   w   krótkim   czasie,   dopóki   sam   nie   spróbowałem,   czasem 
zastanawiam  się,   czy  gdybym  mógł  żyć  ponownie,  czy  obrałbym  taka  samą drogę? Dilerowanie to 
niezły szmal, ale przez własne doświadczenia narkotykowe zrozumiałem, co czuli ci, którym ten szajs 
sprzedawałem! Dziś wiem, że nie tylko ćpun jest frajerem, ale diler także. Jak można oferować młodym coś, co 
zabija, mimo, że ma się z tego kasę. To brudny szmal. Wiedziałem, że przegrałem. 

Narrator 
Strzeż się człowieku bądź czystym 
promieniem życia wyciągam ku tobie 
me dłonie chodź pójdziemy ku 
czystości 

K: Pamiętajcie, są obok ludzie, którzy chcą wam pomóc, ale wy musicie tego chcieć. To może być kumpel, 
rodzic, nauczyciel, pedagog, ksiądz. Nie jesteście sami! 

 
Piosenka  Nie wracajmy jeszcze (muzyka i słowa J. Bartnik) 
 


