
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiera książki 
 

Christiane F. Życie mimo wszystko 
 

 

 

MATERIAŁY PRASOWE 



NARKOTYKI OZNACZAJĄ SAMOTNOŚĆ 
 

 

 

 

Młodzież to najbardziej podatna na uzależnienia grupa wiekowa. Większość młodych 
poprzestaje na eksperymentach z narkotykami, ale dla wielu nastolatków to, co miało 
być  jednorazową przygodą, kończy  się nieuchronnie nałogiem; bezwiednie idą w 
ślady Christiane F., najsłynniejszej narkomanki świata. 

 

 

 

 

 

23% uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ciągu ostatniego roku sięgnęło po marihuanę i haszysz – wynika z najnowszego 

sondażu CBOS. Spożycie tych dwóch rodzajów narkotyków nieznacznie wzrosło w ostatnich latach. Generalnie konsumpcja 
narkotyków w 2013 roku w Polsce pozostała na poziomie z 2010 r. Także z realizowanego co cztery lata badania Centrum 

Informacji o Narkotykach i Narkomanii wynika, że marihuana i haszysz to najpopularniejsze substancje nielegalne, po które sięga 

młodzież. Do używania przetworów konopi przyznało się 24% 15-16-latków i 37% 17-18-latków. Wiek inicjacji narkotykowej to  

11-13 lat w przypadku chłopców i 13-15 lat dziewcząt. 
 

 

Uzależnienie zaczyna się w rodzinie 
 

Najnowsze dane statystyczne pokazują, że historie takie jak Christiane F. dzieją się i dziś. Bohaterka „My dzieci z dworca Zoo” 
miała 12 lat, gdy pierwszy raz zapaliła haszysz. – Ze wspomnień Christiane F. sporo dowiadujemy się o jej dzieciństwie. 
Potwierdza się tu trudno przebijająca się do społecznej świadomości prawda, że uzależnienie rodzi się przede wszystkim 
w rodzinie – komentuje Wojciech Wanat, terapeuta uzależnień, autor książki „Rok w Monarze” i  „Narkotyki i narkomania. Odlot 
donikąd”.                                                                                                                                                                                                                        
–  Rodzina może być kochająca, starająca się o wszystko, ale niestety pozbawiona umiejętności wychowawczych. Rodzice 
coraz mniej czasu poświęcają swoim dzieciom, zachęcają je do wyścigu szczurów, albo wręcz przeciwnie: wyrabiają w nich 
przekonanie o niemożności osiągnięcia życiowego sukcesu. Środowisko, szkoła często pogłębiają te problemy. Młodzi są 
coraz bardziej narażeni na stresy i oderwani od rzeczywistości. 

Wojciech Wanat zwraca uwagę, że ze wspomnień Christiane F. bije tak charakterystyczna dla osób uzależnionych samotność. 
– Widać jej walkę z izolacją, nieumiejętnością budowania relacji, radzenia sobie z trudnościami życia.  

Była i jest samotna, cierpiała, jej życie było pasmem niepowodzeń. Sądziła, że substancje psychoaktywne rozwiążą jej      
problemy. 



Metadon zamiast heroiny 
 

 

Dziś w Polsce kobiety stanowią jedną czwartą pacjentów leczonych od uzależnień w placówkach stacjonarnych. W 2010 roku 

ogółem przyjęto do nich ponad 14 tys. osób, prawie 2 tys. więcej niż rok wcześniej. Zdaniem Wojciecha Wanata leczenie 
stacjonarne w Polsce prowadzone jest archaicznymi metodami: – Terapeuci ciągle nie mają w naszym kraju przekonania do 

metod substytucyjnych. Wynika to z faktu, że dla wielu osób abstynencja jest celem, a nie środkiem do poprawienia jakości 

życia. Niewiele jest programów pozwalających na stopniowe wracanie do normalnego życia. 

W  2008  r.  działało  w  Polsce  20  programów  substytucyjnych.  Najczęściej  wykorzystuje  się  w  nich  metadon,  substancję 

chemiczną mającą działanie zbliżone do morfiny, ale kilkukrotnie silniejszą. Stosuje się ją w leczeniu uzależnienia przede 
wszystkim od heroiny. Z półtora tysiąca pacjentów leczonych metodą substytucyjną w 2008 roku jedną trzecią stanowiły kobiety. 

Metadon to środek, który pozwolił Christiane wrócić do w miarę normalnego życia i odzyskać opiekę nad synem. W jednym z 

wywiadów przyznała, że jej codzienna dawka metadonu to 8 ml. (połowa tej dawki dla zwykłego człowieka byłaby 

śmiertelna). Mówi też, że były momenty, kiedy oprócz metadonu, kupowała sobie kilka gramów heroiny. To się zdarzało 
najczęściej, gdy nie mogła sobie poradzić ze światem zewnętrznym. – Moi lekarze narzekają. Ale mimo wszystko żyję – mówiła 

dziennikarzom Christiane. 
 

 

 

Narkoman znaczy złodziej 
 

 

Powrót   do   normalnego   życia   osobom   uzależnionym   bardzo   utrudnia   silna   społeczna   stygmatyzacja   narkomanów. 
– O uzależnieniach przyszli pedagodzy szkolni dowiadują się na zajęciach z patologii społecznych – komentuje Wojciech Wanat. 

– Używanie narkotyków to patologia, bo osoby posiadające narkotyki są traktowane jak złodzieje czy oszuści, a ich prawa do 

leczenia czy choćby zachowania godności ludzkiej często nie są respektowane. Bo narkomanem jest się do końca życia. 

I nieważne, że jesteś w abstynencji od dziesięciu lat; jesteś narkomanem - to znaczy, że w każdej chwili możesz ukraść, 
okłamać, zgwałcić. Właśnie stygmatyzacja utrudnia po zakończonej terapii powrót do normalnego życia i bywa jedną z przyczyn 

nawrotów. 

Jako przykład negatywnych skutków stygmatyzacji Wojciech Wanat przytacza historię dziewczyny, którą z ośrodka Monaru  

zabrała policja, bo miała do odsiedzenia w więzieniu trzy tygodnie za niezapłacone mandaty. Funkcjonariusze zapytani, czy 
zdają sobie sprawę, że jest to niebezpieczne dla zdrowia i życia dziewczyny tylko wzruszyli ramionami. Po powrocie z więzienia 
kobieta po kilku godzinach opuściła Monar. – Co się z nią teraz dzieje? Czy nadal żyje? Czy policja tak samo zachowałaby się 

gdyby był to oddział kardiologiczny? Przecież ośrodek to oddział szpitalny – zastanawia się Wojciech Wanat. 

Terapeuta dodaje, że z uzależnienia wychodzi się, biorąc swoje życie we własne ręce, ale niewielu osobom się to udaje. 

Pozostają w uzależnieniu, samotności i cierpieniu. I nie zależy to od tego czy zażywają metadon, czy akurat mają przerwę. 
Uzależnienie to stan emocji i intelektu, dopiero później ciała. 



DRUGIE ŻYCIE CHRISTIANE F. 
 

 

 

 

Czy ktoś mógł przypuszczać, że dożyję pięćdziesiątki? Wiem, że śmierć przyjdzie 
któregoś dnia, ale nie chcę ciągle o tym myśleć – mówi Christiane Felscherinow, 
najsłynniejsza ćpunka na świecie, której niezwykła biografia wkrótce ukaże się                  
w Polsce. 

 

 

 

 

Rozgłos zdobyła jako bohaterka i współautorka My, dzieci z dworca ZOO – szokującej opowieści o nastoletnich berlińskich 

narkomanach. 

Książka przetłumaczona na 20 języków, wydana w milionowych nakładach, cieszyła się i nadal cieszy ogromnym 

zainteresowaniem na całym świecie. Od trzydziestu pięciu lat sięgają po nią kolejne pokolenia czytelników. 

To lektura fascynująca i wstrząsająca zarazem. Christiane w wieku 12 lat paliła haszysz i eksperymentowała z tabletkami 
odurzającymi. Rok później brała je garściami, szukała dorosłości w modnej dyskotece Sound, przyjaźniła się z narkomanami. 

Jako czternastolatka po raz pierwszy wstrzyknęła sobie działkę heroiny i stała się jedną z nich. Wkrótce, żeby zdobyć 
pieniądze na narkotyki, zaczęła pracować - podobnie jak jej chłopak i przyjaciele - jako prostytutka na berlińskim dworcu ZOO. 

Trwało to wiele lat, a próby odstawienia narkotyków nie dawały rezultatu. Najdłuższy detoks miał miejsce, gdy matka wysłała ją 
do babki w Norderstedt w okolicach Hamburga. Tam powstał pamiętnik, My, dzieci z dworca ZOO, który ukazał się w 1979 r. 

W 2010 roku, dziennikarka Sonja Vukovic, przygotowując publikację z okazji 30. rocznicy premiery filmu My, dzieci z dworca 

ZOO, poznała Christiane F. - i wkrótce zaczęły pracę nad kolejnymi wspomnieniami. 

 
  W najnowszej książce Christiane F. Życie mimo wszystko, 52-letnia dziś bohaterka dopowiada dalszy ciąg swojej historii. 

W wieku 17 lat miała na swoim koncie kilkanaście nieudanych odwyków, pobyty w areszcie, marskość wątroby i pokaźną 

kartotekę w niemieckiej policji. Na podstawie jej historii powstał film oraz spektakle teatralne. Christiane F. z dnia na dzień stała 

się najsłynniejszą narkomanką na świecie, poznała Davida Bowie, nagrała parę płyt, spotykała się z gwiazdami rocka, przeszła 

kilka aborcji, straciła prawo do opieki nad synem. 



 

Bohaterka otwarcie zwierza  się  z dobrych i złych  rzeczy, które spotkały ją  w życiu. Mówi o  walce  z nałogami, pobycie 
w więzieniu i batalii o syna. Snuje poruszającą, ale i pełną nadziei opowieść o „życiu po dworcu ZOO”. Rozprawia się z mitami, 
które narosły wokół jej biografii. Zdradza, jak wygląda jej życie, co stało się z kolegami czy pierwszą miłością. 

Nowa książka Christiane V. Felscherinow  to historia  przeszłości bez przyszłości, pasjonująca i przejmująca lektura.                         

Z  dystansem,  sceptycyzmem,  a  nawet  niechęcią  odnosi  się  do  swojej  sławy,  którą  zdobyła  dzięki  poprzedniej  książce, 
wywiadom i reportażom oraz filmowi. Jak mówi, napisała Życie mimo wszystko, żeby pokazać tragiczne konsekwencje 

uzależnienia od heroiny i przestrzec przed nim czytelników. 

 

Nigdy nie przestała być narkomanką. Żyje dzięki terapii metadonowej.  Dziś w wywiadach powtarza: Wszyscy zadają 
nieustannie jedno pytanie: jest już czysta, czy nie? Jakby nic nie było ważniejsze. A prawda jest taka, że nie mogę być 
czysta, nie mogę wyjść z tego całkowicie. To tylko oczekiwanie innych względem tamtej Christiane. 
Życie mimo wszystko okazało się wielkim sukcesem wydawniczym w Niemczech i Francji w 2013 roku. Biografia przez 
długi czas zajmowała pierwsze miejsce na liście bestsellerów magazynu „Der Spiegel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiele osób myśli, że jestem silną kobietą. 
Moje życie udowadnia coś przeciwnego. 

 

 

Moi lekarze narzekają. Ale mimo 
wszystko żyję. 

 

 

 

 



NAJSŁYNNIEJSZA ĆPUNKA ŚWIATA 
 

 

 

 

 

 

Christiane V. Felscherinow 
urodziła się w 1962 w Hamburgu. W wieku 6 lat 
przeprowadziła się z rodziną do Berlina Zachodniego. Pod 
koniec lat 70. dziennikarze magazynu „Stern” – Kai Hermann 
i Horst Rieck – stworzyli wraz z nią serię artykułów, z których 
powstała książka. My,  dzieci  z dworca  ZOO  stała  się  
światowym  hitem,  na  jej podstawie w 1981 roku powstał 
film fabularny. 

 

 

Bohaterka stała się kultową postacią swojego pokolenia. Żyła 

między punkową sceną Hamburga, greckimi wyspami, 

berlińskim podziemiem  i  rodziną  szwajcarskich  wydawców.  
Poznała gwiazdy rocka jak: David Bowie, Nick Cave, Nina 

Hagen i muzyków zespołu Depeche Mode. 

 

Ch                                                                              Christiane V. Felscherinow bierze udział w programie 

metadonowym. W 1996 urodziła syna Phillipa, który, jak 

mówi, jest jej największym skarbem i prezentem od losu. 
Po  ukazaniu  się  nowej  książki  założyła  Fundację  

Christiane F.  Wspiera  ona  dzieci,  których  rodzice  albo  

opiekunowie zmagają się z problemem uzależnienia, oferuje 

pomoc członkom rodzin, promuje profilaktykę i zrozumienie 
dla problemów ludzi uzależnionych od narkotyków lub 

alkoholu, angażuje się w prawodawstwo i politykę 

antynarkotykową, a także umożliwia godne życie ludziom 

uzależnionym od narkotyków lub alkoholu. 

 
Poniżej link do strony wywiadu, którego Christiane V. 

Felscherinow udzieliła internetowemu portalowi VICE. 
http://www.vice.com/pl/read/niedlugo-umre-wiem-o-tym-poznajcie-prawdziwa-christiane-f 



 

 

 

 

 

Christiane V. Felscherinow, Sonja Vukovic 
 

 

Christiane F. Życie mimo wszystko 
Przełożył Jacek Giszczak 
300 stron, ilustracje, oprawa broszurowa 
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