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Wstęp

Obecnie jednym z najwiCkszych zagroceM dla dzieci i młodziecy w Polsce 

jest uzalecnienie od alkoholu – złocony stan chorobowy, który wi>ce siC zwykle 

z intensywnym kryzysem we wszystkich sferach ludzkiego cycia. Alkoholizm 

prowadzi nie tylko do zaburzeM fi zjologicznych, ale równiec do psychicznych 

i duchowych.

Opublikowane w 1997 roku badania ujawniły obraz zmian w spocyciu alko-

holu przez młodziec w latach osiemdziesi>tych i dziewiCćdziesi>tych. Z badaM 
tych wynika, ce we wspomnianym okresie: 

– nast>pił gwałtowny, skokowy wzrost spocycia alkoholu przez młodziec; 
– wWród młodziecy najwiCcej pij>cej utrzymał siC stały trend wzrostu spocycia

 alkoholu; 

– zmniejszyła siC liczba abstynentów wWród dzieci i młodziecy;

– obnicył siC wiek inicjacji alkoholowej, a takce lobby proalkoholowe rozwinCło
 działalnoWć marketingow> skierowan> wprost do młodziecy, a nawet dzieci1.   

Szczegółowe wyniki badaM ujawniły tec zalecnoWć zachowaM młodziecy 

od zachowaM ludzi dorosłych. ZwiCkszone picie wWród młodziecy zwi>zane jest 

ze wzrostem spocycia alkoholu przez dorosłych, odnotowanym na pocz>tku 

lat dziewiCćdziesi>tych. Szczególn> uwagC nalecy zwrócić równiec na szkody 

ponoszone przez dzieci i młodziec z powodu picia alkoholu przez rodziców. 

W Polsce cyje około 1,5–2 milionów dzieci alkoholików. Dzieci te maj> bardzo 

niekorzystne warunki rozwojowe, co powoduje, ce s> mniej odporne i czCWciej 

choruj> fi zycznie. Rozwijaj> siC tec u nich okreWlone zaburzenia emocjonalne, 

czCsto s> ofi arami przemocy i naducyć seksualnych ze strony najblicszych człon-

ków rodziny lub ich otoczenia. Dzieci te stanowi> tak zwan> grupC ryzyka pod 

wzglCdem prawdopodobieMstwa uzalecnienia. Grupa ta wymaga bardzo pilnego 

stworzenia stosownych programów pomocy. Dotychczasowa pomoc jest nie-

wystarczaj>ca, mimo sporych wysiłków podejmowanych przez gminy, koWcioły 

i organizacje pozarz>dowe. 

1 Por. Profi laktyka i rozwi>zywanie problemów alkoholowych w Polsce w 1997 roku, PARPA, 

„Alkohol a Zdrowie” 1998, nr 22, s. 46–48.
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Głównym motywem podjCcia niniejszej pracy jest niepokój wychowawczy 

w obliczu wielkoWci zagroceM i szkód alkoholowych wWród dzieci i młodziecy. 

W okresie szkolnym młodzi ludzie podejmuj> próby eksperymentowania z róc-
nymi Wrodkami odurzaj>cymi, a przede wszystkim z alkoholem. Opieraj>c siC na 

badaniach polskich i obcych, wymienia siC liczne negatywne konsekwencje picia 

alkoholu przez dzieci. S> to: wypadki (zwłaszcza drogowe) i wynikaj>ce z nich 

zgony, kalectwo czy inne kłopoty ze zdrowiem, przestCpstwa, gwałty, niepowo-

dzenia szkolne, konfl ikty z rodzicami i otoczeniem, łatwiejszy dostCp do in nych 

szkodliwych ucywek (substancji). Wczesna inicjacja alkoholowa jest uwacana 

przez specjalistów za jedn> z głównych przyczyn póaniejszych trudnoWci, z któ-

rymi borykaj> siC ludzie doroWli (np. w karierze zawodowej).   

Wacnym motywem zainteresowania siC tym tematem jest stwierdzona mała 

skutecznoWć elementarnych i najbardziej popularnych programów profi laktycz-

nych dla szkół2. Programy te w ducej mierze s> wspomagane przez PaMstwow> 
AgencjC Rozwi>zywania Problemów Alkoholowych (PARPA), a od 1997 roku s> 
współfi nansowane przez gminy. Programy te zawieraj> opracowane „technologie”, 

tzn. opisan> strategiC działania, strukturC, materiały pomocnicze oraz schemat 

realizacji. WiCkszoWć z nich jest stale poddawana badaniom naukowym pod wzglC-
dem ich skutecznoWci i ulepszana w miarC dostarczania wyników tych badaM. Na 

podstawie tych badaM mocna stwierdzić, ce efekty stosowanych programów s> 
nieproporcjonalne do ponoszonych wysiłków i Wrodków fi nansowych3.  

SkutecznoWć tych programów jest niewielka z kilku przyczyn. Po pierwsze, 

opieraj> siC one na fragmentarycznej koncepcji wychowanka, bior>c pod uwagC 
głównie jego sferC emocjonaln>. Po drugie, w zbyt małym stopniu uwzglCdniaj> 
negatywny dla cycia w wolnoWci i abstynencji kontekst społeczny i kulturowy4. 

Programy te skupiaj> siC na uczeniu wychowanka asertywnego wyracania emocji 

oraz sztuki odmawiania w obliczu szkodliwej presji otoczenia. Tymczasem okazuje 

siC, ce najwacniejsz> przyczyn> zagroceM siCgania po substancje uzalecniaj>ce 

przez dzieci i młodziec nie jest ani zła wola, ani lekkomyWlnoWć czy przypadkowa 

ciekawoWć, ani skłonnoWci czy uwarunkowania genetyczne organizmu, lecz kryzy-

sy – bolesne stany emocjonalne. Z tego właWnie wzglCdu substancje uzalecniaj>ce 

nie s> jednakowo atrakcyjne dla wszystkich. Okazuj> siC one atrakcyjne w stopniu 

2 J. SzymaMska, Programy profi laktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofi laktyki, Warszawa 

2000, s. 51–73.
3 Por. K. Bobrowski, K. Ostaszewski, Ocena skutecznoWci programów profi laktyki alkoholowej 

„Noe + Drugi Elementarz”, „Problemy Alkoholizmu” 1997, nr 7, s. 6–9.
4 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl cycia i myWlenia [w:] Postmodernizm: wyzwanie dla 

chrzeWcijaMstwa, red. Z. Sareło, PoznaM 1995, s. 9–27.
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proporcjonalnym do kryzysu, którego doWwiadcza wychowanek. Kryzys ten ob-

jawia siC bolesnymi przecyciami, wobec których rodzi siC pokusa, by „poprawić” 

sobie nastrój albo „uciec” od problemów5. 

Fakt powi>zania kryzysu cycia z inicjacj> alkoholow> i wchodzeniem na 

drogC uzalecnieM powinien być uwzglCdniany we wszystkich rodzajach działaM 
profi laktycznych. 

Celem niniejszej publikacji jest opracowanie załoceM integralnego progra-

mu profi laktycznego dotycz>cego wychowania w trzeawoWci dzieci i młodziecy. 

Taki program bCdzie nie tylko przekazywał informacje o substancjach uzalec-
niaj>cych i uczył kompetentnych zachowaM wobec własnych emocji, lecz tak-

ce kształtował u wychowanków dojrzałe postawy wobec siebie i Wwiata zewnC-
trznego.

Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania w trzeawoWci 

jest całoWciowe i realistyczne rozumienie wychowanka i jego sytuacji egzy-

stencjalnej. Tego typu spojrzenie na wychowanka oznacza, ce jego ewentualne 

problemy z alkoholem lub zdolnoWć do zachowania abstynencji wynikaj> nie 

ze skłonnoWci biologicznych czy emocjonalnych, ale przede wszystkim s> uwa-

runkowane jakoWci> jego wiCzi miCdzyosobowych i jego dojrzałoWci> etyczn>. 
W tej perspektywie profi laktyka uzalecnieM polega nie tylko na promowaniu 

zdrowia fi zycznego i psychicznego, lecz takce, a nawet przede wszystkim na 

poprawianiu jakoWci wiCzi miCdzyosobowych oraz pogłCbianiu etycznej wracli-
woWci wychowanka i jego najblicszego Wrodowiska: rodzinnego, rówieWniczego, 

szkolnego i społeczno-kulturowego. Skuteczna profi laktyka polega bowiem na 

takim wychowaniu, które pozwala na odrócnienie tego, co rozwija, od tego, co 

deprecjonuje, aby budować umiejCtnoWć kierowania własnym cyciem w sposób 

Wwiadomy i odpowiedzialny. 

Praca składa siC z szeWciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ukazuje naturC 
uzalecnieM oraz przyczyny i skutki inicjacji w wieku szkolnym. Rozdział dru-

gi podaje przyczyny małej skutecznoWci dotychczas stosowanych programów 

profi laktycznych. Rozdział trzeci przedstawia personalistyczn> koncepcjC czło-

wieka jako podstawC w opracowaniu integralnego programu profi laktycznego, 

którego stosowanie stwarza skuteczniejsz> nic dot>d ochronC dzieci i młodziecy 

przed uzalecnieniami. Rozdział czwarty dotyczy funkcjonowania społeczeMstwa 

informacyjnego i przedstawia metodC komunikacji bez przemocy i jej aplikacje 

praktyczne. Rozdział pi>ty zawiera zasady współpracy rodziny i szkoły oraz 

rócnych instytucji wspieraj>cych szkołC i rodzinC w realizacji integralnego pro-

gramu. W rozdziale ostatnim przedstawiony jest projekt integralnego programu 

5 Por. M. Dziewiecki, Młodziec wobec alkoholu, „Ateneum KapłaMskie” 1997, nr 1, s. 61. 
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profi laktycznego, metody i formy pracy oraz spodziewane osi>gniCcia na rócnych 

etapach edukacji. 

Niestety, chociac na przestrzeni ostatnich kilku lat Wrodowisko szkolne zosta-

ło objCte szerokimi oddziaływaniami profi laktycznymi, to oddziaływania te nie 

uwzglCdniaj> szeroko rozumianego charakteru profi laktyki. Zdecydowana bowiem 

wiCkszoWć programów profi laktycznych, które s> obecnie stosowane w polskich 

szkołach i innych placówkach wychowawczych skupia siC jedynie na cielesnoWci 

i emocjach, natomiast pomija inne wymiary osoby ludzkiej. Z tego właWnie powodu 

konieczne jest opracowanie załoceM programu profi laktycznego, który dostrzegał-
by wszystkie uwarunkowania inicjacji alkoholowej oraz uwzglCdniał bioetyczny 

wymiar pracy wychowawczej w dziedzinie wychowania do trzeawoWci.

Publikacja ta jest przeznaczona w szczególny sposób dla nauczycieli i wy-

chowawców, a takce rodziców, którzy nie maj> profesjonalnego przygotowania 

w zakresie profi laktyki uzalecnieM, a którzy mog> pomagać innym, zwłaszcza 

dzieciom i młodziecy, w ochronie zagroconej wolnoWci.
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Rozdział 1

Problemy alkoholowe w wieku dorastania 

oraz ich przyczyny

Problemy alkoholowe oznaczaj> rócnorodne zagrocenia oraz negatywne 

zjawiska zwi>zane z naducywaniem alkoholu i chorob> alkoholow>. Prowadz> 
one do degradacji psychofi zycznej, a takce duchowej, społecznej i ekonomicznej 

poszczególnych osób, rodzin i całych Wrodowisk. Tego typu problemy dotycz> 
wielu krajów, niezalecnie od istniej>cych w nich ustrojów społeczno-politycznych 

czy warunków ekonomicznych. W Polsce rozmiary szkód spowodowanych piciem 

alkoholu s> tak wielkie, ic mocna je traktować jako epidemiC społeczn>, która 

bezpoWrednio czy poWrednio dotyczy wiCkszoWci Polaków.

1. Charakterystyka uzależnienia alkoholowego

Najbardziej dramatycznym skutkiem inicjacji alkoholowej w wieku dora-

stania jest wchodzenie na drogC uzalecnienia od alkoholu. Charakterystycznym 

zjawiskiem we współczesnym Wwiecie jest wystCpowanie patologicznych form 

zachowania, które przez WHO okreWlane s> jako uzalecnienia. Uzalecnienia ko-

jarzone s> zwykle z długotrwałym ucywaniem i naducywaniem takich substancji 

chemicznych, jak: alkohol, narkotyki i leki, co prowadzi z jednej strony do nawyku 

ich zacywania, z drugiej zaW – ma negatywne skutki biologiczne, psychiczne, 

duchowe i społeczne dla człowieka, który im ulega.

Istnieje wiele rócnorodnych defi nicji uzalecnienia. Jedne z nich stwierdzaj>, 
ce o uzalecnieniu mocna mówić wtedy, gdy jakiW Wrodek lub czynnoWć przestaj> 
słucyć człowiekowi zgodnie z jego przeznaczeniem, a staj> siC dla niego celem 

samym w sobie. Inne podkreWlaj>, ce uzalecnienie to nawykowe zachowanie 

ograniczaj>ce wolnoWć ludzkich pragnieM. 


