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PRZEDMOWA

Oddawany do rąk Czytelników trzynasty tom Odpowiedzi na
trudne pytania dzisiejszego świata zawiera zbiór prelekcji, świadectw
i dyskusji, które odbyły się w ramach Konwersatoriów zorganizowanych w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w roku akademickim
2017/18. Zostały one poświęcone problematyce uzależnień behawioralnych oraz od substancji psychoaktywnych, jak alkohol, narkotyki czy nowe substancje psychoaktywne, popularnie zwane
dopalaczami. Treści zawarte w publikacji są próbą zrozumienia uzależnień w skali zjawiska, przyczyn, konsekwencji, profilaktyki, terapii i możliwości przeciwdziałania.
O wyborze tej problematyki zadecydowały trzy powody. Pierwszy z nich wynika z faktu, iż św. Jan Paweł II, którego myśli inspirują tematykę Konwersatoriów, dużo miejsca w swoim nauczaniu
poświęcał wszystkiemu, co prowadzi do utraty wolności człowieka.
Niejednokrotnie omawiając zagrożenia konsumizmu, pustki duchowej, odrzucenia wiary religijnej, relatywizmu czy ucieczki od
prawdziwej wolności wskazywał na dramat uzależnień i spustoszenia, do których one prowadzą. Można powiedzieć, że przekaz Konwersatorium jest współczesnym, unaukowionym komentarzem do
słów wypowiedzianych przez Papieża podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r.: Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom
szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia.
Drugim powodem, dla którego podjęty został temat rozwiązywania problemów uzależnień, było powstanie w Szkole Wyższej
Przymierza Rodzin szkoły psychoterapii uzależnień. W 2017 r.
Uczelnia otrzymała dla swoich studiów podyplomowych Specjalista
terapii uzależnień akredytację Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, dzięki czemu uzyskały one rangę studiów przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego. Fakt ten stał się
wyzwaniem dla Uczelni, by tworząc szkołę terapii uzależnień zbu-
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dować wokół niej szerokie środowisko wybitnych znawców problematyki. Dlatego do udziału w Konwersatoriach zapraszani byli
uznani specjaliści i terapeuci, osoby które doświadczyły czym jest
uzależnienie i wiedzą jak się od niego uwolnić. Na tej podstawie
powstał bardzo interesujący dorobek myśli zawarty w prezentowanym tomie Odpowiedzi. Fakt ten sprawił jednocześnie, że na tle
Konwersatoriów z lat poprzednich prezentowany tom ma bardziej
wyraźny charakter debaty naukowej, kosztem osobistych świadectw, chociaż i tych w książce nie brakuje. Intencją było stworzenie mozaiki wypowiedzi łączących podstawy naukowe ze
świadectwem własnym; heroizm czynu osób, które pokonały uzależnienie z heroizmem myśli tych, którzy wnoszą do problematyki
uzależnień głębokie ich rozumienie.
Trzecią przyczyną jest fakt, iż dla wielu osób, w tym studentów
SWPR, problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest jednym z
najpoważniejszych wyzwań, z jakimi zmierzyć się musi nasze społeczeństwo. Każdy kto się zetknął z problemem wie, jak wielkie
spustoszenie pozostawia w umysłach i w tragediach ludzkich utrata
wolności. Umiejętne przeciwdziałanie, profilaktyka czy odpowiednie postępowanie pomocowe w sytuacji uzależnień stanowi ważne
społecznie zadanie. Studenci, czynni zawodowo lub przyszli nauczyciele, wychowawcy i inteligencja katolicka mogą odnaleźć w prezentowanym tomie Odpowiedzi na trudne pytania wiele cennych
informacji, porad, przykładów dobrych praktyk i budujących świadectw, które pomogą w rozwiązywaniu problemów zachowań ryzykownych oraz uzależnień dzieci i młodzieży.
Powstanie prezentowanej publikacji jest zasługą wielu osób,
którym należne są podziękowania. Szczególne słowa uznania należy
skierować wobec nestora Konwersatoriów, pani prof. dr hab. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, która jest patronem tych spotkań, tworzy je zarówno na etapie organizacyjnym, jak i redagując kolejne
tomy Odpowiedzi na trudne pytania. Wielkie wyrazy wdzięczności
adresujemy do panelistów Konwersatoriów i autorów poszczególnych części książki. Przy licznych zajęciach własnych byli gotowi
poświęcić swój czas, by uczestniczyć w Konwersatorium a następnie współpracować w procesie autoryzacji teksów.
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Bardzo dziękujemy dr Urszuli Kossowskiej-Cezak, która wykonała korektę wszystkich tekstów zawartych w tym tomie oraz pani
Joannie Łokietek, która wykonała prace edytorskie i przygotowała
książkę do druku, jednocześnie projektując okładkę. Panu Marcinowi Borzęckiemu za cierpliwe przepisywanie wygłoszonych wypowiedzi oraz drukarni ELPIL w Siedlcach za wydruk.
Szczególne podziękowania adresujemy do wszystkich uczestników Konwersatoriów oraz czytelników Odpowiedzi, którzy współtworzą naszą społeczność akademicką i przekazują dalej jej
przesłanie.
Mechanizmy uzależnienia człowieka są bardzo złożone i stanowią przedmiot ożywionych debat, jako problem indywidualny, społeczny, medyczny i prawny w stopniu większym niż inne zaburzenia
psychiczne. Czy uzależnienie stanowi chorobę? Czy jest niezdrowym nawykiem, który jest kwestią wolnego wyboru człowieka uciekającego przed ciężarem życia? Jak rozwiązywać problemy
uzależnień? Prezentowana książka podejmuje ciężar takich pytań i
pomaga w odnalezieniu na nie odpowiedzi.
dr Włodzimierz Wieczorek
Warszawa, wrzesień 2018 r.
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Narkomania
– spojrzenie wielowymiarowe
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CYTATY
Katechizm Kościoła Katolickiego (fragment)
„Używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu. Jest ciężkim wykroczeniem, chyba że wynika
ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi; stanowią one bezpośredni
współudział w działaniach głęboko sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do nich”.
Jan Paweł II, Encyklika Centessimus Annus
(1999 r.), nr 36.
„Jaskrawym przykładem konsumpcji sztucznej, szkodliwej dla
zdrowia i godności człowieka, oraz wymykającej się spod kontroli,
jest używanie narkotyków. Szerzenie się narkomanii jest wskaźnikiem poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu systemu społecznego
i skłania do materialistycznej, poniekąd destruktywnej, interpretacji
ludzkich potrzeb. Dochodzi do tego, że twórcze możliwości wolnej
gospodarki urzeczywistniają się w sposób jednostronny i niewłaściwy. Narkotyki, a także pornografia i inne formy konsumizmu,
wykorzystując nieodporność jednostek słabych, mają wypełnić duchową pustkę, jaka powstaje w człowieku.
Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest
styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być,
i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być, lecz by doznać w
życiu jak najwięcej przyjemności75. Dlatego trzeba tworzyć takie
style życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra, oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i
inwestycji. W tym kontekście nie mogę ograniczyć się tylko do
przypomnienia obowiązku miłosierdzia, czyli obowiązku wspomagania z tego, co „zbywa”, a czasem nawet z tego, co „potrzebne”,
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by dać ubogiemu to, co dla niego jest niezbędne. Mam na myśli
fakt, że również decyzja o takiej a nie innej inwestycji, w danej dziedzinie produkcji, a nie w innej, jest zawsze wyborem moralnym i
kulturowym. Przy zaistnieniu pewnych warunków ekonomicznych
i stabilności politycznej, absolutnie niezbędnych, decyzja o zainwestowaniu, czyli o daniu jakiejś społeczności okazji do dowartościowania jej pracy, płynie również z postawy ludzkiej sympatii i
zaufania do Opatrzności, w czym ujawniają się ludzkie przymioty
tego, kto decyduje”.

KONWERSATORIUM XCVII
(21 października 2017)

Narkomania – spojrzenie wielowymiarowe
Prowadzący: Mateusz Gola, nauczyciel akademicki, psycholog, Instytut
Psychologii PAN, oraz Swartz Center for Computational Neuroscience,
Institute for Neural Computation, University of California San Diego;
Marek Dramiński, nauczyciel akademicki, psycholog, psychoterapeuta,
kierownik Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w SWPR; Agnieszka Czerkawska, socjolog, specjalista w zakresie przeciwdziałania
oraz rozwiązywania problemów społecznych, certyfikowany specjalista w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych; ks. Adam Zelga, proboszcz parafii p.w. Edmunda
Bojanowskiego; Włodzimierz Wieczorek, nauczyciel akademicki, Szkoła
Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie; Magdalena Smaś-Myszczyszyn,
moderator, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, kierownik studiów podyplomowych Specjalista terapii uzależnień SWPR

Włodzimierz Wieczorek
Szanowni państwo, witam serdecznie zarówno kadrę naukowodydaktyczną naszej uczelni na czele z panią rektor, profesor Elżbietą Mycielską-Dowgiałło, jak i duszpasterza naszej społeczności
akademickiej, księdza Adama Zelgę. Witam bardzo serdecznie młodzież, studentów. Chciałbym zaprosić państwa do udziału w pierwszym konwersatorium tego roku akademickiego, który otwieramy
cyklem spotkań poświęconych problematyce uzależnień. Moderatorem dzisiejszego Konwersatorium jest pani Magdalena SmaśMyszczyszyn, którą serdecznie witam, podobnie jak wszystkich
pozostałych panelistów.
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Ks. Adam Zelga
Cieszę się, że to spotkanie zbiega się z jubileuszem dwudziestolecie otwarcia całego kompleksu Szkół Przymierza Rodzin na
Ursynowie, w Warszawie, od podstawówki, aż do szkoły wyższej.
Konwersatoria powstały przed prawie 13 laty jako refleksja po
śmierci Jana Pawła II, w celu przybliżenia jego niezwykle bogatego
przesłania. Cieszę się, że Konwersatoria mają coraz większy zasięg
i sięgają po tematy palące dla naszego społeczeństwa. Temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, problem uzależnień, problem narkomanii jest jednym z podstawowych dzisiejszego świata. Ludzie,
którzy dostali dobre dary od Pana Boga, nie potrafią z nich korzystać w sposób racjonalny, tylko stają się ich niewolnikami. Na tym
polega ten zasadniczy problem, w który jest wpisana narkomania.

Ks. Adam Zelga i paneliści

Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Na wstępie chciałabym zaprosić i oddać głos naszemu pierwszemu paneliście, profesorowi Mateuszowi Goli, kierownikowi pra-

cowni neuronauki klinicznej psychologii PAN, który obecnie pracuje na Uniwersytecie San Diego, gdzie zajmuje się badaniami dotyczącymi neuronauki. Jest równocześnie kierownikiem zespołu
seksualność.pl, do którego mam przyjemność należeć, i ekspertem
programu „The Brain” (Genialny Umysł) oraz psychoterapeutą behawioralno-badawczym.

Magdalena Smaś-Maszczyszyn

Mateusz Gola
Magda prosiła, bym opowiedział trochę na temat neutralnych
mechanizmów uzależnień. Mój zespół bada głównie uzależnienia
behawioralne. Badamy osoby, które korzystają z pornografii, oraz
osoby, które mają problemy z hazardem. Porównujemy te problemy
do uzależnienia od alkoholu, ale mechanizmy, o których będę
mówił, są uniwersalne i można je zaobserwować we wszystkich uzależnieniach od różnych substancji.
Na początek pokażę państwu kilka statystyk, żeby dać obraz sytuacji. Na wstępie trzeba podkreślić, że koszty społeczne terapii
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uzależnień są olbrzymie. Na świecie uzależnionych jest bardzo wiele
osób. Szacuje się, że korzystanie z różnych substancji i zachowań
takich jak hazard dotyka około 9% procent populacji. Myślę, że
każdy z państwa może znaleźć wśród znajomych osobę, która jest
uzależniona od alkoholu. W Polsce jest to częsty problem.
Wśród tych 9% populacji około 11% szuka pomocy. W USA
jest to około 25 mln osób, w Europie około 27 mln osób rocznie,
w Polsce natomiast to około 350 000 osób rocznie. Miesięcznie
koszty terapii jednej osoby wynoszą od 500 do 20 000 dolarów w
USA, w Polsce od 600 do 12 000 złotych. Koszt terapii w ośrodku
zamkniętym sięga od 6 000 do 12 000 złotych miesięcznie. W USA
rocznie na leczenie osób uzależnionych oraz społeczne koszty związane z uzależnieniami wydaje się około 600 mld dolarów.

Mateusz Gola
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Jak wygląda sama skuteczność terapii uzależnień? Zaledwie
50% osób, które rozpoczynają terapię, kończy ją. W Polsce często
nie monitoruje się efektów terapii w sposób długotrwały po jej zakończeniu. Jeśli terapeuci obecni dzisiaj na naszym spotkaniu zaczną terapię z pacjentami i będą mieli możliwość monitorowania
ich w swoich ośrodkach, to proszę, aby to robili. Jest to bardzo
ważna informacja dotycząca skuteczności terapii.
Poważnym problemem są nawroty. W tych ośrodkach w USA,
gdzie monitoruje się historię pacjenta po zakończeniu terapii np.
po 2, 4 czy po 5 latach i jeśli zbierze się takie dane z wielu różnych
badań, to widać, że średni odsetek nawrotów w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii wynosi 65%. Jeśli macie państwo grupę terapeutyczną, w której jest 10 osób i kończycie tę terapię, to możecie
założyć, że w ciągu 2 lat po zakończeniu terapii 7 osób z tych 10
będzie z powrotem piło. Jeśli jest to grupa uzależniona od heroiny,
odsetek wynosi 80%, czyli 8 z tych 10 osób wróci do heroiny, dla
niektórych osób skończy się to śmiercią (badania pokazują, że w
ciągu roku po zakończeniu terapii 20% osób, które wraca do heroiny, umiera), dla pozostałych będą to dramaty rodzinne i różne
poważne sytuacje życiowe.
Dlaczego ten odsetek nawrotów jest tak duży? I dlaczego nałóg
jest tak uporczywą i przewlekłą chorobą? Ze względu na takie mechanizmy, jak na przykład głód nałogowy, czyli wewnętrzny przymus, by sięgnąć po substancję mimo tego, że wiemy, jakie mogą być
tego poważne konsekwencje, że wiemy, że to nam szkodzi, że mimo
iż chcemy robić co innego w życiu, to jednak sięgamy po tę substancję. Jakie są mechanizmy tego w mózgu? Tych mechanizmów
jest kilka, dlatego ta etykieta „uzależnienie” nie jest dobra i prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat psychiatria będzie odchodziła
od takich etykiet, jak „ADHD” czy „uzależnienie”, a raczej będzie
obserwować konkretne mechanizmy w mózgu. Będzie starała się je
rozpoznawać i określić, który z nich jest mechanizmem dominującym u danego pacjenta, żeby terapia trafiała w ten mechanizm, a
nie żeby była dla każdego taka sama, bo to nie jest skuteczne.
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Tych mechanizmów mamy w mózgu kilka. Jeden z nich jest
związany z kontrolą negatywnych emocji, lęku, strachu, napięcia.
Za to w mózgu odpowiada układ rozszerzonej amigdali1) i w momencie, kiedy odczuwamy bardzo silny lęk, podnosi nam się tendencja do impulsywności. Część z państwa tego doświadcza, na
przykład staramy się nie przeklinać, ale gdy coś nas bardzo zdenerwuje na drodze czy gdzie indziej, to nam się wymsknie jakieś niecenzuralne słowo, jeśli ktoś nas bardzo przestraszy, to też może nam
się wymsknąć. Tak się dzieje dlatego, że dostajemy bardzo silny impuls z amigdali na temat właśnie czegoś, co nam zagraża, co wzbudza w nas lęk, co jest niepokojące. Otrzymany impuls jest na tyle
silny, że nie możemy go skontrolować, wyhamować. Za hamowanie
odpowiada boczna kora przedczołowa i zwykle jeśli się czegoś przestraszymy, to ta kora nam podpowiada za chwilę, że nie ma się
czego bać. U dzieci, osób niepełnoletnich ten obszar nie jest jeszcze
rozwinięty. On się rozwija bardzo długo, do 20-21 roku życia u
mężczyzn, u kobiet rozwija się trochę szybciej. Dlatego dzieci kiedy
się czegoś przestraszą, zaczynają płakać, krzyczeć, my tego nie robimy, bo potrafimy to skontrolować. Jeśli pojawia się bardzo silny
impuls w amigdali i kora przedczołowa nie jest w stanie tego wyhamować, wtedy zwiększa się impulsywność, kontrola zachowania
się zmniejsza.
Inny mechanizm, który może być przeszkadzający w kontroli
zachowania, to dysfunkcje grzebietowo-bocznej kory przedczołowej. Takie rzeczy mają miejsce przy czasowym upośledzeniu kory,
na przykład, jak jesteśmy zmęczeni albo po spożyciu alkoholu,
który też czasowo upośledza korę. Łatwiej nam wtedy zrobić to, co
chcielibyśmy zrobić, ale się wahamy, dlatego niektórzy piją na randkach albo w innych podobnych sytuacjach. Jeśli ktoś nadużywa alkoholu w sposób ciągły, dochodzi do strukturalnego uszkodzenia
kory. Podobnie kontrola impulsów też jest obniżona na stałe. Do
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skupisko komórek nerwowych w kształcie migdała we wnętrzu płata skroniowego
mózgu
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uszkodzenia kory może też dojść wskutek różnych wypadków, na
przykład przy wypadkach samochodowych, gdy ktoś uderzy mocno
głową o kierownicę. Jeśli kora nie działa poprawnie, to kontrola
jest gorsza i wzrasta impulsywność.
I ostatni z mechanizmów, dotyczący brzusznego prążkowia i tak
zwanych bodźców apetytywnych, czyli tego wszystkiego, co nas kusi.
Na przykład, kiedy próbujemy być na diecie, to bardzo wyraźnie
widzimy, że w pewnym momencie te wszystkie rzeczy, które są
smaczne, a niekoniecznie należą do naszego planu diety, bardzo nas
zaczynają kusić, żeby je zjeść. Te wszystkie bodźce apetytywne, tak
zwane nagradzające, są przetwarzane przez brzuszne prążkowie.
Jeśli oglądaliście państwo filmy o wampirach, to doskonale wiecie,
że wampir nie jest w stanie się opanować i musi się wgryźć i wyssać
wszystko, gdy poczuje pierwszą kroplę krwi. Tak samo się dzieje w
przypadku osób uzależnionych albo u osób, które zaczynają łamać
dietę, że w momencie wypicia tego pierwszego kieliszka to brzuszne
prążkowie wysyła już tak silne sygnały o przewidywanej wartości nagradzającej, że to jest coś fajnego, że zaraz będą fajne doświadczenia,
że tego się nie da wyhamować, osoba uzależniona nie daje rady tego
wyhamować, czyli zaczyna coraz więcej pić albo objadać się. Więc
to jest ten trzeci mechanizm. Te mechanizmy ze sobą współgrają.
Czasami wszystkie trzy są obecne u osoby uzależnionej, czasami
jeden, czasami dwa w różnych konfiguracjach. Aktualnie neuronauka kliniczna stara się je rozpoznawać, żeby przyszłe terapie były
wycelowane w konkretne mechanizmy u pacjenta. Jeśli wszystkie
mechanizmy zaczną grać razem, impulsywność jest tak duża, że nie
da się tego zachowania kontrolować i to uzależnienie wraca notorycznie. Pojawiają się w takich sytuacjach jakieś napady złości albo
akty agresji, objadanie się, korzystanie z substancji. To co nasz zespół
bada, czyli nałogowe zachowania seksualne, czyli korzystanie z pornografii w sposób nałogowy, również może wyglądać w podobny
sposób. Podsumowując należy stwierdzić, że na nałogowe zachowania mogą mieć wpływ mechanizmy behawioralne, zwiększona aktywność na wskazówki nagród, zwiększona aktywność na bodźce
lękowe bądź zmniejszona kontrola impulsów.
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Jak to wygląda w przypadku osób uzależnionych? Tutaj przykład z naszych badań dotyczących osób nałogowo korzystających
z pornografii. Badamy takie mechanizmy za pomocą rezonansu
magnetycznego. Trzeba zaprojektować odpowiednie zadanie.
W tym projekcie osoby badane mogą wybrać wskazówkę zapowiadającą bodziec erotyczny. Następnie po takiej wskazówce trzeba
chwilę poczekać i osoba badana ma wykonać jakieś proste zadanie.
Na ekranie wyświetla się kwadrat albo trójkąt i trzeba szybko zareagować. Jeśli trójkąt, to wcisnąć prawy przycisk, jeśli kwadrat, to
lewy i później pojawia się zdjęcie erotyczne. To symuluje pojawienie
się jakiejś sytuacji, która kojarzy się nam się z czymś przyjemnym,
na przykład, w przypadku osób nałogowo korzystających z pornografii taką wskazówką jest sytuacja, że taka osoba pozostaje sama
w domu i ma wolność w korzystaniu z komputera. Później trzeba
wykonać jakąś pracę, na przykład włączyć komputer, wejść na
stronę internetową. W przypadku alkoholika, który próbuje dostać
pieniądze na piwo, stojąc na parkingu, wskazówką jest to, że pojawia się samochód, musi wymusić 5 złotych pod pozorem, że będzie
ten samochód ochraniał, czy patrzył na niego, potem musi wykonać
następną pracę, pójść do sklepu, kupić piwo czy jakąś seteczkę, no
i ma nagrodę w postaci alkoholu. W tym zadaniu symulujemy podobne sytuacje życiowe, potem jest ocena, na ile ta sytuacja była
przyjemna. Zadanie wprowadza też próby pieniężne, by zobaczyć,
czy konkretna aktywność mózgu pojawia się tylko w przypadku
zdjęć erotycznych, czy wszystkich nagród. Teraz zobaczmy, jak
układ nagrody reaguje w takiej sytuacji. Widać, że motywacja do
otrzymania pieniędzy w obydwu grupach jest taka sama. Jak mogą
wygrać pieniądze, to i uczestnicy kontrolni, i pacjenci są tak samo
zmotywowani. Natomiast jeśli mogą wygrać zdjęcie erotyczne, to
się okazuję, że te osoby, które są uzależnione od pornografii, są
znacznie bardziej zmotywowane, by je wygrać, niż osoby kontrolne.
Zobaczmy, co się dzieje w mózgu, kiedy już to zdjęcie się pojawia.
Jak się pojawia zdjęcie erotyczne, to i pacjenci, i kontrolni mają taką
samą reakcję układu nagrody, podobnie w przypadku pieniędzy.
Różnica jest w reakcji na wskazówkę, czyli na coś, co wcale nie jest
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pobudzające. Widać, że na tę wskazówkę zapowiadającą pieniądze
osoby reagują tak samo, natomiast na wskazówkę zapowiadającą
zdjęcie erotyczne osoby uzależnione są bardziej zmotywowane.
Tutaj dochodzimy do kluczowego mechanizmu, który we
wszystkich uzależnieniach wygląda tak samo, niezależnie czy jest to
narkomania, alkoholizm, pornografia, czy hazard. Mechanizm wygląda tak samo, że osoby uzależnione bardzo łatwo uczą się różnych
wskazówek. To znaczy, że z piciem kojarzyć się mogą osoby, z którymi pijemy, miejsca, sytuacje, w których pijemy. Samo znalezienie
się w takiej sytuacji, z taką osobą powoduje bardzo silne reakcje
brzusznego prążkowia, które motywuje do tego, żeby znaleźć tę
substancję. W przypadku pornografii mamy taką sytuację, że tą
wskazówką jest na przykład bycie samemu w biurze czy w domu,
gdzie się tę pornografię oglądało. Ktoś chciał dłużej pobyć w pracy,
żeby wszystko skończyć, wszyscy wyszli z biura i pojawiła się wskazówka i zamiast tę pracę skończyć, oglądał pornografię. Podobnie
jest z hazardem. Widzimy ten sam mechanizm, tylko w przypadku
pieniędzy, że jeśli mamy grupę kontrolną, to reakcja brzusznego
prążkowia na pieniądze i zdjęcia erotyczne jest taka sama jak u hazardzistów, natomiast u hazardzistów mamy większą motywację na
możliwość wygrania pieniędzy niż na możliwość otrzymania zdjęcia
erotycznego.
Widzimy też jeszcze jedną istotną rzecz. Jak spojrzymy na średnią aktywację układu nagrody, to w przypadku hazardzistów jest
ona niższa niż w przypadku osób kontrolnych czy osób korzystających z pornografii. I tutaj dochodzimy do drugiego mechanizmu,
który już nie występuje we wszystkich uzależnieniach, tylko w kilku,
czyli takiego mechanizmu, który nazywamy ogólnym zmniejszeniem reaktywności na wskazówki nagród. Gdy spojrzymy na zestawienie różnych badań na osobach uzależnionych od alkoholu, od
marihuany, od kokainy, od nikotyny i na hazardzistach i wykonamy
porównanie osób uzależnionych do grupy kontrolnej, to zobaczymy, że we wszystkich tych nałogach pornografia prawdopodobnie się do tego nie zalicza. Jeśli porównamy ogólną reaktywność
brzusznego prążkowia na nagrody osób uzależnionych i zdrowych,
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to u osób uzależnionych zawsze ta reaktywność jest zmniejszona,
to znaczy, że osoba uzależniona prawdopodobnie wcześniej już ma
predyspozycje do tego, że rzeczy ją mniej cieszą. Nie jest tak, że
każdy z nas startuje z takim samym potencjałem i niektórzy się uzależnili, i to jest ich wina, a niektórzy się nie uzależnili i to jest ich
zasługa, tylko wiemy, że są konkretne czynniki leżące u podłoża
tego mechanizmu.
Niektórzy po prostu mają tak, że na pewne rzeczy reagują słabiej i konkretne nagrody ich po prostu nie ekscytują, i nie cieszą
jak innych. Dlatego szukają silniejszej stymulacji. Szukając silniejszej stymulacji, mogą na przykład się zaangażować w sporty ekstremalne, w jakieś zawody, które ich nakręcają, albo w pornografię,
albo w alkohol, branie narkotyków i tym będą się stymulowali. To
widać w badaniach na zwierzętach. Mamy dwa typy zwierząt. Są
takie szczury, które mają tendencje do uzależnień, lub takie, które
ich nie mają. I tutaj widzimy kolejne sesje eksperymentalne, czyli
kolejne dni, kiedy tego szczura uczy się, że jakaś wskazówka będzie
zapowiadać jakąś nagrodę. W przypadku szczura, który nie ma
tendencji do uzależnień, zajmuje mu kilka dni, zanim zacznie reagować, na wskazówkę zapowiadającą nagrodę. Jak już zacznie reagować, to ta reakcja jest bardzo silna. On się nauczył, że jak widzi
zielone światło, to może dostać coś przyjemnego, i tak to już zostało, ale potrzeba czasu, aby się tego nauczyć. Szczur, który ma tendencję do uzależnień, bo ma odpowiednią pulę genów, które temu
sprzyjają, uczy się już od pierwszego kontaktu. Od razu jest bardzo
silna reakcja na wskazówkę i bardzo silna reakcja na nagrodę. Co
dzieje się później? Reakcja na wskazówkę zostaje bardzo silna, reakcja na nagrodę bardzo szybko spada. Sama nagroda nie cieszy.
Samo upicie się nie jest już przyjemne. Natomiast znalezienie sytuacji, która sprzyja upiciu, bardzo silnie motywuje do tego, żeby
się upić. Uzależnienie zatem to są dwa komponenty: bardzo szybkie
i łatwe uczenie się tych wskazówek i generalnie zmniejszona przyjemność z nagród.
To jest w skrócie to, co chciałem państwu przekazać. Co robić
w przyszłości? Przede wszystkim, patrząc na to, jak dużym proble-
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mem społecznym są uzależnienia, uważam, że bardzo ważna jest
rola tych wszystkich, którzy wprowadzają jakieś działania prewencyjne. Przyszłość takiej prewencji prawdopodobnie będzie polegała
na tym, by proponować, na przykład, osobom uzależnionym inne
fajne czynności życiowe, które mogą im dostarczyć wartościowych
przeżyć. Na przykład sport. Inny kierunek to są terapie spersonalizowane, wycelowane w konkretne mechanizmy. Do tego zmierza
nauka, żeby zdiagnozować mechanizmy u konkretnych osób i celować terapie w te mechanizmy. Jeszcze inny kierunek to wspomaganie osób, które już utrzymują abstynencję, w celu zapobiegania
nawrotom. Każda osoba, która jest trzeźwa po terapii przez około
dwa, trzy lata, to jest cud i trzeba te osoby wspierać, żeby były
trzeźwe jak najdłużej.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękuję bardzo za interesujący wykład. Od wielu lat znam i
słucham Mateusza, zawsze mnie fascynuje i zawsze mam do niego
mnóstwo pytań, ale pozwolę sobie je zostawić na później. Natomiast jeśli państwo mają jakieś pytania do profesora, to teraz mogą
je zadać.
Pytanie z sali
Chodzi mi o ośrodek przyjemności. Na przykład, mamy osobę,
która ma skłonności do tego, żeby wchodzić w nałogi, i znajdziemy
inny sposób na zaspokojenie jej ośrodka przyjemności. Czy w ogóle
można zastąpić zapotrzebowanie na substancje? Czy one będą tak
samo działały na ten ośrodek przyjemności? Czy to będzie możliwe,
żeby zaspokoiło ją całkowicie czy nie?
Mateusz Gola
Bardzo dobre pytanie. Wydaje się, że jest taka możliwość. Pytanie, czy dla wszystkich jest to możliwe. Nie mówiłem o całym
układzie nagród, tylko o brzusznym prążkowiu. Pokazywałem
jedną tylko strukturę, na którą zwracałem uwagę, natomiast tych
struktur jest więcej i one wchodzą w całą jakby sieć. Wiemy, że nie-

26

które substancje, na przykład met amfetamina bardzo trwale uszkadzają zdolność uczenia się nowych przyjemnych rzeczy. Wiemy, że
z heroiną jest podobnie. Czyli w przypadkach osób uzależnionych
od met amfetaminy czy heroiny to może być bardzo trudne. Natomiast w przypadku alkoholu znamy sporo takich przypadków z doświadczenia klinicznego. W badaniach nie mamy jeszcze ich tak
dużo, żeby móc to stwierdzić. Ale ludzie włączają się, na przykład,
w działalność społeczną. To jest też część w terapiach AA, czy w
ramach 12 kroków. Również w sport, czy w inne aktywności. To są
takie rzeczy, które angażują dokładnie te same układy. Dla niektórych są nawet bardziej angażujące niż picie. Zależy to jednak od rodzaju substancji, od której człowiek jest uzależniony, pewnie też od
indywidualnych genów, predyspozycji i tak dalej. Z pewnością są
jednak takie przypadki, gdzie to jest możliwe.
Pytanie z sali
W przypadku uzależnionych inaczej reaguje mózg mężczyzn niż
mózg kobiet i chyba jest jednak problemem, że u mężczyzn można
dokonać tego zamiennika, to znaczy zamienić jedno uzależnienie
na inne, u kobiet natomiast w sytuacjach stresogennych te struktury, które tworzy się, żeby zablokować część mózgu odpowiedzialną za uzależnienie od alkoholu przestają całkowicie działać
i następuje regresja z tego powodu, że mózg kobiety działa inaczej.
Mateusz Gola
Rzeczywiście jest tak, że w przypadku kobiet uzależnionych od
alkoholu stres jest znacznie silniejszym wyzwalaczem głodu nałogowego niż u mężczyzn. W przypadku mężczyzn kontakt ze wskazówką skojarzoną z alkoholem jest silniejszy.
Pytanie z sali
Ostatnio sporo mówi się o uzależnieniu młodych ludzi od gier
komputerowych. Czy są w tym zakresie robione badania?
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Mateusz Gola
Jeśli chodzi o gry komputerowe, to w tym zakresie już od dziesięciu, piętnastu lat są prowadzone na dużą skalę badania w różnych krajach. Już nawet włączono je jako uzależnienie do nowej
klasyfikacji zaburzeń Światowej Organizacji Zdrowia, która będzie
publikowana w przyszłym roku.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękujemy za wszystkie pytania. Dziękujemy też serdecznie
panu Mateuszowi za to, że w czasie tylko czterech dni pobytu w
Polsce znalazł czas, aby przyjść na nasze spotkanie i podzielić się z
nami swoją wiedzą.
Kolejny nasz prelegent to Marek Dramiński, psycholog, psychoterapeuta, kierownik Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w SWPR
Marek Dramiński
Istnieje szereg cech osobowości, które wpływają na uleganie
procesom uzależnieniowym. Nie udało się do tej pory uzgodnić jedynej obowiązującej koncepcji osobowości „uzależnionej”. Jest ich
wiele. Są niesłychanie zróżnicowane. Zmierzyłem się z tym obszarem, przygotowując dzisiejszą prelekcję. Przedstawię wnioski kilku
wybranych koncepcji oraz badań.
Jako skłonność do uzależnień naukowcy wymieniają niedojrzałość emocjonalną, niską odporność na frustrację, niską samoocenę,
poczucie izolacji, trudność w wyrażaniu uczuć, a także perfekcjonizm czy osobowość z cechami obsesyjno-kompulsywnymi.
Już te określenia zawierają wiele niewiadomych, pole do domysłów i interpretacji. Hasła są wieloznaczne, np. „niedojrzałość emocjonalna”, co może diagnozować wychowawca-pedagog, aż po
specjalistyczną diagnozę psychologa-klinicysty lub psychiatry jako
„osobowość obsesyjno-kompulsywna”.
Według Stantona Peele uzależnieni badani projekcyjnym testem osobowości TAT wykazują wyższą od innych potrzebę mocy
i znaczenia, a wyniki klinicznego testu osobowości MMPI wskazują
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na ich tendencję do poszukiwania przyjemności, szybkich gratyfikacji, śmiałość, brak zahamowań i towarzyskość. Trudno powiedzieć, że szczególnie te ostatnie cechy są społecznie nieakceptowane, przeciwnie, są wręcz pożądane, ale bycie nimi sterowanym
może doprowadzić do tego, że w efekcie człowiek szybciej sięgnie
po używki. Peele cytuje też innych amerykańskich naukowców, którzy potwierdzali istnienie korelacji między uzależnieniem a impulsywnością.

Marek Dramiński

Teraz słów parę o obrazie uzależnionych od alkoholu własnej
osoby. Według badań Piotra Szczukiewicza alkoholicy różnią się
od osób zdrowych pod względem realnego i idealnego obrazu siebie. Używają do opisu siebie większej liczby negatywnych przymiotników. Częściej wątpią w swoje możliwości. Czują się mniej
kompetentni w kontaktach interpersonalnych oraz mają słabsze potrzeby wytrwałości i porządku. W stosunku do osób zdrowych są
bardziej zmienni. Łatwiej porzucają kierunek działań, poszukują
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nowych doświadczeń Są też mniej powściągliwi. Oczekują raczej
szybkich gratyfikacji, to jest to, co mówił mój poprzednik o potrzebie natychmiastowego zaspokojenia na poziomie neurofizjologicznym. Czują się też bardziej bezradni w zmaganiu się ze stresem i
mają skłonność do wycofywania się w marzenia.
Znane są też badania uwzględniające koncepcję Analizy Transakcyjnej Erica Berne’a, w której wymienia się takie cechy osobowości, jak „Wewnętrzny Rodzic”, „Dorosły”, „Dziecko”.
W dużym uproszczeniu „Wewnętrzny Rodzic” to dawca zasad,
norm, w tym moralnych; „Wewnętrzne Dziecko” to osoba, które
dąży do przyjemności, oraz „Wewnętrzny Dorosły”, którego można
porównać do swoistego mediatora, który analizuje sytuację i doprowadza do wyważonego wyrażania skłonności i impulsów
„Dziecka” i „Rodzica”. Otóż badania wykazały różnicę między
osobami uzależnionymi a zdrowymi w zakresie stanu zwanego „Dorosły”. Uzależnieni mieli istotnie niższe wyniki, co świadczyłoby,
że nie są tak skuteczni jak zdrowi w radzeniu sobie z wymaganiami
życiowymi, szczególnie odnoszącymi się do odpowiedzialności.
Z doświadczeń psychoterapeutycznych dodam, że wiele osób kieruje się nadmiernie swoim wymagającym „Rodzicem” i w związku
z tym „Wewnętrzne Dziecko” tego nie wytrzymuje, powstaje silne
napięcie, które jest odczuwane jako dyskomfort, i żeby je zredukować, to trzeba coś z tym zrobić. Może pojawiać się picie, palenie
i inne sposoby dla rozładowania napięcia, utrwalające się, gdyż
przynoszą szybką ulgę, wbudowują się we wspominany przez mojego poprzednika wewnętrzny system nagrody. Rodzimy się z „Wewnętrznym Dzieckiem” dążącym do szybkiego zaspokajania
potrzeb i w miarę lat buduje się w nas wewnętrzna osobowość „Dorosłego”. W przypadku uzależnionego ten „Dorosły” nie jest w
stanie pełnić swojej funkcji kontrolnej i wybierać sensownych rozwiązań w perspektywie długoterminowej.
Koncepcje psychoanalityczne wiążą z kolei wpadanie w nałogi
z cechami tzw. „osobowości oralnej”, charakterystycznej dla okresu
niemowlęcego, kiedy usta umożliwiają zaspokajanie potrzeby przetrwania, co zostaje wykorzystywane przez jednostkę jako wzorzec
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zaznawania ukojenia w procesie picia alkoholu, paleniu papierosów, marihuany czy kompulsywnego objadania się, i „osobowości
zależnej”, gdy dziecko było utrzymywane w bierności i podporządkowaniu się rodzicom, co później może wpływać na podatność na
wpływ autorytetów rówieśniczych, uleganie presji otoczenia i przy
pomocy środków psychoaktywnych przezwyciężanie zakłopotania
i napięcia doświadczanego w sytuacjach interpersonalnych.
Obecnie odchodzi się raczej od poszukiwania jednego typu osobowości, który determinuje pojawienie się uzależnienia. Próbuje
się znaleźć te cechy, które zwiększają prawdopodobieństwo, że się
popadnie w uzależnienie. Istnieje popularna w ostatnich latach
koncepcja pięcioczynnikowego modelu osobowości autorstwa
Paula Costy i Roberta McCrae i wiele badań było czynionych w
oparciu o ten model.
Jako przykład niech posłuży program badawczy, realizowany
w latach 2009-2011 w 12 placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu w kilku miastach Polski, w poradniach, oddziałach dziennych i stacjonarnych. W badaniu przeprowadzonym na początku
programu leczenia (1-3 tygodni) wzięło udział 977 osób uzależnionych od alkoholu. W grupie było 743 mężczyzn (76%) i 234 kobiety (24%). Średnia wieku 42 lata (mężczyzn 43 lata, kobiet 41
lat). Cechy osobowości mierzono Inwentarzem Osobowości NEO
FFI autorstwa Costy i McCrae, w polskiej adaptacji. Inwentarz jest
narzędziem opracowanym na podstawie teoretycznego modelu
„Wielkiej Piątki” (ang. Big Five), który uwzględnia 5 kluczowych
czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawertywność, otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność.
Neurotyczność (vs stałość emocjonalna) – odzwierciedla przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie;
skłonność do przeżywania negatywnych emocji (strachu, zmieszania, gniewu, poczucia winy) oraz podatność na stres psychologiczny.
Ekstrawersja (vs introwersja) – odnosi się do jakości i ilości interakcji społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także
zdolności do doświadczania pozytywnych emocji,
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Otwartość na doświadczenie – wskazuje na tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą,
Ugodowość (vs antagonizm) – opisuje nastawienie do innych
ludzi (pozytywne versus negatywne) przejawiające się w altruizmie
versus antagonizmie,
Sumienność (vs nieukierunkowanie) – oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel.

Neurotyczność Ekstrawersja

Otwartość Ugodowość
na doświadczenie
towarzyskość
wyobraźnia zaufanie
serdeczność
estetyka
prostolinijność

Sumienność

lęk
agresywna
wrogość
depresja
impulsywność

kompetencje
skłonność
do porządku
obowiązkowość
dążenie
do osiągnięć
samodyscyplina

asertywność
aktywność

nadwrażliwość poszukiwanie
doznań
nieśmiałość
emocjonalność
pozytywna

uczucia
działanie

altruizm
ustępliwość

idee

skromność

wartości

skłonność
rozwaga
do rozczulania się

Zakłada się, że wyróżnione czynniki:
– istnieją realnie i mają znaczenie w przystosowaniu jednostki
do środowiska, np. sumienność jest najlepszym wyznacznikiem jakości wykonywanej pracy zawodowej oraz osiągnięć akademickich,
a także wiąże się z satysfakcją życiową,
– są niezmienne,
– są uniwersalne, tj. niezależne od rasy, płci czy kultury,
– są uwarunkowane biologicznie – charakteryzuje je wysoki stopień odziedziczalności.
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Charakterystyka wyłonionych profili osobowości w badaniu.
Wyodrębniono dwie grupy pod względem charakterystycznych
głównych cech, które składają się na profile osobowości: pierwsze
skupienie objęło 57% badanych, a drugie – 43%; w każdym z nich
kobiety stanowiły 24%. W pierwszym profilu w zakresie dwóch
głównych cech i ich składowych wyniki odbiegają od normy. Są to
wysokie wyniki w czynniku Neurotyczność (N) i niski wynik w
czynniku Sumienność (S).
Charakteryzując tendencje osobowościowe tej grupy osób,
można powiedzieć, że doświadczają one problemów związanych
z ich nieprzystosowaniem i niezrównoważeniem emocjonalnym.
Mają trudności z radzeniem sobie ze stresem i tendencję do przeżywania negatywnych emocji: przygnębienia, poczucia winy, samotności, beznadziejności, złości, zniechęcenia, a także ujawniają
zachowania impulsywne i skłonności do akceptowania nieracjonalnych pomysłów. Mogą mieć poczucie małej wartości i tendencje do
zależności od innych, ponadto ujawniają deficyty w zakresie mechanizmów samokontroli dotyczące planowania, organizowania i
wytrwałości w wykonywaniu czynności oraz poważnego traktowania swoich powinności i celów. Może to być przejawem braku skrupulatności w działaniu i samodyscypliny w rozpoczynaniu
czynności oraz szybkiego zniechęcania się, rezygnowania z działania, co z kolei może wynikać z postrzegania siebie jako osoby niezdolnej, nieskutecznej, nieprzygotowanej do radzenia sobie w
trudnych sytuacjach. Czasami, kierując się potrzebą osiągnięć czy
zmiany, mogą spontanicznie podejmować decyzje, nie zważając jednak na konsekwencje swoich działań.
Wartości dotyczące kolejnych trzech cech: Ekstrawertywności
(E), Otwartości (O) i Ugodowości (U) mieściły się w normie.
Wskazują na zdolność do angażowania się w kontakty międzyludzkie i gotowość do podejmowania ról społecznych.
Drugie skupienie (43%) to osoby z cechami osobowości mieszczącymi się w normie populacyjnej, jedynie wartość czynnika Sumienność (S) znalazła się w górnej granicy średnich wyników.
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Osoby z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu – w porównaniu z normami populacyjnymi polskimi – charakteryzują się większą
skłonnością do depresyjności, większymi problemami w kontrolowaniu potrzeb i nagłych impulsów oraz nieznacznie większą podatnością na doświadczanie stresu. Trudno jednak określić, czy
zaprezentowane w tym badaniu cechy osobowościowe występowały
przed pojawieniem się problemów alkoholowych czy też były ich
następstwem.
Inne badania, także w grupie polskich pacjentów, będących
również w początkowej fazie terapii, wskazały na ich większą niż
osób zdrowych Impulsywność (N5) oraz mniejszą Prostolinijność
(U2), Obowiązkowość (S3) i Rozwagę (S6).
Kolejne badania – w grupie studentów – wysokie wyniki w Impulsywności (N5) i Nadwrażliwości (N6) oraz niskie wartości czynnika Sumienność (S) dotyczą osób, które traktują używanie
alkoholu jako sposób radzenia sobie ze stresem.
Większość badań wskazuje, że specyficznymi cechami związanymi z tzw. problemowym piciem i uzależnieniem od alkoholu, a
także cechami sprzyjającymi nawrotom jest wysoka Neurotyczność
i niska Sumienność. Jest to taki układ cech, który wiąże się z upośledzeniem kontroli impulsów.
Badanie A. Jaros, też zgodne z modelem Wielkiej Piątki, było
poświęcone osobowościowym czynnikom ryzyka i czynnikom chroniącym u starachowickich gimnazjalistów. Osoby zachowujące abstynencję cechowało wyższe – względem osób używających
substancji psychoaktywnych – natężenie takich cech, jak Ugodowość, Sumienność i Otwartość na doświadczenia. Można więc
uznać je za osobowościowe czynniki chroniące. Natomiast niskie
natężenie Otwartości na doświadczenia, Sumienności i Ugodowości
zwiększało prawdopodobieństwo używania substancji psychoaktywnych, tj. alkoholu, narkotyków, tytoniu.
Z opisanego badania wyłonił się profil osobowości młodych
ludzi, którzy podejmują zachowania problemowe, jako osób o przytłumionych emocjach, raczej zamkniętych poznawczo. Cechowały
ich także wąskie i płytkie zainteresowania, egocentryzm, nieufność
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do cudzych intencji, raczej skłonność do rywalizacji niż współpracy
oraz mniejsza skrupulatność w przestrzeganiu zasad moralnych.
Prawdopodobnie między osobowością a używaniem substancji
psychoaktywnych istnieje zależność przyczynowo-skutkowa,
trudno jednak jednoznacznie rozstrzygnąć o jej kierunku.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękuję panu. A teraz proszę o zabranie głosu panią Agnieszkę Czerkawską, socjologa, specjalistę od rozwiązywania problemów społecznych, takich jak między innymi problemów
alkoholowych w społecznościach lokalnych.
Agnieszka Czerkawska
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Poproszono mnie, żebym powiedziała o wspomnianym kontekście społecznym, ale z nastawieniem na rodzinę. Powiem o takich rzeczach, które mogą nam
pomóc, mogą zapobiec różnym negatywnym konsekwencjom w
życiu. Bardzo dużo pracuję ze stowarzyszeniami abstynenckimi, bo
podobnie jak mój przedmówca uważam, że proces rehabilitacji jest
bardzo ważny, a niekiedy zapomniany. Poza tą moją działalnością,
już ponad dwudziestoletnią, na forum profilaktyki i rozwiązywania
problemów społecznych, głównie alkoholowych, jestem współzałożycielką i dyrektorem szkół dla dzieci z trudnościami w uczeniu
się, w tym z dysfunkcjami. Około 40% to są uczniowie z Zespołem
Aspergera. Będę też nawiązywała do swoich doświadczeń na tym
polu.
Problem, od którego trzeba zacząć, to różnica pokoleniowa,
która oczywiście istnieje. U naszych babć czy mam, częste było powiedzenie „ach, ta dzisiejsza młodzież”. Słyszałam to ja, słyszała to
moja mama, i tak było zawsze i teraz też tak jest. Natomiast to, co
w tej chwili się dzieje, to ogromny postęp cywilizacyjny, czyli dostęp
do wiedzy, informacji, innych ludzi. Myśmy mieli zawężony krąg
ludzi, których mogliśmy znać lub podziwiać, którzy mogli się stać
naszymi autorytetami. W tej chwili ten krąg ludzi, których możemy
obserwować, patrzeć na nich, jest przeogromny i nie ma barier, nie

35

można sprawić, żeby odizolować się od ogromnego napływu informacji i wielu ludzi, którzy nas otaczają. To powoduje, że my, jako
rodzice, mamy często ogromny dyskomfort. Młodzi ludzie, a nawet
dzieci wiedzą często więcej od nas samych. Kto mnie uczył obsługiwać telefon dotykowy? Moja córka. Ale to nie jest nasza ułomność. Ja mogę uczyć dzieci wielu innych wartościowych rzeczy.
Mogę ich ostrzegać przed różnymi zagrożeniami, których dostępność jest w tej chwili ogromna. Są one tanie, dostępne, możliwe, o
tym się dużo mówi, słyszy, ponieważ chociażby ilość reklam czy dostępność w sklepie na wyciągnięcie ręki, przecież młodzi ludzie też
chodzą do sklepu, oglądają reklamy i nie da się ich od tego odizolować. Więc co możemy zrobić? Możemy ich tylko uzbroić w takie
mechanizmy, żeby patrząc na to, co dzieje się wokół nich, nie patrzyły bezrefleksyjnie. Żeby potrafili oprzeć się temu, co może być
dla nich negatywne, zagrażające. Miałam kiedyś absolwentkę,
dziewczynę ponadprzeciętnie zdolną. Matura z wielu przedmiotów
na 100%. Ale ona mimo możliwości, nie poszła na studia, gdyż jej
rodzina w skutek własnych lęków i w źle pojętej ochronie dziecka
spowodowała, że ona w ogóle nie wychodzi sama z domu. Stworzono jej poczucie, że świat jest pełen zagrożeń i nie nauczono mechanizmów obronnych. Mimo że uczennica bardzo chciała być jak
inni i u nas w szkole wiele jej się udawało, to świat tworzony przez
rodzinę spowodował jej ubezwłasnowolnienie i brak wewnętrznej
motywacji do zmiany.

Agnieszka
Czerkawska
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Nie ma możliwości, żeby dzieci odizolować, zamknąć, ale
można wiele rzeczy dla nich i z nimi zrobić. Dzisiaj niewątpliwie
ciężej jest wychowywać dzieci, ale rodzice nie powinni zamykać się
w lęku, strachu, uczuciu bezradności. Cywilizacja i postęp idą do
przodu. Zawsze powtarzam rodzicom „proszę państwa, nie zatrzymamy jej, ona nie zniknie”. Musimy teraz znajdować inne mechanizmy. To my musimy się rozwijać, podążać za tymi zmianami.
Musimy zdawać sobie sprawę, że nasze dziecko coraz więcej wie,
umie, i my, jako rodzice, musimy dostosowywać swoje umiejętności
rodzicielskie stosownie do stopnia rozwoju dziecka, ale i otaczającego świata. A strach, bezradność, lęk o dziecko, że jest tyle zagrożeń, często powoduje wiele skrajnych zachowań. Na przykład,
ogromna nadopiekuńczość, ochrona, albo takie podejście „ja nie
wiem, co robić, to będę udawał, że tego nie ma”. I słyszymy, że młodzież jest zła, niewychowana, trudna, a przecież młodzi ludzie są
odzwierciedleniem nas samych. Ludzie młodzi przy niepowodzeniach zrzucają winę na rodziców, rodzice na szkołę, a szkoła, że
winni rówieśnicy i tak się obwiniamy wzajemnie. Chodzi natomiast
o to, żebyśmy wszyscy razem mówili jednym głosem. Często jednak
jest inaczej. Tata jest bardzo surowy, mama uległa, albo odwrotnie.
W szkole jest inaczej niż w rodzinie, a jeszcze co innego w środowiskach rówieśniczych. Czyli inne normy, inne granice, inne
wzorce. Bardzo trudno jest wtedy młodym ludziom, szczególnie w
trudnym wieku, jakim jest dojrzewanie. W takich sytuacjach zawsze
przypominam sobie siebie i mówię „proszę pamiętać, że młody
człowiek jeszcze nie wie, jeszcze nie doświadczył. To wszystko jest
jeszcze przed nim. To my, dorośli, już doświadczyliśmy.” Czasami
wymagamy, żeby młodzi już to wszystko wiedzieli albo przynajmniej natychmiast przyjmowali to, co im mówimy. Na przykład, że
substancje psychoaktywne są zagrożeniem. To my znamy tego konsekwencje. Wiemy, doświadczyliśmy. Może mieliśmy obok ludzi,
którzy doświadczają. Oni jeszcze nie. Straszenie „bo będziesz bezdomny” albo „zobaczysz, że się stoczysz” dla 15 - latka to jest abstrakcja. Musimy pamiętać, że informacje, które przekazujemy,
muszą być dopasowane do poziomu młodego człowieka, ale rów-
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nież, a może przede wszystkim, muszą być spójne z tym, co robimy.
W profilaktyce mówimy o eliminowaniu czynników ryzyka
i wzmacnianiu czynników chroniących. Optymalną sytuacją jest
opieranie się nie na tym, czego nie powinniśmy robić, ale na tym,
co można i warto robić.
W działaniach zapobiegającym ryzykownym zachowaniom w
dużej mierze problemem są małe umiejętności wychowawcze rodziców. Uważam, że kluczem do sukcesu, dobrego życia, które będzie potrafiło znieść porażki, problemy, wiele trudnych sytuacji jest
poczucie własnej wartości. Jednak kiedy my, dorośli, mamy je nieugruntowane, często niskie, to w takich sytuacjach wychowawczych
trudno nam jest wychowywać młode osoby na pewnych siebie
ludzi, którzy właśnie mając ten pancerz ochronny, będą mogli poradzić sobie w różnych bardzo trudnych sytuacjach, nie idąc drogą
na skróty, czyli sięgając po substancje psychoaktywne.
Dla budowania poczucia własnej wartości bardzo ważne jest
chwalenie. Podam pewien przykład. Kiedyś pomagałam dwójce
moich uczniów uczyć się geografii, obydwoje włożyli w to ogromny
wysiłek. Jeden z nich, nazwijmy go Kubą, błyskawicznie opanował
całą wiedzę i potrafił ją bezbłędnie powtórzyć. Natomiast Paulina,
która również włożyła ogromny wysiłek w zapamiętanie materiału,
opanowała ledwo jego połowę. Widziałam, jak jej było przykro. Zastanawiałam się, co zrobić, bo to przecież nie jest jej wina, że nie
jest w stanie przyswajać wiedzy tak szybko i w całości. Powiedziałam do niej „Super, zobacz połowę zapamiętałaś, to jest duży sukces. Ale też wiem, że gdybyśmy się uczyli malowania paznokci, to
Kuba i ja byśmy mieli ledwo oceny dostateczne, a ty byś miała szóstkę, bo wiem, że jesteś w tym dobra”. Każdy ma dobre cechy, a my
mamy taką tendencję w wyszukiwaniu tych negatywnych.
Często w rozmowach z rodzicami zadaję im pytanie, jakie ma
obowiązki ich syn czy córka, niezależnie, czy ma 10 czy 15 lat.
I zapada cisza, „sprząta po sobie, czasami pościeli łóżko”. A jego
umiejętności życiowe? To, co młodym ludziom jest potrzebne, to
podstawowe umiejętności życiowe, na przykład nastawienie pralki,
obranie ziemniaków. Źle jest, jeżeli dopiero gdy dziecko ma 17, lat
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mówimy, że już teraz jest dorosłe i od dzisiaj ma obierać ziemniaki.
Obowiązków, z którymi wiąże się wysiłek, sukcesy, ale też porażki
powinniśmy stopniowo uczyć dzieci od małego, oczywiście stosownie do ich możliwości, ale tych realnych możliwości. Młodzi ludzie
szukają w nas wzorców. Jeżeli my mówimy, że alkohol jest zagrożeniem, czymś złym, jednocześnie każdą imprezę fetujemy alkoholem, to młodzi ludzie mają dysonans, bo już nie wiedzą, co jest
prawdą, a co nie. Jeżeli mówię, nie bądź agresywny, a za chwilę
krzyczę, albo bądź prawdomówny, a sam oszukuję, albo ciesz się
i raduj z życia, a sam jestem malkontentem, to wtedy nie oczekujmy
od młodych ludzi, że będą tak postępowali i dobrze sobie radzili
w życiu.
Podstawową sprawą w wychowaniu jest również akceptacja
dziecka. Ani dziecka, ani rodziców sobie nie wybieramy. Dostajemy
to, co dostajemy. Niezależnie, jakie jest nasze dziecko, akceptujemy
je. Często widzę wśród rodziców wiele niechęci, kiedy mówią
o swoich dzieciach: „to debil, nic z niego nie będzie”. Niestety, zdarza się, że muszę bronić moich uczniów przed ich rodzicami.
Inną ważną sprawą w wychowaniu jest stanowczość i konsekwencja. Młodzi ludzie potrzebują jasno wyznaczonych ram. Potrzebują konsekwencji. Jeżeli powiem A, to też muszę powiedzieć B.
Oczywiście jest to naturalne, że młodzi będą robili różne rzeczy
i będą próbowali przesunąć granice. Moi uczniowie są w tym mistrzami. Ale to ode mnie zależy, czy na to pozwolę czy nie.
Pani mówiła o grach komputerowych. Bardzo ciekawy temat.
Po pierwsze, w grach to grający rządzi, będąc w grze, nic nie muszę,
robię to, co sam chcę, świat wirtualny nie wymaga, ponadto świat
jest różnorodny, ciekawy, mogę być w nim, kim chcę. I młody człowiek chce przekładać to wszystko na świat rzeczywisty. W domu,
a tym bardziej w szkole, musi się podporządkować, musi wkładać
wysiłek, są wymagania. I ten świat jest na pewno bardziej nudny,
monotonny. Szczególnie małym dzieciom trudno jest w pewnym
momencie odróżnić te dwa światy. Świat wirtualny staje się często
ucieczką od realnego świata. Wszelkie uzależnienia są ucieczką
„od” i ucieczką „do”. Mechanizm jest zawsze ten sam, niezależnie,
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czy jest to świat wirtualny, alkohol czy narkotyki. Chcąc chronić się
od tego, należy zaczynać od małych kroków, warto, żebyśmy jako
dorośli najpierw zaczęli od siebie.
Magdalena Smaś- Myszczyszyn
Dziękuję bardzo. Może jakieś pytania, czy to do pana Marka,
czy do pani Agnieszki.
Agnieszka Dowgiałło-Perkowska
Mam pytanie do pana Marka. Wspominał pan o badaniach,
które były robione na grupie osób uzależnionych, w kwestii tego,
jakie cechy osobowości predysponują do uzależnień. Czy mogę
pana prosić o więcej informacji na ten temat.

Słuchacze. W pierwszym rzędzie w środku Agnieszka Dowgiałło-Perkowska

Marek Dramiński
Właśnie. Jakie cechy predysponują? Badany jest zwykle człowiek już będący na ścieżce uzależnienia, ale wtedy jego osobowość
może być już zmieniona. Te badania, o których mówiłem, były o
tyle ciekawe, że były robione na grupie 977 osób w początkach te-

40

rapii. Natomiast trzeba zaznaczyć, że w terapię wchodzi tylko jakiś
procent alkoholików i oni już są wyselekcjonowani i mniej lub bardziej zmotywowani. Nie badamy całego społeczeństwa ani nawet
wszystkich uzależnionych. Żeby wychwycić istotne cechy predestynujące, trzeba by badać wszystkich lub wybraną grupę i to przez
długi czas. Takie badania długoterminowe były prowadzone w zakresie choroby wieńcowej, w związku z czym sporo wiadomo na
temat charakterystycznych cech predestynujących osobowości
osób nią zagrożonych.
Agnieszka Dowgiałło-Perkowska
Czyli tak naprawdę nie mamy żadnej grupy cech.
Marek Dramiński
Uważam, że trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie, by
nie stygmatyzować. Mamy w badaniach wyodrębnioną grupę cech
u osób uzależnionych od alkoholu, które wymieniałem, m.in. impulsywność, niska tolerancja na frustrację, obniżone poczucie własnej wartości, ale zawodne może okazać się traktowanie ich jako
wskaźników przyszłego uzależnienia po nałożeniu na szerszą populację. Trudno jest jednoznacznie określić, że osoba z takimi cechami w przyszłości będzie uzależniona. Wiele, a może nawet
większość osób z takimi cechami nie popada w uzależnienie. Co
także nie oznacza, że nie mają one kłopotów osobistych i warto
zwracać na nie szczególną uwagę, tworząc i proponując udział w
programach profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia. Uzależnienie to nie charakter czy osobowość, ale styl życia, do którego
powstania i utrwalenia przyczyniają się predyspozycje biologiczne
i warunki społeczne, choć ich ofiarą staje się jednostka, sama potem
krzywdząc krąg najbliższych.
Głos z sali
Mam pytanie, co z tymi rodzicami, którzy cały czas krytykują
swoje dzieci. Jak z nimi rozmawiać?
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Agnieszka Czerkawska
Zawsze zapraszam takich rodziców na rozmowę. Rozmawiamy
zawsze szczerze. Jeżeli słyszałam, że dziecko doznaje przemocy, to
kiedy zapraszam rodziców, mówię im wprost, że mam takie podejrzenia, że dziecko jest bite. Jeżeli mam takich rodziców, którzy krytykują swoje dzieci, to odwołuję się do roli rodzica i do zauważenia
dobrych stron dziecka, szukamy ich razem, pokazujemy te dobre
strony, podpowiadamy, co można zrobić i rozmawiamy, rozmawiamy. Ale zawsze decyzja dotycząca zmiany, pracy nad sobą jest
po stronie rodzica. Nie mamy na to wpływu. Nie zawsze się udaje.
Wtedy staramy się dawać temu dziecku te wszystkie potrzebne mu
umiejętności. Czyli go chwalić, budować poczucie własnej wartości,
wyznaczać ścieżkę, którą może iść, coś zrobić, żeby się uzbroił na
te negatywne przekazy. To możemy zrobić. Trzeba sobie powiedzieć, że czasami nie ma możliwości, by zrobić więcej. Róbmy to,
co możemy.
Głos z sali
Rodzice mając takie podejście do dziecka, często nawet nauczyciela pozbawiają autorytetu.
Agnieszka Czerkawska
Oczywiście. Spotykamy się z przerzucaniem odpowiedzialności,
pretensjami, negatywnymi reakcjami. Pamiętajmy, że my nie odpowiadamy za innych. Musimy zrobić tyle, ile w naszej mocy. Nie jesteśmy cudotwórcami. Praca z ludźmi wiele od nas wymaga. Musimy
wziąć na siebie bardzo dużo negatywnych informacji, pretensji. Bo
zdarza się, że rodzice mają pretensje o wszystko. Czasami mają
rację, myślę, że warto wtedy spokojnie przyznać się do pomyłki. Bo
nie ma ludzi nieomylnych. Ważne, żeby poszukać rozwiązania sytuacji i najważniejsze – nie powtarzać błędów. Trzeba też pamiętać,
że najczęściej takie pretensje wynikają z bezradności. Spokojna rzeczowa rozmowa może wiele zdziałać. Znam taką mamę, która ma
dwójkę synów, których bez przerwy wysyła na najróżniejsze terapie
i zajęcia. Czasem zastanawiam się, kiedy oni śpią. Praca z nią na
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pewno nie jest łatwa. Pokazanie jej, że to, czego na ten moment potrzebują jej synowie, to akceptacji tego, że są tacy, jacy są i kolejne
zajęcia nie zmienią ich w innych ludzi, ludzi, jakimi by ich mama
chciała mieć. Natomiast mama jest nastawiona na to, żeby ich zmienić, ma dla nich określoną przyszłość, a oni nie są w stanie postawionych im wymagań spełnić. I ma pretensje do wszystkich. Tego
jedna rozmowa nie zmieni. Ponieważ chłopcy są dopiero w podstawówce, a proces już się zaczął, jest duża nadzieja na zmianę. Ale
to wymaga od nas czasu i cierpliwości.
Głos z sali
Ja znam takich rodziców, gdzie najstarsze dzieci były wychowywane bardzo ostro, a najmłodsze bardzo łagodnie, z dużym pobłażaniem. Dlaczego tak jest? Czy przy pierwszym, widząc swoje wady,
chcą aby on był lepszy niż ja byłem.
Agnieszka Czerkawska
Nie jestem psychologiem, sądzę, że psycholog lepiej by to wyjaśnił. Sama miałam dwie siostry, ja jestem środkowa. Mam siostrę
cztery lata starszą ode mnie i drugą jedenaście lat młodszą. Kiedyś
siadłyśmy we trzy i rozmawiałyśmy o naszych rodzicach. Każda z
nas widziała ich inaczej. Okazało się, że ich metody wychowawcze
były bardzo różne i czasami mamy wrażenie, że mamy innych rodziców. Dzieje się to też dlatego, że często najmłodszy z rodzeństwa
jest traktowany jako ten zawsze najmłodszy, czyli najsłabszy. A najstarszy jako ten dojrzalszy. Ponadto często wraz z wiekiem i doświadczeniem u rodziców zmieniają się metody i style wychowania.
Ważne, by dostrzegali, że ten duży też potrzebuje poczucia bycia
dzieckiem.
Głos z sali
A co, jeśli wkraczają dziadkowie? Dziecko mówi czasem, że
babcia mu wszystko wytłumaczyła, bo ona żyła w takich czasach.
Dziecko wraca i mówi, że „mamo, to nie tak, bo babcia mi mówiła
inaczej. A ona żyje dłużej, więc wie lepiej”.
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Agnieszka Czerkawska
Rozmawiałam kiedyś z pewnymi rodzicami. Opowiedzieli mi,
że nie mogą sobie z dzieckiem poradzić, że nie ma żadnych granic,
robi co chce. Właśnie zdemolowało mieszkanie. Problemem, który
wysunął się na pierwsze miejsce, był problem relacji z dziadkami.
Okazało się, że o ich dziecku decydują babcia i dziadek, a rodzice
tego dziecka boją się swoich rodziców. To babcia i dziadek o
wszystkim decydują. Małżeństwo tych młodych rodziców okazało
się w rozsypce. Dziecko wyrzucane z kolejnej szkoły. Dramat. Mogłam im tylko powiedzieć, że „nie jesteście w stanie być rodzicami,
kiedy nie jesteście dorośli. Najpierw musicie odciąć pępowinę. Musicie zacząć być dorośli”. Zaproponowałam natychmiastową terapię. We dwoje. Ja też jestem babcią. Dziadkowie odgrywają
ogromną rolę, ale nie mogą zastępować rodziców, wchodzić w relacje przypisane mamie i tacie, i nie mogą być przeciwnikami rodziców.
Głos z sali
Ale jak się mówi dziadkom, by nie wchodzili w nasze życie, by
dali nam szansę, że potrafimy wychować nasze dzieci, to dziadkowie się obrażają.
Agnieszka Czerkawska
Trzeba się uzbroić w cierpliwość i jakby przyjąć to, i trochę zaryzykować. Bo czasami to jest też manipulacja. Problem z nadopiekuńczością, nadmiarem wolnego czasu. Od nas zależy, czy
potrafimy nie poddawać się naciskom, niezdrowym relacjom. Czasami może się okazać, że trzeba ograniczyć kontakty, bo z daleka
nasze relacje będą zdrowsze. Dzieci wychowujemy nie dla siebie,
lecz dla świata. Rodzice mają swoje role, a dziadkowie swoje.
Wchodzenie w nie swoje role nigdy nie jest dobre. Dzieci ani wnuki
nie są od wypełniania życiowej pustki, zaspokajania ambicji czy
nadrabiania czegoś, czego nie zrobiliśmy, będąc rodzicami.
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Głos z sali
Ja chciałam się odnieść do tych rodziców przeceniających swoje
dzieci. Miałam do czynienia z takimi osobami w liceum. Mimo naszych uwag, wskazówek, rodzice nie dopuszczali tego do świadomości. Niezależnie od zaistniałej sytuacji mówienie, że oni są
cudowni i nie mają żadnych wad, to trzymanie ich pod korcem.
Brak w tym prawdy. Jako nauczyciel miałam taką sytuację. Prowadziłam wycieczkę. Wiadomo, że na wycieczkach różne rzeczy mogą
się wydarzyć. Kiedyś niestety cała grupa nadużyła alkoholu. Zrobiliśmy zebranie z rodzicami, starając się, aby było konstruktywne.
Nie krytykować, ale żeby znaleźć przyczyny, rozwiązać to w inny
sposób, nie karząc tych młodych ludzi, tylko proponując jakąś
pracę społeczną. I co się okazało? My, nauczyciele, zostaliśmy zaatakowani przez rodziców, że co w tym złego, że młodzi ludzie
chcieli się zabawić, mają przecież już prawie 18 lat.
Natomiast nawiązując do tego, co pani powiedziała, że słowa to
jest jedno, a przykłady to drugie, słyszałam o bardzo niedobrym
pomyśle, że rodzice nalewają dzieciom soczku do kieliszka. Jest to
pierwsza nauka przyzwolenia na picie.
Agnieszka Czerkawska
To jest odpowiedź na to, co było mówione na początku, czyli
tak zwany mechanizm przyzwyczajania. Popatrzmy na firmy produkujące alkohol. Są bardzo dobrze przygotowane, dysponują profesjonalnymi badaniami, również takimi, które wskazują, co zrobić,
żeby ludzie się do alkoholu przyzwyczajali. Na przykład Piccolo,
kieliszki w zestawie do zabawy dla dzieci. Te wszystkie zabiegi mają
na celu przyzwyczajanie do alkoholu i sprawienie, by był w świadomości ludzi jako coś oczywistego, by młodzi ludzie, w przyszłości
powielali te zachowania. Niekiedy możemy zobaczyć zabawy małych dzieci, jak biorą do ręki szklaneczki, stukają się i powtarzają
przy tym słowa dorosłych. Dzieci się z tym nie rodzą, ale wiele razy
widzą te zachowania u rodziców. Rodzice kształtują te zachowania.
Podam przykład. Festyn. Lokalna społeczność. I obfitość piwa.
Pytam się burmistrza, po co tyle alkoholu, przecież festyn nazwał
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rodzinnym. Przyszli rodzice z dziećmi. A on mi mówi „bo by nie
przyszli”. To żaden argument. Trzeba wymyślić taki program, który
ludzi przyciągnie. Jest to kwestia kreatywności i pomyślenia, czym
można ludzi przyciągnąć. Najprostsze to jest dać im się napić. A
przecież można wiele zrobić, by „odkręcić” ten mechanizm przyzwyczajenia. Może być to sport, muzyka, sztuka. Możliwości jest
wiele. Czyli przyjemność przezwyciężanie siebie, osiągnięcia celu.
Do czego ja dążę, co mi da szczęśliwość. Bo młody człowiek nie
kalkuluje, że to jest tylko chwilowa przyjemność, szuka ciekawych
rzeczy. Czasem są to gry komputerowe, które w jakimś stopniu są
na plus, ale jednak mogą uzależnić. Trzeba znaleźć złoty środek.
Kiedy naszym dzieciom zabieramy telefony, to po naszej stronie
leży zorganizowanie im czasu. Wymaga to ode mnie i od moich
nauczycieli dużej kreatywności. Musimy z naszymi uczniami grać,
rozmawiać, bawić się i organizować im czas w sposób dla nich interesujący.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękuję państwu za tę interesującą dyskusję. Wydaje mi się, że
każdy rodzic stara się być najlepszym rodzicem, jakim potrafi być
i każdy rodzic robi to, co myśli, że dla jego dziecka będzie najlepsze.
Byłam na zagranicznym szkoleniu i zapytano się nas, jakim rodzicem trzeba być i ludzie wymyślali różne cechy. Prowadząca powiedziała wtedy, że trzeba być wystarczająco dobrym rodzicem. Nie
trzeba być idealnym. Wystarczająco dobry rodzic to taki, któremu
opieka społeczna nie zabiera dzieci. Wszystko, co robimy ponad
to, to jest dla nas in plus.
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Dopalacze – zagrożenie dla życia
i zdrowia
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CYTATY
Jan Paweł II. Orędzie do młodzieży całego świata z okazji
VIII Światowego Dnia Młodzieży, Rzym, 15 sierpnia 1992 r.
„Istnieją jednak fałszywi prorocy i pozorni mistrzowie życia.
Najczęściej można spotkać mistrzów, którzy uczą, jak opuścić ciało,
jak wyjść poza czas i przestrzeń, aby wejść w “prawdziwe życie”.
Potępiają oni stworzenie i w imię złudnego spirytualizmu prowadzą
tysiące młodych na drogi nierealnego wyzwolenia, które pogłębia
jedynie ich samotność i czyni ofiarą własnych złudzeń oraz tkwiącego w nich zła.
Na pozór zupełnie inaczej postępują mistrzowie carpe diem,
którzy zachęcają do zaspokajania każdej instynktownej skłonności
i żądzy, co pogrąża człowieka w głębokim smutku, budzi niepokój,
a często każe mu szukać ucieczki w niebezpiecznych krainach sztucznych i złudnych „rajów”, np. w narkomanii.
Można też spotkać mistrzów, którzy widzą sens życia wyłącznie
w osiągnięciu sukcesu, w gromadzeniu pieniędzy, w rozwoju własnych umiejętności. Taka postawa łączy się z obojętnością wobec
potrzeb drugiego człowieka i pogardą dla wartości, czasem nawet
dla tej fundamentalnej wartości, jaką jest życie.
Tacy i inni fałszywi mistrzowie życia, spotykani także we
współczesnym świecie, proponują cele, które nie zaspokajają, ale
przeciwnie, podsycają pragnienia dręczące duszę człowieka.
(...)”
Jan Paweł II, Encyklika Solicitudo rei socialis
(30 grudnia 1987 r.), nr 67
„Równocześnie, w świecie podzielonym i gnębionym różnego
rodzaju konfliktami, torują sobie drogę przekonanie
o radykalnej współzależności i, w konsekwencji, potrzeba takiej solidarności, która by ją podejmowała i przenosiła na płaszczyznę
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moralną. Dzisiaj bardziej chyba niż w przeszłości ludzie zdają sobie
sprawę z łączącego ich wspólnego przeznaczenia, aby budować
razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich. Z głębi niepokoju,
lęku i zjawisk ucieczki, takich jak narkomania, typowych dla świata
współczesnego, z wolna wyłania się zrozumienie tego, że dobro, do
którego wszyscy jesteśmy powołani, i szczęście, do którego dążymy,
nie dadzą się osiągnąć bez wysiłku i zaangażowania wszystkich, nie
wyłączając nikogo, i bez konsekwentnego wyrzeczenia się własnego
egoizmu”.
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KONWERSATORIUM XCVIII
(16 grudnia 2017)

Dopalacze – zagrożenie dla zdrowia i życia

Prowadzący: Piotr Burda, Konsultant Krajowy ds. Toksykologii Klinicznej;
Artur Malczewski, Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; podkom. Monika
Domańska, funkcjonariusz KSP, Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową
Komendy Stołecznej Policji, kryminolog, specjalista dochodzeniowo-śledczy;
Adam Nyk, specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie; Sebastian Tul, specjalista terapii uzależnień, obecnie w procesie certyfikacji; Włodzimierz Wieczorek,
moderator, nauczyciel akademicki, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

Włodzimierz Wieczorek
Szanowni państwo, wyjątkowo chciałbym rozpocząć nasze dzisiejsze konwersatorium cytatem z pamiętnika: „Los Angeles jest
nocą wspaniałe. Orgia kolorowych świateł, wielobarwne neony,
nocne kluby, gdzie można wejść i przetańczyć całą noc jak w piosence i gdzie za kilkadziesiąt centów można kupić taką specjalną
pigułkę, dzięki której świat staje się barwny i kolorowy i wszystko
idzie jak z płatka. Humor też mamy znacznie lepszy”. To jest właściwie zakończenie tego pamiętnika. Został on napisany przez
młodą osobę – Polkę, która wyjechała do Stanów Zjednoczonych i
eksperymentowała z różnymi substancjami psychoaktywnymi.
Słowa te czytała jej przyjaciółka, która odwoziła jej prochy do Polski. Sytuacja była taka, że ona po zażyciu narkotyku wsiadła za kierownicę. Samochód podczas drogi zjechał na pobocze, uderzył w
słup. Stanął w płomieniach. To, co się nie spaliło, spopielono potem
w krematorium. Jakimś cudem ocalała torebka, a w niej właśnie pamiętnik z tymi wspomnieniami.
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Paneliści, od lewej Artur Malczewski, Piotr Burda i Adam Nyk

Słuchacze

Uznałem, że to będzie cytat, który pokaże nam szeroki horyzont
problematyki uzależnień omawianej w tym roku; wskaże ryzyka
związane ze stosowaniem narkotyków czy dopalaczy i zilustruje wymownie to, czym się kończy życie budowane na iluzji podsuwanej
przez narkotyki i dopalacze.
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Mówiliśmy podczas poprzedniego konwersatorium o narkotykach. Dzisiaj powiemy o produktach, które zawierają substancje
psychoaktywne, popularnie zwane dopalaczami. Czym są? Kto po
nie sięga? Jakie są konsekwencje sięgania po dopalacze − zdrowotne, prawne, społeczne? Co zrobić, by się od tego uwolnić, a
przede wszystkim jak zapobiegać? Na te pytania będziemy dziś szukać odpowiedzi w wyśmienitym gronie naszych gości. Chciałbym
teraz wraz z panią profesor Elżbietą Mycielską–Dowgiałło, rektorem i nestorem naszych konwersatoriów, powitać w naszej społeczności akademickiej Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin naszych
szanownych gości, począwszy od pań. Jest wśród nas pani Monika
Domańska, która w Komendzie Stołecznej Policji zajmuje się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, w tym także w pionie narkotykowym. Witam serdecznie pana doktora Piotra Burdę, który
jest Konsultantem Krajowym do spraw Toksykologii Klinicznej.
Witam przedstawiciela Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania
Narkomanii i jednocześnie kierownika Centrum ds. Informacji o
Narkotykach i Narkomanii KBPN, pana Artura Malczewskiego.
Witamy serdecznie pana Adama Nyka, który jest kierownikiem placówki terapeutycznej monarowskiej w Śródmieściu w Warszawie.
Jest psychoterapeutą uzależnień. Witamy Pana wraz z małżonką. I
witam również serdecznie pana Sebastiana Tula, który jest jednocześnie studentem naszej uczelni na studiach podyplomowych
„Specjalista terapii uzależnień”, a więc jest specjalistą w procesie
certyfikacji. Oddaję już teraz mikrofon panu kierownikowi Arturowi Malczewskiemu. Bardzo proszę o prezentację problemu i odpowiedź na pytanie, kto korzysta z dopalaczy, jaka jest skala
problemu?
Artur Malczewski
Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
Trzeba zacząć od początku, jak to się zaczęło, bo ta historia nigdy
się nie kończy. Jak na razie ona cały czas trwa i ma nowe odsłony,
nowe punkty zwrotne. Lubię tytuł „W pogoni za białym króliczkiem”. Kiedyś miałem prezentację na spotkaniu ekspertów w ra-
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mach grupy G-7 w Londynie, bo nas poproszono o pokazanie działań z zakresu redukcji popytu, bo do tej pory jesteśmy jednym z
niewielu krajów, który podejmuje działania dotyczące redukcji popytu na „dopalacze”. W ramach swoich działań staramy się monitorować rynek dopalaczowy, ale także próbujemy przekonać tych,
którzy biorą, aby nie brali, a także ci, co mają problem, żeby z niego
wyszli. Tytuł prezentacji „W pogoni za białym króliczkiem” to jest
oczywiście nawiązanie do książki „Alicja w Krainie Czarów”. Alicja
goni króliczka. On przekracza lustro, wchodzi na tę drugą stronę.
To wszystko wygląda tak jakbyśmy byli pod wpływem nowych substancji psychoaktywnych. Ale jest też drugie znaczenie tego tytułu,
że gonimy tego króliczka od dziesięciu lat i cały czas nie możemy
go złapać, żeby go włożyć do klatki, aby ten problem rozwiązać.
Inne kraje również się z tym mierzą. My jesteśmy w tej grupie krajów, które wciąż mają duży rynek dopalaczowy. O tym chciałbym
powiedzieć, jaka jest podaż i popyt, a może to przez ten popyt
mamy taką dużą podaż.

Artur Malczewski
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Kiedy się zaczęło? Mamy 2008 rok. Wtedy biznesmeni przedstawili nowy pomysł marketingowy na sprzedaż substancji psychoaktywnych, które były znane od wielu lat. Takim punktem
zwrotnym w Europie, przede wszystkim w Polsce, był rok 2008,
kiedy kilku biznesmenów z Poznania wpadło na pomysł, jak te substancje psychoaktywne, które dotąd były znane wąskiej grupie użytkowników, wypromować na rynek, żeby je sprzedać. I zrobili taki
model biznesowy na zasadzie franczyzy, gdzie każdy z nas, mając
40 tysięcy złotych, mógł otworzyć sklep z dopalaczami. W 2008,
2009 i do października 2010 roku trzeba było mieć te pieniądze lub
wziąć kredyt, znaleźć punkt sprzedaży, najlepiej w centrach dużych
miast, podpisać umowę z organizacją w Poznaniu dopalacze.com,
wziąć od nich towar i zacząć handlować. Wtedy one wyglądały
identycznie w każdym sklepie dopalacze.com. To było coś jak
McDonald`s, jak Rossmann, sieć, podobnie wyglądających punktów sprzedających określoną grupę produktów. Takich sklepów powstało około 40 w roku 2008. Pan Bratko, król dopalaczy, który był
szefem konkurencyjnej sieci, otworzył sieć pt. smartszop, ale też
inni ludzie otwierali swoje sklepy i było ich w końcu 2010 roku
około 1400.
Na początku były dwie grupy użytkowników dopalaczy. Gdy
czytamy fora użytkowników substancji psychoaktywnych, to widzimy, jak oni postrzegają tę sprawę, którą my oceniamy jednoznacznie negatywnie. Dla nich to jest kolejna substancja, za pomocą
której chcą sobie „zrobić dobrze”, ale tak sobie zrobić, żeby mieć
z tego zabawę i żeby nie przedawkować. Niektórym się udaje, niektórym nie. Paradoksalnie to jest tak, że ci, którzy używają dużo i
mają szeroką wiedzę, mogą przedawkować rzadziej niż ci, którzy
nie mają takiej wiedzy i biorą bez świadomości. Bo ci, którzy biorą
od wielu lat, to wiedzą, jak to zrobić. Stosują zasadę redukcji szkód,
czytają na temat zażywanych substancji, biorą małe dawki na język
na początku, instruują się, co zrobić, by nie przedawkować.
Na początku ten rynek był podzielony na dwie grupy substancji:
naturalne, to były te pierwsze rośliny, które zdelegalizowaliśmy w
2009 roku − m. in Szałwia Wieszcza. To byli ci, których można by-
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łoby nazwać osobami używającymi środki naturalne, przeciwni chemii, tak jak ci, którzy teraz krzyczą „sadzić, palić, zalegalizować”,
czyli osoby opowiadające się za legalizacją marihuany. Uważają oni,
że jak wyhodują swój narkotyk, będzie czysty, bez brudnej domieszki. I druga grupa to ci, którzy brali chemię, np. BZP. Równocześnie wykryto, że w tych mieszankach ziołowych, które miały być
naturalnymi produktami używanymi w Ameryce Południowej w
obrzędach religijnych, są syntetyczne kannabinoidy, czyli to jest po
prostu chemia. I czar prysł, że nie są to, tak jak na początku, naturalne substancje. Niewiele to jednak zmieniło. Rynek się dynamicznie rozwijał, powstawały nowe substancje i były otwierane nowe
sklepy. No i trwała pogoń za „białym króliczkiem”. Na początku
jednym z najbardziej popularnych środków było BZP (benzylopiperazyna), środek o stymulującym działaniu. Została zdelegalizowana w 2009 roku. Wtedy na rynek wszedł mefedron, to jedyny do
tej pory stymulant syntetyczny katynonu, który po zdelegalizowaniu
nadal jest w ofercie sprzedawców. Potem mieliśmy około roku,
kiedy rynek dopalaczy nie zmieniał się. Dominowały syntetyczne
kannabinoidy: UR- 144 i AM 2201 oraz alpha PVP i cała grupa innych syntetycznych katynonów. Po delegalizacji w lipcu 2015 rynek
nam się całkowicie wymienił. Nawet ja nie jestem teraz od tego
specjalistą.
W 2008 roku powstała zupełnie nowa grupa legalnych substancji psychoaktywnych. Sprzedający reklamowali je pod hasłem, że
życie jest za krótkie na niezdrowe pigułki, bo te, które oni sprzedają, są legalne, czyli zdrowe. To była taka próba przekazu, że jak
coś nie jest objęte kontrolą, to nie jest szkodliwe. Powstał termin
„legalne odurzenie”: legal highs, którym nazywano dopalacze w Europie. Kolejne delegalizacje powodowały to, że pojawiała się kolejna
grupa substancji i ten zwrotny punkt nastąpił w 2010 roku, kiedy
to była ogromna, największa w historii Polski akcja policyjno-sanitarna, żeby zamknąć 1400 sklepów. Do ich zamknięcia wykorzystano przepis inspekcji sanitarnej, że można cały ten biznes zamknąć.
Od tego momentu rynek stał się zupełnie inny. On po dwóch,
trzech latach powrócił w nowej odsłonie. W zeszłym roku było
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około 100 punktów sprzedaży. jak również około 30 sklepów internetowych. Dopalacze oferują teraz również dilerzy. Co się zmieniło?
Zmieniło się to, że są jak gdyby dwa główne typy produktów
na rynku: research chemicals i dopalacze. Jakby państwo porozmawiali z użytkownikami dopalaczy, to użytkownicy nie używają
nazwy nowe substancje psychoaktywne. To jest nasza terminologia
konferencyjno-urzędowa. Różne kraje różnie używają tej nazwy.
Byłem na spotkaniu we Włoszech, gdzie jedna osoba zaliczała metaamfetaminę do nowych substancji psychoaktywnych, gdy u nas
metaamfetamina nie jest nową substancją. Czesi mają od wielu lat
najwyższe wskaźniki w Europie używania metamfetaminy. Według
użytkowników dopalacze to są te gotowe produkty do użycia,
takie jak „Mocarz” czy „Tajfun”, te z kolorową etykietą, a research
chemicals – odczynniki do badań chemicznych. Na przykład, kupujemy 10 gramów czystej substancji chemicznej i teoretycznie powinniśmy wiedzieć, co tam jest, bo umieszczony jest wzór
chemiczny i nazwa chemiczna na etykiecie. Dzięki temu teraz użytkownicy sami sobie przygotowują substancje: namaczają podkład
roślinny tą chemią. To pojawiło się po 2010 roku.
W związku z zamknięciem sieci sklepów w 2010 roku sprzedaż
przeniosła się przede wszystkim do internetu i na rynek dilerski.
W 2015 roku, 1 lipca 114 substancji zostało zdelegalizowanych, a
tuż po delegalizacji mieliśmy 2000 zatruć z powodu nowych substancji psychoaktywnych, czyli dopalaczy. Sprzedawcy do delegalizacji z 1 lipca przygotowywali się. Pod koniec czerwca namawiali
swoich klientów, żeby kupowali na zapas, bo wszystko, co dobre,
szybko się kończy – według ich reklam. Ponadto sprzedawcy podwajali zamówienia, czyli gdy kupowałeś jednego „Mocarza”, drugiego dostawałeś za darmo. Informowali też kupujących, że od 1
lipca ich zamkną, dlatego warto kupić na zapas. Sprzedawcy wypychali cały towar, który mieli, bo wiedzieli, że na początku lipca
będą kontrole. I weszły kontrole. Sklepy stacjonarne, wszystko było
kontrolowane. Poszukiwano zdelegalizowanych substancji, jednakże na rynek weszły następnie nowe substancje, które okazują

58

się jeszcze bardziej niebezpieczne, niż były poprzednie, ponieważ
każda nowa grupa syntetycznych kannabinoidów jest bardziej toksyczna niż wcześniejsza. W związku z tym jest łatwiejsza możliwość przedawkowania. W zeszłym roku było około 4300 prawdopodobnych przypadków zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi. Warto podkreślić, że my nie wiemy do końca, co truje.
Bo nie mamy takiego systemu, który by nam mówił, jakie substancje
spowodowały zatrucia wśród użytkowników dopalaczy. Warto
dodać, że nadal istnieje stacjonarna sieć sprzedaży dopalaczy, np.
w Poznaniu czy we Wrocławiu. W Pabianicach są nadal dwa sklepy
dopalaczowe, których władze nie mogą zamknąć.
Przyjrzyjmy się, jaka jest skala zjawiska, czyli rozpowszechnienie
używania dopalaczy. Według badań Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii wskaźniki używania nowych substancji psychoaktywnych w całej populacji (15-64 lata) są niskie – 3% w 2010
roku, a w 2015 od 1,3% do albo 2%. W 2011 byliśmy na 2. miejscu, razem z Łotwą, po Irlandii pod względem rozpowszechnienia
używania dopalaczy wśród 12-15-latków, w 2014 już mamy miejsce
6.-7., wskaźniki są takie same – 9%, ale kilka krajów nas w tym czasie wyprzedziło. Problem używania dopalaczy odnotowujemy
wśród osób, które wstrzykują narkotyki. Według badań wśród odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek w 2016 roku, w
ciągu ostatnich 30 dni prawie co trzeci używał substancji takich,
jak mefedron. W 2010 to było tylko 10%. Obserwujemy, że dopalacze wypierają tradycyjne narkotyki. Dopalacze zastąpiły heroinę,
której zabrakło na rynku w 2010 roku, a heroinę się rzadziej
wstrzykuje niż np. syntetyczne katynony, m.in. mefedron, które
mogą być wstrzykiwane kilka razy dziennie. W przypadku dopalaczy jest zatem więcej ryzykownych zachowań zarówno pod względem zakażeń, jak również możliwości przedawkowania. Wyniki
badań Fundacji CBOS oraz KBPN wśród młodzieży (18-19 lat) pokazują, że w latach 2008 i 2010 nastąpił trzykrotny wzrost używania
dopalaczy z 3,5% do 11,4% badanych, którzy mieli kontakt z dopalaczami. Ostatnie wyniki z 2016 roku wykazały spadek do 3,5%.
Czyli skala używania wśród młodzieży nie jest tak wysoka, jak była
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w 2010 roku1. Można zatem zaryzykować hipotezę, że ograniczenie
dostępności do dopalaczy przyniosło jakieś rezultaty. Niestety nie
przełożyło się to na zmniejszenie się skali zatruć. Analizując problem dopalaczy, widać, że scena narkotykowa zmierza w kierunku
substancji chemicznych, które można w łatwy sposób wyprodukować. W Europie są to pojedyncze fabryki, a dopalacze u nas to
głównie import. Głównym producentem dopalaczy są Chiny.
Każdy z nas może sobie zamówić dopalacze przez internet w hurtowych ilościach, a potem to sprzedawać.
W 2014 roku po raz pierwszy udało nam się przebadać dużą
grupę użytkowników dopalaczy w ramach projektu I-TREND,
który w Polsce realizował Uniwersytet SWPS. Były to badania międzynarodowe, które miały na celu przebadanie nie tylko użytkowników dopalaczy, ale również analizę substancji, sklepów oraz forów
użytkowników2. Przedstawię państwu wybrane wyniki badania.
Użytkownicy biorą głównie w grupie znajomych poza domem albo
w domu, w szkole lub w pracy. Samemu rzadko. To jest dobra informacja, bo jeżeli ktoś przedawkuje, to ktoś inny jest w stanie mu
pomóc. Kolejne pytanie dotyczyło posiadanych informacji na temat
przyjmowania, czyli wiedzy, jak to zażyć. Tylko 53% powiedziało,
że ma informacje na temat bezpiecznej dawki, a 56% ma informacje
o szkodliwości dla zdrowia, czyli blisko połowa nie ma wystarczającej informacji, jaka dawka jest bezpieczna i nie ma informacji na
temat zagrożeń dla zdrowia. To znaczy, że oni biorą coś jak dzieci
we mgle. Ich to jak gdyby do końca nie interesuje. Inne pytanie dotyczyło powodu, dla którego ludzie biorą. Mają problemy, nie radzą
sobie w domu, w życiu, kłótnia, rodzice nie kochają. Najczęstsze podawane powody są jednak banalne: zdarzyła się okazja, z ciekawości,
ma silne działanie. Często inicjacja to jest przypadek. Dopiero
potem, jak ktoś wejdzie w używanie, to zależy od tego, jak on funk-

1

Wyniki badań, o których jest mowa, znajdują się na stronie Centrum Informacji KBPN:
http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1150305
2
Wyniki badań dostępne są na stronie CINN KBPN w publikacji naukowej:
http://www.cinn.gov.pl/portal?id=1280665
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cjonuje w życiu rodziny, czy ma przyjaźnie, ciepło, czy ma wsparcie.
Jeżeli tego nie ma, to on dalej w to wchodzi i wyrównuje w sobie
jakiś deficyt. Informacji o tych substancjach szukają głównie wśród
przyjaciół, ale co trzeci powiedział, że nie ma, nie potrzebuje żadnych informacji. Czyli niestety pełna beztroska.
Oprócz wspomnianych badań internetowych, byłem zaangażowany w komponent dotyczący kupowania dopalaczy. Wytypowaliśmy najbardziej znane sklepy on-line w Polsce. Zrobiliśmy też listę
najbardziej popularnych dopalaczy i kupiłem w sklepach internetowych najbardziej popularne dopalacze – research chemicals. Kupowałem to bez żadnych problemów. Te paczki do mnie dochodziły.
Dostawałem gratisy. Miałem punkty lojalnościowe. Potem zbadaliśmy skład tych dopalaczy. Okazało się, że w co trzecim była inna
substancja niż deklarowana przez sprzedawcę, czystość była różna.
Spotkałem dwa dopalacze, w którym deklarowana substancja była
w jednym opakowaniu o stężeniu 36%, a w drugim 99%. Zapłaciłem tyle samo i tak samo wyglądały. Jeżeli bym zaczął od tej słabszej,
a za tydzień wziąłbym sobie dwa razy więcej tej silniejszej, to bym
kilka razy przekroczył tę dawkę z pierwszej próbowanej paczki. To
może jest powód, dlaczego niektórzy przedawkowują – bo nie wiedzą, jakie jest stężenie. Są to wyniki z czterech krajów. Największą
szansę kupienia czystego produktu mieli klienci w Wielkiej Brytanii
i we Francji, w Holandii zaś jeszcze mniejsze szanse niż u nas.
Na zakończenie wnioski z analizy sytuacji dotyczącej dopalaczy.
Trzeba pomyśleć o działaniach z zakresu profilaktyki selektywnej
oraz z zakresu redukcji szkód, czyli dotrzeć do tych ludzi z grup ryzyka i do tych, którzy już sięgają, żeby tego nie robili. Profilaktyka
uniwersalna jest konieczna, ale w niej wychodzi się od paradygmatu
danej substancji i wyniki badania pokazują, że coraz mniej osób sięga
po dopalacze, więc w jej ramach warto przede wszystkim wzmacniać
młodego człowieka3. Potrzebujemy nowych rozwiązań prawnych.

3

Profilaktyka uniwersalna jest ważnym elementem działań z zakresu przeciwdziałania dopalaczom, jednakże między specjalistami jest dyskusja, na ile może być efektywna, co przed-
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Jest kilka pomysłów, jest kilka propozycji. Sam byłem zwolennikiem
rozwiązań pod tytułem „blanket ban”, gdzie delegalizujemy
wszystko, co psychoaktywne, a nie podlega pod przepisy innych
ustaw, jednak po naszej konferencji we wrześniu dotyczącej dopalaczy, gdzie było dużo specjalistów, w tym m.in ze Irlandii i z Wielkiej
Brytanii, którzy pokazywali też negatywne aspekty tego rozwiązania,
nie jestem już tak bardzo przekonany do tych rozwiązań. Nasze założenia prawne powinny zależeć od tego, co jest celem naszej polityki.
Czy celem polityki jest ochrona zdrowia, czy celem polityki jest zamknięcie wszystkich sklepów, czy może jeszcze coś innego i wtedy
powinniśmy dobrać odpowiedni instrument. Wprowadzenie mocnych działań antydopalaczowych powoduje na początku gwałtowny
wzrost zatruć. Brytyjczycy wprowadzając „blanket ban” prawdopodobnie trzykrotnie przesuwali termin wprowadzenia nowych rozwiązań, ponieważ obawiali się fali zatruć. Te zatrucia nie nastąpiły.
Zniknęło ponad 300 sklepów stacjonarnych. Sklepy internetowe
przeniosły się z serwerów brytyjskich na zagraniczne, ale pojawili się
bezdomni, którzy przedawkowali syntetyczne kanobinoidy, pojawili
się znowu na ulicach dilerzy z dopalaczami. Warto zwrócić uwagę,
że wskaźniki zatruć w ostatnich latach są dość wysokie, a wskaźniki
używania wśród młodzieży raczej wskazują na zmniejszanie się poziomu używania. To może pokazywać, że mamy obecnie do czynienia
z o wiele bardziej niebezpiecznymi dopalaczami, niż to było na początku w latach 2008-2012. Pojawiły się nowe fentanyle, które są dla
nas wyzwaniem, bo jeśli ktoś zacznie je sprzedawać na dużą skalę, to
możemy mieć nie tylko falę zatruć, ale również falę zgonów. Warto
podkreślić, że w przeciwdziałaniu dopalaczom jedną z kluczowych
ról odgrywa prowadzenie skutecznych działań pomocowych z zakresu redukcji szkód, profilaktyki oraz leczenia.

stawił m.in. prof. Harry Sumnall w swoim wywiadzie w publikacji pt. Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym oraz przeciwdziałanie narkotykom
i dopalaczom: http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=1146668 (str. 87-91).
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Włodzimierz Wieczorek
Bardzo dziękujemy panu kierownikowi za pokazanie rysu historycznego i dynamiki zmian na rynku substancji psychoaktywnych. To co zwraca uwagę, to fakt, że niezależnie od motywów,
które stoją za sięganiem przez młodych ludzi po dopalacze, daje się
zaobserwować duże niedoinformowanie i dużą niewiedzę po stronie zażywających, co tak naprawdę przyjmują, mimo tego, że ryzyko
szkód zdrowotnych czy nawet utraty życia jest bardzo wysokie.
Bardzo prosimy teraz pana doktora Piotra Burdę o omówienie
tego zagadnienia z punktu widzenia lekarza.
Piotr Burda
Bardzo dziękuję pani rektor za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. W mojej definicji dopalacz jest produktem handlowym,
który występuje w postaci torebki lub innej formy opakowania i w
której znajduje się jakiś susz roślinny niemający jakiegokolwiek
działania psychoaktywnego. Do niego jest „coś” dodane. To „coś”
jest właśnie substancją psychoaktywną powodującą po jej zażyciu
wystąpienie negatywnych skutków zdrowotnych, przede wszystkim
psychicznych, ale również somatycznych, zależnie od przyjętej ilości
lub dawki. To „coś” – nazywane wcześniej dopalaczem – jest substancją należącą do dużej grupy związków syntetycznych nazwanych nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP), chociaż jest
całkowicie uzasadnione nazywać je nowymi narkotykami. Nowymi,
gdyż znana od wielu lat grupa tak zwanych narkotyków klasycznych - czyli amfetamina i jej niektóre pochodne syntetyczne, heroina, kokaina i marihuana zaczyna być powoli wypierana z rynku
narkotykowego, co jednak nie oznacza, że narkotyki klasyczne nie
są nadal obecne na tym rynku, a ich używanie, szczególnie marihuany, wzrasta. Powodów wzrostu „popularności” nowych substancji psychoaktywnych jest wiele, między innymi ich cena,
prawdopodobnie łatwiejszy dostęp – chociażby poprzez internet,
a także fakt, że niektóre z nich nadal są legalne i nie podlegają ustawowej kontroli, a także rygorom prawa karnego. W tej chwili nie
ma większego problemu z zamówieniem przesyłki dopalaczowej
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przez internet i dostarczeniem jej do zmawiającego. Produkcja nowych substancji psychoaktywnych ma miejsce w niektórych państwach azjatyckich, głównie w Chinach, z których poprzez
Holandię czy Belgię, a także Polskę, przesyłki trafiają do adresata.
Narkotyki były, są i będą. Nie ma w mojej ocenie szans na to,
aby ktokolwiek wygrał z nimi. Wśród ludzi zawsze znajdzie się
grupa osób, które z wiadomych (chociaż nie zawsze) dla siebie powodów wejdą na niebezpieczną ścieżkę prowadzącą do ostrego zatrucia lub uzależnienia. Do problemu uzależnień od nowych
substancji psychoaktywnych należy podchodzić poważniej i kompleksowo – tutaj podstawową rolę spełniają organizacje i instytucje
zajmujące się tym problemem.
Toksykologia kliniczna zajmuje się leczeniem pacjentów, którzy
ulegli ostremu zatruciu nowymi substancjami psychoaktywnymi.
I między innymi do oddziałów toksykologicznych trafiają pacjenci
z objawami wynikającymi z ich użycia. Wśród nich są pacjenci, którzy po raz pierwszy zażyli, a raczej użyli substancji psychoaktywnej,
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najczęściej poprzez wypalenie – czyli doszło u nich do zatrucia drogą
oddechową. Rzadziej są one stosowane drogą doustną czy dożylną.
Są również pacjenci, którzy już są uzależnieni od tych środków,
a pojawiające się objawy ostrego zatrucia wynikają z przyjęcia większej dawki od tej dotychczas stosowanej lub użycia innej substancji,
niekiedy zupełnie nieznanej. Nie jest mi znana liczba osób już uzależnionych, u których dochodzi do takich właśnie objawów. Ci doświadczeni „bracze” są bardziej wyczuleni na dawki, są ostrożniejsi.
Odpowiednia ilość dopalacza, czy nowego narkotyku, pozwala na
kilka godzin mniej lub bardziej „fajnych” doznań natury psychicznej
– wzmożonej aktywności psychofizycznej, lekkości i „otwartości”
na innych, depersonalizacji, omamów słuchowych i wzrokowych,
„bycia obok siebie”. Oprócz doznań natury psychicznej występują
dokuczliwe dolegliwości somatyczne – bardzo przyspieszone bicie
serca, wzrost ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, wymioty,
niepokój. Z tymi właśnie problemami zgłaszają się do lekarza,
z oczekiwaniem na pomoc łagodzącą te dolegliwości. Jednak to, co
wydaje się dla tych osób najważniejsze, to fakt kilkugodzinnego
„bycia” poza szarą, codzienną rzeczywistością.
Od roku 2010 zauważyliśmy znaczny wzrost zatruć tymi substancji w porównaniu z dwoma latami poprzedzającymi. W tym
roku, od chwili rejestrowania takich zdarzeń, odnotowano około
500 zgłoszeń, w 2013 ponad tysiąc. Szczególnie w roku 2015 było
ich na terenie kraju prawie 8 tysięcy. Od dwóch lat liczba zgłoszeń
podejrzeń zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi jest
mniejsza i wynosi około 4,5 tysięcy. Można więc założyć, że jest
efekt działań przeciwdziałających temu zjawisku podejmowanych
przez różne służby, a także liczne organizacje niezwiązane z administracją państwową.
Myślę, że spadek liczby interwencji medycznych w przypadkach
podejrzeń zatruć nowymi narkotykami można uznać za pewien sukces. Nadal jednak istnieje kilka zagadnień, które mogą i powinny
niepokoić. Każdego roku przybywa na rynku narkotykowym, inaczej dopalaczowym, coraz więcej nowych, niezidentyfikowanych
narkotyków o silniejszym lub znacznie silniejszym działaniu na or-
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ganizm od tych, które są już obecne od jakiegoś czasu. Problemem
dla nas jako lekarzy nie jest stwierdzenie, niestety dość często wypowiadane, że nie potrafimy leczyć zatruć dopalaczami. W toksykologii istnieje zasada „lecz pacjenta, nie truciznę”. Zdarzenie,
którego podłoża nie znamy, nieważne, czy będą to syntetyczne pochodne kannabinoidowe czy pochodne katynonu, czy jakiegokolwiek inne substancje – dla nas jest to nieistotne. Naszym zadaniem
jest leczyć pacjenta, leczyć zaburzenia i objawy, które pojawiły się
w związku z działaniem tej substancji i starać się wyleczyć go. Na
szczęście bardzo ciężkich zatruć nowymi narkotykami jest stosunkowo niewiele. Niemniej są one obarczone znacznym ryzykiem niepomyślnego zakończenia procesu leczenia.
Rozpoznanie zatrucia opiera się na zebranym wywiadzie, przebiegu klinicznym zatrucia oraz na badaniach analityczno-toksykologicznych. Informację o narkotyku, to znaczy o nazwie dopalacza,
czy nazwie substancji psychoaktywnej staramy się uzyskać od samego pacjenta, jeśli jest to możliwe. Nigdy jednak nie możemy być
pewni, że powie prawdę. Możemy się dowiedzieć, że zażył „Mocarza” (nazwa produktu dopalaczowego). I w takiej sytuacji zaczyna
się pewien problem. Problem wynikający z faktu, że produkt ten
może zawierać różne substancje psychoaktywne lub mieszaninę
kilku substancji. Powstaje pytanie, działanie której z tych substancji
leczyć? Z drugiej strony mieszanina kilku substancji zdecydowanie
potęguje ich działanie na organizm i ryzyko bardzo poważnych następstw, łącznie ze zgonem pacjenta, jest znacznie większe. Dla lekarzy wiedza, czy pacjent zażył taką, a nie inną substancję nie ma
moim zdaniem większego znaczenia – leczy się pacjenta, nie truciznę. Informacja, czym pacjent zatruł się, jaką substancją, jest
ważna z innych powodów. Na podstawie tej wiedzy można określić,
jakie substancje są obecnie na rynku narkotykowym, czy i jakie są
różnice w używaniu poszczególnych narkotyków, czy występują na
przykład różnice w dostępności do określonych narkotyków w różnych rejonach kraju. Taką informację może zapewnić jedynie wiedza wynikająca z identyfikacji substancji w płynach biologicznych
i zdobyta w wyniku przeprowadzonego badania analityczno-tosy-
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kologicznego. W tej chwili takie badania nie są powszechnie dostępne i praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia na potrzeby
toksykologii klinicznej, i nie tylko na jej potrzeby. Nie mówię
o kosztach takiego badania, które są dosyć wysokie. W Polsce nie
mamy laboratoriów funkcjonujących w ramach publicznej ochrony
zdrowia, które miałyby możliwość wykonania takich badań. Do
przeprowadzenia badania identyfikującego nową substancję psychoaktywną w płynach biologicznych (mocz, krew) potrzebny jest
sprzęt diagnostyczny o wartości kilkuset tysięcy do ponad miliona
złotych. Biorąc pod uwagę aktualną kondycję finansową ochrony
zdrowia, nie mamy możliwości jej zakupienia przez jednostki
z funkcjonującymi klinicznymi laboratoriami toksykologicznymi.
Pan Artur wspomniał o dawce bezpiecznej, dawce zalecanej,
dawce toksycznej czy śmiertelnej w odniesieniu do nowych narkotyków. Tylko w stosunku do niewielkiej liczby nowych narkotyków
można by pokusić się o ich określenie. Wśród nowych substancji
psychoaktywnych zdecydowana większość nie jest poznana pod
względem farmakologii i toksykologii, czyli o ich metabolizmie w
ustroju człowieka. Nie są znane te dawki.
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W 2008 roku było bardzo mało przypadków zatruć sugerujących zatrucie tak zwanymi narkotykami klasycznymi, czyli amfetaminą, kokainą, opiatami czy marihuaną, których objawy zatrucia,
przebieg zatrucia, a także metody wykrywania w moczu były
dobrze udokumentowane. W tych przypadkach nie wykrywaliśmy
w moczu ich obecności. W oddziałach toksykologicznych wykonywane były również badania analityczne na obecność innych substancji działających psychoaktywnie, w tym alkoholu i bardzo
popularnego w tamtym czasie dekstrometorfanu – nie stwierdzaliśmy ich obecności. Doprowadziło nas to do wniosku, że pojawiły
się nowe substancje o podobnym działaniu, które nie były znanymi
„klasycznymi” narkotykami.
Wracając do dawek – uważam, że nie ma dawki bezpiecznej
narkotyku, również dla osób uzależnionych. Niestety zawsze istnieje ryzyko przedawkowania, szczególnie u osób, które wkraczają
na drogę eksperymentu narkotykowego, i szczególnie teraz, gdy
pojawiają się nowe grupy tych substancji o wyjątkowej toksyczności. Dawki zalecane – co to takiego? Dawki zalecane to dawki produktów leczniczych stosowane w leczeniu różnych schorzeń.
W mojej opinii dawka zalecana to dawka narkotyku, którą można
by nazwać „pożądaną” lub „oczekiwaną” w celu uzyskania efektów
stymulacji psychicznej bez potencjalnego zagrożenia wystąpieniem
poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.
To, jakie objawy wystąpią u pacjenta po zażyciu nowej substancji psychoaktywnej, zależne jest przede wszystkim od przyjętej
i wchłoniętej dawki lub ilości narkotyku. Początkowe objawy, polegające między innymi na wzmożonej aktywności psychicznej, pobudzeniu, wesołkowatości, zmienionym odczuwaniu bodźców
zewnętrznych przechodzącym w euforię, w stany ostrych epizodów
psychotycznych, na przykład halucynacji wzrokowych lub/i słuchowych, w stany znacznego niepokoju psychicznego, strachu, agresji,
panicznego lęku, zachowań destrukcyjnych i autodestrukcyjnych.
Za stan równowagi w funkcjonowaniu naszego organizmu odpowiadają między innymi takie neurohormony, jak dopamina, noradrenalina, serotonina. Wszelkie zaburzenia wynikające z ich
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niedoboru lub nadmiaru w ośrodkowym układzie nerwowym powodują zmiany w naszym zachowaniu, odbieraniu bodźców – śmiejemy się, płaczemy, jesteśmy zadowoleni lub źli na coś, na kogoś.
Nowe substancje psychoaktywne wpływają na ich stężenie, powoduję ich zwiększone wytwarzanie oraz powodują zaburzenia prawidłowej dystrybucji w organizmie. Zażycie substancji psychoaktywnej wpływa właśnie na układ neurohormonalny. Im większa
ilość wchłoniętego narkotyku, tym większa produkcja neurohormonów, tym silniejsze oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy
oraz na receptory obwodowe odpowiedzialne za „fizyczne” funkcjonowanie układów i narządów. Nadmiar neurohormonów powoduje wystąpienie przedstawionych objawów – początkowo
pobudzenie psychiczne, euforia, zmiany w postrzeganiu bodźców
zewnętrznych, otwartość „na zewnątrz”, narastające pobudzenie
psychoruchowe, agresja, uczucie lęku, do formy panicznego lęku,
urojeń. Mieliśmy okazję oglądać w telewizji zdjęcia, filmy osób poddanych działaniu tych substancji. Przykładem wystąpienia ostrych
zmian psychicznych może być przypadek wyskoczenia z balkonu z
wysokiego piętra budynku. Mogło to być spowodowane zaburzeniami psychicznymi o charakterze halucynacji, wystąpienia odruchów autodestrukcyjnych, czy panicznego lęku przed czymś lub
kimś, co w rzeczywistości nie istnieje, ale gdzieś w mózgu powstawał obraz ogromnego zagrożenia, przed którym należy chronić się,
uciekać.
Niektóre z tych neurohormonów w istotny sposób wpływają na
funkcjonowanie układu krążenia – z objawów somatycznych często
obserwowane są zaburzenia pracy serca, poważne zaburzenia funkcjonowania układu naczyniowego. W ciężkich zatruciach dochodzi
do zaburzeń świadomości, śpiączki, zaburzeń oddychania wymagających sztucznej wentylacji, do ciężkiego uszkodzenia wątroby i nerek.
Każdy zgon jest wydarzeniem tragicznym, szczególnie jeśli chodzi o osoby młode – nie pora umierać w 18. czy 25. roku życia.
Należy wspomnieć, że młodzi ludzie, a z pewnością większość z
nich, nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji używania niebezpiecznych substancji oddziałujących destrukcyjnie na psychikę. Dla nie-

69

których to kilka godzin oderwania się od szarej rzeczywistości, dla
innych eksperyment z wieloma niewiadomymi, dla innych – uzależnienie, dla niektórych śmierć.
Jak wspomniałem – narkotyki były, są i będą. Przed nami trudna
droga. Zarówno dla personelu medycznego leczącego poszkodowanych pacjentów, dla służb państwowych w próbach ograniczenia
tego zjawiska, dla terapeutów uzależnień starających się wyrwać z
nałogu, dla nauczycieli i pedagogów przekazujących wiedzę o wielokierunkowej szkodliwości tych substancji, także dla rodziców i
opiekunów, którzy niekiedy jako ostatni dowiadują się o problemach swoich dzieci, i którzy wydaje się powinni poświęcać im więcej czasu.
Uważam, że najważniejsza jest próba dotarcia do młodych ludzi.
Coraz rzadziej młodzi przyjmują to, co przekazywane jest przez dorosłych, jako pewnik.
Włodzimierz Wieczorek
Teraz zapraszam do zabrania głosu panią Monikę Domańską
z Komendy Stołecznej Policji. W wypowiedziach zarówno pana Artura, jak i pana doktora przewijało się pytanie, co zrobić, żeby przeciwdziałać? Mamy możliwość wysłuchania prezentacji przedstawiciela Komendy Stołecznej Policji. Zapraszam.
Monika Domańska
Witam państwa serdecznie. Z zawodu jestem policjantką, ale z
wykształcenia kryminologiem. Na co dzień zajmuję się prowadzenie
postępowań przygotowawczych, szczególnie śledztw prowadzonych przeciwko osobom biorącym udział w obrocie, udzielającym
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemycającym na teren
RP czy produkującym przede wszystkim narkotyki, ale również
coraz częściej przedmiotem tych postępowań są tzw. dopalacze. Z
racji swojego wykształcenia i zainteresowań badam też przyczyny i
próbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie, a przede wszystkim młodzież, sięgają po narkotyki i środki zastępcze. Postaram się
przybliżyć państwu to zagadnienie od strony osoby, która w swej
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pracy spotyka się praktycznie codziennie zarówno z przestępcami,
jak i ofiarami tych przestępstw, czyli z końcowymi użytkownikami,
często osobami uzależnionymi od substancji psychotropowych czy
środków odurzających. Dla mnie, jako człowieka, nie ma różnicy
między narkotykiem a dopalaczem dlatego, że zarówno jedna substancja, jak i druga wpływają na organizm człowieka praktycznie
tak samo. Natomiast z punktu widzenia obowiązującego prawa to
różnica jest zasadnicza: narkotyki to substancje i środki znajdujące
się w załączniku do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i są w
Polsce nielegalne, a dopalacze, ściślej – posiadanie ich – nie jest zabronione. Powinniśmy jednak pamiętać, że zarówno dopalacze,
jak i narkotyki naprawdę są bardzo niebezpieczne. Dilerzy, producenci zarówno narkotyków, jak i dopalaczy bardzo często nie wiedzą, czym handlują, czy produkują dopalacz czy substancję, która
jest umieszczona w załączniku do Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii – co jest tożsame z tym, że jest to
substancja zabroniona obowiązującym prawem.

Monika Domańska

71

W 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego została
zlikwidowana fabryka 4-CMC (klefedron). Jadąc tam, byliśmy
przekonani, że jedziemy do fabryki, w której produkowany jest mefedron, czyli że jest tam produkowany środek, który jest zabroniony
ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Gdy przyjechaliśmy na
miejsce, zobaczyliśmy w jakich opłakanych warunkach odbywała
się produkcja. Na miejscu byliśmy około godziny dwunastej, a do
godziny dwudziestej nie mogliśmy prowadzić czynności. Stężenie
w powietrzu środków szkodliwych dla organizmu człowieka było
tak duże, że uniemożliwiało przebywanie w tych pomieszczeniach.
Dopiero gdy przybyły jednostki straży pożarnej i ratownictwa chemicznego i dokonali przewietrzenia pomieszczeń za pomocą specjalnych dmuchaw, mogliśmy zacząć oględziny. W pomieszczeniach
produkcyjnych zastaliśmy wielki bałagan, brud. Widząc warunki w
jakich przebiega proces wytwarzania również dopalaczy, aż trudno
uwierzyć, że ludzie, a szczególnie młodzież, zażywają je. Policzyliśmy kiedyś, ile kosztuje wyprodukowanie jednego grama dopalaczy i okazało się, że jest to koszt niższy niż 1 zł.
Chciałam pokazać, jak to wygląda, żeby państwo mogli powiedzieć, zniechęcić dzieci, bo większość z was jest już lub będzie nau-
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czycielami (słuchacze to w większości studenci studiów pedagogicznych, dop. red.). Ogromnie ważna jest edukacja od podstaw.
Od dawna wiadomo, że czego dziecko nauczy się w domu i w
szkole – a myślę tu o zasadach, o umiejętności oceniania ryzyka,
analizy zagrożenia i asertywności – to potem procentuje w młodości
i w dorosłym życiu.
Handel dopalaczami odbywa się przede wszystkim w internecie,
na forach tematycznych lub stronach z ogłoszeniami. Od 2015 roku
prowadzimy sprawę przesyłek internetowych. 1 lipca 2015 roku
została wprowadzona zmiana do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Część substancji, które były legalne, zostały objęte
Ustawą. Po tej zmianie zauważono wzrost liczby nieodbieranych
przesyłek pocztowych. Zalegały one w ogromnych ilościach w magazynach firm zajmujących się dostarczaniem korespondencji.
Sprawa została zgłoszona na Policję, właśnie w tych nieodebranych
przesyłkach znaleźliśmy ogromne ilości dopalaczy, które po wprowadzeniu zmian w Ustawie stały się substancjami nielegalnymi.
Policja ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną.
Współpraca ta przynosi wymierne efekty w postaci zamykania punktów sprzedaży dopalaczy i zatrzymywaniu osób handlujących nimi.
Tak jak pan Artur mówił, nigdy nie wiadomo, jakie dawki
można zażyć, by to było jeszcze bezpieczne. Poza tym nigdy nie
wiadomo, co się tam naprawdę znajduje. W przypadku przedawkowania występują trudności w leczeniu. Informacje zamieszczone
na opakowaniach dopalaczy informują nas, że są to produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia przez ludzi. Dzięki tym
zapisom producent czy dystrybutor może powiedzieć, że przecież
na tej torebce było ostrzeżenie, że produkt nie nadaje się do spożycia. Pamiętam, że w 2011 roku do wydziału, w którym pracuję,
wpłynęło pismo, z którego wynikało, że dopalacze są sprzedawane
w kwiaciarniach jako środek odżywczy – „nawóz do sztucznych
kwiatów” (!!!)
Jeszcze parę słów na temat składu sprzedawanych produktów.
Opakowania często są takie same, opis jest taki sam. natomiast
skład tak samo nazywającego się środka jest różny. Jak już wspo-
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minano wcześniej, bywa tak, że skład jest taki sam, ale proporcje
są różne lub różne jest stężenie środka aktywnego. Znamy skład
narkotyków, tj. wiemy, co zawiera amfetamina czy kokaina. W przypadku dopalaczy tak nie jest.
Krótko o przepisach. Nie wiem, dlaczego inne są przepisy karne
za produkcję narkotyków, a inne za produkcję dopalaczy. Za produkcję narkotyków jest przepis karny (artykuł 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii mówi o zagrożeniu karą pozbawienia
wolności), który pozwala nam na eliminowanie z rynku i karanie
tych, którzy produkują narkotyki. Wiadomo, że ludzie najbardziej
boją się takiej kary. Produkcja dopalaczy jest natomiast zagrożona
karą administracyjną do miliona złotych. W praktyce tak duże
kwoty nigdy nie są zasądzane, a poza tym ludzie nie boją się tych
kar. Za produkcję narkotyków mogą od razu znaleźć się w areszcie
śledczym, w czasie trwania postępowania przygotowawczego, natomiast później odbywać karę pozbawienia wolności. A przecież
wiadomo, że jeśli ktoś wprowadza do obrotu dopalacze, to naraża
inne osoby na utratę życia i zdrowia. W prowadzonych postępowaniach opieramy się na opiniach toksykologicznych. Jeszcze ani
razu nie zdarzyło się, żeby opinia toksykologiczna powiedziała, że
dany dopalacz, który został przez nas zatrzymany w postępowaniu,
nie zagraża utracie zdrowia i życia. W rzeczywistości każdy dopalacz zagraża naszemu zdrowiu. Mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy
do tego, że przepisy karne pozwolą nam, żebyśmy wszystkie osoby,
które wprowadzają do obrotu dopalacze czy je produkują, traktowali tak samo jak te, które wprowadzają do obrotu czy produkują
narkotyki. Obecnie jest prowadzone postępowanie, gdzie osoba zatrzymana miała kilkanaście kilogramów narkotyków. Po badaniach
okazało się, że wśród nich znajdowały się dwa kilogramy dopalaczy.
Sprawca nie wiedział, że to dopalacz, był przekonany, że to mefedron. I wszyscy użytkownicy też myśleli, że kupują mefedron. Dlatego w mojej ocenie nie ma różnicy między dopalaczami, a
narkotykami.
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Włodzimierz Wieczorek
Bardzo dziękujemy za tę interesującą prezentację i uwrażliwienie przyszłych nauczycieli na to, co widzą w biurkach, szufladach
uczniów, na podwórku czy w szkole, z jakimi konsekwencjami to
się wiąże. Bardzo proszę teraz pana Adama Nyka o przedstawienie
nam tej tematyki z punktu widzenia kierownika placówki terapeutycznej.
Adam Nyk
Dziękuję za zaproszenie i możliwość zaprezentowania tutaj swojego stanowiska. Ono pewnie będzie trochę inne. Będzie to stanowisko terapeuty, osoby, która stoi po drugiej stronie, blisko tych,
którzy ponoszą bezpośrednie konsekwencje tego, o czym tu była
mowa. Są to konsekwencje podejmowania takich, a nie innych decyzji oraz stopnia, w jakim to wpływa na ich codzienne funkcjonowanie. Będę mówił w świetle doświadczeń z 25 lat pracy z osobami
uzależnionymi i 12 lat pracy w służbie więziennej. Środki, o których
mówimy, bardzo mocno zagościły również w tym ostatnim środowisku. W więzieniu dużo jest różnych rzeczy, a najwięcej czasu wolnego, więc należy go odpowiednio zagospodarować. Te środki
niezwykle mocno zmieniły optykę terapeutyczną. A mówię tutaj o
bezpośredniej relacji klient – środek.
Nie lubię używać słowa dopalacze, które, gdyż ono łagodzi sposób widzenia mocy tych środków. Dla mnie to są po prostu narkotyki nowej generacji. Obserwując rynek, nie odnoszę wrażenia, że
są to środki w jakikolwiek sposób słabsze. Słowo dopalacz mnie
osobiście bardziej kojarzyłby się z kawą, red-bullem, czymś, co
podnosi ciśnienie, żebyśmy mogli lepiej funkcjonować. Niektórzy
z was pewnie też trafią na określenie, że jest to dodatek do paliwa
rakietowego, który powoduje większą siłę ciągu. Moim zdaniem,
należałoby na te środki spojrzeć, patrząc na to, jakie konsekwencje
ponoszą osoby je zażywające, z taką samą ostrością jak na narkotyki,
a może nawet większą, z racji choćby przewidywalności skutków
działania, która jest w zasadzie niemożliwa. Mając do czynienia z
osobą uzależnioną od heroiny, która tę heroinę przedawkuje i jest
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w stanie przedagonalnym, pogotowie, które przyjeżdża do takiej
osoby, podaje środek ratujący życie i jest w zasadzie po zagrożeniu.
W przypadku dopalaczy leczymy objawowo. Możemy tylko reagować na wysoką temperaturę, próbując ją obniżać itd.

Adam Nyk

Rynek dopalaczy obniżył wiek inicjacji. Objął on również gimnazja, które dały młodym ludziom kończącym szóstą klasę szkoły
podstawowej poczucie dorosłości, zmiany środowiska i inny rodzaj
znajomych wokół siebie. Lata 2008-2009 to czas, kiedy rynek bardzo się rozhuśtał. Dopalacze nie wykluczyły narkotyków. W dalszym ciągu jest też grupa ludzi, którzy korzystają z leków
aptecznych bez recepty, które mają działanie narkotyczne. Wystarczy przyjąć je w zwiększonej ilości, a mamy efekt narkotyczny prawie za darmo. Nie musimy łamać prawa, żeby wyjść na ulicę i nabyć
narkotyk. Ten wiek inicjacji jest niski. Najmłodsza pacjentka, z
którą miałem do czynienia, miała 13 lat. Jeśli ktoś trafia do form
pomocy terapeutycznej, to nie jest to osoba, która została złapana
w krzakach za szkołą, czy w toalecie na paleniu marihuany i przyprowadzona do poradni, bo tak się zdarza rzadko albo wcale. Roz-
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piętość wiekowa jest bardzo duża. Jeśli chodzi o pacjentów, którzy
trafiają do poradni, to mamy cały przekrój wiekowy. To jest młodzież 13-14 lat, ale też osoby takie, których by nikt nie podejrzewał
o branie narkotyków, czyli 30-40 letnie, pełniące różnego rodzaju
funkcje społeczne czy zawodowe. Ja miałem okazję pracować z
ludźmi z marginesu społecznego, ale i z osobami duchownymi, narkotyki mogą dotyczyć każdego, nie ma funkcji społecznej czy rodzaju pracy, która przed tym uchroni. Mówimy tutaj o bardzo
szerokim spektrum społecznym. Niewątpliwie jest tak, że działania,
o których już pan Artur mówił, nie spowodowały zniknięcia środków. One się momentalnie znalazły na czarnym rynku. Jeśli ci biznesmeni poczuli, że są w stanie na tym zarobić, to dlaczego mieliby
odsyłać do firm ten mefedron, który wcześniej zamówili. Ten rynek
został poszerzony o kolejne produkty, które do dzisiaj funkcjonują
i osoby, które kupują, muszą mieć świadomość, że mamy do czynienia z dużo szerszym spektrum, niż było to kiedyś. Ja zaczynałem
swoją pracę zawodową dawno temu w Krakowie. Pacjenci, którzy
wtedy trafiali do poradni, to byli ludzie z pokolenia dzieci-kwiatów.
Pewnie niektórzy pamiętają ten czas – hipisi, Rysiek Ridel, wolna
miłość. I przede wszystkim polski kompot, który wtedy był produkowany domowym sposobem. Były to osoby dotkliwie wyniszczone, biorące wiele lat, zwapnione żyły po wielokrotnym
podawaniu, wirus HIV, żółtaczka, inny rodzaj uzależnień, do tego
wszystkiego psychotropy, które przyjmowało się równolegle. Jeśli
zaczynało się rozmawiać z taką osobą, to jej głowa funkcjonowała
w miarę normalnie, a zmiana, którą zauważyłem po tych 25 latach,
jest taka, że przychodzi młody człowiek, nastolatek, który funkcjonuje jeszcze w środowisku szkolnym, po którym nie widać objawów
fizycznych, natomiast kiedy otwiera usta, okazuje się, że w jego głowie powstaje coraz większy bałagan. Ma on kłopot z koncentracją,
kłopot z tym, by po rozpoczęciu rozmowy już po pięciu minutach
nie przeskakiwać z tematu na temat, nie wiedząc, od czego wyszliśmy. Ma problemy w środowisku szkolnym, w środowisku domowym i w jakichkolwiek innych relacjach. Te obecne środki
znacznie mocniej destabilizują, gdy zaczynają wchodzić w co-
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dzienne funkcjonowanie. Jeśli ktoś przechodzi na dożylne przyjmowanie mefedronu, wtedy organizm całkowicie się rozsypuje, a
tacy pacjenci również do naszej opieki trafiają. Osobiście nie przypisywałbym tak dużego znaczenia temu, co dzieje się w życiu tych
osób, które inicjują branie narkotyków czy dopalaczy. Na ogół powoduje nimi zwykła ciekawość. Duże znaczenie ma również grupa
rówieśnicza, bo biorąc pod uwagę fakt, że mamy wpływ na siebie,
a jesteśmy ludźmi, którzy szukają akceptacji, to będziemy próbowali się dopasować do tego, co robią inni, przyjmując ich zachowania. Jeśli te zachowania będą negatywne, to wiadomo, że my
również te negatywne skutki działań poniesiemy. Niestety zmorą
tych czasów jest to, że wzrosła liczba tych, którzy sięgają po te
środki. Internet jest głównym miejscem zdobywania tego typu środków. Są też sklepy, które w mniejszym czy większym zakresie funkcjonują. Są osoby dorosłe, funkcyjne, które normalnie funkcjonują
w świecie społecznym. Jeżeli one chcą spróbować czegoś innego
niż alkohol, czegoś, co będzie czymś nowym, a nie będzie złamaniem prawa przez kupienie narkotyku na ulicy, co jest obarczone
pewnym ryzykiem czy niebezpieczeństwem, pójdą do sklepu. Kiedy
istnieje tego typu sklep, to ta osoba może do niego wejść i zrobić
zakupy, stając się konsumentem, a nie ryzykując w świetle prawa.
Włodzimierz Wieczorek
Bardzo dziękuję za prezentację. Zapraszam teraz pana Sebastiana Tula o omówienie elementów nadprzyrodzonego wymiaru terapii.
Sebastian Tul
Dziękuję za zaproszenie. Postaram się naświetlić sprawę z nieco
innej strony. Od strony osoby, która była w uzależnieniu. Ja przez
wiele lat zażywałem narkotyki. To wszystko zostało wyniesione z
domu, z braku miłości albo braku akceptacji. Nie miałem bliskiego
kontaktu z moim tatą. Brakowało mi oparcia. Bardzo szybko ten
kontakt znalazłem na ulicy, wśród znajomych, wśród przyjaciół i
pseudo-przyjaciół. Później się okazało, że wylądowałem w tarapa-
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Ks. Adam Zelga i paneliści

tach i wtedy wszyscy gdzieś zniknęli. Pan doktor wspominał o wyjściu z balkonu, a moje doświadczenie było takie, że po kilkunastu
dniach zażywania amfetaminy wyskoczyłem z pędzącego pociągu i
to cud, że mi się nic nie stało. To była sytuacja, która mną bardzo
mocno wstrząsnęła. Od 10 lat jestem zupełnie czysty. Potem trafiłem na rekolekcje i tam doświadczyłem przemiany poprzez doświadczenie Pana Boga w swoim życiu. Potem Bóg stawiał mi
osoby, które są w podobnej sytuacji i tym ludziom udało się pomóc.
I wiem, że to doświadczenie po coś było w moim życiu. Wiem, że
teraz będąc we wspólnocie, jesteśmy jakby w takiej szturmowej grupie, wychodzimy na ulice, szczególnie do tych, którzy są uzależnieni
i potrzebują pomocy. Chciałem powiedzieć o pomaganiu ludziom,
którzy przychodzą do nas, prosząc o pomoc, już po terapii. To jest
ogromny problem. 60% osób, które są po terapiach, wraca do nałogu. Dzieje się tak dlatego, że większość osób po wyjściu z terapii,
nie mając co ze sobą zrobić, wraca do swojego środowiska i do nałogu. Chcę powiedzieć o projekcie, którego zamysłem jest pomagania tym, którzy są już po terapii, już przeszli swoją drogę leczenia,
aby mogli znaleźć miejsce, gdzie odnajdą ludzi, którzy już też wyszli
z nałogu, a którym zagraża, że wrócą do niego wraz z powrotem
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do swojego środowiska. Są to osoby bardzo często samotne, niezrozumiane, potrzebujące wsparcia i pomocy. Po zakończeniu terapii nie mają co ze sobą zrobić. We wspomnianym projekcie
pomoc będzie wieloaspektowa, łącznie z wymiarem duchowym, poprzez modlitwę i rekolekcje. W budowanym ośrodku w Legionowie będzie 12 pokoi, gdzie te osoby będą mogły zamieszkać,
odnaleźć swoją pasję, znaleźć pracę. Będą tam odbywały się warsztaty rozwojowe w pracy nad sobą, psychologiczne, artystyczne oraz
zajęcia sportowe i taneczne.

DYSKUSJA
Alicja Cieślak
Jak reagować w sytuacji, kiedy nauczyciel znajduje u ucznia podejrzaną torebkę, coś, co może budzić podejrzenie?
Monika Domańska
Reakcja powinna być natychmiastowa. Jeżeli mamy podejrzenie,
że uczeń jest pod wpływem narkotyków czy dopalaczy, to myślę, że
w pierwszej kolejności rozmowa z rodzicami, następnie z pedagogiem, psychologiem, a jeśli znajdziecie państwo u ucznia podejrzaną
substancję, a jego zachowanie będzie wskazywało na to, że może to
być narkotyk czy też dopalacz, należy powiadomić Policję. Nie jesteście państwo w stanie sami stwierdzić, czy jest to substancja zabroniona czy nie, to wykażą badania. Jeśli macie państwo
podejrzenie, że jakaś osoba rozprowadza narkotyki w szkole czy
poza szkołą, również macie obowiązek powiadomić Policję. Jeżeli
natomiast myślicie państwo, że ta osoba zażyła jakiś środek, dopalacz, to należy po prostu z nią rozmawiać, uświadamiać, jak bardzo
jest to szkodliwe, może wtedy zobaczycie przed oczami zdjęcia z
mojej prezentacji i pomoże Wam to ich przekonać.
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Monika Domańska

Myślałam o tym, co było powiedziane, a mianowicie, że dopalacze wyparły z rynku narkotyki. W mojej ocenie nie jest to prawdą,
gdyż w tym roku na terenie Warszawy zostało zatrzymanych więcej
narkotyków niż rok temu. Obserwujemy wiele zatruć dopalaczami
i więcej się o nich mówi. W przypadku narkotyków wiemy, jak je
zażywać, jaki jest ich skład i w jaki sposób pomóc osobie, która się
zatruje, w przypadku dopalaczy tak nie jest.
Artur Malczewski
Ja użyłem tego stwierdzenia, że dopalacze wypierają narkotyki
w aspekcie tylko jednej grupy użytkowników. Jeżeli spojrzymy na
badania Fundacji CBOS na młodzieży, to 3% to jest mniej niż nawet
amfetamina wśród młodzieży szkolnej, ale jak spojrzymy na innych
użytkowników, np. odbiorców programów wymiany igieł i strzykawek, w latach wcześniejszych, kiedy mieliśmy 10% (2010), to teraz
mamy 40% (2016) osób sięgających po dopalacze w ciągu ostatniego miesiąca. Taka sytuacja jest w Krakowie, gdzie nie ma heroiny

81

na rynku, amfetamina też jest rzadko używana. Tam pracownicy
uliczni nam mówią, że jest dowóz dopalaczy na taksówki. Czyli diler
nam przywozi taksówką albo stymulant, albo fentanyle te stare w
paskach, które również są w Warszawie. Ta amfetamina nadal jest,
ale jest ten pęd w kierunku nowych substancji, bo one są „legalne”
(posiadanie nie jest zakazane). Jest inna sytuacja, gdy policja zatrzyma kogoś, kto ma 2 gramy amfetaminy, a kogoś kto, ma 2 gramy
stymulanta nie objętego kontrolą, czyli dopalacz. I jak ktoś prowadzi
pojazd pod wpływem dopalaczy, jest to nie do wykrycia przy rutynowej kontroli drogowej, bo policja nie ma takich testów. Badania
w więzieniach też pokazują, że dopalacze są używane w więzieniach,
bo łatwiej jest przenieść dopalacze czy narkotyki niż alkohol. Dopalacze wydają się groźniejsze niż narkotyki, ale rozwiązania prawne
są łagodniejsze. Według raportu NIK nałożono 65 mln kar administracyjnych na właścicieli sklepów z dopalaczami od 2010 roku, z
czego zostało ściągniętych 3%. I to pokazuje, że te mechanizmy nie
za bardzo działają. Kiedyś, jak policja znalazła biały proszek, to była
amfetamina albo heroina. Teraz jeśli jest to biały proszek, to może
być kilkadziesiąt różnych substancji. Nie ma badań przesiewowych
na dopalacze, a na wyniki badań laboratoryjnych można czekać miesiąc, bo nie wszystkie laboratoria są do nich przygotowane.
Monika Domańska
Można zaproponować, żeby do szkoły przyszedł policjant z
psem. Są psy specjalnie wyszkolone do wykrywania zapachów narkotycznych.
Anna Rzewuska
Dzieci w podstawówce są przeładowane materiałem do zapamiętania. Zauważono w łazienkach szkolnych buteleczki po syropach. Dzieci chcą się jakoś pobudzić, by przyswoić więcej
materiału. Zaczynają od syropu, a potem szukają innych środków.
Przeczytają w internecie, że dopalacz pomoże, na przykład, zapamiętać materiał z matematyki. Jak my, jako nauczyciele, moglibyśmy odwieść dzieci, kiedy zauważymy buteleczki po syropach?
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Adam Nyk
Na inicjację mamy niewielki wpływ. Rozumiem, że w pytaniu
chodzi o dalsze doświadczenia, wynikające z faktu przyjmowania
środków psychoaktywnych. Obecnie ludzie mają ogromną łatwość
wymiany informacji. Nie mamy wielkiego wpływu na to, że młodzież jeżeli chce, to tą wiedzą i tak się wymieni.

Adam Nyk

Co można zrobić, żeby nasze dzieci zabezpieczyć?
Jeśli ktoś myśli, że może uchronić swoje dziecko przed kontaktem ze środkami zmieniającymi świadomość, to jest w ogromnym
błędzie. Ważne jest natomiast co, zrobi młody człowiek z uzyskaną
informacją na temat szkodliwości poszczególnych środków.
Osobiście nie lubię słowa pogadanka. Samo straszenie młodego
pokolenia w żaden sposób nie działa. Jeśli z jednej strony mamy
osobę uzależnioną od narkotyków, a z drugiej strony osobę, która
jednorazowo „coś” wzięła, to trudno sobie wyobrazić, żeby sam ten
fakt różnicy doświadczeń wywołał efekt dydaktycznie pozytywny.
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Myślę, że jeśli ja miałbym takie działania podejmować, to wolałbym mieć więcej czasu niż 45 minut na spotkanie z młodzieżą,
aby przeprowadzić z nimi dyskusję, różnego typu zajęcia, porozmawiać o asertywności, czyli o tym, jak odmawiać, o bezpośrednich
zagrożeniach. Często brak obecności nauczyciela na takim spotkaniu powoduje większą swobodę młodzieży.
Uważam, że równie ważne jest wejście z tematyką szkodliwości
działania środków w grupę wychowawców. Mowa tu o wychowawcach, którzy mają nałożony obowiązek rozmowy w prowadzonych
przez siebie klasach na temat uzależnień.
Trzecią grupę stanowią rodzice. Oni zazwyczaj są najmniej
chętni do przyjścia na takie spotkanie.
Trzeba działać na wielu płaszczyznach, zarówno z młodzieżą,
jak i ich rodzicami oraz gronem pedagogicznym.
Anna Rzewuska
W naszej pracy to są dzieci w wieku przedszkolnym. Kiedy zacząć? Czy to ma sens?
Adam Nyk
Wielokrotnie próbowałem znaleźć odpowiedź na pytanie, jak
znaleźć ten odpowiedni wiek i doszedłem do tego, że nie ma takiego wieku. Wiek dziecka generuje ciekawość. Jeżeli będziemy
mieli do czynienia z 7-latkiem, nikomu nie przyjdzie do głowy, by
rozmawiać z nim o narkotykach. Jeżeli jednak ten sam 7-latek usłyszy w telewizorze słowo kokaina, które mu wpadnie w ucho i go
zaciekawi, może spytać rodziców, co to jest. Jeśli mu wtedy odpowiemy, że kiedyś mu to wyjaśnimy, to gwarantuję, że jeśli w tym
młodym człowieku będzie ciekawość, to on zdobędzie tę wiedzę
na trzepaku, w szkole, na podwórku, ale to niekoniecznie będzie
taka wiedza, jaką my jako rodzice chcielibyśmy, żeby on dostał. My
mamy obowiązek mówienia o tym, co wiemy, a równocześnie powinniśmy tę wiedzę zdobyć, bo w takich czasach żyjemy.
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Artur Malczewski
Jak państwo szukają jakichś materiałów do prowadzenia zajęć
w szkołach z młodzieżą, to na stronie Krajowego Biura do Przeciwdziałania Narkomanii w zakładce „Publikacje” są do ściągnięcia
gotowe materiały do korzystania. Jest program pana profesora Wojcieszka „Smak Życia”, czyli debata o dopalaczach, są warsztaty dla
rodziców w ramach naszej kampanii o narkotykach i dopalaczach.
Kiedy mamy do czynienia z dziećmi 8-10 letnimi, to profilaktyka
powinna polegać na umocnieniu świata wartości i zasad. Jednym
z czynników chroniących jest wiara i częste praktyki religijne.
O wiele mniejsze odsetki młodych ludzi sięgają po narkotyki z grup,
które deklarują się jako głęboko wierzące. Jest to silny czynnik
chroniący.
Andrzej Włodarczyk
Mam pytanie do pani Moniki. Jak wiadomo, dopalacze są często
groźniejsze niż narkotyki. Wiem to ze swojego otoczenia. Jestem
przyszłym nauczycielem historii i uważam, że ludzie, którzy sprzedają młodzieży dopalacze, nie ponoszą żadnej adekwatnej odpowiedzialności karnej. My, jako nauczyciele historii, chcąc
zaciekawić uczniów prowadzimy często lekcje w terenie. Według
nowego prawa za to, że będę chodził z wykrywaczem metali i pokazywał uczniom historię w sposób namacalny, grozi mi do 3 lat
pozbawienia wolności, natomiast człowiek, który sprzedaje śmiercionośne dopalacze, jest bezkarny.
Monika Domańska
Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że ludzie, którzy wprowadzają do obrotu dopalacze i produkują je, będą tak samo karani
jak ci, którzy wprowadzają do obrotu i produkują narkotyki. Ponadto z takim pytaniem należy zwrócić się do Ustawodawcy.
Artur Malczewski
Obecnie jest procedowana ustawa przez Ministerstwo Zdrowia,
która idzie w stronę zrównania tych substancji głównie przez
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szybką delegalizację. Za sprzedaż pan dostaje karę administracyjną,
ale za reklamę może pan pójść na 3 lata do więzienia. To jest kolejny
paradoks. Te przepisy wymagają zmiany i są nad tym prowadzone
prace. Ja jestem raczej zwolennikiem delegalizacji wszystkiego, co
syntetyczne, np. syntetycznych katynonów.
Włodzimierz Wieczorek
Jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim panelistom i dyskutantom oraz już zapraszam za miesiąc na kolejne Konwersatorium.
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CYTATY

Jan Paweł II. Przesłanie Ojca Świętego do uczestników
Międzynarodowej Konferencji na temat Problemów
Narkomanii i Alkoholizmu zorganizowanej przez Radę
Pontyfikalną do spraw Pomocy Duszpasterskiej Pracownikom
Służby Zdrowia; Watykan, 21-23 listopada 1991 r.
„Narkomania i alkoholizm zagrożeniem życia: to temat będący
przedmiotem Państwa rozważań. Trafnie więc brzmią tu, a właściwie mogą służyć jako motyw przewodni tej Konferencji, pełne znaczenia słowa św. Pawła: Contra spem im spem, które są
zadośćuczynieniem dla tych, idących za przykładem czcigodnego
patriarchy Abrahama, którzy ufnie wierzą w obietnice Pańskie i
prawo do nadziei, nawet wtedy, gdy z czysto ludzkiego punktu widzenia taka nadzieja może wydawać się pusta i bezsensowna. Narkomania i alkoholizm, ze względu na wagę tych nałogów i
zastraszającą szybkość rozprzestrzeniania, to zjawiska, które zagrażając rodzajowi ludzkiemu, niweczą najgłębsze motywacje nadziei,
która aby stać się prawdziwą, musi być w życiu - wiarą w sens życia.
(…)
Ofiarom alkoholizmu, rodzinom i środowiskom, które muszą
tak wiele wycierpieć z powodu ułomności ich członków, Kościół,
w imieniu Chrystusa, proponuje rozwiązanie i alternatywę - terapię
miłością; Bóg jest miłością i ktokolwiek żyje w miłości, osiąga
wspólnotę duchową z innymi i z Bogiem! „Ci, którzy nie kochają,
pozostają martwi” (1J 3,4). Ale ktokolwiek kocha, poznaje smak
życia i żyje!
Nie można, drodzy bracia i siostry, zwalczać alkoholizmu czy
narkomanii, leczyć i skutecznie uzdrawiać ofiary nałogów, dopóki
nie odbuduje się takich wartości moralnych, jak miłość i sens życia
- jedynych nadających prawdziwy sens naszej egzystencji, szczególnie jeśli opromienione są światłem wiary. Społeczeństwo nie po-
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winno, a nawet nie może być obojętnym na poczucie wyobcowania
u narkomanów. Nie można też czuć się rozgrzeszonym tylko dlatego, że popiera się pracę ochotników, która choć nie do zastąpienia, nie jest, niestety, wystarczającą. Potrzebne są środki! Potrzebne
są śmiałe działania!”.
Jan Paweł II. Apel Jasnogórski 1987 r.:
„Nie niszcz siebie! Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele
nam zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej: nie niszcz siebie! Nie
wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc
degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich.
Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. Osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy.
(…)
„Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem dla wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie
samych. O trzeźwość Narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym,
którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie - zwłaszcza w miesiącu
sierpniu, a także w czasie przygotowania do tej papieskiej pielgrzymki. Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać! Nie
wolno! Zbyt wysoka jest stawka o którą chodzi. Wiemy to dobrze
z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba iść pod prąd! Pod prąd
społecznego nawyku i płytkich opinii. Pod prąd ludzkiej słabości.
Pod prąd źle rozumianej wolności”.
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KONWERSATORIUM XCIX
(13 stycznia 2018 r.)

Choroba alkoholowa – profilaktyka,
konsekwencje, terapia

Prowadzący: Ks. Romuald Jaworski, nauczyciel akademicki UKSW, teolog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor SPCh;
Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA”; Izabela Dmitrowicz, wieloletnia
kierownik Poradni Terapii Uzależnienienia i Współuzależnienia od Alkoholu na ulicy Kolskiej w Warszawie, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień; Zdzisław Bielecki, Prezes Zarządu Fundacji D.O.M.; Elżbieta
Wiewiórkowska, pedagog; Włodzimierz Wieczorek, moderator, nauczyciel akademicki Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

Włodzimierz Wieczorek
Choroba alkoholowa, która jest tematem dzisiejszego konwersatorium jest trwale postępującym przewlekłym schorzeniem, które
może mieć rożne podłoże, biologiczne, środowiskowe, czy psychiczne, w kontekście relacji społecznych, rodzinnych. Powodów
może być wiele. Natomiast zwykle prowadzi do degeneracji człowieka w sensie holistycznym w każdym wymiarze ludzkiej egzystencji od duchowej przez psychiczne, aż po konsekwencje
zdrowotne. Może nawet zagrażać życiu człowieka. Zagadnienie jest
bardzo rozległe, a nasze konwersatoria nie są długimi spotkaniami,
dlatego potrzebna jest umiejętność dojrzałej syntezy przy omawianiu zagadnienia. Mamy to szczęście, że możemy powitać wśród naszej społeczności akademickiej wybitnych specjalistów. Są nimi
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Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym, ks. prof. Romuald Jaworski, psychoterapeutą i superwizor szkoły psychoterapii prowadzonej przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Izabela Dmitrowicz,
bardzo doświadczona psychoterapeutka uzależnień, kierownik poradni terapeutycznej przy ulicy Kolskiej w Warszawie, Zdzisław
Bielecki, prezes zarządu fundacji D.O.M., która zajmuje się wspieraniem grup wrażliwych i Elżbietę Wiewiórkowską, pedagoga,
która prowadzi grupy „12 kroków ku pełni życia”.

Paneliści

Krzysztof Brzózka
Sprawy problemów alkoholowych nie są takie proste jakby nam
się zdawało. Jednym z moich haseł, szczególnie w środowiskach
ludzi niezaangażowanych w sprawy społeczne, w sprawy współpracy z ludźmi, jak już nic inne argumenty nie trafiają, jest stwierdzenie „smak alkoholu nie daje wiedzy o alkoholu”. Co ważne,
chciałbym powiedzieć, że nie jestem terapeutą i nie jestem leka-
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Słuchacze

rzem, jestem człowiekiem, którego 12 lat temu profesor Zbigniew
Religa zaprosił do tego, żeby uporządkować system, który jest w
Polsce. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co dzieje się
wokół nas ma wpływ na nasze zachowanie. Alkohol jako substancja
psychoaktywna, narkotyk i trucizna jest substancją legalną i co istotne nikt o prohibicji nie mówi, ponieważ nie udało się to w żadnym państwie i żadnej grupie sprawującej władzę. Niektórzy
nawet twierdzą, obrót alkoholem jest korzystny dla państwa. Nie
jest to prawda. Wydatki są dużo większe, niż z obecności alkoholu
jest pożytku. Obecność alkoholu na rynku kosztuje nas wszystkich.
Owszem wpływy ze sprzedaży alkoholu są znaczące dla budżetu,
ale koszty jego obecności na rynku generują wydatki w wielu dziedzinach naszego życia. Moglibyśmy na pewne działania po prostu
pieniędzy nie wydawać lub wydawać mniej i byłoby nam wszystkim
łatwiej. Rozwiązywanie problemów alkoholowych wymaga ogromnych funduszy. Dodatkowe pieniądze na ich rozwiązywanie w samorządach lokalnych pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż
i podawanie alkoholu. Tych pieniędzy w skali kraju jest około 800
mln. złotych, zaś samo leczenie uzależnionych od alkoholu Narodowy Fundusz Zdrowia kosztuje około 450 mln zł. Choroba alko-
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holowa, to jest porażka całego systemu, który powinien zadziałać
wcześniej. Jeśli nie dała efektu profilaktyka, nie zadziałało wczesne
rozpoznanie i krótka interwencja, nie zadziałało nasze oddziaływanie na środowisko, czy choćby tylko na naszych znajomych, to uzależnienie jest wręcz nieuniknione. Konieczne jest wejście osoby
chorej do systemu lecznictwa odwykowego. I co zawsze podkreślam, z punktu widzenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z punktu widzenia wszystkich tych, którzy
w systemie pracują, osoby uzależnione są bardzo ważne i potrafimy
objąć je chyba najlepszym w Europie systemem opieki opłacanym
przez NFZ. Ten system jest autonomiczny, wydzielony z psychiatrii.
Na szczęście umiemy przygotować osoby, które potrafią udzielać
pomocy. Już sam przytoczony wcześniej podział środków finansowych na poszczególne działania pokazuje ile problemów w różnych
środowiskach i rodzinach stwarza obecność alkoholu. Warto pamiętać, że najsilniejszym czynnikiem chroniącym przed wszelkimi
niekorzystnymi oddziaływaniami na młodego człowieka jest rodzina, otoczenie, grupa szkolna, społeczność lokalna. Ekonomiści
diagnozując w okresie kryzysu co nam przeszkadza w rozwoju, oce-

Krzysztof Brzózka
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niając naszą pozycję w Europie, uważają, że ogromnym czynnikiem
ryzyka jest obecność alkoholu.
W skali Europy, patrząc historycznie od roku 1980 do 2010 spożycie alkoholu generalnie we wszystkich krajach spada. My jesteśmy
państwem, w którym od 1980 roku, czyli od wprowadzenia kartek,
od stanu wojennego, a szczególnie od czasu kiedy zaświtała u nas nadzieja na przemiany, przestaliśmy pić duże ilości alkoholu, takie jak
w innych państwach wschodniej Europy. Zaczął się okres nadziei, rozwoju, oczekiwania na coś innego, lepszego i niekoniecznie alkohol
musiał temu towarzyszyć. Ale z biegiem czasu to się zmieniło. I nadal
się zmienia. Spożycie alkoholu w Polsce rośnie, ponieważ po transformacji doszły czynniki wspomagające wzrost spożycia. Zwiększyła
się znacznie dostępność alkoholu, w tym sprzedaż przez 24 godziny
na dobę, reklamy dozwolone od roku 2002, relatywnie niska cena.
Na tle Europy, w której spożycie alkoholu spada, na tle takich państw
jak Francja, która, można powiedzieć, że wraca z dalekiej podróży,
gdyż spożycie alkoholu spadło tam o ok 50%, czy Niemcy, u nas spożycie alkoholu rośnie i to jest niebezpieczne zjawisko. Tak jak udało
nam się rozwiązać sprawę tytoniu, bo palenie papierosów jest niemodne, a liczba osób palących spada, tak spożycie alkoholu rośnie.
Badania wykazały, że coraz więcej w wieku piętnastu lat piją młode
dziewczyny niż chłopcy, dużo piją kobiety. Licząc populację Polaków
w wieku 15 lat i starszych, na głowę przypada ponad 11,5 litra czystego alkoholu. Jeżeli przeliczymy ile my tu zgromadzeni na sali sami
wypijamy, to dopiero uświadomi to nam ile jest osób, które musi te
normy wyrabiać za nas wszystkich. Polska leży w fatalnym miejscu w
Europie, ze względu na picie alkoholu. Jesteśmy w północno-wschodniej części kontynentu, w której model picia jest dramatyczny. Pije się
może rzadziej niż na południu Europy, ale pije się dużo, do upadłego,
w sposób wyjątkowo szkodliwy dla organizmu. Światowa Organizacja
Zdrowia pokazuje, że we wschodniej części regionu europejskiego ryzyko śmierci z powodu alkoholu jest siedmiokrotnie wyższe niż w innych regionach Europy. W grupie wiekowej 15-29 lata wśród
mężczyzn blisko 19% przypadków śmiertelnych spowodowanych jest
alkoholem i jest to najwyższy współczynnik w całej Europie.
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Mówi się, że w Polsce zmienił się styl picia. Prawdą jest, że nie
ma rodaków w rowach, nie ma ludzi pijanych na ulicach, nie przewracamy się, minęły czasy, że tych nietrzeźwych widziało się wszędzie. Obecnie pijemy raczej w samotności, w czterech ścianach
domu i jeśli zaczynamy pić, to pijemy dużo. Próbuje się nam wmówić, że my teraz sączymy sobie winko, innych alkoholi nie używamy,
jesteśmy tacy kulturalni, ładni i eleganccy. To jest nieprawda. Spożycie wina w Polsce od 2000 roku spada. Wino jest wprawdzie
wszędzie, jest na półkach, jest widoczne, ale to nie oznacza, że więcej go pijemy. Pijemy głównie piwo i wódkę, które stoją wszędzie
w sklepie, w tym przy kasie.
Najgorszy okres dla Polski jaki był jeśli chodzi o spożycie czystego alkoholu to rok 1980, czyli wtedy, kiedy była beznadzieja, a
jedynym towarzyszem życia zaczął być alkohol. Piliśmy wtedy prawie dziesięć litrów czystego alkoholu per capita. Zmiany, o których
już wspomniałem spowodowały, że spożycie alkoholu spadło do
zupełnie przyzwoitej wysokości na poziomie sześciu - siedmiu litrów na głowę. I co się wtedy stało? Uruchomiono reklamy, a do
tego chęć naśladowania zachodniego stylu spowodowała, że z takiego wódczanego społeczeństwa przeszliśmy na piwo. Od 2002
roku zezwolono na reklamy. Nasza młodzież, jak i my wszyscy zachłysnęliśmy się tym, że teraz piwo zastąpi wódkę i że, tak jak pokazują te reklamy można swoje problemy rozwiązać, można być
pięknym, dobrze się bawić, nie mieć kłopotów i być silnym jak
żubr. Skutki w postaci ogromnego wzrostu spożycia piwa były powszechnie widoczne. Wbrew temu co przewidywano wzrost spożycia piwa pociągnął jednak za sobą również wzrost spożycia
alkoholi mocnych. To nie jest tak, że jeden alkohol zastąpił inne.
Reklama piwa jest niebezpieczna, również z tego powodu, że kiedy
pije się więcej piwa, będzie się piło również więcej wódki. Piwo jest
wyzwalaczem, pierwszym alkoholem, od którego młodzież zaczyna.
Jak już wcześniej wspomniałem, w znakomitej części państw europejskich spożycie alkoholu maleje, zaś w Polsce wzrasta. Jedną z
przyczyn jest wzrost siły nabywczej naszego złotego. Za średnią
pensję można kupić w porównaniu z rokiem 2001 ponad dwa razy
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więcej opakowań alkoholu. Inną przyczyną jest gęstość sieci sprzedaży, jeden punkt sprzedaży alkoholu w Polsce przypada na 277
osób. Wzrosła też czterokrotnie produkcja piwa, która doszła do
granicy spożywalności przez rodaków. Browary chcąc sprzedać
jeszcze więcej, rocznie fundują nam około 2,5 tysiąca godzin reklam
piwa, często łamiących ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Na reklamy szczególnie wrażliwa jest młodzież.
W 2002 roku popełniono również ogromny błąd obniżając podatek akcyzowy na alkohol, po to, żeby nasz przemysł monopolowy
był więcej wart, żeby za wyższą cenę go sprywatyzować. Wtedy dopuszczono też reklamy. Warto zwracać na nie uwagę. Również
warto analizować niektóre artykuły, jak na przykład: „Piwo zwalcza
ból głowy skuteczniej niż paracetamol. Naukowcy wyliczyli nawet
idealną dawkę”. Ta dawka to podobno dwie puszki piwa dziennie.
Mniej więcej po czterech tygodniach dwóch puszek piwa dziennie
rzeczywiście kolejne trzeba już pić, bo zaczyna się inny problem,
już nie bólu głowy, tylko potrzeb organicznych związanych ze
zwiększeniem tolerancji organizmu na alkohol. Dla osiągnięcia tego
samego efektu trzeba wypić go więcej!
Szczególnie niepokojąca jest ogromna koncentracja spożycia alkoholu w niewielkiej grupie. 17-18% rodaków wypija 70% spożywanego alkoholu. Jest to 3 mln. grupa, która spędza nam sen z
powiek. Uzależnionych w Polsce jest około 600 tys., rocznie w placówkach w Polsce jest około 350 tys. osób. Tak jak powiedziałem
na początku system lecznictwa odwykowego jest wydajny, na ile jest
skuteczny, to wynika z charakteru choroby. Skuteczny jest tak jak
system leczenia cukrzycy, nadciśnienia i innych chorób chronicznych, bo jeżeli pacjent słucha poleceń lekarza, to będzie żył długo,
spokojnie i z zaordynowanymi lekami da sobie radę. Ale trzeba
pamiętać, że nie ma leku na chorobę alkoholową! Jedynym lekiem
na tę chorobę jest słuchanie zaleceń psychoterapeuty, czyli „nie używać alkoholu”. To zdawałoby się jest proste. Niestety alkohol, aż
takim łatwym partnerem nie jest, więc skuteczność, uleczalność jest
na poziomie 30 %, tak samo, jak nadciśnienia. W Polsce pracuje
ponad dwa tysiące osób, mamy wykształconych ponad 1500 psy-
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choterapeutów uzależnień i ponad 400 osób, które są instruktorami
terapii uzależnień, ogromna armia 2000 ludzi, którzy obsługują 350
tysięcy uzależnionych rodaków.
Wracając do profilaktyki. Różne są uwarunkowania i sposoby
prowadzenia profilaktyki, ale proszę mi wierzyć, że to nie jest łatwe
jeżeli nie znamy wszystkich okoliczności i potrzeb grup do których
profilaktykę chcemy skierować. Teraz coś dla pań. Profilaktycznie!
Informacja o tym ile kalorii mają poszczególne rodzaje alkoholi.
Tak wiele się mówi o szkodliwości wysoko-słodzonych napojów
typu Fanta, czy Coca Cola, a informacji o kaloryczności alkoholi
nie mają na opakowaniach pijący alkohol! Alkohol wzmaga rozwój
takich chorób onkologicznych jak rak jamy ustnej, przełyku, jelita
grubego, sutka, pęcherza, macicy, prostaty czy płuca. Czy jednak
ta informacja jest powszechnie znana? Kilkanaście chorób onkologicznych wspomaganych jest przez alkohol!
Jesteśmy potęgą jeśli chodzi o procentowy udział zakupów alkoholu
w naszym produkcie krajowym brutto. Jeśli chodzi o ilość pieniędzy
wydawanych w naszym kraju na alkohol to jesteśmy po Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Francji i tuż za Włochami, przy czym spójrzmy jaka
jest populację Włochów, a jaka Polaków. Jeżeli spojrzymy na budżety
domowe to ich 4, 2% jest wydawanych w Polsce na alkohol.
Ale są i sukcesy. Coraz mniej osób powoduje wypadki pod
wpływem alkoholu. W tym zakresie odnoszą sukcesy policyjne kontrole. W Polsce według WHO, aby poprawić sytuację, należy wprowadzić trzy ograniczenia administracyjne: ograniczyć reklamy,
podnieść ceny i zlikwidować popularność sklepów alkoholowych.
Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o rozpowszechnieniu
picia alkoholu przez kobiety w ciąży i o uszkodzeniach tym spowodowanych. W Polsce rodzi się rocznie ponad 7,5 tys. dzieci uszkodzonych przez alkohol w okresie rozwoju płodowego. Brakuje
prawnej ochrony płodu w okresie rozwoju. Nie można w naszym
systemie prawnym ustanowić kuratora dziecka, które ma się urodzić. Dopiero wtedy kiedy urodzi się uszkodzone dziecko można
próbować karać matkę, jednak jakakolwiek kara nie jest żadnym
rozwiązaniem sytuacji.
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W Polsce umiera z powodu alkoholu około 10 tysięcy osób
rocznie. Półtora tysiąca osób tylko dlatego, że wypiło za dużo, przedawkowało. Drugie tyle osób to osoby uzależnione, którzy piją tak
długo, aż choroby psychiczne ich pokonają i kolejne ponad sześć
tysięcy osób umiera na marskość wątroby. Sumując straty dla używającego i jego otoczenia powodowane przez alkohol i inne narkotyki, alkohol jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sumę
szkód! Heroina, amfetamina, kokaina dla biorących jest wyjątkowo
szkodliwa, ale jeśli dołożymy do tego straty społeczne, to alkohol
jest najgroźniejszym narkotykiem. I do tego legalnym...
Włodzimierz Wieczorek
Bardzo dziękujemy za tą interesującą prelekcję okazującą skalę
zagrożeń, różnego rodzaju ryzyka, dostępność alkoholu, z czym to
się wiąże, jakie to ma skutki indywidualne i społeczne. Zapraszam
teraz księdza profesora Romualda Jaworskiego do omówienia tego
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szerszego kontekstu choroby alkoholowej, która dotyka nie tylko
samego uzależnionego, ale i całego systemu.
Ks. Romuald Jaworski
W moim wystąpieniu chciałbym podjąć problematykę znaczenia kontekstu życia duchowego dla pomocy osobom współuzależnionym od alkoholu.
Kontynuując myśl przedmówców dotyczącą skutków społecznych uzależnienia od alkoholu oraz szkodliwości społecznej alkoholizmu chciałbym uwzględnić dwa konteksty teoretyczne, które
mają mocne uzasadnienie w rzeczywistości empirycznej. Po pierwsze chodzi o fakt, że choroba alkoholowa musi być rozpatrywana
w systemie społecznym, a szczególnie w systemie rodzinnym. Alkoholizm, który dotyka określoną osobę jest również obciążeniem
i źródłem zaburzeń (psychicznych, somatycznych, duchowych)
członków rodziny alkoholika. Choroba alkoholowa jest zatem chorobą całej rodziny i najbliższego otoczenia alkoholika. Stąd tak
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ważna jest pomoc osobom współuzależnionym i dzieciom wzrastającym w rodzinie dotkniętej alkoholizmem.
Drugi ważny aspekt w interpretacji choroby alkoholowej jest
związany z integratywnym podejściem do badania i terapii wszelkich
zaburzeń, w tym także alkoholizmu. Podejście integratywne rozumiem w znaczeniu konieczności uwzględniania wzajemnych powiązań sfery somatycznej, psychicznej i duchowej w funkcjonowaniu
człowieka. Nawiązuję tu do koncepcji logoteorii i logoterapii stworzonej przez wiedeńskiego psychiatrę i psychoanalityka trzeciej generacji Viktora E. Frankla. który mówił, że dla pełnego zrozumienia
człowieka konieczne jest zrozumienia znaczenia sfery duchowej, nazwanej przez niego sferą noogenną. Uwzględnienie w człowieku
sfery duchowej, obok sfery psychicznej i somatycznej, pozwala obronić się przed niebezpiecznym redukcjonizmem ujawniającym się w
wyłącznie biologicznym, socjologicznym lub psychologicznym interpretowaniu tak złożonej rzeczywistości, jaką jest człowiek.
W końcu XX wieku Frankl mówił, że w badaniach psychologicznych i strategiach psychoterapeutycznych ludzie zostali wykastrowani ze sfery duchowej. Ignorowanie sfery noogennej i
pomijanie ważnych aspektów ludzkich doświadczeń, takich jak sens
i cel życia, świat wartości czy odniesienie do Boga i rzeczywistości
religijnej, jest powodem przeżywania frustracji i nerwicy noogennej,
typowej dla populacji przełomu tysiąclecia. Nerwica noogenna powoduje ogromne straty w życiu człowieka i często prowadzi do uzależnienia, także do alkoholizmu. Utrata sensu życia w chorobie
alkoholowej jest jednym z podstawowych jej symptomów. Sam proces terapii alkoholizmu musi uwzględniać w punkcie wyjścia tak
ważne aspekty ludzkich doświadczeń jak: sens i cel życia, hierarchia
wartości, relacja do Boga, sumienie, moralność. Współczesna psychoterapia koncentruje się zazwyczaj na sferze psychicznej: na emocjach, na motywacji, na wiedzy. Często sferę duchową pozostawia
się poza nawiasem. Jestem przekonany na podstawie licznych lektur
i kontaktów z pacjentami, że sytuacji ludzi, którzy bezpośrednio
albo poprzez współuzależnienie ulegli chorobie alkoholowej, nie
należy analizować pomijając obszary duchowe.
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W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na aspekt diagnostyczny i terapeutyczny w pomocy osobom współuzależnionym. Z
ludźmi uzależnionymi i współuzależnionymi spotykam się od
dawna, szczególnie przy realizacji warsztatów psychologicznych:
„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia.” Wielu uczestników tego
programu – to osoby, które mają w bliskim otoczeniu uzależnionych od alkoholu. Są to zazwyczaj żony, dzieci lub matki alkoholików. Praca z nimi stanowi bardzo ciekawe doświadczenie.
Umożliwia ono odkrywanie dynamiki uzależnienia i terapii. Osoba,
związana z alkoholikiem przechodzi przez różne fazy rozwoju choroby, jaką jest współuzależnienie.
Warto tu podkreślić, że poziom, czyli głębia współuzależnienia,
jest zróżnicowana w zależności od fazy rozwoju choroby. Na pierwszym etapie mamy do czynienia z sytuacją zakłopotania, zaprzeczenia, nieprzyznawania się do tego, że w danej rodzinie ten problem
faktycznie występuje. Typowe dla pierwszej fazy jest ukrywanie tego
problemu przed otoczeniem i ogromne poczucie osamotnienia.
Osoby współuzależnione stają się coraz bardziej samotne, izolują
się. W sferze ich doświadczeń psychicznych dominuje zamęt, lęk,
złość, poczucie winy, charakterystyczne nasilenie tendencji do
kłamstwa jako środka obrony. Kłamstwo staje się narzędziem przetrwania i przestaje być kwestią moralną. Podejmowane próby kontrolowania alkoholika okazują się bezskuteczne. W dalszej
kolejności przychodzi poczucie totalnego zagubienia i bezradność.
Dominuje użalanie się nad sobą, nasila się tendencja izolowania od
rodziny i przyjaciół. Osoby uzależnione i współuzależnione uciekają
od kontaktów społecznych, zamykają się w sobie, odchodzą od
ludzi, którzy mogliby im pomóc. Nasila się poczucie osamotnienia
i bezradności. Nawet, gdy inni próbują pomóc mówiąc im, co powinni zmienić, to osoby te nie wierzą w możliwość poprawy sytuacji
albo nie są w stanie wykonać jakiegoś sensownego ruchu. Proces
ten kończy się totalnym izolowaniem się od rodziny, od przyjaciół,
braniem całej odpowiedzialności na siebie.
Osoby współuzależnione są przekonane, że one same muszą
utrzymać rodzinę, wychować dzieci. W związku z tym są maksy-
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malnie przeciążone, zmęczone, zaniedbują własne potrzeby, czują
bezradność. Na tym etapie może nastąpić poczucie osiągnięcia dna.
Ta osoba zupełnie sobie nie radzi. Dopiero wtedy jest w stanie zawołać o pomoc. Otwiera się na innych, by skorzystać z ich pomocy.
Z takimi przeżyciami trafiają do grup „Wreszcie żyć – 12 kroków
ku pełni życia”. Pomoc, której wtedy doświadczają, w znacznym
stopniu bazuje na doświadczeniach duchowych i religijnych.
Chciałbym zwrócić też uwagę na ten kontekst duchowy, który
ma często decydujące znaczenie dla osób współuzależnionych w ich
procesie zdrowienia. Te osoby żyjąc z alkoholikiem, mając swój świat
wartości, swoje sumienie, swoje odniesienie do jakichś celów, muszą
dokonać przewartościowania swoich zadań pod kątem aktualnych
potrzeb. Zostają te cele przeorientowane dla ratowania alkoholika
w sytuacji jego kolejnego zapicia. Tym, co jest charakterystyczne w
sferze duchowej tych osób, to jest zawężenie przestrzeni zainteresowań i zawężenie sensu życia. Wcześniej te osoby miały jakieś
własne marzenia, teraz ich percepcja zostaje zawężona do problemu
alkoholizmu. Zastanawiają się, jak w tej krytycznej sytuacji obronić
rodzinę, wychować dzieci, obronić siebie. To zawężenie percepcyjne
powoduje, że osoby współuzależnione zaczynają tracić sens życia.
Niektóre z nich mają myśli samobójcze. Nie wiedzą, jak sobie poradzić. Czasem wyraźnie mówią, że gdyby nie poczucie odpowiedzialności i lęk przed tym, że Bóg za samobójstwo ukarze ich piekłem,
popełniłyby samobójstwo. To są charakterystyczne doświadczenie
duchowe w sytuacji zranienia współuzależnieniem. Czasem czynnikiem motywującym do przetrwania jest wychowanie dzieci.
Kolejnym charakterystycznym rysem duchowych doświadczeń
osób współuzależnionych jest zdeformowany obraz Boga. Te osoby,
wcześniej wychowane w tradycyjnym modelu religijności, słyszały
przygotowując się do Pierwszej Komunii, że Bóg jest Duchem, najdoskonalszym, Stworzycielem świata, Panem nieba i ziemi, który
za dobre wynagradza, za złe karze. Teraz, kiedy spotyka je zło, uważają, że Bóg ich karze. Zaczynają wzmacniać w sobie fałszywy obraz
Boga tyrana, który będzie rozliczał. „Bóg mnie ukarze za to, że nie
byłam do końca wierna, że nie wytrzymywałam tego napięcia, że
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chciałam odejść od męża alkoholika, a on jest przecież chory, jak
mogę go zostawić… Przecież Bóg oczekuje ode mnie postawy trwania przy mężu alkoholiku”. Utrwala się restrykcyjny obraz Boga,
który karze za grzechy, każe nieść krzyż. W tej sytuacji osoba współuzależniona jest przekonana, że jedyną drogą jest zgoda na cierpienie i „znoszenie krzyża”.
Zdarza się też u osób współuzależnionych inny infantylny obraz
Boga. Występuje on u tych, którzy chcą, żeby Pan Bóg wszystko za
nich załatwił. Nieraz modlitwy religijne w stylu „Panie Boże Ty się
tym zajmij” osoby współuzależnione interpretują jako zwolnienie
z osobistego wysiłku i przerzucają odpowiedzialność na Boga. Mają
poczucie, że nie są zobowiązani do osobistego wysiłku, zaangażowania. Zachowują się tak, jak gdyby Bóg wszystko musiał zrobić za
nich. Ten infantylizm, który ucieka przed odpowiedzialnością za
własne decyzje jest szkodliwy. Utrwala wyuczoną bezradność. Zaburzone i selektywne więzi społeczne i zaburzone relacje z sobą
samym, powodują, że rozszerzają się niekontrolowane obszary
życia. Alkoholicy i osoby współuzależnione mają takie obszary
życia, w które nie chcą wpuścić ani terapeuty, ani przyjaciół, ani samego Boga. To prowadzi do izolacji od Boga i ucieczki od religii,
która w normalnych warunkach jest silnym zasobem zdrowotnym.
Czynnik religijny okazuje się bardzo skuteczny w motywowaniu
do zmian w kierunku zdrowienia, trzeźwienia. Fakt ten jest akcentowany szczególnie intensywnie w grupach AA. Program anonimowych alkoholików wyraźnie zakłada, że jest siła wyższa, do której
się trzeba odwoływać i która ma moc dokonania przemiany życia,
uwolnienia od uzależnienia. W tym punkcie widzimy jak wielką
wartością, jakim silnym zasobem terapeutycznym może być religia,
a więc postawa wiary, nadziei, miłości. Osoby, które zaczynają wykorzystywać czynnik religijny w formowaniu swojego życia psychicznego, duchowego i społecznego, gdy odwołują się do religii,
leczą się szybciej, wychodzą łatwiej z uzależnień, uczą się stawiać
granice sobie i alkoholikowi. Te osoby są także w stanie przebaczyć.
Bez przebaczenia nie ma odnowienia relacji. Przebaczenie jest nie
tyle aktem, co procesem, przez który przechodząc człowiek kształ-
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tuje swoją dojrzałość, swoją osobowość i duchowość. Tu ważna jest
świadomość istoty przebaczenia.
Jest wiele dróg pomocy wykorzystujących wartości religijne.
Coraz bardziej popularny program 12 kroków w wersji chrześcijańskiej wyraźnie odwołuje się do Pisma Świętego i do motywacji
religijnej. Osoby realizujące ten program koncentrują się równocześnie na aspektach psychospołecznych i duchowo-religijnych.
Jestem świadkiem dokonujących się w nich przemian i ich intensywnego rozwoju. To jest znakomity program. Ilość grup w Polsce
i za granicą jest coraz większa a owoce spotkań zachęcają do wejścia
na tę drogę walki z uzależnieniem i współuzależnieniem. Opublikowałem niedawno niewielką książkę („Droga do wolności – medytacja nad obrazami 12 kroków ku pełni życia” PIW Płock 2017)
zawierającą moje medytacje do obrazów Bernadety Polak z Chicago, ilustrujących treści poszczególnych kroków.
Inny przykład wykorzystywania sfery duchowej i motywacji religijnej w procesie uzdrawiania – to wspólnoty trudnych małżeństw,
wspólnoty Sychar. Charakterystyczną cechą tego ruchu jest to, że
odwołuje się do znaczenia Bożej pomocy w przezwyciężaniu trudności życia małżeńskiego. Trudności muszą być nazwane, skonfrontowane i odniesione do wspólnoty i do Boga. Te dwa nurty
wsparcia: społeczny i religijny, są ważnymi czynnikami sprzyjającymi leczeniu i pomocnymi w profilaktyce. W Kościele przez wiele
lat, przez wiele pokoleń obecne są apele o rezygnację z picia w adwencie i okresie wielkiego postu. Mają one duże swoje znaczenie,
bo uczą ludzi samodyscypliny. Uczą tego, że można skończyć z piciem, można zrezygnować z używek przynajmniej na jakiś określony
czas. Obecne w programie 12 kroków AA postanowienie: „tylko
dzisiaj wytrzymam”, zostaje wzmocnione dzięki motywacji religijnej. I pomimo, że obecnie żyjemy w czasie, w którym religia w Europie zachodniej jest marginalizowana, skazywana na banicji i
traktowana jako niemodna, to muszę powiedzieć, że wszystkie badania psychologiczne pokazują, że poszanowanie w człowieku
świata duchowości, relacji do Boga, czystości sumienia jest znaczącym czynnikiem terapeutycznym i profilaktycznym.
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Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za ukazanie zagadnienia choroby alkoholowej właśnie w tej perspektywie integratywnej
z uwzględnieniem wymiaru duchownego. Z tego wynika, że nadużywanie alkoholu może mieć konsekwencje psychoruchowe, ale
drugi problem, że wymiar religijny i duchowy ma duży potencjał
terapeutyczny.
Stawiamy kolejny krok w zagadnieniu choroby alkoholowej. Zadajemy sobie teraz pytanie czy proces uwalniania się od choroby alkoholowej może też przekładać się na ilości spożywanego alkoholu.
Czy trzeba od razu, jak przyjmuje się z założenia, zerwać z piciem,
czy w niektórych sytuacjach lepsze jest stopniowe jego ograniczanie.
Tego rodzaju pytanie stawiamy pani Izabeli Dmitrowicz.
Izabela Dmitrowicz
Pan dyrektor przestawił nam zatrważające statystyki. Zastanawiam się więc: jak to jest możliwe, że w kraju, w którym jest tak
wielu terapeutów, tak dobra sieć placówek, jest cały czas tak wiele
osób, które popadają w chorobę alkoholową, a z drugiej strony nie
zgłaszają się do placówek lecznictwa odwykowego.
Stąd pytanie i temat mojego dzisiejszego wystąpienia: abstynencja czy ograniczanie picia jako cel programu terapeutycznego placówki lecznictwa odwykowego. Zanim jednak przejdę do sedna,
przyjrzyjmy się jeszcze bliżej strukturze naszego lecznictwa.
W Polsce mamy dwa podstawowe rodzaje placówek:
– stacjonarne,
– ambulatoryjne.
Leczenie stacjonarne to między innymi:
– oddziały detoksykacyjne, na których pobyt trwa do dziesięciu
dni i takich oddziałów detoksykacyjnych w Warszawie mamy
trzy (sprostowanie p. Krzysztofa Brzózki: mamy jedną placówkę w Warszawie przy ul. Sobieskiego, natomiast oddziały
na Kolskiej i w szpitalu Bielańskim zostały zlikwidowane. W
szpitalu Praskim oddział jest w remoncie, czyli najbliższe oddziały detoksykacyjny są w Ząbkach i w Pruszkowie). Mając
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ponad 20 letnie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzicami sprostowanie Pana Dyrektora o ograniczeniu dostępności leczenia jest bardzo niepokojące. Wróćmy
jednak do tematu.
Główne działania jakie są prowadzone w tych oddziałach to wyrównanie stanu somatycznego i psychicznego poprzez opiekę lekarską oraz działania psychoterapeutyczne takie jak: psychoedukacja na temat uzależnienia od alkoholu, motywowanie do podjęcia
dalszego leczenia.
– oddziały terapeutyczne, w których pobyt trwa od 6-8 tygodni.
Pacjent w placówce przebywa całą dobę, możliwe są przepustki
zgodne z regulaminem danego oddziału. Każda placówka ma
swój program terapeutyczny. Oddziaływania psychoterapeutyczne koncentrują się na: podtrzymaniu decyzji o podjętej
zmianie (czyli utrzymywaniu abstynencji), dostarczeniu wiedzy
na temat specyfiki uzależnienia od alkoholu, sposobów radzenia sobie z chęcią picia alkoholu, uczeniu nowych umiejętności
potrzebnych w trzeźwym życiu. Zaleceniem po wyjściu z oddziału jest kontynuacja pracy nad sobą w poradni w programie
zaawansowanym. Funkcjonują także oddziały/ośrodki terapeutyczne prowadzone metodą społecznościową, w których pobyt
może trwać nawet do 3 lat. Prowadzone są przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe lub religijne.
Przejdźmy teraz do placówek ambulatoryjnych, czym one się
charakteryzują? Do Poradni pacjent przychodzi i po odbyciu sesji
psychoterapeutycznych (indywidualnych i/lub grupowych) wraca
do swojego domu.
W opiece ambulatoryjnej mamy następujące formy pomocy:
– oddziały dzienne, które prowadzą bardzo podobne programy
jak oddziały terapeutyczne, program trwa 6-8 tygodniowe. Pacjent przychodzi do oddziału dziennego od poniedziałku do
piątku na 6 - 8 godzin zorganizowanych zajęć po czym wraca
do domu. Cel i założenia pracy terapeutycznej są bardzo zbliżone do oddziału terapeutycznego. Później pacjent kierowany
jest do dalszej terapii w poradni.
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– poradnia: oferuje sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii grupowej, grupy edukacyjne, warsztaty. Leczenie
w programie podstawowym trwa około roku. Później realizowany jest program ponadpodstawowy, który może trwać kolejny rok lub dłużej w zależności od pozyskanych środków
przez poradnię. To czego możemy się spodziewać, w programie ponadpodstawowe to warsztaty terapeutyczne oraz programy rozwoju osobistego lub programy rozwoju duchowego.
NFZ finansuje głownie program podstawowy, programy ponadpodstawowe są finansowane ze środków gminnych, bądź
dzielnic lub w przypadku Warszawy przez Miasto Stołeczne
Warszawa.
Tak zorganizowane lecznictwo pozwala na odbycie pełnego
procesu terapeutycznego i dokonanie wewnętrznej przemiany.
A teraz trochę na temat przekonań. Pomagają nam one określić
to, co jest dla nas w świecie ważne a co mniej i jak mamy interpretować różne zdarzenia. Posługujemy się takim schematycznym myśleniem, aby podjąć decyzję lub ocenić sytuacje. Przekonania mogą
motywować do zmiany, ale też ograniczać wtedy, gdy tworzą lęk
przed zmianą. Osoba uzależniona, gdy ma podjąć decyzję o zmianie
(zaprzestać picia alkoholu) czuje się trochę jak zamotana czerwoną
włóczką, która krępuje, unieruchamia aż w końcu wszystko się wewnątrz żarzy. Jak z tego wyjść? Jak się uwolnić? Poszukiwania rozwiązania trwają dużo wcześniej niż wejście do poradni. Ale jeśli już
rozwiązaniem stanie się decyzja o pójściu do specjalisty, to czego
możemy oczekiwać od pierwszej wizyty w placówce lecznictwa odwykowego? (pytanie do uczestników spotkania). Dla mojej bliskiej
osoby życzyłabym sobie: wysłuchania, wzbudzenia nadziei i ustalenia celu dalszych spotkań, aby chciała ona/on przyjść jeszcze raz.
Ponad dwadzieścia lat temu, kiedy uczyłam się pracy z osobami
uzależnionymi podstawową metodą była konfrontacja, a terapeuta
opierając się na psychologicznych mechanizmach uzależnienia miał
postawę „tego, który wie co jest najlepsze dla pacjenta”, bo pacjent
jest uwikłany w swoje mechanizmy. Bezdyskusyjnym celem w terapii była całkowita abstynencja. Pacjent, który w trakcie terapii łamał
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abstynencję miał mieć okres, w którym nie mógł wejść do poradni.
Byłam dzielną uczennicą i bardzo chciałam być dobrym terapeutą
i tak też czyniłam. Dzisiaj wstydzę się tego bo czuję, że wtedy kiedy
człowiek przychodzi po pomoc, to nie przychodzi po to, żeby mu
kolejną pętelkę zawiązać na jego wnętrzu, sercu, głowie. Osoba,
która przychodzi potrzebuje wysłuchania, wzbudzenia nadziei,
ustalenia celu dalszych spotkań. Potrzebuje zyskać poczucie, że coś
w tej sprawie da się zrobić. Nie ma nic o abstynencji. Nie ma nic
na temat tego, że nie może pić. Chociaż jako terapeuta uzależnień
mając świadomość konsekwencji dalszego picia tego pacjenta wiem,
że jak będzie pił dalej to kolejna pętelka sama się zawiąże. Osoba,
która przychodzi, to czego przede wszystkim nie chce usłyszeć, to
nie chce usłyszeć tego, że ma odstawić alkohol i ma nigdy więcej
po niego nie sięgnąć, bo nie wyobraża sobie życia bez alkoholu, bo
alkohol jest tym jedynym sprzymierzeńcem, który towarzyszy mu
od jakiegoś czasu i który w jego mniemaniu rozwiązuje jego problemy albo chociaż przynosi chwilową ulgę. Oczywiście to jest złudzenie, to jest nieprawda i terapeuci uzależnień i osoby, które
wyszły z choroby alkoholowej to wiedzą. Jednak na początku tej
drogi wyobrażenie abstynencji jest bardzo, bardzo trudne. Więc
jaki jest cel terapii uzależnień? Abstynencja, czy ograniczanie picia?
Na początek bardzo wiele osób jak słyszy pytanie: „czy jest w stanie
utrzymać abstynencję do następnego spotkania? Powiedzmy przez
tydzień?” - odpowiada twierdząco (jeżeli to ma być tylko tydzień
to jest w stanie unieść ten ciężar). Ale są też osoby, które nie radzą
sobie z takim postanowieniem. To jest szczególnie ważne dla nas i
dla pacjenta, który sam doświadcza swojej utraty kontroli nad
swoim życiem. Na stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w zeszłym roku ukazały się rekomendacje do prowadzenia Programu Ograniczania Picia i tam jest wyraźnie napisane z kim możemy prowadzić taką terapię, a z kim nie.
Jednak jaki będzie cel terapii dla naszego pacjenta tak naprawdę
zależy tyko od niego, nie od nas, bo to on dokonuje wyboru każdego dnia. Zdarza się, że niektórzy pacjenci podchodzą do terapii
kilkukrotnie. Zawsze cieszę się, że pacjent, wraca do nas po pomoc,
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po terapie. Oznacza to, że musiał dostać u nas chociaż odrobinę
czegoś dobrego, nadziei do tego, że sobie poradzi, że będzie mógł
realizować swoje życie w taki sposób w jaki będzie chciał, a nie w
taki w jaki kieruje nim alkohol. W zeszłym roku ukazały się badania, które mówią jakie my terapeuci uzależnień mamy postawy
wobec programów ograniczania picia. Mój zespół też brał udział w
tym badaniu i jak zobaczyłam wyniki tego badania to skłoniło mnie
to do kolejnej refleksji. Jeżeli terapeuci uzależnień nie dostrzegają
możliwości rozszerzenia oferty o program redukcji szkód wskazując
na szereg barier, to oznacza, że potrzebna jest zmiana przekonań
nas wszystkich i terapeutów, ale też i osób, które są wokół tego systemu czyli pracowników socjalnych, nauczycieli, kuratorów sądowych, którzy nie będą wymagać od placówek tylko i wyłącznie
pracy nad całkowitą abstynencją ponieważ z niektórymi pacjentami
nie jest to możliwe.
Chcę państwu zaprezentować pomysł na to w jaki sposób
można wcielić Program Ograniczania Picia do poradni, w której
pracowaliśmy zarówno z pacjentami, którzy chcieli utrzymywać całkowitą abstynencję, ale też i z takimi, którzy nie zgadzali się na to,
aby od razu podjąć taką decyzję.
Co było ważne w tych pierwszych spotkaniach. Pierwsze spotkanie to jeszcze nie diagnoza, a po prostu nawiązanie relacji z tym
człowiekiem, który przychodzi i który ma dużo lęku i niepokoju w
swoim sercu. Pytamy go o przyczyny zgłoszenia się, co takiego się
wydarzyło i o obecny stan sytuacji życiowej pacjenta. Musimy mieć
świadomość, że nasi pacjenci kiedy mówią do nas, wiele rzeczy
uświadamiają sobie i wiele rzeczy już mają poukładanych. Nie musimy im wytykać palcem poszczególnych błędów, bo sami wiedzą,
gdzie jest im źle, gdzie jest im przykro, gdzie inni mają do nich pretensje, gdzie pojawiły się problemy, które są spowodowane piciem
alkoholu. Bardzo ważne jest zapytanie naszego pacjenta o jego
oczekiwania, bo jeżeli nie usłyszymy czego oczekuje od nas nasz
pacjent, to tak naprawdę nie będziemy umieli mu pomóc. To czego
nie robimy na pierwszym spotkaniu, to nie pytamy ile pacjent pije,
jak często, jakie ma straty z tego powodu, chociaż on nam często
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sam o tym opowiada. Wykorzystujemy w czasie rozmowy pytania
otwarte, parafrazy odzwierciedlenia, dowartościowania, to są wydaje się akademickie proste metody. Zachęcam was, żeby się dobrze
uczyć parafrazowania, zadawania pytań otwartych. Dobrze uczyć
się dowartościowywać. A co jeszcze ważniejsze korzystać z superwizji i nagrywania sesji po to, żeby samemu odsłuchiwać pewne rzeczy i wiedzieć o co pytam i co robię. Dopiero po ustaleniu
oczekiwań pacjenta, określeniu jego celu przedstawiamy naszą
ofertę.
To co dla nas istotne jako dla specjalistów działo się dopiero na
drugim spotkaniu. Wtedy robiliśmy wywiad, stawialiśmy diagnozę
i zapraszaliśmy na wykłady na temat choroby alkoholowej. Kolejne
spotkania służyły ustaleniu szczegółowych celów terapii pacjenta:
nad czym chce pracować?, co chce zmienić?/polepszyć w swoim
życiu?, czy chce utrzymywać całkowitą abstynencję, czy też chce
ograniczyć picie alkoholu?
Potem pacjenci rozdzieleni byli na dwie grupy. Pierwsza grupa
w założeniach miała utrzymywanie abstynencji, pacjenci przychodzili na sesje indywidualne i grupę, która pracowała jako grupa zamknięta (w trakcie programu nie dochodziły nowe osoby).
Druga grupa osób, które nie decydowały się na utrzymywanie
abstynencji przychodziła na spotkania indywidualne i grupę wykładową i tam była możliwość realizowania Programu Ograniczania
Picia.
Sensowność pracy nad ograniczaniem picia ma kilka ważnych
wniosków. Nie każdy pacjent chce utrzymywać całkowita abstynencję i to jest dla mnie jasne i zrozumiałe po tych latach pracy, że wiele
osób chce, żeby jego problemy troszkę się uspokoiły, albo zmieniły,
ale niekoniecznie wyrażają zgodę na to, żeby przestać pić całkowicie. Wyrażają natomiast zgodę na to, żeby nie pić przez jakiś okres.
Nie każdy pacjent utrzymuje dłuższą abstynencję. To jest dla nas
ważne, bo kiedy chcemy patrzeć na skuteczność leczenia, musimy
pamiętać, że niektóre osoby nie są w stanie utrzymywać abstynencji,
na przykład ze względu na skłonności depresyjne lub też środowisko w którym się wychowali i żyją. Jest też grupa pacjentów, którzy
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mimo chęci utrzymania abstynencji wracają do picia alkoholu, a
następnie wracają do nas z prośbą o pomoc i im też należy i warto
pomagać i pokazywać, że istnieje kolejny krok na drodze ich trzeźwienia. Czasem nawet czasowe ograniczenie picia jest ważne dla
naszego pacjenta i osób jemu bliskich, czyli tak zwana abstynencja
punktowa. To jest szczególnie ważne dla rodzin, w których są
dzieci. Doświadczenie możliwości ograniczenia alkoholu pozwala
na refleksję nad tym, czy na pewno nie damy rady utrzymywać stałej
abstynencji i jak może wyglądać życie w abstynencji. Jak pokazują
badania nasze i zagraniczne, wiele osób, które na początku deklarowały tylko i wyłącznie chęć ograniczenia alkoholu w efekcie
potem decydują się na całkowita abstynencję. Podejmowanie prób
zmniejszania ilości wypitego alkoholu, jak i częstości sięgania po
niego daje możliwość uczenia się nowych umiejętności, lepszego
radzenia sobie z emocjami, czy rozumienia siebie.
Włodzimierz Wieczorek
Dziękujemy pani Izabeli Dmitrowicz za to ukazanie klarownej
struktury pierwszego kontaktu jaki można wprowadzać w terapii
osób uzależnionych od alkoholu. Prosimy teraz pana prezesa zarządu fundacji D.O.M. o przedstawienie własnych doświadczeń w
pracy z osobami uzależnionymi, z tym, którzy byli na styku problemów uzależnień.
Zdzisław Bielecki
Zacznę od pytania, które często zadajemy jak spotykamy na
ulicy osobę znajomą, a czasem nawet obcą „dokąd idziesz?” Niektórzy odpowiedzą do DOMU.
Myślę, że istnieje tak wiele przesłanek braku domu, braku domowego ciepła, i problem jest bardzo szeroki, można zgłębiać go
bardzo długo i rozmawiać o nim nie na jednym Konwersatorium.
Jeżeli zaś mówimy o osobach uzależnionych i czego im brakuje,
jaka jest przyczyna tego uzależnienia na pewno można podać kilka
przyczyn. Mamy przyczyny środowiskowe, kłopoty rodzinne…
Krzysztof Brzózka
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Muszę tu się wtrącić. Nie znaleziono genu odpowiedzialnego
za uzależnienie od alkoholu i nie znaleziono do końca mechanizmu
jakim posługuje się alkohol wpływając na to, że człowiek się uzależnia od niego. W przypadku innych narkotyków jest to łatwiejsze.
Wiemy, którą drogą przebiega w mózgu mechanizm uzależnienia i
można pewne receptory zablokować. Jeśli chodzi o alkohol niestety
nie ma skutecznej farmakoterapii. Nie znamy tego jeszcze.
Elżbieta Wiewiórkowska
Chcę powiedzieć jako pedagog szkolny, jako matka i jako osoba
prowadząca warsztaty, że przyczyną, która dla mnie wydaje się najważniejsza i nad którą pracuję w warsztacie, to jest głód miłości.
Przytoczę słowa jednego z uczestników warsztatów: „Całe moje dotychczasowe życie to wielka pogoń za tym by doświadczyć miłości.
Wiele z moich życiowych sposobów na radzenie sobie z trudami
życiowymi pozwoliło przeżyć mi jako dziecku, uchroniło mnie
przed bólem, którego nie potrafiłem znieść, ale w konsekwencji
głód miłości nigdy nie został zaspokojony w pełni, a fałszywe sposoby zaspokajania zostały utrwalone i destrukcyjnie oddziaływują
na mnie i moje relacje w życiu dorosłym. Nieustannie oszukuję siebie, że uda mi się zaspokoić głód miłości sięgając po jego substytuty”. Jest to sedno tego o czym mówił ksiądz profesor Jaworski.
Zaspokojenie podstawowej potrzeby miłości leży głęboko w naszym
sercu. Zacytuję księdza Pawlukiewicza, który powiedział „dobrze,
że mamy wiedzę. Ona nam pomaga zrozumieć, poznać, ale bez doświadczenia relacji miłości, którą człowiek przeżywa w spotkaniu
z Bogiem trudno żyć”. Terapeuci też do tego prowadzą. Chcę powiedzieć o czynnikach chroniących. Rodzina, wiemy w jakich rodzinach żyjemy. Ja sama jestem jedną z osób, które mają jakieś
dysfunkcje, na skutek doświadczenia ciężaru braku miłości w rodzinie. Więc do kogo mam pójść? Bardzo szybko terapeuci zaczęli
pokazywać, że drugim czynnikiem chroniącym są praktyki religijne.
Byłam w szkole Stefana Kisielewskiego, który powiedział, że społeczeństwo, które zostaje pozbawione praktyk religijnych, zostaje
na całe pokolenia ogołocone. To jest taka triada neurotyczna, trzy

114

objawy: uzależnienie, przemoc, agresja i lęki egzystencjalne, my to
widzimy i tego doświadczamy.

Elżbieta Wiewiórkowska

Zdzisław Bielecki
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Czas abym odkrył jaka jest
pełna, oficjalna nazwa fundacji D.O.M. Jest to Dzieło Odbudowy Miłości. Każdy z tu zgromadzonych zapewne doskonale wie ze swojego
doświadczenia, że najtrudniej jest odbudowywać tę miłość w środowisku najbliższym, w sobie samym. W naszej pracy - rozpoczętej w
1991 roku - staramy się, żeby tym ludziom, którzy są ze środowisk
dysfunkcyjnych, też z rodzin z problemem alkoholowym, dać poczucie bezpieczeństwa, zagwarantować miłość. Fundacja działa na dwóch
płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to dzieci i młodzież i dla nich jest
klub na Mokotowie, druga płaszczyzna to są osoby ubogie, w tym
osoby bezdomne, u których często istnieje problem alkoholowy.
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Krzysztof Brzózka, od lewej siedzi Zdzisław Bielecki

Zacznę od zdarzenia na koloniach polsko-litewskich. Zwyczajowo po apelu usiadłem na ławce kiedy podeszła do mnie mała
dziewczynka, usiadła obok, podniosła główkę do góry i spytała:
„proszę pana czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle
jakiego?”. I tego typu pytania zadają dzieci, którym organizujemy
wyjazdy profilaktyczne, również dzieci z naszego Klubu-świetlicy.
Czasami bywa tak, że wspomniany przez dziewczynkę „byle jaki
tatuś” nagle zniknie, właśnie ze względu na problem alkoholowy.
Są to tragedie i ten brak domu, brak miłości przebija się, czyli odczuwamy chorobę alkoholową na co dzień. Oczywiście są odpowiednie zajęcia, rozwijanie zainteresowań własnych. Ta profilaktyka
jest bardzo szeroka, nie mówię już o specjalistycznych zajęciach socjoterapeutycznych, które też mają odpowiednie wymogi. Czasami
potrzebne są też zajęcia dla rodziców, nie zawsze się to udaje, bo
do tego są konieczne odpowiednie warunki. Czasem tacy ojcowie,
którzy już nie są z rodziną i przebywają poza domem trafiają również do nas kiedy pracujemy na ulicy jako streetworkerzy czyli pra-
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cownicy socjalni w terenie. Naszym marzeniem jest, żeby wśród
nas, podczas takich ulicznych patroli, był również psycholog, ale
też i pielęgniarka, czy osoba, która potrafi opatrzyć rany. Patrolujemy systematycznie wybrane dzielnice Warszawy, czasem ościenne
gminy, to zależy od realizowanego programu, potrzeb oraz od możliwości finansowych.
Obecnie jest to program „D.O.M Ulicy” realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Obejmuje on
północne dzielnice Warszawy. Spotykamy tam szałasy i pustostany,
w których mieszkają bezdomni. Poza nielicznymi wypadkami, to są
osoby uzależnione, które nie chcą korzystać z noclegowni, schroniska, ze stacjonarnej opieki, chociaż bywa, że i z tych miejsc bezdomni przychodzą do naszej placówki przy ulicy Grójeckiej 20b.
Zresztą tu mała dygresja. Nie zawsze takie miejsca, jak Punkt
Poradnictwa przy ulicy Grójeckiej 20b, gdzie wspomagamy osoby
z chorobą alkoholową mogą funkcjonować przy akceptacji mieszkańców. My sami mamy też wciąż problem ze Wspólnotą Mieszkaniową. A ten lokal to owoc pracy wolontariuszy naszej organizacji
przez lata. W 1995 roku zastaliśmy dziury w ziemi po maszynach
funkcjonującej tam wcześniej gręplarni. Nie było podłogi, ścian
działowych, urządzeń sanitarnych. Zrobiliśmy świetny lokal –
znany adres na mapie stolicy. Może ktoś chce go teraz przejąć i dlatego towarzyszy nam nieprzychylność mieszkańców. Czy też taka
już stygmatyzacja osób bezdomnych od razu z góry?
A przychodzą do nas od lat osoby szukające serca i profesjonalnego wsparcia. W ramach profilaktyki i diagnostyki uzależnień w
2017 roku nasz psycholog prowadził konsultacje, rozmowy motywujące i wspierające z 20% osobami zarejestrowanymi w bazie
Fundacji D.O.M. U tych osób, które poddały się konsultacjom, a
była to, jak wspomniałem, co piąta odwiedzająca Punkt osoba, specjalista zdiagnozował uzależnienie od alkoholu u 20% osób, od
hazardu u 3%. Leczenie detoksykacyjne rozpoczęło 2%, natomiast
terapię uzależnienia podjęło 12% osób spośród diagnozowanych.
Trzeba pamiętać, że bardzo trudno podjąć pracę terapeutyczną
z osobą bezdomną. Pierwszym ogniwem jest pracownik socjalny.
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On robi program pracy socjalnej, pewne kontrakty, zachęca do
przyjścia. Zachętą jest w Fundacji D.O.M. również możliwość wypicia kawy, herbaty, przeprowadzenia spokojnej rozmowy …. Przybywający bezdomni są to osoby z przestrzeni publicznej, które nie
zawsze docierają do noclegowni czy schronisk, czasem korzystają z
prowadzonych przez organizacje pozarządowe jadłodajni. Praca z
nimi jest pracą wielopłaszczyznową, współpracujemy ze Strażą Miejską i z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Moim marzeniem jest, żeby
te osoby nawiązały kontakt ze swoim domem, rodziną. Mamy taką
rubrykę przy rejestracji: osoby bliskie i czasem bardzo trudno, żeby
osoba bezdomna taką osobę wymieniła, żeby ją nazwała Janek, Czesio, Ania, i powiedziała, że to brat czy siostra, z którym nie utrzymują
kontaktu, lub mama, czasem podadzą telefon, zakręci się łza.
Praca z osobami ubogimi, w tym uzależnionymi to wielkie wyzwanie, trzeba się tego nauczyć, kochać drugiego człowieka jakim
jest, zdobywać zaufanie, zachęcać do pracy nad sobą, a o ile wskazana jest terapia skierować na właściwa drogę, która prowadzi do
Domu . Nie mamy jeszcze materialnego domu dla naszych podopiecznych - noclegowni czy schroniska, działamy na ulicy i w Punkcie Poradnictwa w Warszawie na Ochocie. W tym co robimy
widzimy głęboki sens. Zapraszam, zachęcam do wolontariatu, do
współpracy.
Krzysztof Brzózka
Należy zwrócić uwagę na bardzo ważny szczegół. Mianowicie
istnieje społeczne przekonanie, że wszyscy piją. To nie jest prawda.
17% ludzi wypija 70% alkoholu, ale to, że wszyscy piją, to jest przekaz reklam. Na to warto zwrócić uwagę. Robiliśmy rozległe badania
na terenie Unii Europejskiej. 19 państw wzięło w nich udział. Koordynowałem 47 organizacji na poziomie międzynarodowym. Z
tych badań wynika, że my Polacy, jesteśmy najbardziej zsocjalizowanym narodem z alkoholem. Dla nas obecność sklepów, reklam,
punktów sprzedaży, ale i dowcipów na temat alkoholu powodują,
że my mamy podejście do niego jak do każdej innej substancji spożywczej. To jest największa szkoda, która się dokonała przez re-
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klamy, przez obecność licznych sklepów i przez przyzwolenie się
na to, żeby alkohol był obecny przy każdym spotkaniu.
Zdzisław Bielecki
Fundacja D.O.M. uczestniczy również w pracy Komisji do
Spraw Uzależnień Miasta Stołecznego Warszawy. Organizacje zrzeszone w Komisji wielokrotnie zwracały uwagę, żeby ograniczyć
punkty sprzedaży alkoholu. Mówiliśmy o tym na sesjach Rady Warszawy i z radnymi, którzy decydują. Za każdym razem, jest to pomijane. Nasycenie tymi punktami jest przerażające.
Ks. Romuald Jaworski
W Polsce na każdej stacji paliwowej można kupić alkohol. To
są rzeczy karygodne i skandaliczne. Uważam, że nadszedł czas, aby
przeciwstawić się tej tendencji. Łatwość dostępu do alkoholu jest
jedną z przyczyn ogromnej liczby wypadków i kolizji drogowych
spowodowanych pod wpływem alkoholu.
Krzysztof Brzózka
Jesteśmy ewenementem jeśli chodzi o stacje paliw. Teraz będą
zamykane punkty sprzedaży w niedziele, ale nie stacje paliw. Skandalem jest to, co przygotowuje Orlen. Stacje paliw przejmują rolę
całodobowych melin. Jest faktem, że tam ten alkohol jest droższy,
ale jeżeli ktoś musi, to nawet ukradnie po to, żeby kupić alkohol.
Nie mogę sobie z tym poradzić i powiem, że w czasie tych 12 lat
pierwszy raz mam nadzieję, że silne środowiska, przede wszystkim
kościelne, wywrą taki nacisk na parlament, żeby coś się udało zrobić. Długi czas był taki, że temat alkoholu w ogóle nie był podejmowany. Mam nadzieję, że teraz te kroki we właściwą stronę będą
zrobione. Ale jaki będzie skutek zobaczymy, co będzie realizowane
po podpisie pana prezydenta.
Elżbieta Wiewiórkowska
Miłość potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma nawet małej
ścieżki. To przesłanie nadziei i poczucie wartości człowieka, jest
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taką drogą do tego, żebyśmy dojrzewali. A państwu chciałabym życzyć takiego rozwoju, żebyśmy już nie potrzebowali alkoholu.
Włodzimierz Wieczorek
Bardzo państwu dziękuję za udział. Przede wszystkim dziękuję
wszystkim naszym panelistom. Zapraszam za miesiąc na kolejne
Konwersatorium.
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CYTATY
Jan Paweł II. Encyklika Centessimus Annus
(Rzym, 01.05.1991), nr 36:

Dążenie do coraz lepszych i bardziej zadowalających warunków
życia i coraz większej zamożności jest samo w sobie uzasadnione;
trudno jednak nie podkreślić związanych z tym etapem rozwoju
nowych obowiązków i niebezpieczeństw. W sposobie powstawania
i określania nowych potrzeb zawsze się wyraża mniej lub bardziej
słuszna koncepcja człowieka i jego prawdziwego dobra. Poprzez
decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji ujawnia się określona
kultura jako ogólna koncepcja życia. To właśnie tutaj powstaje zjawisko konsumizmu. Określając nowe potrzeby i nowe sposoby ich
zaspokajania, koniecznie należy się kierować integralną wizją człowieka, która ogarnia wszystkie wymiary jego istnienia i która wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym
i duchowym. Natomiast odwoływanie się bezpośrednio do jego instynktów i ignorowanie na różne sposoby jego wolnej i świadomej
natury osobowej może prowadzić do wytworzenia nawyków konsumpcyjnych i stylów życia obiektywnie niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego i duchowego zdrowia. W samym systemie
gospodarczym nie ma kryteriów pozwalających na poprawne odróżnienie nowych i doskonalszych form zaspokajania ludzkich potrzeb od potrzeb sztucznie stwarzanych, przeszkadzających
kształtowaniu się dojrzałej osobowości. Dlatego pilnie potrzebna
jest tu wielka praca na polu wychowania i kultury, obejmująca przygotowanie konsumentów do odpowiedzialnego korzystania z prawa
wyboru, kształtowanie głębokiego poczucia odpowiedzialności u
producentów i przede wszystkim u specjalistów w dziedzinie społecznego przekazu; konieczna jest także interwencja władz publicznych.
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Nr 41:
Należy sprowadzić pojęcie alienacji do wizji chrześcijańskiej,
dostrzegając, że alienacja polega na odwróceniu relacji środków i
celów: człowiek, nie uznając wartości i wielkości osoby w samym
sobie i w bliźnim, pozbawia się możliwości przeżycia w pełni własnego człowieczeństwa i nawiązania tej relacji solidarności i wspólnoty z innymi ludźmi, dla której został stworzony przez Boga.
Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego; dar ten jest możliwy dzięki podstawowej „zdolności
transcendencji” osoby ludzkiej. Człowiek nie może oddać się czemuś, co stanowi projekcję rzeczywistości czysto ludzkiej, abstrakcyjnemu ideałowi lub fałszywej utopii. Będąc osobą, może uczynić
z siebie dar dla innej osoby czy innych osób, a w końcu dla Boga,
bo Bóg jest sprawcą jego istnienia i tylko On może w pełni ten dar
przyjąć. Wyobcowany jest zatem taki człowiek, który nie chce wyjść
poza samego siebie, uczynić z siebie daru ani stworzyć autentycznej
ludzkiej wspólnoty, dążącej ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu, którym jest Bóg. Wyobcowane jest społeczeństwo, które poprzez formy społecznej organizacji, produkcji i konsumpcji
utrudnia zarówno realizację tego daru, jak i budowanie tej międzyludzkiej solidarności.
Jan Paweł II. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków
Społecznego Przekazu (Rzym, 24.01.2002).
Internet jest bez wątpienia nowym «forum» w sensie nadanym
temu słowu przez starożytnych Rzymian – jako miejsce otwarte dla
szerokiego ogółu obywateli, gdzie podejmowano decyzje dotyczące
polityki i interesów oraz wypełniano obowiązki religijne; było to
miejsce, w którym toczyło się życie społeczne miasta i gdzie na
światło dzienne wychodziły najlepsze i najgorsze strony natury ludzkiej. Forum było zatłoczoną i tętniącą życiem przestrzenią w środku
miasta, miejscem, które odzwierciedlało kulturę otaczającego środowiska, a jednocześnie tworzyło własną kulturę. W nie mniejszym
stopniu dotyczy to również cyberprzestrzeni, która jest niejako
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nowym horyzontem otwierającym się przed nami u zarania trzeciego tysiąclecia. Podobnie jak wszystkie nowe horyzonty w minionych epokach, również i ten kryje niebezpieczeństwa i obietnice, a
także zapowiedź przygody, tak charakterystycznej dla innych wielkich okresów przemian. Nowy świat cyberprzestrzeni pobudza Kościół do uczestnictwa w tej wspaniałej przygodzie, jaką jest
wykorzystanie potencjału nowych technologii w dziele głoszenia
Dobrej Nowiny. To w tym wyraża się na progu nowego tysiąclecia
istota Chrystusowego polecenia: «Wypłyń na głębię – Duc in
altum!» (Łk 5, 4).
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KONWERSATORIUM C
(10 lutego 2018 r.)

Uzależnienia od gier i internetu
– nie przegraj życia

Prowadzący: Agnieszka Taper, Fundacja Bonum Humanum, socjolog,
autorka licznych publikacji; Magdalena Smaś-Myszczyszyn, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień; Robert (prezentacja
via Skype); Włodzimierz Wieczorek, nauczyciel akademicki Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin; Magdalena Lejzerowicz, moderator, nauczyciel
akademicki Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

Włodzimierz Wieczorek
Zanim przekażę mikrofon chciałbym powitać całą naszą społeczność akademicką Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie na czele z nestorem tych konwersatoriów Rektor SWPR
panią prof. Elżbietą Mycielską-Dowgiałło.
Witam serdecznie wszystkich naszych szanownych gości.
W sposób szczególny chciałbym przywitać mecenasów naszej
uczelni oraz inicjatorów różnych dzieł społecznych w Warszawie
państwa Iwonę i Jacka Waksmundzkich.
Przechodzimy od problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych do uzależnień behawioralnych. Moderatorem dzisiejszego konwersatorium będzie pani doktor Magdalena
Lejzerowicz, która przywita naszych panelistów i będzie prowadzić
dzisiejsze spotkanie.
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Magdalena Lejzerowicz
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych studentów jak
również naszych dzisiejszych gości, którzy wypowiedzą się na
temat uzależnień. Witam panią Magdalenę Smaś-Myszczyszyn, certyfikowaną psychoterapeutką uzależnień i jednocześnie kierownika
studiów podyplomowych na naszej uczelni, na kierunku Specjalista
Terapii Uzależnień. Pani Smaś-Myszczyszyn przybliży nam zagadnienie uzależnień behawioralnych i wyników skutecznej terapii. W
panelu Konwersatorium weźmie też udział pani Agnieszka Taper,
która z wykształcenia jest socjologiem. Jest też przedstawicielem
fundacji Bonum Humanum. Pani Agnieszka spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy można uzależnić się od technologii cyfrowych? Specjalnym gościem dzisiejszego spotkania będzie pan
Robert, który jest moderatorem grupy siecioholików.

Magdalena Lejzerowicz
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Magdalena Smaś-Myszczyszyn
W swojej wypowiedzi chcę państwu powiedzieć czym są i jakie
mamy uzależnienia behawioralne, a też powiedzieć parę słów o poszczególnych uzależnieniach behawioralnych. Ogólnie mówiąc
mamy dwa podziały uzależnień: substancjonalne, czyli alkohol, narkotyki, dopalacze oraz leki i druga grupa czyli uzależnienia behawioralne, czyli związane z różnego rodzaju zachowaniami. To co
zaliczamy do uzależnień behawioralnych to głównie hazard, który
jest jedyną jednostką, która jest w klasyfikacjach. W diagnostyce
posługujemy się głównie klasyfikacjami ICD (klasyfikacja europejska chorób i zaburzeń) i DSM (klasyfikacja amerykańska chorób i
zaburzeń psychicznych). Hazard jest jedynym uzależnieniem behawioralnym, które jest w klasyfikacji DSM, w grupie zaburzeń uzależnień od substancji i nałogów. Jeżeli chodzi o klasyfikację
europejską, na podstawie której my prowadzimy diagnostykę i też
na podstawie której nam płacą za leczenie tych pacjentów (NFZ
płaci za terapię jeżeli jest diagnoza pacjenta) hazard jest w grupie
zaburzeń kontroli impulsów. Były plany, żeby w tym roku na jesieni,
kiedy wejdzie nowa rewizja ICD – 11 przenieść hazard do grupy
nałogów, natomiast europejscy specjaliści uznali, że jest jeszcze zbyt
mało dowodów badawczych, które pozwoliłyby uznać, że hazard
jest uzależnieniem, więc na razie pozostanie w grupie zaburzeń
kontroli impulsów.
Internet i gry komputerowe, zostaną najprawdopodobniej w
drugiej połowie tego roku włączone w klasyfikację ICD – 11 do
zaburzeń związanych z nałogami i pojawi tam się również, to co jest
głównym obszarem mojej pracy, czyli kompulsywne zachowania seksualne, które będą na razie w grupie zaburzeń kontroli impulsów.
To jest krok w dobrym kierunku, bo do tej pory leczyliśmy i leczymy pacjentów nie mogąc ich zdiagnozować z tym, z czym do nas
przychodzą.
Mamy ponadto jeszcze uzależnienie od jedzenia, czyli kompulsywne zaburzenia jedzenia, jak również do uzależnień behawioralnych zaliczamy jeszcze pracoholizm, któremu będę chciała parę
minut poświęcić, żebyście państwo umieli rozróżnić czy jesteście w
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Magdalena Smaś-Myszczyszyn

grupie pracoholików, czy też pasjonatów pracy. Pasja pracy to bardzo ładne określenie. Obowiązująca teoria pracoholizmu opracowana została przez Polkę dr Kamilę Wojdyło z Uniwersytetu
Gdańskiego.
Jeżeli chodzi o uzależnienia behawioralne to część osób włącza
w to wiele różnych czynności takich jak ortoreksja, zdrowe odżywianie, czy opalanie. Ostatnio słyszałam nawet teorię, że przemoc
jest częścią uzależnienia behawioralnego, natomiast moje zdanie
jest takie, że im więcej rzeczy wrzucimy do tego worka uzależnień
behawioralnych, tym bardziej będziemy traktowani niepoważnie
przez innych. Już teraz słyszymy różne komentarze na ten temat –
od czego się jeszcze można uzależnić. Więc myślę, że lepiej skupić
się na głównych czynnościach, które powodują duży dyskomfort w
funkcjonowaniu pacjenta, i z którymi pacjenci się do nas zgłaszają,
niż poszerzać ten worek i wrzucać do niego wszystko.
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W uzależnieniach behawioralnych, czyli w tych czynnościach,
bardzo trudno jest nam odróżnić co jest pasją, w którą my się angażujemy, a co jest nałogowym zachowaniem. Na przykład kiedy
granie hazardowe jest przyjemnością, a kiedy zaczyna być uzależnieniem i poważnym problemem. Ile razy jak zagramy w totka w
ciągu miesiąca to jest jeszcze OK i płacimy za dobrą zabawę i podobnie ile razy możemy wejść do kasyna i zagrać dla przyjemności,
a kiedy to już jest przekroczeniem granic i zaczyna być uzależnieniem. Na ile możemy korzystać z nowych technologii, nowych mediów, ile godzin siedzenia przed komputerem, grania w gry, czy
używania telefonu komórkowego jest jeszcze normą i znakiem naszych czasów, a kiedy ta norma zaczyna być już przekroczona i zaczyna być uzależnieniem. Na ile to jest tak, że to nam samym i
innym osobom z naszego otoczenia zaczyna przeszkadzać. Czy informatyk, który siedzi 10 godzin przed komputerem jest uzależniony od komputera, czy osoba, która gra w gry komputerowe 3
godziny dziennie jest uzależniona od komputera i od gier komputerowych? Jest mnóstwo pytań, które musimy sobie zadawać i szukać na nie odpowiedzi.
Podobnie jest z tak zwanymi kompulsywnymi zaburzeniami seksualnymi, czy z hiperseksualnością. Kiedy to jest tak, że mamy
nadmierny popęd, albo jesteśmy w okresie tworzenia związku, w
fazie miodowego miesiąca. Na ile to jest jeszcze norma, a kiedy to
przestaje być normą. Czy kierowanie się kryteriami ilościowymi jest
zasadne w uzależnieniach behawioralnych, czy nie? Mamy mnóstwo pytań, ale często są one bez odpowiedzi, gdyż brakuje nam
jeszcze doświadczenia. Zajmujemy się nimi dopiero od 4-5 lat.
Wcześniej to był obszar, który był kompletnie niezagospodarowany.
Początkowo zgłaszali się pojedynczy pacjenci. Pierwszy mój pacjent
hazardowy przyszedł do mnie 17 stycznia 2005 roku i nie miałam
zielonego pojęcia co z nim zrobić. Pracowałam wtedy w poradni
leczenia uzależnień i poradni zdrowia psychicznego i zastanawiałam
się, w której poradni założyć mu kartę choroby. W końcu wysłałam
go na oddział dzienny psychiatryczny. Jest to dziedzina, która dopiero zaczyna się rozwijać i coś, co dopiero badamy. Kryterium ilo-
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ściowe jest bardzo złudne, bo zastosowanie go na przykład do czasu
spędzanego przed komputerem dla gimnazjalisty, dla studenta, albo
dla informatyka będą zupełnie różne. Określenie czasu poświęcanego na gry hazardowe dla młodej osoby i dla kogoś, kto na tym
zarabia lub pracuje przy tym, też będzie zupełnie inne.
Jeżeli chodzi o hazard, to w Polsce ponad 50 tys. Polaków jest
uzależnionych od gier hazardowych a blisko 200 tys. osób jest narażonych poprzez swoje zachowania na ryzyko uzależnienia. Są to
wyniki badań z 2015 roku finansowane z tzw. funduszu rozwiązywania problemów hazardowych. Wynika z nich, że 25% mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia grała w gry pieniężne. Wyniki
badań pokazują, że im młodsi gracze tym większe prawdopodobieństwo, że będą mieć w przyszłości problemy z uzależnieniem od
grania. Największy odsetek dla osób uzależnionych od grania hazardowego lokuje się w grupie wiekowej 15 – 34 lata, gdzie zgodnie
z polskim prawem 15-latek nie ma prawa kupić losu, nawet nie ma
prawa wejść do zakładu bukmacherskiego. Hazardowe gry on-line
w Polsce są nielegalne. Grając on-line w pokera łamiecie państwo
prawo. Na przykład kupienie zdrapki - gdy jesteśmy w punkcie,
gdzie jest lotto, osoba obsługująca ten punkt nie ma prawa dać
dziecku wybrać zdrapki. To jest łamanie prawa. Sprzedawca nie ma
prawa tego zrobić, nawet w przypadku, kiedy rodzic mówi „proszę
zdrapkę za 2 złote” a potem do dziecka, by wybrało sobie, którą
chce. Jak wejdziecie państwo na strony z hazardem on–line, który
jest nielegalny w Polsce, poza zakładami bukmacherskimi należącymi do STS, Millenium i Fortuna, to na każdej z niej drobnym
druczkiem będzie napisane, ze „strona nie jest przeznaczona dla
obywateli przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Operatorem strony jest firma z siedzibą na Gibraltarze, która
bardzo dba o mniejszość Polską na Gibraltarze, ponieważ oni mogą
nie znać angielskiego, ale żeby mogli grać w pokera to tworzą im
strony w języku polskim.
Jeżeli mówimy o hazardzie i uzależnieniu od hazardu, to głównie zwracamy uwagę na to, że po pierwsze ta osoba traci bardzo
dużo czasu na to, żeby grać, jest zaabsorbowana hazardem, myśli
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o graniu, nawet kiedy jest w pracy. Żeby osiągnąć poziom ekscytacji, cieszyć się tym graniem osoba ta musi grać coraz więcej, stawiać
coraz wyższe kwoty, bo kwoty, które do tej pory stawiała są dla niej
nieatrakcyjne. To co jest najbardziej atrakcyjne w graniu hazardowym, to „prawie wygrana”, kiedy na przykład zabraknie jednego
numerka do wygranej. Jest to bardzo ekscytujące, nakręca do dalszego grania. Sama wygrana nie jest już satysfakcjonująca, bo to
oznacza, że trzeba odejść i przestać grać. Mimo wielokrotnie podejmowanych prób zaprzestania grania, albo zakończenia grania
(osoby obiecują sobie, że już nigdy nie będą grać, albo, że będą grać
tylko za 100 złotych, albo, że będą grać tylko przez godzinę), w
efekcie jest często tak, że robią to coraz częściej i nie są w stanie
mieć nad tym kontroli. Kiedy prowadzę szkolenia dla terapeutów,
gdzie uczę pracy z hazardzistami, w ramach zajęć wchodzimy do
kasyna, gdzie pokazuję jak funkcjonuje hazardzista. Siedzą osoby
przed maszynami i są całkowicie w swoim własnym świecie. Nic ich
nie interesuje co dzieje się wokół.
Kiedy wprowadzaliśmy w Polsce „politykę bezpiecznej gry” i
odwiedzałam kasyna w całej Polsce i sprawdzałam czy są przystosowane do polityki bezpiecznej gry, to najbardziej poruszający dla
mnie widok był 80-letniej pani, bardzo eleganckiej, ubranej bardzo
dystyngowanie, w koronkowych białych rękawiczkach, która głaskała automat i mówiła „no proszę tylko tym razem, tylko tym razem
mi daj”. Jak spotykacie się z hazardzistami i rozmawiacie z nimi,
zwłaszcza z tymi, którzy grają na maszynach, to te „ich” maszyny
mają swoje imiona. One są bardzo spersonalizowane. Kiedy hazardzistę zapytacie o ich maszynę, „która im daje” pokażą zdjęcia
„swojej” maszyny, którą mają w swoim telefonie. Oni wam nie pokażą zdjęcia swojej rodziny, albo dzieci, tylko zdjęcia „swojej” maszyny, która jest spersonalizowana.
Jeżeli pracujecie państwo w przedszkolu, albo macie dzieci w
przedszkolu, i jest tam organizowana loteria fantowa, to pamiętajcie, że jest to gra hazardowa. Jeżeli za los, który trzeba wylosować
płacimy choćby złotówkę, przedszkole, szkoła, czy organizacje charytatywne, które organizują tą loterię łamią prawo, chyba, że mają
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zgodę izby celnej. Izba celna wydaje licencje na hazard w Polsce.
W związku z tym, jeśli gramy w taką grę, lub ją organizujemy, jesteśmy przestępcami. A równocześnie od małego uczymy dzieci, że
można ryzykować, i że to budzi emocje. Musimy zdawać sobie
sprawę, że kiedy istnieje ryzyko i o wygranej decyduje przypadek,
to jeśli wkładamy w to chociażby minimalną kwotę, i możemy coś
stracić to, jest to już hazard.
Osoby uzależnione odczuwają bardzo duży niepokój przy próbach ograniczenia, albo zaprzestania grania. Traktują one granie
jako ucieczkę od swoich problemów. Na przykład bardzo często
kobiety, które są współuzależnione, bo ich partner jest uzależniony
od alkoholu, grają w gry hazardowe, na maszynach, czy w totolotka,
bo mają taką wizję, że wygrana jest jedyną szansą, żeby one się z
tego uwolniły. Przegrawszy pieniądze powracają innego dnia, żeby
się odegrać, myślą, że jak tylko się odegrają i wygrają tyle, ile potrzebują na spłatę, na przykład długu, to przestaną grać, ale to nigdy
nie następuje. Te osoby bardzo często okłamują terapeutów, członków rodziny, żeby ukryć swój problem i swoje uwikłanie w granie
hazardowe. Jeśli się pytamy o granie, to pacjenci, którzy przychodzą
się leczyć, a mają często długi od 200 tysięcy w górę, okłamują nas
w różny sposób. Kiedy robimy analizę tego zadłużenia i z niezależnego źródła wiemy, że rodzina zaciągnęła kredyt i spłaciła te długi
hazardowe, to pacjent mówi, że to nie są jego długi, i że to problem
rodziny. Kiedyś mówiono, że te osoby dopuszczają się też łamanie
prawa, różnych malwersacji, jednak to jest bardziej charakterystyczne dla uzależnionych od zakupów. Hazardziści raczej wdadzą
się w jakieś nielegalne pożyczki na 200% dziennie. Te osoby wiedzą, że im bardziej się angażują w hazard, tym większe jest ryzyko
utraty kontroli nad nim, ryzyko utraty związku, pracy, relacji międzyludzkich i tak dalej. Bardzo często liczą na innych, że dadzą im
pieniądze, by mogli poprawić swoją sytuację finansową.
Bardzo ważne jest to, że jeśli u kogokolwiek z pacjentów zdiagnozujemy chorobę afektywną dwubiegunową polegającą na naprzemiennych okresach depresji i mani, u tych osób nie można
diagnozować zaburzeń behawioralnych, ponieważ nadmiarowe
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czynności, granie, zakupy, seks, są jednym z objawów klinicznych
stanu maniakalnego.
Jeżeli chodzi o jedzenie, mówi się, że około 6,5% populacji ma
problem z kompulsywnym objadaniem się, a 25% procent jest dotkniętych otyłością. Objadanie się głownie dotyczy kobiet, jest sposobem rozładowania napięcia. Ktoś, kto dużo je, to nie znaczy, że
cierpi na kompulsywne objadanie się. Bo kompulsywne objadanie
się to są epizody, które występują raz, dwa razy w tygodniu, trwające najczęściej około dwóch godzin, polegające na tym, że ta osoba
w bardzo krótkim czasie przyjmuje bardzo duże ilości jedzenia
często rzeczy, które są nie do spożycia. Na przykład je ciasto, zagryza to śledziem, po czym wyciąga zamrożone mięso z zamrażalki
i też je pochłania. Ostatnio zgłosił się do mnie mężczyzna w momencie kiedy zorientował się po napadzie jedzenia, że wyjadł pety
z popielniczki. Oni w ogóle nie mają kontroli nad tym co robią i co
się z nimi dzieje. Są w swoim własnym świecie, w rodzaju transu.
Więc to, że ktoś jest otyły, i spożywa dużą ilość posiłków, to nie znaczy, że cierpi na kompulsywne objadanie się.
Przejdę teraz do pracoholizmu. Dla mnie z pracoholizmem jest
podobnie. To, że ktoś bardzo dużo pracuje nie oznacza, że jest pracoholikiem. Spędzanie dużej ilości czasu w pracy nie jest objawem
pracoholizmu. Pracoholikiem może być osoba, która jest w ogóle
nieaktywna zawodowo, w sensie, że nie pracuje zarobkowo. Pracoholizm jest wtedy, kiedy jedyne o czym myślimy, to myślimy o
pracy. Wyjeżdżamy na wakacje, nie jesteśmy w stanie wyłączyć komputera, telefonu, tylko cały czas myślimy o naszej pracy. Pracoholicy
mają mnóstwo niewykorzystanych dni urlopu, albo jeśli wyjeżdżają
na urlopy, to wracają z tego urlopu, tylko po to, żeby zająć się pracą.
Kiedy nie myślą o pracy, kiedy nie angażują się w działalność zawodową odczuwają bardzo duży poziom niepokoju, lęku, rozdrażnienia. To są osoby, które nie są w stanie zająć się czymś innym. Nie
mają swojej pasji, hobby, często mówią, że hobby jest ich praca i
gdy spotykają się z innymi ludźmi to nie są w stanie rozmawiać o
niczym innym, jak tylko o swojej pracy. Nawet kiedy ktoś proponuje jakiś inny temat rozmowy, to oni i tak wracają do tematu pracy.
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Zarówno w domu jak i na spotkaniach towarzyskich, wszędzie pojawia się myślenie o pracy.
Jeżeli jesteśmy zaangażowani w pracę, jesteśmy pasjonatami
pracy, to przede wszystkim postrzegamy ją jako wartość i pasję, i
jeden z kilku ważnych elementów w życiu, ale nie jedyny. Praca daje
nam zadowolenie. Jesteśmy zaangażowani, ale sytuacyjnie. Jeśli nie
ma pracy, jeśli jest wolniejszy okres, to cieszymy się, że można odetchnąć. Odczuwamy zmęczenie spowodowane pracą. Natomiast jeżeli jesteśmy pracoholikami, to pomimo zmęczenia i tak pracujemy,
bo mamy takie poczucie, że trzeba, a ten przymus pracy jest tak
duży, że nie można się od niego oderwać. Jeśli pracoholicy chcą
przyjść na terapię, to najczęściej kilka razy przekładają to spotkanie,
bo muszą pracować. Bardzo dużo pracoholików, to są osoby, które
wyrastały w rodzinie z problemem alkoholowym, albo jeden z rodziców był pracoholikiem, gdzie praca była wartością, bo im więcej
przynosi się pieniędzy, tym jest się bardziej wartościowym. To jest
taki sposób na dowartościowanie się. Pasjonat pracy określa granice
swojej pracy. Kiedy popełnia błąd wyciąga z niego wnioski. Pracoholik nie akceptuje błędu, ukrywa je przed innymi, robi wszystko,
żeby nikt nie zauważył, że te błędy zostały popełnione.
Jeśli chodzi o hiperseksualność, mamy wiele określeń dotyczących tak zwanego uzależnienia od seksu: voyeryzm – nadmierne zachowania seksualne mężczyzn, nimfomania – u kobiet,
hiperseksualność, erotomania, seksoholizm. Słowo seks jest trzecim
najczęściej wyszukiwanym słowem w wyszukiwarkach anglojęzycznych. Około 2,5 mld wyszukiwań dziennie dotyczy seksu i pornografii. Czym są zaburzenia hiperseksualne? Przede wszystkim
nadmiernym zaangażowaniem w fantazje seksualne, aktywność seksualną, która powoduje cierpienie. Kiedy pracuję z osobami uzależnionymi od substancji, od narkotyków a jednocześnie
uzależnionych od seksu, one mówią, że dużo łatwiej było im wyjść
z narkomanii i z narkotyków niż z uzależnienia od seksu. W głównej
mierze uzależnienia od seksu koncentrują się na używaniu nadmiernym pornografii. Te osoby potrafią kilka godzin dziennie spędzić
na przeszukiwaniu stron internetowych, wyszukiwaniu odpowied-

138

nich filmów, katalogowaniu ich i jednoczesnej masturbacji, która
może trwać nawet kilka godzin dziennie, aż dochodzi często do
uszkodzenia członka.
Zakupoholizm dotyczy głównie kobiet. Zakupoholizm jest
wtedy, kiedy tracimy kontrolę nad zakupami, jeśli zakupy są jedynym sposobem na rozładowanie napięcia. Zakupoholicy mają mnóstwo różnych rzeczy w domu, z których nawet odrywają metek, bo
im chodzi o to, żeby kupić, a nie żeby mieć. Główna teoria wyjaśniająca zagadnienie zakupoholizmu wywodzi się z teorii Winnicotta
o tak zwanych obiektach przejściowych, mówiąca o tym, że dziecko
w okresie 4 – 5 roku życia, kiedy zaczyna się usamodzielniać ma
tak zwane obiekty przejściowe, pieluszkę, kocyk, maskotkę. Ci co
mają dzieci wiedzą jak trudno czasem jest wyprać ten ukochany
kocyk, bo on jest nieodzowny dla zaśnięcia. Jeśli zbyt wcześnie się
te rzeczy dzieciom odbierze, jeśli w przedszkolu powie się, że nie
wolno mieć pieluszki, albo kocyka, albo swojej ulubionej zabawki,
dzieci odczuwają bardzo duży lęk w związku z tym, że nie mają tego
obiektu, który daje im poczucie bezpieczeństwa. Kiedy stają się dorosłymi ludźmi zaczynają otaczać się różnymi przedmiotami, bo one
im dają substytut poczucia bezpieczeństwa, którego zabrakło im w
dzieciństwie przez odebranie im obiektu przejściowego.
Magdalena Lejzerowicz
Bardzo dziękuję pani Magdalenie. Poproszę teraz pana Roberta
o wypowiedź dotyczącą gier i internetu w życiu młodzieży.
Pan Robert (na skypie)
Witam serdecznie wszystkich państwa. Jestem uzależniony od
komputera, internetu, mam też inne uzależnienia i zgodnie z tym
co mówiła wcześniej pani Magdalena, uświadomiłem sobie, że kupiłem niedawno przedmiot, który nie był mi niezbędny do funkcjonowania, do pracy, ale kupiłem go, bo był tani, fajny a kupiłem
go pomimo, że moja płynność finansowa skłaniałaby mnie by go
raczej nie kupować.
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Robert (prezentacja na skypie)

Na wstępie chciałem opowiedzieć troszkę o sobie, o swojej historii, o swoich doświadczeniach, jak grałem w gry komputerowe.
Kiedy słuchałem pani Magdaleny, to nie wiem czy gry komputerowe
i używanie komputera można w ścisłym sensie nazwać nałogiem.
Spotkałem się kiedyś z taką definicją nałogu, że jest to „samobójstwo
na raty”. W Polsce jeszcze nie słyszałem o przypadku śmierci spowodowanej przez użytkowanie komputera, natomiast na świecie
takie przypadki się zdarzają. W moim odczuciu to co jest najbardziej
niekorzystne jeśli chodzi o przesadne korzystanie z komputera, internetu, gier, to nie tyle, że może to prowadzić do śmierci, tylko, że
obniża jakość naszego życia już teraz, dzisiaj. Jest to dla mnie elementem najbardziej niekorzystnym. Jeśli chodzi o gry komputerowe,
to nie mam z nimi już do czynienia od około 8 lat. Wcześniej potrafiły mi zająć jeden lub dwa miesiące życia. 10 lat temu zostały odinstalowane z moich komputerów. Jeszcze przez kilka następnych lat
zdarzało mi się pograć godzinę lub dwie w różne malutkie gierki.
Na początku chciałbym ustosunkować się do pytania, czy gry mogą
być uzależnieniem? Kiedy myślę o grach i korzystaniu z internetu
jako osoba uzależniona to myślę o nich, że są zagrożeniem, ale nie
chcę, żeby mi to przysłaniało dobre możliwości korzystania z kom-
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putera, internetu, a też gier komputerowych. Uważa się, że komputery mają pozytywny wpływ na rozwój umysłu i sam zauważyłem, że
wiedza internetowa pozwoliła mi wyjaśnić komuś jakiś problem i
pomóc mu go zrozumieć. Drugą rzeczą taką bardziej dla mnie
współczesną, to jest to, że doświadczyłem kiedyś spotkania z twórczością pana Damiana Redwera i tam wziąłem udział w jednym z
dwóch jego kursów, i była tam bardzo istotna część związana z rywalizacją. Sam serwis służył do tego, żeby pomagać ludziom, żeby
osiągali swoje cele. Było podane wiele informacji co zrobić, żeby
jakiś cel był konkretny, żeby codziennie starać się obserwować, do
których celów jest bliżej, do których dalej. Ale też był tam taki element grywalizacji z tym związany, który sprawiał, że chętnie się z
tego korzystało, że te cele były takim elementem jakby pseudo gry i
uważam, że to było właśnie pozytywne, to korzystanie z jakiegoś elementu grania w tym serwisie.
Kiedy dzisiaj myślę o swoim zaangażowaniu w gry komputerowe, to w pierwszej kolejności przychodzi mi na myśl ile czasu
zmarnowałem na gry i w efekcie na studiach uczyłem się o wiele
mniej niż mogłem się nauczyć. Ogromną ilość swojego czasu przeznaczałem na gry komputerowe, uczyłem się tak, żeby te studia jakoś
pozaliczać i to mi się częściowo udało, ale myślę sobie dzisiaj, że
mogłem o wiele więcej skorzystać i wiedziałbym więcej o rzeczach,
którymi zajmuję się w swojej pracy, nie musiałbym się dzisiaj dokształcać. Drugą rzeczą, której myślę w sensie negatywnym, to że
straciłem zdrowie przez gry komputerowe. Mam dzisiaj problemy
z kręgosłupem i ze wzrokiem. Pamiętam taką dramatyczną noc z
graniem przez długi czas, kiedy siedziałem przed grą i myślałem
sobie „a to jeszcze tylko jeden poziom” aby dojść do końca gry. Gdy
noc się skończyła i wschodziło słońce, które bardzo intensywnie
świeciło mi w oczy przez okno, myślałem tylko o tym, żeby skończyć
grać, ale nie byłem w stanie przestać. Co robiłem wtedy? Kładłem
się na 10-15 minut z zamkniętymi oczami, nie po, to, żeby jak każdy
normalny człowiek iść spać i odpocząć, tylko, żeby trochę mnie
mniej oczy bolały i tak zrobiłem kilkukrotnie, aż wreszcie tę grę
skończyłem. To było najbardziej nieprzyjemne moje doświadczenie
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związane z grami. W tym czasie zdarzyło mi się, że siedziałem przed
komputerem ponad dobę. Wtedy kiedy siedziałem przez noc, to
oczy mnie tak bolały, jak gdyby ktoś mi wkładał igiełki w oczy. To
było dla mnie najbardziej przełomowe doświadczenie. Wtedy
stwierdziłem, że coś trzeba z tym zrobić, bo stracę zdrowie i wzrok.
Zacząłem wtedy szukać jakiejś grupy, która mi dawałaby wsparcie,
a że żadna taka grupa w Polsce nie istniała, to akurat tak się zdarzyło, że czegoś podobnego szukał też mój kolega z Poznania, później kolega z Krakowa i w 2009 powstała nasza grupa, która
początkowo nazywała się Anonimowi Uzależnieni od Gier Komputerowych, ale żeby zobaczyć szersze zjawisko z tym związane, zmieniliśmy nazwę na Anonimowi Uzależnieni od Komputera. Dzisiaj
mogę powiedzieć tyle, że staram się korzystać z komputera, internetu jako narzędzi do konkretnych rzeczy, a nie jako przedmiotów,
które mają przejmować kontrolę nad tym co robię. Moim sukcesem
związanym z ostatnimi 2-3 latami mojej działalności w grupie Uzależnionych od Komputera jest właściwie całkowita rezygnacja z
portali społecznościowych, które kiedyś bardzo dużo czasu i energii
mi pochłaniały. Teraz już pod tym względem jest znacznie lepiej. W
domu staram się korzystać z komputera w małych ilościach, a najlepiej wcale i coś co mi w tym bardzo pomaga to, kiedy mam do
zrobienia ileś tam rzeczy w komputerze, na które potrzebuję więcej
czasu, to biorę kartkę, spisuje je sobie w punktach, wyznaczam czas
jaki będzie mi do tego potrzebny, nastawiam budzik i dopiero wtedy
włączam komputer aby zrobić te rzeczy. W pracy jest to o wiele trudniejsze, gdyż jestem programistą i to czego doświadczam to jest
mnóstwo różnych rozproszeń, gdyż internet jest moim narzędziem
pracy. Wciąż się uczę tego, żeby te rozproszenia były jak najmniejsze.
I zdarzało mi się już takie dni, kiedy nie miałem rozproszenia. Wynikały one z mojego nałogowego korzystania z forów internetowych,
poszukiwanie informacji, które nie są mi potrzebne do pracy, tylko,
żeby się dowiedzieć jeszcze czegoś, co jest ciekawe. Samo zdefiniowanie tego czym jest dla mnie nałóg, uzależnienie od internetu i od
komputera, zajęło mi pół roku. Zrobiłem sobie wtedy listę rzeczy,
które są dla mnie nałogowymi zachowaniami.
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Magdalena Lejzerowicz
Bardzo dziękuję. Czy jest jakaś średnia wieku osób, które
uczestniczą w grupach, w których pan działa i ewentualnie jaka
była, czy jest najmłodsza osoba, która się zgłosiła do takiej grupy
uzależnionych czy to od gier, czy od komputera?
Pan Robert
Do tej pory większość osób, które się do nas zgłaszają, to są
osoby dorosłe, które doświadczają tego, że coś jest nie tak w ich
życiu, że ich funkcjonowanie nie jest takie jak być powinno, że
sobie nie radzą z różnymi rzeczami, i chcą to zmienić. Chyba tylko
dwie osoby były poniżej 30 roku życia, które się do nas zgłosiły i
powiedziały, że chciałby spróbować sobie lepiej radzić z funkcjonowaniem tak na co dzień i korzystaniem z internetu i z komputera.
Raczej są to w większości osoby dorosłe.
Pytania z sali
Chciałam zapytać o ten moment przełomowy, kiedy zdajemy
sobie sprawę z uzależnienia? I kiedy rozpocząć terapię?
Pan Robert
Nie jestem w stanie wskazać jednego takiego bardzo konkretnego
momentu. Tak jak wspomniałem jestem uzależniony od komputera,
internetu, gier komputerowych, mam też inne uzależnienia i okres,
w którym zacząłem pozytywne zmiany trwał około dwóch lat. Wtedy
zacząłem się zastanawiać nad programem 12 kroków, żeby coś zmieniać, wybrałem się na miting grupy SLAA i wiele się tam dowiedziałem. Natomiast takiego jednego bardzo konkretnego momentu,
kiedy bym powiedział, że jestem uzależniony od komputera, od gier,
internetu nie byłbym w stanie wskazać. Natomiast takim ważnym
wydarzeniem w moim życiu był moment kiedy ktoś mi postawił pytanie, czy ja kiedyś spotkałem Jezusa i czy jestem chrześcijaninem.
Wtedy po raz pierwszy w życiu zacząłem nad tym zastanawiać. Teoretycznie wydawało, mi się, że tak, staram się dobrze żyć i tyle. Ale
nikt mi nigdy wcześniej nie zadał takiego pytania. Ja to pytanie usły-
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szałem jak miałem 20 lat i wtedy stwierdziłem, że chcę Jezusa w
swoim życiu, że chcę być chrześcijaninem, chcę żeby Jezus był moim
Panem. Był to dla mnie moment przełomowy jeśli chodzi o moje podejście do życia. Doświadczyłem wtedy tego, że Jezus daje zbawienie
za darmo, choć uwalnianie z konkretnych nałogów zaczęło się u mnie
później. Doświadczałem prowadzenia, dzięki któremu różne konkretne zniewolenia w moim życiu się pokazywały. Wcześniej miałem
świadomość, że one są, ale nigdy nie myślałem, że mogę coś zrobić,
żeby z nich wyjść. Teraz zacząłem nad nimi pracować by się od nich
uwalniać. I zacząłem tego doświadczać.
Pytanie z sali
Czy założył Pan jakąś fundację? Czy mógłby Pan podać adres
strony internetowej tej grupy wsparcia.
Pan Robert
Nasza grupa jest grupą 12-krokową. Formalnie żadnej fundacji
związanej z naszą działalnością jeszcze nie rejestrowaliśmy. Mamy
dwie grupy w Warszawie, gdzie odbywają się mitingi. Mitingi
pierwszej grupy odbywają się w poniedziałki na ulicy Siennej, drugiej raz na miesiąc w sobotę na ulicy Klasyków. To są grupy 12–
krokowe, gdzie przychodzą ludzie, którzy potrzebują pomocy. Nie
jest to jeszcze nigdzie formalnie umocowane. Tak jak na przykład
Anonimowi Alkoholicy mają swoje struktury, instytucje. Nasza
grupa jest dosyć młodą grupą i powolutku nad różnymi takimi rzeczami pracujemy, ale to się dzieje organicznie. A jeśli chodzi o
stronę internetową to jest anonimowi-siecioholicy.org. Tam można
znaleźć informacje o naszej działalności.
Pytanie z sali
Proszę o wyjaśnienie terminu rozproszenia?
Pan Robert
Rozproszenie dla mnie w pracy jest jakimkolwiek używaniem
komputera lub internetu nie związanym z zadaniem, którym się zaj-
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muję. Czyli na przykład zajmuję się poszukiwaniem technicznej informacji dotyczącej wykorzystania jakiegoś kawałka kodu, a ktoś
mi w tym samym czasie przysyła maila z linkiem do jakiegoś fajnego
śmiesznego filmiku. Jeśli od razu skasuję takiego maila, lub kliknę
w link ale w ciągu najdłużej minuty go zamknę – to jest to przeze
mnie rozumiane jako rozproszenie. Jeśli bym natomiast zaczął oglądać filmik, i może by mi się jeszcze pojawiła chęć obejrzenia następnego podobnego – to by to było przeze mnie rozumiane jako
lekkie nałogowe zachowanie. Kiedyś zdarzały mi się takie nałogowe
zachowania, które trwały nawet kilka godzin, i w momencie otrzeźwienia, gdy wstawałem od komputera – często nie byłem w stanie
nawet dokładnie sobie przypomnieć, co robiłem i w jakim celu.
Takie zachowania określam jako ciężkie zachowania nałogowe.
Zatem rozproszenie jest czymś, czego w pracy z komputerem uniknąć się nie da, natomiast nie musi się rozwinąć i przejść w fazę bycia
nałogowym zachowaniem.
Magdalena Lejzerowicz
Bardzo dziękuję. Myślę, że każdy z nas może sobie odpowiedzieć na pytanie czy jego postępowanie z komputerem i internetem
jest nałogiem, czy nie?
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Chciałabym dać krótki komentarz naukowy do tego co mówił
pan Robert. Użył on dwa terminy, które są mało znane. SLAA, czyli
grupa anonimowych osób uzależnionych od seksu oraz grywalizacja, czyli systemem motywacyjny, który pozwala utrzymywać się w
grze. Jest to system nagród opracowany w odpowiedni sposób. Te
nagrody są raz duże, raz małe, raz ich nie ma a system jest opracowany tak, żeby w tą grę jeszcze bardziej wciągnąć. Grywalizacja jest
metodą motywacyjną i używamy jej też w terapii osób uzależnionych jako jedna z metod pracy, ponieważ motywuje ona do osiągnięcia celu poprzez małe kroki.
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Agnieszka Taper
Reprezentuję fundację Bonum Humanum. Zajmuję się niemal od
dziesięciu lat kwestiami związanymi z profilaktyką zachowań ryzykownych w cyberprzestrzeni. Czyli jednym słowem jestem edukatorką
medialną. Uczę dorosłych, rodziców, nauczycieli, a także dzieci jak
być bezpiecznym w świecie cyberprzestrzeni i na co zwracać uwagę,
między innymi na kwestie związane z pewnymi patologiami, zaburzeniami związanymi z korzystaniem z technologii cyfrowych. Początek
lat 90. to jest czas kiedy internet pojawia się na świecie bardziej niż
powszechnie, bo został uwolniony, wcześniej był restrykcyjnie ograniczony do wojska i uczelni. W pewnym momencie wszyscy uzyskali
do niego dostęp, przede wszystkim bizness, i jak się to skończyło widzimy w tej chwili. Jeżeli chodzi o ten pęd technologii, który jest
wielki, zastanówcie się państwo jak długo macie smartfony. To będzie
kilka lat. Ja pamiętam jak byłam na studiach to widziałam pierwszy
raz w Teleexpresie telefony, które miały kamerę i kolorowy wyświetlacz i to były prototypy telefonów, z których będziemy korzystać.

Agnieszka Taper
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Jeżeli chodzi o moje wystąpienie dzisiaj, to chciałabym przede
wszystkim zwrócić uwagę jak się to pojęcie uzależnienia od internetu i od wszelkich innych technologii cyfrowych rozwijało, bo
warto byłoby mieć tego świadomość. Bo to nie jest wcale tak, że
jak się pojawił internet i ludzie zaczęli z niego korzystać, to od razu
wszyscy wpadali w nałóg, a przynajmniej część z nich. W 1995 roku
Ivan Golldberg, jeden z nowojorskich słynniejszych psychiatrów
założył stronę, na której skupiał różnych psychiatrów z całego kraju,
ze Stanów Zjednoczonych, ta strona dalej istnieje, to jest strona psycom.net. Opisał w ścisły sposób jak powinna wyglądać charakterystyka uzależnienia od internetu. Nazwał to twardo Internet
Addiction Disarder, czyli zaburzenie związane z uzależnieniem od
internetu. Ale jego wystąpienie miało charakter prześmiewczy. Jednak okazało się, że jego koledzy i koleżanki po fachu, jak zaczęli
to czytać, zaczęli wysyłać mu maile zwrotne, że wiedzą o czym on
pisze, bo oni mają dokładnie tak jak on napisał o tych kryteriach
diagnostycznych. I co się okazało. Pojawiły się już wtedy, w 1995
roku pierwsze badania na studentach na temat tego jak korzystają
z internetu. Jeden z badających psychiatrów podał, że jeden z jego
studentów potrafił korzystać z internetu nawet 11 godzin dziennie.
Wtedy w badanej grupie były jeszcze osoby, które z internetu nie
korzystały w ogóle. Od czasu tych pierwszych badań upłynęło 23
lata, niby niewiele, a z drugiej jednak strony jaka przepaść w porównaniu z dzisiejszymi czasami. W 1996 roku pojawia się Kimberly Youkg, podjęła się przeanalizować temat. Zrobiła badania,
też na studentach, badania w internecie, bo tak było najłatwiej to
uzależnienie od internetu zbadać. Wyszło wtedy na jaw, że są osoby,
które wykazują skłonność do korzystania z internetu przez wiele
godzin dziennie. Czyli właśnie wracamy do tego kryterium diagnostycznego pod tytułem „ile godzin”. Ale zauważyła również, że te
osoby wykazują konkretne zachowania. Takimi kryteriami diagnostycznymi dla Kimberly Young, poza tym silnym pochłonięciem,
było na przykład to, że rzutuje ono na życie społeczne, zawodowe,
edukacyjne i rodzinne. Kimberly Young położyła podwaliny pod
to wszystko, co się dzieje w tej chwili, czyli analizowanie kwestii

147

związanych z zaburzeniami związanymi z technologiami cyfrowymi. Jest to utrata kontroli nad czasem, są to też kłamstwa na
temat ilości czasu spędzanego w sieci. Kimberly Young zajmowała
się uzależnieniem od hazardu i na podstawie tego stworzyła wspomniane kryteria. Ale stworzyła też kwestionariusz. Pozytywna odpowiedź na 5 pytań oznaczała, że pojawił się problem. Te pytania
można znaleźć w sieci. Czy jesteście zaabsorbowani internetem, czy
czujecie potrzebę coraz częstszego korzystania z internetu, czy podejmowaliście próby ograniczenia czasu, albo zaprzestania korzystania z internetu i to się nie udawało, czy czuliście się źle, mieliście
stany depresyjne, poirytowanie, jeżeli próbowaliście przestać korzystać z internetu, czy dla internetu ryzykowaliście utratę pracy,
albo zawalenie roku? To są konkretne pytania i pięć odpowiedzi
pozytywnych wskazywało, że pojawił się problem. Kimberly Young
pracowała nad całym procesem wchodzenia w uzależnienie od internetu., czyli najpierw to zaangażowanie, fascynacja, moment, w
którym internet zaczyna zastępować różnego rodzaju sytuacje w
życiu codziennym i w końcu ucieczka do świata internetu, który
zastępuje świat realny w wielu aspektach, przede wszystkim w
aspekcie emocjonalnym. Jeżeli chodzi o rodzaje wchodzenia w uzależnienie, to ich było dużo. Na przykład związane z wyszukiwaniem
informacji, czyli tak jak pan Robert wspominał, jeden artykuł, szukam dalej, znów coś przeczytam, bo coś mnie zainteresuje i okazuje
się, że mieliśmy przeczytać tylko jedną informację, a dwie godziny
później jesteśmy prawie jak Wikipedia, czyli jesteśmy ekspertami
na temat jednego pojęcia. Gdy wczoraj przeglądałam różnego rodzaju artykuły i sprawdzałam czy coś nowego się nie pojawiło, to
też spędziłam godzinę na skakaniu między jedną stroną, a drugą,
żeby zebrać różnego rodzaju informacje dotyczące uzależnienia od
gier i uzależnienia od internetu w ogóle.
Badania zapoczątkowane przez Kimber Young wywołało szeroką dyskusję. Na przykład Richard A. Davis zwrócił uwagę, że nie
powinniśmy tego nazywać uzależnieniem, ponieważ w przeciwieństwie do uzależnień związanych z substancjami nie ma tutaj zależności i zjawisko jest mało zbadane. Zwrócił również uwagę, że

148

powinniśmy przede wszystkim pamiętać, że występuje tutaj kwestia
procesu poznawczego, że są to kwestie pamięciowe i myślowe. Podzielił on te zaburzenia na dwa typy. Po pierwsze specyficzne, patologiczne korzystanie z Internetu i zaznacza się tu związek z
wcześniej występującym uzależnieniem. Na przykład alkoholizmem, hazardem, narkotykami. Ten typ zaburzenia jest określany
jako wtórny i zastępujący to poprzednie. I drugi rodzaj to związane
przede wszystkim z obecnością innych ludzi w sieci, czyli zaburzenie związane z kontaktami z ludźmi, którzy w tej sieci są, którzy z
nami rozmawiają, grają i po prostu odpowiadają na nasze potrzeby.
Pojawił się na przykład podział Blocka na trzy grupy: nałogowe
uczestniczenie w grach komputerowych, zaabsorbowanie seksualne, czyli na przykład pornografia, seksting, kamerki, oraz komunikacja. Z kolei John Suler zwrócił uwagę na to, że możemy
podzielić uzależnienie na dwa typy: społeczne i niespołeczne, czyli
takie, które jest skoncentrowane na kontaktach z innymi ludźmi
oraz na takie, które jest skoncentrowane przede wszystkim na informacji, czyli tam drugi człowiek tak naprawdę nie jest potrzebny.
W Polsce tematem zajmuje się i zajmowało się również wielu
badaczy, m. in. Bohdan Woronowicz, znaczący autorytet w zakresie badań uzależnień, który wskazywał, że jest to zaburzenie, które
dotyka specyficznej grupy osób, czyli osób młodych sfrustrowanych, takich, które mają problemy emocjonalne, takich, które już
mają jakieś zaburzenie związane z nałogami związanymi z uzależnieniami, takich, które mają niską samoocenę, które mają problemy
w związku małżeńskim, które mają dysfunkcje seksualne, czy które
są nieśmiałe. Wskazał więc na konkretne źródła, które mogą być
przyczyną tego, że człowiek ucieka w świat technologii cyfrowych.
Używam pojęcia technologie cyfrowe, a nie internet, ponieważ wraz
z pojawieniem się internetu pojawiło się coraz więcej tych technologii, które potrafią nas wciągać. Woronowicz wskazał, podobnie
jak Kimberly Young, na pewne etapy, które wiążą się z zaangażowaniem w aktywności związane z internetem, czyli od pewnej fascynacji, przez to, że nagle orientujemy się, że to korzystanie z
internetu, granie w różnego rodzaju gry, czy korzystanie z telefonu,

149

pozwala nam pozbyć się poczucia dyskomfortu, że wpływa pozytywnie na nasze stany lękowe, że czujemy się po prostu lepiej, stopniowo zwiększamy ilości czasu poświęcanego internetowi, zrywamy
kontakty z otoczeniem zewnętrznym, w efekcie pojawiają się problemy. Jest to stały wzorzec, który wszyscy, którzy zajmują się tym
zaburzeniem podkreślają. Jest to taki, może niekoniecznie zamknięty krąg: fascynacja, zaangażowanie i problemy wynikające z
nadmiernego zaangażowania.
Jeżeli chodzi o samo pojęcie, to pojęć tego co jest związane z
samym internetem, jest dużo, bo wskazują na czynniki składowe
związane z internetem (inaczej siecioholizm, infozależność i internetozależność). A więc: uzależnienie od gier komputerowych, uzależnienie od smartfona. Fundacja Dbam o Zasięg proponuje
określenie fonoholizm.
Obecnie WHO zapowiada, że w 2018 roku nastąpi zmiana i
powstanie nowe ICD 11, czyli następca ICD 10 i pojawi się tam
pojęcie Gaming disorder. I tu zwracam państwu uwagę, żeby nie
nazywać tego uzależnieniem, a nazywać to zaburzeniem związanym
z korzystaniem telefonów, z graniem, z korzystaniem z internetu,
ponieważ uzależnienie wydaje mi się tutaj za mocnym określeniem.
Jak się posłucha specjalistów z WHO, na ich stronie można obejrzeć wywiad z jednym z ich specjalistów związanych z zaburzeniami
związanymi z korzystaniem z technologii cyfrowych, to wskazuje
on tam jasno, że nie mówimy o nie wiadomo jak szerokim problemie, ale jest na tyle szeroki, że w końcu po dwudziestu kilku latach
uznano, że trzeba coś z tym zrobić i że trzeba to rzeczywiście wpisać, bo tak jak pani mówiła praktycy, terapeuci mają problem, bo
rzeczywiście zdarza się coraz więcej przypadków i myślę, że pani
to potwierdzi, że przychodzą osoby dorosłe i rodzice
z dziećmi, którzy mówią, „jestem osobą dorosłą i mam problem z
graniem, bo zajmuje mi dużo czasu, zaczynam zawalać różnego rodzaju rzeczy”. Warto sobie uświadomić, że średnia wieku graczy w
Polsce to jest około 30 lat. Jak dzieciom mówię, że dłużej gram w
gry niż one żyją, to zaczynają liczyć ile ja lat żyję, bo wychodzi im,
że koło 100 lat. Teraz zaburzenie to ma być zdiagnozowane przede
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wszystkim na podstawie zachowania. Oni nie wymyślają tutaj niczego nowego, wskazują, że granie powoduje zaburzenia przede
wszystkim w życiu społecznym człowieka, w jego rodzinie, w jego
pracy zawodowej, generalnie w całym jego dniu codziennym. Granie w gry staje się priorytetowe, ważniejsze niż świat realny i ma to
trwać przynajmniej 12 miesięcy taki stan. Mój mąż jest obecnie
chory i siedząc w domu przez tydzień, gra w gry. Kiedy go diagnozuję fachowym okiem jeszcze się nie boję o niego, bo chodzi do
pracy, nie zaniedbuje obowiązków domowych i małżeńskich. W sytuacji, że musi przebywać w domu, bo jest chory, może siedzieć i
grać. Natomiast jeżeli widziałabym taką sytuację, że gra za dużo na
zasadzie „nie idę do pracy, bo wyszła nowa gra”, a takich znajomych mam, którzy jak wychodzi premiera gry biorą L-4 na trzy dni,
bo muszą sobie pograć, muszą być tą pierwszą osobą, która przejdzie grę do końca, to jednoznacznie są to zachowania zaburzone.
Ale to nie jest tak, że uzależnienie od gier jest nowością na rynku
terapeutycznym. Mark Griffiths analizował ludzi, którzy grali na
automatach do gier, i sprawdzał jak się zachowują i wyróżnił kilka
kryteriów, które mówią, kiedy pojawia się problem z graniem, czyli
na przykład czas dłuższy niż zaplanowany, kłopoty z życiem towarzyskim, ze szkoła, z pracą zawodową, zaniedbywaniem obowiązków domowych itp. Wskazywał też na kradzież pieniędzy na gry i
to jest widoczne szczególnie u młodszych graczy. Często grają na
urządzeniach mobilnych podłączonych do kont rodziców, którzy
swoje urządzenia mają podłączone do kart kredytowych, i nie zauważają często, że od czasu, do czasu znikają im drobne kwoty.
Griffiths zwrócił też uwagę na wzrost agresji przede wszystkim w
momentach kiedy młody człowiek został oderwany od źródła swojej
przyjemności, od źródła swojej ucieczki od świata realnego. Była
kiedyś taka słynna sprawa, opisana w gazetach, że syn uderzył
matkę krzesłem, bo wyłączyła mu komputer jak grał.
Griffiths wykazuje podobieństwo wspomnianych zaburzeń z zaburzeniami związanymi z uzależnieniami chemicznymi. W momencie przerwania gry, dostępu do komputera itp. pojawiają się objawy
abstynencyjne, czyli rozdrażnienie, problemy ze snem, problemy w
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kontaktach między ludzkich, poirytowanie i może dojść do pewnych zaburzonych zachowań. Mówił o tym pan Robert, że mimo
tego, że pracuje nad sobą zauważa, że jednak te zachowania zaburzone się pojawiają.
Kolejne pytanie, dlaczego dzieci uciekają w gry. Na to pytanie
szukało odpowiedzi wielu badaczy. Nie chodzi tylko o kwestie związane z chemią mózgu, ale zwrócono uwagę na to, że rodzice mają
obecnie coraz mniej czasu dla dzieci. Coraz częściej spotyka się rodziców uciekających od obowiązku wychowania swojego potomstwa na zasadzie wykorzystania mediów elektronicznych jako niań.
Gry są świetną nianią, bo potrafią zaangażować dzieci na długie godziny, a rodzice mają spokój i są spokojni, bo dziecko siedzi w swoim
pokoju, jest w miarę cicho i nie przeszkadza im kiedy chcą odpocząć
po ośmiu, dziesięciu godzinach pracy poza domem. Uważają, że
mogą być spokojni, bo ich dziecko nie chodzi po podwórkach, nie
pije piwa, nie zadaje się z podejrzanym towarzystwem, czyli nie
dzieje się nic złego. Oczywiście jest to złudne. Kiedy pojawiają się
problemy w domu, to dziecku najłatwiej uciec w ten świat, który
jest na wyciągnięcie ręki, jest fajny, kolorowy i w którym ono samo
decyduje. Podobnie kiedy pojawiają się problemy w szkole, złe
oceny, czy jakieś problemy w środowisku rówieśniczym, w grach
można znacznie łatwiej odnieść sukcesy i one kosztują mniej energii,
niż to co się dzieje w świecie rzeczywistym. To co podkreśla się przy
zaburzeniach związanych z korzystaniem z technologii cyfrowych,
to jest to, że pojawiają się one wtedy, kiedy już coś się dzieje źle z
psychiką człowieka, czyli na przykład jakieś zaburzenia pojawiły się
wcześniej. Ostatni raport o zdrowiu Polaków wykazał, że u młodych
ludzi, między 15, a 18 rokiem życia wzrosła liczba osób, które są objęte opieką psychologów i psychiatrów ze względu na stany depresyjne, na stany lekowe. Brakuje u nich zaspokojenia potrzeb
psychicznych, a także potrzeby wolności. Rodzice stale kontrolują
życie swoich dzieci, chociażby przez to, że dzieci mają cały czas telefony komórkowe przy sobie i mają obowiązek cały czas odpowiadać na każde wezwanie rodzica. Poczucie wolności jest potrzebne
młodemu człowiekowi, żeby popełniał błędy, bo jak nie popełni błę-
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dów, to się niczego nie nauczy. Potrzebne jest również po to, żeby
mógł być za siebie odpowiedzialnym. 13-15-latek potrzebuje tego,
żeby się zdrowo rozwijać, żeby być bardziej samodzielnym. Obecnie
przesuwa nam się granica dojrzewania. Człowiek zaczyna dojrzewać
dopiero około 24-26 roku życia. Ta granica dorosłości nam się strasznie rozciągnęła. Oraz zaspokajanie potrzeby przynależności, bo
„rozmawiam z innymi ludźmi”, nagrody, oraz kompetencje, „może
jestem słaba z matematyki, ale za to świetnie czaruję i mój mag jest
najlepszy na serwerze”. I to jest takie potwierdzenie, że w czymś
jest się dobrym. Każdemu z nas jest to potrzebne. Jedni będą świetnie siekać cebulę, inni będą rozwiązywać krzyżówki z New York Timesa w pięć minut, a jeszcze inni będą świetni w grach
komputerowych i będzie im to wystarczać.
Naukowcy badający różnego rodzaju wpływy gier na młodych
ludzi wskazują na przykład na brak konsekwencji czynu w świecie
wirtualnym w stosunku do świata rzeczywistego, szczególnie w
grach, w których jest przemoc, możliwość powtarzania jednej czynności wiele razy w grach oraz to, że silnie się koncentrujemy.
Było tu powiedziane, że nikt nie umarł od grania, natomiast
przykłady azjatyckie nam pokazują, że jednak dzieją się takie rzeczy.
W Korei gracz umarł w kafejce i kiedy leżał, obsługa kafejki stwierdziła, że on pewnie śpi, bo wcześniej czasami przysypiał przed
komputerem. Obecnie Korea zaczyna szkolić psychiatrów, psychologów, terapeutów. W Chinach, 2005 rok młoda dziewczyna umarła
w trakcie grania. Od 2008 roku oficjalnie uznaje się w Chinach uzależnienie od gier i internetu za chorobę.
Co jest bardzo istotne? Odpowiedzieć na pytanie czy to zaburzenie, czy uzależnienie. Odpowiedziałabym „i tak i nie”. Sama jestem zwolenniczką określenia zaburzenie, natomiast najnowsze
badania pokazują, że jeżeli chodzi aktywność dopaminy w mózgu
człowieka w trakcie grania, w trakcie korzystania z technologii cyfrowych, jest ono na takim samym poziomie jak w przypadku uzależnień od substancji chemicznych. Układ nagrody jest tak silnie
atakowany i dopamina jest tak niezmiernie potrzebna naszemu
mózgowi, że jednak odpowiedź mózgu jest bardziej po stronie uza-
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leżnień, niż po stronie zaburzeń. Mottem internetu jest „ma człowiek rozum i rękę” czyli odpowiedzialne korzystanie z internetu.
Jednak jest z tym różnie. Uważam, że zaburzeń byłoby mniej, gdyby
edukacja medialna dzieci i rodziców w tej kwestii stały na wyższym
poziomie. Jesteśmy fatalnym pokoleniem, jeżeli chodzi o uczenie
młodych ludzi jak mają korzystać z internetu i komputera, bo nas
nikt tego nie nauczył. W efekcie nie nadążamy za naszymi dziećmi.
My mówimy nowoczesne technologie cyfrowe, a dla dzieci to one
nowoczesne nie są. Dla nich nowoczesne będzie to co się pojawi
jak one będą miały lat 18. Na przykład technologie poruszania się
Ziemia – Mars. Dlatego zostawiam państwa z dużym znakiem zapytania czy powinniśmy mówić o zaburzeniach czy powinniśmy
mówić o uzależnieniach i jak powinniśmy je leczyć i im zapobiegać.

DYSKUSJA
Joanna Karaś
Mam pytanie do pani Magdaleny. Jaki powinien być pierwszy
krok, jeżeli rodzic stwierdzi, że jego dziecko najprawdopodobniej
jest uzależnione od elektroniki?
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Kiedy pracuję z osobami uzależnionymi od nowych mediów, to
tak naprawdę pracuję z rodzicami, a nie z dzieciakami, ponieważ
jestem systemowcem i wychodzę z założenia, że jeżeli nauczę ich
odpowiednich sposobów komunikacji, jeżeli nauczę ich bycia
z dzieckiem, stawiania zasad, bycia konsekwentnym i takiego organizowania czasu, żeby był dla dziecka ciekawy, dobry i żeby to
dziecko potrafiło się zainteresować tym czasem i chciało go spędzać, to okazuje się, że ich dzieci nie potrzebują mojej pomocy, bo
oni sobie sami z tym radzą. Więc tak naprawdę terapia powinna
objąć w pierwszej kolejności rodziców, którzy nauczą się rozmawiać
z dzieckiem, zauważać go, nauczą się spędzać z nim czas, stawiać
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mu granice i często to całkowicie wystarcza. Potrzebna jest edukacja rodziców, aby wiedzieli, że dzieci na skutek niekontrolowanego
korzystania z komputera bywają agresywne, mają kłopoty ze snem,
kłopoty z jedzeniem, z koncentracją. Trzeba powiedzieć rodzicom,
co zrobić z takim dzieckiem. W takiej sytuacji najlepiej udać się
do terapeuty, a być może na warsztaty dla rodziców, żeby rodzice
potrafili spędzać z dzieckiem czas, potrafili z nim rozmawiać, okazywać zainteresowanie, a jednocześnie aby potrafili być konsekwentni. Gdy rodzice spędzają bardzo dużo czasu w pracy, to często
mają poczucie winy w stosunku do dziecka i chcą mu to wynagrodzić i czasami to nadmiarowe wynagradzanie powoduje dużo większe kłopoty niż brak tego wynagradzania. Dają mu wszystko co
zechce, bo czują się winni i gdzieś tam umyka to, co jest najważniejsze, czyli kontakt z dzieckiem, spędzanie z nim czasu i okazywanie mu miłości. Poczucie bezpieczeństwa i poczucie miłości w
domu, w którym są zasady, są granice i kiedy rodzic jest rodzicem,
a nie tylko przyjacielem jest nie do zastąpienia.
Zachęcam rodziców, żeby ustalili, że na przykład niedziela jest
dniem bez komputera. I jest takim dniem, który spędzamy wspólnie.
Możemy grać w planszówki, jeżeli to wszyscy lubimy, ale możemy
zaproponować pogranie w w Paintballa, pójście do parku liniowego,
na ściankę wspinaczkową, pójście razem na basen, na spacer, zorganizować sobie grę miejską. |Jest mnóstwo rzeczy, które możemy
robić nawet jak dziecko ma 15, 18 i 30 lat. Bo dzieckiem jesteśmy
do końca naszego życia, a nie tylko do końca życia rodziców.
Joanna Karaś
Jeszcze jedno pytanie. Jaki jest bezpieczny czas gry dla dziecka
w wieku 7-13 lat?
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dzieci do 6 roku życia nie powinny w ogóle grać. Później nie
więcej niż do jednej godziny dziennie. W soboty, kiedy czas jest
wolny, to mogą być na przykład 2 godziny, albo proszę rodziców,
żeby umawiali się z dzieckiem niekoniecznie na czas, ale na przy-
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kład na jedną planszę. Trzeba zrozumieć dzieci. Nikt nie lubi aby
mu przerywać w połowie układania planszy. Więc lepiej umówić
się na przykład na przejście planszy lub na przejście jakiegoś etapu
gry i to kontrolować. A jeżeli na czas to nastawić budzik i przypominać dziecku umowę. I być konsekwentnym.
Agnieszka Taper
Chciałabym tylko coś podpowiedzieć odnośnie gier, bo jestem
fanką włączania gier zarówno do edukacji, jak i do wychowania.
Zawsze zachęcam rodziców, żeby chociaż na pół godziny usiedli z
dzieckiem i zobaczyli w co dziecko gra. Jeżeli gra w grę wieloosobową, bo teraz takie są najpopularniejsze w tym przedziale wiekowym, które są grami meczowymi, na zasadzie dwóch drużyn
naprzeciwko siebie to trudno sobie wyobrazić, że kiedy zaczyna się
druga połowa meczu to trzeba przerwać, bo mama woła bramkarza
na obiad. Tak się nie da. Dlatego warto usiąść i popatrzeć w co
dziecko gra i wtedy dopiero omówić warunki końca gry. Dlatego
tak ważne jest zaangażowanie rodzica w rozrywki dziecka.
Magdalena Lejzerowicz
Bardzo dziękuję. Ja muszę się przyznać, że jestem bardzo surowa. Pozwalam tylko w weekend do godziny. Natomiast zgodnie
z instrukcją i świadomie zagrałam w maincraft, żeby wiedzieć o co
chodzi. Ostatnio byłam świadkiem rozmowy młodych ludzi. Jeden
z chłopców powiedział, że w jakąś grę grał około 2000 godzin. Tyle
życia przegrał – pomyślałam.
Ewa Walczak
Ja się chciałam zapytać o zdanie na temat programów typu
„opiekun”.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Ja tylko odpowiem z punktu widzenia terapii, ponieważ główny
obszar mojej pracy to są pacjenci uzależnieni od seksu i od pornografii. Korzystają oni z programu Beniamin, z programu K-9. Są to
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Magdalena Lejzerowicz i Agnieszka Taper

programy, które zabezpieczają przed dostępem do treści pornograficznych. Moi pacjenci korzystają też ze specjalnych kart dla dzieci,
do tabletów, smartfonów, które mają wbudowaną blokadę do treści
pornograficznych. Ja to wszystko wykorzystuję z moimi pacjentami
i korzystam na bieżąco i na stałe z tych programów.
Agnieszka Taper
Na spotkaniach z rodzicami w szkołach zawsze proponuję, szczególnie w młodszych klasach, by nauczyć swoje dzieci, kontroli nad
tym co robią, dlatego, że rodzice są odpowiedzialni prawnie za to co
dziecko zrobi, a jak nabroi i będzie na przykład sprawcą cyberprzemocy, to rodzic stanie przed sądem rodzinnym dla nieletnich. Dopiero wtedy rodzicom otwierają się oczy, że niby to rzeczywistość
wirtualna, ale jednak ta odpowiedzialność prawna za zachowanie
dziecka jest. Co na przykład radzę. U młodszych dzieci jeśli korzystają z naszych sprzętów, to żeby miały swoje konto i nawet na naszym
sprzęcie, z którego dziecko korzysta, czy to będzie tablet, telefon, czy
komputer, żeby takie konto dziecka z ograniczonymi możliwościami
było, zainstalować program rodzicielski. Szkołom radzę by robiły ro-
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dzicom szkolenie prowadzone przez informatyka, bo w każdej szkole
taki program musi być zainstalowany na komputerach, do których
mają dostęp dzieci. To jest prosta obsługa i prosta instalacja. Do 1415 roku życia te programy mają różne opcje, albo blokują dostęp do
danych stron, albo meldują co dziecko robi. W tym drugim przypadku niczego dziecku nie blokujemy, ale widzimy, i jeżeli nasze
dziecko zaczyna wchodzić na strony pornograficzne, to już jest informacja, że trzeba się zająć rozwojem seksualnym dziecka, a chociaż
powiedzieć co pornografia wypacza i dlaczego jest zła. Jak zaczyna
wchodzić na jakieś strony, które nam się nie podobają, to też jest dla
nas rodziców informacja, że warto jakimś problemem w życiu naszego dziecka bardziej się zainteresować.
Zwracam też uwagę na nadążanie za technologiami. Na przykład
Facebook wydał teraz wersję Mesengera Kids, gdzie rodzic zakłada
dziecku konto i ma dostęp do tego z kim dziecko rozmawia, nie do
treści, ale ma kontrolę nad tym z kim dziecko się porozumiewa przez
internet. A dzieci z Mesengera zaczynają już korzystać w 4 klasie
szkoły podstawowej. Więc warto o tym pamiętać.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Jeszcze tak anegdotycznie a´propos odpowiedzialności rodzica.
Gdy nasza córka miała 3 lata mój mąż oglądał coś na allegro, ona
chciała pić, więc odszedł od komputera. W tym czasie ona podeszła
i coś kliknęła. Okazało się, że kupiła traktorek za 10 tysięcy złotych
i że tej transakcji nie można było odwołać i musieliśmy pożyczyć
pieniądze i ten traktorek kupić.
Magdalena Lejzerowicz
Bardzo dziękuję. Podsumowując wypowiedzi państwa, warto
kontrolować to co robimy ze swoim życiem, a też to co robią nasze
dzieci. A to czego nam najbardziej brakuje to czas, który powinniśmy spędzać ze swoimi dziećmi. Myślę że warto i trzeba przejąć
odpowiedzialność za to, że jesteśmy rodzicami. Bardzo dziękuję
wszystkim studentomi gościom. Dziękuje paniom prelegentkom i
panu Robertowi.
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CYTATY

Jan Paweł II, Encyklika Centessimus Annus, 01.05.1991
36. „Wypada teraz zwrócić uwagę na specyficzne problemy i
zagrożenia, które powstają w najbardziej rozwiniętych strukturach
gospodarczych i wiążą się z ich charakterystycznymi cechami. W
poprzednich fazach rozwoju człowiek żył zawsze w obliczu konieczności: jego potrzeby były nieliczne, narzucone poniekąd przez
obiektywne struktury jego cielesnej natury, działalność zaś gospodarcza była nastawiona na ich zaspokojenie. Jest jednak oczywiste,
że dziś problem polega nie tylko na tym, by dostarczyć człowiekowi
odpowiednią ilość dóbr, ale także by zaspokoić zapotrzebowanie na
jakość: jakość towarów produkowanych i konsumowanych, jakość
usług, z których się korzysta, jakość środowiska naturalnego i życia
w ogóle.
Dążenie do coraz lepszych i bardziej zadowalających warunków
życia i coraz większej zamożności jest samo w sobie uzasadnione;
trudno jednak nie podkreślić związanych z tym etapem rozwoju
nowych obowiązków i niebezpieczeństw. W sposobie powstawania
i określania nowych potrzeb zawsze się wyraża mniej lub bardziej
słuszna koncepcja człowieka i jego prawdziwego dobra. Poprzez
decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji ujawnia się określona
kultura jako ogólna koncepcja życia. To właśnie tutaj powstaje zjawisko konsumizmu. Określając nowe potrzeby i nowe sposoby ich
zaspokajania, koniecznie należy się kierować integralną wizją człowieka, która ogarnia wszystkie wymiary jego istnienia i która wymiary materialne i instynktowne podporządkowuje wewnętrznym
i duchowym. Natomiast odwoływanie się bezpośrednio do jego instynktów i ignorowanie na różne sposoby jego wolnej i świadomej
natury osobowej może prowadzić do wytworzenia nawyków konsumpcyjnych i stylów życia obiektywnie niegodziwych lub szkodliwych dla fizycznego i duchowego zdrowia. W samym systemie
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gospodarczym nie ma kryteriów pozwalających na poprawne odróżnienie nowych i doskonalszych form zaspokajania ludzkich potrzeb od potrzeb sztucznie stwarzanych, przeszkadzających
kształtowaniu się dojrzałej osobowości. Dlatego pilnie potrzebna
jest tu wielka praca na polu wychowania i kultury, obejmująca przygotowanie konsumentów do odpowiedzialnego korzystania z prawa
wyboru, kształtowanie głębokiego poczucia odpowiedzialności u
producentów i przede wszystkim u specjalistów w dziedzinie społecznego przekazu; konieczna jest także interwencja władz publicznych. (…).
Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest
styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być,
i chce więcej mieć nie po to, aby bardziej być, lecz by doznać w
życiu jak najwięcej przyjemności75. Dlatego trzeba tworzyć takie
style życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra, oraz wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i
inwestycji. W tym kontekście nie mogę ograniczyć się tylko do
przypomnienia obowiązku miłosierdzia, czyli obowiązku wspomagania z tego, co „zbywa”, a czasem nawet z tego, co „potrzebne”,
by dać ubogiemu to, co dla niego jest niezbędne. Mam na myśli
fakt, że również decyzja o takiej a nie innej inwestycji, w danej dziedzinie produkcji, a nie w innej, jest zawsze wyborem moralnym i
kulturowym. Przy zaistnieniu pewnych warunków ekonomicznych
i stabilności politycznej, absolutnie niezbędnych, decyzja o zainwestowaniu, czyli o daniu jakiejś społeczności okazji do dowartościowania jej pracy, płynie również z postawy ludzkiej sympatii i
zaufania do Opatrzności, w czym ujawniają się ludzkie przymioty
tego, kto decyduje”.
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Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji,
Kraków – Błonia, 18.08.2002
„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata,
który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba “wyobraźni miłosierdzia”,
aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby
nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy
podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni
wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia:
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)”.
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KONWERSATORIUM CI
(24 marca 2018 r.)

Uzależnienia behawioralne
– profilaktyka i terapia

Prowadzący: Katarzyna Banach, Fundacja Studio Psychologii Zdrowia,
pedagog, terapeutka uzależnień i współuzależnienia; Marcin J. Sochocki,
Fundacja Poza Schematami, socjolog; Ks. dr Stanisław Tokarski, UKSW,
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; Ks. Adam Zelga, proboszcz parafii bł. Edmunda Bojanowskiego
w Warszawie; Magdalena Smaś- Myszczyszyn, moderator, certyfikowany
specjalista terapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, kierownik studiów podyplomowych Specjalista terapii uzależnień SWPR.

Adam Zelga
Bardzo serdecznie państwa witam. Po śmierci Jana Pawła II niektóre środowiska zastanawiały się nad tym jak podjąć refleksję nad
jego nauczaniem. Nasze konwersatoria powstały jako wynik takiego
właśnie myślenia, żeby z nauczaniem Jana Pawła II coś zrobić. I
przez 12 lat, już trzynasty rok, spotykamy się, aby dyskutować o
różnego rodzaju ważnych problemach dotyczących współczesnego
człowieka. Bardzo serdecznie witam na kolejnym konwersatorium.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj znowu razem i że będziemy
mogli porozmawiać o trudnych problemach jakimi są uzależnienia-
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ks. Adam Zelga

Magdalena Smaś-Myszczyszyn
W panelu dzisiejszego Konwersatorium wezmą udział Ksiądz
doktor Stanisław Tokarski, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, pani Katarzyna Banach z fundacji Studio Psychologii Zdrowia, pedagog, terapeuta uzależnień i
współuzależnień, i pan Marcin Sochocki z fundacji Ponad Schematami, socjolog. Mając zaszczyt współprowadzić dzisiejsze Konwersatorium pragnę na początku oddać głos pani Katarzynie.
Katarzyna Banach
Tematem mojej prezentacji są uzależnienia behawioralne. Natomiast z uwagi na to, że jest to bardzo szeroki temat i bardzo
ciężko byłoby powiedzieć w ciągu 15 minut o metodach, strategii
terapeutycznej, związanych ze wszystkimi uzależnieniami behawioralnymi, więc postanowiłam skupić się na terapii nadużywania multimediów w kontekście pracy z nastolatkiem i z jego rodzicami.
Bardzo dużo mówi się na ten temat, że nastolatki non- stop siedzą w internecie. Nic ich nie interesuje, nie mają żadnych pasji, nie
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Paneliści

chcą już w ogóle rozmawiać z dorosłymi. Jest to związane z taką
narracją, że dzieci mają złą wolę, że są totalnie wycofane i siedzenie
przed komputerem jest objawem takiego buntu i niechęci wobec
dorosłych. Natomiast ja skłaniam się ku temu, że nadużywanie multimediów związane jest z nieumiejętnością zaspokojenia innych potrzeb. Dziecko jest często pozostawione samo sobie, jest zagubione
w świecie dorosłych, w którym rodzą się konflikty, lub kiedy rodzice się rozwodzą i kiedy jest między nimi próba sił, czy dziecko
będzie z mamą, czy będzie z tatą, albo gdy dziecko wyrywane ze
swojego środowiska, w którym wcześniej dorastało, jest w innej
szkole, i jest samotne, gdyż nie potrafi wejść w nową grupę rówieśników. Dziecko nie raz nie potrafi wyrażać swoich emocji. Internet
staje się idealnym, doskonałym narzędziem do zaspokojenia wszystkich potrzeb, gdyż odcina od tego, co dzieje się w domu, pozwala
odnaleźć grupę rówieśników, którzy je rozumieją. W grach dziecko
może być tym, kim naprawdę chce. Może przybierać rozmaite tożsamości i czuje się zdecydowanie lepiej ze sobą, niż normalnie czuje
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się na co dzień. Czuje się silny, czuje, że ma wpływ na wszystko, że
osiąga sukcesy, jest doceniany, przynależy do innych osób. Ma poczucie, że ma jakiś cel. W momencie kiedy rodzic zaczyna zauważać, że za długo dziecko siedzi przy komputerze i trzeba go od
niego odciąć, i zabiera router, wyłącza wi-fi, a wtedy dziecko reaguje agresją, złością. Nie ma się co dziwić, że w ten sposób reaguje,
bo przecież jest odcięte od zaspakojenia swoich potrzeb. W inny
sposób tych swoich potrzeb nie potrafi zaspokajać, nie potrafi wyrażać emocji, nie potrafi powiedzieć, co się z nim dzieje.

Katarzyna Banach

Kto jest najbardziej podatny na uzależnienia. Są to osoby młode,
zagubione w świecie dorosłych, które mają problemy emocjonalne,
które są wycofane, nie potrafią kontaktować się z innymi osobami,
albo z jakiś powodów nie przynależą do grupy rówieśniczej, są odrzucone, wchodzą w rolę kozła ofiarnego. Czyli ta naturalna potrzeba
młodego człowieka, jaką jest przynależność do grupy, jest niezaspokojona. Takie osoby mają niskie poczucie własnej wartości. Może nie
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mają takiego pola, żeby się w jakiś sposób zrealizować, może nikt im
nie podpowiedział w czym są dobre, może zbyt rzadko osoby takie
są chwalone i pokazywane są ich zasoby, ich mocne strony, ich kompetencje. Nikt im nie podpowiedział, jakie mogą mieć pasje, zainteresowania, nikt ich niczym nie zaraził. A internet na wyciągnięcie
ręki, w jednej chwili zaspokaja te wszystkie potrzeby. Stąd w czasie
rozmowy z rodzicami zachęcam do takiego podejścia, że gdy ich
dziecko ciągle siedzi w internecie, to przede wszystkim wyjść od tego
i zadać pytanie z jakiego powodu cały czas to robi i jakie zaspokaja
swoje potrzeby. Dlaczego ten internet jest taki ważny, co takiego robi
w tym internecie. Czy to są gry, jakieś aplikacje, czy może pisze bloga,
czy może ogląda jakichś youtuberów, którzy są dla niego autorytetami, ponieważ nie ma autorytetów w świecie dorosłych? I to jest
punkt wyjścia, zanim zaczniemy się skupiać na konsekwencjach, jakie
dla dziecka ma siedzenie przed komputerem i co na tym traci; czyli
wejść trochę głębiej. Ponieważ sama kwestia nadużywania multimediów, to nie jest rzeczywisty problem. Problemy są zdecydowanie
głębiej i warto w pracy terapeutycznej zająć się przede wszystkim
tymi problemami. Tym źródłem i tym co sprawia, że dziecko ucieka
od czegoś, od świata rzeczywistego, w ten świat wirtualny.
Jakie są kryteria diagnostyczne, czyli też na jakiej podstawie możemy stwierdzić, że dziecko nadużywa Internetu? Mówienie, że jest
uzależnione od internetu, to jest mowa potoczna. Możemy mówić
o nadużywaniu, o patologicznym używaniu. Przede wszystkim jest
jednak zaobserwowanie jakie są działania dziecka w internecie. Czy
dziecko, nastolatek cały czas skupia się na tym co się dzieje w wirtualnym świecie i nie potrafi powstrzymać się od zaspakajania tej
potrzeby, mimo że ma inne zadania, inne obowiązki? Czy nie potrafi zaprzestać korzystania z Internetu i spędza w nim coraz więcej
czasu? Na początku wystarczało mu trochę mniej, rzadziej, teraz
jest coraz częściej, aby uzyskać tę satysfakcję.
Jakie są objawy odstawienia? Oczywiście nie są to objawy abstynencyjne, które pojawiają się w wyniku używania substancji, ale
może być to rozdrażnienie, obniżony nastój, napady agresji, które
mijają kiedy może z powrotem wrócić do wirtualnego świata.
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Jeśli mówimy o kryteriach, to jest to też spędzanie więcej czasu
niż się planowało, mimo ustaleń, umowy z rodzicami, nadmierna
aktywność w celu możliwości korzystania; czyli to są te wszystkie
historie, gdy mama chowa router, a dziecko szuka tego routeru w
szafie i albo idzie do kolegi i dokonuje wszelkich działań, żeby móc
uzyskać ten stan spokoju, obniżyć swoje napięcie dzięki kontaktom
z multimediami. To co jest według mnie najistotniejsze, czyli nadmierne korzystanie z multimediów, mimo że pojawiają się czasem
poważne konsekwencje: zdecydowane obniżenie ocen w szkole, zaprzestanie chodzenia do szkoły, różne konflikty z rodzicami, zrezygnowanie ze swoich dotychczasowych zainteresowań, które się
miało, ze swoich pasji, odcięcie się od grupy rówieśniczej, która
była. Chcąc diagnozować uzależnienie naszego dziecka warto zwrócić uwagę na występowanie równolegle większości z tych objawów.
Bardzo często przychodzą do mnie rodzice i mówią „moje dziecko
jest uzależnione od internetu” i ja się pytam co to znaczy? Okazuje
się, że ma trudności z kontrolowaniem siebie. Jak siada do komputera, to już przepada. Ale to jest tylko jeden z objawów. Bo oprócz
tego dziecko wychodzi na dwór, ma kolegów, jak siedzi non-stop
na tym mesengerze, to gada ze swoimi kolegami, których ma w klasie, okazuje się, że chodzi dwa razy w tygodniu na zajęcia z piłki
nożnej. Nie możemy wtedy mówić o uzależnieniu. Musi pojawić
się większość z tych kryteriów. Ponieważ warto zwrócić uwagę, że
bycie non-stop z telefonem i wykorzystywanie go do każdej czynności, to jest znak naszych czasów. I zarówno ten komputer jak i
ten telefon będą wykorzystywane coraz częściej do coraz większej
liczby czynności dnia codziennego. Tylko warto jest zwrócić uwagę,
czy to używanie ich przez dziecko ma konsekwencje, przynosi mu
szkody, czy jest jedynym źródłem zaspokajania jego potrzeb, albo
czy jest jedynym obszarem, który wpływa na jego nastrój. Kiedy pojawi się u nas młody człowiek, zanim weźmiemy się za diagnozowanie, warto jeszcze zrobić krok wstecz i powypytywać o te
wszystkie konsekwencje, jakie straty ponosi, warto się nim przede
wszystkim zainteresować. Zainteresować się tym, co robi w tym w
chcą mówić o tym, co tam jest fajnego w tych grach, albo co tam
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youtuber, czy bloger napisał. Natomiast rodzice często wychodzą
z założenia, że ponieważ nie wiedzą, nie znają się, że za tym nie nadążają, to że to są jakieś głupoty. Czyli pokazujemy dziecku, że nie
jesteśmy nim zainteresowani, nie chcemy wejść w świat jego wartości. Jeżeli dziecko otrzymuje takie komunikaty, to już z rodzicami
nie będzie chciało rozmawiać na ten temat. Będzie miało grupę, z
którą będzie przeżywało, to co jest dla niego ważne, a rodzice będą
poza tym. Bardzo często jako terapeuci jesteśmy jedynymi sprzymierzeńcami dziecka, którzy się zainteresują tym, co ono doświadcza w tym wirtualnym świecie, z jakich aplikacji korzysta, co mu
się podoba w tych aplikacjach, co mu się w nich nie podoba, w jaki
sposób internet zmienił jego życie. Bo to jest strasznie ważne. Może
dziecko powiedzieć, że wcześniej to było nudno, nic się nie działo,
byłem ciągle sam, a teraz jest fajnie, mam kolegów, gram, osiągamy
wspólne cele, budujemy różne rzeczy, mogę na tym zarabiać pieniądze. Teraz jest fajnie! Wcześniej to jego życie było nudne, było
monotonne, doskwierała mu samotność. Też warto wiedzieć, jak
się czuje, jak wychodzi z tej sieci, bo to pokazuje jak wygląda jego
codzienność. Zanim weźmiemy się za takie twarde diagnozowanie
zainteresujmy się dzieckiem, zadając mu pytania, wejdziemy z nim
w relację. Bez nawiązania tych relacji, tego przymierza, nie będziemy w stanie z nim pracować terapeutycznie. Też bardzo przydatne jest na początkowym etapie pracy z dzieckiem zrobić bilans
decyzyjny, żeby ono mogło przyjrzeć się na spokojnie, jakie ponosi
korzyści, a jakie ponosi straty związane z graniem, ale też jakie może
uzyskać korzyści lub straty kiedy zrezygnuje z grania. Czyli ono
musi zobaczyć, co jest fajnego, a co takie nie jest w zaprzestaniu
korzystania z multimediów. Czyli musi przyjrzeć się i podjąć decyzję, czy chce spróbować inaczej, czy nie. Bez wzbudzenia motywacji i pokazania dziecku, żeby samo doszło, jakie będzie miało
korzyści, kiedy zrezygnuje z grania, nie podejmiemy się pracy terapeutycznej. Bardzo ważne jest wzbudzenie tej motywacji, czyli
wzbudzenie nadziei, że zminimalizowanie siedzenia przy komputerze może być fajne, może być korzystne i że dziecko może w świecie realnym swoje potrzeby zaspokajać w inny sposób.
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Teraz chciałabym powiedzieć parę słów o samej pracy terapeutycznej. Nie ma jednej rekomendowanej metody. Tak naprawdę
opieramy się głównie o terapię behawioralno-poznawczą i o terapię
systemową. Biorąc pod uwagę, że pracujemy z nastolatkiem, trudno
jest pracować z nim w oderwaniu od jego sytuacji rodzinnej, ponieważ nastolatek może wprowadzić jakieś zmiany, może nauczyć
się wyrażać swoje emocje, ale to nie wystarczy kiedy wróci do
domu, w którym nic się nie zmienia.
Jakie są strategie terapii związane z nadużywaniem multimediów?
Przede wszystkim jest to zmiana sposobu korzystania z internetu poprzez wprowadzenie ograniczeń, poprzez wprowadzenie kontrolowania – jeżeli siedzę cały dzień, to teraz próbuję zminimalizować i
siedzę pół dnia. Ponieważ musimy pracować z młodym człowiekiem
małymi krokami, on nie wprowadzi drastycznych zmian i możemy zapomnieć o całkowitej abstynencji, czyli o rezygnacji z korzystania z
multimediów. Naszym zadaniem jest rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, które pozwolą zreorganizować czas spędzony on-line,
poprzez zmianę dotychczasowych nawyków, jest też rozwijanie umiejętności ustalania racjonalnych celów dotyczących korzystania z Internetu. Na przykład celem jest sprawdzenie czegoś w komputerze
poczym jego wyłączenie, lub podobnie napisanie czegoś i wyłączenie
komputera, jak również określenie ram czasowych – dzisiaj dwie godzin, ale nie dłużej. Zidentyfikowanie i analiza błędów poznawczych,
które się pojawiają, czyli takie myślenie „tylko na chwilę”, „tylko jeden
raz”, czyli pokazywanie jak to się ma do rzeczywistości, czy to nie jest
tylko moje przekonanie, które się ma nijak do tego jak ja funkcjonuję.
To co jest kluczowe w procesie terapeutycznym jest rozwijanie
zainteresowań, rozwijanie pasji, szukanie z młodym człowiekiem
tego co może robić poza wirtualnym światem. Jeżeli gra w gry strategiczne, to może należy zapisać go na jakiś obóz surwiwalowy, jeżeli gra cały czas w fifę to może przekonać go, żeby spróbował grać
w piłkę nożną i odważył się wejść do grupy; oprócz tego, że będzie
uprawiał sport, będzie w grupie rówieśniczej, będzie mógł osiągać
realne sukcesy. Więc jeżeli zabieramy dwie godziny wirtualnego
świata, to musimy na te dwie godziny dziecku coś zaproponować.
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Jakie są cele terapii nastolatka? Przede wszystkim nauka komunikacji, nauka wyrażania swoich emocji, nauka wyrażania swoich
potrzeb, poprawa umiejętności społecznych, jeśli chodzi o funkcjonowanie w klasie czy w grupie rówieśniczej i – o czym już mówiłam
– ustalanie alternatyw do nałogowego zachowania.
Jakie są cele terapii rodziny? Przede wszystkim rozwijanie skutecznych umiejętności, kompetencji rodzicielskich, komunikowanie
się z nastolatkiem, słuchania jakie ono ma potrzeby, mówienia też
jakie są w domu oczekiwania, jakie są granice, normy, czyli nauka
tworzenia takiego kontraktu z dzieckiem, żeby to funkcjonowanie
w domu było bezpieczne, przewidywalne, żeby dziecko miało też
jasno ustalone ramy, ponieważ będzie się przeciwstawiać, będzie
się przeciwko nim buntowało, ale z drugiej strony potrzebuje tego,
żeby mogło bezpiecznie funkcjonować. Potrzebna jest nauka zaspokojenia wzajemnie swoich potrzeb w domu i łagodzenie konfliktów, ponieważ nadużywanie internetu jest wynikiem konfliktów
w domu. Dziecko odcina się od tego, co się dzieje w domu, nie chce
w tym uczestniczyć, albo, wręcz przeciwnie, popada w tak zwane
uzależnienie, żeby tylko rodzice przestali się kłócić, żeby skupili się
na jego chorobie, bo wtedy rodzina się łączy. Potrzebne jest więc
wzmacnianie relacji w rodzinie, mówienie co dla nas jest ważne, na
czym nam zależy, wyrażanie wobec siebie uczuć, co często się nie
dzieje w domu i powoduje że dziecko ucieka w wirtualny świat.
Teraz parę słów o terapii systemowej. Etap motywacji obejmuje
3-5 sesji, które pozwalają zrozumienie okoliczności przyczyniających się do powstania uzależnienia, czyli z jakiego powodu nastolatek nadużywa internetu. Warto uświadomić nastolatkowi, że zbyt
intensywne granie ma negatywny wpływ na jego życie i na życie jego
rodziny. Wyznaczenie granic, czyli ile czasu będzie grać i jakie może
ponieść konsekwencje, jeżeli tych granic nie będzie się trzymał.
Warto też zainteresować rodzinę jeżeli chodzi o samą grę, czego
doświadcza dziecko. Członkowie rodziny powinni wyrazić w jaki
sposób nadużywanie internetu przez dziecko wpływa na każdego
z nich, jak oni to przeżywają, jakie mają emocje, jak się niepokoją i
martwią i że wynika to z tego, że dziecko jest dla nich ważne. Jest
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to pierwszy moment, kiedy na spokojnie rodzina siada i rozmawia
co się dzieje, a nie są to kłótnie, nie jest to szarpanie się z routerem.
Ważne jest, żeby rodzice i terapeuta wiedzieli, co takiego dziecko
fascynuje w grze, dlaczego to granie jest dla niego takie ważne i jak
te doświadczenia przenieść na prawdziwe życie.
Następnym jest etap eksploracji, czyli od 3 do 8 sesji. Etap ten
dąży do dogłębnej eksploracji powodów sieciocholizmu jak również aktywnej dyskusji, wzbudzenia szacunku wobec wszystkich w
rodzinie i przymierza na poziomie rodziców i rodzeństwa. Dalej
wyjaśnia się jakie są źródła konfliktu. Czyli pracujemy nad wprowadzeniem nowych zasad, jeśli chodzi o nadużywanie internetu,
ale też pracujemy nad tym, co się dzieje w rodzinie. Jakie są źródła
konfliktu, ustalenie jaki to był moment, kiedy dziecko zaczęło nadużywać internetu, może to było wtedy kiedy rodzice zaczęli się ze
sobą kłócić, może to było kiedy rodzic częściej zaczął zostawać w
pracy, może kiedy dziecko straciło przyjaciela, kiedy zmieniło
szkołę, musimy się dowiedzieć, co takiego ważnego się wydarzyło.
I oczywiście równolegle obydwoje rodzice muszą wspólnie z dzieckiem ustalić zasady, jeśli chodzi o używanie internetu. Ważną stroną
i twórcą tego kontraktu musi być dziecko, Na samo zakończenie
jest rozpoznawanie, jakie zmiany nastąpiły i podsumowanie osiągnięć z perspektywy klienta i z perspektywy rodziców.
Jeszcze parę słów o terapii indywidualnej. Jest to przede wszystkim zapoznanie się i stworzenie relacji. Dziecko musi przeanalizować, jakie ma korzyści, czyli co daje mu wirtualny świat, czyli
ewentualnie z czego będzie musiało zrezygnować, ale też zobaczyć
jakie są konsekwencje, czyli czego jest więcej, korzyści czy konsekwencji. Zobaczyć też, jaka jest różnica między grą, która jest tylko
hobby, a przymusem grania. Fazą pośrednią jest analiza korzystania
z aktywności, czyli zapisywanie sobie jakie inne czynności wykonuję, jak spędzam wolny czas, żeby przyjrzeć się czego jest więcej
internetu czy obowiązków, które też są bardzo istotne (czyli budowanie w dziecku odpowiedzialności za to co leży po jego stronie,
czyli nauka, czy wspólne dbanie z rodzicami o dom). Ważne jest
też rozwijanie pasji czy zainteresowań oraz zrozumienie mechaniz-
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mów, które skłaniają dziecko do zaangażowania się w internet.
Dzieci opierają się na pewnych przekonaniach, na przykład: „siedzę
w internecie bo świat jest nudny”, albo „siedzę w internecie bo
świat jest zagrażający” albo „siedzę w internecie, bo nikt mnie nie
rozumie, jestem samotny” to jest praca nad tym, żeby ten świat nie
był nudny, nie był zagrażający. Praca nad deficytami czyli nad nieumiejętnością komunikacji, nad nieumiejętnością wyrażania emocji.
Faza końcowa: nauka umiejętności psychospołecznych, czyli jak radzić sobie z lękiem, szukanie aktywności alternatywnych i przygotowanie do zakończenia terapii.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Może tak na bieżąco parę krótkich pytań.
Włodzimierz Zając
Chciałbym spytać o to potęgowanie emocjonalnego przywiązania. Bo to co Pani mówiła odebrałem jako pewną próbę uzależnienia dziecka od rodziców. Czy przez to nie powodujemy, że
samodzielność dziecka ulega istotnemu ograniczeniu?
Katarzyna Banach
Ja przez to rozumiem potęgowanie przekonania, że jesteśmy dla
siebie ważni, że o siebie dbamy, że siebie kochamy, że chcemy odpowiadać na swoje potrzeby, a nie uzależnienie dziecka od siebie.
Jestem zdecydowanym tego przeciwnikiem. Miałam na myśli wyrażanie emocji w stosunku do dziecka, że jest dla mnie ważne, że je
kocham.
Roman Wojnar
To wszystko co mówimy zależy od tego na jakim poziomie rozwoju jest dziecko. Na pewno inaczej będziemy rozmawiać z dzieckiem 12-letnim, a inaczej z 16-17-letnim. To jest duża różnica. Z
punktu widzenia terapeutycznego na pewno dzieci starsze będziemy mogli terapeutyzować odwykowo, natomiast takich młod-
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Włodzimierz Zając, Magdalena Smaś-Myszczyszyn (z mikrofonem), siedzą ks. dr Stanisław Tokarski i Marcin Sochacki

szych to chyba nie bardzo. Jestem ciekawy, czy ma pani jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Katarzyna Banach
Jeśli chodzi o nadużywanie internetu przez dzieci młodsze to
wskazana jest bardziej rozmowa z samymi rodzicami niż terapeutyzacja dziecka. Ustalanie norm, zbliżanie się do dziecka.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Poproszę teraz o wypowiedź pana Marcina Sochockiego z Fundacji „Poza schematami”.
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Roman Wojnar

Marcin Sochocki (streszczenie wypowiedzi, opr. Włodzimierz Wieczorek)
Wypowiedź tego prelegenta była poświęcona profilaktyce zachowań ryzykownych realizowanej w szkołach oraz profilaktyce
jako przedmiotu badań naukowych. Wypowiedź zaczęła się konstatacją, że sam przekaz wiedzy na temat szkodliwości używek, czy
narkotyków jest w profilaktyce nieskuteczny, w tym znaczeniu, że
zdobycie wiadomości nie jest równoznaczne ze zmianą zachowania.
Jest to jednak najpowszechniej stosowana strategia profilaktyczna,
gdyż wydaje się być najprostsza, a przez to najbardziej dostępna.
Większe wyzwanie stanowi np. zmiana przekonań normatywnych
lub kształtowanie porozdrowotnych postaw odbiorców.
Obecnie zalecanym standardem w programach profilaktycznych
jest budowanie ich w oparciu o strategie wiodące i uzupełniające.
Standardy te zostały wypracowanie z udziałem analizy badań ewaluacyjnych różnych projektów profilaktycznych. Do strategii profilaktycznych wiodących należą: praca z rodzicami (rozwijanie
umiejętności wychowawczych rodziców), budowanie więzi ze szkołą
(i innymi instytucjami społecznymi), wsparcie mentorów, rozwijanie
umiejętności życiowych, edukacja normatywna. Do strategii uzupełniających można zaliczyć m.in. przekazywanie informacji o nega-
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Marcin Sochacki

tywnych skutkach palenia papierosów, o negatywnych skutkach używania Internetu, kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego, kształtowanie odporności na naciski społeczne, czyli trening
umiejętności odmawiania, edukację rówieśniczą i pracę liderów rówieśniczych. Współczesne programy profilaktyczne, które mają ambicję zmiany zachowań odbiorców, muszą uwzględnić zaangażowaną rolę i oddziaływanie (na i poprzez) rodziców.
W dalszej części wypowiedzi p. Marcin Sochocki omawiał znaczenie edukacji normatywnej. Jej rolą jest zmiana zachowań młodzieży, na podstawie ukształtowania przekonań na temat tego, co
inni nastolatkowie sądzą o używaniu substancji psychoaktywnych.
Chodzi tu o normę społeczną środowiska młodzieżowego, która
określa to, co jest akceptowalne i dopuszczalne, a co takie nie jest.
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Kolejne elementy profilaktyki to kształtowanie umiejętności życiowych, budowanie więzi ze szkołą, czy wsparcie mentorów. Ostatni
z wymienionych − aspekt profilaktyki − wyłonił się z odwrócenia pewnej perspektywy poznawczej. W punkcie wyjścia nie pada pytanie,
dlaczego ktoś nadużywa Internetu, bierze narkotyki, czy zajmuje się
prostytucją, ale pada pytanie dlaczego ktoś nie podejmuje destrukcyjnych zachowań, mimo że dorastał otoczony czynnikami ryzyka, czy
wychowywał się w środowisku, gdzie te zachowania stanowiły normę.
Mówiąc o mentorach autor wypowiedzi miał na myśli osoby dorosłe, które umieją zaszczepić u młodego człowieka taki świat normatywny, który służy ochronie przed negatywnych wpływem
otoczenia. Jeśli chodzi o uzupełniające strategie profilaktyczne, to
polegają one m.in. na nauce umiejętności odmawiania w środowisku rówieśniczym w sytuacji presji.
Autor wypowiedzi zwrócił uwagę na potrzebę tworzenia programów profilaktycznych przemyślanych, adekwatnych, w których tradycyjne i zarazem mało skuteczne modele profilaktyki będą
zastępowane modelami nowoczesnymi. Wśród programów wartych
polecenia można wskazać programy rekomendowane. W Polsce od
2010 roku istnieje lista programów rekomendowanych pod nazwą
„System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”. Jest to rozwiązanie stworzone przez Krajowe
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej/Ośrodek Rozwoju Edukacji
oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Zapraszam teraz księdza dr Stanisława Tokarskiego, który naświetli nam temat znaczenia religii i wiary w profilaktyce i psychoterapii z uwzględnieniem terapii uzależnień behawioralnych.
Ks. dr Stanisław Tokarski
Od wielu lat są prowadzone badania, mające za zadanie wskazać na to, co jest skuteczną ochroną przed uzależnieniem. Już te

180

sprzed ponad 20 lat doprowadziły do ustalenia, że są to cztery podstawowe czynniki, takie jak: silna więź emocjonalna z rodzicami,
zainteresowania nauką, szkołą, regularne praktyki religijne, wewnętrzny szacunek do wartości i autorytetów (J.D. Hawkins, za:
Arendarska A., Wojcieszek K.: Przygotowanie do profilaktyki domowej. PARPA, Warszawa 1995.). W swym wcześniejszym wystąpieniu Pani Katarzyna Banach mówiła już o relacji z rodzicami. Jest
to najważniejszy z czynników, a zarazem bardzo istotna wartość,
która ma wielką siłę chroniącą, ale i leczącą, kiedy już do uzależnienia dojdzie. Nie zawsze jednak jest ona w relacjach rodzinnych
wyraźnie obecna, niestety. Wówczas i kolejne nie są bez znaczenia.
Zainteresowanie przedmiotami szkolnymi, a także powodzenie,
sukcesy odnoszone w nauce szkolnej, i nie chodzi tylko o to, czy
uczeń ma same piątki, czy szóstki, ma również ważne znaczenie dla
ochrony przed uzależnieniami. Nie tyle jednak jest tu ważne wygrywanie konkurencji z innymi uczniami, co istotnym jest zadowolenie, satysfakcja i radość jaką mu przynosi rozwijanie zainteresowań i poznawanie rzeczywistości, nabieranie umiejętności i zaspakajanie ciekawości. Buduje to w nim poczucie własnej wartości,
co chroni przed łatwymi i dostępnymi, lecz niejednokrotnie szkodliwymi sposobami kompensowania sobie negatywnego myślenia o
sobie.
Trzeci czynnik to regularne praktyki religijne. To określenie jest
nieco mylące. Wydaje się, że mówi o stałych, systematycznych formach „uprawiania określonych technik religijno-duchowych”. Nie
o to w tym chodzi, ale statystycznie to jest łatwiej policzyć, na przykład to jak często ktoś „chodzi do kościoła”, korzysta ze spowiedzi,
czy się modli. Z tych danych można jednak, z pewnym prawdopodobieństwem, wnioskować o religijno-duchowej aktywności. Tak
naprawdę istotnym jest tu osobiste zaangażowanie w tworzenie relacji ze swoim Bogiem, tym któremu się ufa i z którym się w swym
życiu bardzo liczy. Innymi słowy, korzystając z dorobku psychologii
religii, czy jest to religijność personalna1 a nie apersonalna (religij1

Według R. Jaworskiego (1989) religijność personalna to angażujące człowieka przeżywanie kontaktu z Bogiem osobowym. Człowiek jako podmiot relacji religijnej w partner
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ks. dr Stanisław Tokarski

ność traktowana instrumentalnie, kiedy jest ona podporządkowana
innym celom). Znaczenie ma tu wewnętrzne zaangażowanie, rzeczywisty rozwój religijno-duchowy. Czwartym z uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań, czynnikiem chroniącym, jest
uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości i autorytetów. Nie
będę może już tu jednak tej kwestii bardziej rozwijał. Wydaje się
ona dość oczywista.
Te cztery wymienione czynniki odgrywają ważną rolę zarówno
w wymiarze profilaktyki jak i później, w przypadku potrzeby psychoterapii. Ważnym jest posiadanie tych zasobów, gdyż to one wydają się być najistotniejszymi czynnikami chroniącymi. Religia to
skim dialogu z Bogiem angażuje całe swoje „ja” w spotkanie z „Ty” Boga. W swoich aktach (zachowaniach) człowiek czuje się wolnym i twórczym, świadomym swego celu i
własnej godności. Ma on świadomość, że tworzy swój stosunek do Boga i jest za niego
odpowiedzialny. Osoba Boga integruje jego system wartości. Relacja między Bogiem a
człowiekiem ma charakter wzajemnej dynamicznej miłości i obecności. (Jaworski, R.,
1989; Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin).
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system norm, zasad, przekonań ideologicznych, moralnych i społecznych. W psychologii mówi się bardziej o religijności. Odróżniając religijność personalną, czyli osobiste zaangażowanie się w
relacje z Bogiem, od apersonalnej, służącej do, na przykład afirmowania wartości społecznych czy politycznych, można stwierdzić, że
stanowić ona będzie czynnik chroniący tylko wtedy, kiedy będzie
powiązana z uzewnętrznieniem przekonań tej natury. Jednym z istotnych elementów rozwoju religijno-duchowego jest stosowanie
zasady: „nie chcę krzywdzić siebie, bo siebie kocham, cenię”, przy
identycznym stosunku do innych ludzi. Każdy człowiek został stworzony przez Boga, tylko po to żeby był szczęśliwy. W ten sposób
Bóg podzielił się z nami swoim wewnętrznym szczęściem. Jeśli ktoś
w tym względzie ma destrukcyjne wzorce, to szuka tego szczęścia
poprzez różnego rodzaju używki, fascynacje, przygody, które choć
na krótko mają przynosić mu chwilową przyjemność, w zamian za
głęboką radość. Szuka więc, między innymi, także w Internecie,
przyjaźni, relacji, rywalizacji, akceptacji, wszystkiego tego, co jest
mu do własnego tworzenia siebie potrzebne. Niestety może on również w Sieci napotkać i inne treści, które nie tylko że mu tego nie
dadzą, lecz mogą go uwieść i oszukać, proponując tylko pozory, czy
karykatury obiektów jego pragnień.
Zwłaszcza młodzi ludzie, którym brak jest odpowiedniego doświadczenia i właściwej ochrony, dysponując silnymi i szlachetnymi,
wrodzonymi, pragnieniami dobra, nie zawsze potrafią odróżnić, co
im może dobrze posłużyć, a co bardzo skrzywdzić. Oczywiście napotykamy szereg trudnych problemów związanych z wiarą i religią,
bo nie zawsze to co proponujemy, może być przyjemne. Podstawą
przekazu tych treści jest świadectwo, jest własny przykład. Dopiero
później można to jeszcze wyjaśniać, opisywać, czy zapraszać do
wspólnego uczestnictwa. Jeśli to jest zmuszanie do praktyk religijnych, to na pewno nie jest zbyt dobre. Pewne, chyba ze starożytnego Rzymu, powiedzenie dobrze to ilustruje: „ z wychowaniem
dzieci sprawa jest dość prosta i łatwa. Wystarczy tylko pamiętać, że
ona zamiast nas słuchać, to nas naśladują.” Myślę, że to, co chciałbym tu dziś przekazać, to, to żeby zobaczyć człowieka w jego na-
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turze, czyli – mówiąc bardziej psychologicznie – w jego potrzebach,
pragnieniach. Jeśli kochamy, zatroszczymy się i zrozumiemy, a różne
trudności łatwiej będzie wówczas rozwiązać. Potrzebne jest zobaczyć w czym znajduje, co jest dla niego ważne i czego potrzebuje.
To buduje bliskość, więź, relacje, autonomię i odporność na zagrożenia. Jeśli dodatkowo wyposażę go w zasoby duchowe, to będzie
sobie śmiało i dobrze radzić w dzisiejszym świecie.

DYSKUSJA
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Tutaj państwo wiele mówili bardzo ważnych rzeczy o relacjach
dzieci z rodzicami. Ja powiem z punktu widzenia dziadków. W dzisiejszym zabieganym świecie, kontakt rodziców z dziećmi, ze
względu na obciążenia ich pracą jest często ograniczony i rola
dziadków w tej sytuacji jest niezastąpiona. Dlatego, że dziadkowie
na ogół mają więcej czasu. Mamy cztery wnuczki i jednego wnuka
i relacje z nimi mamy ogromnie sympatyczne. Często do nas wpadają, aby pogadać, a przy okazji coś zjeść. To drugie jest niemniej
ważne niż to pierwsze. U dziadków lodówka musi być zawsze zaopatrzona. A druga podstawowa sprawa, to trzeba zawsze mieć
czas na rozmowę. Niezależnie od tego ile mamy pracy własnej i
kiedy ją wykonamy. Ważna jest też jakość tej rozmowy. Trzeba
głównie słuchać, w sposób zaangażowany, a unikać dawania zbawiennych rad w stylu „za moich czasów nie byłoby to do pomyślenia”. Swoje zdanie należy wyrażać jasno, ale nie na zasadzie krytyki,
tylko na zasadzie informacji, że w opisanej sytuacji „postąpiłabym
tak, a tak”.
Dziadkowie, podobnie jak rodzice powinni cały czas kształcić
się w zagadnieniach, które dla dzieci są ważne. To, że posługuję się
Internetem, rozmawiam na Skypie, koresponduję na WhatsAppie, wiem, że dla moich wnuków jest ważne, bo słyszę jak mówią do
swoich rówieśników, że „moja babcia jest nowoczesna, umie to i
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to”. To, że prowadzę samochód i mam na koncie przejechaną Afrykę, to jest to, co imponuje. A jeżeli imponuje, to staję się dla nich
autorytetem i mogę bardzo dużo rzeczy powiedzieć. Więc to jest
coś, co naprawdę wymaga od naszego pokolenia dziadków stałego
aktywnego działania i stałego uczenia się wielu rzeczy. W naszym
wieku nie można powiedzieć „ja się tego nie będę uczył”. Każdy
może się nauczyć bardzo wielu rzeczy, tylko trzeba chcieć.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Myślę, na podstawie własnych doświadczeń, że profilaktykę
można zaczynać bardzo wcześnie. Z moją 7-letnią córką oglądamy
bajki profilaktyczne „Owce w sieci”, dotyczące niebezpieczeństw
w internecie. I zazwyczaj po każdej bajeczce wieczorem sobie rozmawiamy. Któregoś dnia oglądałam z nią program o zwierzętach,
w trakcie którego poszłam do kuchni. W tym czasie rozpoczął się
jakiś inny program. Po chwili moja córka przyszła do mnie i powiedziała: „wiesz mamo, w tej telewizji to ta pani nie jest zbyt
mądra. Bo ona poznała jakiegoś pana przez internet i pozwoliła mu
przyjść do domu. A ludzi się nie poznaje w internecie, tylko tak naprawdę, w rzeczywistości, prawda?”.
Ks. dr Stanisław Tokarski
Kontakt poprzez Internet może przynieść i dobre rezultaty.
Mam w pamięci sytuację, kiedy rodzice byli bezradni w relacjach
ze swoimi dziećmi, nastolatkami, i usłyszała to ich babcia. Przez
dwa lata korespondowała ona ze swoimi wnukami ukrywając przed
nimi swoją tożsamość (co może nie jest szlachetne) na jednym z internetowych komunikatorów, wcielając się w ich rówieśnika. To
wprowadziło bardzo duże zmiany w myśleniu tych dzieci, a później
w odnowieniu ich relacji z rodzicami. W końcu kiedy się ujawniła,
zyskała raczej ich podziw i szacunek, a nie potępienie i odrzucenie.
Wspomaganie relacji rodzinnych przez mądre postępowanie osób
z nieco już wcześniej urodzonego pokolenia, które posiadają już zazwyczaj większy dystans do aktualnych spraw, może okazać się niezwykle cenne.
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Wanda Zając
Przed chwilą padło słowo “bezradność” wobec wielu problemów wychowawczych.
Uważam, że rodzicom zbyt często brakuje rzetelnej, profesjonalnej wiedzy na temat wychowania dziecka i świadomości licznych
zagrożeń. Wydaje się, że konieczne są głębokie zmiany w programach szkolnych i wychowawczych dla uzyskania przez rodziców i
dzieci nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami w omawianym zakresie.

Wanda i Włodzimierz Zając

Marcin Sochocki
Wydaje mi się, że szkoła jest miejscem, które odzwierciedla
pewne normy społeczne. Profilaktyka jest pewną innowacją obecnie w szkole i jest często nierozumiana i niedoceniana. Kiedy
idziemy do szkoły i mówimy, że chcemy zająć się profilaktyką, to
dyrekcja rezerwuje dla nas 45 minut na prelekcję. W rzeczywistości
potrzebujemy na nasz program 12-20 godzin.
Już w 2015 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie, które miało regulować, jak szkoły i placówki
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oświaty będą wdrażać profilaktykę. Tam po raz pierwszy pojawiła
się informacja o strategiach wiodących, o strategiach uzupełniających i o czynnikach chroniących. Ale kiedy dwa lata po wprowadzeniu tego rozporządzenia rozmawiam z dyrektorami szkół, to
oni wydają się być zdziwieni, że takie rozporządzenie istnieje. Dążymy do odchodzenia od pogadanek i prelekcji, których skuteczność jest bardzo ograniczony, na rzecz wsparcia, budowania więzi,
działań systematycznych w szkole. Podejmuje się w tym kierunku
działania, ale jest ich mało. Środki na profilaktykę są w gminach.
630 mln złotych wydają włodarze gmin. Za decentralizacją budżetu
nie poszła decentralizacja w tym sensie, że osoby kluczowe, które
podejmują decyzje na co wydać pieniądze, w rzeczywistości nie
wiedzą, że wyrzucają pieniądze w błoto. Są działania podejmowane
przez różne agendy, które sponsorują powstawanie takich programów. Potrzeba ludzi, którzy nie tylko umieją pracować z młodzieżą,
ale też umieją budować programy, umieją je wdrażać, zajmą się logistyką, zajmą się wdrożeniem w życie schematu eksperymentalnego. To jest zespół, to jest całe zaplecze. Są różne takie działania
podejmowane, ale system jest dewaloryzowany.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
W naszym środowisku jest tak, że albo jesteśmy naukowcami,
albo klinicystami i jest bardzo mało osób, które te dwa podejścia
łączą. Dla mnie osobiści bliższe jest podejście stosowane w naukach
medycznych. Wiem, że te nauki są podstawą dla mnie. Najpierw
wykluczam możliwe przyczyny somatyczne zaburzeń dopiero
potem zajmuję się psychologicznym podłożem problemu, z którym
przychodzi pacjent. Wiem, że badania naukowe mają sens i bezpośrednie przełożenie na pracę terapeutyczną. Kiedy np. robię rezonans magnetyczny i pokazuję osobie badanej bodźce seksualne, to
osobie tej aktywują się określone obszary mózgu. To jakie obszary
mózgu się wówczas aktywują ma znaczenie i bezpośrednio przekłada się na metody terapii, które są stosowane w gabinecie. Badanie np. aktywacji obszarów mózgu w odpowiedzi na np. bodźce
seksualne pokazuje mi jak dobrać najskuteczniejsze metody terapii
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dla konkretnego pacjenta, ułatwia i przyśpiesza moją pracę kliniczną. Ale kiedy z punktu widzenia naukowca prowadzę zajęcia i
mówię co się dzieje w mózgu osoby uzależnionej, to studenci nie
rozumieją po co im ta wiedza i jak ją mogą wykorzystać. Studenci
chcą się nauczyć technik pracy z pacjentem, tego jak zrobić program terapeutyczny, jak opracować zyski i straty, poznać jak najwięcej ewentualnych metod, ale nie potrafią wykorzystać i
zinterpretować wyników badań naukowych do swojej pracy. Dlatego myślę, że to jest nasza rola, żeby jednak łączyć obszar naukowy
i kliniczny, pokazywać, że my nie robimy badań dla samych badań,
nie robimy ich tylko po to, by nam zapłacili za kolejny miesiąc
pracy, ale dlatego, że mają one bezpośrednie przełożenie i bezpośredni wpływ na życie i pracę z pacjentem. I to nasza rola, żeby pokazywać, że łączenie pracy naukowej i klinicznej ma sens.
Włodzimierz Zając
Nauka to przecież opis praktyki. Jeżeli dane uzyskane z modelu
naukowego różnią się od danych uzyskanych z praktyki, to weryfikacji musi podlegać model naukowy.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję współprelegentom, oraz
wszystkim uczestnikom.
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Kompulsywne zakupy i pracoholizm
– jak nie roztrwonić życia?
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CYTATY

Jan Paweł II. Adhortacja Pastores dabo Vobis, 25.03.1992 nr 8.
„Młodzi ulegają fascynacji tak zwanym „społeczeństwem konsumpcyjnym”, które zniewala ich i zamyka w kręgu indywidualistycznej, materialistycznej i hedonistycznej interpretacji ludzkiej
egzystencji. Jedynym ideałem życiowym staje się wówczas dobrobyt
materialny, który trzeba osiągnąć za wszelką cenę i bezwarunkowo.
Odrzuca się zatem wszystko to, co wiąże się z ofiarą, oraz rezygnuje
z trudu poszukiwania wartości duchowo-religijnych i życia zgodnego z nimi. Prymat być nad mieć zostaje przysłonięty przez wyłączną „troskę” o rzeczy, co powoduje, że wartość osoby oraz relacji
międzyludzkich rozumie się i przeżywa nie według logiki daru i
bezinteresowności, lecz według egoistycznej logiki posiadania, a
także instrumentalnego stosunku do drugiego człowieka”.
Jan Paweł II. Encyklika Evangelim Vitae, 25.03.1995 nr 23.
„Osłabienie wrażliwości na Boga i człowieka prowadzi nieuchronnie do materializmu praktycznego, co sprzyja rozpowszechnianiu się indywidualizmu, utylitaryzmu i hedonizmu. Ujawnia się
tu także niezmienna prawdziwość słów Apostoła: „A ponieważ nie
uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich
Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się
nie godzi” (Rz 1, 28). W ten sposób wartości związane z „być” zostają zastąpione przez wartości związane z „mieć”.
Jedynym celem, który się bierze pod uwagę, jest własny dobrobyt materialny. Tak zwana „jakość życia” jest interpretowana najczęściej lub wyłącznie w kategoriach wydajności ekonomicznej, nie
uporządkowanego konsumpcjonizmu, atrakcji i przyjemności czerpanych z życia fizycznego, natomiast zapomina się o głębszych —
relacyjnych, duchowych i religijnych — wymiarach egzystencji.
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W takim klimacie cierpienie, które nieustannie ciąży nad ludzkim życiem, ale może też stać się bodźcem do osobowego wzrostu,
zostaje „ocenzurowane”, odrzucone jako bezużyteczne, a nawet jest
zwalczane jako zło, którego należy unikać zawsze i we wszystkich
okolicznościach. Gdy nie można go przezwyciężyć i gdy znika
nawet nadzieja na dobrobyt w przyszłości, człowiek skłonny jest sądzić, że życie straciło wszelki sens, i doznaje coraz silniejszej pokusy,
aby przypisać sobie prawo do położenia mu kresu.
W tym samym kontekście kulturowym ciało nie jest postrzegane
jako typowa rzeczywistość osobowa, znak i miejsce relacji z innymi,
z Bogiem i ze światem. Zostaje sprowadzone do wymiaru czysto
materialnego: jest tylko zespołem organów, funkcji i energii, których można używać, stosując wyłącznie kryteria przyjemności i skuteczności. W konsekwencji także płciowość zostaje pozbawiona
wymiaru osobowego i jest traktowana instrumentalnie: zamiast być
znakiem, miejscem i językiem miłości, to znaczy daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka wraz z całym bogactwem jego osoby, staje
się w coraz większym stopniu okazją i narzędziem afirmacji własnego „ja” oraz samolubnego zaspokajania własnych pragnień i popędów. Zniekształca się w ten sposób i fałszuje pierwotną treść
ludzkiej płciowości, zaś dwa znaczenia — jednoczące i prokreacyjne — wpisane głęboko w naturę aktu małżeńskiego, zostają
sztucznie rozdzielone: jedność mężczyzny i kobiety zostaje tym
samym zdradzona, a płodność poddana ich samowoli. Prokreacja
jest wówczas traktowana jako „wróg”, którego należy unikać we
współżyciu płciowym: jeżeli zostaje przyjęta, to tylko dlatego, że
wyraża pragnienie czy wręcz wolę posiadania dziecka „za wszelką
cenę”, a wcale nie dlatego, że oznacza bezwarunkową akceptację
drugiego człowieka, a więc także otwarcie się na bogactwo życia,
które przynosi z sobą dziecko.
Opisana tu materialistyczna wizja prowadzi do prawdziwego zubożenia relacji między osobami. Szkodę ponoszą tu przede wszystkim kobiety, dzieci, chorzy lub cierpiący, starcy. Właściwe
kryterium, które powinno przesądzać o uznaniu godności osoby –
to znaczy kryterium szacunku, bezinteresowności i służby – zostaje
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zastąpione przez kryterium wydajności, funkcjonalności i przydatności: drugi człowiek jest ceniony nie za to, kim „jest”, ale za to, co
„posiada, czego dokonuje i jakie przynosi korzyści”. Oznacza to
panowanie silniejszego nad słabszymi.
Jan Paweł II. Homilia podczas Mszy św. i beatyfikacji,
Kraków – Błonia, 18.08.2002
„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata,
który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba “wyobraźni miłosierdzia”,
aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby
nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy
podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni
wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia:
“Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało! “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)”.
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KONWERSATORIUM CII
(21 kwietnia 2018 r.)

Kompulsywne zakupy i pracoholizm
– jak nie roztrwonić życia?

Prowadzący: Katarzyna Kucewicz, psycholog i psychoterapeutka, Agnieszka Chojnowska, psycholog, certyfikowana terapeutka NEST I stopnia.; Roman, twórca i moderator grupy anonimowych dłużników;
Magdalena Smaś-Myszczyszyn, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka uzależnień, Superwizor KBPN; Jadwiga Glińska, autorka
książki; Włodzimierz Wieczorek, moderator, nauczyciel akademicki,
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

Włodzimierz Wieczorek
Podczas dzisiejszego Konwersatorium, które jest poświęcone uzależnieniom behawioralnym, będziemy omawiać uzależnienia popularnie nazywane pracoholizmem i zakupoholizmem. Jesteśmy zanurzeni
w kulturze, która przewartościowuje intensywną pracę i promuje zakupy, potrzebę posiadania, potrzebę dowartościowywania się poprzez
posiadanie czy sukcesy w pracy. Być może, te fakty sprawiają, że jesteśmy mniej wrażliwi na przekraczanie pewnych granic i dostrzeżenie
momentu, w którym praca i zakupy, posiadanie dóbr materialnych
przestają być środkiem do celu, lecz stają się celem samym w sobie.
Mam zaszczyt powitać w naszej społeczności akademickiej szanownych naszych gości. Bardzo serdecznie witam panią Katarzynę
Kucewicz, która jest psychologiem, psychoterapeutą i autorką
książki poświęconej problematyce zakupoholizmu. Pani Katarzyna
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otworzy dzisiaj nasz panel prelekcją poświęconą temu zagadnieniu,
ale też rozwinie problematykę poświęconą uzależnieniu od pracy.
Serdecznie witam panią Agnieszkę Chojnowską, psychologa, certyfikowaną terapeutkę pierwszego stopnia. Moderatorem naszego
spotkania będzie pani Magdalena Smaś-Myszczyszyn, która oprócz
licznych tytułów związanych z psychoterapią ma też ten, który jest
związany z naszą uczelnią, a mianowicie jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku Specjalista terapii
uzależnień. W naszym panelu dyskusyjnym witam również bardzo
serdecznie pana Romana, który jest twórcą i moderatorem grupy
anonimowych dłużników, która funkcjonuje w Warszawie, w Śródmieściu. Jego udział pozwoli nam spojrzeć na zakupoholizm i pracoholizm od strony osoby, która na co dzień jest zanurzona
w problematyce osób uzależnionych od kupowania czy pracy.
W sposób szczególny chciałbym też powitać panią Jadwigę
Glińską. Pani Jadwiga jest autorką książki pod tytułem „Baśnie terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych”, opublikowanej w naszym
wydawnictwie. Jej wypowiedź pozwoli nam dowiedzieć się, jaką
funkcję terapeutyczną mogą spełniać baśnie.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nasz panel zaczniemy
wypowiedzią pani Katarzyny Kucewicz o zakupoholiźmie – skali
problemu, profilaktyce, diagnozie i terapii. Dwa lata temu przeczytałam książkę pani Katarzyny, która mnie zachwyciła. Korzystam
z książki na każdym wykładzie dotyczącym zakupoholizmu.
Książka zainspirowała mnie również do badań, które prowadzę.
Zrobiła pani kawał świetnej roboty. Wszystko jest usystematyzowane, napisane językiem, który każdy zrozumie.
Katarzyna Kucewicz
Bardzo się cieszę i bardzo dziękuje. To miło słyszeć, że się
komuś moja książka podobała. Na wstępie powiem dwa zdania
o sobie. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, a też pedagogiem.
Prowadzę w Warszawie, w Śródmieściu, ośrodek psychoterapii
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Inner Garden. Od dziewięciu lat zajmuję się pomocą osobom z różnymi problemami. Taka jest specyfika wszystkich terapeutów, że
zawsze zaczynają od najtrudniejszych rzeczy, a później idą do łatwiejszych. Ja też początkowo pracowałam w Instytucie Psychiatrii
i Neurologii, gdzie pracowałam z pacjentami psychotycznymi i z
pacjentami z zaburzeniami nastroju, a dzisiaj główny obszar mojej
pracy to są mniej trudne problemy relacyjne, problemy z poczuciem własnej wartości. Natomiast od początku mojej pracy w zasadzie do dzisiaj jednym z takich moich koników, niezależnym od
tego, czym się zajmuję i gdzie pracuję, jest właśnie zakupoholizm.
Nie jestem terapeutą uzależnień, natomiast jako psychoterapeutkę
zawsze ten problem mnie interesował z różnych przyczyn. Przede
wszystkim dlatego, że w Polsce zawsze było bardzo mało osób zajmujących się stricte zakupoholizmem. Kiedy chciałam swoje pacjentki z tym problemem odesłać do jakiejś grupy, to kwalifikowałam je do grup hazardzistów, bo uznaje się, że każde uzależnienie
ma bardzo podobny mechanizm. Zakupocholizm jest trochę innym
uzależnieniem od hazardu, bo wprawdzie również trwoni się pieniądze, ale po pierwsze – jest to trochę inaczej postrzegane społecznie, a po drugie –zupełnie inna jest grupa osób, które mają
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problemy z zakupami, a także bardzo często zupełnie inne są powody, dla których ludzie tkwią w nałogu. Powody, dla których rozpoczął się nałóg, zazwyczaj są takie same w przypadku wszystkich
uzależnień, ale tkwienie w nałogu może być już związane zupełnie
z innymi czynnikami niż przy innych uzależnieniach.
Pomyślałam, że zacznę od napisania książki. W 2015 roku wydałam książkę, jedyną jak dotychczas na rynku polskim i jedną z
nielicznych na świecie. Jest to obszar niezbadany, napisałam książkę
na temat zakupocholizmu. Starałam się ją napisać językiem prostym, bo przeznaczyłam ją nie tyle dla specjalistów, co dla osób,
które mają problem z zakupami, i tam też opracowałam swój program autoterapii. Na ile autoterapia jest możliwa w przypadku leczenia uzależnień, to jest dyskusyjne, ale na pewno autoterapia
może pomóc zdiagnozować u siebie problem i może dać powód do
pogłębienia pracy w gabinecie terapeutycznym.
Jeżeli chodzi o skalę zjawiska, to jest ona dosyć niezbadana.
Mówi się, że w Polsce 3-5% osób może mieć problem z nadmiernym wydatkowaniem. W Wielkiej Brytanii odsetek ten waha się
między 15-20% i oczywiście obwinia się za to konsumpcjonizm,
kulturę instagrama, nowych technologii, które mówią „po co ci
stary IPhone, jak możesz mieć taki sam, tylko nowy różniący się
tylko tym, że ma S napisane”. Taka kultura sprawia, że ludzie zaczynają tracić kontrolę. W Polsce są to głównie dziewczyny, kobiety.
Przedział wiekowy jest między 25 a 35-45 lat. To są głównie osoby
uzależnione od zakupów. Mimo iż mówi się, że to uzależnienie dotyka w 90% kobiet, to nie znaczy, że mężczyźni nie są zakupoholikami, tylko że mężczyźni rzadziej się do tego przyznają. Raczej
mówią, że są kolekcjonerami, albo mają inne uzależnienie jeszcze
bardziej utrudniające im życie. Przez to mężczyźni są jeszcze grupą
niezdiagnozowaną, bo żeby zdiagnozować mężczyznę, to musi się
on przyznać, musi to wiedzieć sam przed sobą. A mechanizm wyparcia zakupocholizmu jest stosunkowo łatwy do wdrożenia, ponieważ zakupy tak samo jak pracoholizm, o którym będę jeszcze
mówiła, są uzależnieniami, które są społecznie wyjątkowo akceptowalne. Uważa się, że dzięki temu nasza gospodarka kwitnie. Pra-
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coholicy pracują do późnych godzin nocnych i są bardzo wydajni,
zakupoholicy zaś wydają wszystkie pieniądze na rzeczy, których w
większości nie potrzebują, przez co trzeba je stale produkować,
podwyższać ich rangę i gospodarka się kręci. Ciekawym doświadczeniem, było to, że kiedy napisałam swoją książkę i wydawało mi
się, że media, w których jestem dość częstym gościem, będą dla
mnie teraz szczególnie otwarte, okazało się, że wcale tak nie jest.
Mówienie o zakupoholizmie nie jest dobrze widziane. Trudno się
dziwić, kiedy równocześnie jest dwadzieścia reklam, na przykład,
farb do włosów czy jakichś nowych sklepów z ubraniami. To jest
niewygodny temat.
Zakupoholizm i pracoholizm łączą się ze sobą. Sporo moich pacjentek dużo pracuje i dużo chodzi na zakupy. Żeby mieć pieniądze
na swoje zakupy, ludzie wybierają różne drogi: albo zaciąganie długów, albo pracę na dwa etaty, lub, jeśli ktoś jest lekarzem, to branie
sobie tylu pacjentów, żeby na wszystkie potrzeby na pewno starczyło. Trzecia droga to też dobrze się ożenić lub wyjść za mąż, żeby
móc spokojnie realizować swój nałóg. Definicję zakupoholizmu
pewnie państwo znacie. Jest to nadmierne kupowanie. Zakupoholik
od osoby rozrzutnej różni się tym, że wydaje za dużo w stosunku do
swego konta bankowego. Zakupy są na pograniczu debetu albo wydawane są pieniądze, które wcześniej były przeznaczone na coś innego. Zawsze w domyśle: „jakoś to będzie”. To magiczne myślenie
w zakupoholizmie jest czymś ciekawym do obserwowania, na przykład, słowa pacjentek, które wydały wszystkie pieniądze, które miały
być na czynsz, a one mówią, że w kolejnym miesiącu się zarobi i zapłaci podwójnie. Oczywiście do tego nie dochodzi. Magiczne myślenie, dosyć dziecięce, infantylne, polega na tym, że zakupoholik
myśli „jakoś to będzie”, „najwyżej ktoś mi pożyczy”, albo „to jest
taka okazja, że ja muszę mieć tę sukienkę. Bo jak ja nie będę miała
tej sukienki, to inni ją kupią i już nie będzie”, albo myślenie „jeżeli
nie będę miała takiego zegarka czy takiej spódnicy, to będę nikim”.
Osoby z zakupocholizmem mają na ogół ogromnie zaniżone poczucie własnej wartości, a zakupy służą temu, żeby podwyższyć sobie
poczucie bycia atrakcyjnym, ważnym, kompetentnym. Tak się oczy-
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wiście nie dzieje. Kobieta kupuje sobie, na przykład, torebkę za dziesięć tysięcy złotych i po tygodniu, lub czasem już po jednym dniu,
zachwyt znika i następuje coś, co jest charakterystyczne dla większości uzależnień, czyli pojawiają się wyrzuty sumienia i poczucie, że się
przesadziło, że się przegięło. Wtedy przychodzi taki moment, że
osoba sobie obiecuje, że to był „ostatni raz”. Do następnej sytuacji
napięciowej trzyma się swojego postanowienia, po czym znowu idzie
wydawać pieniądze. Od rozrzutności zakupoholizm różni się tym, że
osoba wydaje dużo więcej, niż jest w stanie, niż może, po drugie –
ma wyrzuty sumienia, a po trzecie – nie potrafi wytrwać w swoim
postanowieniu. Obiecuje sobie, że już nigdy tego nie będzie robić i
za chwilę te obiecanki odchodzą do lamusa, bo pragnienie, bo głód
zakupowy jest tak silny, że on nie pozwala dotrzymać obietnicy. Kolejnym bardzo ważnym kryterium uzależnienia od zakupów jest to,
że osoba zaczyna regulować swoje emocje zakupami, czyli że zakupy
stają się jedynym działającym antydepresantem. I tak dynamika leczenia „doła” zakupami wygląda w ten sposób, że na początku zakupoholiczka tylko wtedy, kiedy mocno pokłóci się z mężem, idzie
na zakupy. Później wystarczy drobna sprzeczka w osiedlowym sklepie i też idzie na zakupy, a później wystarczy, że sobie pomyśli o tej
sprzeczce sprzed tygodnia i też musi iść na zakupy. Następuje rodzaj
eskalacji tej odporności, czyli ktoś najpierw uspokajał się przez zakupy, a później wystarczy, że sobie przypomni o sytuacji nerwowej,
żeby wywołać głód. Ten głód tak nas zniewala i nakręca, że człowiek
zaczyna myśleć pod jego wpływem.
Samo uzależnienie zbadano w 1951 roku. Chodziło wtedy o
manię gromadzenia, a z czasem zaczęto przyglądać się zjawisku. W
2003 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zauważyło,
że rzeczywiście ludzie mogą uzależnić się od zakupów. Są różne powody, dla których tak się dzieje. Równocześnie zakupoholizm przez
to, że częściej uzależniają się kobiety, jest często marginalizowany.
Kiedy pisałam książkę w 2015 roku, to w tym samym czasie
jakaś polska firma wyprodukowała t-shirty z napisem „zakupoholiczka”. Dziewczyny sobie kupowały te koszulki i były zachwycone,
że je mają. Żartowały sobie na forum, że „ja też jestem zakupoho-
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liczką”. To było takie śmieszne, fajne. Bluzka była różowa, ładna
i pomyślałam sobie wtedy, czy byłby taki sam efekt, gdybym sobie
uszyła koszulkę z napisem „narkomanka” albo „alkoholiczka”, lub
gdyby jakaś firma wyprodukowała taką koszulkę. Na pewno nie.
To są zbyt poważne uzależnienia, od których można umrzeć. A zakupy często są bagatelizowane, marginalizowane jako uzależnienie.
Zupełnie niegroźne. Tymczasem większość zakupoholiczek doświadcza bardzo silnych zaburzeń nastroju, czyli depresji, zaburzeń
lękowych, samotności, ale też bardzo często jest tak, że zakupy są
przyczyną różnych trudności życiowych. Przyszła do nas kiedyś
para, która non stop się kłóciła, a powodem kłótni było to, że ona
wydawała pieniądze i oszukiwała swego partnera. Doprowadziło to
do konfliktu rodzinnego. Często tak jest, że zakupoholiczki swoimi
zachowaniami doprowadzają do zerwania ich związków, a one są
na skraju załamania nerwowego, są zmaltretowane, nie potrafią się
zatrzymać, nie potrafią nie pójść do sklepu i nie zrobić zakupów.
Wtedy dopiero się do nas zgłaszają.
Powiem państwu teraz, jak się leczy. Odsyłam państwa do mojej
książki. Tam jest cały przekrój tego, w jaki sposób my pracujemy.
Zaczynamy od automonitoringu, przygotowania diagramu, jakie
emocje towarzyszą zachowaniom zakupowym. Uczymy też wydatkować pieniądze, żeby osoba uzależniona nauczyła się kontrolować
wydatki. To jest początek. A później szuka się głębiej. Czym nie jest
zakupoholizm? Nie jest rozrzutnością i nieumiejętnością oglądania
reklam, czy korzystania z instagrama, bo ktoś coś widzi na instagramie i od razu musi kupić wszystkie ubrania. Bardzo często w zakupoholizmie chodzi o lęk przed śmiercią, o problemy w domu, o
trudności w relacji z ojcem. Oprócz psychoterapii, którą prowadzimy, korzysta się też z hipnozy oraz jogi, medytacji, afirmacji. O
tym wszystkim piszę w mojej książce.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękuję bardzo pani Katarzynie. Teraz chciałabym zaprosić
pana Romana, który jest moderatorem grupy anonimowych dłużników. Chciałam podkreślić, że udało się panu Romanowi tę grupę
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stworzyć, a równocześnie wiem, jakie ogromne trudności miał Poznań ze stworzeniem takiej grupy, gdzie jest Roman Pomianowski,
autor programu radzenia sobie z zadłużeniem i jest centrum pomocy osobom zadłużonym.
Z ogromną ciekawością posłuchamy, jak to wyglądało w Warszawie i co mogą państwo zaoferować anonimowym dłużnikom.
Pan Roman
Mam na imię Roman. Nie będę się przedstawiał z nazwiska,
gdyż jest to u nas taka tradycja. Powiem parę słów o sobie. Założyłem tę grupę razem z moim kolegą Tomkiem. Jestem również niepijącym alkoholikiem. Zaczęło się od kłopotów finansowych, mimo
że całe życie pracowałem w finansach. Jestem z wykształcenia ekonomistą. Pracowałem jako główny księgowy, dyrektor finansowy.
Myślałem, że to mi będzie pomagało. Niestety, nie udawało mi się.
Po kolejnym poważnym kryzysie postanowiłem założyć grupę anonimowych dłużników. Nasza grupa funkcjonuje na ulicy Poznańskiej 38 już od pięciu lat i liczy 8-10 osób. Początki były bardzo
trudne. Była jeszcze jedna grupa w Warszawie, ale ona się rozpadła
przez brak prowadzącego. Funkcjonowała 1,5 roku. W tej chwili
powstała na Skypie grupa prowadzona przez osobę, która mieszka
we Francji. Skupia głównie Polaków, którzy mieszkają za granicą.
Nie wiem, czy państwo się orientują, na czym polega program
12 kroków? Jest on wprawdzie głównie dla alkoholików, ale został
on zaadaptowany do różnych uzależnień. Ten program działa
wolno, ale działa. Znając program, byłem przekonany, że zadziała
on w przypadku ludzi uzależnionych od pieniędzy. Sam byłem uzależniony bardzo mocno od pieniędzy, od hazardu i od zakupoholizmu. Moim zdaniem, u mężczyzn zakupoholizm jest poważniejszy,
bo my się koncentrujemy na poważniejszych sprawach i wchodzi
tutaj w grę gruba gotówka. Mam kumpla, który funkcjonuje na Allegro i ma cała piwnicę założoną sprzętem elektrotechnicznym.
Kiedy wchodzę do mieszkania mojej kobiety (mieszkamy osobno),
to nie można zamknąć szafy albo piwnicy. Przy zakupach jest używane pojęcie „śmieciowe zakupy”, mamy również „śmieciowe kre-
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dyty”, „śmieciowe umowy o pracę”, „śmieciowe jedzenie”. Możecie
państwo sprawdzić, ile macie w domu śmieci. Wystarczy otworzyć
szafę albo szufladę i zobaczyć, ile ma się rzeczy, których nie używało
się przez rok. Jeżeli znajdziecie państwo powyżej pięciu, to macie
problem. Ograniczyłem, na przykład, ilość koszul. Mimo wszystko
mam ich za dużo. Napisałem sobie, ile mogę mieć rzeczy w domu.
Na przykład, mogę mieć 10 książek, a mam 30, miałem zaś ponad
4000 książek. I nikt nie chciał tych książek ode mnie wziąć. Mój
syn nosił je do antykwariatu i sprzedawał. To były głównie bardzo
drogie książki. Kosztowały kupę pieniędzy. Przy takiej „czynnościówce” robi się długi.
Jestem osobą, która bardzo łatwo umie wytworzyć wokół siebie
atmosferę zaufania. Ludzie mi bardzo szybko ufają. A ja jestem
takim bezwzględnym złodziejem. To też jest moje uzależnienie
czynnościowe. Teraz nie kradnę. Całe życie kradłem. Nie siedzę.
Nie siedziałem. Miałem parę przykrych wpadek. Z uwagi na to, że
byłem zawsze przy pieniądzach, zawsze byłem tym, który podpisywał, więc mi łatwo było wystawiać fałszywe dokumenty finansowe.
Zawsze ostatnie dni w miesiącu przed wypłatą zajmowałem się tylko
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rozliczaniem ludzi, którzy do mnie przychodzili. Wtedy wchodziłem w różne układy i kradłem dwa do trzech razy tyle, ile wynosiła
moja pensja. Moja pensja starczała mi tylko na drobne wydatki.
Robiłem to latami. Okradałem firmy, w których pracowałem, i uważałem, że to jest normalne, bo mi za mało płacą, że jestem wykorzystywany. Oczywiście jest to złodziejstwo bardzo częste w naszym
społeczeństwie.
Jest u nas duże przyzwolenie dla kradzieży. Ludzie chętnie w to
wchodzą, szczególnie w budownictwie. Pamiętam, że pierwszą poważną łapówkę wziąłem zaraz po studiach. „Zwyczajowo” wykonawca odpalał 10% sumy remontu dla zleceniodawcy i 10% dla
ludzi z nadzoru, którzy odbierali te roboty. Remontem były duże
roboty malarskie. Byłem kierownikiem i robiłem remont. Człowiek,
który robił u mnie ten remont, od razu mi powiedział, że da mi
duży procent. To było wtedy pięć moich pensji. Ja nie chciałem
wziąć. Przyjechali do mnie wtedy inżynierowie z nadzoru budowlanego z Wrocławia i powiedzieli, że będę idiotą, jeśli tego nie
wezmę. I tak się zaczęło. Gdy byłem dyrektorem administracyjnym,
to na koszt firmy potrafiłem przerzucać swoje wydatki osobiste i
to u nas było nagminne. Kadra zarządzająca „topi w kosztach
firmy” rachunki za np. wesele dzieci, prywatne wyjazdy na wczasy
itp. Nagminnie „topi się” opłaty za paliwo, telekomunikację, prasę
itp. Jest na to przyzwolenie społeczne, że przerzuca się wszystkie
wydatki, nawet odwiedziny u panienek w domach publicznych.
One wystawiają rachunki. I to robi kadra kierownicza. O tym się
nie mówi.
Ta grupa, gdy ją zakładałem, spotykała się z odrzuceniem w środowisku, czyli na przykład wśród alkoholików. Bo o długach się
nie mówi. Do mnie zgłaszają się ludzie, którym pomagam przy
upadłości finansowej i też prowadzę grupę wzajemnej pomocy z finansów osobistych. Problemów jest mnóstwo, bardzo różnych.
Jeśli chodzi o uzależnienie od alkoholu, to świadomość jego w
społeczeństwie jest dojrzała, natomiast w stosunku do zakupoholizmu czy pracoholizmu to jeszcze daleka droga. Tych uzależnień
czynnościowych jest naprawdę dużo. Ostatnio przyszła do nas ko-
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bieta z mężem. Oboje na emeryturze. Ona wpadła w takie zadłużenie, że nie mogła samodzielnie go spłacić. Brała kredyt za kredytem, żeby spłacać poprzednie. Mąż o tym nie wiedział. Takich
przypadków mamy masę. Przychodzą ludzie, gdzie całe rodziny są
zadłużone. Córka żyruje matce, matka córce, synowi. I nie ma jak
tego ruszyć. Mówi się, że jak masz za mało pieniędzy, to weź jeszcze
jeden kredyt, albo weź jeszcze jeden etat, a jak wylądujesz w szpitalu, to wtedy może będziesz miał szansę coś zrobić.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękujemy bardzo panu Romanowi. Teraz chciałabym poprosić panią Agnieszkę Chojnowską, która przedstawi nam studium
przypadku.
Agnieszka Chojnowska
Nie jestem terapeutą uzależnień. Nie pracuję z osobami uzależnionymi. Jestem psychologiem – co jednak nie znaczy, że nie stykam
się z tym problemem w mojej pracy. Od pięciu lat pracuję w Zespole Leczenia Środowiskowego. Mam pacjentów z różnymi problemami, począwszy od zaburzeń nastroju, a skończywszy na
psychozach. Większość z nich ma za sobą doświadczenia różnorakich traum. Między innymi są to traumy związane z uzależnieniami
ich bliskich bądź też z konsekwencjami tych uzależnień. Z tej perspektywy chciałabym powiedzieć kilka słów.
Chciałabym przedstawić państwu studium przypadku. Będę
mówić o pewnym chłopaku. Dajmy mu na imię Patryk. Kiedy poznałam Patryka, miał 16 lat i od półtora roku znaczne problemy w
szkole. Został objęty programem nauczania indywidualnego. Problemy zaczęły się od przejścia ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Nowe środowisko, nowi koledzy. Zaczęły się wagary. Chłopak
chciał istnieć w towarzystwie. Koledzy proponowali mu coraz to
kolejne nowe doświadczenia, począwszy od papierosów, przez alkohol, skończyło się na jednorazowym kontakcie z dopalaczami.
Po pierwszym przyjęciu dopalaczy chłopak wylądował na izbie
przyjęć ze względu na objawy fizyczne, somatyczne, bóle w klatce
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piersiowej, kołatanie serca, nasilony lęk, sugerujące, że może się coś
dziać z jego zdrowiem fizycznym. Na szczęście nic takiego się nie
potwierdziło. Natomiast w efekcie Patryk zaczął unikać rówieśników jako osób zagrażających, bo to oni go częstowali i oni go zachęcali. Skończyło się na tym, że Patryk przestał chodzić do szkoły.
Mama starała się o nauczanie indywidualne. Jeden rok, drugi,
trzeci. Kiedy Patryk trafił do mnie, był w drugiej klasie gimnazjum,
po roku niezdanym ze względu na wagarowanie. Nie wiem, co się
z nim dzieje obecnie. Patryk, unikając relacji z kolegami i relacji w
ogóle, zamykając się w domu, zaczął kompensować sobie brak tych
relacji grami komputerowymi. Nie wiem, czy się od nich uzależnił.
Znając jego historię życia – jest to możliwe.
Pracując z naszymi pacjentami, mam okazję przyglądać się temu,
w jaki sposób deficyty płynące z ich dzieciństwa, z braku realizacji najbardziej podstawowych potrzeb emocjonalnych, wpływają na ich życie.
Gdybyśmy przyjrzeli się temu, w jaki sposób były realizowane potrzeby
Patryka, Oliwii, Maćka, Michała – wszystkich tych dzieciaków, które
się zgłaszają, między innymi, do nas, to zobaczyliby państwo, o jakich
najbardziej podstawowych potrzebach emocjonalnych u dzieci możemy mówić. Zwykle kiedy pracujemy już nad tymi potrzebami, to pacjenci mówią „Miałem pokój. Zabawki. Wszystko właściwie miałem.
Nic się nie działo”. Ale gdy dochodzimy do tego, jak wyglądały relację,
to okazuje się, że nie miały zaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa, bo
taty nie było. „Byłem jedynym facetem w domu. Najmłodszym. Mama
i siostra mówiły, że tata to jest ten zły, ten nieodpowiedzialny, łajdak. I
jeszcze mówiły, że ja jestem do niego podobny”. Również nie była zaspokojona potrzeba akceptacji nie była zaspokojona: „Jeżeli ja jestem
podobny do tego taty łajdaka, to też nie mogę być akceptowany. Jak
nie mogę być akceptowany przez moją siostrę czy moją mamę, to szukam tej akceptacji wśród rówieśników, takich samych łajdaków jak mój
tata, chłopców”. A potrzeba miłości? „Jeżeli ja jestem jedynym przedstawicielem płci męskiej w domu, tym, który jest skazany na to, że będzie porzucał swoje dzieci, rodzinę, że jest niedobry, że jest
nieodpowiedzialny, że źle traktuje kobiety, to przecież kochać mnie nie
można”. Jak wygląda samoocena takiego dziecka? Raczej marnie.
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U Patryka potrzeby finansowe, z którymi może się wiązać w
przyszłości zakupoholizm, też w nienajlepszej formie. Taty nie ma,
mama zaś ciągle pracuje na licznych etatach, bynajmniej nie po to,
żeby kupować, tylko aby zabezpieczyć najważniejsze potrzeby,
praktycznie jest nieobecna. Nie było więc rozmów Patryka z mamą.
Kiedy patrzyłam na Patryka, to nie byłam pewna, czy kiedy zacznie
zarabiać pierwsze pieniądze, nie będzie ich wydawał w sposób nieodpowiedni, bo nikt go tego nie nauczył. On nie był nauczony, że
jego potrzeby mogą być szanowane. Przecież zawsze ważniejsze
było to, żeby zapłacić czynsz, niż żeby kupić coś, na czym chłopakowi bardzo zależy. On nawet nie powie o tym, że jemu zależy, bo
jego się nie słucha. Rzeczywiście jest tak, że chłopak nawet nie wie,
że ktoś do nich przyjeżdża, czy ich odwiedza, bo wcale nie wychodzi z pokoju. Tylko siedzi i tłucze w swój komputer.
Niestety, w przypadku Patryka, tak jak i wielu innych naszych
młodych pacjentów, prawdziwą trudność stanowi praca z rodzicami, dlatego że często jednego z rodziców w ogóle nie ma w tym
systemie rodzinnym, albo jest mama alkoholiczka, tata uzależniony
od narkotyków, bądź tata, który popełnił samobójstwo. W przypadku Patryka mama w depresji, nielecząca się, bo nie ufa lekom,
nie ufa lekarzom, bo generalnie nikomu nie ufa. Przecież ona też
jest pokrzywdzona przez życie i bez pomocy, o którą nie umie prosić. Cały problem polega na tym, że z tym 16-, 17- letnim chłopcem
mogę zacząć pracować jako psycholog, nie jako terapeuta uzależnień. Do tego potrzebni są rodzice, żeby go wspierać, żeby przedłużyć trochę to, co na sesji, bo to jest mały fragment jego życia. A
rodziców nie ma, bo oni są zajęci czymś innym. Zostawiamy nasze
dzieci. Tak naprawdę nam też jest trudno znaleźć równowagę między pracą a rodziną. Czasem sama się zastanawiam nad tym, czy
kiedyś ktoś będzie musiał leczyć moje dzieci z tego, z czego ja leczę
dzieci innych. Bo przecież w mojej pracy zdarzają się sytuacje, kiedy
dzwoni kolejny pacjent, w trudnej sytuacji życiowej, czasem w sytuacji krytycznej, a ja muszę podjąć decyzję – jechać do pracy z potrzebującym, czy zostać z własnymi dziećmi.
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DYSKUSJA
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Dziękuję bardzo pani Agnieszce. Jeśli mają państwo pytania do
naszych dzisiejszych prelegentów, to zapraszam.
Na początku chciałabym zapytać panią Katarzynę, czy mogłaby
powiedzieć trzy słowa o teorii Winnicotta. Myślę, że może być to
ciekawe dla naszych studentów, zarówno z terapii uzależnień, jak i
studentów nauczania wczesnoszkolnego.
Katarzyna Kucewicz
Winnicott badał dzieci. Należał do grupy prekursorów psychoterapii i obserwował zachowania dzieci. Badał je pod kątem zachowania, ich reakcji i też przywiązania. Teoria Winnicotta mówi o tym,
że jeśli dziecku zabraknie jakiegoś obiektu, to dziecko zaczyna szukać
obiektu zastępczego. Jeśli zabraknie miłości rodzicielskiej, to zaczyna
tej miłości szukać niekoniecznie w innych ludziach. Czyli mówiąc życiowo, jeśli mamy na przykład dziecko, które ma rodzica oddalonego,
bo ojciec jest marynarzem, a matka ciężko pracuje i w zasadzie jej
nie ma, to takie dziecko ma deficyt obiektu. Ma deficyt miłości, deficyt bliskości i ten deficyt w nim sprawia, że dziecko zaczyna przywiązywać się do rzeczy, tak jak się przywiązywałoby do ludzi.
Jeśli dziecku zabraknie ojca, to często zaczyna ono siebie niszczyć, identyfikując się w ten sposób z ojcem, którego nie było. Chce
zniknąć tak jak on. I też w swoich zachowaniach nałogowych zaczyna iść w stronę śmierci. Uzależnienia rozpatruje się jako ścieżkę
w kierunku śmierci. To jest ścieżka, która doprowadza człowieka
do tego, że on nie może normalnie żyć. Nie może cieszyć się życiem.
Nie może cieszyć się z rzeczy, które kupuje.
W efekcie to, że mąż/partner denerwuje się, patrząc na to, ile
druga osoba wydała, dla tej osoby nie ma to znaczenia. Często o
osobach uzależnionych mówi się, że są to psychopaci. Słyszymy
często „Ona widzi, że my nie mamy pieniędzy, a ostatnie pieniądze
przeznacza na drogie ubrania”. To właśnie dlatego, że rzeczywiście
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osoby z zakupoholizmem mają kłopot w prawidłowym kształtowaniu więzi.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Często substancja psychoaktywna też jest takim obiektem zastępczym dla naszych pacjentów. Kiedy z nimi rozmawiamy i pytamy, co się z nimi dzieje, kiedy wezmą taką substancję, to oni
właśnie mówią o poczuciu błogości, ciepła, przytulenia, otulenia,
wzięcia w ramiona.
Dr Jolanta Celebucka
Pracuję w poradni odwykowej. Mamy u nas różnych pacjentów.
Zdarzają się też osoby uzależnione od zakupów. Mam pytanie do
pani Katarzyny lub pana Romana. Zdarzają się pacjenci, których
nie do końca mogę zdiagnozować jako zakupoholików, a są uzależnieni od brania kredytów. Czy jest coś takiego jak uzależnienie od
kredytów, ale nie jest to zakupoholizm?
Pan Roman
Znam takie przypadki. Te osoby mają wewnętrzną potrzebę
długu. Kredyt się bierze nie po to, żeby robić zakupy. To są głównie
osoby, które biorą kredyt w para bankach i z jednego kredytu spłacają następne. Mają na przykład siedem kart kredytowych i jedną
kartą spłacają drugą. Ja sam pamiętam jaki odczuwałem strach
kiedy pozbyłem się ostatniej karty kredytowej. Myślałem, że nie
przeżyję z tych pieniędzy, które mi zostawały.
Głos z sali
Czy z zakupoholizmu można się wyleczyć?
Katarzyna Kucewicz
W przypadku alkoholizmu możemy zachować abstynencję. Nie
możemy czegoś takiego zachować w zakupach czy w pracy. Musimy
pracować i robić zakupy. Tutaj wyleczenie polega więc na umiejętności kontrolowania swoich impulsów i na nauce tego, jak to robić.
Kiedy nasza kontrola się tak obniża, wtedy zaczynają się problemy.
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Poza monitorowaniem siebie, trzeba też rozpoznać źródła swoich
problemów.
To jest bardzo ciekawy wątek tej wewnętrznej potrzeby długu.
Co to znaczy, że ktoś ma potrzebę długu? Jak można mieć potrzebę
długu? Warto doszukiwać się powodów. Bardzo często analiza powodu, czym jest ten dług, o co chodzi, przynosi wyjaśnienie. Potrzeba długu może nawet roztaczać się na zależności międzypokoleniowe. Czy jest dług, który ja noszę w sobie za wszystkich członków
rodziny, którzy cos zawinili? Niezależnie od tego, którą ze ścieżek
państwo wybiorą, warto jest eksplorować to, dlaczego ktoś potrzebuje być w długu. Bo osoba uzależniona z jakiegoś powodu potrzebuje być w długu, potrzebuje robić zakupy, potrzebuje czuć ten
wyrzut sumienia. I warto się zastanowić, dlaczego ona tego potrzebuje. Co to jej daje.
Słyszałam o takiej osobie, która jest uzależniona od długów, bo –
jak powiedziała –,jeżeli nie ma długów, to nie ma motywacji do pracy.
Pracuje po to, żeby spłacać długi. Inaczej jej się nie chce pracować.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
W tej sytuacji może jest to sposób samoukarania lub też zaburzenie osobowości. Trzeba się dowiedzieć, co leży u podłoża i dlaczego ktoś potrzebuje się sam ukarać. Być może jest to potrzeba
zadośćuczynienia za swoje własne grzechy lub za to, co się działo
w historii rodziny, na przykład dziadek sprzeniewierzał się wartościom, które były wyznawane w rodzinie. Takie historie się często
pojawiają.
Piotr Jeske
W większości wypadków to są zaburzenia własnej wartości. Te
osoby nie karzą się tym, że koniecznie mają dług. W pracy i własnym długu widzą swoją wartość, ponieważ jeśli nie mają długu, to
nie mają poczucia posiadania własnego ciała, po prostu nie istnieją.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Zaburzenia poczucia własnej wartości mają swoje konkretne powody. Zawsze coś za tym stoi. To jest tylko objaw.
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Agnieszka Chojnowska
Warto zastanowić się, jakie przekonania wewnętrzne ma ta
osoba. Jeśli, na przykład, w dzieciństwie nie miała wpływu na to,
co i jak może robić, będąc dorosła nadal nie wierzy, że może o tym
decydować. Musi natomiast spełniać wymogi społeczne: pracuje,
bo tak trzeba, ma długi, bo tak trzeba.
Pan Roman
Warto też wspomnieć o tym, że dług może generować profity.
Weźmy na przykład Gosię, która ma siostrę i brata. Oni sobie zawsze dobrze radzili, a Gosia sobie nie radziła. Ona zawsze musi mieć
jakiś dług. Gdy jest spotkanie rodzinne, to ona uzyskuje pomoc. Ma
z tego profity, z tego, że oni się nad nią litują, jej współczują.
Prezentacja książki pani Jadwigi Glińskiej
Włodzimierz Wieczorek
Szanowni państwo, za chwilę będziemy mogli odpowiedzieć
sobie na pytanie, jaką funkcję wśród problemów zasygnalizowanych na naszych konwersatoriach może odegrać baśń terapeutyczna.
Jadwiga Glińska
Na ogół określenia baśń i bajka używane są zamiennie. Natomiast pragnę powiedzieć, że bajka to jest opowiadanie, które ma
morał, a w baśni morał odkrywa słuchający, od którego wymagana
jest koncentracja i pomyślenie. Dlatego baśnie mogą mieć działanie
terapeutyczne, zachęcające do refleksji, niekiedy mogą pomagać
stanąć w prawdzie. Baśnie uczą, jak żyć i pokazują strategię pokonywania przeszkód. Baśń to szczepionka uodporniająca bez skutków ubocznych. Bohater baśni jest albo zły, albo dobry, nie tak jak
my – ambiwalentny, wobec tego mamy wady, ale patrząc na bohatera, możemy spróbować coś poprawić.
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Jadwiga Glińska

Terapia baśnią może mieć też zastosowanie w terapii uzależnień.
Osoby mające skłonności do alkoholu czy lekomanii inaczej kończą
baśń, którą terapeuta zaczyna opowiadać. Na ogół to jest tak, że
problem rozwiązuje się tu i teraz od razu, a nie szuka się strategii.
Jako psycholog psychoterapeuta w czasie swojej wieloletniej
pracy zajmowałam się przede wszystkim diagnozą i terapią dzieci
w wieku przedszkolnym. To wymagało współpracy z rodzicami,
dziadkami, nauczycielkami. W zależności od problemu proponowałam w tym czasie nowatorską metodę, żeby rodzice wspólnie ze
mną stosowali terapię u swoich dzieci, czyli co wieczór się z nimi
bawili, rozmawiali i czytali odcinki baśni.
Pisaliśmy takie seriale dla określonych osób. Do słuszności tej
metody upewniłam się, kiedy dwa lata temu uczestniczyłam w seminarium poświęconemu tej tematyce. Większość uczestników, stosując różne formy terapii w zależności od problemów, stosowała
baśnioterapię. Rozmawiając z rodzicami o problemach dzieci, dochodziliśmy niekiedy do wspólnego wniosku, że może oni także powinni pomyśleć i przemyśleć swoje relacje. Niejednokrotnie udało
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mi się zachęcić małżeństwo, aby wyjechali we dwoje chociaż na
weekend do „zaczarowanego lasu”, aby w ten sposób poprawić
swoją komunikację. Często udało się napisać dobre zakończenie.
Baśnie pomagają w sytuacji, kiedy nie radzimy sobie z prawidłową hierarchią wartości, wykorzystaniem naszych talentów, wyborem drogi życiowej, lub umiejętności radowania się każdym
pięknym dniem. W ten sposób pomagają autoterapii. Aby terapia
przynosiła oczekiwany rezultat, konieczna jest prawidłowa samoocena, a to nie zawsze jest łatwe. W ten sposób powstawały „rady
na dobry dzień”, które też są tutaj umieszczone. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy w pokoju jesteśmy tylko we dwie, ja i śliczna
dziewczyna o urodzie i figurze modelki. Przed chwilą usłyszała ode
mnie diagnozę, że jest nie tylko inteligentna, mądra, nie ma żadnych
deficytów urody i posługuje się wspaniałym językiem, kiedy ona
tymczasem była przekonana, o czym głośno mówiła, że jest brzydka,
gruba i głupia. Kiedy zaproponowałam jej, żeby przeczytała początek „Rad na dobry dzień”, który się zaczyna „jestem ładną, mądrą i
rozsądną dziewczyną”, nie mogła tego powiedzieć. Szeptała i nie
wychodziło jej. Wobec tego umówiłam się z nią, że jak wróci do
domu, to zawsze rano stając przed lustrem, będzie po cichu, a potem
coraz głośniej mówiła te dobre rady. Po dwóch tygodniach mama
dziewczyny zatelefonowała i zapytała „pani Jadwigo, czy nasza córka
musi rano blokować łazienkę, aby ogłaszać nie tylko najbliższej rodzinie, ale i także sąsiadom, jaka ona jest wspaniała?”. Ta informacja
bardzo mnie ucieszyła. Dziewczyna oczywiście zdała maturę i studiowała potem biologię, z dużym powodzeniem.
Na zakończenie chcę państwu opowiedzieć moją ulubioną baśń,
a potem ewentualnie odpowiem na pytania.
„Dawno, dawno temu na skraju wioski stałą mała chatka, w której mieszkała z rodzicami mała dziewczynka o imieniu Helenka.
Była romantyczką tak jak Ania z Zielonego Wzgórza i las w pobliżu
był dla niej schronieniem. Pewnego dnia spacerując po lesie, zobaczyła motyla zaplątanego w sieć pajęczą. Podeszła, uwolniła go.
Motyl odfrunął, ale po chwili obok stanęła piękna wróżka. Helenka
się zdziwiła, bo do tej pory wróżki widywała tylko na obrazkach i
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to w bajkach dla dzieci. »Chcę ci się odwdzięczyć za twoją dobroć
– powiedziała piękna pani – i spełnię twoje największe życzenie.
Największe, które chcesz«. Dziewczynka pomyślała chwilę, a potem
powiedziała: »chcę być szczęśliwa«. Wróżka pochyliła się nad nią.
Coś powiedziała. Znikła. Od tego momentu nie było we wsi i w
okolicy szczęśliwszej i uśmiechniętej dziewczyny, potem matki,
żony, a potem babci. Lata mijały i Helena była najszczęśliwsza. Zastanawiano się jednak, czy to dobrze, że nie podzieliła się z innymi
swoją myślą od wróżki. Kiedy pewnego dnia majowego śpiewały
ptaki i było zielono, usiadła wokół swoich przyjaciół i rodziny i powiedziała: »Wróżka powiedziała mi tak: pamiętaj, że każdy człowiek, którego spotykasz na swojej drodze, choćby nie zdawał sobie
z tego sprawy, czeka i potrzebuje właśnie ciebie«”.

DYSKUSJA
Piotr Jeske
Bardzo interesujące. Klasycy XIX wieku mówili w podobny sposób. Na przykład, Nietsche mówił na temat roli opowieści w budowaniu podstawy moralnej społeczeństwa. W terapii często
wykorzystuje się pisanie. Pisze się opowieść, jak chciałoby się, żeby
życie wyglądało za trzy lata, jakby miało pójść dobrze, a jak miałoby
wyglądać źle. Ten sam proces ułożenia myśli jest chyba dobry terapeutycznie. Wydaje mi się, że taka współpraca rodziców razem z
dziećmi, ułożenie tych opowieści, ich baśniowa forma jest chyba najlepsza. Przekazuje cechy moralne, jest terapeutyczna dla całej rodziny,
a nie jest to tylko tak, że dziecko przychodzi na 45-minutową terapię,
słucha, jak ktoś do niego mówi, albo robi jakieś testy, po czym wraca
do domu, a w domu ma, jak to się mówi, prawdziwe życie, które wygląda zupełnie inaczej niż terapia, do której wraca co dwa tygodnie.
Jadwiga Glińska
Tu oczywiście chodzi o baśnie, a nie o bajki. Napisałam kiedyś
książkę dla dzieci „Opowiem ci bajeczkę”, ale obecnie mówimy o baś-
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niach. W prowadzonej przeze mnie terapii rodzice przez pięć dni czytali pierwszy odcinek, a po przerwie drugi itd. jak serial. Jeżeli były
wątpliwości, rodzice kontaktowali się ze mną i coś ewentualnie zmienialiśmy w następnym odcinku. Zaczęłam jednak od baśni dla młodzieży i dorosłych, bo oni w ten sposób mogą zastosować autoterapię.
Jeśli zaczną od baśni „Największy skarb”, to postawią sobie diagnozę,
co jest dla nich najważniejsze w życiu. A jeśli przeczytają baśń „Wielki
uczony” lub „Klucz,” to zrozumieją, że nikt nie jest sam.
Piotr Jeske
Bardzo ciekawe, że te opowieści są w stylu archetypów. Na
przykład, można znaleźć te same opowieści w kulturach różnych
krajów, w dużych odstępach czasu, zawierających te same historie.
Oczywiście imiona, rzeczy się zmieniają, ale archetypy
są takie same, na przykład ojciec tyran, ojciec dobry, prośba o
pomoc, jak udzielać pomocy, jak prosić o pomoc, że jak się nie poprosi o pomoc, to się jej nie dostanie. W różnych kulturach w różny
sposób to wygląda, ale to jest powszechne. Słowa są inne, ale myśli
są takie same.
Jadwiga Glińska
Chodzi również o to, że w baśniach podsuwa się metodę, żeby
zastanowić się i popracować trochę nad sobą. Nie powinniśmy się
zachowywać jak żona rybaka, która chciała mieć wszystko. Nie
liczmy na to, że osiągniemy zawsze powodzenie, że nam się
wszystko uda, jeżeli nie będziemy choć trochę współpracować. Dla
dzieci to jest ważne. Często pisałam baśnie dla dzieci, które źle znosiły młodsze rodzeństwo. Na przykład, po dwóch, trzech córkach
nagle pojawiał się chłopczyk, wokół którego dorośli kręcili się jak
wokół słońca. Dziewczyny poczuły się „na aucie”. Jedna z nich
szczególnie odczuwała to jako dyskomfort, bo dotychczas ona była
słoneczkiem jako najmłodsza. Kiedy weszła do pokoju, zamiast
„dzień dobry” powiedziała: „Ja bardzo kocham swojego brata”. To
przywitanie od razu dało mi do myślenia. Przecież nie mogła się
przyznać, że ma dość malucha, który zajął jej miejsce w rodzinie.
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Była mądrą dziewczynką i gdyby powiedziała, że nie lubi własnego
brata, to uznane byłoby za naganne. Rodzice powinni pamiętać, że
każdy z członków rodziny ma w niej swoje miejsce i nie powinien
go tracić tylko dlatego, że urodził się wcześniej.
Jeżeli problem zazdrości pojawia się wśród rodzeństwa, zachęcam rodziców, żeby demonstrowali dzieciom program, który nazywa się „nalewanie miłości”. Na pasku papieru piszemy imiona
dzieci i ich wiek, od najstarszego do najmłodszego. Jeżeli jest ich
trójka, ustawia się trzy przezroczyste menzurki. Na oczach dzieci
nalewa się kolorową ciecz („miłość”) – do pierwszej 12 podziałek
(dziecko ma dwanaście lat), do drugiej 5 podziałek (dziecko ma
pięć lat), a do trzeciej jedną, bo najmłodszy ma rok. Widać wyraźnie
poziom cieczy „miłości” i jeżeli po roku dolejemy wszystkim jedną
podziałkę, to pierwsze dziecko będzie miało dalej najwięcej. I tak
rozwiąże się problem konkurencji.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Dwie sprawy. To, co pani mówiła o dziewczynce, która miała
taką niską samoocenę. My z mężem przez kilkadziesiąt lat byliśmy
animatorami rekolekcji dla małżeństw, rekolekcji typu dialogu,
nauki rozmowy. To jest bardzo ważny element. Były różnego typu
pytania. Było też takie, gdy wszyscy uczestnicy dostawali tabelkę i
mieli wpisać w nią wszystkie swoje cechy pozytywne i negatywne.
Nie wiem, czy to jest cecha Polaków, ale wszystkim nam niesłychanie łatwo było określić cechy negatywne, a bardzo trudno było
przypomnieć sobie własne cechy pozytywne. Myślę więc, że tego
typu terapia może być niesłychanie ważna dla dzieci, żeby wcześnie
nauczyły się rozpoznawać w sobie dobre cechy i umiały o nich powiedzieć, a nie tylko o złych.
I drugi przykład. Były takie wakacje, kiedy mieliśmy na opiece
trójkę naszych starszych wnuków, bo akurat w tym czasie przychodziły na świat naszym córkom młodsze dzieci. Ta trójka była z nami
trzy miesiące. Utarła się taka tradycja, że wieczorem, już po pacierzu, wnuki wchodziły do naszego łóżka i ja opowiadałam bajkę,
którą wymyślałam na bieżąco. Tam były przygody, jakieś skarby, ja-
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skinie; jestem geografem, więc było dużo elementów z różnych
stron świata. Dzieci bardzo pilnowały, aby nie było ani dnia przerwy. Pod koniec tych trzech miesięcy lata już nie bardzo pamiętałam, jakie były imiona postaci na początku opowieści. Gdy
nawiązałam do zdarzeń z tego etapu i powiedziałam
„no, ta Kasia”, wnuczka mnie natychmiast poprawiła „babciu,
przecież to nie Kasia, tylko Joasia”. Pokazało mi to, jak pilnie mnie
słuchały i jaką dla nich wartością był ten kontakt bezpośredni, na
który w życiu codziennym mamy zawsze mało czasu. Pamiętam, jak
nasza młodsza córka, kiedy miała 5-6 lat i ktoś odwiedził nas, to
ona siadała mi na kolana, brała moją twarz w obie ręce, tak abym
patrzyła tylko na nią, a nie na tę osobę, która nas odwiedziła.
Jadwiga Glińska
Większość rodziców ma poczucie, że dzieci ich nie słuchają. Ale
to nie tak. Jedna z matek współpracowała z synem nad poprawą
relacji z młodszym braciszkiem. Przed opowiadaniem ostatniego,
czwartego odcinka, zatelefonowała do mnie, informując, że ma
wrażenie, że on zupełnie nie słucha. Ale kiedy opowiedziano
ostatni odcinek, przyszedł do swojej babci i powiedział: „Wiesz,
babcia, ja się już w ogóle nie będę przejmował, bo nieważne, ile tobołów z maluchami mama przywiezie, to ja i tak będę pierwszy i
najważniejszy”. Czyli słuchał, ale sam chciał napisać zakończenie.
Zawsze uprzedzałam rodziców, że gdyby dziecko pytało, jak to się
skończy, mówili: „a ty jak myślisz?”.
Włodzimierz Wieczorek
Dziękujemy bardzo. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i za tę właśnie część poświęconą problematyce funkcji baśni,
które objaśniają świat i nasze miejsce w nim. W terapii uzależnień
mówi się, że mechanizm uwalniania się od uzależnienia jest opisany
w Jasiu i Małgosi, a także w Czerwonym Kapturku. Jest tam ukazane ryzyko, jest opisane zło, które czyha na człowieka. Ale jednocześnie jest także wskazana droga ucieczki i możliwość odzyskania
wolności.
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Bardzo dziękuję pani Jadwidze Glińskiej, bardzo dziękuję pani
Agnieszce Chojnowskiej za prezentację, za komentarze, bardzo
dziękuję też panu Romanowi za ten komentarz do problematyki i
do własnych doświadczeń.
Dziękując, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić państwa na
nasze kolejne Konwersatoria, które odbywają się w ciągu roku akademickiego raz w miesiącu.
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
Poza konwersatoriami rozpoczęliśmy w tym roku drugi cykl
spotkań pt. „Spotkania z twórcą”, na temat relacji chrześcijaństwa
do kultury. Mieliśmy już dwa takie spotkania, odbywające się też
raz w miesiącu, z panem Krzysztofem Zanussim i z panią Haliną
Rowicką, aktorką, a 12 maja będzie spotkanie z profesorem geografii z Krakowa, który będzie mówił na temat „Czyńcie sobie Ziemię poddaną”. Bardzo serdecznie zapraszamy i dziękujemy.
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Uzależnienia behawioralne
– pornografia i seksoholizm
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CYTATY

Jan Paweł II. (Mężczyzną i niewiastą stworzył ich...)
Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa.
Zagadnienie nagości w kulturze.
„(…) Wszędzie tam – choć na różne sposoby – potwierdza się ta
sama prawidłowość. Idąc za swoją osobową wrażliwością, człowiek
ani sam nie chce stawać się przedmiotem dla innych poprzez swą
anonimową nagość, ani też nie chce, aby inny człowiek stawał się dla
niego w ten sposób przedmiotem. Oczywiście „nie chce” o tyle, o ile
kieruje się poczuciem godności ludzkiego ciała. Różne bowiem motywy mogą go skłaniać, pobudzać, a nawet przynaglać do tego, ażeby
postępował wbrew temu, czego domaga się godność ciała ludzkiego
połączona z osobową wrażliwością. Nie można zapominać, że podstawową „sytuacją” wewnętrzną człowieka „historycznego” jest stan
trojakiej pożądliwości (por. 1 J 2,16). Ów stan – a w szczególności
pożądliwość ciała – na różne sposoby daje o sobie znać zarówno w
wewnętrznych poruszeniach serca ludzkiego, jak też w całym klimacie stosunków międzyludzkich i obyczajów społecznych.
Nie możemy o tym zapominać również, gdy chodzi o rozległą
dziedzinę kultury artystycznej, przede wszystkim o charakterze wizualnym i widowiskowym, jak też o tak bardzo znamienną dla naszej współczesności dziedzinę kultury masowej związanej z użyciem
technik przekazu, czyli komunikacji audiowizualnej. Zachodzi pytanie, kiedy, w jakim wypadku ta sfera działalności człowieka staje –
z punktu widzenia etosu ciała – pod zarzutem „pornowizji”, podobnie jak działalność literacka stawała i staje nieraz pod zarzutem
„pornografii” (ten drugi termin jest, zdaje się, starszy). Jedno i drugie zachodzi wówczas, gdy w utworze artystycznym lub przy pomocy technik reprodukcji audiowizualnej zostaje naruszone prawo
intymności ciała w jego męskości lub kobiecości – w ostatecznej zaś
analizie: gdy zostanie naruszona owa głęboka prawidłowość daru i
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obdarowania, jaka wpisana jest w tę kobiecość i męskość poprzez
całą osobową strukturę bytu człowieka. Ów głęboki zapis – raczej
wpis – stanowi o oblubieńczym znaczeniu ciała ludzkiego, czyli o
podstawowym dla niego wezwaniu do kształtowania „komunii
osób” i uczestniczenia w niej.
Przerywając w tym punkcie nasze rozważanie, które zamierzamy kontynuować w następną środę, należy stwierdzić, że przestrzeganie lub też nieprzestrzeganie tych prawidłowości, tak
głęboko związanych z osobową wrażliwością człowieka, nie może
być obojętne dla sprawy „tworzenia klimatu sprzyjającego czystości” w życiu i wychowaniu społecznym”. (22.4.1981)
Jan Paweł II. Homilia podczas Mszy św. w Sandomierzu
(12.06.1999).
„Zwracam się również do naszych polskich rodzin – do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie
czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej
osoby. Strzeżcie wasze rodziny przed pornografią, która dzisiaj pod
różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza
dzieci i młodzieży. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. Wychowanie do czystości jest
jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie stoją obecnie
przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie
naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia [i godnym] chrześcijańskiego powołania. «Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)”.
Katechizm Kościoła Katolickiego nr 2354. Pornografia.
„Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, ponieważ
stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego
daru małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się
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oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ jedni stają się
dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny.
Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić
wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych”.
Jan Paweł II. List do rodzin Gratissima Sanae, 02.02.1994 nr 13.
„W świetle tych i innych jeszcze fragmentów Nowego Testamentu można zrozumieć, na czym polega „cywilizacja miłości” oraz
dlaczego rodzina jest z tą cywilizacją organicznie związana. Jeśli rodzina pozostaje pierwszą „drogą Kościoła”, trzeba dodać, że drogą
Kościoła żyjącego w świecie jest też cywilizacja miłości, i Kościół
na tę drogę wzywa same rodziny oraz wszystkie inne społeczności
narodowe i międzynarodowe ze względu na rodzinę – i poprzez rodziny. Rodzina bowiem w wielorakim wymiarze zależy od cywilizacji
miłości i odnajduje w niej właściwe racje swego bycia rodziną. Jednocześnie rodzina jest centrum i sercem cywilizacji miłości.
Nie ma prawdziwej miłości bez świadomości, że Bóg przede
wszystkim „jest Miłością” – oraz że człowiek jest tym jedynym stworzeniem, którego Bóg powołał do istnienia „dla niego samego”. Ten
zaś stworzony na obraz i podobieństwo Boga człowiek nie może się
w pełni „urzeczywistnić” inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar
z siebie samego. Bez takiego pojęcia człowieka, osoby oraz „komunii
osób” w rodzinie nie może być cywilizacji miłości. Ale też takie pojęcie osoby i komunii osób niemożliwe jest bez cywilizacji miłości. Rodzina z pewnością stanowi podstawową „komórkę” społeczeństwa,
trzeba jednak Chrystusa – „Winnego Szczepu”, z którego „latorośle”
czerpią soki, ażeby komórka ta nie była zagrożona od wewnątrz i od
zewnątrz cywilizacyjnym wykorzenieniem. Oto bowiem – jeśli z jednej
strony istnieje „cywilizacja miłości”, to równocześnie też zachodzi
możliwość „antycywilizacji” destrukcyjnej, co niestety w naszej epoce
stało się faktem dokonanym o bardzo szerokim zasięgu.
Nikt nie może zaprzeczyć, że epoka ta jest czasem wielkiego
kryzysu, a jest to na pierwszym miejscu „kryzys prawdy”. Kryzys
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prawdy – to znaczy naprzód kryzys pojęć. Czy bowiem pojęcia takie,
jak: „miłość”, „wolność”, „dar bezinteresowny”, a nawet samo pojęcie „osoby” i w związku z tym także „prawa osoby” – czy pojęcia
takie istotnie znaczą to, co wyrażają? Dlatego tak ważna się stała
dla Kościoła i świata – przede wszystkim na Zachodzie – Encyklika
o „blasku prawdy” (Veritas splendor). Jeżeli prawda o wolności, o
komunii osób w małżeństwie i rodzinie odzyska swój blask, wówczas cywilizacja miłości może się urzeczywistniać i można będzie
skutecznie mówić – wraz z Soborem – o „popieraniu godności małżeństwa i rodziny”.
Dlaczego „blask prawdy” jest tak ważny? Ważny jest przez kontrast, gdyż rozwój współczesnej cywilizacji pozostaje związany z postępem naukowo-technicznym w sposób często jednostronny.
Chodzi o charakter czysto pozytywistyczny tego rozwoju. Owocem
pozytywizmu poznawczego jest agnostycyzm, gdy chodzi o teorię,
natomiast w dziedzinie działania i moralności – utylitaryzm. W naszych czasach historia poniekąd się powtarza. Utylitaryzm to cywilizacja skutku, użycia – cywilizacja „rzeczy”, a nie „osób”;
cywilizacja, w której osoby stają się przedmiotem użycia, podobnie
jak używa się rzeczy. Tak więc – na gruncie cywilizacji użycia kobieta bywa przedmiotem dla mężczyzny. Dzieci stają się przeszkodą
dla rodziców. Rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność
swoich członków. Aby się o tym wszystkim przekonać, wystarczy
przyglądnąć się choćby pewnym programom wychowania seksualnego, które wprowadzane bywają w szkołach, często mimo sprzeciwu, a nawet protestów ze strony wielu rodziców. A dalej cały
trend „proaborcyjny”, który usiłuje się ukryć poza pojęciami „prawa
wyboru” („pro choice”) ze strony obojga małżonków, a w szczególności kobiety. To tylko kilka przykładów, które można by mnożyć.
W tym wszystkim rodzina nie może się nie czuć zagrożona.
Wszystko to uderza w same jej podstawy. Wszystko to jest przeciwne
cywilizacji miłości. Jest przeciwne całej prawdzie o człowieku, nie
pozwala mu odnaleźć siebie i czuć się bezpiecznym jako mąż czy
żona, jako ojciec czy matka, jako syn czy córka. Propagowany przez
„cywilizację techniczną” tak zwany „bezpieczny seks” jest właśnie
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najgruntowniej niebezpieczny. W niebezpieczeństwie bowiem znajduje się tutaj każdy człowiek, a z kolei w niebezpieczeństwie znajduje się rodzina. Co jej grozi? Grozi jej utrata prawdy o sobie samej.
A jeżeli prawdy – to i wolności, i konsekwentnie utrata miłości.
„Poznacie prawdę – mówi Chrystus – a prawda was wyzwoli”
(J 8,32): prawda, jedynie ona przygotuje Was do tej miłości, o której
można powiedzieć, że jest „piękna”.
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KONWERSATORIUM CIII
(26 maja 2018 r.)

Uzależnienia behawioralne
– pornografia i seksoholizm

Prowadzący: Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, terapeutka uzależnień; Piotr Jabłoński, Dyrektor
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Katarzyna Stępkowska, psycholog i autorka badań na temat seksoholizmu; Magdalena
Smaś-Myszczyszyn, psychoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka
uzależnień, Superwizor KBPN; Włodzimierz Wieczorek, moderator,
nauczyciel akademicki, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

Włodzimierz Wieczorek
Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym konwersatorium poświęconym problematyce uzależnień. Dotyczyć ono będzie
uzależnień behawioralnych, uzależnień od czynności. Mówiliśmy
wcześniej o uzależnieniach od zakupów, od Internetu, od pracy.
Dzisiaj zajmiemy się na problematyką uzależnienia od pornografii,
a także dotkniemy problematyki seksoholizmu i hiperseksualności.
Ponieważ dzisiaj kończymy cykl spotkań poświęconych uzależnieniom chcielibyśmy nie tylko omówić wybrane aspekty uzależnień behawioralnych, ale też dokonać podsumowania całości
cyklu. Przedstawimy zatem problematykę uzależnień na tle zdrowia
publicznego, a także przyjrzymy się zmianom w prawie, które mają
być odpowiedzią na współczesne wyzwania związane z tematem
uzależnień.
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Włodzimierz Wieczorek

Słuchacze
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Mamy dzisiaj honor witać wśród nas wyśmienitych Gości. Witamy panią poseł Małgorzatę Zwiercan, która jest przewodniczącą
Parlamentarnego Zespołu do spraw Rozwiązywania Problemów
Uzależnień, pana doktora Piotra Jabłońskiego, Dyrektora Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz panią Katarzynę Stępkowską, która jest psychologiem, i też zawodowo
zajmuje się tematyką uzależnienia od zachowań seksualnych.
Witam też bardzo serdecznie panią Magdalenę Smaś-Myszczyszyn,
psychoterapeutkę, terapeutkę uzależnień i kierownika studiów podyplomowych na kierunku Specjalista Terapii Uzależnień. Pani
Magdalena będzie moderować dzisiejsze spotkanie.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Witam jeszcze raz wszystkich Państwa. Chciałam państwu powiedzieć o zaburzeniach hiperseksualnych, o diagnostyce hiperseksualności, ale też chciałam podzielić się z Państwem wynikami
moich badań, realizowanych w ramach projektu badawczego do
pracy doktorskiej, dotyczących zaburzeń hiperseksualnych przeprowadzonych na grupie polskich mężczyzn. I w związku z tymi
badaniami dotknę terapii zaburzeń hiperseksualnych.

Magdalena Smaś-Myszczyszyn
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Jak państwo wiecie mamy bardzo wiele określeń dotyczących
tego problemu. Mówimy o nadmiernym popędzie seksualnym u
mężczyzn, o nimfomanii, czyli nadmiernym popędzie seksualnym
u kobiet. Możemy spotkać w literaturze określenie erotomania,
które jest najbardziej błędnym ze wszystkich określeń, ponieważ
erotomania to zaburzenie psychotyczne polegające na tym, że
komuś się wydaje, że inni są w nim zakochani. Występuje ono jako
jeden z objawów procesu psychotycznego. Mówimy o uzależnieniu
od seksu, czyli o nałogowej seksualności, o kompulsywnej seksualności. Możemy mówić o impulsywnej seksualności, o zaburzeniach
kontroli popędu, albo też, jak to się ostatnio przyjęło w literaturze,
o tzw. zaburzeniach hiperseksualnych, zgodnie z definicją Martina
Kafki z 2010 roku.
Jeśli chodzi o diagnostykę, to w Międzynarodowej Statystycznej
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD–10) istnieje
diagnoza nadmiernego popędu seksualnego. Jednak w tym podręczniku zawarta jest jednocześnie informacja, że „nie podjęto
próby badawczej dla tej kategorii. Badającym kategorię zaleca się
przygotowanie własnych kryteriów”.
Nieco inną klasyfikację prezentuje Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM–V), gdzie można
znaleźć sformułowanie nieokreślonych bliżej zaburzeń seksualnych.
Właśnie w ramach pracy nad DSM-V Martin Kafka zaproponował
stworzenie takiego zespołu zaburzeń seksualnych, który określa,
jako zespół kliniczny, charakteryzujący się utratą kontroli nad fantazjami seksualnymi, popędami i zachowaniami, którym towarzyszą
niepożądane konsekwencje i / lub osobiste cierpienie.
Kryteria, które zaproponował M. Kafka są to też kryteria badawcze, na których opierałam diagnostykę pacjentów objętych moimi
badaniami. Zgodnie z tymi kryteriami hiperseksualność diagnozujemy u osób powyżej 18 roku życia. Objawy tego zaburzenia występują przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Osoba doświadcza
powracających intensywnie fantazji seksualnych, popędów i zachowań połączonych z czterema, albo i więcej rodzajami objawów:
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– przez większość czasu osoba jest pochłonięta przez seksualne
fantazje i popędy lub zachowania,
– zaangażowanie w fantazje i popędy seksualne w odpowiedzi
na obniżone stany emocjonalne i na stresujące wydarzenia życiowe,
– powtarzanie bez sukcesu prób kontroli, albo znaczącego zredukowania zachowań seksualnych,
– powtarzanie zaangażowania w fantazje, popędy i zachowania
seksualne pomimo fizycznych lub emocjonalnych szkód dla
siebie i/lub innych.
Kafka mówi też o tym, że jednocześnie musi wystąpić kryterium
drugie i trzecie, które wiąże się z doświadczaniem cierpienia przez
osobę lub jego otoczenie. Jeśli ktoś nie doświadcza w związku ze
swoimi zachowaniami cierpienia, ani też osoby z otoczenia nie dają
sygnału, że odczuwają cierpienie, nie możemy zdiagnozować zaburzeń hiperseksualnych. Te seksualne fantazje, popędy i zachowania
nie wynikają z bezpośredniego, fizjologicznego działania narkotyków lub leków i nie są wynikiem epizodu maniakalnego.
W roku 1976 próbowano stworzyć kryterium ilościowe, które
nazywamy TSO (total sexual outlet). Mówiło ono, że więcej niż 7
orgazmów w tygodniu, niezależnie od drogi jego osiągnięcia, świadczy już o hiperseksualności, natomiast żadne z późniejszych badań
nie potwierdziło tego, żeby kryterium ilościowe mogło być wskaźnikiem zaburzeń hiperseksualnych. Raczej mamy tu obiektywne
postrzeganie potrzeb pacjenta oraz poczucie krzywdy i cierpienia.
W 2014 r. ukazał się artykuł, w którym grupa robocza zaproponowała, żeby dodać do grupy uzależnień, kompulsywne zaburzenia
seksualne i żeby te zachowania zastąpiły kategorię nadmiernego popędu seksualnego. Jesteście Państwo jednymi z pierwszych, którzy
mogą zobaczyć kryteria kompulsywnych zachowań seksualnych, które
będą przyjęte w ICD-11. Myślę, że w Polsce ma do nich dostęp około
5 osób, więc jesteście Państwo szczególnie wyróżnieni. Te kryteria,
które będą przyjęte w ICD-11, które wejdą do nas w przyszłym roku
jako system diagnostyczny, mówią, że podstawowe cechy wymagane
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do stwierdzenia kompulsywnych zaburzeń seksualnych to uporczywy
sposób nieustannego kontrolowania intensywnych, powtarzających
się impulsów seksualnych lub silnej ich potrzeby, skutkujący brakiem
kontroli nad tymi zachowaniami. Objawiają się one poprzez angażowanie się w powtarzające się zachowania seksualne, które stało się
centralnym punktem życia osoby do tego stopnia, że zaniedbuje zdrowie, siebie lub swoje zainteresowania, działania i obowiązki, lub mimo
że osoba dokonała wielu nieudanych prób kontrolowania, lub znaczącego ograniczenia zachowań seksualnych, nadal angażuje się w powtarzające się zachowania seksualne, nawet mimo niekorzystnych
konsekwencji, lub też nadal angażuje się w te zachowania nawet
wtedy, gdy uzyskuje z nich niewielką satysfakcję. To co jest charakterystyczne w zaburzeniach hiperseksualnych to fakt, że sam orgazm
nie jest przyjemnością, tylko dążenie i czas poprzedzający jest przyjemny imamy w nim najwyższy poziom przyjemności. Sam orgazm
bardzo często bywa czymś przykrym ponieważ kończy daną aktywność i sprawia, że ona nie będzie mogła być już kontynuowana, przynajmniej przez jakiś najbliższy czas.
To co było bardzo charakterystyczne u pacjentów, których badałam, a miałam możliwość zbadać w sumie 125 pacjentów leczących się w poradniach leczenia uzależnień na terenie całego kraju,
z których włączono 108 osób do dalszych badań (wykluczone zostały osoby z zaburzeniami o charakterze pedofilii), to były emocje,
które towarzyszyły podjęciu aktywności seksualnej. Pacjenci powszechnie mówili o drażliwości, o niepokoju, smutku, złości, o różnych dysforycznych stanach emocjonalnych.
Pozostałe kryteria, które zaleca ICD-11, to brak kontroli silnych
impulsów seksualnych, lub silnej potrzeby i wynikające z tego niepowodzenia, które trwają przez dłuższy czas, przynajmniej przez 6
miesięcy. Wzorzec tych zachowań i ich powtarzanie powoduje nieszczęście lub zaburzenia w zakresie życia osobistego lub rodzinnego, społecznego, edukacyjnego, zawodowego, albo innych
ważnych dla pacjenta obszarów funkcjonowania.
Jest kilka hipotez dotyczących podłoża zaburzeń hiperseksualnych. Mówimy o nadmiernym popędzie płciowym, ale dotyczy on
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głównie pacjentów, którzy mają różnego rodzaju uszkodzenia neurologiczne. Nadmierny popęd seksualny może wynikać z przyjmowania leków L-DOPA, które są stosowane w leczeniu choroby
Alzheimera. Nadmierny popęd seksualny może być początkiem objawów choroby Alzheimera, może wynikać z uszkodzeń neurodegeneracyjnych mózgu, choroby Picka, może wynikać z choroby
Parkinsona, może być wynikiem padaczki skroniowej, czy kiły.
Wtedy mówimy o nadmiernym popędzie seksualnym, którego pacjenci nie mogą kontrolować, natomiast to wynika z objawów somatycznych tego pacjenta, a nie jest hiperseksualnością.
Mówimy tu o koncepcji uzależnienia, o koncepcji zaburzenia
obsesyjno-kompulsywnego. Jednocześnie mówimy tu o zaburzeniach bliskości i więzi, o zaburzeniach preferencji seksualnych. I
M. Kafka mówi, że tak jak mamy parafilię polegająca na nieprawidłowym obiekcie, na przykład na dziecku, tak tutaj nieprawidłowym
obiektem jest to, że osoba hiperseksualna nie koncentruje się na
drugiej osobie tylko na własnych wyobrażeniach osoby zaczerpniętej z obrazów pornograficznych, co wiąże się z przedmiotowym seksem. Jest to zatem forma parafilii – oderwania przedmiotu
pożądania od osoby.
Jak to zagadnienie wygląda w świetle badań naukowych? Odwołam się do badań, które są innowacyjne i obecnie będą stanowić
kryterium do kolejnych badań, które miałam przyjemność wykonać
wspólnie z prof. Michałem Lew-Starowiczem. Powiem Państwu o
koncepcji impulsywności i kompulsywności. Mówiąc o impulsywności będę się odnosiła do procesu dyskontowania. Dyskontowanie
mówi nam o umiejętności odraczania gratyfikacji i jest bardzo ważnym wskaźnikiem predysponującym pacjenta do terapii i mówiącym o wskazaniach do terapii. Ludzie różnią się ze względu na tzw.
indywidualne umiejętności odraczania gratyfikacji. Różnice w tej
umiejętności mają związek z impulsywnością, czyli z preferowaniem
nagrody mniejszej, ale natychmiastowej, oraz samokontrolą, czyli
wyborem większej, ale odroczonej. Cechą charakteryzującą wyższą
impulsywność jest to, że osoby o wysokiej impulsywności mają wysoką stopę dyskontową w odróżnieniu od ludzi o niskim poziomie
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impulsywności. Mówiąc najprościej, jeżeli mamy najwyższy poziom
impulsywności i najwyższą stopę dyskontową to będziemy wybierać
nagrody mniejsze, ale osiągane już i teraz, a będziemy rezygnować
z nagród większych, ale odroczonych w czasie. Nagrody te w przypadku osób uzależnionych to np. substancje psychoaktywne, albo
czynności, od których jesteśmy uzależnieni.
Drugie pojęcie kluczowe, którego będziemy tutaj używać, to
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. To są zaburzenia, których
cechą charakterystyczną jest występowanie nawracających, natrętnych myśli, obsesji i czynności czyli kompulsji, którym trudno się
oprzeć, ponieważ próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem i cierpieniem.
Jaki był cel tego badania? Celem tego badania było sprawdzenie
czy osoby hiperseksualne z trzech bardzo specyficznych grup, czyli
(1) osoby kompulsywnie masturbujące się, (2) osoby nawiązujące
kontakty seksualne z wieloma partnerami i (3) osoby, które jednocześnie kompulsywnie się masturbują i nawiązują kontakty
z wieloma partnerami różnią się między sobą właśnie pod kątem
stopy dyskontowej, impulsywności i symptomów obsesyjno-kompulsywnych i poziomu lęku. Metody, które były wykorzystywane w
tych badaniach to kwestionariusz wyboru wypłat – dyskontowania
Kibry. Kwestionariusz składa się z 27 pytań na takich, jak: „czy wolisz otrzymać dzisiaj kwotę mniejszą, czy za określony czas kwotę
większą”, np. „czy wolisz dostać 50 złotych dzisiaj, czy 70 złotych
za 112 dni? Czy wolisz dostać 20 złotych dzisiaj, czy wolisz dostać
100 złotych za 218 dni? Czy wolisz dostać 70 złotych dzisiaj, czy
72 złote za 30 dni?”.
To były pytania sprawdzające ¾ chodziło w nich zarówno o
małe, średnie jak i duże nagrody. Dodatkowo używaliśmy skali
UPPS w adaptacji Ryszarda Potrawy, skali Y-BOCS, skali OCI-R,
używaliśmy testów STAI i dodatkowo były przeprowadzony pogłębiony trzy godzinny wywiadu seksuologiczny oraz wywiad badający
uwarunkowania rodzinne tych pacjentów. Ponieważ wymienione
trzy grupy pacjentów nie były równoliczne użyliśmy testów nieparametrycznych do analizy.
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Jakie były wyniki tych badań? Okazało się, że pacjenci z grupy
pierwszej i trzeciej nieznacznie różnią się od pacjentów z grupy drugiej, jeżeli chodzi o ogólny wynik w tej skali badającej zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Okazało się także, że 34% badanych wykazało
bardzo silne nasilenie ogólnych objawów natręctw, wskazujących na
wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Dotyczy to zawłaszcza pacjentów z grupy 1 i 3.
W teście Y-BOCS stwierdziliśmy największe nasilenie objawów
natręctw i objawów kompulsywnych w grupie pierwszej, czyli grupie kompulsywnie masturbującej się. Y-BOCS jest testem o wiele
bardziej czułym i nieprzesiewowym w porównaniu z OCI-R. Według Y- BOCS 62% wszystkich pacjentów z hiperseksualnością
miało umiarkowane zaburzenia kompulsywne, a aż 18% miało ciężkie objawy obsesyjno-kompulsywne. Większość pacjentów z ciężkimi objawami obsesyjno-kompulsywnymi, bo aż 70%, pochodziło
z grupy pierwszej, czyli grupy pacjentów kompulsywnie masturbujących się. W teście STAI, mierzącym lęk jako stan i lęk jako cechę,
możemy zobaczyć największy poziom nasilenia lęku jako cechy u
pacjentów kompulsywnie masturbujących się.
Wysoki poziom lęku jako cechę osiągnęło aż 45% badanych pacjentów. Najczęściej występującą obsesją u pacjentów były obsesje
dotyczące agresji, zanieczyszczeń, obsesje seksualne, symetrii i dokładności oraz somatyczne. Najczęściej występujące kompulsje, to
sprawdzanie i kompulsje seksualne.
W teście zdolności dyskontowania, czyli odraczania oczekiwanej nagrody, w grupie osób mających jednocześnie przygodne kontakty seksualne, wielu partnerów i kompulsywnie masturbujących
się, w każdym przedziale, zarówno w wyniku ogólnym, w małych
kwotach jak i w średnich kwotach ten poziom impulsywności był
największy. Ci pacjenci nie posiadają zdolności odraczania gratyfikacji. O wynikach testów mówi nam tzw. współczynnik k, czyli parametr dyskontujący k > 0,025 świadczy o impulsywności.
Charakterystyczne jest to, że wszyscy pacjenci z grupy trzeciej mają
wyniki k przekraczające 0,025 co świadczy o impulsywności, które
towarzyszą hiperseksualności.
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Ostatnia prawidłowość wynikająca z badań, których wyniki
chciałam Państwu pokazać, to są poszczególne parametry, czy też
kwestie impulsywności dotyczące negatywnej popędliwości, wykazane w teście UPPS. Są to skłonności do pochopnego działania w
skrajnie negatywnych emocjach, braku premedytacji, czyli skłonność do działania bezrefleksyjnego, braku wytrwałości, czyli niezdolności do skupiania się na działaniu oraz do poszukiwania
doznań. Chodzi tu o tendencje do poszukiwania nowych, ekscytujących doświadczeń i pozytywnej popędliwości, czyli skłonności do
pochopnego działania w skrajnie pozytywnych emocjach. Okazało
się, że to co wyróżnia grupę badaną to właśnie brak premedytacji
w działaniu oraz wytrwałości. Osoby z grupy trzeciej znacząco różniły się i miały statystycznie wyższe wyniki w tych dwóch podskalach, czy też obszarach z grupy pierwszej i drugiej.
Jakie z tego wynikają wnioski? Po pierwsze charakter obsesji i
kompulsji prezentowany przez osoby hiperseksualne jest bardzo
zróżnicowany i obejmuje wiele aspektów niezwiązanych z seksem.
Istotne różnice występują w zależności od nasilenia objawów kompulsywno-obsesyjnych oraz poziomu lęku pomiędzy tymi grupami.
W grupie pacjentów kompulsywnie masturbujących się wykazano
wyższy poziom lęku i wyższy poziom objawów kompulsywno-obsesyjnych niż w pozostałych grupach. Obsesje i kompulsje nie są
spójne ze sobą. Ten wynik badań jest zaskakujący.
Do tej pory myślano, że pacjent fantazjuje o seksie i potem się
masturbuje. Okazało się, że obsesje, uporczywe myśli, wcale nie
dotyczą sfery seksualnej tylko głównie sfery agresji. Najwięcej pacjentów miało myśli obsesyjne dotyczące obszarów agresji tego, że
mogą zrobić krzywdę sobie lub komuś. Wyniki te mogą wskazywać,
że grupa pierwsza, czyli grupa osób kompulsywnie masturbujących
się, jest bardzo specyficzną grupą i u tej grupy podstawą utraty kontroli nad zachowaniami seksualnymi jest wysoki poziom lęku i może
to być zaburzenie właśnie o charakterze obsesyjno-kompulsywnym.
Natomiast zgodnie z opisem efektem wielkości wypłaty niższe
kwoty są dyskontowane silniej niż wysokie we wszystkich tych grupach pacjentów. Pacjenci z grupy trzeciej byli najbardziej impul-
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sywni i preferowali natychmiastowe nagrody we wszystkich rodzajach nagród. Co daje nam implikacje do psychoterapii tych pacjentów i możemy przypuszczać, że tutaj podłożem do utraty kontroli
nad zachowaniami seksualnymi jest wysoki poziom impulsywności.
To świadczy o tendencjach czy o zachowaniach uzależniających i
możemy rozpatrywać tę grupę w kategoriach uzależnienia od seksu.
W związku z tym w psychoterapii tych pacjentów najbardziej
odpowiednia wydaje się strategia małych kroków z częstymi podsumowaniami i gratyfikacją. Bo skoro ci pacjenci preferują nagrody
mniejsze, ale natychmiastowe, w związku z tym żeby w terapii ich
zmotywować musimy zastosować strategię małych kroków z bardzo
częstymi podsumowaniami i częstymi nagrodami, ponieważ ci pacjenci nie są w stanie wytrwać długotrwałego celu.
Ponadto musimy wziąć pod uwagę, że skoro nagrody są silniej
dyskontowane niż kary, u pacjentów o wysokiej stopie dyskontowej,
musimy w terapii kłaść duży nacisk na korzyści wynikające z zaprzestania danego zachowania, a nie na konsekwencje wynikające
z dalszego kontynuowania danych zachowań. Uwypuklanie korzyściami z zaprzestania danych zachowań i eksponowanie ich będzie
wzmacniało motywację i proces terapeutyczny z tymi pacjentami
Podsumowując, zaburzenia hiperseksualne są uwarunkowane
różnymi czynnikami i nie ma jednego modelu teoretycznego dla
wszystkich pacjentów, a nawet jednego modelu teoretycznego dla
jednego pacjenta. To wiąże się z koniecznością całościowego rozumienia i stosowania koncepcji, które są zintegrowane. Oczywiście
zachodzi tu dalsza konieczność badań nad mechanizmami neuronalnymi tych zaburzeń i konieczne jest uwzględnienie zaburzeń hiperseksualnych w klasyfikacjach ICD–11 czy DSM–V i potrzeba
dalszej integracji w psycho- i farmakoterapii.
Teraz chciałabym zaprosić panią Katarzynę Stępkowską, która
jest psychologiem, socjologiem i zajmuje się tematyką zaburzeń hiperseksualnych.
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Katarzyna Stępkowska
Uzależnienie od pornografii, o którym będę mówiła, wpisuje się
w tematykę uzależnień od zachowań seksualnych, czy też, w zależności od przyjętej nomenklatury, zaburzeń hiperseksualnych, o których była wcześniej mowa.

Katarzyna Stępkowska

Współcześnie mamy do czynienia z ogromnym rozwojem biznesu porno “kultury”. Jest to jedna z najbardziej i najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Jedna ze stron, dysponująca danymi
tylko z 2005 roku opublikowała liczniki wskazujące, jak często w
tamtym czasie korzystano z materiałów pornograficznych i jakie
środki pieniężne na ten cel przeznaczano. Dla przykładu, w ciągu
10 sekund obserwacji, liczniki wskazały na 282 580 osób, które skorzystały w tym czasie z materiałów pornograficznych, zaś kolejnych
3 720 osób wpisało w wyszukiwarkach internetowych zapytania dotyczące pornografii. W samym roku 2005 w każdej sekundzie zos-
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tało wydanych ponad 3 mln dolarów na pornografię. W każdej sekundzie 2005 roku 28 000 osób oglądało materiały pornograficzne,
a 372 osób ją wyszukiwało. Co 39 sekund pojawiał się nowy film pornograficzny. Obecnie trudno jest zdobyć aktualne informacje. Posiadamy jeszcze wybiórcze dane z 2014 roku jednego z portali
oferujących darmowy dostęp do pornografii. Z danych tych wynika,
iż w samym 2014 roku całkowita liczba wizyt na tym jednym tylko
portalu pornograficznym wyniosła ponad 18 miliardów (!) odsłon.
Liczba obejrzanych filmów pornograficznych na tej jednej tylko
stronie internetowej wyniosła 79 miliardów, czyli w przeliczeniu,
było to 11 filmów na każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde
dziecko, które zamieszkiwało w tamtym czasie glob ziemski.
Jednocześnie musimy sobie uświadomić, że materiały, które kiedyś były określane jako pornografia, obecnie są już zaliczane do tzw.
soft-porno, czyli miękkiej pornografii. Dawna hard-porno to współcześnie „po prostu” zwykła pornografia. A jak wskazuje Adult Video
News – miesięcznik poświęcony przemysłowi pornograficznemu w
USA – filmy najczęściej oglądane i przynoszące największe przychody finansowe pochodzą z materiałów zaliczanych do tzw. kategorii gonzo, czyli zawierających brutalne treści seksualne (brutalną
przemoc, najczęściej prezentowaną we wszystkich trzech wymiarach
– słownym, psychicznym i fizycznym). Od 1990 roku znacząco i systematycznie zwiększała się ilość produkcji właśnie tego rodzaju pornografii, a tendencja ta wciąż się utrzymuje.
Wróćmy jeszcze na chwilę do terminologii. Mówiąc o pornografii, możemy przyjmować różne definicje, bowiem trudno byłoby wyszczególnić jedną, obowiązującą i powszechnie akceptowaną
definicję. Definiowanie pornografii różni się w zależności od kraju,
ale również w obrębie poszczególnych krajów toczą się dyskusje, co
należy nazywać pornografią, a co jeszcze nią nie jest. Sięgając jednak
do podłoża słowotwórczego, skorzystajmy z języka greckiego skąd
pochodzą słowa porné i gráph. Ciekawym jest, iż w starożytnej Grecji
pornea była najtańszą, należącą do wszystkich prostytutką, traktowaną nawet gorzej niż niewolnicy. Zatem pornografia nie była rozumiana, jako pisanie o seksie, czy przedstawianie seksu, jak
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mogłoby się wydawać. Pornografia rozumiana była jako pisanie o
nierządnicach, graficzne przedstawienie kobiety jako nikczemnej,
podłej prostytutki. Szanowni Państwo, i właśnie taki przekaz potwierdza się we współczesnej pornografii, w której stosunek do kobiety jest przepełniony wulgarnością i przemocą, zaś najczęściej
używanym w filmach pornograficznych określeniem kobiety, jak
wskazują analizy, jest słowo - przepraszam za dosadność – „suka”.
W latach 1953, 1979, 1993 odnotowano pierwsze wydania tzw.
czasopism dla dorosłych, zawierających treści o charakterze pornograficznym. Jednak to, co charakteryzowało tamte czasy to m.in.
fakt, iż dostęp do tego typu treści był ograniczony. Ograniczona
była zarówno ilość – w kontekście dostępności oraz ograniczona
była jakość. Aby zdobyć tego typu pismo, trzeba było pofatygować
się do kiosku, wyłożyć pieniądze, przełamać wstyd i kupić. Mimo
wszystko jednak, zasięg i częstotliwość wydawania takich czasopism
były również ograniczone oraz same treści prezentowane w tych
czasopismach, były siłą rzeczy ograniczone formą przekazu. Prawdziwą rewolucję przyniósł internet. Za sprawą internetu dostęp do
pornografii stał się praktycznie nieograniczony. Po pierwsze w kontekście finansowym, ponieważ można korzystać z materiałów pornograficznych za darmo. Po drugie w kontekście dostępności,
ponieważ:
– nie ma żadnych ograniczeń, co do treści prezentowanych w
materiałach pornograficznych;
– nie ma żadnych ograniczeń, co do ilości prezentowanych materiałów pornograficznych;
– nie ma żadnych ograniczeń, co do zasięgu geograficznego i co
do czasu, w ciągu którego korzysta się z materiałów pornograficznych;
– oraz nie sposób zweryfikować faktycznego wieku osób korzystających z takich treści.
A teraz proponuję, byśmy przez chwilę przyjrzeli się temu, co
każdego dnia, każdy z nas mija na ulicach, czyli bilbordom reklamowym. Spójrzmy na przykładowe reklamy z naszych podwórek
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czy ulic, okolic szkół, przedszkoli i kościołów: „Zrobimy ci dobrze”,
„Niektórzy nie muszą za to płacić”, „Dziś będzie na twarz skarbie”.
Zdjęcia te niewiele się różnią od zdjęć z rozkładówek Playboya, a
jednak współcześnie wszyscy mamy z tym styczność, niezależnie od
tego, czy tego chcemy czy też nie. Co więcej, nie tylko osoby dorosłe, dojrzałe, ale również dzieci na co dzień stykają się z takimi właśnie treściami. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy my w ogóle
zwracamy na to uwagę? Czy w jakikolwiek sposób oburzamy się,
że w przestrzeni publicznej, każdy z nas niezależnie od wieku, spotyka się z hasłami „Wymień starą na nową” (reklama dotyczy nawigacji, ale przedstawiona jest na niej półnaga kobieta), czy też „już
5000 fanów wie jak zrobić sobie dobrze w 3 minuty” (reklama produktu spożywczego, ale przedstawia kobietę mającą zalane usta
jakąś białą cieczą, co miałoby sugerować stosunek oralny), bądź też
„jeszcze tego nie miałam w ustach”, „ona już wie, co za chwilę będzie
miała w ustach”, które to hasła reklamowe wraz z prezentowaną
treścią graficzną również odnoszą się do stosunku oralnego, zaś reklamować mają produkty spożywcze. Tym wszystkim jesteśmy na
co dzień bombardowani na ulicach naszych miast. I gdyby nie fakt,
że prezentuję zdjęcia omawianych reklam w Szkole Wyższej oraz,
że reklamy te są skumulowane na kilku slajdach, to zapewne większość spośród nas do tej pory nie dostrzegałaby skali tego zjawiska.
My zaś obracamy się w takiej przestrzeni publicznej każdego dnia.
Na co dzień stykamy się z takimi treściami, a one nas nie bulwersują, nie szokują, nie zaskakują, nie dziwią nawet. Pytanie zatem,
dlaczego tak jest? Myślę, że za Kimberly Young możemy to wyjaśnić zjawiskiem desensytyzacji. Wskazuje ona, iż na każdym kolejnym etapie konsumpcji pornografii zachodzi proces utraty
wrażliwości: to co kiedyś było uważane za szokujące i ohydne teraz
staje się dla odbiorców normalne, codzienne. Poprzez styczność z
tymi treściami przestajemy być na nie wrażliwi. Przemysł pornograficzny wdarł się do strefy publicznej i w ten sposób wywiera na
nas wszystkich wpływ, jest to wpływ globalny. To co kiedyś byłoby
dla nas szokujące, a prezentowanie pewnego rodzaju treści w przestrzeni publicznej uznalibyśmy za niewłaściwe i zapewne sprzeci-
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wialibyśmy się temu, dziś nawet nie przykuwa naszej uwagi. To co
kiedyś było domeną środowisk, o których się nie rozmawiało publicznie, teraz staje się pewną ogólną normą.
Omawiając etapy uzależnienia od pornografii posłużę się klasyfikacją Kimberly Young, choć jest ona bardzo podobna do klasyfikacji autorstwa Victora Clinea. Obie klasyfikacje są zbliżone z tym,
że Kimberly Young pierwszy etap, który wskazuje Clein, podzieliła
na dwa podetapy.
Etap pierwszy to odkrycie. Następuje często na skutek przypadku, lub w celu zaspokojenia ciekawości. Pojawia się dreszcz
emocji, stan podniecenia, przypływ adrenaliny. Drugi etap to eksperymentowanie lub poszukiwanie. Materiały pornograficzne oglądane są coraz częściej i w coraz większych ilościach. Towarzyszy
temu etapowi fascynacja treściami pornograficznymi, wyszukiwanie
coraz to nowszych materiałów oraz szukanie usprawiedliwień i wymówek by zagłębiać się w świat pornografii: „wszyscy to robią”, „nikomu nie robię nic złego”, „nie mam partnerki więc muszę w jakiś
inny sposób rozładować swoje napięcie seksualne”, „mam wysokie
libido” itp. Kolejny etap to ten, o którym wcześniej już wspominałam, czyli desensytyzacja – to co kiedyś było uznawane za szokujące
i ohydne teraz staje się normalne, zwykłe. Dla przykładu: osoba,
która wcześniej brutalną pornografię uznawała za niedopuszczalną,
stopniowo zaczyna coraz częściej oglądać takie właśnie treści. Te treści zaczynają ją szczególnie podniecać, zaczyna ich celowo poszukiwać. Kolejnym etapem jest efekt eskalacji – potrzeba coraz
mocniejszego materiału, coraz bardziej brutalnego, drastycznego czy
perwersyjnego by utrzymać się na dotychczasowym poziomie podniecenia. Jeden z chłopców uzależniony od pornografii i masturbacji
stwierdził, że nie dostrzegał problemu do momentu aż stanął przed
wyborem – nic go już nie podniecało poza pornografią homoseksualną albo pornografią pedofilijną. I dopiero wtedy stwierdził, że
„chyba coś jest nie tak”. Tym bardziej, że zaczął patrzeć na mężczyzn
w kontekście seksualnym, zaczął seksualizować swoich kolegów, co
nigdy wcześniej mu się nie zdarzało. Ostatni etap to realizacja – w
pewnym momencie pornografia po prostu „kończy się”, nie wystar-
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cza, czyli nie może zaproponować swym konsumentom już bardziej
drastycznych, szokujących czy perwersyjnych treści. A to, co znane,
już nie pobudza osób uzależnionych. Dlatego konsument pornografii zaczyna chcieć doświadczać w rzeczywistości wszystkiego tego,
co oglądał z nadzieją, że wówczas znowu poczuje poziom satysfakcji,
jaki wcześniej odczuwał, odkrywając świat seksu, jaki kreuje przemysł pornograficzny. Stąd częste zjawisko przenoszenia scen pornograficznych do sypialni małżeńskiej, co jest poważnym i częstym
problemem w związkach z osobą uzależnioną od pornografii.
W tym miejscu należy podkreślić, że pornografia ukazuje całkowicie wypaczony obraz kobiety, całkowicie wypaczony obraz
mężczyzny oraz całkowicie fałszywy obraz współżycia seksualnego.
Tak wdrukowane w młode umysły nieprawdziwe obrazy i wyobrażenia na temat seksualności, boleśnie konfrontowane są z rzeczywistością, do której nie przystają. Przytoczę fragment wywiadu
z psychoterapeutą Anetą Zielińską, która zajmuje się dziećmi uzależnionymi od pornografii. Wskazuje ona na przykładzie brytyjskim
z 2012 roku, że na infolinię dzwonią małe dziewczynki i żalą się, że
są zmuszane przez swych chłopaków do naśladowania zachowań z
filmów pornograficznych. Pytając o skalę tego zjawiska nie sposób
wskazać realnych statystyk, ponieważ takie nie są prowadzone.

Katarzyna Stępkowska
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Niewątpliwie każde uzależnienie jest chorobą postępującą.
Przed chwilą mówiliśmy o efekcie eskalacji, czyli zapotrzebowaniu
na coraz silniejsze bodźce, poszukiwaniu coraz bardziej wyrazistych, perwersyjnych materiałów, żeby osiągnąć ten sam poziom
podniecenia, który wcześniej dawały tzw. lżejsze treści pornograficzne. We wciąż jeszcze obowiązującej 10 edycji Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10 (jak wiemy na dniach ma zostać opublikowana edycja 11), wśród
wskazówek diagnostycznych dla Zespołu uzależnienia (F1X.2) występuje stwierdzenie tolerancji, które oznacza, że w celu wywołania
skutków poprzednio powodowanych przez dawki mniejsze, potrzebne są dawki coraz większe (Kimberly Young oraz Victor Cline
nazywają właśnie to zjawisko efektem eskalacji). Przemysł pornograficzny chcąc zatrzymać konsumentów, wymyśla kolejne produkty i coraz to nowsze formy pornograficzne dla swych
odbiorców. Włącza do swych produkcji coraz bardziej szokujące
treści, ciągle przesuwając granice.
Jedną z najbardziej symptomatycznych akcji przemysłu pornograficznego była ogromna batalia o pornografię prezentującą udział
w aktach seksualnych “dzieci” (aktorzy pełnoletni jednak ucharakteryzowani na dzieci – tzw. pornografia pseudodziecięca), czy też
cyberpornografię dziecięcą. Mówiąc o tej batalii najpierw musimy
wiedzieć, że w 1996 roku Kongres USA przyjął Child Pornography
Prevention Act (CPPA), w którym to dokumencie objęto kryminalizacją takie formy jak: pornografia dziecięca z udziałem małoletnich, pornografia dziecięca z udziałem dorosłych ucharakteryzowanych na małoletnich, pornografia dziecięca w postaci kreskówek,
rysunków oraz innych nierealistycznych przedstawień. Prawo to
obowiązywało w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki, co stanowiło pewną formę hamulca dla całego przemysłu pornograficznego. Dlatego też biznes pornograficzny zjednoczył się pod szyldem
Free Speech Coalition (czyli “koalicja na rzecz wolności słowa”) i w
2002 roku wytoczył sprawę przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych. W konsekwencji Sąd Najwyższy USA opowiedział się przeciwko dotychczas obowiązującym postanowieniom CPPA
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wskazując, iż walka z pornografią dziecięcą jest słuszna, jednak „nie
może odbywać się kosztem wolności słowa” (sic!). Jakie to przyniosło konsekwencje? Między innymi została dopuszczona do powszechnego obiegu tzw. pornografia pseudodziecięca oraz
cyberpornografia dziecięca. Pozwoliło to na stworzenie ogromnej
niszy dla wszystkich tzw. fanów pornografii dziecięcej. Jednak
próby dalszego przesuwania granic wciąż mają miejsce. Wystarczy
spojrzeć na te zdjęcia. To już nie są zdjęcia prezentujące dorosłe
kobiety ucharakteryzowane na dzieci. To są faktycznie małe, 6-7
letnie dziewczynki ucharakteryzowane na dorosłe kobiety w pozach
seksualnych. I choć nie jest to jeszcze pornografia sensu stricto, jednak wskazuje na pewne trendy. Gdzie nas to dalej zaprowadzi?
Wszystko zależy od nas.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Bardzo dziękuję pani Katarzynie. Teraz chciałabym poprosić o
wystąpienie panią poseł Małgorzatę Zwiercan.
Małgorzata Zwiercan
To co powiedziały moje przedmówczynie pokazuje jak wiele jest
przed nami do zrobienia. Jako przedstawiciel parlamentu powinniśmy ustanawiać odpowiednie prawo. Pani siedząca obok mnie,
słuchając co mówiły panie powiedziała „jest to przerażające”. To
co udało nam się do tej pory zrobić, to jest tak niewiele w tym gąszczu tego prawa, które powinniśmy zmienić. I słuchając pań, a
wcześniej rozmawiając z panem dyrektorem, który jest przedstawicielem Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii wydaje mi
się, że powinnam wystąpić do ministra zdrowia o powołaniu zespołu, który zacznie pracować nad zmianami systemowymi w leczeniu uzależnień. Mówimy tutaj o leczeniu uzależnień wszelkich.
Ten zespół nie powinien się składać z 30 czy 50 osób. On powinien
być bardzo wąski, ale taki, który będzie efektywnie pracował.
Myślę, że to jest chyba teraz najważniejsze i najpilniejsze, co powinnam zrobić. Pan dyrektor mi wspomniał, że są przygotowane
projekty ustaw, które po prostu gdzieś leżą. To co usłyszeliśmy
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wszystkich nas wstrząsnęło i myślę, że możemy to przełożyć na
wszelkie inne uzależnienia, czy to będzie pornografia, czy to będzie
hazard, czy to będzie alkoholizm, to jest po prostu obszar, gdzie
powinniśmy mówić o uzależnieniach.

Małgorzata Zwiercan

Uzależnienie i jego leczenie jest niestety w Polsce obszarem od
lat zaniedbanym. Brakuje odpowiedniego ustawodawstwa, miejsc
do dyskusji a często nawet dobrej woli do polepszenia tego stanu
czy chociażby dostrzeżenia problemu. I choć powoli dzisiejsza rzeczywistość zaczyna się zmieniać, to wciąż jeszcze musimy włożyć
wiele pracy, by zobaczyć zadowalające nas efekty.
Jako terapeuta uzależnień oraz przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień z doświadczenia wiem o wadach i niedociągnięciach obecnego systemu
profilaktyki, przeciwdziałania, terapii, redukcji szkód oraz widzę
możliwości gruntownych zmian w tym obszarze. Wchodząc do parlamentu jako poseł za jeden z głównych celów postawiłam sobie
pracę na rzecz tych zmian. W styczniu 2016 roku założyłam pierwszy w historii Sejmu RP Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania
Problemów Uzależnień. Jest on miejscem debaty, w którym teore-
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tycy i praktycy zajmują się rozwiązywaniem problemów uzależnień,
ci którzy stosują prawo i ci, którzy je tworzą, mogą wymieniać swoje
poglądy, prowadzić debatę. Parlamentarny Zespół jest też miejscem, w którym wszyscy na co dzień zajmujący się walką z uzależnieniami, jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień, Krajowa
Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, różne fundacje i
stowarzyszenia oraz wiele innych osób, mogą dyskutować o rozwiązaniach, które będą odpowiadały rzeczywistym potrzebom pacjentów i systemu lecznictwa, a nie tylko o tych, które wynikają z
teoretycznych założeń.
Ważne jest dla mnie, żeby podejmowane przez nas działania
były skorelowane z panującymi realiami. Żeby nie tworzyć prawa,
którego później nie da się skontrolować czy egzekwować. Do niczego to nie prowadzi. Przykładem, który chciałabym przywołać w
tym miejscu jest wydatkowanie przez gminy kwot zebranych z tzw.
korkowego. Jak wszyscy dobrze wiemy, są to pieniądze, które powinny zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć profilaktycznych i rozwiązujących problemy uzależnień. Przez moją ponad
dwuletnią pracę parlamentarzysty zbierałam z gmin informacje na
ten temat i mogę z całą stanowczością stwierdzić, że w wielu przypadkach środki te nie są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Kupuje się z nich aparaty fotograficzne, finansuje wycieczki
szkolne, wyjazdy rehabilitacyjne, czy obozy szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To tylko nieliczne przykłady szeregu
dofinansowań, których udzieliły gminy z pieniędzy przeznaczonych
na zabezpieczenie podstawowych potrzeb systemu profilaktyki,
przeciwdziałania i leczenia osób uzależnionych.
Takie nadużycia są możliwe, ponieważ ustawa pozwala gminom
na swobodną interpretację słuszności podejmowanych inicjatyw.
I choć np. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co roku wydaje Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, to nie są to wytyczne, dla których ist-
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niałyby narzędzia prawne umożliwiające ich egzekwowanie, a jedynie zalecenia.
Co jest jednak istotne to fakt, że zalecenia te mogłyby okazać
się wystarczające, a już na pewno miałyby większy sens i większą
efektywność, gdyby władze samorządowe uznały uzależnienie za
realny problem. Na podstawie niektórych z nadesłanych mi odpowiedzi podczas zbierania informacji dotyczących wydatkowania
korkowego można odnieść wrażenie, że do tego jest niestety daleko.
W przesłanych mi pismach mogłam przeczytać m.in.:
„Tak jak wielokrotnie pisałam, pieniądze pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydajemy zgodnie z prawem. Zapraszam Panią do Gminy, aby zapoznać się z faktycznymi
problemami mieszkańców”.
Wielokrotnie byłam również odsyłana do samodzielnych poszukiwań w Biuletynie Informacji Publicznej. To jasno pokazuje obojętność, niewiedzę i niekompetencję samorządowców w obszarze
wyzwań jakie stanowi problem uzależnień. Czasami ignorancja ta
prowadzi do sytuacji, w której na terenie wielu powiatów, w żadnej
z gmin nie działa poradnia leczenia uzależnień, co w praktyce oznacza brak dostępu do podstawowej opieki dla osób uzależnionych.
Z przykrością stwierdzam, że takich miejsc, jak chociażby
Łomża, której władze świadomie odmawiają organizacji przedsięwzięć sponsorowanych przez browary, tym samym ograniczając promocję alkoholu, jest w Polsce niewiele.
Według przekonań niektórych, należałoby bardziej zaostrzyć
prawo, wymusić odpowiednie działania na lokalnych władzach. Nie
jest to jednak odpowiednia droga. Ustawowe ograniczenia poprzez zabranie samorządom ich samorządności sprzyjałyby jedynie konfliktowi
między władzą centralną a lokalną, nie zaś rozwiązaniu problemu.
Bez zmiany mentalności samorządowców żadne nowe regulacje
prawne nic nie wniosą. Przykładem może być ostatnia nowelizacja
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dająca lokalnym władzom możliwość na mocy uchwał ograniczenia punktów oraz godzin sprzedaży napojów alkoholowych
na terenach podległych danej radzie gminy. Dzięki nowym regula-
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cjom władze gmin mają duże pole oddziaływania, przeciwdziałania,
a jednak niewiele robią.
Oczywiście, konieczność zmiany prawa również jest bezsprzeczna. Nie chodzi jednak o jego zaostrzenie w stosunku do samorządów. Obecnie obowiązujące ustawy powstały wiele lat temu i
wiele z ich zapisów nie ma już odniesienia do rzeczywistości. Powoli
zmienia się spojrzenie na uzależnienie, jako wyłącznie chorobę danego pacjenta, a zaczyna się mówić o współuzależnieniu, o chorobie
całego systemu rodzinnego, z którym bardzo często zmagają się najbliżsi chorego. Zaczynamy również mówić o tym, że uzależnienie
nie jest tylko dolegliwością ludzi z niższych warstw społecznych, ale
może dotknąć każdego – lekarza, nauczyciela, księdza, czy kierowcę.
Niewielkie zmiany w obecnym ustawodawstwie cieszą i dają nadzieję, jak ta wynikająca z mojej interwencji, polegająca na zlikwidowaniu obowiązku posiadania przez osobę współuzależnioną
skierowania na terapię. Nie ulega jednak wątpliwości, że to nie wystarczy, że potrzebna jest zmiana gruntowna.
Ustawy regulujące rozwiązywanie problemów uzależnień muszą
uwzględniać nowe trendy i doświadczenia w psychoterapii uzależnień. Muszą także racjonalizować organizację systemu lecznictwa,
czy funkcjonowanie dwóch odrębnych agend Ministerstwa Zdrowia: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W mojej
ocenie istnienie dwóch instytucji, które de facto zajmują się tym
samym – uzależnieniami – jest bezzasadne. Tym bardziej, że, jak się
okazuje, nie konsultują one własnych działań i nie posiadają systemowych mechanizmów współpracy, czy wymiany doświadczeń. Połączenie tych dwóch bytów wydaje się być uzasadnione również w
kontekście częstego współwystępowania u osób uzależnionych różnych form uzależnienia.
Na poziomie ustaw musi zostać rozwiązana także kwestia funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnienia i
Współuzależnienia, których potencjał jest niewykorzystywany.
Nowa ustawa na nowo powinna uregulować system uzyskiwania środków pochodzących z wydawania zezwoleń na hurtowy
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obrót alkoholem, które stanowią dochód samorządu województwa.
W praktyce, hurtownia płaci za wydanie zezwolenia w jednym województwie, uzyskując tym samym możliwość prowadzenia sprzedaży w całym kraju. Istnieją zatem ogromne dysproporcje
pomiędzy województwami, w wysokościach uzyskiwanych przez
marszałków środków przeznaczanych na wymienione w ustawie
działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom, w tym także
działalność Wojewódzkich Ośrodków Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Różnice wynoszą nawet kilkukrotność uzyskiwanych
sum i nie wpływają dobrze na holistyczny system przeciwdziałania
uzależnieniom.

Magdalena Zwiercan

Prawnie powinny zostać również uregulowane wszelkie kwestie
nadzoru nad niezarejestrowanymi podmiotami leczniczymi, które,
jako zwykłe podmioty gospodarcze, w ramach swojej działalności
prowadzą terapię uzależnień oraz organizują stacjonarne i całodobowe pobyty pacjentów. Obecny brak kontroli nad takimi instytucjami jest szkodliwy nie tylko w kontekście zarejestrowanych
placówek, ale co istotniejsze zmniejsza bezpieczeństwo osób uzależnionych, szukających w tych instytucjach pomocy.
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Problemem, który trzeba rozwiązać, jest także czas oczekiwania
na leczenie uzależnienia. Podobnie jak w innych jednostkach chorobowych, także i tutaj czas odgrywa podstawową rolę. Osoba, która
chce podjąć leczenie powinna mieć taką możliwość od razu i anonimowo. Oczekiwanie na leczenie sprawia, że wiele osób rezygnuje z
niego, co przynosi szkodliwe skutki społeczne. NFZ nie jest również
otwarty na nawet sprawdzone terapie eksperymentalne. Brakuje
miejsc dla osób w specyficznej sytuacji, np. starszych, niepełnosprawnych czy z małymi dziećmi. System jakby o nich zapomniał.
W moim odczuciu konieczne jest powołanie krajowego konsultanta ds. uzależnień, ponieważ lecznictwo uzależnień powinno być
samodzielną dziedziną opieki zdrowotnej. Lecznictwo uzależnień reprezentowane przez konsultanta krajowego ds. psychiatrii, nie pozwala na wystarczające uwzględnianie specyfiki problemu uzależnień.
Przywołane przeze mnie problemy to tylko najważniejsze „bolączki” istniejącego systemu. Jestem przekonana, że jeszcze w tej
kadencji Sejmu RP uda się dokonać koniecznych zmian, by nie
tylko terapeutom, ale przede wszystkim pacjentom, walka z uzależnieniem przychodziła łatwiej.
Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Bardzo dziękuję pani poseł. Chciałam powiedzieć, że ogromnie
miło mi się tego słuchało, ponieważ od wielu lat sama walczę o
zmianę w polskim lecznictwie uzależnień i dlatego postanowiliśmy
powołać studia podyplomowe, które są z innym programem, innym
naciskiem, żeby od innej strony jednak próbować to lecznictwo
uzależnień zmieniać. Tak więc mam nadzieję, że te wszystkie
zmiany, o których pani poseł mówiła odbędą się i jestem chętna
do współpracy. Bo zgadzam się ze wszystkimi inicjatywami, o których pani mówiła.
A teraz zapraszam do zabrania głosu pana doktora Piotra Jabłońskiego, który jest dyrektorem Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
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Piotr Jabłoński
Bardzo dziękuję organizatorom Konwersatorium za możliwość
spotkania się z Państwem w trakcie którego mam mówić o tym jak
wygląda całokształt problematyki uzależnień w Polsce. Wiele istotnych kwestii zostało już zasygnalizowanych w poprzednich wystąpieniach, mówiła o nich m.in. Pani Poseł Małgorzata Zwiercan.
Nawiązując do jej wypowiedzi, odnoszącej się do generalnej potrzeby uporządkowania problematyki lecznictwa uzależnień,
chciałbym Państwa poinformować, że w tej sprawie jesteśmy obecnie blisko istotnego kroku naprzód, takiego aby ”połączyć” (nie
tylko poprzez zwyczajowe nazewnictwo, ale przede wszystko poprzez formalny status prawny) dwa certyfikaty: certyfikat terapeuty uzależnień (narkotykowy) i certyfikat psychoterapeuty
uzależnień (alkoholowy). Projekt taki jest elementem toczącego się
już procesu nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Będzie to nasz wspólny sukces, zmierzający do tego, żeby zacząć
zmieniać myślenie o uzależnieniach generalnie. Tak na marginesie,
chciałbym wspomnieć, że słuchając poprzedniej prezentacji mojej
koleżanki, która mówiła m.in. o kryteriach diagnostycznych, które
czasami są tak nieprecyzyjne czy niedopracowane, że pozwalają na
być może zbytnią dowolność interpretacyjną, przypomniałem
sobie starszego stażem terapeutycznym kolegę, który wypracował
własne kryteria uzależnienia i twierdził , że pacjent uzależniony to
jest ten pacjent, który pije więcej niż jego terapeuta.
Nawiązuję do tego tematu , dlatego, że wspomnieliśmy w trakcie dzisiejszej dyskusji kwestię międzynarodowych klasyfikacji chorób: ICD-10 i DSM-V.
Kolejne rewizje tych klasyfikacji wnosiły zawsze coś nowego do
rozumienia zjawiska uzależnień, ale rewizja, która teraz się materializuje (ICD 11) lub wręcz dokonuje (DSM-V), wydaje się, że
zmieni całościowo nasze myślenie o uzależnieniach. Jakie mamy
do tej pory zasadnicze kryteria diagnostyczne? Generalnie mówimy
albo o uzależnieniu, albo o używaniu szkodliwym. W tych dwóch
przypadkach zawsze dotyczy to tego samego, czyli będziemy mówili
o takiej sytuacji, w której substancje chemiczne, lub pewne czyn-

253

Piotr Jabłoński

ności, doprowadzają do niepożądanych zmian w funkcjonowaniu
człowieka; w jego zdrowiu psychicznym, somatycznym i w funkcjonowaniu społecznym. Obecnie proponowane rozważania odnoszą się do kategorii „zaburzonego używania substancji” lub
„zaburzenia używania substancji”. Jest to fundamentalnie inne rozumienie zjawiska. Tak zdefiniowane podejście trochę już znamy,
nie tylko intuicyjnie, ale dostrzegamy je w historii i teraźniejszości
uzależnień, ponieważ tak naprawdę jako społeczeństwo mamy je
wypracowane i utrwalone w obszarze konsumpcji alkoholu. W
kontekście alkoholu, zanim „zdiagnozujemy” u kogoś szkodliwe
używanie czy uzależnienie, w praktyce poprzedzamy je rozpoznaniem zaburzonego używania alkoholu, mając w tle ogólnym najpowszechniejsze zjawisko niezaburzonego używania alkoholu. Wiemy,
że dopiero od pewnego momentu, który możemy oceniać i klasyfikować posługując się kryteriami ilość i/albo częstotliwość konsumpcji, zaczynają się problemy. Natomiast do pewnego punktu, mamy
do czynienie ze zjawiskiem używania substancji/alkoholu będącym
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pod kontrolą człowieka. I w tym właśnie kierunku idziemy obecnie
również jeśli chodzi o inne substancje psychoaktywne, które ze
względu na status prawny (m.in. nielegalność posiadania ) nazywamy narkotykami.
Profesor Wciórka, który jest jednym z polskich ekspertów w
dziedzinie psychiatrii uczestniczącym w pracach nad rewizją międzynarodowej klasyfikacji chorób, zapytany przeze mnie czy w
takim razie od momentu pełnego wdrożenia w życie ICD -11 będziemy mogli w sposób uprawniony mówić, że używanie narkotyków (substancji nielegalnych) do pewnego stopnia nasilenia tego
zjawiska jest normalne (w rozumieniu m.in. powszechne), odpowiedział, że jest to jedna z prawdopodobnych interpretacji.
W takim kierunku zmierzamy jeśli bierzemy pod uwagę diagnozę. Natomiast jak to zjawisko wygląda na poziomie prawnym?
Trzy słowa dygresji na temat historii. W przypadku uzależnień
mamy, jako społeczeństwo i jako poszczególni obywatele, tendencję do posługiwania się nie wiedzą naukową, ani nawet nie wiedzą
racjonalną, tylko raczej zestawem różnego rodzaju schematów, stereotypów, mitów, za którymi najczęściej stoją lęk i brak wiedzy. Tak
samo wyobrażamy sobie często, że polityka narkotykowa jest czymś
stałym, solidnym i niezmiennym. A to nie jest prawda. Polityka
narkotykowa, tak jak każda inna sfera życia społecznego, jest procesem i jest efektem wyboru. Ona nie jest obiektywnie narzucona.
To nie jest jedenaste przykazanie zniesione z Góry Synaj, to jest po
prostu coś, co ludzie wybierają, za czym obywatele się opowiadają.
Społeczeństwa zmieniają opinie. I w związku z tym coraz częściej
dzisiaj zastanawiamy się nad tym, czy jedynym właściwym jest
„stary” model który „pytał”: „co narkotyki robią złego człowiekowi i społeczeństwu”, „jak narkotyki źle, dysfunkcyjnie, patologicznie oddziaływają na mnie jako konsumenta”, „jak niszcząc moją
psychikę, moje funkcjonowanie społeczne, niszczą moje zdrowie
fizyczne, somatyczne”, „jak patologicznie oddziaływają na społeczeństwo”. I taki sam był paradygmat myślenia o polityce narkotykowej. Natomiast dzisiaj coraz częściej w wielu krajach i również
w Polsce zaczynamy się dodatkowo zastanawiać nad tym jakie
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szkodliwe efekty przynosi przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań
prawnych, które często wcale nie są oparte o wyniki badań naukowych i o ewaluację, które bardziej oparte są o pewnego rodzaju
stereotypy. Takim stereotypem jest rozdzielczość dwóch światów:
świata alkoholu i świata narkotyków . Dziś to już nie jest prawda.
Kiedy zaczynałem swoją karierę terapeuty (w Garwolinie w latach
80.), to dla wszystkich, dla ordynatorów, dla psychiatrów, pielęgniarek, my wszyscy byliśmy narkomanami, nie było znaczenia czy
byliśmy pacjentami czy terapeutami. Znacznie wyższy statut mieli
alkoholicy. Zresztą jak spojrzymy w niektóre opracowania opisujące
historię system leczenia w Polsce, to widzimy, że próby stworzenia
np. wspólnych oddziałów detoksykacyjnych, kończyły się katastrofą. Jeden narkoman w dwa dni potrafił „rozwalić” funkcjonowanie całego oddziału. Generalnie te dwa światy były rozdzielne
pod każdym względem. Narkomani uważali, że oni są z innej rzeczywistości, że oni kontestują świat, oni walczą „o coś”. A alkoholicy? To samo dno. Natomiast alkoholicy uważali, że chyba niżej
od pedofila jest już tylko narkoman, że jest to człowiek kompletnie
zdegenerowany. A dzisiaj?
Coraz lepiej widzimy i doświadczamy, że jest to bardzo
sztuczne, że nie da się obronić tego podziału. Większość ludzi, których dzisiaj przyjmujemy do leczenia stawiane jest rozpoznanie F19, czyli, najogólniej mówiąc, używanie wielu substancji wśród których nie ma narkotyku wiodącego, albo nie jesteśmy w stanie substancji wiodącej ustalić.
Ja reprezentuję Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tzw. Polski resortowej funkcjonuje inna instytucja, która się zajmuje alkoholem, inna lekami, inna tytoniem. My
działamy w obszarze narkotyków, włączając w to nowe substancje
psychoaktywne, powszechnie nazywane dopalaczami, ale od kilku
lat poszliśmy w tym kierunku, żeby koordynować i łączyć pewne
zagadnienia. I dlatego wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia o to, żeby
powierzył nam zarządzanie i funkcjonowanie tzw. Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. To jest „fałszywa” nazwa,
wprowadzająca w błąd. Bez powodzenia zresztą zgłaszaliśmy pro-
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pozycję żeby, nowelizując ustawę hazardową, zmienić nazwę Funduszu na bardziej adekwatną, ponieważ nie zawęża on swojej działalności wyłącznie do hazardu, a chodzi w nim o znacznie szersze
zjawisko uzależnień behawioralnych.
A dlaczego wystąpiliśmy jako Krajowe Biuro z taką propozycją
do Ministra Zdrowia? Dlatego że, zgodnie z naszą wiedzą, nie ma
tak naprawdę istotnych różnic pomiędzy osobami, które uzależniają
się czynnościowo a tymi które zachowują się ryzykownie w kontekście „chemii” wprowadzanej do organizmu takiej jak, alkohol, narkotyki czy leki. Na marginesie chciałbym zaznaczyć że, do
niedawna problematyka nadużywania i uzależnienia od leków
przyjmowanych bez potrzeb terapeutycznych była w Polsce lekceważona i niedostrzegana proporcjonalnie do powagi sytuacji.
Proszę mi wierzyć że, większość badań epidemiologicznych pokazywała że w kontekście używania substancji psychoaktywnych
zmieniających świadomość, od niedawna dopiero na samym czele
statystyki jest marihuana czy szerzej ujmując kannabinoidy. Przez
lata byliśmy narodem lekomanów, którzy sięgają masowo po leki
bez potrzeb terapeutycznych, bez zleceń lekarskich i właściwych
do stanu zdrowia recept.
Wracając do uzależnień behawioralnych: dążyliśmy do tego,
żeby zacząć się nimi zajmować, ponieważ badania i praktyka terapeutyczna pokazują jednoznacznie na ścisłe związki pomiędzy uzależnieniami od substancji a uzależnieniami czynnościowymi.
Przykładowo, osoby które grają w pokera przyjmują powszechnie
alkohol i stymulanty. Kobiety uzależnione od zakupów, kiedy sytuacja staje się kryzysowa, kiedy karty kredytowe są puste, kiedy
nie ma czym zapłacić za przedszkole, albo z czym pójść do sklepu,
sięgają po leki antydepresyjne, przeciw lękowe czy wspomagają się
alkoholem. Również ci którzy grają w długotrwałych okresach
czasu w gry, czy w Internecie, czy poza Internetem, żeby grać dłużej, żeby nie odczuwać potrzeby snu, czy łaknienia i wzmocnić
swoją wydolność sięgają po różnorodne stymulanty. Z pierwszego
badania populacji generalnej dotyczącego problemów uzależnień
behawioralnych w Polsce, które przeprowadziliśmy (a zaczęliśmy
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od problemu hazardu jako podstawowego, bo wydawało nam się,
że to jest problemem wiodący w naszym kraju) wynikły zaskakujące
wnioski. Jaki jest podstawowy problem uzależnień behawioralnych
Polaków? Prawie 10 % respondentów badanych na reprezentatywnej próbie, wskazało na dominujący problem pracoholizmu.
Wiele osób uczestniczących w pomiarze wskazało, że ze względu
na przeciążenia pracą sięga po psychostymulanty. To nie są tylko
ci, których znamy z seriali, prawnicy, uczestniczący w „wyścigu
szczurów „ pracownicy wielkich korporacji, bankowcy czy lekarze.
Do grupy tej zaliczają się również na przykład kierowcy tirów,
który sięgają po stymulanty, żeby dłużej móc pracować w czasie
długich tras. Tak ujęty obraz uzależnień pokazuje, że wzmiankowana „resortowość uzależnień” jest już dzisiaj całkowitym nieporozumieniem i myślę, że obecnie w Polsce świadomość tego zaczęła
się zmieniać.
W 2015 roku została uchwalona ustawa o zdrowiu publicznym,
która doprowadziła do brzemiennej w skutki zmiany w dziedzinie
mi.in. uzależnień. Otóż w myśl tej ustawy odchodzimy w koncepcji

Piotr Jabłoński
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polityki zdrowotnej od myślenia o poszczególnych fragmentach zdrowia, a zaczynamy dostrzegać zdrowie publiczne jako całość, a w tymże
zdrowiu publicznym również jako całość zaczynamy dostrzegać uzależnienia. A więc zamiast dotychczasowego modelu odseparowanych
programów związanego z uzależnieniami „sektorowymi” mamy wprowadzony do Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) cel operacyjny
drugi: przeciwdziałanie problemom związanym z uzależnieniami. I w
tym modelu mamy je wszystkie: tytoń, leki, alkohol, nowe
substancje/dopalacze, narkotyki, mamy również uzależnienia behawioralne. To fundamentalnie jest inne podejście. Substancje psychoaktywne były obecne zawsze, w każdej kulturze i w każdym
społeczeństwie. Zawsze też żyli ludzie, którzy nie potrafili sobie z nimi
radzić i przez nie cierpieli. Dlatego tak ważne były normy prawne i
normy społeczne, które to zjawisko regulowały. Dzisiejsza zmiana polega na tym, że w działaniach anty-uzależnieniowych mniej się koncentrujemy na samych substancjach, a bardziej na człowieku i jego
potrzebach. Chcemy dążyć i dążymy do tego, żeby ograniczać czynniki
ryzyka, a więc czynniki, które powodują wzrost prawdopodobieństwa,
że ludzie będą sięgać po substancje, że będą popadać w uzależnienia.
Staramy się te czynniki redukować. Równocześnie bardziej staramy
się skupiać się na czynnikach chroniących, a więc tych, które będą
zmniejszały prawdopodobieństwo tego, że ludzie będą sięgali po
pewne substancje czy też rozwijali zachowania ryzykowne. Logicznym
następstwem Ustawy o zdrowiu publicznym jest jej akt wykonawczy
NPZ. A więc mamy zupełnie zmienioną perspektywę. Dla mnie najważniejsza w tym wszystkim jest kwestia nastawienia, ustalenia głównego priorytetu. Odchodzimy od dominującej strategii jaką jest obrona
człowieka przed „rzeczą” jak np. alkohol czy heroina, a bardziej koncentrujemy się na naturze człowieka i próbujemy tego człowieka bronić
poprzez wzmacnianie jego zdrowia i bezpieczeństwa, czego wymiarem
może być np. dostęp do profilaktyki o dowiedzionej naukowo skuteczności.
Ostatni okres przyniósł nam jeszcze inny przejaw tego nowego
podejścia, postawienia bardziej na człowieka niż na ograniczenie
dostępu do substancji. Przypominam sobie jak było z metadonem
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w Polsce. Przez wiele lat jedną z głównych obaw przed upowszechnieniem terapii substytucyjnej w Polsce był strach , żeby lek ten nie
„wyciekł” na rynek narkotykowy, żeby go ktoś nie sprzedał czy nie
odstąpił. No i sprzedawali, odstępowali, ale były to zdarzenia marginesowe. Większość ludzi, pacjentów, uczciwie uczestniczy w terapii i przyjmuje lek substytucyjny zgodnie z prawem i praktyką
leczniczą. Dlaczego przywołuję przykład metadonu? Wszyscy byliśmy świadkami dyskusji na temat tzw. marihuany medycznej.
Przez lata byłem przyzwyczajony, że mówimy „nie” zastosowaniu
marihuany w medycynie, gdyż nie ma dowodów naukowych i
obiektywnych na jej skuteczność. Więc postępowaniem najprostszym i logicznym jest podtrzymywanie takiego stanowiska, szczególnie jeśli połączymy taką argumentację z problematyką tzw.
rekreacyjnego używania kannabis i z działalnością różnych grup
lobbujących, które dążą do legalizacji marihuany. Można jednak
podejść do problemu już dziś inaczej, tak jak udało się to zrobić w
Polsce. Można powiedzieć: nie ma dowodów, albo dowody są wątpliwe chociaż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że
w niektórych jednostkach chorobowych wyniki kliniczne są obiecujące. Można wręcz powiedzieć, że nie wierzymy w dowody prezentowane, ale ponieważ wielu ludzi wiąże z dostępem do
preparatu na bazie marihuany nadzieję na poprawę losu swojego i
swoich bliskich, to wychodząc naprzeciw tej nadziei, wbrew dowodom płynącym ze świata medycyny, dopuszczamy do dostępu do
tego typu preparatów, bo one mogą być nadzieją dla osób chorych
i potrzebujących. I to jest moim zdaniem najbardziej fundamentalna zmiana. Odejście od dogmatycznego postępowania, które ma
chronić nas przed patologią, na rzecz stawiania na potrzeby człowieka cierpiącego i chorego. A to, że zawsze będą ludzie nieuczciwi
czy nierzetelni, obchodzący czy naginający prawo, nie powinno
być przeszkodą. Człowiek i jego dobro są najważniejsze i to one
powinny być celem polityki związanej z uzależnieniami.
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Magdalena Smaś-Myszczyszyn
Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom. Tak w celu takiego
krótkiego podsumowania chciałam powiedzieć, że szukając podłoża uzależnień robiliśmy badania uzależnionych od alkoholu i od
hazardu i okazało się, że aktywowalność obszaru nagrody jest identyczna, nie ma żadnych różnic zarówno w reakcji na nagrody zarówno finansowe jak i inne. To jest jeden obszar, i z tym się wszyscy
zgadzamy.
Odnośnie do tego co pani Katarzyna mówiła pracując z osobami hiperseksualnymi zjawisko eskalacji, o którym pani mówiła
ono się w naszych badaniach nie potwierdza. Były badania prowadzone przez pana doktora Szymona Grzelaka i według nich 21%
procent gimnazjalistów korzysta z pornografii celowo, więcej niż
30 razy w ciągu miesiąca. Również 7% gimnazjalistek korzysta celowo z pornografii. Wiek pierwszych kontaktów z pornografią w
Polsce to jest 11 lat. Więc proszę zobaczyć ile jest jeszcze pracy
przed nami.
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„Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata”
Spis treści
Tom pierwszy, 2005/2006
I
II
III

IV
V

VI
VII
VIII

Czy angażować się w politykę – ks. Adam Zelga, Jacek Cichocki
Jak pogodzić rolę ojca, matki z karierą zawodową? –
ks. Adam Zelga, Anna i Łucjan Sokołowscy
Czym dla współczesnego człowieka jest modlitwa? –
ks. Adam Zelga, Magda i Wojtek Wicher, Jacek Grabowski, Maks Pudłowski, Ania Pogłód
Wolontariat – służba potrzebującemu – ks. Adam Zelga, Janina Fabisiak, Iwona Iwińska, Małgorzata Wielopolska
Czym we współczesnym świecie jest jałmużna? –
ks. Adam Zelga, s. Małgorzata Chmielewska, Janina
Ochojska, ks. Mieczysław Jaworski
Czym jest dla mnie post i wyrzeczenie? – ks. Adam Zelga,
ks. Krzysztof Sielski
Sport w przesłaniu Ojca świętego – ks. Adam Zelga, Robert Korzeniowski
Odpowiedzialność – jak ją rozumiem? – ks. Adam Zelga,
Sławomir Ratajski, Ryszard Szaniawski, Jacek Waksmundzki

Tom drugi, 2006/2007
IX
X

XI

Prosta droga w chaosie dzisiejszego świata – Adam Pietrzak, ks. Józef Maj, Robert Tekieli, Marcin Jędrzejczak
Czy małżeństwo katolickie jest przeżytkiem? – ks. Adam
Zelga, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Agnieszka i Sławomir
Jaworscy
Czy rodzina może obronić ład społeczny? – ks. Adam
Zelga, Jolanta i Tadeusz Epszteinowie, Maria i Jerzy Berlińscy, Krystyna i Grzegorz Styczkowie
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XII

XIII

XIV

XV

XVI

Jakie wartości wynieśliśmy z domu rodzinnego? – ks.
Adam Zelga, Paweł P. Piotrowicz, Aleksander Ciepiela,
Jerzy Górski, Zofia Epsztein, Filip Osmański, Łukasz Pilch
Prawda i kłamstwo w naszym życiu – ks. Adam Zelga,
Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie, Tomasz Terlikowski,
Marian Wiśniewski
Co dziś dla nas znaczy „dzień święty święcić?” – ks.
Adam Zelga, Irena i Maxymilian Byliccy, Agnieszka i Jan,
Maria Jackowscy, Andrzej Ciepiela
W czym wyraża się współczesny patriotyzm? – ks. Adam
Zelga, Anna Radziwiłł, Izabela Dzieduszycka, Tomasz
Borecki, Maciej Dąbski
Nasz stosunek do innych ludzi: życzliwy, obojętny, czy
wrogi? – ks. Adam Zelga, Krzysztof Dowgiałło, Grzegorz Nurkiewicz, Jacek Waks-mundzki

Tom trzeci, 2007/2008
XVII

XVIII
XIX

XX

XXI
XXII

Czy byliśmy kochani w dzieciństwie i jak to wpływa na
nasze dorosłe życie? – ks. Piotr Hartkiewicz, Krystyna
Dylik, Sabina Zalewska
Nagroda czy kara są ważniejsze w wychowaniu? – ks.
Adam Zelga, Róża Piwoni-Cieślińska
Czy puste nakrycie przy wigilijnym stole jest dla nas wyłącznie symbolem? – ks. Zdzisław Wojciechowski, Anna
Grocholska, Maria Górska-Zabielska
Jaki według ciebie powinien być proboszcz
w twojej parafii? – ks. Adam Zelga, ks. Tadeusz Aleksandrowicz, Teresa Kapela, Anna i Łucjan Sokołowscy, Krzysztof Olęcki
Co dla nas znaczy przykazanie „nie kradnij”? –
ks. Adam Zelga, ks. Piotr Hartkiewicz, Maria Rotkiel
Czy potrafimy przyjmować dary z wdzięcznością? –
ks. Piotr Hartkiewicz, Grzegorz Gruca
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XXIII

XXIV

Jakie znaczenie ma dla mnie cisza? – ks. Adam Zelga,
s. Stella Drużdżel, Wojciech Brański, Krystyna Dolebska,
Jerzy Rakowicz, Andrzej Lipsk
Jaką wartość ma dla mnie dane słowo? – ks. Zdzisław
Wojciechowski, Piotr Bejnarowicz, Jacek Krawczyk,
Franciszek Podlacha, Jacek Waksmundzki

Tom czwarty, 2008/2009
XXV

Czy jestem świadomym członkiem społeczeństwa obywatelskiego? – ks. Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy,
Rafał Miastowski, Krzysztof Zanussi
XXVI
Czy starość Panu Bogu się udała? – ks. Adam Zelga,
Wiesław Chrzanowski, Krystyna Długosz-Kuczabowa,
Izabela Dzieduszycka
XXVII Czy oferta handlowa zabija w nas ducha świętowania (mieć
czy być)? – ks. Adam Zelga, Aleksandra Siewko, Krzysztof
Tyszowiecki, Mikołaj Wróblewski, Marek Łuszczyna
XXVIII Czy potrafię w pełni zaufać Bogu i ludziom? – ks. Adam
Zelga, ks. Tomasz Bieliński, Maria Berlińska
XXIX
Czy to co robię uważam za swoją misję? – ks. Adam
Zelga, Robert Kościuszko, Grzegorz Polak, ks. Tomasz
Szyszka
XXX
Jak wpływa na mnie posiadanie władzy i/lub sławy? –
ks. Adam Zelga, Marek Kamiński, Rafał Muchacki, Przemysław Babiarz, Dariusz Kowalski
XXXI
Czym mnie wzbogaca sport i turystyka? – ks. Adam
Zelga, Jerzy Engel, Ewa Twarowska, Jarosław Prugar, Tomasz Leżajski, Krzysztof Wojtkowski
XXXII Moja droga do Pana Boga – ks. Adam Zelga, Monika i
Krzysztof Oczkowscy, Zenon Kosicki, Małgorzata Balicka, Jarosław Babiński
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Tom piąty, 2009/2010
XXXIII

Czy potrafię dostrzec ludzi słabszych od siebie (starych,
chorych, dzieci…)? – ks. Adam Zelga, Paweł Wdówik,
Krystyna Mrugalska, Rafał Strent, JarosławKalinowski
XXXIV Co dla mnie znaczy Boży nakaz: Czyńcie sobie Ziemię
poddaną? – ks. Adam Zelga, Andrzej Zalewski, Tomasz
Borecki, Joanna Angiel, Iwona Waksmundzka
XXXV Kto jest dla mnie autorytetem i dlaczego? – ks. Zdzisław
Wojciechowski, Franciszek Kampka, Małgrzata i Jacek
Grabowscy, Maciej Dąbski, Anna Ciepiela.
XXXVI Co dla nas znaczy fragment Modlitwy Pańskiej: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom? – ks. Adam Zelga, Rafał Wieczyński, Sebastian Domagała, ks. Włodzimierz Kwieciński, Tadeusz
Pieńkowski
XXXVII Czy wiara w Boga ma wpływ na moje codzienne życie?
– ks. Adam Zelga, Jakub Papierski, Monika Nagórko,
Leszek Marks
XXXVIII Czym jest dla mnie i jaka powinna być praca zawodowa,
społeczna, domowa itp.? – ks. Adam Zelga, Maria i Witold Płotczykowie, Tomasz Berent, Andrzej Ciepiela
XXXIX Czy jestem szczęśliwa/y i czy potrafię dzielić się moim
szczęściem z innymi? – ks. Adam Zelga, Zofia Zielińska,
Ewa Błaszczak, Paweł Szczęsny
XL
Czy liczę się z drugim człowiekiem, czyli miłość bliźniego
w praktyce? – ks. Adam Zelga, Zdzisław Bielecki, Alojzy
Witeska, o. Benedykt Malewski, s. Kazimiera Fleran
Tom szósty, 2010/2011
XLI

XLII

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną – co to
znaczy w moim życiu? – ks. Adam Zelga, ks. Eugeniusz
Guździoł, Radosław Pazura, Dorota Kaczmarowska
Jakie są dla mnie granice kompromisu? – ks. Adam
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XLIII
XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

Zelga, Andrzej Mastalerz, Andrzej Filipiak, Jerzy Kijowski, Krzysztof Haman
Co dla mnie znaczy przykazanie >Nie cudzołóż< ? – ks.
Adam Zelga, Sylwester Laskowski, Magda Korzekwa
Czy potrafię śmiać się… również z siebie? – ks. Piotr
Hartkiewicz, ks. Bogusław Kowalski, Katarzyna Łaniewska
Jakim powinien być człowiek, którego nazywam swoim
przyjacielem i jakim ja sam jako jego przyjaciel? –
ks. Adam Zelga, ks. Marek Dziewiecki, Maria i Mateusz
Środoń, Paweł Zając
Czy przeżyte cierpienie ubogaciło mnie wewnętrznie?
– ks. Adam Zelga, Magdalena i Piotr Konczewscy,
Krzysztof Ziemiec
Czy doceniam otrzymane błogosławieństwo i czy nie skąpię go innym? – ks. Adam Zelga, o. Wojciech Jędrzejewski
OP, Jan i Dorota Szubscy, Zenon Kosicki
Czy Dekalog stosuję w życiu w całości, czy wybiórczo? –
ks. Adam Zelga, Adam Pietrzak, Irena i Jerzy Grzybowscy

Tom siódmy, 2011/2012
XLIX

L

LI

LII

Czy Jan Paweł II miał wpływ na moją twórczość? – ks.
Adam Zelga, Małgorzata Ajnenkel, Andrzej Horubała,
Jerzy Derkacz, Krzysztof Osman
Wyznawane wartości i ich realizacja w moim codziennym życiu – ks. Adam Zelga, Justyna Cyran-Waksmundzka, Maria Łubowicz, Jarosław Świderski, Paweł
Wilski, Michał Grodzki
Jakie są moje możliwości zwyciężania zła dobrem? – ks.
Adam Zelga, s. Małgorzata Chmielewska, Elżbieta
Strzałkowska, Elżbieta Wydra
Czy potrafię kształtować w sobie charakter, silną wolę
i świadczyć o tym innym? – Andrzej Dowgiałło, Jan Wilczak, Aleksander Ciepiela
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LIII
LIV

LV

LVI

Czy i jak strapionych pocieszam? – ks. Adam Zelga, ks. dr
Jan Sikorski, Adam Pietrzak, Maciej Syka
Wierność w małżeństwie – jak ją rozumiem? – ks. Piotr
Hartkiewicz; Karol i Katarzyna Wyszyńscy, Dominika
Figurska i Michał Chorosiński, Anna i Krzysztof Łoskotowie
Czy słucham głosu sumienia? – ks. Włodzimierz Kwieciński, Zofia i Sławomir Ratajscy, Alicja i Peter Węgorzewscy-Whiskerd
Czego szukam i do czego dążę w życiu? – Teresa
i Marek Stankiewiczowie, Anna i Maciej Srebro, Konrad
Falkowski

Tom ósmy, 2012/2013
LVII

LVIII

LIX

LX

LXI

LXII

LXIII

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie – ks. Adam Zelga, Maria Płotczyk, Wojciech Puzyna, Andrzej Skoczek
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni – ks. dr Henryk Małecki, Adam Pietrzak, Joanna Krupska, Kazimierz Szałata,
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię – ks. Adam Zelga, Karolina Pietruk, brat Kazimierz Dmitrzak, Alojzy Witeska, Małgorzata Jabłońska,
ojciec diakon Wojciech Mojecki
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni – ks. Adam Zelga, Izabela
Szwarocka, Jerzy Wratny, Zdzisław Bielecki
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią – ks. Adam Zelga, brat Mirosław Kruk, Joanna
Trzcionka, siostra Małgorzata Ochęduszko, Anna Niepiekło
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą – ks. Adam Zelga, Jadwiga Puzynina, s. Kazimiera Fleran, Paweł Zuchniewicz
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem
oni będą nazywani synami Bożymi – ks. Adam Zelga,
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LXIV

Andrzej Szpor, ks. dr Paweł Wojtas, Maja Komorowska,
Anna Słomka
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie – ks. Adam Zelga, Emmanuel Hakizimana, Halina
Bortnowska, Krzysztof Dowgiałło, siostra Rafaela
(Urszula Nałęcz)

Tom dziewiąty, 2013/2014
(w roku bł. Edmunda Bojanowskiego tematy spotkań zostały poświęcone jego przesłaniu)
LXV

LXVI

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

Czy praca u podstaw ma dziś znaczenie w kształtowaniu
tożsamości narodowej? – ks. Adam Zelga, Kazimierz
Adamaszek, Anna i Piotr Goławscy.
Czy potrafię rozmawiać z trudną młodzieżą lub z młodzieżą
w tzw. trudnym wieku? – ks. Adam Zelga, s. Jolanta Glapka,
ks. Wacław Pokrzywnicki, Alicja i Krystyn Nawroccy.
Czy jestem zaangażowanym członkiem Kościoła Katolickiego i jak to realizuję mimo trudności? – ks. Adam
Zelga, Waldemar Bieniak, Tatiana Cariuk, Magda Korzekwa, Aleksander Ciepiela.
Czy rozumiem i doceniam wartość Mszy świętej i jakie
widzę możliwości w dokształcaniu się w tym zakresie?
– ks. Jarosław Piłat, Maria Pieńkowska, Zbigniew Witecki, Alicja Dyrda, Sebastian Tull, Mirosława Misiejuk,
Joanna Żywot.
Jakie widzę możliwości wykorzystania wartości religijnych
jako sposobu kształtowania sumień? – Agnieszka Jackowska, Joanna Jackowska, Maciej Srebro, Andrzej Srebro,
Anna Słomka, Bogna Słomka, Katarzyna Gromelska.
Czego oczekuję od oświaty w zakresie kształtowania
godności człowieka? – ks. Adam Zelga, Maria Łubowicz, S. Katarzyna Szulc, Alicja Siemak-Tylikowska, Ewa
Jurewicz, ks. Michał Jabłoński, Dariusz Wasik.
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LXXI

LXXII

Czy doceniam wartość męskiej przyjaźni w wychowaniu chłopców i jak ją realizuję? – ks. Adam Zelga, Maciej Górski, Ojciec Tomasz Rojek OP; Adrian
Anczarski, Szymon Fulara.
Czy doświadczyliśmy cudów we własnym życiu? – ks.
Adam Zelga, Maria Preisner, Stanisława Augustyn;
Krzysztof Żurowski, S. M. Loyola Opiela, S. Jolanta
Glapka,

Tom dziesiąty, 2014/2015
LXXIII

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXVII

LXXVIII
LXXIX

LXXX

Czy widzę władzę jako służbę? – Elżbieta MycielskaDowgiałło, Maciej Trybulec, Elżbieta Piórkowska,
Jerzy Szyszko, Wojciech Zabłocki, Paweł Zalewski.
Moje powołanie – jak je rozumiem i realizuję? – ks.
Adam Zelga, s. Leonarda Brzozowska, Ewa Cygańska,
Ewa Ślizień-Kuczapska, Lech Królikowski.
Czy tradycyjne zwyczaje dnia Wigilijnego, Bożego Narodzenia i Święta Trzech Króli są dla mnie ważne
i dlaczego? – Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Magdalena i Mateusz Dembińscy, Małgorzata i Jan Żaryn, Joanna Puchalska.
Czy sumienie w zawodzie uważam za zbędny balast
czy czynnik rozwoju? – ks.Adam Zelga, Bogdan Chazan, Michał Otrębski, Witold Kołodziejski.
Jak rozumiem odpowiedzialne rodzicielstwo? – ks.
Tadeusz Bożełko, Marta i Andrzej Witeccy, Joanna
i Mariusz Dzieciątko, Barbara i Grzegorz Cieślik,
Maria i Lech Łubowicz.
Jakie są moje uzależnienia i jak z nimi walczę? –
ks. Tadeusz Bożełko, Artur Groszek, Jacek Racięcki.
Czy opieka nad chorym człowiekiem jest wzajemnym
obdarowywaniem? – ks. Adam Zelga, s. Teresa Toczydłowska, Barbara Kowalska.
Czy biorę odpowiedzialność za Kościół i jak ją reali-
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zuję? – ks. Adam Boniecki, Jacek Waksmundzki, Joanna Święcicka, Marek Cichucki, Grzegorz Polak.
Tom jedenasty, 2015/2016
LXXXI

Jak być w mediach świadkiem wiary? – ks. Adam
Zelga, Przemysław Babiarz, ks. Henryk Drozd, Paweł
Lisicki, Tan Turnau.
LXXXII Wrażliwość na potrzeby bliźnich. Jak realizuję miłosierdzie w swoim życiu? – Grzegorz Polak, Magdalena
Korzekwa-Kaliszuk, Zbigniew Kaliszuk, o. Hubert
Matusiewicz, Renata Trzeszczak, Elżbieta Byrtek.
LXXXIII Kim jest dla mnie uchodźca, bliźnim czy zagrożeniem? – ks. Adam Zelga, o. Mariusz Batuzi, o. Zygmunt Kwiatkowski, Shadi i Lady Kassis, Zeinab
Hashmat-Makowska.
LXXXIV Fair play w moim życiu. Czy uczciwość popłaca? – ks.
Adam Zelga, Dorota i Jacek Cichoccy, Jerzy Engel,
Małgorzata Ludwikowska, Grzegorz Polak.
LXXXV Jak rozumiem feminizm? – ks. Adam Zelga, Aneta
Gawkowska, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Zofia Ratajska, Biruta Przewłocka-Pachnik.
LXXXVI Polsko, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Jak to widzę?
– Grzegorz Polak, Iwona Waksmundzka, Krzysztof
Zanussi, Marek Barański, Tadeusz Wyszomirski.
LXXXVII Czym jest dla mnie praca społeczna i jak ją realizuję?
– ks. Adam Zelga, ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Jacek
Waksmundzki, Maria Środoń, Marta Bejnar-Bejnarowicz, Adam Wiśniewski, Szymon Fulara, Ignacy Dembiński.
LXXXVIII Podziały społeczne – czy mam na nie wpływ? Czy działam na rzecz pojednania? – Włodzimierz Wieczorek,
Kazimierz Kloc, Michał Łuczewski, Andrzej Ciepiela.
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Tom dwunasty, 2016/2017
LXXXIX Sytuacja kobiety-matki, po niekorzystnej diagnozie
prenatalnej. Co dalej? Nasze wybory – Włodzimierz
Wieczorek, Michał Troszyński, Jerzy Rodzeń, Bogdan
Chazan, Maria Pietrzak, Agnieszka Strzoda, Marta
Dzbeńska-Karpińska.
XC
Niepłodność małżeńska – in vitro – naprotechnologia
– adopcja. Co dalej? Nasze wybory – Włodzimierz
Wieczorek, Ewa Dmoch-Gajzlerska, Zofia Dłutek,
Magdalena Dubaniewicz, Małgorzata Zysińska, Katarzyna Jankowska.
XCI
Mężczyzna-ojciec po niekorzystnej diagnozie prenatalnej. Co dalej? Nasze wybory – Włodzimierz Wieczorek, Michał Chorosiński, Jerzy Siwiec, Przemysław
Wrzosek.
XCII
Odpowiedzialne rodzicielstwo a adopcja – nasze wybory – Ks. Adam Zelga, Włodzimierz Wieczorek, Monika Redziak, Magdalena Modlibowska, Marcin
Hoszwa.
XCIII
Etyczny status ludzkiego embrionu – czy to kwestia
naszej decyzji? – Ks. Adam Zelga, Włodzimierz Wieczorek, Marek Jurek, Andrzej Kochański, Błażej Kmieciak, Ewa Ślizień-Kuczapska, Michał Troszyński.
XCIV
Transplantacje narządów – możliwości i granice –
Włodzimierz Wieczorek, Anna Jakubowska-Winecka,
Jarosław Czerwiński, ks. Jan O’Dogherty.
XCV
Granice między terapią wytrwałą a uporczywą – możliwości i ograniczenia – Włodzimierz Wieczorek, Barbara Kozakiewicz, ks. dr Roberto Saltini, Krzysztof Fus
XCVI
Kryterium śmierci – dylematy medyczne i etyczne – Ks.
Adam Zelga, O. Jacek Maria Norkowski OP, Włodzimierz Wieczorek
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Wydawnictwo
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
ul. Marii Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa

www.swpr.edu.pl
(48) 22 644-07-97
Wydawnictwo SWPR wydaje zarówno książki, jak i wydawnictwa
ciągłe i seryjne. Pełen spis wydanych pozycji znajduje się na stronie
internetowej. Książki można zamawiać drogą internetową.
Poniżej znajdują się tylko wybrane pozycje.
Z zakresu pamiętników i wspomnień:
– Kucem na Ursynów – Izabela Dzieduszycka (2011)
– Spotkani na drodze – Leszek Starkel (2011)
– Chwile czasu minionego – Andrzej Mycielski (2012 – wydanie
trzecie, rozszerzone)
– Ci, o których powinniśmy pamiętać. Fascynujące życiorysy Polaków
rozsianych po świecie, tom I, II i III – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2010, 2011, 2012)
– 50 lat Wspólnoty Parafialnej Opatrzności Bożej na Rakowcu w Warszawie, 1962-2012 – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło (2012)
– Chleb stał się granicą – Leon Kowalski (2013)
– Ballada marcowa – Jan Białek, Jan Cichy, Klaudia Dawidko, Michał Dudek (2013)
– Polscy pianiści – Jan Sierpiński (2014)
– Od Uralu po Brazylię i nie tylko... – Alina M. Lenczewska (2014)
– Kocham twą urodę złą, najdroższe miasto na świecie. Wspomnienia
z getta łódzkiego – Salomea Kape (2014)
– Na drogach czasu i przestrzeni. Saga rodziny kresowej XIX-XXI wiek,
wspomnienia nauczycielki – Barbara Majewska-Luft i Maria Borsuk-Majewska (2014)
– Wojenne dzieciństwo. Losy mojej rodziny (maj 1939 – marzec
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1945). – Elżbieta Wichrzycka-Lancaster (2014)
– Rozmowa z Umarłymi – Jean Clair. Tłumaczenie Maria Żurawska
(2015)
– A jednak przeżyłem... Losy pilota dywizjonu 305 Stefana Zygnerskiego – Krystyna Kenig (2016)
– Przez Chiny – kraj przyjaznych ludzi, śmieci i dymu – Aleksander
Ciepiela (2017)
Z zakresu podręczników i monografii:
– Okolice Zarzecza. Przyroda, człowiek, czas – Piotr Szwarczewski, Maciej Dąbski, Magdalena Blok (2017)
– Podstawy meteorologii i klimatologii – Urszula Kossowska-Cezak
(2007)
– Badania cech tekstualnych osadów czwartorzędowych i wybrane
metody oznaczania ich wieku – pod red. Elżbiety MycielskiejDowgiałło (2007)
– Chemia dla przyrodników (wyd. II) – Hanna Rembertowicz (2010)
– Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania
(wyd. II) – Mikołaj Krasnodębski (2009)
Z zakresu wiedzy historycznej:
– Opactwo Czerwińskie w średniowieczu – Marek Stawski (2007)
– Kościół i Państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością
– pod red. Marka Stawskiego (2008)
– Duchowieństwo i laicy – pod red. Andrzeja Wałkówskiego (2010)
– Kościół i społeczeństwo – pod red. Janusza Grabowskiego (2013)
– Ksiądz Bolesław Stefański, żołnierz bezdomny – Jacek Żurek (2014)
Z zakresu publicystyki społecznej i pedagogicznej:
– Odpowiedzi na trudne pytania dzisiejszego świata – pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, tom I – XII (2006 – 2017)
– Nowy Nauczyciel – Nowa Edukacja – pod red. Magdy Lejzerowicz, Teresy Stankiewicz, Mikołaja Krasnodębskiego (2014)
– Myśl pedagogiczna neoscholastyki i neotomizmu – pod red. Andrzeja Murzyna i Mikołaja Krasnodębskiego (2014)
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– Gender – spojrzenie z różnych perspektyw – pod red. Włodzimierza
Wieczorka (2015)
– Życie i Płodność – praca zbiorowa (2016)
Z zakresu poezji:
– Kiedy będę do Ciebie szedł – Marek Antoni Wasilewski (2010)
– Na geograficznych ścieżkach życia (eseje geograficzne) – Joanna Angiel (2012)
– Rozmowy z Panem – Bona (2012)
– Odrobina Pana Boga – Bona (2013)
– Stabat Mater. W cieniu krzyża – Bona (2014)
– Tchnienie Ewangelii – Bona (Bożena Fabiani) (2014)
– Bliżej Boga – Bona (2015)
– Geograficzne wędrówki myślowe – Joanna Angiel (2015)
– Szkicownik A – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017)
– Szkicownik B – Krystyna Wojtyna-Drouet (2017)
Z zakresu wydawnictw ciągłych recenzowanych:
– Zeszyty Naukowe SWPR trzech serii: geograficzno-turystycznej,
pedagogicznej i humanistycznej. (Zeszyty naukowe serii geograficzno-turystycznej i pedagogicznej są na liście czasopism punktowanych).
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