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Paradoksy i tajemnice rodzinnego 

wpływu na sferę zachowań 

ryzykownych dzieci i młodzieży. 



Czy rodzice mogą uniknąć swego 

wpływu na własne dzieci ? 

 Nie, nie jest to możliwe. Zbyt bliskie są silne 

powiązania – rodzice są przyczyną celową dla 

własnych dzieci (teza prof.Gogacza, rozwinięta 

przez autora wystąpienia). 

 Niedaleko pada jabłko od jabłoni… 

 … ale wpływ ten wcale nie jest taki prosty, jak się 

przeciętnie wydaje. Zawiera liczne paradoksy i 

nawet tajemnice… 



Przykład paradoksów 
 Rodzic chce nauczyć dziecko umiaru w piciu. 

Aranżuje wspólną konsumpcję. Nie wie, że to 
oznacza: 

 nieodwracalne niekorzystne mikrozmiany w 
układzie nerwowym dziecka; 

 z punktu widzenia reguł perswazji (DITF) 
powinien zaczynać od propozycji ambitniejszych 
czyli np. wspierać trening abstynencji; 

 Rezultat: dziecko przekracza granice, jest dalej 
od umiaru, pije więcej, niż rówieśnik bez takiego 
niefortunnego wpływu.    



Paradoks 

 Umiar można zbudować tylko na fundamencie 

treningu abstynencji jako pozytywnego wyzwania 

dla młodego człowieka. 

 Nastolatki akceptują taką propozycję, jeśli jest 

ona poważna i jeśli mogą liczyć na wsparcie 

dorosłych ( dane z ankiet wstępnych programu 

„Debata”). 



Tajemnica 

 W ramach zjawiska „ukrytego poznania 

społecznego” i paradoksalnej redukcji dysonansu 

poznawczego młodociani pijący NIE AKCEPTUJĄ 

swego picia, mają do niego negatywny stosunek.  

 Kto zdaje sobie z tego sprawę? 



Summary :Typically, during the course of prevention of alcohol problems of 
children and youth  we advocate abstinence (to the age of majority). Often, 
however, we do not believe  in the effectiveness of this proposal because 
children start drinking early. Meanwhile, it can be shown that the willingness to 
accept such an attitude lies in the depths of the psyche of adolescents and 
waiting for activation. In the course of specific prevention programs like 
"Debate" are asked questions about the readiness for abstinence. It turns out 
that most of the answers are moving in this direction. Perhaps young people do 
not take this attitude, because they do not receive sufficient support from 
adults. Poster shows the range of acceptance of abstinence from alcohol as 
disclosed in the course of this program. This case seems to be crucial in the 
prevention of alcohol problems. Deserves attention and revision too pessimistic 
approach of adults. 
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Is alcohol abstinence a good 

prevention proposal for 

adolescents (the age of 12 – 13)? 

 
Method: short and simple anonymous 

questionnaire used as a normal tool in the 

intervention  „Debata” program at the 

beginning of the work with each class. 

n = 177 , Primary school, class Vi (13 y.) (In 

fact „n” is much greater – about 50 thousands 

of pupils – participants of „Debata” program in 

Poland, with very similar results). 

CONCLUSION: YES,  ALCOHOL ABSTINENCE IS A GOOD PREVENTION PROPOSAL FOR 

ADOLESCENTS BECAUSE THEY HAVE A SPECIAL DISPOSITION FOR SUCH AN 

ATTITUDE, DESPITE THEIR NON – ABSTINENT BEHAVIOUR .  

QUESTION YES NO ? 

1. Would you like to meet adult abstinent? 115= 

65 % 

16= 

9% 

46= 

26% 

2.  Do you think that after such meeting, you would have been a teetotaler? 89 = 

50,3% 

33 = 

18,6% 

55 = 

31,1% 

3.  Have you been drinking alcohol beverages in the last 30 days? 10= 

5,7% 

162= 

91,5% 

5= 

2,8% 

4.  Is abstinence weird? 33 = 

18.6% 

97 = 

54,8% 

47 = 

26,6% 

5.  Would you like to make your future wedding took place without alcohol ? 29= 

16,4% 

99= 

55,9% 

49= 

27,7% 

6. Do you want to have your beloved been drunk at the meeting? 12= 

6,8% 

165= 

93,2 % 
- 

Also: in the final discussion and anonymous applications many students pointed to abstinence as 

the best way to prevent alcohol problems – about 70%. The program is widely used in many 

primary schools in Poland, among 12-13 y. old pupils. 



Powody braku odwagi dorosłych  

 

 Podstawowym powodem są wszelkie własne 

niekonsekwencje i brak umiaru u dorosłych.  

 Skutek nie może przewyższać przyczyny – 

dzielimy się tylko tym, co mamy.   



Inne przykłady 

 O co pyta młody człowiek? CZY ONI PIJĄ, CZY 

ONI PALĄ itd.  

 Jeśli odpowiedź jest twierdząca, wtedy uznaje się 

za upoważnionego do własnych podobnych 

zachowań wedle reguły błędnych przekonań 

normatywnych.  

 Przykłady z badań ( zależność picia dzieci od np. 

palenia dorosłych, proporcje grup skrajnych).  



 
Rodzice bardziej pomagają, niż szkodzą jeśli 

stosują następujące reguły  

 Kochajcie się wzajemnie!  Wasze dzieci to najczulszy 
sejsmograf! 

 Sprawcie, aby Wasze dzieci czuły się kochane – klimat 
domowy pełen zaufania, dobra i akceptacji. 

 Sprawdźcie, czy wiedzą czego sobie życzycie jako rodzice 
w sprawie ich zachowań. 

 Sprawdźcie, czy wiedzą dlaczego tego sobie życzycie. 

 Wypracujcie „regulamin domowy” i bądźcie konsekwentni. 

 Zadbajcie o dobry przykład. Gdy upijacie się, palicie, 
łykacie tabletki – one to widzą i naśladują. 

 Pilnujcie tych, którzy chcą ukraść Wam wasze dzieci czyli 
wszelkiego biznesu ryzykownych zachowań. 

 Współpracujcie z tymi, którzy chcą być pomocni.  

 

 



Najmniej znana tajemnica: 

 „Na bezrybiu i rak ryba” czyli o pozytywnym 

wpływie „złych rodziców”. 

 Wszelkie elementy realnej obecności rodziców 

mają charakter chroniący, nawet jeśli z drugiej 

strony wprowadzają różne destrukcje. Dlaczego? 

Bo wpływ rodziców oparty jest na obecności, a 

nie tylko na samych działaniach, dobrych lub 

złych. 



Dlatego… 

 Najlepszą strategią profilaktyczną jest 

wzmacnianie rodziców w ich roli i wspomaganie 

ich, aby byli „wystarczająco dobrymi rodzicami”.  

 Pracę tę można zacząć już od poziomu 

nastolatków jako przyszłych rodziców i nie wolno 

ograniczać jej do tzw. rodzin patologicznych 

(które zresztą nie są do końca zaopiekowane i 

wspierane z powodu braku świadomości ich 

dualistycznego wpływu).  



Szanowni Państwo! 

 Bardzo dziękuję za uwagę! 

 Krzysztof A. Wojcieszek WSNS Pedagogium w 

Warszawie 

 k.wojcieszek@pedagogium.pl 


