
WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 1 



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 3 

 
 
Rada Naukowa: 
prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet 
Medyczny), prof. UJ, dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (UJ), dr hab. Kazimierz Korab (Szkoła 
Wyższa im. Bogdana Jańskiego), ks. prof. UKSW, dr hab. Jan Krokos (UKSW), dr Maria 
Jankowska (APS), dr Józef Placha (UKSW), dr Oxana Remeniaka (Akademia Mohylańska 
w Kijowie, Ukraina),  dr Mária Slivková (OZ Felix Familia, Słowacja)  
 

Zespół Redakcyjny: 
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś (redaktor naczelny) 
dr Irena Grochowska (zastępca redaktora naczelnego)  
dr Paweł Kwas (sekretarz) 
 
Redaktorzy Tematyczni: 
prof. dr hab. Gabriela Bujalska-Grüm (UKSW), dr hab. Urszula Dudziak (KUL),  
prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz (PAN), Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński (UKSW), 
ks. prof. Andrzej Offmański (Uniwersytet Szczeciński), prof. UW, dr hab. Krystyna 
Ostrowska (UW) 
 
Recenzenci: 
prof. UKSW, dr hab. Agnieszka Bender (UKSW), prof. dr hab. Leszek Grüm (UKSW),  
dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), mgr Aleksandra 
Kimball (Warner Brothers Studios, USA), dr hab. Teresa Krasowsa (UMCS), ks. prof.  
dr hab. Henryk Krzysteczko (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht 
(Uniwersytet Śląski), dr Jacek Pulikowski (UAM), ks. dr Stanisław Tokarski (UKSW),  
ks. prof. UwB, dr hab. Adam Skreczko (UwB),dr Witold Starnawski (UKSW),  
ks. dr Władysław Szewczyk (UKSW), dr Elżbieta Tracewicz (Life Adjustment Center, 
USA), dr Elżbieta Wójcik (Instytut Rötzera), mgr Aleksandra Wos-Mysliwiec (President 
of Policy Committee, USA), dr Małgorzata Wrześniak (UKSW)  
 
Redaktorzy językowi: 
dr Małgorzata Żurakowska 
mgr Małgorzata Walaszczyk 
 
Redaktor statystyczny: 
mgr Karol Kwas 
 
 



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

 
 

SPIS TREŚCI: 
 

Przyczyny i przejawy uzależnienia od alkoholu – Anna Kościan……………………………     5 
Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu - Kamila Dudek……………………………..   14 
Współuzależnienie oraz fazy przystosowania się do życia w rodzinie  

z problemem alkoholowym - Hubert Kalkowski ………………………….………….. 
  29 

Uzależnienie interpersonalne a jakość związku małżeńskiego -  
Maria Chmielewska ….……………………………………………………………………………. 

 
  38 

Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania 
dzieci matek pijących alkohol w ciąży - Krzysztof Liszcz  ………………………… 

  65 

Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień  u dzieci i młodzieży -  
Piotr Ulman………………………………………………………………………………….. 

 
  74 

Wspólnota Cenacolo – drogą wyjścia z uzależnienia - Agnieszka Misztal …........   87 
Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej 

wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci 
Alkoholików - Maria Ryś ……………..……………………………………………………… 

 
 
  93 

Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna u Dorosłych Dzieci 
Alkoholików - Maria Jankowska, Alicja Sadowska ……………………………. 

 
131 

Abstracts.………………………………………………………………………………………………………… 161 
Zasady publikacji……………………………………………………………………………………………... 163 
Zasady recenzowania………………………………………………………………………………………. 164 

 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 5 

 
Anna Kościan 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa 

 
 

Przyczyny i przejawy uzależnienia od alkoholu 
 

 
U podstaw dzisiejszego kształtu definicji choroby alkoholowej leży definicja 

podawana w VIII wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Urazów i Przyczyn 
Zgonów z 1965 r. opisująca alkoholizm jako: „stan psychicznego i fizycznego 
uzależnienia, a w nim zwiększenie się tolerancji, zespół abstynencyjny, utrata 
kontroli picia tj. niemożność powstrzymywania się od picia, a w nałogu dalej 
posuniętym – zmniejszenie tolerancji”. Następnie termin alkoholizm nałogowy 
zastąpiono „zespołem uzależnienia od alkoholu”. Termin ten został wprowadzony 
przez Światową Organizację Zdrowia w IX wersji Międzynarodowej Klasyfikacji z 
1978 roku (Woronowicz, 1993, s. 33-38). Zatem „zgodnie z definicją WHO 
uzależnienie od alkoholu to stan psychiczny i fizyczny wynikający ze 
współdziałania żywego organizmu i alkoholu. Stan ten charakteryzuje się 
zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze przymusem 
ciągłego lub okresowego używania alkoholu po to, aby doświadczyć psychicznych 
efektów jego działania lub aby uniknąć objawów wynikających z jego braku, takich 
jak złe samopoczucie (dyskomfort). Zmiana tolerancji może ale nie musi 
towarzyszyć temu zjawisku. Człowiek może uzależnić się równolegle od alkoholu i 
innych środków” (Woronowicz, 2009, s. 36). 

W tym miejscu należałoby zastanowić się, w jaki sposób dochodzi do 
uzależnienia. Dlaczego pewne osoby mogą pić, nie uzależniając się, natomiast inni 
sięgają po alkohol częściej i uzależniają się od owej substancji. Jerzy Mellibruda 
opisuje to zjawisko w  następujący sposób: „Mechanizmy uzależnienia powstają na 
skutek intensywnego oddziaływania psychofizycznego alkoholu i stanowią 
podstawowe przyczyny patologicznego picia u osób uzależnionych oraz 
załamywania się prób powstrzymywania się od picia. Są aktywizowane przez 
negatywne stany emocjonalne i doświadczenia związane ze stresem oraz przez 
specyficzne okoliczności zewnętrzne” (Mellibruda, 1997, s.28).  Jest wiele przyczyn 
sięgania po alkohol, które opiszę tutaj jedynie pokrótce . Ogólnie w literaturze 
wyróżnianych jest kilka podstawowych koncepcji stawania się osobą uzależnioną. 
Wśród nich wymienić  należy uwarunkowania biologiczne, psychiczne, społeczne i 
duchowe. 
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1. Koncepcje stawania się osoba uzależnioną 

 
1.1. Biologiczne uwarunkowanie alkoholizmu 
 
Przyjmując biologiczne uwarunkowania uzależnień sięga się do genetycznego 

dziedziczenia pewnych własciwości metabolicznych oraz biologicznych 
własciwości sprzyjających szybkiemu uzależnianiu się od alkoholu. Badania 
prowadzone m.in. na bliźniętach jedno- i dwujajowych, gdzie jedno z bliźniąt było 
uzależnione, wykazały, iż u bliźniąt jednojajowych częstotliwość  wystąpienia 
choroby alkoholowej jest większa niż u bliźniąt dwujajowych (Kinney, Leaton, 
1996, s. 82).  Inne badania wykazały wielokrotnie częstsze występowanie 
alkoholizmu u synów ojców uzależnionych (Bołoz, 1998, s.83-92). Opisując w 
skrócie koncepcję biologiczną, dziedziczeniu podlegają pewne własciwości 
organizmu związane z metabolizmem alkoholu. Utlenianie  alkoholu w 90% 
dokonywane jest w wątrobie, za pomocą enzymów, które wykazują róznice 
indywidualne w zakresie odmiany i działania. To właśnie ta odmienność może 
sprzyjać spożywnaiu alkoholu w większych ilościach, bez odczuwania przykrych 
konsekwencji, a to z kolei prowadzi do szybszego uzależnienia się od owej 
substancji (Ryś, 2008). Jak nadmienia Irena Pospiszyl: „Z hipotezą o 
biochemicznym podłożu alkoholizmu wiążą się też doniesienia o zaburzeniach w 
przemianie węglowodanów i tłuszczów u osób wysokiego ryzyka. Zaburzenia te 
miałyby polegać na niezdolności niektórych aminokwasów do przemiany 
węglowodanów i tłuszczów w procesie metabolizmu. Alkohol ma ułatwać ten 
proces, wywołując tym samym specyficzną potrzebę – głód alkoholowy” 
(Pospiszyl, 2009, s. 142).  Majkowski podaje następujące argumenty na poparcie 
biologicznej koncepcji uzależnienia: 

 - niektórzy ludzie mają wrodzone lub nabyte niedobory endorfin, których 
niedobór czyni organizm podatnym na uzależnienie; 

 - osoby uzależnione zostają uzależnione do końca swojego życia, ponieważ 
w mózgu zachodzą pewne nieodwracalne zmiany 

 - każdy organizm inaczej reaguje na substancję  toksyczną, jaką jest alkohol, 
co świadczy o biologicznym, genetycznym uwarunkowaniu pewnych 
predyspozycji organizmu do przyjmowania, metabolizowania alkoholu i 
odczuwaniu efektów jego działania (Majkowski, 1998, s. 76). 

 
1.2. Psychiczne uwarunkowania uzależnień 

 
Do koncepcji poszukujących psychicznych uwarunkowań uzależnień zaliczyć 

możemy wszystkie teorie nurtów: poznawczego, behawioralnego, analitycznego 
oraz teorii osobowości. 

Do najbardziej interesujących spośród wielu teorii  można by zaliczyć 
koncepcje behawiorystyczne, a mianowicie: 

 - hipoteza redukcji napięcia- zgodnie z nią osoba pije w celu uzyskania stanu 
znacznej redukcji napięcia psychicznego, nauczona jest ona natomiast, iż 
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poprzez spożywanie alkoholu może osiągnąć ten efekt. Mamy więc tu do 
czynienia z działaniem wzmocnień pozytywnych; 

 - hipoteza uczenia się przez warunkowanie- która wskazuje na rolę zmian 
(wewnętrznych i zewnętrznych)  wywołanych działaniem alkoholu, które 
mogą sprzyjać osiągnięciu wyznaczonego celu; 

 - hipoteza modelowania- która za przyczynę powstawania uzależnienia 
podaje obserwowanie i modelowanie destrukcyjnych wzorców picia 
stosowanych przez osoby bliskie i znaczące. Internalizowane są tu postawy 
rodziców, innych osób z otoczenia oraz oczekiwane pozytywne efekty 
działania alkoholu (Ryś, 2008, s. 19-21). 

Teorie osobowościowe starają się wyjaśnić powstawanie uzależnienia 
posiadaniem  cech osobowości, które sprzyjają sięganiu po alkohol. Mellibruda 
wymienia następujące cechy: 

 - słabe ego, a zatem negatywny obraz siebie, słaba identyfikacja z płcią, 
niedojrzałość emocjonalna, wrogość, impulsywność; 

 - neurotyczność, wysokie natężenie lęku, lęk przed śmiercią, depresyjność, 
histeryczność; 

 - zwiększona wrażliwość na bodźce, tendencja do intensyfikacji wrażeń i 
nasilania działania bodźców w celu spotęgowania stymulacji; 

 - „zależność od pola”, zależność interpersonalna i emocjonalna (Mellibruda, 
1999, s. 20). 

 
1.3. Społeczne uwarunkowania uzależnień 
 
Wazny nurt w poszukiwaniach przyczyn uzależnień stanowią analizy 

uwarunkowań społecznych. Badania wskazują na bardzo istotny wskaźnik w 
rozwoju uzależnienia, jakim jest wpływ środowiska rodzinnego. Zgodnie z tą 
koncepcją, wskutek negatywnego i długotrwałego oddziaływania tego najbliższego 
otoczenia, dochodzi do ukształtowania tzw. osobowości przednałogowej 
(Karpowicz, 2003, 49-50). W rodzinie dysfunkcyjnej, o której była rozmowa w 
poprzednich rozdziałach, zaniedbywane są potrzeby dziecka. Wszystkie 
zachowania, oceny i słowa kierowane w stronę dziecka przez najbliższych są 
bezkrytycznie internalizowane. Tak tworzy się obraz młodego człowieka bez 
poczucia bezpieczeństwa, o niskiej samoocenie oraz słabym wglądzie w swoje 
uczucia, wśród których dominuje poczucie krzywdy, żal i złość. Brakuje również 
wykształconych odpowiednich metod radzenia sobie ze stresem. Wszystko to 
składa się na model osobowości sprzyjający sięganiu po alkohol. „Sięgnięcie po 
substancje uzależniające poprzedza  niska samoocena ukształtowana w wyniku 
doświadczania różnych typów przemocy, nadużyć, zaniedbań, trudności, lęków 
społecznych i poczucia winy, wywołanego niemożnością sprostania stawianym 
wymaganiom” (Ryś, 2008, s. 22-23). Sięganiu po alkohol znacznie sprzyjać mogą 
zatem cechy osobowości, które wykształciły się w konsekwencji przeżytych w 
dzieciństwie traum, stresu oraz zaniedbań, które trwale zarysowały się w 
osobowości uzależnionej osoby. Poza niskim poczuciem własnej wartości i innych 
wymienionych wyżej cech należy jeszcze wskazać nieśmiałość, lęk społeczny, 
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wynikające z braku odpowiednich umiejętności interpersonalnych, kompetencji w 
nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich związków. Alkohol bowiem oddziałując 
chemicznie na organizm, dodaje odwagi i pewności siebie pijącemu, sprawia, iż 
postrzega on siebie o wiele korzystniej niż w stanie trzeźwości. Zatem rodzina jest 
środowiskiem decydującym w znacznej mierze o tym, jak będzie kształtować się 
osobowość człowieka. Staje się więc naturalnym środowiskiem, które może 
przyczynić się do powstawania uzależnienia. Najczęściej są to rodziny 
patologiczne, w których wystąpił problem uzależnienia i współuzależnienia. W 
rodzinach tych dzieci są zaniedbane, często również doświadczają przemocy 
różnego rodzaju oraz chronicznego stresu. Dziewiecki wymienia również typy 
rodzin, które sprzyjają rozwojowi uzależnienia. Są to rodziny reprezentujące silnie 
konsumpcyjny styl życia, nieprzekazujące dojrzałej, prawidłowej hierarchii 
wartości, rodziny w  których praca zawodowa uniemożliwia odpowiednio częste 
kontakty między jej członkami oraz zaspokajanie potrzeb jej członków. Są to 
również rodziny, w której rodzice reprezentują postawy nadopiekuńcze oraz 
charakteryzują się brakiem równowagi oraz silnymi problemami emocjonalnymi 
(Dziewiecki, 1998, s. 111-122). 

 
1.4.  Czynniki duchowe w uzależnieniach 
 
Inną ciekawą koncepcją poszukującą podłoża uzależnień jest wskazanie na 

egzystencjalne potrzeby człowieka. Do sięgania po butelkę może tu popychać brak 
poczucia celu i sensu życia oraz brak spełnionych potrzeb duchowych. Wskazuje 
się tu na swoistą tęsknotę za celami wyższymi i tym, co nieosiągalne i niedostępne. 
Alkohol minimalizuje ten niedosyt, dając tymczasowe poczucie wyższości i 
wszechmocy. Neutralizuje również lub minimalizuje tak znamienny w życiu 
każdego człowieka lęk przed śmiercią. (Pstrąg, 2000). Dziewiecki podkreśla tu rolę 
kryzysu w życiu człowieka i braku odpowiedzi na pytania kim jesteśmy,  dokąd 
zmierzamy, jakie są nadrzędne cele naszego istnienia. Podkreśla on również kryzys 
systemu wartości i brak dojrzałej postawy wobec siebie oraz swojego życia 
(Dziewiecki, 1998, s. 111-122). „Alkohol ma za zadanie jedynie zneutralizować 
świadomość braku celów, cierpienie, wypełnić poczucie pustki, znieczulić.” 
(Pospiszyl, 2009, s. 147). 

W literaturze odnaleźć możemy jeszcze wiele innych koncepcji powstawania 
uzależnień. Każda z nich jest prawdziwa i wartościowa. Jest wiele możliwych 
przyczyn powstania uzależnienia, należy więc uwzględniać wszystkie okoliczności, 
poczynając od genów i społecznego oddziaływania środowiska rodzinnego 
człowieka, poprzez jego rozwój, osobowość, cele, oraz potrzeby duchowe. Obecnie 
powszechnie przyjmuje się łączony model biologiczno- psychologiczno- społeczny 
(PBS), który jest doskonałym wyjściem i podstawą  oddziaływań terapeutycznych 
(Mellibruda, 1997, s. 277-306). 

 
2. Uzależnienie od alkoholu i jego przejawy 
 
Alkohol jako substancja psychoaktywna ma znaczny wpływ na 

funkcjonowanie psychofizyczne człowieka. Powoduje upośledzenie sprawności 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 9 

psychofizycznej i intelektualnej człowieka. (Pospiszyl, 2009, s.126-130). Stopniowo 
częste i regularne spożywanie alkoholu prowadzi do nieodwracalnych zmian w 
organizmie. Jak podkreśla Mellibruda, szkodliwe spożywanie alkoholu prowadzi do 
powstawania zaburzeń emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych oraz 
pewnych szkód biologicznych, które zagrażać mogą zdrowiu i życiu osoby 
uzależnionej. (Mellibruda W: Strelau, 2006, s.691). „ Prowadzi do degradacji życia 
psychicznego, duchowego i religijnego. Powoduje stopniowo utratę zdolności do 
normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie” (Ryś, 2008, s. 16). 

Podstawową właściwością charakteryzującą uzależnienie od alkoholu jest 
silne pragnienie spożywania alkoholu. Pragnienie to ujawnia się na różnych 
płaszczyznach funkcjonowania człowieka, jest ono bowiem uwarunkowane 
biologicznie ( organizm uzależnia się od substancji), psychicznie (zaspokajanie 
potrzeb, zagłuszanie bólu i rozładowywanie napięcia) i behawioralnie (nawyki 
związane z nadużywaniem substancji ). Do diagnozy choroby alkoholowej należy 
stwierdzić występowanie co najmniej trzech z poniżej podanych objawów: 

1. silne pragnienie lub poczucie przymusu zażycia substancji 
2. trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z zażywaniem 

substancji (rozpoczynanie, kończenie i rozmiary zażywania); 
3. fizjologiczne objawy stanu odstawienia, występujące, gdy zażywanie 

substancji zostało przerwane lub zmniejszone, przejawiające się 
specyficznym dla danej substancji zespołem abstynencyjnym oraz 
zażywaniem tej samej lub podobnej substancji  w celu złagodzenia lub 
uniknięcia objawów abstynencyjnych; 

4. stwierdzenie tolerancji ( potrzeby zażywania zwiększonej dawki substancji 
w celu uzyskania efektów poprzednio osiąganych przy pomocy mniejszych 
dawek); 

5. narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności lub zainteresowań  
z powodu zażywania danej substancji albo do usuwania skutków jej 
działania; 

6. zażywanie mimo wyraźnych dowodów szkodliwych następstw, takich jak 
uszkodzenie wątroby, stany depresyjne występujące po okresach 
intensywnego używania tych substancji, uszkodzenia funkcjonowania 
poznawczego związane z substancjami – w tych przypadkach potrzebne jest 
rozpoznanie, czy zażywający był lub mógł być świadomy natury i zakresu 
tych szkód (Mellibruda, 1993, s.31-32). 
Osoba uzależniona od alkoholu nie kontroluje zarówno ilości jak i jakości 

spożywanego alkoholu. Substancja ta przejmuje kontrolę nad życiem chorego, 
wypierając wszystkie inne potrzeby oraz zastępując uznawane wcześniej wartości.  

W uzależnieniu mają miejsce nieuświadomione mechanizmy, które 
utrudniają osobie chorej rozpoznanie rzeczywistych skutków i motywów swojego 
postępowania. Pragnienie alkoholu uruchamia tzw. myślenie życzeniowe, 
pozbawiając osobę uzależnioną  zdolności do trzeźwej, racjonalnej oceny sytuacji 
(Mellibruda, 2005, s.705-708).  

Jednym z  tych mechanizmów jest system iluzji i zaprzeczeń (Ryś, 2008, s. 
39). Osoba uzależniona, aby uniknąć sporych kosztów emocjonalnych związanych z 



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

świadomością szkodliwego picia stosuje szereg wymówek i sposobów by 
przekonać środowisko o tym, iż po pierwsze nie ma problemu z kontrolowaniem 
swojego picia, po drugie natomiast, nie jest osobą uzależnioną, nie ma problemu z 
alkoholem. Aby poprzeć swoje argumenty faktami, osoba chora potrafi 
utrzymywać nawet kilkuletnie okresy abstynencji. Sprawia zatem wrażenie, iż 
rzeczywiście nie ma problemu. Sam jednak fakt podejmowania takich prób - 
okresów abstynencji, stanowi niezaprzeczalny dowód na istnienie problemu na tle 
alkoholowym. Pijąca w sposób kontrolowany osoba nie poświęca czasu i energii na 
udowadnianie innym braku problemów z nadużywaniem alkoholu. System 
zaprzeczeń natomiast opisuje wszystkie zachowania osoby uzależnionej 
zmierzające do takiej interpretacji incydentów alkoholowych, aby w pełni logicznie 
wyjaśnić i racjonalizować fakt sięgnięcia po alkohol. Często stosowane są wymówki 
dotyczące okoliczności jego spożycia (specjalne okazje), niewielkiej spożywanej 
ilości (niegroźne), powszechności zjawiska (wszyscy piją), a nawet szukania 
przyczyn swojego picia w innych członkach rodziny, otoczenia (piję przez Ciebie, 
piję, bo mam taką żonę, jak Ty). Zjawisko to w interesujący sposób opisuje Wanda 
Sztander: „Oznacza to, że duża część uwagi i energii człowieka poświęcona jest 
temu, by sobie i innym objaśnić sens picia, konieczność picia oraz pozytywne 
strony picia alkoholu. Nie tylko budować usprawiedliwienie dla tego, co było, lecz 
poszukiwać ideologii dla tego, co pociąga. Więc „odkrycie”, że musi się pić, by 
cokolwiek załatwić, z całą powagą przeprowadzane dowody, że życie bez alkoholu 
jest mniej warte, podkreślanie korzyści towarzyskich, egzystencjalnych, ba, 
zdrowotnych! Jest też powszechne poszukiwanie wzorców osobowych 
usprawiedliwiających nadużywanie alkoholu, jak: „prawdziwego mężczyzny”, 
„równej kumpelki”, „kogoś z fantazją” lub „artysty”, itd. Cała ta ideologia jest 
niezbędna dla ochrony dodatniego bilansu emocjonalnego, o którym już wiemy, że 
osiągany jest przez intoksykację chemiczną”(Sztander, 1993, s.17). Podsumowując 
-  człowiek uzależniony od alkoholu zawsze znajdzie odpowiednie argumenty, 
które będą usprawiedliwiać nadużywanie przez niego alkoholu (Woronowicz, 
1994). 

W chorobie alkoholowej licznym zniekształceniom ulegają również procesy 
poznawcze i myślenie. Chory traci zdolność logicznego myślenia, a jego sądy i 
przekonania zmieniają się, obraz który postrzega osoba uzależniona jest 
zafałszowany względem rzeczywistości. Zniekształcenia mogą występować w 
wielu formach: 
 proste zaprzeczanie- pomimo oczywistych dowodów na istnienie pewnych 

zdarzeń, faktów, osoba uzależniona zaprzecza; 
 minimalizowanie problemu- przyznawanie się do uzależnienia, chory 

jednocześnie przedstawia je w takim świetle, by wydawało się ono mało 
szkodliwym problemem; 

 racjonalizowanie, a więc wspominane już wcześniej dobieranie argumentów i 
logiczne wyjaśnianie i usprawiedliwianie swojego picia, co wiąże się ze 
zmniejszeniem poczucia odpowiedzialności; 

 obwinianie innych, czyli zrzucanie odpowiedzialności na innych ludzi, 
szukanie przyczyny uzależnienia i picia na zewnątrz, w otoczeniu; 
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 intelektualizowanie, czyli traktowanie swojego uzależnienia w kategorii pojęć 
abstrakcyjnych, uogólnianie; ma to prowadzić do unikania przyjęcia pełlnej 
dojrzałej postawy świadomości problemu alkoholowego; 

 odwracanie uwagi, czyli zmienianie tematu, w celu uniknięcia rozmowy o 
zaistniałym problemie; 

 koloryzowanie wspomnień, czyli zniekształcanie i modelowanie przeszłych 
wydarzeń na potrzeby chwili obecnej i uzyskania pewnego obrazu siebie w 
oczach innych ludzi oraz własnych; 

 marzeniowe planowanie, a więc tworzenie wizji i planów nierzeczywistych; 
zauważalne jest tu myślenie życzeniowe, które często objawia się w chorobie 
alkoholowej; chory tworzy wówczas naiwne fantazje i plany, na zasadzie 
życzeń dotyczących relanego życia i przyszłości (Ryś, 2008, s. 41). 
Kolejnym istotnym obszarem funkcjonowania człowieka, który w chorobie 

alkoholowej ulega zniekształceniom i upośledzeniom jest sfera emocjonalna.  W 
chorobie alkoholowej, owa substancja staje się głównym źródłem przyjemności i 
lekiem na każdy ból. Chory w pełni uzależnia się emocjonalnie od substancji i 
zaczyna powtarzać pewne stereotypowe zachowania związane z alkoholem. 
Wszelkie przykre stany emocjonalne redukowane są za pomocą alkoholu. Stany 
napięcia, zmęczenia i zdenerwowania są wówczas trudne do pokonania bez zażycia 
substancji. Chory nabiera silnego przekonania, iż jest to najlepsza i jedyna droga do 
radzenia sobie z uczuciami (tamże, s. 41). Pojawia się wówczas mechanizm 
nałogowej regulacji uczuć (Strelau, 2005, s. 706). Procesy emocjonalne osoby 
uzależnionej ukierunkowane są na dążenie do spożycia owej substancji. „Osoba 
uzależniona ma silną tendencję do reagowania na stres poczuciem zagrożenia, 
któremu często towarzyszą lęk, złość, smutek i ból oraz gotowość do radzenia 
sobie ze stresem przy pomocy prób bezpośredniego łagodzenia przykrych emocji 
zamiast prób zmiany okoliczności tworzących stres.”1. W chorobie alkoholowej 
wszelkie przykre stany emocjonalne, które bardzo często mają swoje źródło 
właśnie w skutkach zażywania alkoholu, zostają przekształcone w pragnienie 
alkoholu, tzw. „głód alkoholowy”. Jest to proces automatyczny. „Pragnienie to 
obejmuje zarówno nasycone lękiem dążenie do zakończenia stanu cierpienia, jak i 
pokusę doznania przyjemnej ulgi w chwili złagodzenia tego cierpienia alkoholem. 
Dołącza się do tego nasilone pragnienie doznawania stanów zmienionej 
świadomości i ekstatycznych doświadczeń specyficznych dla stanu transu.”2 Jest to 
szczególnie niebezpieczne i trudne do pokonania w procesie psychoterapii. Walka 
z tzw. głodem alkoholowym wymaga przygotowania i treningu oraz ogromnej siły 
woli i motywacji. Osobiście podczas pracy z osobami uzależnionymi miałam okazje 
obserwować trud, jaki ponoszą pacjenci, również osoby doskonale radzące sobie w 
grupie terapeutycznej. W obliczu uczucia głodu wiele razy poddają się i sięgają po 
alkohol, aby później znów próbować się podnieść. Zjawisko to jest tym bardziej 
niebezpieczne, iż może wystąpić nawet po wieloletnich okresach abstynencji. W 
związku z ostateczną utratą kontroli nad piciem, dla tzw. trzeźwego alkoholika 

                                                
1 Mellibruda J., Psychologiczne koncepcje mechanizmów uzależnienia, www.psychologia.edu.pl 
2 Mellibruda J., Psychoterapia uzależnienia od alkoholu. www.psychologia.edu.pl. 
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(osoba uzależniona utrzymująca abstynencję) „złamanie się” wówczas oznacza 
powrót do picia, a często także spore komplikacje zdrowotne. Zjawisko nałogowej 
regulacji uczuć jest tak silnie zakorzenione w psychice chorego, iż wymaga czasem 
lat pracy i ćwiczeń. Każdy mały stres lub problem jest bowiem odbierany jako 
zagrożenie, występuje tu nasilone poczucie lęku, odporność na zdarzenia 
stresujące jest osłabiona poprzez biochemiczny wpływ alkoholu na organizm. 
Wówczas do przykrych stanów psychicznych dochodzą jeszcze odczucia fizyczne w 
postaci realnego bólu. Jedynym sposobem łagodzenia tych stanów i poszukiwanym 
rozwiązaniem jest alkohol. Lęk przed utratą lub niedoborem substancji jest wyższy 
niż przed skutkami jego zażycia i rzeczywistymi problemami, które przecież nie 
zostają rozwiązane, lecz jedynie zagłuszone przez uśmierzające działanie 
alkoholu.3 „Mechanizm nałogowego regulowania uczuć powoduje, że uśmierzanie 
stanów przykrych przy pomocy alkoholu oraz bezpośrednie manipulowanie 
własnymi stanami stają sie najmocniejszymi dążeniami emocjonalnymi. Lęk przed 
stratą tego, co pozwala na szybkie złagodzenie cierpienia i stresu, ma znacznie 
większą wagę dla osoby uzależnionej niż strach przed odległymi w czasie skutkami 
picia. Jest to bardzo ważna przyczyna unikania terapii i negowania własnej 
choroby” (Mellibruda, 2005, s. 706). 

Poprzez zażywanie substancji psychoaktywnej postępuje również proces 
izolacji emocjonalnej osoby chorej. Uzależniony od alkoholu ulega złudzeniu, iż nie 
utraci kontroli nad swoim życiem, dopóki będzie kontrolować swoje stany 
emocjonalne. Próbuje więc manipulować nimi poprzez spożywanie alkoholu. 
Kulisiewicz podkreśla również, iż w wyniku zażywania alkoholu zmianom ulegają 
tzw. uczucia wyższe. Nasilają się takie cechy jak egoizm i egocentryzm, chory traci 
realny kontakt z otoczeniem, jego życie i działania skupione sa wokół własnej 
osoby, alkoholu i sytuacji z nimi związanych. Wzmaga się również pobudliwość i 
chwiejność emocjonalna oraz drażliwość chorego (Kulisiewicz, 1986).  

Trzecim istotnym mechanizmem ujawniającym sie w procesie chorobowym 
będzie mechanizm rozpraszania i rozdwajania „ja”. Jest to proces polegający na 
ekstremalnych zmianach w sposobie postrzegania własnej osoby. Osobowość 
chorego ulega znacznej dezintegracji i rozproszeniu. Z jednej strony, w celu 
podtrzymania poczucia mocy i kontroli nad swoim życiem kreowany jest przez 
tzw. pijany obraz siebie. Chory postrzega się wówczas jako osobę pełną 
możliwości, kompetencji i siły. Z drugiej strony po ustąpieniu upojenia 
alkoholowego następują przykre stany świadomości własnych błędów, choroby, 
grzechów i złych zamiarów, czynów. Chory zdaje sobie wówczas sprawę że swoich 
zaniedbań i błędów, ze swojej słabości i braku realnej kontroli nad życiem4. Do 
powyższych odczuć dochodzą przykre stany emocjonalne, tj. poczucie winy i 
wstydu, złość i samoobwinianie (Mellibruda, 2005, s. 706).  

 

                                                
3 J. Mellibruda, Psychologiczne koncepcje mechanizmów uzależnienia. www.psychologia.edu.pl . 
4 Tamże. 
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Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu 
 
 
Alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wpływ i skutki wpływu 

alkoholu na człowieka są dokumentowane przez naukowców, a od 1849 roku pojęcie 
alkoholizmu zostało wprowadzone przez doktora Magnusa.  W latach 70-tych XX wieku 
w USA wzbudziły zainteresowanie różnice w reagowaniu na alkohol organizmów kobiet 
i mężczyzn.  

Doniesienia o zróżnicowaniu objawów i skutków choroby alkoholowej, 
uwarunkowanych płcią zainspirowały autorkę do szerszego spojrzenia i 
zainteresowania się problemem alkoholizmu kobiet, jako palącego wyzwania naszych 
czasów. 

 
Wprowadzenie 
  
Alkoholizm jest jedną z najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych chorób, jakie 

dotykają człowieka. Jest też jedną z tych chorób, która wymaga głębszego i nowego 
spojrzenia. W opinii wielu  

ludzi uzależnienie od alkoholu odnosi się wyłącznie do zaawansowanej 
degradacji fizycznej, psychicznej, duchowej i materialnej, będącej konsekwencją 
nadużywania alkoholu przez długi czas. Alkoholik kojarzy się zwykle tylko z taką osobą, 
która utraciła już niemal wszystko: zdrowie, rodzinę, pracę, dom i która codziennie 
zatacza się na ulicy w stanie upojenia alkoholowego. Wciąż jeszcze posiadamy 
niewystarczającą świadomość tego, że opisany schemat odnosi się do zaawansowanego, 
końcowego stadium choroby alkoholowej, która w swych mniej rażących fazach 
obejmuje znacznie szerszy krąg osób. W początkowych stadiach uzależnienia dany 
człowiek może jeszcze niemal normalnie funkcjonować w wielu dziedzinach życia. 

Warto zatem przyjrzeć się bliżej chorobie alkoholowej po to, by dokładniej 
rozumieć jej przyczyny, przejawy i mechanizmy. Termin “alkoholizm” (alcolismus 
chronicus) został wprowadzony przez szwedzkiego lekarza Magnusa Hussa (za: 
Dziewiecki, 2000). Terminem tym oznacza się chorobę, która jest jedną z konsekwencji 
nadużywania alkoholu. Uzależnienie od alkoholu oznacza spożywanie tej substancji w 
sposób powodujący bolesne konsekwencje zarówno dla pijącego alkohol, jak i dla jego 
najbliższego środowiska. Alkoholizm to stan, w którym dany człowiek sięga po alkohol, 
mimo iż powoduje to dokuczliwe skutki dla niego i otoczenia. Jest to choroba tak 
głęboko zaburzająca świadomość i wolność człowieka, że dla dużego odsetka 
uzależnionych okazuje się chorobą śmiertelną. W 1956 roku alkoholizm został wpisany 
na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to jedna z najbardziej 
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destrukcyjnych chorób i jednocześnie jedna z niewielu, w których chory twierdzi, że jest 
zdrowy (tamże). 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach 
jego człowieczeństwa i funkcjonowania. Prowadzi do degradacji jego więzi i wartości. 
Powoduje stopniową utratę wolności i odpowiedzialności. Uniemożliwia normalne 
funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zwykle na końcu dopiero następuje 
degradacja fizyczna, która dla wielu okazuje się niestety jedynym motywem, który 
skłania do powstrzymania się od picia alkoholu. Jednak w tak zaawansowanym stadium 
choroby podjęcie abstynencji okazuje się niezwykle trudne, gdyż mamy wtedy do 
czynienia z poważnym kryzysem życia1  

Alkoholizm jest chorobą chroniczną, czyli taką, która w pewnych aspektach trwa 
do końca życia. Każdy uzależniony będzie do końca życia alkoholikiem, czyli kimś, kto 
nie potrafi spożywać alkoholu w sposób umiarkowany i kontrolowany. W tym sensie nie 
można stać się byłym alkoholikiem. Można natomiast stać się trzeźwiejącym 
alkoholikiem i do końca życia zachować abstynencję, polegającą na powstrzymaniu  
objawów choroby alkoholowej (Dziewiecki, 2000).  

Warto zwrócić uwagę na zjawisko nadużywania alkoholu przez kobiety, 
pokazując jego specyfikę i te cechy, które sprawiają, że praca terapeutyczna z 
alkoholiczkami powinna uwzględniać zróżnicowanie związane z płcią, w odniesieniu do 
prowadzenia leczenia uzależnienia od alkoholu oraz prognozowania utrzymywania 
abstynencji przez pacjentów. 

W tym celu pomocne będzie teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia, 
uwypuklające kobiecą specyfikę uzależnienia, oraz opis moich doświadczeń z 
uczestnictwa w spotkaniach Anonimowych Alkoholików, by naocznie dowiedzieć się, 
jakie jest ich terapeutyczne oddziaływanie. Wysłuchane doświadczenia i przemyślenia 
uzależnionych kobiet potwierdziły, iż warto zwracać uwagę na specyfikę ich obrazu 
siebie i pełnionych ról społecznych w planowaniu pracy terapeutycznej.  

 
1. Choroba jednostki czy społeczeństwa?  
 
Wraz z rozwojem społeczeństwa pojawiają się nowe  choroby. Stres i frustracja 

związane z ciągłym dążeniem do określonego statusu społecznego prowadzą do 
powstawania chorób, zarówno na tle fizycznym jak również psychicznym. Chorobami 
łączącymi w sobie oba te czynniki są wszelkiego rodzaju nałogi. Jednym z 
najniebezpieczniejszych z nich jest alkoholizm.  

Przyczyny alkoholizmu mogą być różne. Jednym z nich jest nadużywanie 
spożycia. Alkohol spożywany w dużych ilościach powoduje przyzwyczajenie do niego 
organizmu, co z kolei prowadzi do bezwolnej potrzeby jego spożywania. W wyniku 
braku spożycia alkoholu u osoby uzależnionej pojawiają się objawy tzw. zespołu 
abstynencyjnego: drżenie kończyn, języka, tachykardia, nadciśnienie, potliwość, 
zaburzenia żołądkowo - jelitowe, iluzje i sporadycznie niezbyt nasilone omamy, lęk, 

                                                
1 Biblioteczka ZDROJU 1 „Grzech czy choroba?”, wyd. Fundacja Biuro Służby Krajowej 
Anonimowych Alkoholików w Polsce, Warszawa 2009. 
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drażliwość, ból głowy, bezsenność. Może też dochodzić do zaburzeń świadomości 
(Woronowicz, 1993).  

Innym czynnikiem, który może prowadzić do choroby jest regularność spożycia. 
Nawet, jeżeli są to niewielkie ilości, alkohol spożywany regularnie i z dużą 
częstotliwością powoduje powstawanie takich samych efektów jak przy spożyciu dużej 
jego ilości. Bardzo często na rozwój choroby mogą mieć również wpływ taki czynniki jak 
uwarunkowania genetyczne czy też środowisko (tamże).  

Mogłoby się wydawać, że alkoholizm to choroba dotykająca tylko i wyłącznie 
osoby uzależnione. Jej skutki odbijają się jednak na większych grupach takich jak 
rodzina czy też całe społeczeństwo. Alkohol może wywoływać różnego rodzaju 
niekontrolowane zachowania, które mogą przekształcić się w agresję i przemoc. 
Agresywne zachowania kierowane są przeważnie w osoby znajdujące się w pobliżu 
alkoholika, próbujące uświadomić go, że jest chory. Ofiarami przemocy wywołanej przez 
alkoholizm mogą być zarówno członkowie rodziny jak również zupełnie przypadkowe 
osoby jak sąsiedzi czy obce osoby na ulicy. Nadmierne spożywanie alkoholu bardzo 
często prowadzi do zachowań patologicznych takich jak kradzieże, napady czy też 
gwałty (Gaś, 1993). 

Alkoholizm ma także negatywny wpływ na funkcjonowanie komórki społecznej 
jaką jest rodzina. W alkoholowej rodzinie, cała energia dziecka skupia się na 
podtrzymywaniu zaprzeczeń i ochronie rodziny, nie ma mowy o rozwoju wewnętrznym 
i wolności myśli. Dzieci cierpią z powodu ciągłego poczucia niepewności i lęku, a także 
coraz większego braku ufności. Czują się zagrożone, zagubione, przerażone światem 
dorosłych, są niedojrzałe pod względem emocjonalnym. Dziecko w rodzinie alkoholowej 
uczy się „kierować” postępowaniem innych, uczy się dostosowywać swoje stany 
uczuciowe do nastrojów alkoholika. Jedną z poważniejszych konsekwencji dorastania w 
rodzinie alkoholowej jest nieprawidłowy rozwój autonomicznej tożsamości opartej na 
zintegrowanym poczuciu własnego ja. Zaprzeczanie istniejącej sytuacji nie pozwala 
dziecku na poznanie siebie i rozwój. Na najgłębszym poziomie następuje często 
utożsamienie dziecka z rodzicem alkoholikiem. Oboje łączy poczucie bezsilności i 
niepowodzenia. Poza tym wiele dzieci wynosi z dzieciństwa przedwcześnie rozwinięte 
poczucie odpowiedzialności i obowiązku. Jest to tylko fasada, za którą kryje sie poczucie 
bezradności i zagubienia - dziecku najczęściej nie udaje się spowodować, aby rodzic 
alkoholik przestał pić. Wiele takich osób wykazuje nieodporność na krytycyzm, złość, 
przeżywa ustawiczny lęk. Pojawiają się trudności w budowaniu intymnej relacji, opartej 
na zaufaniu, zacierają się granice własnej odpowiedzialności  za potrzeby i uczucia 
drugiej osoby. Wystepuje Mają potrzebę zależności, którą często zakłamują lub tłumią w 
sobie (Sztander, 1993).  

 
2. W alkoholizmie nie ma równouprawnienia 
 
Równouprawnienie nie dotyczy alkoholizmu. Mężczyźni piją więcej niż kobiety. 

Mężczyźni wcześniej inicjują nadużywanie alkoholu, spożywają większe jego ilości, co 
przyczynia się do dużej skali problemów wynikających z uzależnienia oraz powikłań 
somatycznych picia. Mężczyźni uzależnieni od alkoholu wcześniej niż kobiety umierają, 
a czas przeżycia od chwili pierwszej hospitalizacji był u nich zwykle krótszy niż u kobiet 
(Wasilewski, 2007).  
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Kobiety próbują dorównać mężczyznom jednak i w tej dziedzinie. Odsetek kobiet 
uzależnionych od alkoholu wzrasta. Konsumpcja alkoholu wśród kobiet zaczęła się 
szczególnie zwiększać po II wojnie światowej. We wszystkich krajach, w których 
upowszechnia się tzw. zachodni styl życia, szybko narasta liczba kobiet uzależnionych, 
pijących w sposób szkodliwy. Zjawisko to dotyczy również Polski. Rośnie zwłaszcza 
spożycie alkoholu przez dziewczęta. Odsetek osób uzależnionych wśród obu płci jest 
wyraźnie zbliżony w przedziale wiekowym 18-24. Z wiekiem różnice stają się bardziej 
wyraźne. Może to sugerować, że wskaźniki uzależnienia rosną szybciej u kobiet niż u 
mężczyzn (tamże).  

Do lat 70. kobiety były prawie wyłączone z badań nad alkoholem zarówno 
epidemiologicznych, klinicznych, jak i doświadczalnych. Nawet jeśli brały w nich udział, 
uwaga badaczy skoncentrowana była głównie na mężczyznach. Jednakowoż, w miarę 
zmiany tego stanu rzeczy okazało się, że kobiety piją inaczej, że ich uzależnienie różni 
się na tyle od uzależnienia mężczyzn, że pojawiła się wręcz sugestia, iż są to dwie 
odmienne choroby. Tematu nie kontynuowano, jak dotąd kryteria uzależnienia od 
alkoholu są takie same dla mężczyzn i kobiet. Pewne jest jednak, że alkoholizm kobiet 
ma swoją specyfikę, co ma ogromne znaczenie między innymi w terapii. Tradycyjne 
sposoby leczenia alkoholizmu zostały jednak opracowane z myślą o mężczyznach, co 
może zniechęcić niektóre kobiety do leczenia(tamże). 

 
3. Kryteria ICD-10 (CDDG) szkodliwego picia alkoholu i zespołu 

uzależnienia od alkoholu  
 
Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 

rozróżnia dwie jednostki zaburzeń związane z piciem alkoholu: 1 
 Szkodliwe picie alkoholu  
a) Sposób picia alkoholu niekorzystnie wpływający na zdrowie. Szkodliwe 

działanie może mieć charakter somatyczny (np. marskość wątroby) lub psychiczny (np. 
epizody zespołu depresyjnego wtórne do intensywnego picia alkoholu). Dla rozpoznania 
konieczne jest stwierdzenie aktualnego upośledzenia zdrowia somatycznego lub 
psychicznego pijącego.  

b) Rozpoznanie zespołu uzależnienia od alkoholu wyklucza powyższą diagnozę.  
 
 Zespół uzależnienia od alkoholu  
Ostateczne rozpoznanie uzależnienia wymaga stwierdzenia występowania co 

najmniej trzech z wymienionych poniżej objawów przez jakiś czas w okresie 
poprzedzającego roku:  

1) Silna potrzeba lub przymus picia alkoholu.  
2) Trudności w kontrolowaniu rozpoczęcia lub zakończenia picia lub też ilości 

wypijanego alkoholu.  
3) Wystąpienie zespołu abstynencyjnego po odstawieniu lub zmniejszeniu 

dawki alkoholu, przejawiające się charakterystycznymi objawami 
alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub przyjmowaniem tej samej (lub 

                                                
1  www.alkoholizm.akcjasos.pl/116.php  
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bardzo podobnej substancji) w celu zmniejszenia nasilenia lub uniknięcia 
objawów zespołu abstynencyjnego.  

4) Objawy tolerancji, takiej jak zwiększanie dawki alkoholu w celu uzyskania 
efektów, które początkowo były wywołane przez dawki niższe (dobry 
przykład stanowią osoby uzależnione od alkoholu, które są w stanie wypić 
ilość alkoholu, jaka u osób nie przyzwyczajonych mogłaby spowodować 
utratę przytomności lub śmierć). 

5) Narastające zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań z powodu 
picia alkoholu; zwiększona ilość czasu poświęcona zdobywaniu alkoholu, jego 
piciu lub odzyskiwaniu równowagi po wypiciu alkoholu.  

6) Kontynuowanie picia pomimo oczywistych dowodów na występowanie 
szkodliwych następstw, takich jak uszkodzenie wątroby na skutek 
intensywnego picia lub obniżenie nastroju następujące po okresach picia 
dużych ilości alkoholu. Należy dołożyć starań w celu ustalenia, czy osoba 
pijąca jest lub można się spodziewać, że będzie, świadoma natury swojego 
picia i zakresu jego szkodliwych skutków. 

 
4. Fazy alkoholizmu  
 
Pojęcie przewlekłego alkoholizmu wprowadził Magnus Huss w 1849 r. Klinicyści 

i badacze wciąż podejmują próby zdefiniowania uzależnienia od alkoholu i wyróżnienia 
poszczególnych etapów przebiegu choroby alkoholowej. 1 

Najbardziej znany jest podział stadiów alkoholizmu, dokonany przez Elvina M. 
Jellinka, który w 1960 r. opublikował pracę pt. Koncepcja alkoholizmu jako choroby. 
Typologia Jellinka określa jedynie pewien zarys, schemat rozwoju choroby alkoholowej. 
Wyróżnił cztery stadia alkoholizmu:  

 
 Faza wstępna (prealkoholowa) 
Stadium zaczyna się od konwencjonalnego picia, nieodbiegającego od społecznie 

akceptowanego wzorca. Pijący zaczyna jednak doświadczać wielu pozytywnych 
następstw spożywania alkoholu. Atrakcyjność picia polega na jego działaniu 
uspokajającym, rozluźniającym i nasennym. Może być również sposobem ułatwiającym 
pokonywanie nieśmiałości w kontaktach społecznych. Używanie alkoholu staje się 
wówczas jedną ze strategii radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami. Dlatego też fazę 
prealkoholową określa się mianem: ,,picie jako ucieczka”. W tej fazie obserwuje się 
narastającą tolerancję na alkohol, związaną z adaptacją organizmu. Na tym etapie osoba 
pijająca zazwyczaj nie dostrzega problemu. Faza może trwać kilka miesięcy lub lat. 

 
 Faza ostrzegawcza (zwiastunowa) 
W tym stadium picie staje się rodzajem wewnętrznego przymusu, trudnego, lecz 

możliwego do przezwyciężenia. Osoba znajdująca się w tej fazie aktywnie szuka okazji 
do spożycia alkoholu. Pije więcej i częściej niż otoczenie. Często pije w samotności, 
ukryciu. Może jednak odczuwać wstyd, unikać rozmów na temat alkoholu. Z czasem 
zaczyna zauważać, że coś zmieniło się w jej sposobie picia, jednak racjonalizuje 

                                                
1  www.abcalkoholizm.pl/fazy-alkoholizmu  
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przyczyny, usiłuje znaleźć dla nich wytłumaczenie. W tej fazie częste jest przeżywanie 
przykrych objawów ,,ciężkiego kaca”. W fazie zwiastunowej mogą pojawiać się 
zaburzenia pamięci, określane jako palimpsesty. Polegają na niemożności 
przypomnienia sobie dokładnego odtworzenia przebiegu wydarzeń w trakcie upojenia 
alkoholowego, pomimo że nie doszło do utraty przytomności pod wpływem alkoholu.  

 
 Faza krytyczna (ostra) 
Cechuje ją całkowita utrata kontroli nad piciem alkoholu. Wypicie porcji alkoholu 

rozpoczyna ciąg alkoholowy. Okresy picia zaczynają dominować nad okresami 
abstynencji. Picie jest kontynuowane, pomimo wielu negatywnych konsekwencji, co jest 
związane z odczuwanym silnym głodem alkoholu oraz stosowanymi mechanizmami 
iluzji i zaprzeczeń. Pijący zaczyna wypadać ze wszystkich ról społecznych, zaniedbuje 
dotychczasowe pasje, zainteresowania, wycofuje się z kontaktów z bliskimi. W stadium 
ostrym mogą występować objawy tzw. patologicznej zazdrości, której adresatem jest 
współmałżonek. Objawy są związane z zaburzeniami potencji osoby uzależnionej na 
skutek picia. Nieufność, wrogie nastawienie do otoczenia mogą powodować wybuchy 
agresji. W fazie krytycznej osoba uzależniona nierzadko wymaga lub sama poszukuje 
pomocy medycznej.  

 
 Faza przewlekła (chroniczna) 
Obecne są wszystkie objawy uzależnienia. Zachowanie jest zdominowane przez 

wielodniowe ciągi alkoholowe. W tym stadium mogą być spożywane alkohole 
niekonsumpcyjne. W trakcie rzadkich okresów abstynencji pojawiają się zespoły 
abstynencyjne, które mogą być powikłane zaburzeniami świadomości i napadami 
drgawkowymi. W tym stadium występują liczne powikłania psychiczne: zaburzenia 
pamięci, koncentracji, zaburzenia nastroju. Do powikłań somatycznych należą 
uszkodzenia licznych narządów i układów, jak: zespół móżdżkowy, polineuropatia, 
kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze, marskość i niewydolność wątroby. Nieuchronną 
konsekwencją nieleczonej fazy przewlekłej jest zgon spowodowany zatruciem lub 
powikłaniami alkoholizmu (tamże). 

 
5. Rozwój choroby alkoholowej  
 

 W chorobie alkoholowej pojawia się cierpienie (dyskomfort), powodowane 
różnymi czynnikami i nieudane próby radzenia sobie z nim, prowadzące w końcu do 
sięgania po alkohol – jako wyjście z ciężkiej sytuacji. Poczucie dyskomfortu, mówiąc w 
sposób niezwykle uproszczony, wynika u jednych osób z braku umiejętności "życia w 
zgodzie" z samym sobą lub z otoczeniem, a u innych z nadmiernego zapotrzebowania na 
pobudzenie (stymulację). Stąd przebieg choroby alkoholowej wygląda następująco: 1 

 
 Olśnienie (odkrycie) - stwierdzenie i uświadomienie sobie, że alkohol 

wpływa korzystnie na samopoczucie i może pomóc w radzeniu sobie z dyskomfortem 
psychicznym. 

                                                
1  www.alkoholizm.eu/?sel=etapy 
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  Unikanie cierpienia (dyskomfortu) - podejmowanie prób radzenia 
sobie z przykrymi i nieakceptowanymi stanami przy pomocy alkoholu, a więc używanie 
alkoholu do regulowanie swojego samopoczucia. Dzięki alkoholowi możliwe staje się 
uzyskanie ulgi w cierpieniu, tj. redukcja czy też uśmierzanie (tłumienie) napięcia, 
niepokoju, lęku, poczucia małej wartości, poczucia winy, smutku, a także osiąganie 
dzięki niemu chwilowej przyjemności i zadowolenia bądź oczekiwanego pobudzenia 
(okres "nadużywania"). 

 Zagubienie (obecne już są wyraźne objawy uzależnienia) - okres 
systematycznego regulowania swojego samopoczucia przy pomocy alkoholu, kiedy to 
staje się on coraz częściej źródłem chwilowego dobrego samopoczucia i zaczyna 
stopniowo wypierać dotychczasowe źródła przyjemności. W miarę rozwoju uzależnienia 
stopniowo narasta dezorganizacja życia, jednak alkoholik zdaje się tego nie dostrzegać. 
Właściwą ocenę sytuacji utrudnia, a często uniemożliwia mu system zaprzeczeń 
(zakłamania), wykorzystujący psychologiczne mechanizmy obronne. Alkoholik 
stopniowo przystosowuje się do swojej choroby (uczy się manipulować ludźmi po to, 
żeby inni robili za niego to czego z powodu picia robić nie może; reorganizuje swoje 
życie po to, żeby móc pić i ponosić jak najmniej konsekwencji picia; zmienia swój styl 
życia i zachowania, system wartości i przekonań, rezygnuje z aktywności kolidujących z 
piciem; zmienia towarzystwo itp.). W końcu picie staje się najważniejszą rzeczą w jego 
życiu, a alkoholik traci zdolność racjonalnego planowania, działania i rozwiązywania 
problemów.  

 Rozterka i poszukiwanie pomocy. Narastająca dezorganizacja życia 
powoduje, że alkoholik dopuszcza do siebie myśl, że sposób w jaki pije różni się od 
sposobu picia innych osób. Dodatkowym powodem jest jeszcze fakt, że picie przestaje 
już przynosić ulgę w cierpieniu. To z kolei zmusza do podejmowania samodzielnych 
prób ograniczania picia i podsuwa myśli o konieczności poszukiwania pomocy. Przed 
skorzystaniem z pomocy alkoholik próbuje jednak opanować swoją chorobę przy 
pomocy "silnej woli" i podejmuje kolejne kroki, których celem jest opanowanie sytuacji. 
Najczęściej zaczyna od zmiany tempa picia, później stara się ograniczać ilość wypijanego 
alkoholu, usiłuje ograniczać częstotliwość picia, zmienia rodzaj alkoholu. Cały czas 
poszukuje sposobów na szybkie pozbycie się objawów abstynencyjnych. Z czasem udaje 
się mu się uzyskiwać dłuższe przerwy w piciu, ale powrót do alkoholu następuje 
nieuchronnie, bowiem nie dokonuje on równocześnie żadnych istotnych zmian w swoim 
życiu. Ten okres kończy się, albo decyzją o skorzystaniu z pomocy i podjęciu leczenia 
lub/i przystąpienie do samopomocowego programu zdrowienia (np. do Programu 
Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików), albo dalszym nawarstwianiem się 
problemów i powikłań prowadzącym do "wypadnięcia" z normalnego życia lub do 
śmierci. 

 Początek powrotu do zdrowia - podjęcie i realizacja decyzji o 
dokonywaniu zmian, które umożliwią funkcjonowanie bez alkoholu. Zmiany te powinny 
dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, przyzwyczajeń, relacji z innymi, a także 
sposobów przeżywania, odczuwania, reagowania, myślenia itp. Zanim jednak alkoholik 
zdecyduje się na dokonywanie tych zmian musi uwierzyć w to, że jest chory i 
zaakceptować ten fakt. Następnie musi uwierzyć, że możliwe jest powstrzymywanie się 
od alkoholu przez dłuższy okres czasu, później nabrać zaufania do siebie oraz zaufać 
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innym, a na koniec - zaryzykować i podjąć działania tj. uczestniczyć w programie terapii 
uzależnienia i/lub w Programie Dwunastu Kroków AA.  

 Kontynuacja powrotu do zdrowia polegająca na utrwalaniu uzyskanych 
zmian (korzystając z pomocy terapeutów), z położeniem szczególnego nacisku na 
nabywania umiejętności zapobiegania nawrotowi choroby i/lub pogłębianie znajomości 
Programu Dwunastu Kroków.  

 
7. Psychologiczne mechanizmy podtrzymujące uzależnienie według 

koncepcji teoretycznej Jerzego Mellibrudy  
 
Jerzy Mellibruda wyróżnia kilka mechanizmów służących podtrzymywaniu 

uzależnienia (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006).  
Należą do nich: 

1) Mechanizm nałogowego regulowania emocji, który tworzy silne 
pragnienie alkoholowe i emocjonalną izolację pacjenta od zewnętrznego 
świata i realiów życia; 

2) Mechanizm iluzji i zaprzeczenia, który podporządkowuje pracę umysłu 
pacjenta, jego pragnieniom alkoholowym i powoduje dezorientację 
uniemożliwiającą poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań. 

3) Mechanizm dezorientacji Ja, który uniemożliwia pacjentowi 
powstrzymanie picia i konstruktywne kierowanie własnym 
postępowaniem (tamże). 

Obok uzależnienia emocjonalnego oraz uzależnienia intelektualnego w postaci 
systemu iluzji i zaprzeczeń, pojawia się kolejny mechanizm choroby alkoholowej. Polega 
on na ekstremalnych skokach w sposobie widzenia i przeżywania samego siebie. W 
sytuacji osoby uzależnionej od alkoholu sposób widzenia i przeżywania samego siebie 
jest bardzo zaburzony i niestabilny. Pod wpływem alkoholu ocenia siebie i przeżywa 
swoją rzeczywistość zwykle w sposób jednoznacznie i przesadnie „pozytywny”. Uważa 
się np. za człowieka towarzyskiego, przyjacielskiego, zdolnego do wypełniania 
wszystkich swoich powinności, radosnego i silnego we wszystkich sytuacjach 
życiowych. Z kolei w fazie trzeźwienia alkoholik przeżywa siebie w sposób diametralnie 
przeciwny. Doświadcza intensywnego poczucia winy, zawstydzenia, bezradności, 
słabości. Ma tendencję, by całkowicie przekreślać swoją wartość i przeraża się myślą o 
przyszłości. Znajduje się w stanie zupełnego załamania, depresji, rozgoryczenia, buntu 
wobec wszystkich i wobec wszystkiego. Z tego właśnie względu w fazie fizjologicznego 
trzeźwienia przychodzi najsilniejsza pokusa, by znowu sięgnąć po alkohol i by szybko 
zapomnieć o tak dotkliwym bólu. Tłumaczy to charakterystyczne dla ludzi 
uzależnionych picie "ciągami”.  

Istnieje jeszcze jedno zjawisko, które można zaliczyć do mechanizmów choroby 
alkoholowej i które umożliwia uzależnionemu trwanie w nałogu. Zjawiskiem tym jest 
zdolność alkoholika do manipulowania najbliższym otoczeniem, począwszy od osób z 
kręgu rodzinnego. Celem tej manipulacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
uzależniony nadużywa alkoholu, ale konsekwencje tego stanu rzeczy spadają przede 
wszystkim na inne osoby. W ten sposób alkoholik zapewnia sobie to, co w literaturze 
przedmiotu nazywa się komfortem picia. Aby osiągnąć ów cel, człowiek uzależniony 
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potrafi posługiwać się kłamstwami, szantażem psychicznym, obietnicami poprawy, 
wzbudzaniem współczucia, a nawet przemocą fizyczną. Z reguły najbliższe otoczenie 
ulega tego typu manipulacjom, nie rozumiejąc zwykle mechanizmów choroby 
alkoholowej, a także dlatego, że nie potrafią się przeciwstawić jego naciskom czy 
groźbom. 

 
8. Różnice płci w alkoholizmie 
 
Od dawna zwracano uwagę na odmienność i specyfikę alkoholizowania się 

kobiet. Zwiększenie liczby problemów alkoholowych w tej populacji spowodowało 
podjęcie szeregu prac badawczych i analiz teoretycznych. Najczęściej wymienia się 
następujące różnice związane z płcią, a dotyczące przebiegu i leczenia uzależnienia u 
kobiet (Mellibruda, Sobolewska-Mellibruda, 2006): 
1. Kobiety zazwyczaj w późniejszym wieku niż mężczyźni zaczynają nadużywać 

alkoholu, jednak wśród dziewcząt ujawniają się tendencje do upodabniania się 
ich stylu picia do stylu picia przez chłopców. W odróżnieniu od mężczyzn, kobiety 
doświadczają szybciej i więcej negatywnych skutków nadużywania alkoholu i to 
zarówno w wymiarze biologicznym, psychologicznym, jak i społecznym. Szybkie 
narastanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu określa się jako 
„teleskopowy rozwój uzależnienia u kobiet”. 

2. Występowanie alkoholizmu w rodzinie, choć prawdopodobnie pełni mniejszą rolę w 
jego powstawaniu niż u mężczyzn, ale jest również istotne. Obciążenia 
środowiskowe, zaburzenia seksualne, lękowo-depresyjne cechy osobowości i 
zamieszkiwanie z pijącym partnerem w sposób istotny zwiększają ryzyko 
uzależnienia się od alkoholu u kobiet. 

3. Kobiety, które podejmują leczenie zgłaszają więcej różnorodnych problemów 
związanych z życiem rodzinnym, osobistym, finansami, pracą zawodową i 
zdrowiem niż mężczyźni. To właśnie owe problemy stają się często głównym 
motywem podejmowania leczenia. 

4. U kobiet w połączeniu z alkoholizmem w odróżnieniu od mężczyzn występuje więcej 
problemów psychicznych i emocjonalnych, zwłaszcza związanych z zaburzeniami 
lękowymi i depresyjnymi. Mają też zazwyczaj większe poczucie winy i większy 
krytycyzm wobec uzależnienia niż mężczyźni. 

5. Najbardziej znaczącymi zwiastunami pojawienia się problemów alkoholowych u 
kobiet są: początek nadużywania alkoholu w wieku dorastania, przebywanie w 
nieformalnym związku z partnerem nadużywającym alkoholu, zaburzenia 
seksualne i/lub wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, zaburzenia depresyjne 
i/lub lękowe, przyjmowanie leków i innych substancji psychoaktywnych. 

6. Chociaż jest mało bezpośrednich dowodów dotyczących właściwego doboru celów i 
metod leczenia w zależności od płci lub typów alkoholizmu, wśród terapeutów 
panuje zgodność, że u alkoholiczek występują swoiste potrzeby fizyczne oraz 
społeczne oraz problemy psychologiczne. Stąd też konieczne jest budowanie 
specjalnych programów leczenia dla kobiet uzależnionych od alkoholu. 
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9. Typy alkoholizmu u kobiet 
 
Krzysztof Gąsior (2007) wyodrębnił trzy typy (grupy typologiczne) kobiet 

uzależnionych. Badaniami objęte zostały 144 kobiety z rozpoznaniem uzależnienia od 
alkoholu leczone w oddziale odwykowym dla kobiet. Badania Gąsiora pokazują, że 
kobiety w zależności od typu alkoholizmu w odmienny sposób reagują na jednakowy typ 
terapii:  

Uzyskane typy charakteryzowały się następującymi właściwościami (cechami): 
– typ 1 (bez obciążeń rodzinnych, podwyższony poziom niepokoju i znaczne nasilenie 

przedchorobowych cech lękowo-depresyjnych): niewielki stopień obciążeń 
rodzinnych alkoholizmem, późne zapoczątkowanie nadużywania alkoholu, 
znaczne nasilenie przedchorobowych cech depresyjno-lękowych, znaczne 
nasilenie krytycyzmu, podwyższony poziom niepokoju, raczej dobra ocena 
sytuacji zawodowej, materialnej i rodzinnej, ciąg alkoholowy jako dominujący 
motyw podejmowania leczenia. Typ ten nazwać można typem alkoholizmu z 
dominującymi cechami osobowości neurotyczno-depresyjnej. 

– typ 2A (obciążenia rodzinne alkoholizmem, wysoki poziom niepokoju i 
nieprzystosowania oraz znaczne nasilenie przedchorobowych cech 
antyspołecznych): częste występowanie alkoholizmu w rodzinie, wczesny 
początek nadużywania alkoholu, znaczne nasilenie przedchorobowych cech 
antyspołecznych, mały krytycyzm, bardzo wysoki poziom nasilenia niepokoju, zła 
ocena sytuacji zawodowej, materialnej i rodzinnej, ciągi alkoholowe i psychoza 
alkoholowa jako dominujące powody podejmowania leczenia. Przedstawiona 
charakterystyka tego typu wydaje się wskazywać na występowanie u pacjentek 
tej grupy cech osobowości emocjonalnie chwiejnej (borderline), które przejawiają 
się wysokim poziomem niepokoju, chwiejnością emocjonalną, słabością ego, 
zmiennością obrazu siebie, zaburzeniami w kontaktach międzyludzkich). 

– typ 2B (obciążenia rodzinne alkoholizmem, niski poziom niepokoju i umiarkowane 
nasilenie przedchorobowych cech socjalnych): częste występowanie alkoholizmu 
w rodzinie, wczesny początek nadużywania alkoholu, umiarkowane nasilenie 
przedchorobowych cech antyspołecznych, umiarkowane nasilenie krytycyzmu, 
małe nasilenie niepokoju, zagrażająca ocena sytuacji zawodowej, materialnej i 
rodzinnej, ciąg alkoholowy lub nakaz sądowy jako dominujące powody 
podejmowania leczenia (typ ten nazwać można typem alkoholizmu z 
dominującymi cechami antysocjalnymi osobowości) (Gąsior, 2005). 
 
10. Wpływ alkoholu na stan zdrowia i funkcjonowanie organizmu kobiety 
 
 Alkohol w szczególnie ostry sposób uszkadza centralny i obwodowy układ 

nerwowy, powodując występowanie wielu chorób nerwowych i psychicznych. Działa też 
na inne narządy. W zespole uzależnienia alkoholowego spotykane są m.in. powikłania: 
 neurologiczne i psychiatryczne, np. uszkodzenia nerwów obwodowych, 

encefalopatia alkoholowa, padaczka alkoholowa, tępienie alkoholowe, 
alkoholowy zanik móżdżku, majaczenie drżenne (delirium tremens), halucynoza 
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alkoholowa, psychoza Korsakowa, obłęd alkoholowy itp. 
 internistyczne np. choroby, uszkodzenia wątroby i trzustki, dróg oddechowych 

itp. 
 dermatologiczne np. charakterystyczne przebarwienia skóry, zmiany w 

naczyniach skórnych, przewlekłe zapalenia spojówek (Falewicz, 1993). 
Kobiety są bardziej podatne niż mężczyźni na wiele medycznych skutków 

spożywania alkoholu. Na przykład u kobiet uzależnionych od alkoholu częściej niż u 
mężczyzn rozwija się po kilku latach intensywnego picia uszkodzenie mięśnia 
sercowego spowodowane alkoholem (tzn. kardiomiopatia), oraz uszkodzenie nerwu 
(tzn. neuropatia obwodowa). Ciężkie formy alkoholowych uszkodzeń wątroby są 
znacznie częstsze u kobiet niż u mężczyzn, a dochodzi do nich po krótszym niż u 
mężczyzn okresie intensywnego picia. Przy tej samej dziennej dawce alkoholu, zapalenie 
trzustki wystąpi szybciej u kobiet niż u mężczyzn. Picie więcej niż jednego drinka 
dziennie podnosi ryzyko wystąpienia raka sutka (szczególnie picie przed 30 r. ż.), 
ponieważ alkohol powoduje wzrost stężenia estrogenów. Nie stwierdzono wpływu 
alkoholu na powstawanie u kobiet innych nowotworów. U dziewcząt w okresie 
przedpokwitaniowym alkohol powoduje zmniejszenie poziomu hormonu wzrostu i LH. 
A u kobiet w wieku rozrodczym - zaburzenia cyklu miesiączkowego (brak miesiączek, 
cykle bezowulacyjne), wzrost stężenia prolaktyny w surowicy krwi, upośledzenie 
płodności (utrudnienie zajścia w ciążę, samoistne poronienia), upośledzenie rozwoju 
płodu, a także wcześniejszą menopauzę (Fudała, 2007). 

Spożycie alkoholu u kobiet w ciąży zwykle się zmniejsza. Ciąża bywa też 
motywacją do podjęcia leczenia odwykowego. Częściej spożywają w ciąży alkohol 
kobiety niezamężne. Szkodliwy wpływ alkoholu na płód, to większe ryzyko poronienia, 
wyższa umieralność okołoporodowa, a także częstsze występowanie wad wrodzonych. 
Największe niebezpieczeństwo szkodliwego wpływu na płód występuje w pierwszym 
trymestrze ciąży. Alkoholowy zespół płodowy stanowi trzecią co do częstości wadę 
wrodzoną płodu. U dzieci z tą wadą stwierdza się niską wagę urodzeniową, 
nieprawidłową budowę twarzoczaszki, upośledzenie umysłowe oraz zaburzenia 
zachowania. Alkoholizm matki ma też wpływ na późniejszy rozwój psychiczny dziecka1.  

 
11. Kobiecy model picia 
 
Kobiecy model picia jest bardziej ukryty, co może wynikać z przypisanej kobiecie 

roli matki i strażniczki ogniska domowego. Zgodnie z przestarzałym, ale powszechnym 
stereotypem, alkoholiczka to osoba zepsuta moralnie i zaniedbująca swoje powinności 
społeczne. Kobiety dobrze ubrane, pracujące i odnoszące sukcesy wydają się być poza 
podejrzeniami. A problem alkoholizmu kobiet nie omija żadnej grupy społecznej czy 
zawodowej (aczkolwiek grupami szczególnego ryzyka są lesbijki, kobiety wchodzące w 
konflikt z prawem oraz kobiety bezdomne). Kobiety zaczynają nadużywać alkoholu w 
późniejszym wieku niż mężczyźni, czynniki dziedziczne odgrywają u nich znacznie 
mniejszą rolę niż u mężczyzn. O ile mężczyźni częściej piją alkohol w poszukiwaniu 
stymulacji, to kobiety sięgają po kieliszek z powodu obniżonego nastroju bądź stanów 
lękowych.   

                                                
1  www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/alkohol1.html  
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W rodzinach alkoholiczek występuje więcej przypadków chorób afektywnych, 
samobójstw, zaburzeń osobowości i innych zaburzeń psychicznych. Innym czynnikiem, 
który może usposabiać do nadużywania alkoholu przez kobiety, jest seksualne 
wykorzystanie w dzieciństwie. Kobiety rzadziej uczestniczą w libacjach alkoholowych, 
ciągi alkoholowe trwają u nich krócej, rzadziej też piją przez cały dzień lub rano. 
Również rzadziej występują u nich palimpsesty i majaczenie alkoholowe. Kobiety 
najczęściej piją w domu, w samotności, bardzo długo ukrywają swoje uzależnienie. 
Rzadko tracą pracę z powodu picia alkoholu, a czasem tłumaczą, że alkohol staje się 
wręcz specyficznym środkiem dopingującym w pracy zawodowej. Odwrotnie niż w 
przypadku mężczyzn uzależnionych od alkoholu, częściej dochodzi u nich do rozwodów. 
Z piciem alkoholu nierzadko współistnieją u nich stany depresyjne, zaburzenia lękowe, 
bulimia psychiczna oraz obniżona samoocena, uczucie wyobcowania lub samotności. 
Częściej zdarzają się próby samobójcze, częściej też do picia skłaniają je stresujące 
wydarzenia oraz częściej nadużywają leków psychotropowych (Woydyłło, 2003). 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że kobiety w 
porównaniu z mężczyznami:  

 częściej piją w związku z problemami emocjonalnymi i w ramach 
kompensacji problemów (mężczyźni - z przyczyn socjalnych),  

 częściej cierpią z powodu objawów nerwicowych oraz zaburzeń snu, 
 częściej przeżywają poczucie winy, depresję lub stany lękowe, 
 częściej piją w związku z sytuacją domową (mężczyźni - z pracą), 
 częściej zaczynają pić po traumatyzujących wydarzeniach lub w stresie, 
 mogą pić ze względu na wahania nastroju związane ściśle z cyklem 

miesiączkowym  
 piją z powodu samotności (np. gospodynie domowe), 
 piją w związku z objawami tzw. zespołu opuszczonego gniazda 

(zagubienie i samotność spowodowane spadkiem liczby obowiązków po 
opuszczeniu domu przez dorosłe dzieci), 

 częściej nadużywają alkoholu, jeżeli w dzieciństwie były molestowane lub 
wykorzystywane seksualnie, 

 są obciążone większym ryzykiem nadużywania alkoholu, jeżeli występują 
u nich problemy (lub zaburzenia) seksualne (tamże). 

 Istotny wpływ na szybszy rozwój uzależnienia u kobiet oraz na zwracanie 
się po pomoc mają czynniki socjokulturowe, bowiem w wielu 
społeczeństwach kobieta: 

 jest osobą odpowiedzialną za dom i wychowanie dziecka, a więc za jakość 
życia rodzinnego, 

 staje przed innymi niż mężczyzna wymaganiami moralnymi i etycznymi 
oraz inne są względem niej oczekiwania, 

 nie jest akceptowana jako osoba pijąca, co determinuje staranne 
ukrywanie picia, późniejsze uświadomienie sobie problemu oraz 
odwlekanie decyzji dotyczącej zwrócenia się po pomoc, 

 szybciej niż mężczyzna wypada z ról społecznych (bardziej widoczne są 
zaniedbania spowodowane piciem), 
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 zdarza się że pije w związku z zachowaniami partnera (niejednokrotnie 
jest to picie z partnerem spowodowane uległością, chęcią 
niedopuszczenia, żeby się upił itp.), 

 szybciej niż mężczyzna jest odrzucana przez otoczenie (tamże). 
 
12. Leczenie alkoholizmu u kobiet  
 
Coraz częstszy jest pogląd, że dla kobiet powinno się opracowywać specjalne 

programy leczenia uwzględniające specyfikę ich alkoholizmu. Takie programy są 
tworzone, również w Polsce. Jednak dostępność tych programów jest niewystarczająca, 
dlatego też alkoholiczki rzadziej się leczą. Na ten fakt ma również wpływ silnie 
zaznaczone u kobiet poczucie winy i wstydu, obawa przed stygmatyzacją oraz trudności 
w oderwaniu się od obowiązków rodzinnych. Bywa wręcz tak, że rodzina i przyjaciele 
sprzeciwiają się podejmowaniu leczenia. Motywem demobilizującym bywa również 
zazdrość. Kobiety częściej korzystają z innych usług medycznych, ponieważ częściej 
cierpią na różne zaburzenia somatyczne (gastryczne, ginekologiczne), zaburzenia 
lękowo-depresyjne, a także częściej nadużywają środków uspokajająco-nasennych lub 
przeciwbólowych. Dlatego ważne jest prowadzenie badań przesiewowych podczas 
wizyty lekarskiej i umiejętność wyłaniania osób z problemami alkoholowymi. Pytanie o 
spożycie alkoholu musi być rutynowym elementem wywiadu lekarskiego. Każdy lekarz 
(a zwłaszcza lekarz pierwszego kontaktu) powinien również umieć posługiwać się 
testami przesiewowymi, takimi jak AUDIT, MAST I CAGE. A gdy stwierdzi cechy 
uzależnienia od alkoholu, musi spróbować zmotywować pacjenta do leczenia i 
skierować go do odpowiedniego ośrodka (Wasilewski, 2007).  

Najpoważniejszymi przeszkodami w leczeniu uzależnionych kobiet są: 
 błędne zdiagnozowanie (jako depresja, nerwica itp.), 
 obecność, u niektórych z nich, objawów zespołu stresu pourazowego 

będącego następstwem doświadczanej zarówno w dzieciństwie, jak i w 
życiu dorosłym przemocy seksualnej i fizycznej, 

 poczucie wstydu i winy (przyznanie się do alkoholizmu może być 
traktowane jako świadectwo niepowodzenia w roli matki czy żony), 

 obawa przed wykryciem zaniedbywania czy nadużywania swoich dzieci, 
 obawa przed utratą (odsunięciem, odebraniem) dzieci, 
 sprzeciw rodziny (wstyd przed otoczeniem), 
 trudności w zapewnieniu opieki nad dzieckiem (nie mogą ich opuścić, 

ponieważ wśród bliskich nie ma osoby, która mogłaby zająć się dziećmi na 
czas leczenia), 

 mężowie, przyjaciele lub kochankowie nie pozwalają "swoim kobietom" 
na udział w terapii, szczególnie gdy terapeutami są mężczyźni, 

 pomijanie spraw istotnych dla kobiet; ponieważ większość uczestników 
grupy terapeutycznej stanowią najczęściej mężczyźni. 

 Ponadto kobiety: 
 preferują terapię indywidualną i do tego w warunkach bardziej 

kameralnych, aby uniknąć społecznego piętna "alkoholiczki", 
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 mogą unikać ośrodków, w których pracują terapeutki lub w których 
działają grupy dla kobiet, ponieważ wolą mieć do czynienia z 
mężczyznami, których uważają za łatwiejszych do manipulowania, 

 unikają ośrodków prowadzonych przez mężczyzn, ponieważ w przeszłości 
padały ich ofiarą (były bite, gwałcone itp.), 

 są mniej skłonne niż mężczyźni do dzielenia się z innymi informacją o 
doświadczanych problemach. 

 
13. Doświadczenia własne  z mitingami Anonimowych Alkoholików 
 
Uczestniczyłam w otwartych spotkaniach AA, w grupie Przyjaźń - mitingi tej 

grupy odbywają się niedzielnymi przedpołudniami, w kościele przy ul. Ks. Br. 
Markiewicza 6.  

Moja pierwsza obecność na spotkaniu tej grupy była dla mnie dużym przeżyciem, 
głównie ze względu na przyjęcie mnie - obserwatora przez uczestników. 

Przybywszy tam kilkanaście minut przez planowanym rozpoczęciem mitingu, 
pomogłam przy przygotowaniach organizacyjnych do spotkania, ustawiając krzesła, 
ławki, rozkładając ciastka i kubki na herbatę dla uczestników. Miałam okazję do 
wstępnych rozmów na temat idei spotkań Anonimowych Alkoholików, słuchając ludzi, 
którzy z niezwykłą chęcią chcieli się ze mną dzielić wiedzą i doświadczeniami. Później 
dowiedziałam się, że to dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją należy do zasad 
obowiązujących na mitingach AA. Dostałam od kolportera literatury tego mitingu wiele 
broszur z serii Biblioteczka Zdroju – dwumiesięcznika Wspólnoty Anonimowych 
Alkoholików, z obietnicą, że mogę na niego liczyć, jeśli będę chciała zgłębiać wiedzę z 
tego zakresu. Poinformował też przy okazji innych uczestników o kolportażu literatury 
w AA.  Powiedziano mi też o symbolu AA, zawierającym trzy legaty: zdrowienie, jedność, 
służba, w tym służba wobec nowo przybyłych - skromnych czynnościach jak zaparzenie 
herbaty czy rozmowa - małych krokach, po to by nowicjusz poczuł się bezpiecznie, by 
uwierzył, że dzięki AA może przestać pić. 

Spotkanie rozpoczęto odczytaniem preambuły oraz obowiązujących zasad. 
Odczytano 12 tradycji z jednoczesnym przedstawianiem się. Nastąpiła rundka wymiany 
doświadczeń i przeżyć ostatniego tygodnia, pozwalająca mi na zorientowanie się jak 
długo w stanie trzeźwości trwają poszczególni uczestnicy.  

Po przerwie uczestnicy spotkania dzielili się przemyśleniami na temat drugiej 
Tradycji AA, odwołując się do korzystania z wymiany doświadczeń, rozmów ze 
sponsorami.  

Spotkanie zakończono Modlitwą o pogodę ducha – mieszczącej w sobie sześć 
kluczowych dla AA pojęć - pojęcie Boga (lub Siły Wyższej), pogody ducha, akceptacji, 
zmiany, odwagi i mądrości. 

Uczestniczyłam w kilku spotkaniach tej grupy, złożonej z mężczyzn i kobiet, 
dzięki czemu miałam okazję porównać doświadczenia i sposoby przeżywania choroby, 
w zależności od płci. Okazało się, że wobec kobiecego alkoholizmu dłużej utrzymuje się 
zmowa milczenia, a zachowanie tłumaczone jest samotnością, kłopotami rodzinnymi 
albo zdrowotnymi. Mężowie alkoholiczek szybciej je porzucają, odwraca się rodzina, 
pogrążona w smutku i gniewie, małe dzieci są bezradne, bojąc się o mamę i siebie, mają 
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poczucie krzywdy i winy jednocześnie, dorosłe dzieci marzą czasem o życiu z daleka od 
pijącej matki.  

Opowieści i przemyślenia kobiet z mitingów pokazywały ich wielką siłę w 
wychodzeniu z alkoholowego problemu. Słowa jednej z kobiet pamiętam do dziś: „Siłę, 
odwagę i pewność siebie uzyskujesz dzięki przeżyciom, w których możesz pokonać 
własny strach. Potem możesz powiedzieć: przeżyłam ten koszmar, przeżyję i następny, 
jeśli będzie trzeba. Musisz robić to co wydaje ci się niemożliwe.” 

 
Zakończenie 
Problem nadużywania alkoholu przez kobiety narasta. Programy terapeutyczne 

nie są w wystarczający sposób przygotowane do specyfiki alkoholizmu kobiet, choć 
kobiety coraz częściej przełamują różnorodne psychiczne, mentalne i środowiskowe 
bariery i podejmują terapię. Nie ma odrębnego alkoholizmu kobiet i mężczyzn, ale są 
różnorodne specyficzne problemy związane z powstawaniem i przebiegiem alkoholizmu 
w zależności od płci. Uwzględnienie tych problemów jak i typów alkoholizmu, wyjście 
naprzeciw owym szczególnym potrzebom pojawiającym się wśród uzależnionych 
kobiet, zwiększy skuteczność oddziaływań leczniczych. 
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Współuzależnienie oraz fazy przystosowania się do życia  
w rodzinie z problemem alkoholowym 

 
Nie od dziś wiadomo, że alkoholizm jest w naszym społeczeństwie jednym z 

najgroźniejszych problemów. Dotyka on też rodziny osób uzależnionych od alkoholu.  
Rodziny możemy podzielić na rodzinę funkcjonalną (zdrową) i dysfunkcjonalną. 

O zdrowej rodzinie mówimy wtedy kiedy zaspokajane są w niej w miarę możliwości 
potrzeby poszczególnych jej członków. Nastawiona jest on na ich rozwój indywidualny, 
a także spełnia swoje podstawowe funkcje taki, jak bezpieczeństwo i wzajemną pomoc. 
Jest to rodzina szczera i otwarta (Kisiel, 1997, s. 10).  

 Rodzina alkoholowa to taka rodzina, w której choćby jeden z członków tej 
rodziny jest uzależniany od alkoholu. Jest to rodzina dysfunkcyjna. Często też pada 
określenie, że alkoholizm jest to choroba całej rodziny, inaczej mówiąc członkowie tej 
rodziny, podobnie, jak alkoholik podlegają niszczącym długo trwałym skutkom 
oddziaływania alkoholu (Sztander, 2002).  

Rodzina nie jest w stanie zignorować czy też uciec od problemu, jakim jest pijący. 
W czasie codziennych kontaktów członkowie rodziny stykają się z zachowaniami 
alkoholowymi. W rodzinie pojawia się niepewność, zakłopotanie, gniew. Nie potrafią oni 
radzić sobie z alkoholizmem lepiej niż sam alkoholik (Kinney, Leaton, 1996, s. 147- 148).  

Jedno z głównych założeń ruchu (Al-Anon) samopomocy, wsparcia i rozwoju 
duchowego dla żon alkoholików, członków ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci) i 
przyjaciół alkoholików mówi, że: „jeśli jesteś żoną, dorosłym dzieckiem, rodzicem lub 
przyjacielem alkoholika, inaczej ujmując jeśli jesteś kimś bliskim psychicznie takiej 
osobie, dosięgnie Cię pewien rodzaj problemów osobistych, kłopotów życiowych, 
konfliktów wewnętrznych, których po prostu można się spodziewać, znając reguły 
rządzące uzależnieniem człowieka od substancji chemicznej. Będziesz prawdopodobnie 
potrzebować pomocy, lepszego zrozumienia, czym jest uzależnienie. Będziesz musiał 
chronić siebie, nie pozwolić na destrukcję własnych zasad i wartości oraz 
prawdopodobnie nauczyć się inaczej sobie radzić z piciem alkoholika, z waszą miłością 
lub przyjaźnią, a też - lepiej radzić sobie z sobą samym w całym tym koszmarnym 
zamęcie” (Sztander, 2002). 

A więc podsumowując to założenie ruchu Al-Anon bliskie osoby dorosłe żyjące 
pod jednym dachem z alkoholikiem czy nawet przyjaciele mogą popaść w szczególny 
rodzaj relacji z alkoholikiem i jego piciem, stając się osobami współuzależnionymi. 
Wiadomo, że życiem alkoholika rządzi alkohol, a więc osoba współuzależniona to ktoś 
taki, kto dzięki bliskim więziom z alkoholikiem pozwala, by alkohol i picie przez 
alkoholika rządziły także jego życiem. Ktoś, kto nieustająco ratuje, pomaga, 
usprawiedliwia, przyjmuje lub wyłudza obietnice poprawy, kontroluje, czuje się 
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współwinny całej sytuacji, przeżywając zamęt emocjonalny i chaos życiowy. Ktoś, kto 
nie może już „z tym wszystkim" żyć ani nie może „tego wszystkiego" zostawić (Tamże). 

W tym artykule podjęta zostanie analiza problemu relacji małżeńskich w rodzinie 
z problemem alkoholowym. 

 
1. Problem współuzależnienia 
 
Bardzo często żona uzależnionego męża cierpi na wspóluzależnienie. 
Uzależnienie od drugiej osoby - co ma miejsce w przypadku współuzależnienia - 

nie ma wiele wspólnego ze zdrową, normalną i konieczną współzależnością ludzi od 
siebie nawzajem. Więź i współzależność z innymi ludźmi budują nas psychicznie i 
duchowo. Uzależnienie od drugiej osoby definiuje się jako więź, która nas niszczy. 
Właśnie destrukcyjny i niewolniczy rodzaj więzi stanowi o istocie wszelkiego 
uzależnienia (Sztander, 2002). 

Różnego rodzaju próby rozważań w literaturze zajmującej się zagadnieniami 
genezy współuzależnienia pozwoliły wyodrębnić kilka podglądów i koncepcji.  

Jedna z nich wskazuje na to, że jest to choroba o nie znanej etiologii, która w 
istocie stanowi jedną z wielu form podstawowego procesu zwanego procesem 
nałogowym (Wilson-Scheaf za: Cierpiałowska, 1997, s. 26-32 ). 

Osoba współuzależniona to osoba, która charakteryzuje się co najmniej trzema 
objawami zaburzeń, które zostały przez Cermaka (1990) sklasyfikowana w następujący 
sposób: 

  zaburzenia regulacji procesów emocjonalnych - związanych z 
nadmiernym tłumieniem wszystkich negatywnych emocjach, które 
przejawiają się w postaci braku ekspresji emocji i/ lub określonej utracie 
kontroli w formie „ wybuchów” złości, żalu, itp. 

 stany depresyjne- jako konsekwencja niewyrażanej i kumulowanej złości 
wobec partnera, która z czasem zostaje przeniesiona na siebie samą. 

 nadmierna czujność i stan „ pogotowia” emocjonalnego- stan ten jest 
konsekwencja długo trwałego przebywania w warunkach stresu, 
ograniczonych możliwościami przewidywania zdarzeń oraz nastawienia 
na kontrolę i kierowanie zachowań innych osób. 

 tendencje kompulsywne jako obrona przed doświadczeniem 
zagrażających uczuć i emocji oraz sposób na sprawowanie kontroli nad 
zdarzeniami, które w swej istocie nie podlegają kontroli. 

 niepokój stan lękowe- jako konsekwencje stosowania licznych 
mechanizmów obronnych, które powodują występowanie nie 
określonych, nieuprzedmiotowionych lęków bądź stanów paniki i leków 
egzystencjalnych czy biologicznych. 

 nadużywanie środków chemicznych  często psychotropowych )- życie w 
stanie ciągłego stresu, stosowanie różnych mechanizmów obronnych 
sprzyja nadużywaniu leków uspokajających, przeciwlękowych, przeciw 
depresyjnych ale także innych substancji chemicznych, które regulują 
stany emocjonalne osoby. 

 zaburzenia psychosomatyczne- związane są długotrwałym 
funkcjonowaniem wstanie stresu oraz indywidualnymi tendencjami osoby 
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do somatyzacji doświadczanych stanów emocjonalnych. 
 bycie, obecnie lub w przeszłości, ofiarą przemocy fizycznej lub nadużyć 

seksualnych- osoby współuzależnione są często ofiarami przemocy 
fizycznej lub nadużyć seksualnych ale zwykle minimalizują jej rozmiary 
bądź zaprzeczają wystąpieniu takich zaburzeń, ponieważ zagraża to ich 
poczuciu własnej wartości. 

 utrzymywanie intymnych relacji z osobą uzależnioną przez okres co 
najmniej dwóch lat bez szukania pomocy z zewnątrz. (Cierpiałowska, 
1997, s. 19-23). Wanda Sztander (2006) uważa natomiast, że 
współuzależnienie nie jest chorobą, a nadmierną sztywnością myślenia i 
działania. Powstała ona w wyniku niesprzyjających doświadczeń 
życiowych (często o wiele wcześniej niż małżeństwo z alkoholikiem) i 
utwierdzone poprzez życie z osobą uzależnioną. Taki sposób myślenia 
uniemożliwia korzystne i skuteczne rozwiązywanie trudności własnych i 
swojej rodziny (Tamże, s. 49).  

Andrzej Margasiński analizuje objawy cech współuzależnienia jako cechy 
osobowości neurotycznej. Rozumnie on poprze osobowość współuzależnieniową taki 
typ osobowości neurotycznej, która charakteryzuje się nadmiernym uwikłaniem 
emocjonalnym wynikającym z życia „w orbicie drugiej osoby”. To nadmierne uwikłane 
emocjonalne przynosi osobie szkody emocjonalne, zdrowotne, rodzinne i społeczne (za: 
Ryś, 2008, s. 43). 

Współcześnie współuzależnienie analizuje się w kategoriach zaburzeń 
adaptacyjnych do trudnej sytuacji poprzez utrwalenie wzorca funkcjonowania, który 
rozwija się w okresie utrzymywania relacji z osobą uzależnioną (Cierpiałkowska, 2000; 
Sobolewska, 2008; Ryniak, Świątek, 2008). Codzienne życie relacji z osobą uzależnioną 
może być sytuacją na tyle naruszającą zdolności przystosowawcze, że utrudnia bądź 
uniemożliwia samorealizację poszczególnych członków rodziny. Przejawia się w różny 
sposób wielu obszarach m.in. fizjologicznym, emocjonalnym, społecznym (Bętkowska-
Karpała, Ryniak. 2008, s. 11-15)  

W klasycznej psychoanalizie twierdzono, że alkoholicy i ich partnerki 
charakteryzują się zaburzeniami osobowości, które można odnieś do fazy oralnej. 
Uważano, że alkoholizm jest przejawem konfliktu między potrzeba wrogości i zależności 
konflikt ten powoduje znaczny wzrost poziomu lęku i osoba uzależniona wybiera albo 
potrzebę zależności albo potrzebę wrogości, a więc w zależności która potrzeba jest 
wypierana, alkoholicy szukają określonego typu małżonek (Hurtwitz za: Cierpiałowska, 
1997, s. 27). 

Alkoholicy o wypartej potrzebie lub stłumionym popędzie wrogości są zależni i 
maja tendencje do wchodzenia w relacje z osobami dominującymi u których poszukują 
wsparcia i zaspokojenia bezpieczeństwa.  

Hurtwitz, badając żony alkoholików stwierdził, że ponad 75% z nich to kobiety 
nieświadomie dominujące Nieuświadomionej potrzebie dominacji towarzyszyło niskie 
poczucie własnej wartości i chłód emocjonalny. Dążenie do władzy i dominacji chroni 
przed poczuciem bezradności słabości oraz powoduje ukształtowanie się sztywnego i 
nieracjonalnego ideału siły, który podtrzymuje przekonanie, że należy radzić sobie w 
każdej sytuacji bez względu na stopień trudności. Dlatego wg tej koncepcji żona 
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alkoholika dąży do kontrolowania siebie jak i innych w każdej sytuacji, a utrata władzy i 
dominacji powoduje u niej znaczny wprost poziomu leku (za: tamże). 

Natomiast osoby uzależnione o wypartej czy tłumionej potrzebie zależności, 
które za wszelką cenę dążą do utrzymania władzy i dominacji poszukują partnerów o 
wypartej potrzebie wrogości, które tłumią wszelkie przejawy własnego „ja” są uległe i 
podporządkowane. W takich przypadkach dość często przyjmowano, że żony są 
„ofiarami” nałogu męża (tamże, s. 27). 

Stuart sformułował następujące złożenia na temat relacji w małżeństwach, 
przechodzących różnego typu trudności: 

 interakcje małżeńskie stanowią, w każdym etapie trwania związku źródło 
najsilniejszych nagród spośród wszystkich alternatywnych relacji 
społecznych. 

  małżonkowie powinni wzajemnie się nagradzać, aby jedno mogło 
wpływać na zachowanie drugiego. Jeśli nie posiadają takich możliwości 
stosują prawie wyłącznie negatywne środki kontroli, które negatywnie 
wpływają na ich relacje. W małżeństwie problemem alkoholowym ilość 
wzmocnień pozytywnych zmniejsza się, aż w końcu zostaje zastąpione 
przez wzmocnienia negatywne. 

 idealne wzorce interakcji małżeńskich zakładają wzajemną wymianę 
obowiązków, nagród i odpowiedzialności. w małżeństwach alkoholików 
osoba niepijąca, wraz z pogłębianiem się nałogu partner, przyjmuje coraz 
więcej obowiązków i odpowiedzialności. A natomiast w okresach 
abstynencji, kiedy partner próbuje podjąć na nowo role rodzinne 
najczęściej jego zachowanie wywołuje negatywne wzmocnienia ze strony 
żony, co zmniejsza ich prawdopodobieństwo ich ponownego pojawienia 
się (za: Cierpiałowska, 1997, s. 26-33). 

Autor twierdzi, że występują dwa dominujące wzorce reakcji: wycofanie się lub 
walka mająca ma celu kontrolowanie i wymuszenie na partnerze określonych zachowań 
w przypadku wycofania się nie dochodzi do interakcji, ponieważ jedno z partnerów 
unika drugiego lub ucieka przed jego awersyjnymi zachowaniami, co w konsekwencji 
jeszcze silniej podtrzymuje stan niezadowolenia partnerów.. Natomiast wzór interakcji 
kontrolująco-wymuszających stosowny jest zarówno przez alkoholika jaki przez jego 
współmałżonkę i zwykle sprzyja podtrzymywaniu nadmiernego picia. Istota wzorca 
interakcji kontrolująco- wymuszającego jest przekazywanie partnerowi zarówno 
werbalnie jak i niewerbalnie ocen i sądów odnośnie co do jego zachowań, a także 
formułowanie wskazówek, rad i nakazów (tamże, s. 26-33).  

Alkoholik uczy się, że jeżeli powie żonie „obiecuje, że nie wypiję żadnego 
kieliszka” to przynajmniej przez jakiś czas awanturowanie się żony czy jej ucieczki z 
domu osłabną. Pozytywne zachowania w tym przypadku wzmacniane są przez słowne 
obietnice, ponieważ nie prowadzą do rzeczywistego zaprzestania picia tracą na swojej 
wartości nagradzającej. Koncepcja ta przyjmuje że sama abstynencja nie jest 
wystarczającym warunkiem do poprawy sytuacji w małżeństwie. Wskazuje ona to, że 
małżeństwa, w których występuje problem alkoholowy powinny uczyć się nowych 
wzorców interakcji i komunikacji (tamże). 
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W rodzinie z problemem alkoholowym żona alkoholika żyje z poczuciem 
negatywnego bilansu emocjonalnego oraz z poczuciem dawania - jeśli nie całkowicie 
marnotrawionego, to bez wystarczającej rekompensaty. Niektóre z nich mówią o 
zmarnowanym życiu, a przynajmniej - zmarnowanych latach, wysiłkach, dobrej woli, a w 
końcu przeświadczeniu, że ich pozytywne uczucia legły w gruzach. Taki sposób widzenia 
swego życia jest dowodem załamania się równoważnej i zdrowej wzajemności w 
małżeństwie. Powodem, dla którego tak się dzieje w rodzinie alkoholika, jest system 
iluzji i zaprzeczania towarzyszący chorobie (Sztander, 2002).  

Osoby współuzależnione nie tylko przejmują odpowiedzialność za alkoholika, za 
jego picie, zachowanie. Zaczynają one stopniowo przejmować także obowiązki należące 
do osoby uzależnionej z obawy, że nie zostaną poprawnie, bądź też w ogóle wykonane. 
Im więcej odpowiedzialności przyjmuje współuzależniona tym mniej odpowiedzialny 
staje się alkoholik (Ryś, 2008, s. 52). 

Osoba uzależniona, wobec trudnych wyzwań sytuacyjnych, cierpienia, najczęściej 
sięga po alkohol zamiast podejmowania bardziej efektywnych prób radzenia sobie z 
trudną sytuacją. „Nie mogę się porozumieć z żoną? Napiję się!”. „Nie mogę znieść myśli, 
że mnie nie kocha?” „Napiję się!”. „Dzieci się mnie boją? „Jeszcze raz”. Ten sposób 
"rozwiązywania" problemów utrwala niski poziom kompetencji interpersonalnych i 
radzenia sobie z sobą samym, a dodatkowo zachęca do widzenia źródeł trudności poza 
sobą. Do obwiniania innych - czyli tego przysłowiowego w rodzinach alkoholika: "piję 
przez ciebie!". Trudno od takiej osoby oczekiwać dojrzałości niezbędnej tam, gdzie 
pragnęlibyśmy partnerskiej wymiany, więzi małżeńskiej i rodzinnej.  

Są dwa źródła tego stanu w rodzinie alkoholowej. Pierwsza z nich to niechęć do 
konfrontacji z trudną prawdą. Osoby nie chcą wiedzieć, że ktoś jest alkoholikiem. W tej 
sytuacji wiele osób woli wersję, która wydaje się mniej beznadziejna. Ta wersja brzmi: 
to są chwilowe kłopoty. Albo: chodzi o to, że on ma jakieś chwilowe problemy. To 
wszystko z powodu jego wrażliwości psychicznej. „To przez alkohol” . Nasuwa się jednak 
pytanie „Czy grzech jest w substancji, czy w człowieku”. 

Drugie źródło to zrozumiały odruch ochrony dzieci przed świadomością trudnej 
sytuacji rodzinnej. Jest rzeczą właściwą i pożądaną, by rodzice nie obarczali zbyt 
wcześnie dzieci dylematami i trudnymi uczuciami dorosłych. Pięcio- i dziesięciolatek nie 
są właściwymi osobami, by dzielić z matką (ojcem) poczucie beznadziejności, lęk o 
małżeństwo czy lęk przed jutrem. Dlatego rodzice mówią małym dzieciom: Nie, nic się 
nie stało. Wszystko jest w porządku. „Nie, tatuś nie jest pijany, tylko źle się czuje”, 
„Mama położyła się, bo jest zmęczona (zdenerwowana)” (Sztander, 2002). 

 
2. Fazy przystosowania do życia w rodzinie  z problemem alkoholowym 
 
Na przełomie lat obserwacji i rozmów z osobami związanymi z Al-Anon w USA 

okazało się, że można określić fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem 
alkoholowym. Fazy te omawia W. Sztander (2002). 

 
Faza 1 
W rodzinie pojawiają się incydenty nadmiernego picia i chociaż są sporadyczne, 

tworzą napięcia w układzie małżeńskim. Rodzina (najczęściej żona) podejmuje próby 
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interwencji, lecz nie odgrywają one większej roli. Ze strony osoby pijącej rozwija się 
system wymówek, usprawiedliwień oraz obietnic, które są coraz częściej naruszane. 
Dominującą postawą w rodzinie i małżeństwie jest zaprzeczanie obecności problemu 
alkoholowego. Członkowie rodziny gotowi są poszukiwać źródeł sprawczych tego stanu 
rzeczy w czynnikach sytuacyjnych i nieporozumieniach rodzinnych, traktując je jako 
źródło picia, a nie jako jego skutek. 

 
Faza 2 
Wraz z nasilaniem się incydentów alkoholowych rośnie izolacja rodziny. Rodzina 

zamyka drzwi przed sąsiadami, przyjaciółmi, a nawet najbliższymi (matką, ojcem. 
Przekazuje komunikat: „Nic złego się nie dzieje, u nas wszystko w porządku”. Coraz 
więcej aktywności i energii jej członków koncentruje się wokół picia (co zrobić, by on się 
dziś nie upił, jak bezboleśnie ją spacyfikować, by poszła spać, jak naprawić budżet, 
wyciszyć emocje dziecka, przekonać rodziców, że nie jest taki najgorszy, jak ostrzegali). 
Wzrastają pretensje i napięcie, pogarszają się relacje małżeńskie. Pojawiają się 
zaburzenia u dzieci. Nadal podejmowane są usilne próby utrzymania dotychczasowej 
struktury życia rodzinnego w nie zmienionej postaci. Trwa ukrywanie negatywnych 
skutków picia i zaprzeczanie problemowi alkoholowemu. W jego miejsce pojawiają się 
czasem wyszukane interpretacje psychologiczne, analizowanie własnej winy za cudze 
picie, chronienie alkoholika przed skutkami jego picia, potwierdzanie tego, że nie on jest 
za nie odpowiedzialni. Rodzina rozwija własny system kontroli nad piciem alkoholika, 
poszerzając repertuar środków w odpowiedzi na pytanie „co jeszcze możemy zrobić, 
żeby on nie pił". 

 
Faza 3 
Zmęczona rodzina zaczyna rezygnować ze sprawowania kontroli nad piciem 

osoby uzależnionej. W tej sprawie następują po sobie: faza rezygnacji z kontroli na 
przemian z fazą podejmowania jeszcze nowych prób lub powrotu do starych, niegdyś 
efektywnych. Jednak członkowie rodziny zajmują się przede wszystkim doraźnym 
zmniejszaniem kosztów picia. Trwają zaburzenia u dzieci: snu, łaknienia i jedzenia, 
psychosomatyczne (bóle brzucha), zaburzenia życia emocjonalnego w postaci 
zahamowania lub nadpobudliwości emocjonalnej, rozwija się nieprzystosowanie 
społeczne w postaci samotności lub agresji czy manipulowania innymi, a także wagary, 
ucieczki z domu, przemoc, kradzieże. Mogą się utrwalić patologiczne wzory 
przystosowania (wycofanie, nadmierna układność, branie odpowiedzialności za picie 
alkoholika). W rodzinie kończą się złudzenia co do naprawy sytuacji, w związku czym 
przeżywa ona chaos i dezorganizację. 

 
Faza 4 
Żona całkowicie przejmuje kierowanie życiem rodzinnym traktując alkoholika, 

jak duże, krnąbrne dziecko. To interesująca faza z odmianą atmosfery emocjonalnej w 
rodzinie, ponieważ w miejsce pretensji i złości pojawia się litość i opiekuńczość 
wyrażana wobec osoby chorej i nieszczęśliwej. Rodzina staje się przez to bardziej 
wyciszona, stabilna i lepiej zorganizowana wobec różnych zadań.  
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Faza 5 
Rodzina odseparowuje się od nadal pijącego alkoholika. Następuje fizyczne i/lub 

prawne rozstanie. Może ono też nastąpić na skutek opuszczenia domu przez alkoholika. 
Dokonuje się nowa reorganizacja rodziny. Nie ma powodu zwierać szeregów przeciw 
niepewności, krzywdzie ani przy próbie zapanowania nad piciem alkoholika. Stan ten 
może sprzyjać rekonstrukcji psychicznej członków rodziny, w tym wybaczeniu i 
poszukiwaniu nowej jakości życia. Może też stanowić okazję do bezpiecznego (bez 
poczucia winy) opuszczenia rodziny przez dorosłe dzieci, w poczuciu, że sprawa została 
zakończona. Rodzina staje się inną rodziną. 

 
Faza 6 
Jeżeli alkoholik podejmie abstynencję i pracę nad przeobrażeniem swego życia, 

może się pojawić faza włączenia go z powrotem do rodziny. Oznacza to nowe wyzwanie 
dla przemian osobistych i poszukiwań nowych wzorców życiowych dla wszystkich 
aktualnych członków rodziny.  

Żony alkoholików prędzej czy później rozpoznają, że źródłem pognębiającej 
sytuacji w rodzinie jest picie alkoholu. Toteż całkiem zdrowym odruchem jest próba 
wpłynięcia na to picie: kontrolowania, tłumaczenia, ograniczania, próśb i manipulacji 
emocjonalnej. O ile jednak w normalnej sytuacji zabiegi takie przynoszą przynajmniej 
częściowe skutki, o tyle bankrutują w przypadku siły, którą jest uzależnienie chemiczne. 
Alkoholik musi się leczyć, a nie po raz kolejny przyrzekać, że skończy z piciem. Toteż 
naciski i kontrola w celu zmiany sytuacji nie ma tu żadnych szans. Potrzebne jest 
leczenie (tamże). 

Ponadto żony alkoholików, jak twierdzi Bepko, charakteryzują się poczuciem nad 
odpowiedzialności, które przejawia się w określonych wyobrażeniach osobie i reszcie 
świata. Są przekonane, że na miłość trzeba zasłużyć- jest się kochanym i ważnym dla 
innych, gdy coś się dla nich robi. Wierzą że są odpowiedzialne za samopoczucie i 
szczęście swoich bliskich, a więc jeżeli ktoś czuje się nieszczęśliwy obwiniają się za brak 
zdolności do zmiany ich samopoczucia. Inne osoby uważają za nieodpowiedzialne, że 
ciągle kontrolują lub podejmują szereg działań zabezpieczających. Są przekonane, że 
jeśli czegoś nie zrobią same to nikt nie wykona tego w sposób zadowalający. Twierdzą, 
że nie należy oczekiwać żadnych gratyfikacji, opieki czy troski ze strony innych osób. 
Pomijają osobiste potrzeby i pragnienia podejmując coraz więcej obowiązków 
rodzinnych umacniają potrzebę odpowiedzialności za pozostałych członków rodziny.. W 
konsekwencji z jednej strony doświadczają pogłębiającego się stresu z powodu 
nieodpowiedzialnych czy agresywnych zachowań ze strony męża, z drugiej doznają 
coraz większego stresu i wyczerpania wskutek przejęcia i realizowania zadań 
rodzinnych, które przypisane są roli mąż- ojciec i żona- matka (za: Cierpiałowska, 1997, 
s. 69). 

Bez względu na to, oczyma której koncepcji współ uzależnienia spojrzymy, u 
partnerów osób uzależnionych dochodzi do dużych nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. Prowadzi to do relacji opartych na 
zasadach: „nie mówić”, „nie czuć”, „nie ufać”, „nie zmieniać”. 
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Warto  jednak pamiętać o tym, że osoby współuzależnione nie są skazane na życie 
w takich nieprawidłowych relacjach i że rozwód nie jest jednym rozwiązaniem. Wiele 
placówek również w naszym kraju oferuje pomoc. 

 
3. Praca i pomoc terapeutyczna 
 
Praca i pomoc terapeutyczna powinna być nastawiona na. 
Odkrywanie i stosowanie bardziej konstruktywnych sposobów wpływania na 

zmianę sytuacji - zawsze oznacza to próbę doprowadzenia do abstynencji alkoholika i 
jego leczenia (w miejsce prób ograniczenia, zmiany środowiska itp.). Wiąże się to 
zarówno ze zmianą postaw osób współuzależnionych (m.in. rezygnacją z kontroli i 
odpowiedzialności za cudze picie), jak i nauczeniem się innych sposobów wpływu (np. 
metody interwencji, otwartej komunikacji, stanowczości). Oznacza to jednakże trzeźwe 
pogodzenie się z perspektywą, że alkoholik jest człowiekiem wolnym, czyli może nie 
porzucić picia nigdy, a to nie musi zamykać drogi do realizacji własnego, dobrego życia. 

 
Znalezienie lepszych sposobów izolowania się od picia i jego konsekwencji 

jest drugim kierunkiem pracy psychologicznej z bliskimi alkoholika. Może to być izolacja 
fizyczna (przeprowadzka, przemeblowanie w mieszkaniu), lecz niezwykle ważnym 
aspektem zdrowszego bytowania z alkoholikiem jest zdobycie dystansu, psychiczne 
izolowanie się od słów i zachowań alkoholika, konstruktywne poradzenie sobie z 
poczuciem krzywdy, winy, złością, lękiem i rozpaczą. Pomaga temu orientacja na własne 
wartości, zainteresowania i rozwój mimo wszystko. 

 
Przeciwstawienie się destrukcji. Przystosowanie do sytuacji poprzez zgodę na 

destrukcję to coś, czemu psychoterapia współuzależnienia mówi: nie. Ważnym 
kierunkiem pracy osobistej żon i innych bliskich alkoholika staje się umiejętność 
mówienia "nie", budowanie koalicji i wsparcia dla owego "nie", a co za tym idzie - 
budowanie świata według przyjaznych życiu norm i zasad.  

Jednak praca nad sobą może zająć wiele miesięcy, a czasem lat. Oznacza ona 
bowiem zmianę sposobu życia w sytuacji, której nie sprzyjają temu ani warunki 
zewnętrzne, ani lata nawyków zachowań i nawyków emocjonalnych (Sztander, 2002). 
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Uzależnienie interpersonalne a jakość związku małżeńskiego1 
 
 

Jakość związku małżeńskiego zależy od wielu czynników. Są nimi m.in. 
subiektywne poczucie zadowolenia małżonków, typ osobowości partnerów oraz ich 
aktywność własna (por. np.: Spanier, Lewis, 1979; Braun-Gakowska, 1985, 1992, 2008; 
Plopa, 2008), a także dojrzałość do zawarcia małżeństwa, motywy wyboru małżonka, 
zgodność postaw wobec naczelnych wartości oraz cechy charakteru, komunikacja 
wewnątrz małżeńska i porozumienie seksualne (por. np.: Ziemska, 1975; Rostowski, 
1987; Janicka, Niebrzydowski, 1994; Ryś, 1994, 1999, 2008b; Wojciszke, 2005; Plopa, 
2008). Maria Trawińska (1997) podkreśla rangę zgodności założonego modelu 
małżeństwa, motywacji do działania na rzecz małżeństwa oraz równowagi między 
elementami ciągłości (tradycja rodzinna), a elementami zmienności (rozwój własny). 
Wielu badaczy wskazuje na ważną zależność między warunkami ekonomicznymi i 
socjalno-bytowymi a jakością związku (por. np.: Trawińska, 1977; Braun-Gakowska, 
1992, 2008; Ryś, 1999, 2008b; Wojciszke, 2005). Dobre warunki materialne dodatnio 
korelują więc z jakością związku (por. np.: Amato, Johnson, Booth, Rogers, 2003; za: 
Jankowiak, 2007, s. 16; Plopa, 2008). 

Istnieją jednak badania, które wskazują, iż poziom satysfakcji z małżeństwa 
pozostaje w niewielkim stopniu uzależniony od radzenia sobie z zadaniami 
zewnętrznymi m.in. takimi, jak bezpieczeństwo finansowe rodziny. Decydujące 
znaczenie ma natomiast utrzymanie wewnętrznej spójności pary oraz wymiana 
pozytywnych działań i uczuć (por. np.: Brichler i in., 1975; Gottman, 1979; Levinger, 
1964; za: Wojciszke, 2005, s. 149). Badano również jakość małżeństwa w świetle teorii 
przywiązania (por. np.: Bowlby, 1969; za: Holmes, 2007, s. 129; Hazan, Shaver, 1987; za: 
Holmes, 2007, s. 129; Shaver i in., 1988; za: Wojciszke, 2005, s. 87; Mikulincer, Nachson, 
1991; Feeney, Noller, 1990; za: Wojciszke, 2005, s. 90; Halpern, 2007). Analizowano 
satysfakcję małżeńską w okresie późnej dorosłości (Lee, 1988) oraz zależność między 
jakością związku a satysfakcją z pracy (Rogers, May, 2003). Ponadto przedmałżeńska 
kohabitacja ujemnie koreluje z jakością związku (por. np.: Laskowski, 1987; Larson, 
Holman, 1994; Balakrishnan, Rao, Lapierre-Adamcyk, Krotki, 1987; Bennett, Blac, 
Bloom, 1988; De Maris, Leslie, 1984; Janus, Janus, 1993; Trussell, Rao, 1989; Thomson, 
Collela, 1992; Kamp Dush, Cohan, Amato, 2003; za: Jankowiak, 2007, s. 17). Inne badania 
dowodzą znaczenie wyłącznie seryjnej kohabitacji w odniesieniu do jakości małżeństwa 
(DeMaris, MacDonald, 1993; za: tamże, s. 19). Inicjacja seksualna przed ślubem może 
mieć zarówno negatywny jak i pozytywny wpływ na późniejsze małżeństwo (Cate, Long, 
                                                
1 Niniejsze opracowanie jest skrótem pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Psychologii 
UKSW pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Marii Ryś. 
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Angera, Draper, 1993; za: tamże, s. 20). Dla wysokiej jakości związku istotna jest 
również znajomość międzypłciowych różnic psychicznych (por. np.: Sujak, 1988; 
Zienkiewicz, 1988; Ryś, 1999; Zarembowie, 2007; Pulikowski, 2008) Maria Ryś (1994, 
1996, 1999) dowodzi, iż integrujące rozwiązywanie konfliktów pogłębia bliskość 
małżonków. Renata Doniec (2001) akcentuje realizację potrzeby afiliacji w związku. 
Mieczysław Plopa (2008) zwraca uwagę, iż w związkach udanych występuje wyższy 
poziom poczucia koherencji u małżonków. Wszyscy autorzy akcentują doniosłą rolę 
miłości i zaangażowania emocjonalnego w odniesieniu do jakości małżeństwa.  

Zjawisko uzależnienia interpersonalnego wywodzi się z pojęcia 
współuzależnienie, które w głównej mierze związane jest z alkoholizmem, ale także z 
innymi rodzajami psychofizycznej zależności od substancji lub procesu. Problem 
alkoholizmu jest szczególnie dotkliwy w Polsce. Według rocznika statystycznego 
zarejestrowanych jest 125896 osób w poradniach odwykowych. Jednak znaczna część 
osób nadużywających alkoholu nie jest nigdzie zarejestrowana. Szacuje się, że w naszym 
kraju od czterech do pięciu milionów ludzi żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, 
a dorosłych dzieci alkoholików jest więcej niż dwa miliony (Ryś, Wódz, 2003, s. 118).  

Do roku 1988, gdy w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP rozpoczęto 
badania polskich żon alkoholików, istniało niewiele obiektywnych danych na temat ich 
specyficznej sytuacji psychologicznej, problemów osobistych i społecznych, w tym także 
małżeńskich i rodzinnych, które je dotykają, a także strategii, jakie przyjmują radząc 
sobie z tymi problemami (Szczepańska, 1996, s. 5). Jak podkreśla Jerzy Mellibruda 
(1999, s. 116), potrzebne są systematyczne badania nad problemami psychologicznymi 
współuzależnionych osób, a także nad procesami rozwiązywania tych problemów oraz 
metodami i formami terapii, które mogą być w tym pomocne.  

Przegląd dotychczasowych badań nad uzależnieniem interpersonalnym wskazuje 
na zróżnicowanie konotacyjne zjawiska. Autorzy zwracają uwagę na trzy zasadnicze 
jego warianty: destrukcyjną adaptację do warunków życia z osobą uzależnioną, a więc 
do chronicznego stresu (Szczepańska, 1996; Sobolewska, Mellibruda, 1997; Mellibruda, 
1999; Kisiel, 2001; Sobolewska, 2001; Sztander, 2006); psychofizyczną chorobę, która 
oznacza zależność funkcjonowania jednostki od bliskiej osoby, która sama podlega 
substancji lub procesowi (Cermak, 1986; za: Cierpiałkowska, 1998, s. 75; Norwood, 
1993; Cermak, Rutzky, 1998; Al-Anon Grupy Rodzinne, 1994; Woititz, 1994; Zaworska-
Nikoniuk, 2000; Wobiz, 2001; Halpern, 2009); zespół cech osobowości lub rodzaj 
zaburzenia osobowości, w którym kluczową rolę odgrywa geneza zjawiska, czyli 
dysfunkcjonalne środowisko rodziny pochodzenia (Whitfield, 1984, 1989; za: 
Krawczinska, 2007, s. 6-7; Forward, 1992; Bradshaw, 1994; Loughead, Spurlock, Yuan-
yu ting, 1998, za: Margasiński, 2010, s. 117; Millon, 2005; Mellody, 2008; Ryś, 2008b). 
Niezależnie od prezentowanego podejścia wielu autorów akcentuje znaczenie 
szkodliwego wpływu rodziny pochodzenia (Bradshaw, 1994; Sobolewska, Mellibruda, 
1997; Ryś, 2008b; Margasiński, 2010). Zarówno Jerzy Mellibruda (1999), jak i Howard 
Halpern (2009) zwracają uwagę na specyfikę czynnika uzależniającego, jakim jest druga 
osoba. John Bradshaw (1994) genezę zjawiska upatruje w zinternalizowanym wstydzie, 
a Howard Halpern (2009) w głodzie przywiązania. Maria Ryś (2008b) akcentuje 
nieprawidłowość relacji międzyludzkiej, w której kryterium poczucia własnej wartości 
osoby staje się drugi człowiek. Marta Miklasiewicz (2007) zwraca uwagę na związek 
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samoświadomości z nadzieją podstawową i stylami radzenia sobie ze stresem u 
współuzależnionych kobiet. Wielu badaczy kładzie nacisk na liczne, negatywne uczucia i 
stany emocjonalne, jakie towarzyszą osobom współuzależnionym (Cierpiałkowska, 
1998; Majchrzyk-Mikuła, 2006; Woronowicz, 2009).  

Szersze rozumienie uzależnienia interpersonalnego ewoluuje wraz z rozwojem 
nowych uzależnień, obejmując związki z partnerami uzależnionymi od m.in. seksu, 
narkotyków, hazardu, jedzenia, Internetu, zakupów (Beattie, 1994; Hemflet, Minirith, 
Meier, 2004) i może dotyczyć relacji zawodowej (Mellibruda, 1999; Krwczinska, 2007). 
Badacze podkreślają, że niejednokrotnie pozostanie w związku zależnym od drugiej 
osoby oznacza doświadczanie przemocy (Walker, 1979, za: Rothenberg, 2003, s. 777; 
Rothenberg, 2003; Ben-Ari, Winstok, Eisikovits, 2003; Mellibruda, 1999; Skłodowski, 
2003; Ryś, 2008a). Bogatą i wartościową ilustrację zjawiska uzależnienia od drugiej 
osoby, obok literatury naukowej zawiera również literatura popularno-naukowa oraz 
beletrystyka (Hłasko, 2001; Grochola, 2003, 2008; Wesołowska, Wasilewska-Śpioch 
2004; Ścibor-Marchocka, 2007; Miller, Cichocka, 2008; Pawlikowska, 2008).  

W związku z powyższym istotnym jest prowadzenie badań w zakresie 
funkcjonowania osób uzależnionych interpersonalnie, a więc tych, które żyją w 
specyficznie destrukcyjnej relacji wobec drugiej osoby; badań, które przyczynią się do 
większego zrozumienia charakterystyki tej grupy. Prowadzenie tych analiz wydaje się 
dodatkowo zasadne faktem ewolucji zjawiska obejmującego poza alkoholizmem wiele 
rodzajów innych uzależnień, jak również ewolucji zróżnicowania danej grupy, od żon 
alkoholików, po rodziców, rodzeństwo, dalszą rodzinę i inne osoby pozostające w 
bliskim związku emocjonalnym (a nawet profesjonalnym) z uzależnionym. 

 
1. Uwarunkowania jakości związku małżeńskiego  
 
Udany, satysfakcjonujący związek małżeński uwarunkowany jest wieloma 

czynnikami występującymi zarówno przed jego zawarciem, jak i podczas jego trwania. 
 
1.1. Definicje małżeństwa 
 
Małżeństwo definiowane jest jako 1. „uznany i regulowany przez prawo trwały  

związek mężczyzny i kobiety zawarty dla utworzenia rodziny; 2. mąż i żona, para 
małżeńska, małżonkowie” (Słownik Współczesnego Języka Polskiego, 1996, s. 495), a 
także jako 1. „uznany i regulowany przez prawo trwały związek mężczyzny i kobiety 
zawarty dla utworzenia rodziny; 2. mąż i żona, para małżeńska, małżonkowie” (Słownik 
Współczesnego Języka Polskiego, 1996, s. 495). 

Prawo sytuuje małżeństwo w świetle przepisów. Określa regulacje stosunków  
między małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz warunki zawarcia związku małżeńskiego 
(Tokarczyk, 1999, s. 81). 

Teologia podkreśla znaczenie sakramentu dla jakości małżeństwa. Małżeństwo 
jako sakrament daje łaskę umocnienia więzi małżeńskiej i zjednoczenia wszystkich 
elementów osoby takich, jak: impulsy ciała i instynktu, siła uczuć i przywiązania a także 
dążenia ducha i woli. Sakrament obdarza łaską głębokiej jedności, integracji osobowej, 
daje więc nową jakość życia chrześcijańskim małżonkom (Jan Paweł II, 2000, s. 24). 
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W ujęciu psychologicznym małżeństwo jest jednością dwóch różnych 
indywidualności, dwóch niepowtarzalnych osobowości, które decydują się spędzić 
dalsze życie razem (Ziemska, 1975, s. 55). Psychologia opisuje relacje, jakie zachodzą 
między mężem i żoną, a także pomiędzy małżonkami a dziećmi oraz dalszą rodziną. 
Akcentuje wzajemne potrzeby, oczekiwania, pragnienia, emocje, temperamenty, 
sposoby komunikowania się, modele wychowawcze stosowane wobec dzieci 
(Tokarczyk, 1999, s. 81). 

Małżeństwo zaczyna się od publicznego stwierdzenia dobrowolności i jedyności 
nawiązanego układu heteroseksualnego, od obietnicy trwałości związku przez całe 
życie. Relacja przestaje być oparta na wzajemnych, emocjonalnych ustosunkowaniach i 
staje się formalną, opartą na przepisach prawnych (Nęcki, 1990, s. 253). 

Związek małżeński to związek mężczyzny i kobiety, w założeniu trwały przez 
całe życie, który przez tworzenie wieloaspektowej wspólnoty dąży do realizacji 
wspólnego dobra. Istotę małżeństwa określa właśnie decyzja wspólnego życia. 
Małżeństwo wówczas nie jest już tylko sumą dwóch indywidualności, lecz nabiera 
zupełnie nowego charakteru. Dotyka nowej jakości, jaką jest wspólnota małżeńska. Staje 
się osobną rzeczywistością międzyludzką istniejącą w takiej mierze, w jakiej istnieje 
zażyłość małżeńska. Wspólne życie jest nadrzędnym celem małżeństwa oraz cechą, 
która wyróżnia go spośród innych związków (Braun-Gałkowska, 1985, s. 15-16). 

Małżeństwo jest dynamiczną wspólnotą pogłębiającą się dzięki współdziałaniu 
małżonków, poprzez interakcje rozwijające miłość, dążenia do osiągnięcia wartości oraz 
wspólne wypełnianie zadań. Stanowi wspólnotę, dzięki której człowiek ma szansę 
zrealizować swoje oczekiwania, zaspokajać potrzeby, a także wyzwolić się z egoizmu i 
wzbogacić swoją osobowość, otwierając się na potrzeby drugiego człowieka (Ryś, 1999, 
s. 5). 

Związek małżeński nazywany jest też zaangażowaniem interpersonalnym, w 
którym obserwuje się przywiązanie większej wagi do więzi między małżonkami i 
ukierunkowanie na wzajemne zaspokojenie ich potrzeb psychicznych, pragnień i 
oczekiwań względem siebie (Turowski, 1960, s. 4n). 

„Jakość” według Słownika Języka Polskiego (1988) to właściwość, wartość lub 
zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot jest tym przedmiotem, a nie innym 
(tamże, t. 1., s. 820). Według Słownika Współczesnego Języka Polskiego (1996) „jakość” 
to zespół cech decydujących o ocenie danego wyrobu (tamże, s. 337).  

Jakość świadczy zatem o istocie obiektu lub pojęcia, którego dotyczy; o tym, czy 
są one w istocie tym, na co wskazują. Dobra lub wysoka jakość małżeństwa świadczy 
więc o tym, że małżeństwo istotnie nim jest. Niska, bądź też mała jakość małżeństwa 
udowadnia zaś, iż małżeństwo nie jest nim w istocie. Formalnie, z pozycji prawa lub 
opinii społecznej pozostaje małżeństwem, jednak nie realizując w pełni swych funkcji, 
nie osiąga zamierzonego statusu.  

 
1.2. Pojęcie i analiza jakości związku małżeńskiego 
 
Jakość związku małżeńskiego definiowana jest w literaturze przedmiotu rozmaitą 

terminologią. Wysoka czy też dobra jakość związku małżeńskiego to innymi słowy 
powodzenie małżeńskie, szczęśliwy, udany związek lub sukces małżeński. Na jakość 
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małżeństwa wpływa wiele zarówno wewnętrznych, jak zewnętrznych czynników. 
Czynnikami zewnętrznymi konstytuującymi małżeństwo są między innymi: wzajemna 
miłość, osobowość małżonków, umiejętność rozwiązywania problemów, sposób 
komunikowania, jak również dojrzałość psychiczna partnerów oraz dobór 
odpowiedniego współmałżonka. Do czynników zewnętrznych należą natomiast: sytuacja 
finansowa oraz poziom życia (Braun-Gałkowska, 1992, s. 20). Czynnikami zewnętrznymi 
są również praca zawodowa kobiet, skład osobowy rodziny oraz zaangażowanie 
społeczne (Ryś, 1999, s. 102).  

Jakość małżeństwa obejmuje wymiary takie, jak: przystosowanie, zadowolenie, 
powodzenie, szczęście oraz małżeńska integracja i komunikacja (Spanier, Lewis, 1979, 
za: Rostowski, 1987, s. 25). Wysoka jakość małżeństwa wpływa na stabilność małżeńską 
(Spanier, Lewis, 1980, za: Ryś, 1994, s. 20).  

Według Grahama B. Spaniera (1980) istnieją cztery najważniejsze czynniki 
warunkujące powodzenie związku małżeńskiego: 1. zgodność poglądów małżonków na 
poszczególne sprawy, związana z funkcjonowaniem związku; 2. spójność, rozumiana 
jako wspólne zaangażowanie w sprawy życia rodzinnego; 3. satysfakcja małżeńska, 
objawiająca się jako ogólne uczucie zadowolenia ze związku i potrzeba trwania w 
związku; 4. ekspresja emocjonalna, która odnosi się do wzajemnego okazywania sobie 
uczuć oraz wyrazów przywiązania przez małżonków (Spanier, 1980, za: Cieślak, 1989 s. 
1042-1049). 

Za podstawę dobrego związku małżeńskiego przyjmuje się tak zwane motywy 
dojrzałe w doborze małżeńskim. Znaczącą rolę odgrywa hierarchia wymiarów 
cenionych w małżeństwie. Najważniejszym wymiarem jest miłość. Inne wymiary to więź 
emocjonalna, podobieństwo zachowania się, intymność, komunikacja, posiadanie 
dziecka, pożycie seksualne. Przy czym wpływ pożycia seksualnego na poziom jakości 
związku małżeńskiego uzależniony jest od pozostałych wymiarów, głównie od więzi 
emocjonalnej i miłości (Rostowski, 1987, s. 28-31). 

Z badań Rolanda M. Sabatelliego i Johna T. Pearce’a (1980) wynika, iż 
najistotniejszymi czynnikami decydującymi o tworzeniu się satysfakcjonujących 
związków są: zaufanie, wzajemny szacunek, zaangażowanie w małżeństwo, okazywanie 
miłości, wsparcie w sprawach zawodowych, podobieństwo stylu życia, równość praw 
małżeńskich, brak destrukcyjnej zazdrości, aprobata przyjaciół partnera oraz gotowość 
współmałżonka do słuchania i skuteczne komunikowanie się (Sabatelli, Pearce, 1980, 
za: Nęcki, 1990, s. 253n). 

Zdaniem Marii Ryś (1999) powodzenie małżeństwa w dużej mierze 
uwarunkowane jest zdrową i dojrzałą osobowością małżonków (tamże, s. 5). 

F. Nye, L. White, J. Friederes (1969) na podstawie analiz wyników badań 
empirycznych proponują trzy główne determinanty wpływające na powodzenie 
związku małżeńskiego. Są nimi: pozytywne uczucia małżonków żywione wobec siebie; 
ograniczenie swobody rozwiązywania związku oraz nieatrakcyjność innych możliwości 
w porównaniu z aktualną sytuacją małżeńską, czyli samotność lub powtórne 
małżeństwo (Nye, White, Friederes, 1969, za: Henrich, 1987, s. 11). 

Jan Rostowski (1987) wyróżnia trzy integralne makroskładniki, które budują i 
cementują związek małżeński. Są nimi empatia, intymność i zaangażowanie (tamże, s. 
75-95). Bogdan Wojciszke (2005) dodaje również namiętność jako istotną składową 
udanego związku (tamże, s. 12). 
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Zarówno powodzenie, jak i zadowolenie, a zwłaszcza szczęście małżeńskie, 
pozostają w ścisłym związku z empatią. Jest ona uwarunkowana różnymi aspektami 
życia małżeńskiego i wywiera znaczący wpływ na inne płaszczyzny funkcjonowania 
życia małżeńskiego. Im bardziej mąż i żona mogą empatyzować, czyli sprawniej 
komunikować się wzajemnie i lepiej rozumieć jedno drugiego, tym wyższą jakość osiąga 
ich małżeństwo (Rostowski, 1987, s. 92n). 

Empatia polega na zdolności do stawiania siebie w sytuacji innej osoby, do 
kształtowania z nią bliskich związków społeczno-ekonomicznych, wyprzedzania jej 
reakcji uczuciowych oraz zachowań. Jest to również zdolność do wczuwania się oraz 
wchodzenia w pole strukturalne innej osoby (Rembowski, 1989, s. 44). 

Dla prawidłowego funkcjonowania małżeństwa ważniejsza jest empatia żony niż 
męża oraz konieczność wyemancypowania się obojga partnerów spod wpływów 
rodziny, a zwłaszcza emocjonalnej zależności od rodziców. Konsekwencje empatycznego 
stosunku do współmałżonka przekładają się na jakość związku małżeńskiego 
(Rostowski, 1987, s. 92). 

Na podstawie badań stwierdzono ponadto, że satysfakcja mężczyzn ze związku 
silniej jest uzależniona od empatii ich partnerek niż satysfakcja kobiet od empatii ich 
partnerów, co może wskazywać na odmienność tradycyjnych ról społecznych kobiet i 
mężczyzn (Davis, Oataut, 1987; za: Wojciszke, 2005, s. 122).  

Kolejnym makroskładnikiem jakości związku małżeńskiego jest jego intymność. 
Intymność ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania związku oraz pary małżeńskiej. 
Norma intymności, jej treść i zakres są różnorodne i zmieniają się zależnie od jakości i 
specyfiki związku. Intymność związana jest z jednością, a zarazem odrębnością i specyfiką 
każdego związku o długim okresie trwania (Rostowski, 1987, s. 85). 

Intymność jako składnik miłości wyraża pragnienie dbania o dobro partnera, 
wyrabia przekonanie, że można na niego liczyć, żywić do niego szacunek i wzajemne 
zrozumienie, dawać partnerowi emocjonalne wsparcie oraz wymieniać z nim intymne 
informacje. Intymność jest istotnym czynnikiem dla poczucia szczęścia małżonków. Wysoki 
poziom intymności powoduje, iż krytyka czy odrzucenie ze strony partnera są 
przeżywane przez współmałżonka bardzo głęboko, zaburzając obraz samego siebie (Ryś, 
1999, s. 67n).  

Zaangażowanie to trzeci istotny makroskładnik konstytuujący małżeństwo oraz 
jeden z najważniejszych czynników wpływających na wysoką jakość związku 
małżeńskiego (Rostowski, 1987, s. 85). 

Zaangażowanie przejawia się głównie w akceptacji współmałżonka, w pragnieniu 
nawiązania i utrzymania z nim bliskiej więzi oraz w pozytywnym obrazie jego osoby. 
Polega zaś na przekształceniu relacji miłosnej w trwały związek (Laskowski, 1987, s. 
155).  

Ponadto zaangażowanie polega na świadomej kontroli ze strony partnerów i jest 
istotnym czynnikiem, który wpływa na trwałość małżeństwa (Rostowski, 1987, s. 76). 

Powyższe czynniki wpływają dodatnio na jakość związku małżeńskiego, gdyż 
konstytuują małżeństwo, pogłębiając relacje między małżonkami oraz wzmacniając ich 
emocjonalną ekspresję, otwartość i wzajemną komunikację. Wspierają ponadto proces 
samorealizacji małżonków. 
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Ocena jakości związku małżeńskiego może mieć charakter obiektywny lub 
subiektywny. Podstawowym kryterium powodzenia małżeńskiego jest jednak 
subiektywna ocena związku. Oznacza to, iż wysoka jakość małżeństwa związana jest z 
pozytywną oceną związku przez partnerów, a także wysokim stopniem ich ogólnego 
zadowolenia z małżeństwa oraz silną integracją wewnątrzmałżeńską i dobrą wzajemną 
komunikacją (Spanier, Lewis, 1980, za: Cieślak, 1989 s. 1042-1049). 

Jakość małżeństwa zależy głównie od dojrzałości osobowej partnerów oraz od 
zdolności do przezwyciężania samego siebie, czy też od wrażliwości partnera. Miłość 
małżeńska jest najważniejszym warunkiem szczęścia małżeńskiego. Jest stanem 
ciągłego angażowania się w drugiego człowieka. Jest wyjątkowym rodzajem więzi, dzięki 
której małżeństwo staje się najgłębszym zjednoczeniem dwojga ludzi. Miłość małżeńska 
powinna być zatem rzeczywistością dynamiczną, podlegającą ciągłemu rozwojowi. 
Rozwój miłości małżeńskiej dokonuje się bowiem dzięki świadomej i intensywnej 
aktywności małżonków. W przypadku, gdy zabraknie tej aktywności, miłość zamiera 
(Ryś, 1999).  

Istotnym jest również wpływ czynników zewnętrznych na prawidłowe 
funkcjonowanie związku małżeńskiego. Są nimi: status społeczny i ekonomiczny 
rodziny, praca zawodowa kobiet, skład osobowy rodziny oraz zaangażowanie społeczne. 
Badania dowodzą, iż wyższy status zawodowy mężów, wyższe i ustabilizowane dochody 
rodziny gwarantują lepszą jakość związku małżeńskiego. Ważna jest subiektywna ocena 
małżonków dotycząca ich dochodów. O powodzeniu małżeństwa decyduje także 
satysfakcjonująca i akceptowana przez męża praca zawodowa kobiety. Ponadto im 
więcej osób dorosłych w rodzinie (poza mężem i żoną) pragnie wpływać na charakter 
domu, tym niższa jest jakość związku małżonków. Istotna jest również liczba dzieci. Jeśli 
odpowiada ona oczekiwaniom małżonków oraz jeśli potrafią oni świadomie kierować 
swoją płodnością, ma to pozytywny wpływ na małżeństwo. Im bardziej bowiem skład 
osobowy rodziny jest uważany za optymalny dla partnerów, tym wyższa jest jakość 
związku. Podkreśla się także pozytywne znaczenie więzi małżonków z otoczeniem 
zewnętrznym oraz uczestniczenie w życiu społecznym. Występujące między 
małżonkami różnice w pochodzeniu społecznym, statusie społeczno-ekonomicznym, 
poglądach religijnych, a także duże różnice wieku mogą mieć negatywny wpływ na 
powodzenie związku. Im większe jest bowiem podobieństwo między małżonkami 
względem powyższych czynników, tym lepiej dla związku (Ryś, 1999, s. 102; por. także 
Lewis, Spanier, 1979, s. 276).  

W przypadku różnic w zakresie poziomu wykształcenia bardziej niekorzystny 
jest układ, gdzie żona posiada wyższe, niż mąż wykształcenie. Dominujący w pewnym 
stopniu w świadomości społecznej model patriarchalny i związane z nim ambicje męża 
mogą zaburzać harmonijne funkcjonowanie związku (Levinger, 1979, s. 169-191). 

Dobry partner to osoba, która łączy w sobie cechy zarówno „męskie”, jak i 
„kobiece”. Oznacza to, iż w procesie kształtowania swojej tożsamości kobieta powinna 
odnaleźć w sobie tzw. „pierwiastek męski”, czyli animusa, mężczyzna powinien 
natomiast odkryć w sobie tzw. „pierwiastek żeński”, czyli animę1. Proces ten jest 

                                                
1 Anima i animus to archetypy psychiki w psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. Element, 
który jest przeciwieństwem i dopełnieniem persony. Harmonijny rozwój osobowości wymaga 
obecności obydwu tych pierwiastków i równowagi między nimi. Sugestia Junga jest taka, iż 
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uzupełnieniem osobowości o cechy, które gwarantują kompletność natury człowieka. Ta 
kompletność, czy innymi słowy pełnia osobowości umożliwia stworzenie 
satysfakcjonującego bliskiego związku z drugą osobą. 

Niezwykle ważnym determinantem warunkującym wysoką jakość małżeństwa 
jest znajomość różnic psychicznych występujących pomiędzy kobietami a mężczyznami. 
Różnice te dotyczą umysłowości ludzkiej, przeżywania uczuciowości, podejmowania 
aktywności, poczucia własnej wartości, zaspokajania podstawowych potrzeb 
psychicznych oraz przeżywania seksualności (Ryś, 1999, s. 14-22).  

Istotny wpływ na jakość małżeństwa wywiera samoocena, jaką posiada dana 
osoba. Jeżeli osoba jest przekonana o swojej bezwartościowości i uważa, że w gruncie 
rzeczy nie warto jej kochać, bardziej będzie skłonna interpretować niejasne zachowania 
partnera jako wyraz braku miłości niż wtedy, gdy sama jest pewna, że zasługuje na 
miłość. Osoby o pozytywnej samoocenie interpretują bowiem uzyskane od innych 
informacje zwrotne jako bardziej dla nich pochlebne, niż dzieje się to w przypadku osób 
o niskiej samoocenie. Dotyczy to głównie takich sytuacji, gdy zachowanie innych jest 
wieloznaczne (Brockner, 1983; za: Wojciszke, 2005, s. 117). 

W czasie trwania związku wraz z rozwojem zaufania i więzi, rodzi się również 
przywiązanie obojga partnerów. Pierwowzorem przywiązania jest stosunek małego 
dziecka do matki lub innej opiekującej się nim na stałe osoby. W życiu dorosłym nowym 
obiektem przywiązania staje się ukochana osoba. Świadczy o tym przede wszystkim 
silna analogia między reagowaniem dziecka na matkę a reagowaniem dorosłego 
człowieka na ukochaną osobę (Shaver i in., 1988; za: Wojciszke, 2005, s. 87).  

Typy przywiązania dziecka wobec matki stały się podstawą dla tezy o trzech 
stylach przywiązania i intymności, przejawianych przez osoby dorosłe w stosunku do 
partnerów bliskiego związku. Badania te, które są jednakowe dla obu płci, sugerują, że 
wykształcone we wczesnym dzieciństwie style przywiązania mogą utrzymywać się 
także i w późniejszych fazach życia (Hazan, Shaver, 1987; za: Holmes, 2007, s. 129).  

Wyróżnia się następujące style przywiązania: 
Styl bezpieczny (56% badanych) charakteryzuje osoby, które z łatwością zbliżają się do 
innych ludzi i nie sprawia mi kłopotu tworzenie bliskich, intymnych relacji z partnerem. 
Nie martwią się nadmiernie opuszczeniem ani zbytnim zbliżeniem wobec innej osoby.  
Styl nerwowo-ambiwalentny (19% badanych) cechuje osoby, które oczekują od innych 
większego i głębszego zbliżenia niż w rzeczywistości ma to miejsce. Pragną bliższych 
relacji z innymi i często obawiają się porzucenia. Nie dowierzają uczciwym zamiarom 
                                                                                                                                                   
osoba, by w pełni osiągnąć swoją dojrzałość, musi zintegrować w sobie pierwiastek psychiki 
przeciwnej płci (Vedfelt, 2004, s. 27).  
Według terminologii Junga postać animusa symbolizuje męski aspekt kobiecej osobowości, 
wszystkie te jej cechy charakteru, które stereotypowo uznajemy za męskie. Tak więc 
dziewczyna, by stać się pełną osobą, tj. dojrzałą kobietą musi również zintegrować swoją męską 
część. Musi ją poznać i obłaskawić. Animus to zatem męska siła w kobiecie, która pobudza ją do 
działania. Mężczyzna natomiast jest w stanie naprawdę i dojrzale być z kobietą jedynie wtedy, 
gdy dojrzeje w nim anima, czyli kobieca część jego natury. Anima jest to wrażliwość i intuicja 
mężczyzny. Animus i anima pełnią ważną funkcję w życiu kobiety i mężczyzny. Dojrzałe 
wskazują na czas i gotowość przyjęcia drugiego człowieka. Otwierają na dobre i pełne z nim 
spotkanie. Współcześnie stosuje się te pojęcia jako odpowiednik wymiarów kobiecości i 
męskości dla obu płci (Miller, Cichocka, 2008, s. 27, 55). 
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ani prawdziwej miłości ze strony ich partnera. Chcieliby całkowicie zlać się w jedno z 
ukochaną osobą, lecz takie pragnienie odstrasza zwykle od nich potencjalnych 
partnerów. 
Styl unikający (25% osób) dotyczy osób, które często czują się skrępowane bliskością z 
innymi. Trudno jest im całkowicie zaufać innym ludziom lub pozwolić sobie na 
emocjonalną bliskość. Stają się nerwowi, gdy ktoś za bardzo się do nich zbliży, a ich 
partnerzy zwykle domagają się od nich większego zawierzenia i otwarcia (Bowlby, 
1969; za: Holmes, 2007, s. 129; por. także Mikulincer, Nachson, 1991; Feeney, Noller, 
1990; za: Wojciszke, 2005, s. 90). 
Rys.1. Model jakości i trwałości związku małżeńskiego wg Spaniera (za: Nęcki, 1990, s. 265) 
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Reasumując, ukształtowanie się i jakość przywiązania zależy od matczynej wrażliwości i 
responsywności, czyli skłonności do reagowania własnym zachowaniem na zachowanie 
dziecka. Zależy również od responsywności ojca oraz charakteru więzi, jaką zbudował 
on ze swoim dzieckiem. Przywiązanie do obiektu w okresie niemowlęctwa i dzieciństwa 
odgrywa kluczową rolą w tworzeniu relacji z innymi ludźmi w dorosłości. Im 
poprawniej toczył się proces kształtowania przywiązania dziecka w pierwszych 
okresach jego życia, tym mniejsze jest ryzyko inicjowania w dorosłości uzależniających 
relacji z innymi ludźmi oraz większe prawdopodobieństwo tworzenia 
satysfakcjonującego, udanego związku.  

 
 
2. Problematyka uzależnienia interpersonalnego 
 
2.1. Terminologia uzależnienia interpersonalnego 
 
Zjawisko – w którym cała rodzina koncentruje swoje życie wokół potrzeb i 

zachowań jednej, chorej na uzależnienie osoby, a życie jej członków nie zależy od nich 
samych, lecz jest wypadkową okresowego zażywania i niezażywania przez tę osobę 
uzależniającej substancji – jest nazywane współuzależnieniem lub innymi słowy, 
uzależnieniem interpersonalnym i polega na dysfunkcjonalnej zależności od drugiej 
osoby (por. Sztander, 2006a, s. 7; Zaworska-Nikoniuk, 2000, s. 382). 

Uzależnienie od drugiej osoby oznacza ulokowanie poczucia własnej wartości w 
opiniach i zachowaniu innej jednostki. Człowiek uzależniony, kosztem własnych 
potrzeb, pragnie uzyskać akceptację drugiej osoby. Jego myśli, uczucia, oceny oraz 
podejmowane decyzje i system przekonań skoncentrowane są wokół nastrojów i 
zachowań drugiej osoby. Nieistotnym jest stosunek emocjonalny uzależnionego do 
drugiej osoby. Może się wahać pomiędzy miłością, a nienawiścią. Z reguły jednak 
współuzależnienie oznacza spłycenie uczuć1. 

Współuzależnienie jest wielowymiarowym (fizycznym, umysłowym i duchowym) 
stanem wyrażającym się w zaburzeniach funkcjonowania spowodowanych koncentracją 
na potrzebach i zachowaniach innych. Rozwija się od momentu rezygnacji z 
odpowiedzialności za kierowanie swoim życiem i szczęściem na rzecz zajmowania się 
kimś innym (Sagadyn, 1996, s. 17). 

Centralnym aspektem życia osób współuzależnionych jest sprawowanie kontroli.  
W międzyosobowej relacji uwikłanie w drugą osobę powoduje ograniczenie albo 
zatracenie własnej tożsamości poprzez zaangażowanie tożsamością i problemami drugiej 
osoby (Hemflet, Minirth, Meier, 2004, s. 12). 

Współuzależnienie określane jest też jako szczególny współudział w uzależnieniu 
osoby bliskiej emocjonalnie, obejmujący szereg wymiarów życia psychicznego oraz 
działań osoby współuzależnionej. Zdaniem Wandy Sztander (2006b, s. 49-92) 
współuzależnienie w obrębie życia psychicznego jednostki dotyczy głównie 
utrwalonego i nieracjonalnego systemu przekonań na temat picia alkoholu przez bliską 

                                                
1 M. Zubrzycka-Nowak, Czym jest uzależnienie od drugiej osoby? Dostępne: 25.01.2008: 
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=111  
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osobę. Iluzoryczność przekonań obejmuje również możliwości kontroli picia oraz relacji 
z osobą uzależnioną. Współuzależnienie to także irracjonalny i potęgujący stres system 
kontroli emocjonalnej oraz autodestrukcyjne schematy i nawyki poznawcze. W obrębie 
działań współuzależnienie oznacza przede wszystkim uporczywe używanie 
nieskutecznych sposobów wpływu na zachowanie osoby uzależnionej albo na jakość 
relacji z tą osobą. Wskazuje ponadto na nieskuteczność lub ograniczone zdolności 
przeciwdziałania destrukcji, pomimo wyraźnych dowodów na jej istnienie. 
Współuzależnienie to również ograniczenie umiejętności fizycznego i psychicznego 
dystansowania się lub wycofania z relacji1. 

Szersza interpretacja pojęcia współuzależnienia obejmuje inne osoby, należące 
do rodziny uzależnionego i określa zjawisko terminem kouzależnienia. Pod pojęciem 
zespołu kouzależnienia (zawierającym w sobie również koalkoholizm i konarkomanię) 
„rozumieć należy konsekwencje bio-psycho-społeczne, jakie ponoszą: rodzice, partnerzy 
życiowi oraz dzieci osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (Zaworska-
Nikoniuk, 2000, s. 382). 

Podstawowe symptomy współuzależnienia rozumianego jako specyficzna 
choroba to:   

1. lokowanie uczucia własnej wartości w zdolności do kontrolowania uczuć i 
zachowań swoich i cudzych, mimo oczywistych doświadczeń, że konsekwencje są 
odwrotne;  

2. zaspokajanie potrzeb cudzych w sposób uniemożliwiający zaspokajanie potrzeb 
własnych;  

3. ścisłe powiązanie swojej samooceny ze skutecznością swoich oddziaływań na 
alkoholika (na osobę uzależnioną); 

4. zaburzenie systemu granic, zarówno w sytuacjach intymności jak i osamotnienia; 
5. bierne trwanie w związku z osobą o zachwianej osobowości (alkoholizm, 

narkomania, chorobliwa impulsywność);  
6. doznawanie bardzo bolesnych emocji lub utrata wrażliwości emocjonalnej w 

okresie przynajmniej dwóch lat, bez szukania pomocy na zewnątrz (Cermak, 
1986, za: Woronowicz, 2009, s. 326). 
Do widocznych objawów choroby współuzależnienia zalicza się też: 

"opiekuńczość, pełne litości skoncentrowanie się na alkoholiku; zakłopotanie; unikanie 
okazji do picia; przesunięcie we wzajemnych kontaktach; poczucie winy; obsesje; 
zamartwianie się; niepokój, kłamstwa, fałszywe nadzieje; rozczarowania; euforię; zamęt; 
problemy seksualne; złość; letarg; poczucie beznadziejności i krzywdy; rozpacz; 
zaprzeczanie" (Woititz, 1994, s. 25). 

W uzależniającym związku następuje konwersja odpowiedzialności, co oznacza, 
że osoba chora obarcza odpowiedzialnością za swoje stany emocjonalne partnera i 
jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za jego myśli, uczucia i reakcje (Wobiz, 
2001, s. 20). 

Odmienny nurt teoretyczny ujmuje współuzależnienie jako formę adaptacji do 
chronicznie destrukcyjnego układu interpersonalnego, która go podtrzymuje i utrudnia 
zmianę (Mellibruda, 1999, s. 128). Jest to świadome trwanie w związku partnerskim z 
osobą uzależnioną. Uwarunkowane jest występowaniem silnej sytuacji stresowej, 
                                                
1 W. Sztander, Współuzależnienie. Dostępne: 14.01.2009: 
http://www.psychologia.edu.pl/index.php?dz=slownik&op=spis&id=206 
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doświadczeniami wyniesionymi z dzieciństwa oraz zmianami zachodzącymi w 
psychologicznym funkcjonowaniu jednostki w sferze intelektualnej, emocjonalnej i 
osobowej (Mellibruda, Sobolewska, 1997, s. 24).   

W nurcie tym współuzależnienie traktowane jest jako zespół cech 
ukształtowanych w dysfunkcjonalnej rodzinie. Osoba współuzależniona posiada 
predyspozycje osobowościowe do inicjowania relacji emocjonalnie dla niej szkodliwych. 
Zakres pojęciowy terminu rodzina dysfunkcjonalna dotyczy rodzin, w których nastąpiło 
jakiekolwiek zaniedbanie potrzeb emocjonalnych, intelektualnych i duchowych 
(Forward, 1992, s. 28-137).  

Współuzależnienie jest to wadliwie ukształtowana postawa życiowa, która 
upośledza osobowy rozwój jednostki, możliwość dokonywania racjonalnych wyborów 
oraz sprawowania kontroli nad własnym życiem (Mellody, 2008).  

Uzależnienie interpersonalne dotyczy nieprawidłowych relacji międzyludzkich, 
które mają charakter uzależnienia. W relacjach tego typu druga osoba staje się 
kryterium wyznaczającym poczucie własnej wartości oraz sensu podejmowanych 
działań. Współmałżonek jest punktem odniesienia do zaspokajania własnych potrzeb i 
oczekiwań. Relacja uzależnienia interpersonalnego jest charakterystyczna dla osób 
wychowywanych w rodzinach dysfunkcjonalnych. Pięć podskal Skali Uzależnienia 
Interpersonalnego to podstawowe kryteria wskazujące na intensywność występowania 
problemu uzależnienia od drugiej osoby. Są nimi: 1. obniżone poczucie własnej wartości; 
2. brak poszanowania własnych praw; 3. brak wiary w to, że jest się osobą kochaną; 4. 
przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania drugiej osoby; 5. kontrola innych 
(Ryś, 2008b, s. 4-5).  

Trzeci nurt teoretyczny sytuuje współuzależnienie w kategoriach cechy lub typu 
osobowości, który rozwija się w rezultacie długotrwałego wystawienia jednostki na 
działanie uzależnienia bliskiej osoby. Chociaż współuzależnionym można się stać w 
każdym momencie życia, to jednak większość osób uczy się tego od urodzenia 
(Whitfield, 1984, 1989; za: Krawczynska, 2007, s. 6-7). 

Współuzależnienie jako zaburzenie osobowości to „nie tylko i nie tyle efekt życia 
w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną, co raczej pewien typ niedojrzałej osobowości, 
pewna skłonność (związana z osobistą historią rozwoju) do błędnych sposobów 
reagowania na problematyczne sytuacje życiowe oraz na zaburzone zachowania innych 
osób” (Dziewiecki, 2000, s. 109).  

Współuzależnienie to efekt zaburzenia systemu rodzinnego, to rozpoznawalny 
wzór sztywnych cech osobowości, zakorzenionych w zinternalizowanym wstydzie. 
Wstyd jest rezultatem zaniedbania. Zjawisko to dotyczy osób żyjących w systemie  
dysfunkcjonalnym. Wynika z braku własnej tożsamości. Jest zanikiem własnej 
wewnętrznej rzeczywistości i uzależnieniem się od rzeczywistości zewnętrznej. 
Wskazuje na kryzys własnego „ja”. Pojawia się w sytuacji, gdy człowiek lokuje swoją 
tożsamość na zewnątrz swojej osoby, np. w innej osobie. Mając silne poczucie niskiej 
wartości, osoba współuzależniona przekracza własne granice w działaniu na rzecz 
innych osób. Nadmiernie stara się o ich miłość i uznanie. Ma niekiedy tendencję do 
wypalenia zawodowego (Bradshaw, 1994, s. 207). 

W przypadku związków uczuciowych uzależniający czynnik, który tkwi w osobie 
uzależnionej, a nie w substancji, przybiera postać niepohamowanej potrzeby 
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nawiązania, a następnie podtrzymywania więzi z określoną osobą. Istnieją cztery 
charakterystyczne cechy uzależnienia: 1. kompulsywność (partner czuje przymus trwania 
w związku, nawet jeśli jest dla niego szkodliwy); 2. lęk (na myśl o zerwaniu relacji); 3. 
objawy abstynencyjne (na skutek zerwania uzależniającego związku może pojawić się 
ból, szczególnie reaktywne są w takich przypadkach klatka piersiowa, żołądek i brzuch, 
płacz, zaburzenia snu, niektórzy nie są w stanie zasnąć, inni z kolei nadmiernie śpią), 
skłonność do irytacji, depresja, poczucie bezcelowości i przekonanie o konieczności 
powrotu do substancji, czyli osoby jako jedynego środka zaradczego); 4. uczucie 
osiągnięcia, wyzwolenia i triumfu, następujące po początkowym okresie cierpienia 
(Halpern, 2009, s. 16n).  

Jerzy Mellibruda i Hanna Szczepańska (1988) w wyniku kompleksowych badań 
nad populacją polskich kobiet, które pozostawały w związkach małżeńskich z pijącymi 
oraz niepijącymi alkoholikami podobnie uznali współuzależnienie za specyficzną formę 
uzależnienia – uzależnienia od drugiej osoby i jej problemów. W funkcjonowaniu osoby 
współuzależnionej mogą występować schematy postępowania, reagowania i myślenia 
symetryczne do schematów określających funkcjonowanie osoby uzależnionej 
(Mellibruda, 1999, s. 121). 
 
Tabela  nr 1. Analogia zjawisk uzależnienia i współuzależnienia (por. tamże, s. 121): 

Pkt. Osoba uzależniona Osoba współuzależniona 

1.  
Koncentracja całego życia  

wokół alkoholu 
Wyraźna koncentracja myśli, uczuć i zachowań 

wokół picia alkoholika 

2. 
Subiektywne poczucie  

przymusu picia 
Subiektywne poczucie konieczności 

odciągnięcia pijącego od alkoholu 

3. Ograniczenie repertuaru zachowań 
związanych z piciem 

Usztywnienie i ograniczenie różnorodności 
zachowań i reakcji  

związanych z piciem alkoholika 

4. Zmiany tolerancji na alkohol 
(zmniejszenie i zwiększenie) 

Wyraźne zmiany w intensywności 
reagowania na picie alkoholika 

związane z upływem czasu 

5. 
Objawy abstynencyjne po zaprzestaniu 

picia 

Doświadczanie przykrych stanów 
emocjonalnych (niepokoju, rozdrażnienia) w 

okresach trzeźwości alkoholika 

6. 
Złagodzenie i ustąpienie objawów 

abstynencyjnych  
po powrocie do picia 

Złagodzenie przykrych stanów 
emocjonalnych towarzyszących przerwie w 

piciu 

7. 
 

Negatywne konsekwencje picia nie 
powodują zatrzymania picia 

 

Szkody, jakie przynoszą typowe sposoby 
reagowania na picie alkoholika, 

nie są w stanie powstrzymać od dalszych 
takich samych reakcji 
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Pkt. Osoba uzależniona Osoba współuzależniona 

8. 

 
Powtarzające się nawroty picia po 

okresach abstynencji 

Powtarzanie mechanizmu  

podejmowania i powstrzymywania się  

od typowych reakcji na picie 

9. 
Pragnienie picia kontrolowanego i nadzieja 

na zapanowanie nad alkoholem 

Nadzieja na uzyskanie kontroli nad piciem 
alkoholika i ograniczenie picia do 

bezpiecznych rozmiarów 

10. Poczucie niemożności rozstania się z 
alkoholem na zawsze 

Poczucie niemożności rozstania się z 
alkoholikiem na zawsze, mimo okresowych 

pragnień odejścia od niego 

 

Na bazie teorii systemów rodzinnych współuzależnienie można interpretować w 
oparciu o koncepcję różnicowania Ja1 oraz pojęcie fuzji2 Murraya Bowena (1976). 

                                                
1 Murray Bowen (1976) stworzył podwaliny teorii systemów rodzinnych, z których wywodzi się 
koncepcja różnicowania Ja. W środowisku rodzinnym na poziomie intrapsychicznym oraz 
interpersonalnym istnieją dwie przeciwstawne siły. Jedna dąży do indywidualizacji, a druga do 
wspólnoty. Jednostka, która osiąga dojrzałość, na poziomie intrapsychicznym musi osiągnąć 
zdolności do rozróżniania pomiędzy uczuciami a intelektem, musi wypracować zachowania, 
które wynikają z wyraźnych, świadomych wyborów pomiędzy tymi sferami. Na poziomie 
interpersonalnym natomiast jednostka musi umieć doświadczać z innymi poczucia intymności i 
wspólnoty, ale jako osoba autonomiczna, która kontroluje dystans i granice. Osiąganie 
dojrzałości to proces dochodzenia do samookreślenia, w którym relacje z rodziną polegają na 
utrzymaniu homeostazy pomiędzy własną ekspresją emocjonalną a życiem wspólnotowym. 
Osoba, która osiąga te zdolności, staje się jednostką o właściwie zróżnicowanym Ja. Jest to osoba, 
która nie poddaje się automatycznie presji otoczenia. „Ideałem jest nie tyle dystans emocjonalny, 
bezwzględny obiektywizm, czy też brak uczuć, ile utrzymywanie równowagi, dojście do 
samookreślenia, lecz nie kosztem utraty zdolności do spontanicznej ekspresji emocjonalnej. W 
teorii nie zakłada się, że należy dążyć do zachowań racjonalnych kosztem uczuć ani nie zaleca się 
tłumienia emocji. Celem zróżnicowania Ja pozostaje równowaga uczuć i procesów poznawczych. 
W rozumieniu teorii systemów rodzinnych, zróżnicowanie odnosi się do procesu, nie zaś do 
możliwego osiągnięcia celu [a więc] drogi życiowej, a nie stanu bycia” (Goldenberg, Goldenberg, 
2006; za: Margasiński, 2010, s. 120). 
2 Dorastanie jest procesem dochodzenia do autonomii, jednak nie zawsze kończy się on 
sukcesem. Gdy oddziaływania systemu rodzinnego są zbyt mocne, może dojść do zbytniej 
symbiozy pomiędzy jednostką a innymi. Skrajana postać tego stanu określana jest przez 
Murraya Bowena (1976) mianem fuzji. Wymiar zróżnicowania to zatem kontinuum z dwoma 
biegunami: fuzja stanowi biegun skrajnego niezróżnicowania, drugim biegunem jest 
zróżnicowane Ja. Na biegunie fuzji funkcjonuje tzw. pseudo-ja, które cechuje jednostki 
osobowościowo słabe, podatne na wpływy innych, zarówno na poziomie emocjonalnym jak i 
intelektualnym (Fagan-Pryor, Haber, 1992; za: Margasiński, 2010, s. 120) 
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Systemowa koncepcja Bowena1 wskazuje na uwarunkowania osobowościowe syndromu 
współuzależnienia. Jest teorią opisu rodzinnych mechanizmów generujących i 
podtrzymujących ten syndrom. Zjawisko współuzależnienia określane jest przez 
bieguny niezróżnicowanego Ja oraz fuzji. Dziecko, które nie osiągnie dojrzałości na 
poziomie zróżnicowanego Ja, w dorosłym życiu będzie zarówno posiadać cechy 
osobowościowe, jak i manifestować zachowania charakterystyczne dla osób, u których 
rozpoznaje się symptomy współuzależnienia. Jednostki o niezróżnicowanym Ja są mało 
elastyczne. Posiadają niewielkie zdolności adaptacyjne. Są mocno emocjonalnie zależne 
od innych. Są to jednocześnie charakterystyczne cechy współuzależnienia. Brak 
właściwego poziomu autonomii, wyniesiony z rodziny pochodzenia będzie skutkował 
tendencją do wchodzenia w późniejszym życiu w relacje zależnościowe. Osoby o słabo 
zróżnicowanym Ja posiadają niską zdolność do emocjonalnej separacji. Są podatne na 
sugestie i żądania otoczenia, co stanowi podstawę dysfunkcji i rozwoju relacji 
współzależnych. Dla takich osób relacje wspólnotowe automatycznie podnoszą 
zaangażowanie emocjonalne, co odbywa się ze szkodą dla ich intelektualnego 
funkcjonowania. Dzieje się tak dlatego, iż tendencje wspólnotowe intensyfikują doznania 
emocjonalne kosztem zdolności intelektualnych. Innymi słowy, osoby o niskim poziomie 
zróżnicowania żyją w świecie wyznaczanym przez emocje i to jest właśnie świat osób 
współuzależnionych (Gibson, Donigian, 1993; za: Margasiński, 2010, s. 121; por. także: 
Cierpiałkowska, 1998, s. 84-86).  

Współczesna koncepcja współuzależnienia nie odnosi się wyłącznie do 
alkoholizmu, lecz ewoluuje wraz z rozwojem nowych uzależnień. Do kategorii osób 
współuzależnionych można zaliczyć osoby żyjące w stałym i destrukcyjnym związku z 
uzależnionymi od: narkotyków, hazardu, seksu, przejadania się lub odmawiania 
jedzenia, gier komputerowych, Internetu, pracy, zakupów. Literalnie słowo 
współuzależniony oznacza „uzależniony razem z”. Sformułowanie to oddaje naturę 
związku – jedna osoba jest uzależniona od substancji lub działania, druga zaś od swojego 
partnera oraz od samego związku, gdyż swoją postawą umożliwia uzależnionemu 
trwanie w jego chorobie (Hemflet, Minirth, Meier, 2004, s. 14). 

Ponadto współuzależnienie rozpoznaje się nie tylko u członków rodziny 
alkoholika. Może także występować u profesjonalisty, pracującego z osobami 
uzależnionymi, bądź też cierpiącymi, czy potrzebującymi pomocy, a nawet w instytucji, 
która się nimi zajmuje. Może zatem dotyczyć personelu medycznego, terapeutów oraz 
pracowników socjalnych (Mellibruda, 1999, s. 113; por. także: Krawczinska, 2007, s. 10). 

Pomimo dużego zróżnicowania poglądów dotyczących współuzależnienia, 
wspólnym jest przekonanie, iż warunkiem zaistnienia zjawiska uzależnienia od drugiej 
osoby jest pozostawanie w silnym emocjonalnie i destrukcyjnym związku. Podłożem 
rozwoju uzależnienia interpersonalnego jest dysfunkcjonalna rodzina, która jako system 
funkcjonuje siłą wzajemnie sprzężonych ze sobą patologicznych oddziaływań. System, 
którego centrum jest jednostka uzależniona, wyznacza kierunki działania całej rodziny. 
Odczuwanie, myślenie i działanie wszystkich członków rodziny zależne jest od jej 
zachowań i nastrojów. 

                                                
1 Teorię systemów rodzinnych Bowena nie należy mylić z teorią ogólnych systemów (general 
systems theory), która ma o wiele szersze znaczenie i nie ma specyficznego zastosowania do 
wyjaśniania funkcjonowania jednostki (Cierpiałkowska, 1998, s. 84). 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 53 

Reasumując, badacze problemu proponują trzy różne kategorie definiowania 
zjawiska współuzależnienia. Może ono zatem oznaczać sposób przystosowania do 
patologicznej i długotrwałej sytuacji, jaką jest pozostanie w związku emocjonalnym z 
osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnej. Jest to wówczas reakcja na chroniczny 
stres, jakim jest życie w związku z alkoholikiem. Źródeł współuzależnienia można 
również szukać w dysfunkcyjnej rodzinie, w której funkcjonowanie predysponowało 
osobę do wykształcenia zespołu cech osobowości uległej, podatnej na uzależnienie 
interpersonalne. Mówimy wtedy o współuzależnieniu jako zaburzeniu osobowości. 
Współuzależnienie może także wskazywać na rodzaj choroby, swoistego uzależnienia, 
gdzie substancją uzależniającą jest druga osoba (najczęściej osoba uzależniona, np. od 
alkoholu, hazardu, narkotyków). Uzależnienie od drugiej osoby nosi miano uzależnienia 
interpersonalnego.  
 

2.2. Charakterystyka osoby uzależnionej interpersonalnie 
 
Cechą charakteryzującą osobę współuzależnioną jest przekonanie o swojej 

zdolności do wywierania znaczącego wpływu na drugiego człowieka. Próby wywierania 
wpływu i sprawowania kontroli nad partnerem są uporczywie powtarzane, pomimo 
kolejnych niepowodzeń i cierpień, co utrwala poczucie niskiej wartości (Woronowicz, 
2009, s. 328).  

Funkcjonując w stanie chronicznego stresu, osoba współuzależniona przeżywa 
cierpienie oraz chaos emocjonalny i zaburzenia psychosomatyczne, nerwicowe oraz 
zaburzenia sfery seksualnej. Doświadcza stanów depresyjnych z myślami samobójczymi 
albo gwałtowne zmiany nastroju, tzw. huśtawka emocjonalna. Niekiedy zażywa leki 
nasenne, uspokajające lub przeciwbólowe albo pije alkohol dla zniwelowania napięcia 
emocjonalnego i niepokoju, co może prowadzić do uzależnienia. Przejawia zachowania 
nałogowe, np. zakupoholizm lub nadmierne objadanie się. Jako mechanizm obronny 
stosuje system iluzji i zaprzeczeń, który niweczy realną ocenę problemów związanych z 
alkoholem. Wierzy w obietnice partnera na temat zaniechania czynności przymusowych 
oraz poprawy sytuacji materialnej ich rodziny, chociaż wie, że w gruncie rzeczy są one 
zupełnie bez pokrycia, jeżeli osoba nie podejmie systematycznego leczenia. Powiela 
nieskuteczne i usztywnione zachowania, które podtrzymują uzależnienie partnera. 
Otwiera nad nim tzw. parasol ochronny, co oznacza, iż bierze na siebie konsekwencje 
uzależnienia partnera. Wielokrotnie wybacza mu i wierzy w jego nierealistyczne 
obietnice, co z kolei powoduje brak konfrontacji z rzeczywistością. Współuzależniona 
osoba odbiera sobie prawo do zaspokajania własnych potrzeb oraz realizacji swoich 
planów i marzeń. Swoje życie koncentruje wokół zachowań i nastrojów osoby 
uzależnionej, przy równoczesnym zaniedbaniu swoich potrzeb. Stara się, by w domu 
wszystko wyglądało idealnie. Często ponosi odpowiedzialność finansową za długi 
współmałżonka. Stwarza pozory ładu tam, gdzie chaos i patologia sieją spustoszenia 
(Majchrzyk-Mikuła, s. 12; por. także: Woronowicz, 2009, s. 328).  

Współuzależniona kobieta często grozi i szantażuje męża rozwodem, separacją 
lub odejściem, lecz nie jest odpowiednio przygotowana psychicznie ani materialnie, by 
to uczynić. Przez swoją niekonsekwencję, jest niewiarygodna, a co za tym idzie, 
nieszanowana przez niego. Sprawuje nadmierną kontrolę nad zachowaniami partnera. 
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Sprawdza ilość, jakość oraz rodzaj wpijanego przez niego alkoholu, a także to z kim i 
gdzie pił.1 Formułuje nierealne oczekiwania wobec partnera. Często go obwinia, 
szukając powodów jego picia. Tak silnie skupiona jest na swoim mężu, że rezygnuje 
zupełnie z siebie, z kobiecej godności żony i matki. Efektem koncentracji myśli i działań 
na zachowaniach partnera może być nadopiekuńczość wobec swoich dzieci lub ich 
emocjonalne odrzucenie. Ponadto współuzależniona osoba doznaje zaburzeń w procesie 
poznawczym, co oznacza zakłócenia w postrzeganiu rzeczywistości oraz zagubienie, 
brak kierunku i sensu życia. Stopniowo przyzwala na wzrost tolerancji na destrukcję. To, 
co wcześniej w jej systemie wartości osiągało kategorię zła, teraz  staje się dobrem albo 
normą. Popada w izolację społeczną, by ukryć problem rodzinny. Przeżywa brak 
zaufania do wszystkiego i wszystkich. Odczuwa obawę przed wszelkimi zmianami i 
nowościami. Przeżywa desperację i pustkę duchową (Majchrzyk-Mikuła, s. 12; por. 
także: Woronowicz, 2009, s. 328). 

John Bradshaw (1994) osobę współuzależnioną określa mianem dorosłego 
dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. Charakteryzują ją kilkanaście cech składowych 
współuzależnienia. Osoba współuzależniona doznała w dzieciństwie przemocy fizycznej, 
seksualnej lub psychicznej. Jej rozwojowe potrzeby zależności były lekceważone. 
Uwikłana została w spełnianie niezaspokojonych potrzeb swoich rodziców lub potrzeb 
całego systemu rodzinnego. Nadal tkwi w destrukcyjnych relacjach z rodziną, 
zaprzeczając szkodliwości wpływu rodziny pochodzenia. Posiada niewyodrębnione ego, 
co oznacza, że zinternalizowała uczucia, pragnienia i tajemnice innych osób systemu 
rodzinnego. Ma poczucie samotności i wyobcowania. W działaniu ma tendencje do 
perfekcjonizmu, nadmiernej ostrożności oraz oceniania siebie i innych. Skupia się na 
szczegółach. Jest mało plastyczna, powiela schematy. Obwinia siebie za błędy innych. 
Często zamartwia się i rozmyśla, zamiast działać. Chce tym samym uniknąć odczuwania 
swoich przykrych uczuć. Czuje skrajny dyskomfort, gdy traci kontrolę nad sobą i innymi. 
Neurotyczną potrzebę kontroli skrywa za maską chęci pomagania innym. Odczuwa 
nadmierną czujność i wysoki poziom niepokoju. Ma zatarte granice miedzy sobą a 
otoczeniem. Nie potrafi rozpoznać, co jest dla niej ważne ani dobre. Stara się imponować 
innym. Zbyt intensywnie reaguje na dane sytuacje. Powtarza utarte, często nieefektywne 
wzory zachowań. W jej życiu ma miejsce pewien rodzaj fatalizmu, gdyż bez względu na 
to, gdzie zaczyna nową aktywność, wydaje się, że kończy ją w tym samym punkcie. Nie 
ma kontaktu ze swoimi uczuciami ani umiejętności ich adekwatnego wyrażania. Rozwój 
jej osobowości został zahamowany na poziomie zranionego dziecka. Dlatego też stale 
odczuwa potrzebę opieki i pomocy (Bradshaw, 1994, s. 208-215).  

Zahamowanie rozwoju i traumatyczne doświadczenia znajdują wytłumaczenie w 
systemowej teorii Murraya Bowena (1976), który kładzie nacisk na odczuwany przez 
jednostkę dylemat pomiędzy bezpieczeństwem a rozwojem. Urazowe dzieciństwo w 

                                                
1 Literacki obraz podobnej sytuacji zawarł Marek Hłasko we fragmencie swego opowiadania pt. 
Pętla: „…Tak zawsze jest, jeżeli kobieta zacznie się opiekować pijakiem, którego kocha. Taka 
miłość jest złą miłością. Wiem, czym to się kończy. […] Sam miałem kiedyś taką, która mnie 
kochała. Chodziła za mną, tłumaczyła mi, mówiła, płakała, wyrywała butelkę, kontrolowała 
mnie. Co drugi dzień stawiała mi ultimatum: albo wódka, albo ona; albo przestanę pić, albo się 
rozchodzimy. Zrywała ze mną, odchodziła, nienawidziłem jej, potem wracała, gdyż bała się, że 
zrobię sobie coś złego. Potem znów odchodziła, ludzie ją namawiali, żeby zerwała ze mną…”. 
(Hłasko, 2001, s. 157).  
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dysfunkcjonalnej rodzinie pochodzenia, która nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa 
jest podłożem rozwoju neurotycznych tendencji do zachowania stagnacji będącej iluzją 
bezpieczeństwa. Nasila również niepokój o utrzymanie równowagi między 
indywidualizacją a wspólnotą. Jednym ze sposobów redukcji indywidualnego i 
rodzinnego lęku jest zjawisko triangulacji.1 Na powstawanie trójkątów w rodzinie 
najbardziej narażone są dzieci najsłabsze. Niedojrzali rodzice, o niskim poziomie 
zróżnicowania, a więc bez odpowiedniego poziomu poczucia wspólnoty z innymi, przy 
jednoczesnym rozsądnym zachowaniu granic i dystansu „wybierają” na przedmiot 
swojej szczególnej troski najsłabsze dzieci, niekoniecznie najmłodsze. Zachodzi 
wówczas mechanizm projekcji rodzinnej, co oznacza, iż niezróżnicowani rodzice w 
wyniku powstania trójkąta matka – ojciec – dziecko przekazują niezróżnicowanie 
następnemu pokoleniu. Szczególnie narażone na triangulację są dzieci pierworodne, 
pierworodne z zaburzeniami płci, dzieci z defektami, urodzone w czasie rodzinnych 
kryzysów oraz najmłodsze. Dziecko objęte triangulacją w małym stopniu chce się 
różnicować od innych dzieci, woli również być mocno zależne od aprobaty i 
emocjonalnej synergii z rodzicami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż dziecko takie 
w przyszłości będzie wysoce podatne na rozwój współuzależnienia (Bowen, 1976; za: 
Margasiński, 2010, s. 122).  

Zdaniem Bradshawa (1994) kolejną cechą charakteryzującą osobę 
współuzależnioną jest brak kontaktu ze swoim ciałem. Osoba współuzależniona stosuje 
mechanizm obronny rozszczepienia, co oznacza, że nie pamięta bolesnych doświadczeń 
z dzieciństwa. Zdarza się, że nie pamięta osób, z którymi łączyła ją bliska relacja w 
przeszłości. Tęskni za ciepłem rodzicielskim i akceptacją. Ma wyolbrzymioną potrzebę 
uznania ze strony innych osób. Tęskni za doskonałym związkiem, ale dobiera sobie 
niedostępnych emocjonalnie partnerów, podobnych do swoich rodziców i próbuje 
sprawić, by ją pokochali. Odczuwa lęk przed bliskością w relacjach intymnych. Myli 
bliskość z uległością, a intymność ze zlaniem się. Ma potrzebę przeżywania 
intensywnych emocji w relacjach z płcią przeciwną. Osoby miłe, godne zaufania, stabilne 
emocjonalnie są przez nią postrzegane jako nudne. Nawiązuje więc relacje z partnerami 
uwodzącymi, o tendencjach psychopatycznych. Jest gotowa poświęcić się dla partnera. 
Obawia się urazić inne osoby (tamże, s. 208-215).  

                                                
1 Poglądy Bowena (1976) korespondują z teorią Fromma (1970) i Maslowa (1964). Zdaniem 
Bowena ukierunkowanie na rozwój może nastąpić tylko wtedy, gdy  jednostka ma zapewnione 
poczucie bezpieczeństwa. Zdaniem Fromma zdecydowanie się na rozwój, czyli na nieznane może 
grozić ponowną utratą poczucia bezpieczeństwa. Maslow uważa natomiast, iż zapewnione 
poczucie bezpieczeństwa w pierwszym okresie rozwojowym czyni jednostkę odporną na jego 
brak w późniejszych okresach życia. Według Bowena średni poziom chronicznego niepokoju 
nasila się paralelnie do poziomu zróżnicowania jednostki, a więc do zdolności utrzymania 
równowagi między indywidualizacją a wspólnotą. Konflikt między tymi siłami wyznacza 
natężenie odczuwanego niepokoju oraz automatycznie uruchamia mechanizmy redukujące 
niepokój. Mechanizmy redukcji niepokoju polegają m. in. na tworzeniu emocjonalnego dystansu, 
rezygnacji z części własnego Ja na rzecz akomodacji cudzego niepokoju oraz na triangulacji, co z 
jednej strony przyczynia się do utrzymania homeostazy w systemie, z drugiej zaś prowadzi do 
powstawania pseudo-ja, w którym dominują poglądy i wartości innych, a nie własne 
(Margasiński, 2010, s. 122). 
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Przechowuje tajemnice swojej rodziny pochodzenia. Nie dzieli się z innymi swoją 
trudną sytuacją z dzieciństwa. Pomimo dorosłości, nadal jest pod wpływem transu 
rodzinnego, co oznacza, że wciąż pełni role, znamienne dla swojego systemu rodziny 
pochodzenia. Ukrywa wiele sekretów związanych z własnym życiem, również tych, 
które odnoszą się do seksualnej sfery jej życia. Miewa trudności w komunikacji niemal w 
każdej relacji, w której się znajduje. Bez względu na intencje, efektem jej komunikacji 
interpersonalnej przeważnie jest konflikt i zamieszanie. Snuje marzenia o uczestnictwie 
w życiu. Jest wycofana. Boi się ryzyka. Jest mało spontaniczna. Rzadko czuje się w pełni 
usatysfakcjonowana. Ma poczucie braku przynależności. Przejawia aktywne zachowania 
kompulsywne (tamże, s. 208-215). 

Cechuje ją niezdolność do efektywnego rozwiązywania konfliktów, zależność od 
innych w zakresie utrzymania i poczucia bezpieczeństwa oraz ambiwalencja postawy w 
stosunkach interpersonalnych (Loughead, Spurlock i Yuan-yu ting, 1998, za: 
Margasiński, 2010, s. 114). 

W działaniu wciąż powiela destrukcyjne sposoby chronienia swoich 
wewnętrznych ran, które w rzeczywistości odnawiają je. Ma niewyraźną granicę między 
normą a patologią, dlatego jest w stanie tolerować zło. Nie posiada własnej 
wyodrębnionej tożsamości. Jej poczucie własnej wartości zależy od sukcesu lub porażki 
osoby, od której się uzależnia. Związek z partnerem warunkuje poczucie sensu jej życia. 
Czuje się odpowiedzialna za szczęście drugiej osoby. Formułuje nierealistyczne 
oczekiwania wobec siebie i innych osób. Ma przesadne i wyolbrzymione wyobrażenie o 
sobie. Katastrofizuje, fantazjuje i wyolbrzymia powagę decyzji i zdarzeń. Ma trudność w 
zaufaniu drugiej osobie. Zorientowana jest na świecie zewnętrznym, będąc przekonaną, 
że wartość osobowa i szczęście leżą na zewnątrz jednostki. Odczuwa pustkę duchową, gdyż 
brak jej świadomości swojego życia wewnętrznego (Bradshaw, 1994, s. 208-215). 

Uzależnienie interpersonalne negatywnie wpływa również na relację rodzic – 
dziecko. Dysfunkcjonalność opieki rodzicielskiej uwidacznia się w niezdolności rodzica 
do okazywania dziecku szacunku oraz w niemożności powstrzymania się od naruszania 
jego granic. Współuzależniony rodzic nie uznaje prawa dziecka do posiadania własnej 
rzeczywistości i niedoskonałości. Jest niezdolny do otaczania swojego dziecka właściwą 
opieką i do nauczenia go skutecznego, i bez ranienia innych sposobu zaspokajania 
swoich potrzeb i pragnień. Współuzależniony rodzic nie zapewnia swoim dzieciom 
ustabilizowanego środowiska rozwoju (Mellody, 2008, s. 160).  

Uzależnienie interpersonalne dotyczy najczęściej kobiet, jednakże nie każda żona 
uzależnionego partnera boryka się ze współuzależnieniem. Część z nich potrafi radzić 
sobie z uzależnieniem męża i nie szuka wsparcia terapeutycznego. Zależy to od 
predyspozycji osobowościowych, stopnia nasilenia stresu oraz od możliwości uzyskania 
wsparcia w najbliższym otoczeniu (Woronowicz, 2009, s. 330).  

Niejednokrotnie osoba współuzależniona, żyjąca w związku z uzależnionym 
partnerem doświadcza z jego strony przemocy fizycznej i psychicznej, ale pomimo tego, 
nie potrafi odejść (Beattie, 1994).  

Wyjaśnieniem pozostania kobiety w związku, pomimo przejawianej przez 
partnera przemocy są dwa argumenty, prezentowane przez izraelskie uczone Adital 
Ben-Ari, Zeev Winstok i Zvi Eisikovits (2003). Pierwszy argument to „pozostanie z 
wyboru” (choosing to stay). Drugi zaś to „udaremnione odejście” (prevented from living). 
Pozostanie z partnerem, który bije i upokarza, a jednocześnie nierzadko jest 
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uzależniony, może się zatem dokonać w dwojaki sposób: albo jako dowód wyboru, 
odzwierciedlający różne poziomy wolności, albo jako przejaw przymusu i pułapki 
(tamże, s. 539).  

Odejście jest udaremnione bezradnością kobiety, brakiem umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach, poczuciem wstydu i samotności, lękiem przed mężczyzną, 
który grozi kobiecie eskalacją przemocy, jeśli będzie usiłowała go opuścić, a także 
normami i wartościami, jakie wyznaje kobieta. Społeczeństwo w głównej mierze 
konstruuje patriarchalne wymagania roli kobiety i mężczyzny. Kobieta nie chce 
rozwodzić się z mężem, z którym związana jest sakramentem. Nie chce też pozbawiać 
swoich dzieci kontaktu z ojcem. Ponadto czuje się od niego zależna finansowo i nie 
posiada alternatywnego miejsca zamieszkania w sytuacji odejścia z domu. „Pozostanie z 
wyboru” ilustruje poczucie kontroli kobiety nad związkiem oraz możliwość 
manipulowania psychicznym i fizycznym (przestrzennym) dystansem wobec partnera w 
domu. Czyni ją aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem relacji, na którą dobrowolnie 
się zgadza (tamże, s. 539-546).  

Inna argumentacja dowodzi, iż kobieta maltretowana nie zostaje ze swoim 
partnerem z własnego wyboru. Podobnie jak w powyżej prezentowanym podejściu, 
kobieta jest uwięziona w pułapkę toksycznych, opartych na przemocy relacji z 
partnerem. Pułapka jest jednak elementem szerszego zjawiska, jakim jest złożona 
wiktymizacja. Zjawisko złożonej wiktymizacji oznacza, iż kobieta została uwięziona w 
pułapkę nie tylko przez przemocowego, często uzależnionego partnera, ale również 
przez niewrażliwe, patriarchalne społeczeństwo, które narzuca kobiecie tradycyjną rolę 
podporządkowanej i uległej żony; przez wadliwy system zinstytucjonalizowanych służb 
pomocy społecznej, w tym również policję, kler, służbę zdrowia oraz przez prawo, które 
nie stoi po stronie ofiary. Sytuacja kobiety uwikłanej w toksyczną relację z mężczyzną 
spowodowana jest także jej słabszą pozycją ekonomiczną, tj. brakiem pracy, brakiem 
wykształcenia lub odpowiednich kwalifikacji do podjęcia pracy, co jest przyczyną 
finansowej zależności od partnera i dodatkowo utrudnia podjęcie decyzji o rozstaniu. 
Kolejną przyczyną trwania w związku jest postępująca izolacja społeczna kobiety oraz 
brak wsparcia ze strony rodziny i znajomych. W przypadku toksycznej relacji rola sieci 
oparcia społecznego jest niezwykle istotna, gdyż gwarantuje kobiecie nie tylko wsparcie 
emocjonalne, ale również konkretną pomoc materialną (Rothenberg, 2003, s. 774-776).  

Częstą przyczyną trwania w toksycznym związku jest zjawisko „syndromu 
kobiety maltretowanej”, który zawiera w sobie trzy podstawowe elementy, blokujące 
kobiecie uwolnienie się z relacji. Są to: wyuczona bezradność (learned helplessness), cykl 
przemocy (cycle of violence) oraz psychologiczne problemy kobiety takie, jak: bierność, 
uległość, depresja, wszechogarniajacy lęk oraz niskie poczucie własnej wartości 
(Walker, 1979, za: Rothenberg, 2003, s. 776).  

Syndrom wyuczonej bezradności to zespół zaburzeń poznawczych, 
emocjonalnych i motywacyjnych powstałych w wyniku długotrwałego doświadczenia 
braku rozwiązania trudnej sytuacji, pomimo podejmowanych wysiłków (Ryś, 2008a, s. 
71). 

Leonore Walker (1979) wskazuje na trzy stadia błędnego koła przemocy, które 
powoduje, że kobieta nie jest w stanie podjąć decyzji o rozstaniu:  
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1) Pierwsze stadium to narastające napięcie, w którym agresor ujawnia swoją wrogość, 
ale nie demonstruje jeszcze bezpośredniego aktu przemocy. Kobieta zaś stara się 
załagodzić sytuację, zjednać sobie partnera i odwrócić kierunek jego gniewu. 
Pomimo podejmowanych przez nią prób rozwiązania konfliktu, agresywność 
partnera nadal rośnie. 

2) Drugie stadium to ostry atak gwałtownej agresji i rozładowania złości. Kobieta jest 
dotkliwie raniona fizycznie i psychicznie. 

3) Trzecie stadium to tzw. „miodowy miesiąc”, czyli przejawy skruchy i prośby o 
przebaczenie ze strony agresywnego partnera. Mężczyzna przekonuje kobietę o 
swojej miłości do niej, kupuje jej kwiaty, prezenty. Zachowuje się tak, jakby nie było 
aktu przemocy. Ten etap obrazuje zjawisko pułapki, w którą uwięziona jest kobieta, 
gdyż zaczyna ona wierzyć, że partner się zmienił, zrozumiał swój błąd, a przemoc 
była jednostkowym incydentem. Wkrótce rozpoczyna się jednak stadium narastania 
napięcia oraz aktu agresji i cały cykl się powtarza. Etap „miodowego miesiąca” 
demobilizuje kobietę do podjęcia konstruktywnej zmiany, a sprawcę napawa 
poczuciem bezkarności (Walker, 1979, za: Rothenberg, 2003, s. 777). 

U osób uzależnionych interpersonalnie doświadczających przemocy może 
wystąpić także tzw. „syndrom sztokholmski”, a więc charakterystyczna więź między 
ofiarą a jej agresorem, polegająca na identyfikacji ofiary ze światem agresora i fascynacji 
jego osobą. Jest to specyficzny stan psychiczny ofiary, który wyraża się odczuwaniem 
sympatii i solidarności z agresorem. Syndrom jest skutkiem psychologicznych reakcji na 
sytuację silnego stresu. Sytuacja zawiera trzy ważne elementy: ofiara ma świadomość, że 
jej życie zależy od agresora; nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym; a 
zachowanie napastnika postrzega jako nacechowane uprzejmością (Ryś, 2008a, s. 72).  

Pomimo wielu pejoratywnych aspektów życia w diadzie: uzależniony – współ-
uzależniony, partnerzy trwają w takim związku przez wiele lat, a nawet do końca życia 
(Ryś, 2008a, s. 54; por. także: Sztander, 2006b, s. 14). 

Reasumując, symptomatologia uzależnienia interpersonalnego obejmuje wiele 
destrukcyjnych cech i mechanizmów, które powstały w psychice współuzależnionej 
jednostki w wyniku nadużyć z dzieciństwa oraz trwania w toksycznym, stresogennym 
związku z uzależnionym partnerem. Sytuacja ta, choć poważna i dramatyczna, nie 
pozostaje jednak bez wyjścia. Uzależnienie interpersonalne nie jest wyrokiem na całe 
życie. Rozwiązanie przynosi pomoc psychologiczna w formie psychoterapii i/lub grup 
samopomocy Al-Anon, Al-Ateen, DDA, DDRD. Proces terapeutyczny obejmuje 
uświadomienie sobie destrukcyjnego działania mechanizmów współuzależnienia, a 
następnie przełamanie ich i konsekwentne uczenie się nowych, konstruktywnych 
umiejętności interpersonalnych. 

W oparciu o zgromadzoną literaturę przedmiotu oraz własne doświadczenie 
autorki w pracy z rodzinami jako socjoterapeuta opracowano diagram kołowy (Rys. 2.) 
ilustrujący zjawisko uzależnienia interpersonalnego. Czytając od centrum koła ku 
zewnętrznym jego pierścieniom, uzależnienie interpersonalne jest pochodną zaburzeń 
osobowości, wynikających z wychowywania się w dysfunkcjonalnej rodzinie lub też 
reakcją na permanentny stres, jakim jest życie u boku uzależnionego partnera albo 
swoistą chorobą, w której substancją uzależniającą jest druga osoba. Geneza 
współuzależnienia obejmuje najczęściej nieprawidłowo ukształtowane relacje w 
rodzinie pochodzenia. Trzy centralne determinanty tworzą jądro uzależnienia 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 59 

interpersonalnego. Wpływają na jakość i rodzaj uczuć, myśli, i zachowań 
współuzależnionej osoby. Uczucia, myśli i zachowania to środkowe kręgi, które 
wzajemnie na siebie oddziałują. Uczucia współuzależnionej osoby są przeważnie 
zamrożone, co oznacza, że nie identyfikuje ona swoich uczuć, nie nazywa ich ani nie 
wyraża.  

 
Rys. 2. Diagram kołowy ilustrujący uzależnienie interpersonalne 
(opracowanie: Maria Chmielewska) 
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Zamrożenie uczuć chroni od wewnętrznego cierpienia, lecz jednocześnie 
całkowicie uniemożliwia kontakt z własnymi przeżyciami, w tym także z pozytywnymi. 
Systematyczne tłumienie złości udaremnia z kolei skuteczną obronę. Obniżone poczucie 
własnej wartości, brak poczucia wpływu na to, co się wydarza wokół, obniżony nastrój 
oraz labilność emocjonalna są składowymi zakłóceń w uczuciowości. Zaburzenia 
poznawcze uwidaczniają się natomiast w pejoratywnym zabarwieniu myślenia i 
postrzegania. Zniekształcenia te obejmują: negatywny obraz siebie, świata, czasu i 
otoczenia, a także ambiwalentny stosunek do partnera i zaprzeczanie faktom na rzecz 
iluzorycznego status quo. Zachowania zaś to głównie dychotomia reakcji 
nieadekwatnych do sytuacji wobec partnera i innych ludzi. Szantaż, awantury i groźby to 
zintensyfikowana bezradność wobec uzależnienia partnera. Trwanie w toksycznym 
związku, pomimo przeżywanego cierpienia, to dramatyczne wspieranie jego nałogu i 
złudna nadzieja na zdrowie bez terapii. Postawa, w której uwidacznia się brak 
asertywności, serwilizm z epizodami agresji, autodestrukcja, bierność i stałe powielanie 
nieefektywnych schematów, a także trwanie w roli ofiary i zgoda na patologię (m.in. 
zgoda  na przemoc), to postawa, która generalnie prezentowana jest zarówno w relacji z 
bliską osobą, jak i z otoczeniem. Nieadekwatność reakcji wobec partnera obejmuje 
również wzmożoną kontrolę nad jego zachowaniem, będącą złudzeniem panowania nad 
całością sytuacji oraz nadmierne współczucie i litowanie się nad jego losem. 
 

2.3. Proces terapeutyczny osoby uzależnionej interpersonalnie 
 
Formą leczenia osoby uzależnionej interpersonalnie jest praca nad przełamaniem 

mechanizmów oraz symptomów choroby. Proces terapeutyczny zachodzi podczas 
uczestnictwa w terapii indywidualnej (psychoterapii) lub grupowej (w grupach 
samopomocy: Al-Anon, Al-Ateen, DDA i DDRD). Proces zdrowienia może również 
zawierać obie powyższe formy pomocy psychologicznej (Zaworska-Nikoniuk, 2000, s. 
386).  

Kluczowym dla terapii punktem wyjścia jest spojrzenie na uzależnienie 
interpersonalne jako na uporczywe i rozpaczliwe realizowanie jedynej możliwej do 
zaakceptowania wizji egzystencjalnej, tzn. „życia we dwoje”. Taka wizja wyznacza sens i 
wartość egzystencji kobiety. Warto zaznaczyć, iż kobiety częściej, niż mężczyźni 
przyjmują taką koncepcję życia. Osoba współuzależniona za wszelką cenę usiłuje 
zrealizować system wartości głęboko wpisany w strukturę „ja” w okresie dzieciństwa 
(Sobolewska, 2001, s. 12).  

Strategie terapeutyczne uzależnienia interpersonalnego zakładają etapowość 
pracy oraz coraz głębsze poszukiwanie mechanizmów działających destruktywnie. 
Pierwszą fazą pomocy osobie współuzależnionej przeważnie jest indywidualny kontakt 
z psychoterapeutą. Następną fazą procesu leczenia jest kontakt z grupą terapeutyczną 
lub psychoedukacyjną. Koleją fazą jest udział w grupie samopomocy. Uczestnictwo w 
tego typu grupie może również odbywać się równolegle do terapii indywidualnej i 
grupowej (Kisiel, 2001, s. 16-17).   

W grupach samopomocowych proces terapeutyczny uzależnienia 
interpersonalnego składa się z trzech etapów. Pierwszy etap jest wstępny i oznacza 
budowanie osobistej mocy. Drugi etap polega na zrozumieniu istoty i konsekwencji 
choroby. Trzeci zaś, to odbudowa relacji społecznych, zawodowych i rodzinnych. Ostatni 
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etap zawiera również dbałość o własny rozwój (Zaworska-Nikoniuk, 2000, s. 386).  
Konfrontacja w grupie z własną bezsilnością wobec uzależnienia partnera często 

oznacza dla osoby współuzależnionej bezradność i załamanie się jej pomysłów na 
poprawę sytuacji. Jednocześnie zmusza do refleksji nad własnym życiem i koncentruje 
na własnych problemach (Szczepańska, 1996, s. 14; por. także: Dodziuk, 1999, s. 32-47). 

Podstawowym kierunkiem pracy z osobami współuzależnionymi jest z jednej 
strony pomaganie im w wycofywaniu się z kontrolowania zachowań kompulsywnych 
uzależnionego partnera i łagodzenia konsekwencji jego nieodpowiedzialności, z drugiej 
zaś, zogniskowanie ich uwagi na własnych problemach i potrzebach. Chociaż praca w 
tym kierunku jest procesem trudnym i wymagającym rezygnacji z roli ofiary lub 
oskarżyciela uzależnionego partnera, to jednak prowadzi do bardziej realistycznej oceny 
własnego życia i daje nadzieję na przyszłość (Szczepańska, 1996, s. 15). 

Istnieją zatem dwie drogi dążenia do zdrowego funkcjonowania osoby 
współuzależnionej. Jedna to droga do wzrostu autonomii osobistej, druga – do separacji 
od źródeł destrukcji i do pogłębiania więzów z nowym i konstruktywnym układem 
odniesienia (Mellibruda, 1999, s. 129).  

Reasumując, koncepcja terapii uzależnienia interpersonalnego opiera się na 
założeniach, promujących budowanie poczucia wartości osoby współuzależnionej, jak 
również wzmacnianie jej samodzielności oraz zaufania własnym zasobom i 
możliwościom. Kładzie nacisk na spojrzenie z perspektywy prawdy, czyli innymi słowy, 
na kontakt z rzeczywistością, kosztem fałszywych iluzji i daremnych marzeń. Akcentuje 
konieczność przełamywania własnego wstydu i wynikającej z niego izolacji społecznej. 
Wskazuje na potrzebę posiadania wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia oraz 
towarzyszącego mu współuzależnienia oraz na diametralną reorganizację życia 
emocjonalnego. Oznacza to rezygnację z nieustannego poczucia winy i 
nadodpowiedzialności na rzecz doświadczania całej gamy uczuć pojawiających się w 
codziennym życiu. Terapia jest więc próbą dotarcia do głęboko skrywanych uczuć, 
nawiązania z nimi kontaktu oraz stopniowego uczenia się ich nazywania i efektywnego 
wyrażania. Kluczowym jej elementem jest zmiana kierunku koncentracji myśli i działań 
osoby uzależnionej interpersonalnie z partnera na samą siebie oraz zmiana kierunku 
zachowań z reaktywnych na proaktywne. Istotą jest modyfikacja destrukcyjnie 
schematycznego działania oraz myślenia zafiksowanego na imperatywnej wizji życia we 
dwoje za wszelką cenę. Wizja egzystencji nabiera nowego kształtu, gdyż poczucie 
tożsamości osoby separuje się od istnienia partnera, a trwanie związku przestaje być 
życiowym warunkiem sine qua non. 
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Problemy zdrowia, edukacji, wychowania, 
resocjalizacji i usamodzielniania dzieci – 

matek pijących alkohol w ciąży 
 
 
Niejednokrotnie mówienie o ciąży i alkoholu wywołuje negatywne nastawienie - 

z odczuciami złości i próby negowania wagi tego zagadnienia.  
Nie mamy prawa być sędziami innych ludzkich postaw, ale też mamy prawo do 

tego, żeby mówić, co jest w zgodzie z naturą i naszym sumieniem. Na zakończenie 
spotkania z młodzieżą często  słyszę tego typu wypowiedzi: „a teraz bardzo prosimy, 
abyście państwo spotkali się z naszymi rodzicami”. Okazuje się, że współczesna 
młodzież jest daleko bardziej wrażliwa w tym obszarze, niż analogiczne grupy rodziców.  

Kiedy miałem spotkanie w jednej z poradni psychologicznych, na prezentacji nie 
była obecna jej pani dyrektor. Mimo to, na koniec, na podsumowaniu powiedziała: 
„może to szkolenie było przydatne, ale zapewniam Państwa, że w mojej poradni nie było 
FAS-u, nie ma FAS-u i nigdy nie będzie.” Mamy taką sytuację, że część z nas, z powodu, 
być może własnych uwikłań w problematykę alkoholową, albo własnych bolesnych 
doświadczeń, nie chce lub nie umie pochylić się nad tym zagadnieniem. Zjawisko to w 
końcu lat sześćdziesiątych zaczęło gwałtownie narastać. Jego częstotliwość związana 
jest ze zmianą modelu korzystania z alkoholu u kobiet. To, co wcześniej było 
zarezerwowane dla kobiet uzależnionych, które piły także w ciąży wielodniowymi, czy 
wielotygodniowymi ciągami, w tej chwili stało się także udziałem kobiet niebędących 
alkoholiczkami, incydentalnie wiążąc się  z przekraczaniem progu trzeźwości. Mamy 
przed sobą fenomen schorzenia, które jest zakwalifikowane w ICD-10, a nadal polski 
lekarz mówi: „nie słyszałem, chyba znowu przesadzacie!”.  

 
1. Przyczyny i objawy FAS 
 
Wiemy, że skutki narażenia płodu na działanie teratogenu , jakim jest alkohol, są 

wszechobecne i liczne, że jedne z tych skutków zwiększają intensywność występowania 
embriopatii i powodują poronienia tzw. samoistne urodzenia przedwczesne, powodują 
większą śmiertelność noworodków. Ta grupa jest samoeliminowana - dzieci o głębszych 
wadach nie mają szans przeżycia. W krajach „ostrego” picia paradoksalnie może być 
mniejsza liczba dzieci ciężko uszkodzonych, bo te bardzo uszkodzone dzieci urodzą się 
martwe z wagą poniżej pięciuset gramów i nikt nie będzie rozmawiał z matką nawet na 
temat pochówku, nie mówiąc już o rejestracji cywilno-prawnej nowego obywatela. Jeśli 
natomiast takiemu dziecku uda się przeżyć, dzięki mechanizmom tolerancji alkoholu, 
które wzbudzi - wniesie w całe swoje życie zespoły wad wrodzonych wszystkich 
układów i narządów, tj.: wady rozwojowe układu nerwowego, krwionośnego, kostno-
mięśniowego, moczowego, pokarmowego, nieprawidłowości w budowie ciała, niski 
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wzrost, małogłowie, dysmorfie twarzy. Swoiste „zaprojektowanie” tej wady będzie 
zależne od tego, jaka dawka alkoholu, w jakim stanie zdrowia matki, w jakim dniu ciąży i 
w jakiej częstotliwości będzie przyjęta, czy też kontynuowana przez matkę. Istnieją 
bardzo znaczące predyspozycje osobnicze u matek, także genetyczne, decydujące o 
stopniu uszkodzenia płodu spożywaniem alkoholu. Alkohol bowiem jest czynnikiem, 
który działa przez modyfikację kodu genetycznego, zaczyna pracować w obszarze 
rozwoju na poziomie międzytkankowym, przekaźnikowym, więc odchyla charakter i 
tempo rozwoju człowieka1. 

Noworodek ma te same objawy, co matka. Wymaga przez to intensywnej opieki 
neonatologicznej, podawania leków przeciwdrgawkowych. Rodzi się z nabytą 
śródciążowo - wrodzoną tolerancją alkoholu. Matka karmiąca i pijąca alkohol powoduje 
zwolnienie tempa rozwoju dziecka. Stany upojenia alkoholowego skutkują u dziecka 
zaburzeniami utlenowania i hipoglikemią. W wyniku tego powstają: napady drgawkowe, 
ciągły lęk, zaburzenia snu, łaknienia i uwagi. 

Często słyszymy w mediach: „pijana urodziła pijane dziecko”. Ciężarne kobiety 
pijące ciągami mają objawy abstynencyjne. Wystarczy pić ciągiem alkohol przez trzy dni, 
żeby czwartego dnia rano mieć objawy kaca, które są likwidowane przez osoby 
uzależnione przy pomocy reintoksykacji czyli  powtórnego wypicia. Noworodek, który 
się wtedy urodzi, będzie miał te same objawy i jeśli je przeżyje, a nie zginie np. w 
napadzie  padaczkowym, będzie wymagał intensywnej opieki neonatologicznej, leczenia 
zespołu abstynencyjnego, jak alkoholik przewlekły. Podobnie niemowlę – nie ma końca 
wpływu alkoholu z chwilą urodzenia dziecka. Istnieje możliwość przenikania alkoholu 
do krwiobiegu dziecka wraz z mlekiem matki. Istnieje jeden z poglądów mówiących, że 
kiedy dziecko w trakcie swojego rozwoju styka się z mikrodawkami substancji 
toksycznej, nabiera swoistej odporności. Dla mnie to, żebyśmy zachęcali mamę do picia 
alkoholu w ciąży, celem hartowania dzieci na przyszłe konsumpcje alkoholu, jest 
założeniem paranoicznym! Taki pogląd zawarty jest w pracy naukowej, która w pediatrii 
polskiej, była opublikowana dwa lata temu. W czasie karmienia, autor posuwa się do 
takiej analogii, że stężenie alkoholu jest dziesięciokrotnie mniejsze niż we krwi dziecka, 
więc będzie się ono powoli adoptowało do kontaktu z toksyną, tj.: kiedy matka jest 
nieprzytomna (mając trzy promile alkoholu we krwi), dziecko będzie lekko uspokojone! 

Dzięki fundacji „Przyjaciółka” obraz przedstawiający dysmorfie twarzy dziecka 
związane z FAS, obiegł całą Polskę. Dzięki dysmorfiom możemy identyfikować problem, 
pochylić się nad dzieckiem z uszkodzeniem mózgu. Wejdźcie do jakiegokolwiek domu 
dziecka i odpowiedzcie wspomnianej pani dyrektor poradni, czy jest zespół FAS w 
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populacji polskiej, czy nie. Badania rosyjsko-amerykańskie w programie pn.: „Oklahoma” 
pokazały, że w domach dziecka w Rosji dwadzieścia dziewięć procent dzieci ma 
pełnoobjawowy FAS. Nie mamy danych, aby stwierdzić, ile wynosi procent dzieci z FAS 
w naszym kraju.  

Obniżenie wieku inicjacji alkoholowej do trzynastego roku życia powoduje, że 
dziewczęta, tuż po rozpoczęciu pokwitania, korzystają z alkoholu do chwili urodzenia 
pierwszego dziecka, o wiele dłużej i intensywniej niż kiedyś. Kiedyś bowiem dziewczęta 
zaczynały kontakt z alkoholem w wieku osiemnastu lat, a pierwsze dziecko rodziły 
mając dwadzieścia lat. Występowały wówczas dwa lata „przygody alkoholowej”. 
Obecnie dziesięć procent dziewcząt zaczyna pić mając trzynaście lat, rodzą w wieku 
dwudziestu dziewięciu lat, co oznacza piętnaście lat „przygody alkoholowej”. Są to z 
reguły te, które rodzą dzieci z uszkodzeniem FAS. Aby te objawy wystąpiły, trzeba pić z 
naruszeniem progu trzeźwości, powtarzać picie i mieć genetyczne uwarunkowania.  

Istnieje konieczność prowadzenia stałych działań przeciw sprzedaży alkoholu 
nieletnim, podkreślenie znaczenia profilaktyki pozytywnej: wzorców osobowych, 
zwiększanie kompetencji interpersonalnych i intrapsychicznych. 

 
2. Główne problemy w zespole FAS 
 
Głównym problemem w zespole FAS jest uszkodzenie układu nerwowego. 

Następuje nadmierna apoptoza neuronów, utrudniona migracja neuronów, braki 
anatomiczne – małomózgowie, brak lub niedorozwój ciała modzelowatego, 
nieprawidłowości w budowie móżdżku, ograniczenia w odbiorze bodźców 
spowodowane wpływem alkoholu na zmysły płodu (czucie, słuch, równowagę). 
Destrukcyjne wpływy etanolu na mózg są trudne do rozpoznania, z uwagi na ich 
charakterystykę – to liczne, rozsiane, często subkomórkowe uszkodzenia, które dotyczą 
istoty szarej i białej, powodują zaburzenia funkcji przesyłania informacji, spowolnienie 
lub ich spaczenie. Objawy te stają się „widoczne” dopiero wtedy, gdy oczekiwana 
zgodnie z wiekiem kompetencja nie pojawia się.  

Czynniki towarzyszące piciu śródciążowemu to: zaburzone sprawowanie opieki 
(przemoc fizyczna, psychiczna), separacja od matki, zaniedbania lub dziwactwa 
żywieniowe i „zespół dziecka potrząsanego”. Skutki uszkodzenia móżdżku, 
spowodowanego przez „zespół dziecka potrząsanego”, to min.: zaburzenia koordynacji  
(„zła sylwetka”), słaba precyzja ruchów, ograniczone kierowanie swoim ruchem, 
biegiem, zatrzymaniem się, zmianą kierunku, drżenie ciała, słaby lub nadmierny chwyt, 
zaburzenia artykulacji, „skandowanie”, zaburzenia czynności okoruchowej.  

W Stanach Zjednoczonych lekarzem wiodącym w diagnozie zespołów 
odalkoholowych jest okulista lub optometrysta. Badając zaburzenia czynności 
okoruchowej, zaburzenia widzenia, ograniczenia pola widzenia, słabe wyodrębnianie 
obiektu ważnego - możemy wnosić o rozległości uszkodzenia mózgowia. Jedna trzecia z 
tych dzieci przerwie naukę w szkole z powodu zaburzeń czynności okoruchowych. Nie 
będą mogły być czytelnikami i użytkownikami klawiatury. 

Zgodnie z opinią Seweryny Koniecznej – neurologa medycznego Uniwersytetu 
Gdańskiego – dzieci te „żyją w permanentnej teraźniejszości”, posiadają ograniczone 
korzystanie z pełni posiadanych zasobów i kompetencji, w pracy mózgu zachodzi 
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zmiana tempa przekazywania informacji między półkulami, ograniczona współpraca 
między „mózgiem logicznym (ręczne sterowanie)” a „mózgiem alogicznym 
(automatyczny pilot)”. Bardzo często dziecko działa zanim pomyśli. Zachodzi niepełna 
precyzja ruchów złożonych, brak zdolności samoplanowania ruchu, mała zdolność do 
działań spontanicznych. Myśli i działa według sztywnych reguł. Charakterystyczne jest 
„zapętlanie się” w myślach i działaniach, „emocjonalne zakręcenie” - agresja lub lęk, 
ucieczka przed wyzwaniami i problemami. Dziecko lubi ryzykanckie mierzenie się z 
nimi. Ma trudności w zapamiętywaniu, zaburzenia w orientacji przestrzennej, 
zaburzenia rytmów biologicznych (snu, aktywności, odżywiania), utrudnienia 
planowania, przewidywania skutków działań swoich i innych. Jeśli chodzi o objawy z 
zakresu zmysłowego, występuje nadwrażliwość słuchowa, obniżona uwaga słuchowa, 
zaburzenia czucia głębokiego, dotyku, temperatury i bólu. 

Dziecko w wieku szkolnym, z całym swoim wewnętrznym wyposażeniem, musi 
wpasować się w środowisko szkolne, ławkę, lekcję trwającą 45 minut. Poniższe cechy 
będą mu to skutecznie utrudniały. Rozumienie czytanego tekstu, mowy innych jest 
niepełne, konwersacja jest utrudniona, monotematyczna i nużąca dla otoczenia. 

Brak u opiekunów świadomości uszkodzenia, powoduje stawianie tej grupie 
dzieci wymagań powyżej ich możliwości. Potrzeba zrozumienia, że dziecko to jest osobą 
z uszkodzeniem mózgu, a nie kimś z rodziny patologicznej. Patologia rodziny jest sprawą 
dodatkową. Podstawowym problemem jest patologia mózgu, a nie patologia mamy, czy 
taty. Dziecko rozpoznaje, że ma trudności. Jego „kwieciste” wypowiedzi tworzą obraz 
nieprawdziwy - otoczenie oczekuje równie błyskotliwego sposobu działania. Wpływa to 
na obniżenie samooceny u dziecka, narastanie poczucia izolacji. Z czasem występuje 
agresja i autoagresja. W grupie rówieśniczej dziecko to zawsze będzie się wyróżniać. W 
pierwszych klasach szkoły przyjmie zapewne rolę „beniaminka”, który wzbudza chęć 
pomocy. W późniejszym wieku (w 4 - 6 klasie) przyjmie często rolę „błazna”. Narażone 
jest przez to na żarty i kpiny. Wiek gimnazjalny niesie za sobą kolejne zagrożenia - 
możliwe, że dziecko przybierze rolę „bandziora”. 

Dziecko z FAS nie rozpoznaje uczuć przeżywanych przez siebie, nie dostrzega 
uczuć innych, a co za tym idzie, pojawia się brak empatii, skupienie na sobie - swoim 
ciele i myślach. Posiada słabe rozumienie cudzych intencji, znaczenia metafor, małe 
poczucie humoru, ograniczone zapamiętywanie poleceń. Dziecko ma duże trudności w 
stosowaniu się do norm, zasad, czy regulaminów. Występują zaburzenia zachowania pod 
postacią nadpobudliwości lub bierności, zaburzenia przywiązania, które najczęściej ma 
charakter rozproszony i ambiwalentny. Dziecko ma głębokie poczucie odrzucenia, 
często wielokrotnego, przez rodziców biologicznych i kolejnych opiekunów. 

 
3. Podstawowe zasady opieki nad dzieckiem z FAS 
 
Podstawową zasadą w opiece nad dzieckiem z FAS jest zgoda opiekuna na 

ograniczenia dziecka, w czym niezbędne jest prawidłowe rozpoznanie cech dziecka, jego 
zdiagnozowanie. Niestety w Polsce jest to prawie niemożliwe. Poznanie możliwości 
dziecka pozwala na indywidualne postawienie oczekiwań wobec niego. W kontakcie z 
dzieckiem bardzo istotny jest konkret i prostota przekazywanych informacji, poleceń, 
instrukcji. Ponadto bardzo pomaga wielokrotne powtarzanie komunikatów 
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skierowanych do dziecka, ustalenie stałego planu dnia, tygodnia, miesiąca, podkreślanie 
i przypominanie zasad. 

Niezwykle ważne jest życzliwe czuwanie nad działaniami oraz zauważanie i 
nagradzanie sukcesów. Trzeba w tym celu rozpoznać i nazwać mocne strony dziecka tak, 
by mogło się z nimi utożsamiać - „ja, tancerz”, „ja, pływak”. Moja dwudziestopięcioletnia 
córka adopcyjna, chora na FAS, dzięki pracy i wychowaniu w oparciu o wymienione 
zasady, rozwija swoje kompetencje, skończyła szkołę średnią bez matury. Jest mądrą, 
dobrą siostrą i córką. W atmosferze ciepła, akceptacji, lojalności, troski i miłości dzieci z 
FAS mają szansę stać się miłe, delikatne, przyjacielskie i radosne. Dzięki odpowiedniej 
opiece, trosce, dojrzałości swoich rodziców lub opiekunów, mają szansę stać się 
wytrwałe i zdolne do poświęcenia, ciekawskie i zaangażowane, pełne energii, pracowite, 
twórcze, lojalne i współpracujące, elokwentne, ostrożne w opiece nad małymi dziećmi i 
zwierzętami. 

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce rodzi się rocznie 
jedno dziecko z FAS! Nie umiemy, czy nie chcemy rozpoznawać? Wada serca, wada 
nerki, porażenie mózgowe, zaburzenia związane z wcześniactwem – to tylko niektóre z 
błędnie zdiagnozowanych cech FAS. Mamy głęboki problem braku systemu wczesnego 
diagnozowania, wspierania rodziców w opiece i wychowaniu dziecka z FAS – dziecka 
specjalnej troski. Skutkiem tej sytuacji są kryzysy w funkcjonowaniu rodziny, jej 
marginalizowanie się i utrata dzieci.  

Gdzie są dzieci z FAS? Najczęściej z rodzicami biologicznymi, niewydolnymi w 
swej roli. Bardzo często przebywają w rodzinach adopcyjnych, nieświadomych 
obecności problemu, w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w rodzinach 
zastępczych niespokrewnionych, zawodowych, specjalistycznych, w rodzinnych domach 
dziecka, w domach dziecka i w domach pomocy społecznej. Dzieci takie są wszędzie: w 
żłobkach, przedszkolach, szkołach. 

 
Młodzi z FAS są w rodzinach, które pozakładali, w zakładach opiekuńczych, w 

szpitalach psychiatrycznych, w zakładach karnych. Bywa, że są to ludzie, którzy zaginęli 
„na ulicy i pod mostem” lub pozostali przy rodzicach, wiodąc życie „pod opieką i na ich 
rachunek”. 

Szansą dla dziecka jest kochanie. Rozpoznanie to jest początek kochania, czyli - 
„nazywam cię terminem, który oddaje rzeczywistość”. Nie - „mój ty fasiku”, nie - „mój ty 
aniołeczku”, tylko - „moje dziecko z uszkodzeniem mózgu”, mogę oczywiście określić 
stan ten  różnym „miłym” słowem, ale muszę wiedzieć, że to jest TO. Do tego potrzeba 
mądrego pediatry, lekarza rodzinnego. Do tego nie potrzeba profesorów. Wystarczy 
zestawić trzy rzeczy:  

 ekspozycję płodu na etanol: 
 niedobór wagi i obwodu głowy przedurodzeniowyi pourodzeniowy ; 
 cechy dysmorficzne i skutki neurobehawioralne. 
Jeśli kocham i akceptuję, to powiększam wiedzę i umiejętności, buduję system 

wsparcia, nie ulegam sentymentalizmom w rodzaju - „miłość wszystko zmieni”. Kochać 
oczywiście trzeba i warto, ale tym kochaniem powinna być świadomość, kogo kocham – 
jakie ma wyposażenie, jaką ma kondycję neurobehawioralną i mózgową. Bez tego będę 
żył w jakiejś ułudzie, stawiając wymogi powyżej możliwości. Oczywiście ten system 
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musi obejmować duży krąg, łącznie z lekarzami, pedagogami, duszpasterzem. Istnieją 
trzy perspektywy diagnozy: soma, psyche i pneuma. Rozpoznanie stanowi bowiem 
ogromne znaczenie zarówno dla dziecka, jak i dla opiekuna. Przede wszystkim pokazuje 
przyczynę problemu i wsparte programem usprawniania, mobilizuje do działań i 
przynosi ulgę – „to nie ja jestem winien”. Ponadto zauważalne efekty terapii budzą 
nadzieję. Opiekun dziecka nie interpretuje wówczas jego zachowań w kategoriach 
moralnych, tylko postrzega je jako efekt uszkodzenia mózgu. Diagnoza przynosi ulgę – 
„wreszcie rozumiem dlaczego się tak zachowuje”. Matce biologicznej ułatwia 
zrozumienie dziecka, a podjęcie działań wspierających może zmniejszyć poczucie winy. 
Oczywiście można oceniać zachowanie dziecka w sposób: garbi się, niechlujnie je, jest 
powolny, leniwy, niezdarny, „księżniczka na grochu”, ucieka w chorobę, leń do czytania i 
pisania, niejadek, obżarciuch, jednak warto dostrzegać w nim przyczyny takiego stanu 
rzeczy, jakimi są: skolioza, zaburzenia czucia, wolniejszy przepływ bodźców, 
nadwrażliwość zmysłowa, istotne problemy zdrowotne, zaburzenia okoruchowe, 
nieprawidłowe czucie głębokie. To zupełnie inna perspektywa. Jeśli chodzi o stronę 
psychiczną należy przyjąć, że on nie lekceważy, nie jest mało inteligentny, on po prostu 
ma swoje sensorium, swoje pole słyszenia, widzenia, czucia i wyobraźni wypełnione 
różnego rodzaju spaczonymi efektami, zaburzonymi funkcjami, niedyspozycjami 
poznawczymi. Duchową perspektywę diagnozy najlepiej oddają słowa zawarte w I liście 
św. Pawła do Koryntian (I.27-29): „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, 
aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest 
szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co 
jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.”  

Opiekę nad dzieckiem z FAS trzeba potraktować jak wyzwanie, jak drogę w 
stronę słońca. Czasem, żeby dobrze wiosłować w stronę słońca trzeba odwrócić się do 
niego plecami, żeby nie raziło w oczy, ruszać wiosłami każdego dnia, płynąć z dzieckiem 
do celu. Nie obrażać się na siebie, na dziecko, na służbę zdrowia, na Pana Boga, tylko 
robić swoje. 
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Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień   
u dzieci i młodzieży 

 
 
1. Określenie uzależnienia 
 
Uzależnienie  to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub 

zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń. 
W języku potocznym termin "uzależnienie" jest stosowany głównie do osób, 

które nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), 
czy papierosów. W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych zachowań, np. 
gier hazardowych, oglądania telewizji, internetu, czy seksu. Są to uzależnienia często 
mniej znane i opisane, nie zawsze nawet określane w oficjalnych klasyfikacjach chorób, 
ICD-10 i DSM IV, jako zaburzenie. Dlatego współczesna psychologia traktuje pojęcie 
uzależnienia szeroko i zakłada, że obejmuje ono także ,,inne wypadki, kiedy ludzie czują 
się zmuszeni angażować się w ryzykowne, >wymykające się spod kontroli< zachowania 
''(Zimbardo, 1999,  s. 31). 

Uzależnienie fizjologiczne (ang. physiological dependence), zwane też czasem 
fizycznym, to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako 
szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia 
mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia 
zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W 
leczeniu stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie. Grupa substancji, których 
nadużywanie prowadzi do uzależnienia fizjologicznego jest niewielka. Najważniejsze z 
nich to (w nawiasie nazwa choroby polegającej na uzależnieniu od danej substancji): 
 nikotyna (nikotynizm)  
 alkohol etylowy (alkoholizm)  
 opiaty (heroina, morfina i inne)  
 barbiturany (pochodne kwasu barbiturowego) stosowane jako leki nasenne  
 niektóre steroidy (zwane niesłusznie sterydami)  
 benzodiazepiny (grupa leków psychotropowych)  
 Do uzależnienia fizjologicznego nie prowadzą amfetamina, LSD, THC ani wiele 

innych substancji psychoaktywnych stosowanych rekreacyjnie (chociaż tutaj 
zdania badaczy są podzielone). 
Ciekawym przykładem wywoływania czystej zależności fizjologicznej przy braku 

psychicznej są niektóre pochodne steroidów. Zależność ta jest na tyle silna, iż leków tych 
nie można odstawić nagle, gdyż może zagrozić to życiu pacjenta. 
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2. Neurobiologia uzależnienia psychicznego od środków 

przeciwdepresyjnych oraz psychostymulujących  
 
Problem ze zbudowaniem ścisłego modelu uzależnienia bierze się m.in. z nie do 

końca poznaną budową oraz działaniem mózgu ludzkiego oraz trudnością w ścisłym 
zdefiniowaniu uzależnienia jako takiego co dość trafnie opisuje definicja 
zaproponowana przez Burglassa i Shaffera (1984) według którego: Pewna grupa osób 
zażywa pewne substancje w pewien sposób, który w pewnych okresach historii jest nie 
do zaakceptowania przez pewną grupę osób z powodów pewnych i niepewnych. Miejsca 
oraz częstość występowania słowa "pewny" pokazują kontrowersje związane z 
problemem uzależnieniem w sferach naukowych, społecznych, moralnych, prawnych 
czy wręcz filozoficznych. Należy podkreślić, iż mimo ogromnego postępu żadna z poniżej 
przedstawionych teorii nie opisuje w sposób kompletny problemu zależności 
psychicznej od substancji psychoaktywnych. 

Jedna ze starszych hipotez powstawania uzależnienia jest teoria Edwarda J 
Khantziana (1997)  oparta o hipotezę samoleczenia która ściśle wiąże przyjmowanie 
środków uzależniających z potrzebą zmniejszenia dyskomfortu psychicznego, który 
pojawia się w odpowiedzi na określone stresujące sytuacje życia codziennego. Środki 
uzależniające stosowane z wyboru zmniejszają poczucie dyskomfortu psychicznego i 
stanowią istotny sposób radzenia sobie z bolesnymi doznaniami i odczuciami (Schiffer, 
1988, s. 131-137; Weiss, Griffin, Mirin, 1992, s. 121-129) Słabym punktem hipotezy 
Duncana jest problem odróżnienia osób uzależnionych od okazyjnie zażywających oraz 
niezgoda środowiska medycznego na używanie terminu samoleczenie dla zachowań w 
istocie destrukcyjnych. Większość nowoczesnych farmakologicznych teorii powstawania 
uzależnienia potwierdzają hipotezę wysuniętą przez Di Chiara North1 a później 
rozwiniętą przez Robinsona i Berridga2, iż nagroda ma dwie fazy: fazę aktywną 
poszukiwania i oczekiwania przyjemności (np. zdobywanie jedzenia, podrywanie-flirt-
seks) oraz fazę pasywną zaspokojenia (stan po najedzeniu się, stan po orgazmie). Faza 
druga podlega habituacji w OUN (ujemnemu sprzężeniu zwrotnemu), a faza pierwsza 
nie. Faza pierwsza związana jest z odruchami warunkowymi opartymi o układ 
dopaminergiczny podlegającymi warunkowaniu środowiskowemu oraz uczeniu 
asocjacyjnemu. Faza druga oparta jest o układ opioidowy i odruchy bezwarunkowe. 
Gdyby nie zjawisko habituacji moglibyśmy zrobić sobie krzywdę jedzeniem lub seksem. 
Narkotyki właściwie nie podlegają zjawisku habituacji w mózgu a dodatkowo mają 
zdumiewającą właściwość uczulania go na oczekiwanie przyjemności (nagrody), czego 
nie potrafi żadna fizjologiczna przyjemność. OUN próbuje się bronić przed działaniem 
narkotyku obniżając przyjemność z konsumpcji poprzez fizjologiczne mechanizmy 
kompensujące (np. zmiany wrażliwości receptorów, produkcje MAO), przez co dochodzi 
do coraz większej różnicy między przyjemnością oczekiwaną a uzyskiwaną. Następuje 
coraz silniejszy wzrost napięcia związany z oczekiwaniem nagrody – faza pierwsza, 
która paradoksalnie nie może zostać zaspokojona – faza druga. Wyuczenie takiego 

                                                
1  Neurobiology of opiate abuse. Trends Pharmacol Sci 1992, 13: 185-193. 
2  The neural basis of drug craving TE Robinson, KC Berridge – Brain Res. Rev., 1993. 
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zachowania i niemożność osiągnięcia fazy zaspokojenia prowadzi do obsesji brania i 
uzależnienia. Hipoteza ta również dość dobrze tłumaczy dlaczego myszy zmuszane do 
picia wody z kokainą (przy braku alternatywy) znacznie trudniej się uzależniają niż 
myszy które same mogą wybierać między czystą wodą a wodą z kokainą. W tym drugim 
przypadku tzw. nienormalne uczenie asocjacyjne opisane przez Di Chiare ma właśnie 
miejsce. To właśnie aktywny wybór samopodawania narkotyku prowadzi do 
wbudowania się tej czynności w układ nagrody zwierzęcia a w konsekwencji do choroby 
mózgu – uzależnienia. Doświadczenia na myszach mają swoje przełożenie kliniczne, 
znane są przypadki osób przyjmujących biernie morfinę (zaordynowana przez lekarza 
oraz podawana przez pielęgniarki) które poddają się procesowi terapii z dużą 
skutecznością (ponad 95%) (Robinson, Davis, Nurco, 1974).  

Z drugiej strony osoby, które same zdecydowały o samointoksykacji i aktywnie 
samopodawały narkotyki leczą się bardzo trudno (4-10%). Proces podejmowania 
decyzji o samopodawaniu narkotyku wydaje się być kluczowym dla powstawania 
zależności psychicznej u zwierząt oraz ludzi (Stefański, Landenheim, Lee, Cadet, 
Goldberg, 1999), a nawet dla samego działania narkotyku np nikotyna działa 
nagradzająco przy samopodawaniu i awersyjnie przy biernej intoksykacji. Hipoteza Di 
Chiary tłumaczy również dość dobrze nieodwracalność tego procesu czyli praktyczną 
"nieuleczalność" uzależnienia. Wytworzone wskutek plastyczności mózgu nowe 
połączenia neuronalne w OUN jak i nienormalna emocjonalna pamięć działania 
narkotyku pozostają do końca życia zwierzęcia jak również i człowieka. Właśnie ta 
pamięć jest przyczyną częstych nawrotów osób uzależnionych. Jest ona odpowiedzialna 
za pobudzanie ciała migdałowatego i kory przedczołowej w mózgu osoby uzależnionej. 
Ośrodki te z kolei pobudzają jądro półleżące oraz pole brzuszne nakrywki (VTA) 
wymuszając zachowania poszukiwawcze narkotyku właściwie z pominięciem woli 
uzależnionego, a czasem nawet i świadomości. Leczenie uzależnienia polega zatem na 
wyuczaniu nowych odruchów i nawyków w procesie terapii. Zachodzące w jej trakcie 
neuronalne zmiany w mózgu równoważą i przeciwdziałają starym zachowaniom. Jest to 
więc proces długotrwały wymagający niezwykłej determinacji oraz aktywnego udziału 
osoby uzależnionej. Może być on w przyszłości wspomagany przez leki hamujące 
zachowania poszukiwawcze prowadzące do przymusu brania (ang. craving). Są to leki 
blokujące receptory glutarminergiczne (np. memantyna, ibogaina), oraz receptory 
dopaminergiczne (np. 1-metylo-1,2,3,4-terahydroizochinolina). Z lekami hamującymi 
przymus brania wiąże się obecnie wielkie nadzieje. Leki te nie będą leczyć uzależnienia 
jako takiego lecz likwidować lub zmniejszać ilość nawrotów. 

Główne objawy uzależnienia, występujące przy prawie każdym jego typie to: 
 Zachowanie szybko staje się nawykowe.  
 Jest częste, regularne i stereotypowe.  
 Zabiera znaczną część czasu.  
 Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, 

małżeńskich i innych.  
 Ma charakter kompulsywny.  
 Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie.  
 Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego.  
 Zespół abstynencyjny, po odstawieniu substancji, lub zaprzestaniu kontaktu z 

daną sytuacją.  



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 77 

Nałóg wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osoby uzależnionej, ale 
również na zachowania społeczne. Z uzależnienia mogą wynikać kłopoty w pracy, 
rozpad związku małżeńskiego lub innej struktury o charakterze rodzinnym, zanik więzi 
rodzic – dziecko czy dziecko – dziecko. 

Uzależnienia są również często przyczyną zachowań o charakterze 
kryminogennym, np. z powodu nadużycia alkoholu popełniono w Polsce na sto takich 
zanotowanych przypadków 77 zabójstw, 58 umyślnych podpaleń, 79 pobić i zranień i aż 
82 przestępstwa o podłożu seksualnym (Sillany, 1994, s. 17. ). 

 
3. Definicja narkomanii 
 
Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia z 1957 roku przyjął 

następująca definicję narkomanii: 
NARKOMANIA - jest stanem zatrucia okresowego lub chronicznego 

spowodowanym powtarzającym się przyjmowaniem narkotyków w postaci naturalnej 
lub syntetycznej. 

To pojęcie narkomanii nie objęło wszystkich stanów, związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych. Dotyczy tylko użycia klasycznych narkotyków. Obecnie w 
użyciu są takie pojęcia jak: "toksykomania", "farmakomania", "lekozależność". Ten 
ostatni termin został wprowadzony przez Komitet Ekspertów Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) w 1968 roku dla określenia "...stanu psychicznego, a czasem fizycznego 
wywoływanego interakcją między żywym organizmem a lekiem charakteryzującym się 
reakcjami behawioralnymi i innymi, które zawsze obejmują przymus okresowego lub 
ciągłego przyjmowania leku w oczekiwaniu na jego efekt natury 
psychicznej.."Narkomanię eksperci zdefiniowali jako "...stan okresowej lub przewlekłej 
intoksykacji przynoszącej szkodę osobnikowi i społeczeństwu wywołanej 
powtarzającym się zażywaniem leku naturalnego lub syntetycznego.."1. Narkomania 
charakteryzuje się: 

 nieodpartą koniecznością lub potrzebą przyjmowania leku i zdobywania go 
wszelkimi możliwymi drogami, 

  tendencja do zwiększania dawki, 
  psychicznym, a niekiedy fizycznym uzależnieniem się od działania leku. 
Według obowiązującej w Polsce Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 

narkomania – stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków 
odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku 
czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. 

Obowiązująca obecnie 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i 
Przyczyn Zgonów (ICD 10) opisuje: 
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji 
psychoaktywnych nadając im kody F10-F19  
Substancje psychoaktywne: 
F10 – alkohol 
F11 – opiaty 

                                                
1 Komitet Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1968  
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F12 – kanabinole 
F13 – leki uspokajające i nasenne 
F14 – kokaina 
F15 – inne substancje psychostymulujące, w tym kofeina 
F16 – substancje halucynogenne 
F17 – palenie tytoniu 
F18 – lotne rozpuszczalniki 
F19 – inne lub kilka substancji 
Jeśli pacjent przyjmuje kilka substancji, to jako główną koduje się tę, która jest 
przyjmowana w sposób ciągły i powodująca aktualne zaburzenie. Jeśli pacjent przyjmuje 
substancje w sposób chaotyczny, bez zwracania uwagi na ich rodzaj – F19. 

 
4. Narkomania jako problem społeczny 
 
W rozumieniu teorii środowiskowych (społecznych) liczba sygnałów 

,,pronarkotykowych”,  w przypadku braku lub  słabości odpowiednich zabiegów 
wychowawczych, może doprowadzić najpierw do pierwszego eksperymentu 
narkotycznego, a w konsekwencji kolejnych eksperymentów -do uzależnienia. 
Narkomania nie jest jednak wynikiem prostych relacji substancja psychoaktywna-
człowiek. Dowiedziono bowiem istnienia mechanizmów społecznych i cech 
biologicznych sprzyjających pojawieniu się uzależnienia; oczywisty jest też wpływ na 
rozwój tej patologii skali podaży narkotyków oraz czynników kulturowych, 
ekonomicznych i geograficznych. 

Czynniki mające wpływ na pojawienie się i rozwój zjawiska narkomanii, to: podaż 
(dostępność) narkotyków; wzorce kulturowe; wzorce społeczne; model reakcji 
prawnych; model i efektywność profilaktyki; skala zjawiska innych patologii 
społecznych; obecność czynnika w najbliższej rodzinie.  

Jak wskazano w pracy Young People and Drugs – Care and treatment, istnieją 
wyraźne czynniki ryzyka rozwoju narkomanii  wśród młodzieży (Young People and 
Drugs, 2006, s. 12 i nast.). Zalicza się do nich: środowisko wychowawcze 
(socjalizacyjne); występowanie narkomanii w środowisku szkolnym; status 
społeczny;kontakt ze środowiskiem kryminogennym; szanse życiowe (perspektywy); 
poziom akceptacji narkotyków; wiedzę o konsekwencjach zażywania narkotyków; stan 
profilaktyki narkotykowej. 

Uzasadnionym jest więc stwierdzenie, że narkomania to zjawisko 
wielowymiarowe (co do czynników koniecznych dla jej wystąpienia), wieloaspektowe 
(co do przejawów) i wieloczynnikowe (co do źródeł). 

 
5. Narkomania w Polsce 
 
Problem narkotyków, w porównaniu do alkoholizmu, jest  stosunkowo nowym 

zaburzeniem społecznym w Polsce. Jego początki sięgają lat 70. XX wieku i od tego czasu 
prowadzony jest monitoring używania nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz 
związanych z tym konsekwencji. Podkreślić należy, że samo zjawisko narkotyzowania 
się przez wiele dekada ograniczone było do specyficznych grup dzieci pochodzących z 
wyższych warstw społecznych, a także osób z tzw. marginesu społecznego. Chociaż w 
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aspekcie prawnym i definicjach w obu grupach mieliśmy do czynienia z tym samym 
problemem, to jednak były to różne zjawiska. Dotyczy to przede wszystkim typów 
przyjmowanych środków, jak również kontekstów sytuacyjnych . Jak się wydaje typy 
zachowań narkotykowych w pierwszych trzech dekadach II połowy XX wieku były 
pochodna silnych wpływów subkulturowych, zwłaszcza subkultury hippisowskiej oraz 
subkultur środowisk przestępczych. Stąd dominowały następujące substancje 
psychoaktywne: heroina, środki wziewne oraz leki. 

Wraz z powrotem kapitalizmu do Polski, po 1989  roku następowało szybkie 
zróżnicowanie zachowań narkotykowych, jak również pojawienie się nowych 
problemów. Współczesne nauki społeczne, zwłaszcza pedagogika i psychologia 
podkreślają występowanie ,,generatorów” zaburzeń zachowania człowieka, bardzo 
charakterystyczne dla ostatnich dwóch dekad. Zalicza się do nich zerwanie tradycyjnych 
więzi rodzinnych, pęd do sukcesu i żądza sukcesu, bardzo szybkie tempo życia , silne 
oddziaływanie wzorców medialnych, dostęp dzieci do treści, na odbiór których nie są 
przygotowane emocjonalnie i intelektualnie. Pojawiła się tez specyficzna grupa ludzi na 
przemiał, których funkcjonowanie społeczne, zwłaszcza zawodowe sprowadza ich do 
trybiku wielkiej maszyny. Badania nad takimi uwarunkowaniami narkomanii, jej skalą 
są dopiero przeprowadzane. 

Występowanie narkomanii, ujmowanej jako problem społeczny, datuje się na 
czas przełomu ustrojowego po 1989 i wiąże się, przede wszystkim, ze wzrostem podaży 
narkotyków – na co kluczowy wpływ miał rozwój zorganizowanej przestępczości.  

 
Tabela nr 1. Rozwój narkomanii z uwzględnieniem pozycji społeczno-ekonomicznej 

Obszar biedy i ubóstwa oraz marginalizacji 
społecznej 

Niski wiek pierwszych eksperymentów; 
przewaga narkotyków rodzimych; wyraźne 
interakcje narkomania – inne patologie społeczne 

Dominująca część społeczeństwa o 
zachowaniach konformistycznych i przeciętnej 
(średniej) pozycji 

Okazjonalne eksperymenty narkotykowe wśród 
nieletnich. Sięganie po narkotyki jako 
,,wzmacniacze” w pracy zawodowej  

Obszary bogactwa i ekstrawagancji kulturowej Narkotyki jako element ,,subkultury” przewaga 
narkotyków mocnych 

 
Przedstawiony powyżej schemat ma charakter umowny, a zaprezentowane w 

nim cechy dotyczą tzw. grup ryzyka. Ujawniane obecnie nowe cechy zjawiska 
narkomanii powinny zwracać uwagę na bardzo niebezpieczne zjawisko określane jako 
destygmatyzacja tzw. lekkich narkotyków oraz ,,oddzielenie” eksperymentów 
narkotykowych od zachowań wymagających potępienia i przeciwdziałania. 

Nowe trendy narkotykowe (uzależnieniowe) w Polsce po 2000 roku: 
 Zmniejszenie się narkomani wziewnej (lotne rozpuszczalniki) oraz zażywanie 

opiatów; 
 Stabilizacja narkotyzowania się wśród uczniów szkół gimnazjalnych i 

średnich; 
 Wzrost zażywania narkotyków wśród osób pow. 30 roku i w tzw. szybkich 

zawodach; 
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 Pojawienie się nowych substancji naturalnych, chemicznych i prekursorów; 
 Gwałtowny wzrost uzależnienia od dopuszczonych do obrotu substancji (leki, 

środki wzmacniające). 
 
6. Środowiskowe teorie podkreślające znaczenie rodziny w powstawaniu 

uzależnień 
 
Wśród licznych teorii wyjaśniających powstawanie uzależnień od substancji 

psychoaktywnych na uwagę zasługują te, które wskazują na znaczącą (kierunkową) rolę 
uwarunkowań rodzinnych. Jedna  z badaczek problemów uzależnień, J. Rogala-
Obłękowska (2002, s. 83), wskazuje na dwie płaszczyzny analiz podejmowanych przez 
badaczy narkomanii młodzieżowej – koncepcje psychoanalityczne i koncepcje 
systemowe. Koncepcje psychoanalityczne skoncentrowane są na ustalaniu rodzinnych 
czynników, mogących być przyczyna powstawania uzależnienia u dziecka. Zalicza się do 
nich m.in. teorię percepcji środowiska rodzinnego Freda Streita . Natomiast teorie 
systemowe wyjaśniają charakterystyczne cechy rodzin narkomanów, jakie mogły być 
powodem powstania oraz podtrzymywania uzależnienia u młodych, funkcjonujących w 
nich osób. Do tej grupy analiz zalicza się m.in. homeostatyczny model rodziny 
narkomańskiej  Duncana H. Stantona. 

Wymienione wyżej teorie opierają się na założeniu wskazującym, że 
nieprawidłowo funkcjonująca rodzina jest istotnym prekursorem zachowań 
patologicznych wychowującej się w niej młodzieży. Na podstawie licznych badań 
autorzy tych teorii zauważyli, że wzorce rodzinne mogą skutkować szybszym sięganiem 
po substancje psychoaktywne, niższym wiekiem eksperymentów, jak również  wyborem 
określonej substancji. Psycholog Dorota Pstrąg uważa, iż nieprawidłowo funkcjonująca 
rodzina może spowodować ukształtowanie się osobowości dziecka podatnej na 
uzależnienie, jak również być powodem wielu stresogennych sytuacji, mogących stać się 
przyczyną inicjacji narkotykowej (Pstrąg, 2000, s. 32). 

 
6.1. Teoria percepcji środowiska rodzinnego Freda Streita 
 
Ważnym założeniem, na którym F. Streit oparł opracowaną przez siebie  teorię 

percepcji środowiska rodzinnego, jest twierdzenie, według którego rzeczywistość 
istnieje tylko w oczach osoby, która ja spostrzega (Gaś, 1994, s. 21) . Zdaniem  tego 
autora dzieci i ich rodzice w sposób odmienny interpretują to, co się dzieje w ich 
rodzinie oraz najbliższym środowisku. Ta odmienność ocen obejmuje m.in. następujące 
sytuacje: postawy rodziców względem dzieci, wsparcie emocjonalne rodziców, ich 
miłość do dzieci, a nawet cechy rodziców, wzajemne relacje w rodzinie, w tym także 
między rodzicami a pozostałym rodzeństwem. 

Obserwując liczne przypadki zachowań narkotykowych, Streit doszedł do 
wniosku, że jeżeli dziecko wyżej opisane wskaźniki sytuacji rodzinnej interpretuje jako 
niekorzystne, mogą pojawić się u niego zaburzenia w zachowaniu, do których zalicza się 
m.in.  zażywanie substancji psychoaktywnych. Dla dowiedzenia tak sformułowanej 
hipotezy, autor ten zbadał percepcję postaw rodzicielskich dzieci i młodzieży (Gaś, 1994, 
s. 21), u których występowały zachowania patologiczne. Na ich podstawie ustalił 
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prawidłowości występujące między tymi postawami, a preferowanymi przez dzieci 
rodzajami środków psychoaktywnych. Zależności te zaprezentowano w tabeli poniżej. 

 
Tabela nr 2. Postawy rodziców a zażywanie środków psychoaktywnych u dzieci 
Percepcyjne postawy rodzicielskie Typ preferowanych 

środków Wskaźniki Wymiary 

Kochająca swoboda Umiarkowana wolność, 
zachęcanie do niezależnego 
myślenia, zachęcanie do 
nabywania umiejętności 
społecznych, równość 
traktowania 

Nie występuje 
miłość Pozytywne ocenianie, 

współdziałanie z dzieckiem, 
okazywanie uczuć, okazywanie 
emocjonalnego wsparcia 

Kochająca kontrola Stymulowanie rozwoju 
intelektualnego, koncentracja na 
dziecku, chęć posiadania dziecka 
dla siebie, ochranianie dziecka 

Kontrola  Ingerowanie w życie 
dziecka, wymaganie tłumienia 
agresji, wzbudzanie poczucia 
winy, autorytatywne kierowanie Środki uspokajające i 

pobudzające, alkohol   
Wroga kontrola  Stosowanie ograniczeń, 

kar, uporczywe dopominanie się 
o wykonanie poleceń 

Wrogość  Negatywne ocenianie, 
skłonność do irytacji, odrzucanie 
dziecka i lekceważenie go Opiaty, heroina 

Wroga swoboda  Lekceważenie dziecka, 
ignorowanie go 

Wolność (swoboda) Brak kontroli nad 
dzieckiem, nie stosowanie 
żadnej dyscypliny 

LSD, marihuana 
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Rys. 1. Rodzinne uwarunkowane powody przyjmowania substancji  

psychoaktywnych przez dzieci i młodzież według F. Streita (za: Gaś, 1994) 
 
Odczuwanie braku więzi z rodziną 
 
 
 
 poczucie nieszczęśliwości, nudy, izolacji społecznej 
 poczucie niemożności kontrolowania swojego życia 
 brak zainteresowania życiem szkolnym, nauką 
 brak zainteresowania życiem zgodnym z normami reliligijnymi i etycznymi 
 
 
 
 zwiększenie podatności na presję grupy rówieśniczej w zakresie używania 

narkotyków i alkoholu 
 
 
 
 
 przyjęcie środka 
 
 
 
 zmiana percepcji swojej sytuacji rodzinnej spowodowana przyjęciem środka 
 
 
 
 iluzja braku problemów wynikających z niekorzystnej percepcji swojej sytuacji 

rodzinnej 
 

 
 
 
 chęć przyjęcia kolejnej dawki 

 
Według F. Streita młodzież nieodczuwająca więzi  z rodzicami jest bardziej 

narażona na presję rówieśniczą w zakresie zachowań patologicznych, w tym picia 
alkoholu i eksperymentowania z narkotykami. Następnie zażywanie narkotyków przez 
dziecko uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie rodziny, w zakresie relacji między  
rodzicami, jak i relacji rodzice-dziecko. Skupienie się na problemie narkotykowym 
dziecka skutkuje ,,zamazaniem” innych ważnych problemów rodziny. 
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6.2. Homeostatyczny model rodziny narkomańskiej Duncana H. Stantona 
 
Duncan H. Stanton pojmuje rodzinę jako wzajemnie powiązany interpersonalny 

system . Według tego badacza w rodzinie narkomańskiej system ten nie funkcjonuje 
prawidłowo, ze względu na zaburzone relacje między poszczególnymi członkami 
rodziny. Dziecko zażywające narkotyki koncentruje uwagę rodziców na swoim 
zachowaniu odwracając  ją tym samym od wielu istotnych dla niej spraw, jak również 
konfliktów między rodzicami. Sytuacja narkomańska dziecka pełni tym samym rolę 
specyficznego stabilizatora w relacjach między nimi (Rogala-Obłękowska, 1999, s. 96).  
Tak więc zażywanie substancji uzależniającej przez dorastające dziecko utrzymuje 
funkcjonowanie rodzinne w sztucznie zaadaptowanej do tej patologicznej sytuacji 
homeostazie rodzinnej. 

Podstawą wypracowania powyższych tez stała się dla Stantona analiza 
przeprowadzonych badań (Gaś, 1994, s. 25), według których matki narkomanów 
odczuwają silną potrzebę symbiotycznego związków ze swoim dzieckiem. Dlatego też 
cykl zaburzonych interakcji w rodzinie zostaje zapoczątkowany w okresie, w którym 
dziecko zaczyna dorastać i stopniowo coraz bardziej chce  się uniezależnić od rodziców, 
natomiast nasila się w okresie, w którym decyduje się samodzielnie prowadzić życie 
poza domem. 

Według omawianego modelu przyjmowanie środka uzależniającego przez 
dorastające dziecko powoduje niemożność jego pełnego usamodzielnienia, co zdaniem 
autora, jest jego odpowiedzią na brak zgody rodziców na jego usamodzielnienie. W tym 
okresie pojawiają się u dorastającej osoby sprzeczne dążenia, polegające na 
jednoczesnej chęci samodzielnego funkcjonowania, jak i spełnienia ,,oczekiwań” 
rodziców. Tak więc używanie środków psychoaktywnych skutkuje popadnięciem w 
uzależnienie, może wydawać się rozwiązaniem tego dylematu. 

Jak zauważył w swoich badaniach Stanton, stan uzależnienia młodej osoby 
okazuje się wtedy pozornym rozwiązaniem, pozwalającym na utrzymanie sztucznej 
homeostazy w funkcjonowaniu rodziny. Sztuczność tego stanu i jego negatywny wpływ 
na funkcjonowanie dziecka, jak i rodziców nie budzi wątpliwości. Stanton przedstawia 
różne płaszczyzny, na których zażywanie środka w tej zaburzonej sytuacji zdaje się 
przynosić  patologicznie funkcjonującej rodzinie korzyści (oczywiście pozorne). 

 
Tabela nr 3.  Płaszczyzny rozwiązywania dylematu zależności-niezależności za pomocą 

przyjmowania środka  wg D. Stantona 
PŁASZCZYZNY 

Indywidualna psychofarmakologia (doznawanie euforii porównywanej z symbiotycznym związkiem 
z matka, redukcja lęku związanego z oddzieleniem od matki i podjęciem samodzielnego życia, złudne 
poczucie niezależności, jak i bliskości) 

Zachowanie agresywne (subiektywne poczucie siły, możliwości osiągnięcia niezależności, jakie 
umożliwia zażywanie heroiny) 

Relacje seksualne (zażywanie heroiny potraktowane jako substytut doświadczeń  seksualnych, na 
skutek nieumiejętności wchodzenia w głębokie relacje interpersonalne z osobami spoza rodziny) 
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Przedstawione wcześniej dylematy, mogące pojawić się w życiu narkomana, nie 
są przez niego przeżywane świadomie, tak jak rodzice, z reguły, świadomie nie 
nakłaniają go do zażywania narkotyków ani innych patologicznych zachowań. Zatem na 
podstawie prezentowanej tu teorii można powiedzieć, że matki utożsamiające pełne 
usamodzielnienie się dziecka z poczuciem jego utraty mogą podświadomie uwikłać je w 
problem uzależnienia narkotykowego. 

 
6.3. Zgeneralizowany model interakcji społecznych Denis B. Kandel 

 i współpracowników 
 
Według Kandel zażywanie wysokoprocentowych alkoholi przez rodziców, w 

obecności dzieci, potęguje ryzyko ich zażywania przez potomstwo, co w konsekwencji 
może doprowadzić do rozwoju uzależnienia. Kandel uważa, że ryzyko zażywania 
narkotyków przez młodzież jest spotęgowane zażywaniem narkotyków przez ich 
rodziców, a także nieprawidłowymi postawami rodzicielskimi, w tym nadmierną 
kontrolą dziecka oraz brakiem spójnych wymogów dyscyplinarnych wobec niego. 
Badaczka przyjęła, że powstawanie uzależnienia nie jest faktem jednorazowym, lecz 
wynikiem pewnego procesu, na który składają się trzy etapy. Na każdym z nich 
wiodącymi są inne źródła wpływów interpersonalnych, co zostało przedstawione w 
tabeli poniżej. 

 
Tabela nr 4.  Zależności pomiędzy wpływem społecznym a używaniem narkotyków 

ETAPY Rodzaj wpływu społecznego Sposób odurzania się 

Etap 1 Modelowanie zachowań przez 
rodziców 

Używanie wysokoprocentowych 
alkoholi 

Etap 2 Wpływy rówieśników Używanie marihuany 

Etap 3 Relacje z rodzicami Używanie innych narkotyków 
 
Kandela w swoich badaniach wskazała także inne czynniki, które mogą zwiększać 

ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Zaliczyła do nich nieprawidłowe 
postawy rodzicielskie, takie jak nadmiernie dominująca, nadmiernie kontrolująca czy też 
odrzucająca. Prowadzone badania wskazywały na ważną implikację – jakość relacji 
między rodzicami, a dzieckiem ma szczególne znaczenie na trzecim etapie zażywania 
środka. Istotnym czynnikiem chroniącym stają się wtedy bliskie relacje z rodzicami. 
Brak spójnych wymagań dyscyplinarnych , nadmierna kontrola rodzicielska oraz 
zażywanie narkotyków przez rodziców potęguje natomiast ryzyko ich zażywania przez 
młodzież. Wpływ rodziny na dziecko ustępuje miejsca wpływowi rówieśniczemu 
jedynie na drugim etapie zażywania środka. 

 
6.4. Teoria interakcji rodzinnych Judith S. Brook    
 
Czynnikami zwiększającymi ryzyko ukształtowania się uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych są słaba więź z rodzicami, niekorzystne indywidualne cechy psychiki 
jednostki oraz obserwacja niewłaściwych zachowań rodziców (Rogala-Obłękowska, 
1999, s. 90-91). 
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Tablela 5. Czynniki warunkujące prawidłowe relacje między rodzicami a 

dzieckiem wg J.S. Brook i współpracowników (1990)  
Czynniki  

Akceptowanie przez rodziców 
społecznie uznawanych wartości 

Wychowywanie oparte na miłości i 
wspieraniu emocjonalnym dziecka 

Sprawowanie kontroli rodzicielskiej 
nad dzieckiem 

Przystosowanie społeczne i dojrzałość 
emocjonalna matek 

Determinanty przyjmowania narkotyków przez młodzież wg J.S. Brook 

Brak emocjonalnego 
związku z rodzicami 

 

Nieprawidłowa 
osobowość, wskazująca na 
nieprzystosowanie społeczne  

 

Zwiększenie 
podatności na wpływ 
rówieśniczych grup 
dewiacyjnych, np. 
narkomańskich  

Niekorzystna charakterystyka indywidualna 
jednostki: słaba integracja ,,ego” niska samoocena, tendencja 
do depresji, zachowań agresywnych i buntowniczych  

 Zwiększone ryzyko 
przyjmowania narkotyków 
przez młodzież  

Uczenie społeczne: modelowanie patologicznych 
zachowań dzieci przez obserwację niewłaściwych zachowań i 
postaw rodziców (np. przyjmowanie narkotyków przez 
rodziców, akceptacja takich zachowań)  

 
 
 
Podsumowanie 
 
Problematyka narkomanii jest zjawiskiem wielowymiarowym i trudno jest podać 

jedną przyczynę tego zjawiska. Niemniej w obecnych czasach mamy do czynienia z 
wieloma niekorzystnymi czynnikami społecznymi. Takimi  jak rozwój przestępczości 
zorganizowanej (łatwy dostęp do narkotyków nieznanego pochodzenia  i trudnej do 
ustalenia czystości chemicznej ), kapitalizm (wyścig szczurów i jedyny cel jakim jest 
zysk), patologiczne wzorce płynące telewizji i Internetu. To wszystko sprawia, że 
rodzina jest ,,zawieszona” w bardzo niekorzystnym otoczeniu co może prowadzić do 
powstawania niekorzystnych zachowań, niezależnie od stopnia integracji osobowości. 
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Wspólnota Cenacolo – drogą wyjścia z uzależnienia 
 
 
1. Powstanie Wspólnoty 
 
Wspólnota Cenacolo powstała w lipcu 1983 roku. Została założona przez siostrę 

Elwirę Petrozzi w Saluzzo, miasteczku w prowincji Cuneo (Piemont) we Włoszech. 
Oprócz siostry Elwiry przy pracy nad otwarciem pierwszego domu pomagały: siostra 
Aurelia oraz nauczycielka, pani Nives, jak również ośmiu narkomanów. Ten dom, który 
jest siedzibą i centrum wspólnoty został nazwany Cenacolo, co znaczy Wieczernik1. 

Z czasem wspólnota zaczęła rozszerzać swoją działalność na inne kraje, najpierw 
Europy, później też innych kontynentów. Obecnie istnieje ponad 50 domów Cenacolo na 
świecie, przeznaczonych zarówno dla chłopców jak i dla dziewcząt2. 

W Polsce są trzy domy Wspólnoty dla chłopców. Pierwszy z nich powstał, dzięki 
zaangażowaniu ks. Wacława Grądalskiego, w 2001 roku w Giezkowie k. Koszalina. Drugi 
w 2002 roku w Jastrzębiu Zdroju, a ostatni - pod Tarnowem w Porębie Radlnej, istnieje 
od 2004 roku3. 

Wspólnota Cenacolo żyje i utrzymuje się dzięki Opatrzności Bożej i własnej pracy. 
Np. na Bari hoduje oliwki i produkuje olej, który dzielony jest na inne domy, w Livorno 
produkuje sos pomidorowy sprzedawany na całym świecie. Zarobione pieniądze 
dzielone są na wszystkie domy, żeby płacić rachunki za światło, wodę i ogrzewanie. 
Natomiast jedzenie i ubrania mogą pochodzić tylko z ofiar4. Siostra Elwira jest zdania, że 
skoro narkomani zmarnowali tyle darów Bożych, niech o nie teraz proszą5. 

Wspólnota, od 1986 roku, wydaje magazyn "Risurrezione" (,,Zmartwych-
wstanie"). Powstał on, aby dawać świadectwo o życiu we Wspólnocie. Jego zadaniem 
jest docieranie do rodzin zranionych, wylęknionych, pozbawionych nadziei, aby 
otwierać na nowe życie, pełne przebaczenia, miłosierdzia, nadziei i światła. Ma on 
przede wszystkim docierać do młodych. Pokazać im jak wielkim darem jest życie, które 
należy bronić, pielęgnować, doceniać i w pełni rozwijać6. 

                                                
1 http://www.mbkp.info/varia/cenacolo.html. 
2 http://www.comunitacenacolo.it. 
3 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
4 http://www.mbkp.info/varia/cenacolo.html. 
5 J. Grzegorzek, Znak czasu i znak Opatrzności Bożej w 700-lecie parafii. O Wspólnocie 
"Wieczernik" (Cenacolo) w parafii Krzyżowice, pobrane ze strony www:  
http://www.wiadomosci.archidiecezja.katowice.pl w dniu 10.01.2010. 
6 http://www.comunitacenacolo.it. 
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2. Cel istnienia Wspólnoty 
 
Wspólnota Cenacolo jest stowarzyszeniem chrześcijańskim, które powstało, aby 

nieść pomoc młodym ludziom z problemami, szczególnie narkomanom. Przygarnia pod 
dachy swoich domów młodych niezadowolonych, zbuntowanych, rozczarowanych, 
pragnących odnaleźć własną tożsamość, radość i sens życia1. To głównie osoby z głębokim 
smutkiem, zdesperowane, mające do czynienia z różnymi nałogami2.  Jednak wspólnota 
jest otwarta na wszystkich, którzy chcą skorzystać z jej pomocy, nawet tych, którzy nie 
są uzależnieni, a np.: pragną lepiej zrozumieć wolę Bożą3. 

Do wspólnoty nie są, jedynie, przyjmowane osoby z zaburzeniami psychicznymi 
(np. schizofrenią), gdyż nie ma możliwości zapewnienia im stałej i specjalistycznej 
opieki medycznej, której potrzebują4. 

 
3. Wstąpienie do Wspólnoty 
 
Jednym z najtrudniejszych problemów w procesie uzdrawiania osoby 

uzależnionej jest jej decyzja o wstąpieniu do Wspólnoty. Najczęściej bywa tak, że osoba 
tak długo nie chce wstąpić do Wspólnoty, jak długo ma nadzieję, że znajdzie kawałek 
chleba i pieniądze na codzienną „działkę”5. Często, to czy dziecko wejdzie na drogę 
uzdrawiania, zależy od rodziców i ich zdeterminowania. Raczej rzadko zdarza się, że 
młodzież sama szuka pomocy i decyduje się na kontakt ze Wspólnotą oraz wstąpienie do 
jednego z domów, chociaż istnieją takie przypadki. Jednak, na ogół, to rodzice muszą 
podjąć radykalne kroki i zgodnie z zaleceniami Wspólnoty, wyrzucić uzależnione 
dziecko z domu, aby nie mogło ich nadal wykorzystywać. Rodzice, którzy zauważyli 
problem u swojego dziecka, powinni postępować wg następujących zaleceń6: 

1) Zgłoszenie się na spotkanie dla rodziców wspierających CENACOLO. 
2) Zapoznanie się z materiałami i zdobycie choćby minimum wiedzy o 

uzależnieniach. 
3) Podjęcie decyzji o umieszczeniu dziecka we Wspólnocie, wyrażenie zgody 

na warunki określone przez CENACOLO. 
4) Skuteczne przeprowadzenie interwencji wobec osoby uzależnionej po 

uprzednim przygotowaniu się i przećwiczeniu tego trudnego zadania. 
5) Poinformowanie osoby uzależnionej o podjętej decyzji i ograniczeniach, 

jakie zostaną jej wprowadzone do czasu wejścia do Wspólnoty. 
6) Rozpoczęcie konsultacji (kolokwii) prowadzonych bezpośrednio przez 

Wspólnotę dla kandydata i jego rodziców. 
7) Doświadczenie przez próbne pobyty kandydata w jednym z domów 

Wspólnoty (tzw. dni robocze). 

                                                
1 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
2 http://www.comunitacenacolo.it. 
3 Tamże. 
4 Tamże. 
5 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
6 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
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8) Przyjęcie kandydata do Wspólnoty. Rodzice czy dziecko nie decydują,  
w którym z domów będzie umieszczone - o tym decyduje Wspólnota. 

9) Uczestnictwo rodziców i ewentualnie innych członków rodziny  
w spotkaniach RODZIN CENACOLO, włączenie się do współpracy1. 

Jeżeli uzależniony chce przystąpić do Wspólnoty, zgłasza się i zostaje skierowany 
na tzw. kolokwia wstępne. Jest to okres, w którym poznaje styl życia wspólnoty oraz 
zastanawia się nad swoją wolą przemiany. Jest to czas, który pomaga w zjednoczeniu 
rodziny oraz przygotowaniu osoby do życia we Wspólnocie. Po odbyciu kilku tygodni 
kolokwii uzależniony zostaje zaproszony do spędzenia kilku dni (od rana do wieczora) 
w jednym z domów wspólnoty, aby poznać jak wygląda dzień powszedni we 
Wspólnocie. Jeżeli po takim doświadczeniu osoba nadal pragnie wstąpić do Wspólnoty i 
wydaje się być gotowa do przyjęcia jej zasad, zostaje przyjęta. Przystąpienie do 
Wspólnoty jest darmowe2. 

 
4. Dzień we Wspólnocie 
 
6.00 – spotkanie w kaplicy, modlitwa (pierwsza część Różańca); 
jeden z członków czyta z lekcjonarza fragment Biblii, przypadający na dany dzień, 

komentując go, może opowiedzieć o tym, co przeżywa, dzieląc się swymi problemami i 
trudnościami (pokonuje strach, że inni poznają, jakim jest w istocie), może prosić o 
wybaczenie swoich negatywnych reakcji, może uwolnić się od kompromisów, które 
mogą zepsuć dzień oraz poprosić o pomoc pozostałych braci. 

Śniadanie - jeden z członków Wspólnoty czyta swój dziennik. 
Praca - każdy wykonuje swoje zadania. 
12.00 – obiad; 
czas wolny - przeznaczany na rozmowy, pranie osobistej bielizny. 
13.30 – praca, podczas niej jest czas na odmówienie drugiej części Różańca. 
Ok. 18.00 – podwieczorek; 
wspólna modlitwa członków Wspólnoty – trzecia część Różańca (w kaplicy lub na 

ulicy), na koniec modlitwy rozmowa o swoich przeżyciach i wrażeniach, jakie nasuwają 
się po przeczytaniu Ewangelii przypadającej na dany dzień. 

Ok. 20.00 – kolacja, jeden z członków Wspólnoty czyta swój dziennik; 
czas wolny, czas na pisanie dziennika (o swoich przeżyciach w pracy i na 

modlitwie). 
 22.00 - gaszenie świateł w domu i spoczynek3. 

 
5. Metody pracy 
 
W Cenacolo nie korzysta się ze środków farmakologicznych, ani środków 

zastępujących narkotyki, nie ma zajęć z psychoterapeutami czy innymi specjalistami. We 
Wspólnocie, natomiast, stosuje się inne metody, jak: modlitwa, praca, przebywanie 

                                                
1 Tamże. 
2 http://www.comunitacenacolo.it. 
3 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
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razem z innymi, „Anioł Stróż”, pisanie dziennika (diariusza), nauka języków obcych, 
zajęcia sportowe, muzyka, śpiew, taniec, teatr, pantomima, nagrywanie płyt CD i DVD, 
rękodzieło artystyczne, uprawy przypraw, warzyw, owoców. To terapia, w której 
Wspólnota przywraca młodym ludziom sens istnienia1. 

Można powiedzieć, że we Wspólnocie podstawowymi narzędziami są: 
intensywna modlitwa i praca, przeplatane ze sobą. Formą modlitwy, która szczególnie 
jest obecna w Cenacolo, jest Różaniec. Jednak równie ważne jest czytanie i słuchanie 
Słowa Bożego oraz tzw. dzielenie się Słowem, czyli rozmawianie o tym, co dla danej 
osoby jest ważne w konkretnym Słowie, co Bóg przez nie mówi, jak osoba go 
doświadcza2. W każdym domu Wspólnoty znajduje się kaplica, która jest miejscem 
zarówno modlitwy wspólnej jak i osobistej3. 

Praca jest równie ważną, jak modlitwa, częścią życia w Cenacolo. Członkowie 
Wspólnoty wszystko robią sami: pieką chleb, sprzątają dom, wykonują prace murarskie, 
ogrodnicze, stolarskie4. Przy czym najważniejszą pracą, jaką podejmują osoby 
uzależnione, jest budowanie swojego wnętrza. Tak naprawdę nie jest ważne, co się robi, 
tylko jak się to robi. Praca sprzyja także lepszemu wzajemnemu poznaniu się, ułatwia 
zawieranie przyjaźni, dlatego pracuje się wspólnie5. 

W Cenacolo nikt nie jest sam, gdyż uważa się, że narkomania to efekt samotności. 
Dlatego każdy nowo przybyły do Wspólnoty dostaje swojego „Anioła Stróża”, czyli 
osobę, która jest w domu co najmniej kilka miesięcy, której zadaniem jest towarzyszyć i 
opiekować się, 24 godziny na dobę, swoim podopiecznym. „Anioł Stróż” ma wprowadzić 
w styl życia we Wspólnocie. On razem z nowym chłopakiem pracuje, je, modli się. 
Zazwyczaj, na początku, musi pracować zamiast niego, bo nowicjusz nie ma siły ani woli, 
by pracować i cierpieć. Razem z nim walczy z chęcią ćpania i czynienia zła, która jest 
bardzo silna. Bardzo ważne jest to, że „Anioł” to ktoś, kto przeszedł tę samą drogę, zna 
problemy osoby uzależnionej, pamięta jak się czuł przychodząc do Wspólnoty. To też 
ktoś, kto cały czas jest obok i słucha, a później potrafi powiedzieć szczerze, co usłyszał. 
Nie osądza, ale cierpliwie trwa przy swoim podopiecznym. Taka relacja jest korzystna 
dla obu stron. Dla podopiecznego, bo zawsze jest przy nim ktoś, kto go wspiera, dzięki 
komu może doświadczyć bezinteresownej troski, relacji opartej na przyjaźni. Dla 
„Anioła”, bo uczy się dawać siebie, w cierpieniu uczy się kochać drugiego człowieka6. 

W Cenacolo każdego wieczoru trzeba opowiedzieć o własnym życiu i relacjach z 
innymi. Często osoby uzależnione mają problemy ze słuchaniem i byciem słuchanym. 
Dlatego tak ważna jest nauka mówienia i słuchania o sobie prawdy, tego co dobre i co 
złe, akceptacji siebie. Osoba uzależniona musi zaakceptować prawdę o sobie, zwłaszcza 
tę trudną do przyjęcia i odrażającą, aby mogła sobie wybaczyć. Przebaczenie sobie i 
innym jest bardzo istotne w procesie wychodzenia z uzależnienia7. 

Różne inne działania podejmowane przez uczestników Wspólnoty, jak tworzenie 
zespołów muzycznych, grup teatralnych czy tanecznych, służą odkrywaniu i rozwijaniu 

                                                
1 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
2 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
3 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
4 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
5 Tamże. 
6 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. oraz http://www.mbkp.info/varia/cenacolo.html. 
7 http://www.mbkp.info/varia/cenacolo.html. 
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ich zdolności. Jest to poszukiwanie ich mocnych stron, aby mogli odbudować swoje 
poczucie własnej wartości, zobaczyć i doświadczyć tego, że ich życie może mieć sens, 
mogą przeżywać prawdziwą radość i nie muszą do tego celu używać narkotyków ani 
innych środków. 

 
6. Rodzina 
 
Uzależnienie, w które popada młody człowiek zawsze, w jakiś sposób, wiąże się z 

jego sytuacją rodzinną. Problem narkomanii i innych uzależnień ma swoje źródła 
właśnie w rodzinie. Dlatego tak ważne, w całym procesie uzdrowienia osoby we 
Wspólnocie Cenacolo, staje się uzdrowienie rodziców i rodziny. To rodzice muszą zaufać 
Wspólnocie, przyjąć jej zasady, przełamać pojawiający się wstyd i podjąć współpracę1. 
Wspólnota nie zostawia ich samych z problemem, ale proponuje organizowanie 
cotygodniowych (lub przynajmniej raz w miesiącu) spotkań rodziców, których dzieci są 
w Cenacolo. Takie spotkania mają na celu wzajemne wspieranie się we wzrastaniu w 
wierze i uzdrowieniu. Na każdym spotkaniu najważniejsza jest wspólna modlitwa 
różańcowa. Ponadto rodzice podejmują ważne dla nich tematy i wymieniają swoje 
doświadczenia, dzięki czemu poznają lepiej siebie i innych. Te spotkania odbywają się w 
poszczególnych regionach, ale oprócz nich Wspólnota organizuje też spotkania 
międzynarodowe, raz na sześć miesięcy. Można na nich usłyszeć świadectwa zarówno 
ludzi młodych, jak i rodziców. Pomagają one w prawdziwym wzrastaniu rodziny, 
przygotowując ją na przyjęcie uzdrowionego narkomana po wyjściu ze Wspólnoty2. 

Ważną rolę pełni współpraca rodziny ze Wspólnotą, gdyż po przyjęciu do niej 
osoby uzależnionej, nie może ona liczyć na żadną pomoc ze strony rodziców ani na to, że 
przyjmą ją, jeśli przed ustalonym czasem zdecyduje się opuścić Wspólnotę. Jeśli rodzice 
lub krewni przygarną osobę, która samowolnie opuściła dom Cenacolo, wspólnota nie 
przyjmie jej powtórnie. Ta zasada jest bardzo skuteczna, bo jeśli rodzice się złamią i 
przyjmą córkę czy syna, który samowolnie opuścił Wspólnotę - zaprzepaszczają szansę, 
jaką mu dali i cała "zabawa" zaczyna się na nowo. Pomoc dla osoby uzależnionej polega 
właśnie na takim spiętrzeniu jej kryzysu, by był pożądany skutek. Dlatego warto stanąć 
w prawdzie i poinformować całą rodzinę o problemie, by wszyscy wiedzieli, jak postąpić 
w takiej sytuacji3. 

 
 
7. Wyjście 
 
Czas pobytu we Wspólnocie Cenacolo jest bardzo zróżnicowany. Zazwyczaj pobyt 

w niej trwa 3-4 lata, ale nie istnieje określony termin, po którym trzeba odejść. Siostra 
Elwira mówi, że wtedy członek Wspólnoty jest gotowy do samodzielności, gdy wybierze 
modlitwę na całe swe życie4. On sam musi dojrzeć, poczuć i doświadczyć, że został 

                                                
1 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
2 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
3 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
4 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
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całkowicie przemieniony. To od jego rozwoju zależy czy jest gotowy, aby zacząć 
budować swoje życie na zewnątrz, poza Wspólnotą.  

Ok. 80% młodzieży, która skorzysta z tego, co proponuje Cenacolo, wychodzi z 
czynnego uzależnienia i zaczyna budować normalne, dojrzałe życie1. U większości, 
dłuższy czas przebywających we Wspólnocie, rodzi się pragnienie założenia własnej 
rodziny2. 

 
Zakończenie 

 
Uzależnienie to nie tylko „zatrucie” fizjologiczne i psychiczne, ale przede 

wszystkim - choroba duszy, dlatego we Wspólnocie Cenacolo proponuje się młodym 
ludziom tzw. Chrystoterapię3. Jako możliwość odmienienia swojego życia ukazuje się: 
spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem poprzez życie w dialogu, modlitwie, pracy, 
cierpieniu i prawdziwej przyjaźni4. To propozycja prostego, rodzinnego stylu życia 
przenikniętego wiarą. Cenacolo to, jak mówi Siostra Elwira, bycie z Panem, który 
najlepiej wie, czego potrzebujemy i jest najlepszym psychologiem i najlepszym 
lekarzem5. To też bycie z drugim człowiekiem, dzięki któremu można dostrzec wartość 
życia, wejść na drogę walki o własne uzdrowienie i podjęcia próby wyjścia z 
uzależnienia, zmierzenia się z problemem. Cenacolo odpowiada na najgłębsze potrzeby 
człowieka uzależnionego, daje mu bliskość i zaufanie innych osób, a zarazem odnosi się 
do jego duchowości – daje mu oparcie w Bogu. 
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2 J. Grzegorzek, Znak czasu… dz. cyt. 
3 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
4 http://www.comunitacenacolo.it. 
5 http://www.nie-narkotykom.sos.pl/ocenacolo.htm. 
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Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym  
a poczucie własnej wartości  i relacje interpersonalne z najbliższymi 

u Dorosłych Dzieci Alkoholików 
 
 

Problematyka dotycząca skutków wzrastania w rodzinie z problemem 
alkoholowym staje się coraz częściej przedmiotem różnego typu badań i analiz. Jednak 
w tym zakresie wciąż jest jeszcze wiele niewyjaśnionych kwestii. 

Podstawowym celem analiz zawartych w ramach tego opracowania jest 
uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące skutków wzrastania w rodzinie z 
problemem alkoholowym. Czy fakt wychowywania się w rodzinie z problemem 
alkoholowym u każdego powoduje bolesne skutki odczuwane w dorosłym życiu? A jeśli 
nie wszystkie osoby wychowywane w tego typu rodzinach odczuwają konsekwencje, to 
co na to  ma zasadniczy wpływ? W ramach badań podjęto także próbę odpowiedzi na 
pytanie – dotyczące zależności pomiędzy rolami pełnionymi w rodzinie z problemem 
alkoholowym a poczuciem własnej wartości Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz 
ich relacjami   z najbliższymi osobami. 

 
I. Teoretyczne podstawy badań 
 
1. Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna 
 
Rodzina, która nie spełnia prawidłowo swoich funkcji staje się rodziną 

dysfunkcyjną1. 
M. Ziemska (1975, s. 35-40) określa rodzinę mianem dysfunkcyjnej, gdy nie 

spełnia ona należycie swych zadań zarówno względem społeczeństwa (a więc funkcji 
prokreacyjnej, usługowo-opiekuńczej, socjalizacyjnej, psycho-higienicznej), jak i wobec 
swych członków (funkcji ekonomicznej, zaspokojenia potrzeb bytowych i opiekuńczych, 
czy emocjonalnych).  

                                                
1 Zagadnienie to było przedmiotem analiz m.in: Black (1981; 1989, 1993); Bradshaw (1997); 
Cermak, Rutzky (1998); Iwaniec, Sneddon, Monteith (2002); Jona (1997); Kmiecik-Baran (1998, 
2000); Kobiałka, Strzemięczny (1988); Krawczyk-Bocian, 2005; Kucińska ( 2002a-c, 2003); 
Lipowska-Teutch (1992, 1998); Marczak (1998); Mellibruda (1995, 1997a-b, 1999); Miller, 
Tuchfeld (1990); Niebrzydowski (1999); Ochmański (1985ab); Pacewicz (1992, 1994); 
Robinson (1998); Robinson, Rhoden (2003); Robinson, Woodside (1998); Ryś (2007, Ryś i Wódz 
(2003); Sobolewska (1992, 1997); Sztajner (1994); Sztander (1993, 2003); Woydyłło 
(1993;1998). 
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Rodzina dysfunkcyjna to rodzina o nieprawidłowych relacjach, takich, które 
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego. Często w rodzinach 
tego typu przyjmowane normy i pełnione role nie zostały wyraźnie nakreślone i 
zaakceptowane, a także kontakty z otoczeniem często nie są prawidłowe (por. np. Ryś, 
2001; Woronowicz, 2001).  

Bradshaw (1994, s. 59) uważa, że rodzina dysfunkcyjna to taka, która nie spełnia 
swoich zadań, do których należy zabezpieczenie przetrwania i rozwoju swoim 
członkom, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych swoich członków, znalezienie 
równowagi pomiędzy autonomią a zależnością, nauka zachowań społecznych i 
seksualnych, zapewnienie rozwoju i wzrostu wszystkich jej członków, rozwiniecie 
poczucia własnego „ja”, funkcje socjalizacyjne. 

Rodziny dysfunkcyjne nie wykonują należycie swoich obowiązków wobec dzieci. 
Należą do nich rodziny rozbite, rodziny, w których występują bardzo poważne konflikty 
rzutujące na rozwój psychiczny dzieci,  rodziny, w których  członkowie popełniają 
przestępstwa, uprawiają prostytucję lub są poważnie chore fizycznie lub psychicznie, a 
także rodziny, w których nadużywa się alkoholu (Jarosz, 1982, s. 153). 

Rodzina z problemem alkoholowym to „rodzina, w której ktoś pije w sposób 
nadmierny, destrukcyjny lub niekontrolowany” (Sztander, 1995, s. 42). Rodzinę taką 
ujmuje się jako dysfunkcyjny system wewnątrzrodzinny, zaburzony układ, w którym 
picie jednego członka jest integralną częścią tego systemu. Alkoholizm osoby 
uzależnionej staje się punktem odniesienia dla przeżyć, nastawień, zachowań i procesów 
występujących w rodzinie. Osoba pijąca w rodzinie w sposób destrukcyjny dostarcza 
innym problemów życiowych, finansowych i uczuciowych, tak więc cała rodzina boryka 
się z szeroko rozumianym „problemem alkoholowym”1.  

Choroba alkoholowa wpływa na cały system rodziny kształtując wzajemne 
oddziaływania, które mogą wzmacniać „alkoholowy tryb życia”. Tak więc rodzina z 
problemem alkoholowym to rodzina, w której podstawowe funkcje rodzicielskie i 
małżeńskie zostają naruszone, zaburzeniu ulegają procesy socjalizacyjne i sfera 
procesów emocjonalnych, a zamiast wzorów zachowań społecznie pożądanych rodzina z 
problemem alkoholowym dostarcza wzorów zachowań aspołecznych bądź wprost 
przestępczych (Pacewicz, 1994, s. 15). 

Niepijący członkowie rodziny często podejmują działania służące zachowaniu 
równowagi systemu rodzinnego. Ich działania mogą podtrzymywać picie oraz wpływać 
na wykształcenie się u nich różnorakich strategii radzenia sobie z trudną sytuacją. W 
systemie rodzinnym mogą wytworzyć się różnorodne rodzaje przystosowań do 
aktualnej sytuacji (Kłodecki, 1990, s. 84). W rodzinie tej działają mechanizmy służące 
scalaniu rodziny, integracji systemu rodzinnego. Bardzo często jest to proces 
pseudointegracji (por. np. Ryś, 1998b, 2003).  

                                                
1 Problematykę tę poruszają m.in.: Ackerman (1983, 1987, 1989, 2000); Borzucka_Sitkiewicz 
(2006), DiCicco i In. (1984), Farmer (1989), Keltner, McIntyre, Gee (1986), Kłodecki (2000), 
Kowaluk (1998); Ledwoch (1993), Maciejewska (1989), Margasiński (1995); Marynowicz-Hetka 
(1989); Mościcka (1991), Mullender, Morley (1994), Niebrzydowski (1999); Ochmański (1985, 
2001); Pawłowska (1996, 1997); Pielka (1986); Płeczkan (1998), Pohorecka (1997); Ryś (2002, 
2003, 2007, 2011); Straus (1979); Śledzianowski (1998); Sztander (1995); Tchorzewski (1998); 
Zielińska (1998), Żak (2006).  
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Pseudointegracji służy przede wszystkim negowanie istniejących problemów, co 
uniemożliwia poszukiwanie ich rozwiązania. Zaprzecza się tu spostrzeżeniom, myślom, 
dążeniom i wyobrażeniom, uczuciom, szczególnie tym negatywnym, takim jak lęk, 
samotność, smutek, zranienie, odrzucenie. Osoby żyjące w takiej rodzinie mają 
skłonności do kontrolowania wszystkich interakcji, uczuć i zachowań innych. Kontrola 
ta jest ważną strategią obronną przed wstydem, z którym musi się borykać rodzina 
dysfunkcyjna. Zapewnia ona w jakimś stopniu poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie 
pewnego rodzaju władzy, czy możliwości przewidywania zdarzeń. Jednak efektem tego 
typu kontroli jest usztywnienie ról i utrata spontaniczności (Bradshaw, 1994). 

 
1.1. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym 
 
Analizując funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym wskazuje się 

najczęściej na jej działania w kilku sferach: rodzina ta jest zamknięta, jej członkowie żyją 
w izolacji od świata zewnętrznego, bez bliskich kontaktów towarzyskich, przyjaźni, bądź 
też kontakty te są powierzchowne, konwencjonalne, dominują w nich pozory, brak 
prawdziwych uczuć, nieszczerość oraz niezdolność do zwracania się o pomoc; rodzina z 
problemem alkoholowym żyje w zakłamaniu, braku szczerości i mówienia prawdy o 
problemach nękających członków rodziny, fałszując i zniekształcając rzeczywistość; w 
rodzinie tej brakuje wzajemności, czyli albo nikt nikomu nie pomaga, każdy jest 
skoncentrowany na sobie, a problemy innych członków są ignorowane, lub też stosunki 
oparte są na nadopiekuńczości jednych wobec drugich. 

Obszary życia rodzinnego, które są szczególnie zagrożone z problemu 
alkoholowego to: 
 Życie uczuciowe. Alkohol niszczy życie uczuciowe rodziny. Członkowie rodziny 

przeżywają ciągły lęk i poczucie zagrożenia. Towarzyszy im także złość, gniew i 
wstyd, a także poczucie krzywdy i poczucie winy. 

 Oparcie i wzajemna pomoc. W rodzinie z problemem alkoholowym brak jest 
źródeł oparcia i wzajemnej pomocy. Życie rodzinne jest źródłem największych 
problemów, także w zewnętrznym środowisku społecznym i największym 
obciążeniem dla poszczególnych jednostek. 

 Kontakt i zrozumienie. W rodzinie alkoholowej obserwuje się ciągłe udawanie, 
pojawia się wiele kłamstw i manipulacji, co prowadzi do zubożenia kontaktów i 
braku wzajemnego zrozumienia członków rodziny. 

 Kontakty ze światem zewnętrznym. Rodzina z problemem alkoholowym zamyka 
się w swojej tragedii i cierpieniu, odizolowuje się od zewnętrznego świata i 
innych ludzi. Wynika to z uczucia wstydu, poczucia winy i społecznych 
stereotypów dotyczących postaw wobec alkoholika i jego rodziny. 

 Zasoby materialne. W rodzinach alkoholowych często występują trudności 
finansowe o różnym wymiarze (Mellibruda, 1999). 
Rodzinę dysfunkcyjną cechuje sztywny podział ról, nieadekwatne widzenie 

świata i danych zachowań, które obowiązują nawet wtedy, gdy nie ma już potrzeby 
kierowania się wyuczonymi, obronnymi reakcjami (Woydyłło, 1990, s. 77-80). 

Charakterystyczną cechą źle funkcjonującego systemu rodzinnego są 
nieprawidłowe granice między jego członkami. W przeciwieństwie do prawidłowej 
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rodziny, gdzie granice są elastyczne i każdy członek rodziny ma prawo i przestrzeń do 
intymności, w systemie dysfunkcyjnym granice między osobami są albo przekroczone, 
zachodzące na siebie, albo sztywne i nieprzepuszczalne. W obu wypadach niemożliwa 
jest intymność i tworzenie prawidłowych więzi. Członkowie rodziny są sobie obcy, czują 
się samotni i opuszczeni, nikt nie jest w kontakcie ze swoimi prawdziwymi uczuciami 
(Mellody, 1993, s. 27-36). 

W rodzinach dysfunkcyjnych nie występuje prawidłowa komunikacja pomiędzy 
jej członkami. Osoby pomijają wszelkie problemy milczeniem, mimo, iż są one oczywiste. 
„Martwe pole” związane z problemami rodziny, o których wszyscy wiedzą, lecz nikt o 
nich nie mówi, uniemożliwia otwartą i szczerą wymianę myśli, stąd osoby w takiej 
rodzinie często czują się osamotnione (Sztander, 1993).  

Zdaniem J. Conwaya (1997) rodziny dysfunkcyjne charakteryzują się 
niezdolnością wyrażania uczuć, cieszenia się, skłonnością do emocjonalnego znęcania 
się, sztywnością zasad, perfekcjonizmem. Rodziny te nie podejmują z nikim spoza 
własnego grona tematyki dotyczącej istotnych problemów w ich życiu, nie potrafią 
rozwiązywać bolesnych konfliktów międzyludzkich.  

Rodziny dysfunkcyjne bardziej poszukują bezpieczeństwa, niż satysfakcji z 
własnych działań. Ich członkowie tłumią emocje, zaprzeczają im lub wyrażają je w 
złagodzonej formie, przyjmując założenie, że konfrontacja emocjonalna, wyrażanie 
nieprzyjemnych uczuć może doprowadzić do chaosu w rodzinie. Autentyczne uczucia 
nie są dobrze rozpoznane, nie są też wyrażane. Członkowie takiej rodziny nie potrafią 
także dobrze kontaktować się z własnymi wewnętrznymi doświadczeniami. Stąd też w 
ich sposobie porozumiewania się można znaleźć wiele niespójności komunikatów 
werbalnych (wypowiadanych słów) z przekazami niewerbalnymi (gestami, miną). 
Reguły, którymi kierują się rodziny zaburzone, są zbyt sztywne lub niejawne (Tryjarska, 
1994).  

W rodzinach zaburzonych, dysfunkcyjnych komunikacja może służyć 
wzajemnemu obniżaniu poczucia wartości osobowej, a sposób komunikowania się 
często opiera się na domysłach. Pragnienia i oskarżenia nie są wygłaszane wprost, mogą 
natomiast występować paradoksalne nakazy (np. bądź bardziej dominujący, bądź 
spontaniczny, powinieneś być bardziej pewny siebie) (Budzyna-Dawidowski, 1994). 

A. Dodziuk i W. Kamecki (1994, s. 106), jako charakterystyczne wymieniają 
następujące cechy rodziny z problemem alkoholowym: chaos, nieustanny stres, 
dezorganizacja życia rodziny i co za tym idzie – brak poczucia bezpieczeństwa; 
koncentracja wszystkich członków rodziny na osobie pijącej, a jednocześnie ukrywanie 
alkoholizmu przed otoczeniem oraz w efekcie izolacja od niego; zaniedbywanie 
własnych potrzeb przez niepijących członków rodziny, przejmowanie obowiązków 
pijącego przez nich, zmiana pierwotnych, naturalnych ról w rodzinie; liczne i gwałtowne 
konflikty; „zamrożenie” uczuć własnych. 

 
1.2. Reguły i zasady życia w systemie rodzinnym z problemem 

alkoholowym 
 

W rodzinie alkoholowej przyjmowane są trzy podstawowe zasady: „nie mów”, 
„nie czuj” i „nie ufaj” (por. np. Bradshaw, 1994; Gaś, 1994; Sztajner, 1994; Sztander, 
2003; Woronowicz, 2001). 
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Zasada „nie mów” jest silnym przekazem często niewyrażanym werbalnie. 
Członkowie dysfunkcyjnej rodziny unikają rozmowy o nurtujących ich problemach. Jest 
to próba omijania przykrych uczuć, poczucia winy, smutku, „nie rozdrapywania” 
psychicznych ran. Z czasem niemożliwa staje się jakakolwiek rozmowa, która 
dotykałaby bolesnej sytuacji rodzinnej. Zmowa milczenia dotyczy także rozmów z 
osobami spoza rodziny. Dzieci milczeniem bronią tajemnic rodziny w nadziei, że będzie 
lepiej, że coś się zmieni, robią to również ze wstydu (Sztander, 2003, s. 13n). Zasada „nie 
mów” nakazuje ukrywanie alkoholowego problemu w rodzinie oraz obejmuje zakaz 
mówienia o tym, co się w niej dzieje. Dotyczy to również ukrywania swoich przeżyć i 
doświadczeń. Zakaz ten obejmuje zarówno członków własnej rodziny („aby nie 
przysparzać zmartwień i nie nasilać kryzysu rodziny”), jak i otoczenia („nikogo to nie 
obchodzi, to tylko nasza sprawa”). Zasada ta pociąga za sobą niekorzystne dla rodziny 
skutki: członkowie rodziny nie komunikują się wzajemnie, nie mogą sobie pomóc, nie 
wiedzą, co czują i myślą inne osoby. Także otoczenie nie ma możliwości udzielenia 
pomocy, szczególnie w początkowej fazie, gdy problem nie jest jeszcze zaawansowany 
(Sztajner, 1994, s. 5).  

Osoby stosujące zasadę „nie czuj” dążą do wyeliminowania emocji. Przesłaniem 
jej jest niezagłębianie się, niepoddawanie się i niekierowanie swoimi emocjami (w myśl 
stwierdzenia „trzeba być twardym” czy „nie należy zastanawiać się nad tym, co się 
odczuwa i dlaczego oraz jakie mogą być tego konsekwencje”). Członkowie rodziny dążą 
do stłumienia prawdziwych uczuć. Tłumienie własnych emocji prowadzi do utraty 
prawdy o swoim życiu emocjonalnym (Bradshaw, 1994, s. 95-97). Dochodzi do 
zafałszowania wewnętrznej rzeczywistości i osłabienia lub wyłączenia tzw. „czujnika 
emocjonalnego” niezbędnego w życiu. Obronność i odejście od siebie napełnia ludzi 
sztywnymi i schematycznymi sposobami działania (Sztander, 2003, s. 14n). 
Przestrzeganie zasady „nie czuj, bądź twardy” i wzrastanie w zdezorganizowanym 
środowisku może być przyczyną psychopatyzacji dziecka (Sztajner, 1994, s. 5).  

Zasada „nie ufaj” dotyczy zarówno członków rodziny, jak i osób spoza niej. 
Główną konsekwencją stosowania się do tej zasady jest brak poczucia bezpieczeństwa 
(Gaś, 1994, s. 37; por. także: Woronowicz, 2001, s. 123). Zasada ta jest konkluzją życia w 
chaosie i reakcją wobec urazów, jakie niesie życie w dysfunkcyjnej rodzinie. Brak 
oparcia w dorosłych pozbawia dzieci pewności i rozeznania. Niespełnione obietnice, 
niedotrzymane przyrzeczenia, niespójność działań, niekonsekwencje wychowawcze nie 
sprzyjają kształtowaniu się orientacji i ufności (Conway, 1997, s. 92; por. także: 
Sztander, 2003, s. 12). 

Rodziny z problemem alkoholowym różnią się od siebie w zależności m.in. od 
rozwoju uzależnienia, osobowości członków rodziny, czy statusu materialnego rodziny, 
to jednak można wyodrębnić typowe dla tego rodzaju rodzin fazy przystosowania się 
członków rodziny alkoholowej do życia. 

 
1.3.  Role pełnione przez dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym 
 
Więzi w rodzinie dysfunkcyjnej bardzo najczęściej mają charakter zaburzony, a 

wymagania stawiane przez rodziców zazwyczaj są nieadekwatne do poziomu rozwoju i 
możliwości dziecka. Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb, chaos, niewłaściwa 
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komunikacja, a z drugiej strony pragnienie jakiejś stabilizacji systemu rodzinnego 
zmuszają dzieci do przyjmowania nieprawidłowych ról, najczęściej służących ratowaniu 
za wszelką cenę stabilności rodziny. 

Podejmowanie określonych ról w rodzinie dysfunkcyjnej odbywa się w sposób 
nieświadomy. Oczekiwania związane z wyznaczoną jednostce rolą kształtują jej relacje z 
innymi członkami rodziny, które utrwalają się w postaci pewnych wzorów zachowań i 
są przenoszone na inne niż rodzina układy społeczne, wpływają też na rodzaj 
doświadczeń i aktywności kształtując w ten sposób osobowość jednostki i jej rozwój 
(Cierpiałkowska, 1992, s. 61). 

Przyjmowanie i odgrywanie ról1 jest wynikiem obronnej postawy wobec 
zagrożeń, z jakimi się stykają na co dzień. Wśród nich najczęściej wymieniane są role: 
Bohatera Rodzinnego, Zagubionego Dziecka, Maskotki i Kozła Ofiarnego2. 

Bohater Rodzinny jest zazwyczaj osobą najstarszą spośród rodzeństwa w rodzinie 
z problemem alkoholowym. Bierze on na siebie zadanie wyrównania braków 
występujących w zachowaniach rodziców. Podejmuje więc działania wymagające 
poświęcenia się dla rodziny, dostarczające rodzinie poczucia wartości. Dziecko to jest 
nad wiek dorosłe oraz nadmiernie obowiązkowe i odpowiedzialne. Działania te 
podejmuje kosztem własnych potrzeb (Woydyłło, 1993, s. 111-113; por. także: 
Woronowicz, 2001, s. 122). Rodzinny Bohater stara się udowodnić otoczeniu, że w jego 
rodzinie jest wszystko w porządku. W szkole dziecko to wyróżnia się w nauce, czy w 
sporcie. Sprawia wrażenie osoby odpornej, niepotrzebującej żadnej pomocy, dlatego 
często osoba ta nie uzyskuje żadnego wsparcia ze strony dorosłych. Bohaterowie 
Rodzinni nie potrafią odpoczywać, rozluźnić się; stają się poważnymi „małymi 
dorosłymi”. Ich dzieciństwo jest zdominowane przez trudne, należące do świata 
dorosłych problemy (Robinson, Rhoden, 2003, s. 55-57). Bohater Rodzinny najczęściej 
podejmuje ważne wyrzeczenia osobiste i przyjmuje na siebie liczne obowiązki, aby ulżyć 
innym, dla ich dobra. Służy, rezygnując z siebie ignoruje sygnały przemęczenia, choroby, 
czy też  „wewnętrznego głosu protestu” i sprzeciwu wobec zaistniałej sytuacji. Brak 
troski o siebie, nieumiejętność odpoczywania, nastawienie się wyłącznie na dawanie i 
poświęcanie się dla innych, często owocuje w dorosłym życiu takiego człowieka 
rezygnacją z życia osobistego (Sztajner, 1994, s. 6). Osoby pełniące rolę Bohatera często 
wybierają zawody, w których mogą pomagać innym, często także stają się 
perfekcjonistmi, pracoholikami, osobami kontrolującymi innych. Najczęściej w ogóle 
unikają alkoholu (Woydyłło, 1993, s. 111-113; por. także: Woronowicz, 2001, s. 122). 

Dziecko we Mgle (określane też mianem Aniołka, Niewidocznego Dziecka) to 
dziecko, które z problemem alkoholowym w rodzinie radzi sobie poprzez wycofanie w 
świat fantazji, lektur, marzeń, internetu, w swój świat, w którym staje się jakby  
„niewidoczne”. Zagubione Dzieci kryją bardzo głęboko swoje uczucia tak, że trudno do 
nich dotrzeć. Niekiedy obracają gniew przeciwko sobie. Cena, jaką płacą za swoje 
wycofanie to atrofia umiejętności kontaktu i współżycia z innymi ludźmi, odruch 

                                                
1 Cztery główne role pełnione przez dzieci w rodzinie alkoholowej po raz pierwszy opisała 
amerykańska badaczka Sharon Wegscheider w 1981r. Jej obserwacje zostały potwierdzone 
również przez innych badaczy (Deutsch, 1992). 
2 Role przyjmowane przez dzieci w rodzinie alkoholowej opisują min. Cierpiałkowska, 1992; 
Kucińska, 2003; Woydyłło, 1993; Sztander, 1993; Woronowicz, 1993; Deutsch, 1994; Pacewicz, 
1994; Sztajner, 1994; McConnel, 1996; Robinson,1998; Ryś, Wódz, 2003.  
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ucieczki od sytuacji trudnych, gotowość negowania istniejących problemów. Trudności 
w kontakcie z rzeczywistością i ból, jaki temu towarzyszy mogą w konsekwencji 
wyzwolić różne sposoby odrywania się od rzeczywistości i „znieczulania się” na 
przykrości życia (Sztander, 2003, s. 18). Dzieci te żyją niedostrzegane, pomijane, jakby 
„nieistniejące”. Nauczyciele mają problem z przypomnieniem sobie ich jako uczniów, 
ponieważ nie zwracają na siebie uwagi ani dobrym ani złym zachowaniem. Mają 
niewielu przyjaciół, spędzają czas na marginesie klasy (Robinson, Rhoden, 2003, s. 60). 
W dorosłym życiu osoby pełniące tę rolę nie potrafią nawiązywać satysfakcjonujących 
związków uczuciowych. 

Maskotka (Błazen) to dziecko, które potrafi rozładowywać rodzinne napięcia. 
Rola jaką pełni - to dbanie o rozładowywanie napięć, bycie w centrum zainteresowania, 
zajęcie uwagi wszystkich domowników. Maskotka jest dzieckiem, którego w efekcie 
pełnionej przez nie roli w rodzinie alkoholowej, nikt nie traktuje poważnie. Z czasem 
ono także traci granicę między żartem a sytuacją serio, pomiędzy śmiechem a płaczem. 
Następuje odłączenie się od uczuć smutku i cierpienia, pozostaje mechanizm robienia 
„dobrej miny do złej gry”. Dzieci pełniące rolę Maskotki są szczególnie narażone na 
wykorzystanie, także seksualne. Często sprzyjają temu postawy matek (idź połóż się przy 
ojcu, tylko ty potrafisz go uspokoić) (Sztajner, 1994, s. 6). Dorastając osoby pełniące tę 
funkcję, aby nie dać się zranić, starają się przypodobać otoczeniu i submisyjnymi 
postawami zasłużyć na aprobatę. Zazwyczaj osoby te źle radzą sobie w sytuacjach 
stresowych i wymagających podejmowania odpowiedzialnych decyzji (Woydyłło, 1993, 
s. 111-113; por. także: Woronowicz, 2001, s. 122). 

Kozioł Ofiarny (Wyrzutek)  - to dziecko, które próbuje odciągać uwagę od 
problemów rodziny poprzez skupianie uwagi na sobie, zwłaszcza przez sprawianie 
kłopotów wychowawczych (wagary, kradzieże, picie alkoholu, szukanie towarzystwa 
osób z marginesu społecznego). Odwracając uwagę od problemów rodziny i uosabiając 
rodzinne frustracje, dziecko to często popada w kłopoty (Pacewicz, 1994, s. 58n). 
Strategia działania w tej roli polega jednoczeniu rodziny poprzez własne 
„nieudacznictwo”. Dziecko pełniące rolę Kozła Ofiarnego ma poczucie osamotnienia, 
odsunięcia, a więc poszukuje wsparcia poza domem rodzinnym (Woydyłło, 1993, s. 111-
113; por. także: Woronowicz, 2001, s. 122). Zazwyczaj osoby te popadają wcześnie w 
konflikty z prawem, niejednokrotnie uzależniają się od alkoholu lub narkotyków. 
Nierzadko dzieci przyjmujące rolę Kozła Ofiarnego  są pierwszymi członkami rodziny 
zgłaszającymi się po pomoc. Wyrzutek Rodzinny - jak stwierdza C. Deutsch - ogniskuje 
wszelkie frustracje, złość i rozczarowanie w rodzinie z problemem alkoholowym, a 
swoim trudnym i kłopotliwym zachowaniem ściąga na siebie silną krytykę i dezaprobatę 
wszystkich członków rodziny – rodziców i rodzeństwa oraz innych autorytetów (za: 
Pacewicz, 1994, s. 74). Jest częstym odbiorcą agresji i upokorzeń, określanym jako zły 
uczeń, wagarowicz, uciekający z domu, poszukujący aprobaty otoczenia w grupach 
nastawionych antyspołecznie (Sztander, 2003, s. 16n). Zdaniem Bradshaw’a (1997, s. 
47) Kozłem Ofiarnym zostaje najczęściej bardzo wrażliwa osoba, działając pod wpływem 
uczuć lęku, bólu, osamotnienia. Pierwotne próby zainteresowania domowników swoją 
osobą i wołaniem o miłość i troskę, z czasem mogą stać się nieuświadomioną satysfakcją 
i zemstą na dorosłych. Jak pisze A. Sztajner (1994, s. 6): „W końcu najlepiej można ukarać 
rodziców przez popsucie czegoś, co jest dla nich najdroższe – ich dziecka, czyli siebie”. 
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A. Sztajner (1994, s. 6) dodatkowo opisuje rolę Ułatwiacza. Rolę tę podejmuje 
dziecko współuzależnione. Ułatwiacz troszcząc się o alkoholika uniemożliwia mu 
podjęcie decyzji o zaprzestaniu picia. Dziecko – Ułatwiacz jest przekonane, że picie 
rodzica jest w gestii jego odpowiedzialności. W momencie niepowodzeń w tym zakresie 
obwinia siebie. Często jest nazywane „Dziecko-rodzic” ze względu na fakt, iż przyjmuje 
postawę opiekuńczą wobec osoby pijącej. Jego główne zadanie polega na chronieniu 
alkoholika przez skutkami nałogu, przez co w sposób nieuświadomiony sprzyja 
rozwojowi jego choroby (Sztander, 2003, s. 16). Ułatwiacz towarzyszy osobie 
uzależnionej, pilnuje ją (np. na imprezach rodzinnych) i troszczy się o jej 
bezpieczeństwo (np. chowa kluczyki do samochodu), kupuje piwo, aby osoba 
uzależniona nie piła wódki, wysłuchuje ubolewań alkoholika nad ciężkim życiem. Może 
także zacząć wypijać alkohol za uzależnionego, aby ten wypił mniej, lub pije wraz z nim, 
aby uchronić go przed wyjściem z domu i złym towarzystwem. 

Z. B. Gaś (1994, s. 37-38) wskazuje na jeszcze inne role, jakie mogą przyjmować 
dzieci żyjące w rodzinie z problemem alkoholowym. Należą do nich role: 
 Ratownika, którego zadaniem jest ratowanie pijącego rodzica z różnorakich 

opresji, będących wynikiem uzależnienia. Ochrona może dotyczyć zarówno 
płaszczyzny życia domowego, rodzinnego, jak i rozszerzać się na zakład pracy 
pijącego, sąsiadów, a nawet konflikty pijącego z prawem. Mimo dobrych intencji 
Ratownik swoją działalnością przyzwala pijącemu na trwanie w nałogu, gdyż 
chroni go przed uświadomieniem sobie konsekwencji  picia i doświadczaniem 
jego skutków;  

 Prowokatora – ta rola ma na celu konfrontowanie alkoholika z jego realną 
rzeczywistością, z realnym życiem, jakie prowadzi i skutkami alkoholizmu w 
rodzinie, pracy i życiu społecznym. Podejmowanie tej roli przez dziecko często 
nie jest jednak efektywne. Nie staje się zazwyczaj motorem do zmiany życia, a 
jedynie pogłębia w alkoholiku poczucie winy i poczucie braku wartości; 

 Ofiary – tę rolę podejmuje dziecko ponoszące skutki alkoholizmu rodzica, 
przejmujące jego obowiązki na siebie. Im problem alkoholizmu jest większy, tym 
więcej obowiązków przejmuje osoba pełniąca rolę Ofiary. Może się też zdarzyć, że 
dziecko pełniące tę rolę w rodzinie, sabotuje alkoholika w czasie jego abstynencji, 
w obawie przed utratą swojego znaczenia płynącego z pełnienia tej roli. 
Natomiast C. Black wyróżnia następujące role społeczne przyjmowane przez 

dzieci alkoholików: 
 Dziecko Odpowiedzialne opiekujące się rodzicami i rodzeństwem, którzy czują 

się bezradni;  
 Dziecko Dopasowujące się - to dziecko będące w stałej czujności w odpowiedzi 

na zmieniającą się w rodzinie sytuację i gotowe szybko dopasować swoje 
myślenie i zachowanie do potrzeby chwili; 

 Dziecko Łagodzące Sytuację ma za zadanie zwrócenie uwagi na siebie, aby 
odwrócić tym samym uwagę od tego, co aktualnie dzieje się w rodzinie, jak 
również, aby zadowolić innych jej członków (za: Woronowicz, 1998, s. 118). 
Role przyjmowane przez dzieci  są warunkowane przez ukryte i jawne potrzeby 

systemu rodzinnego. Ich funkcja polega na utrzymaniu sytemu w równowadze. Poprzez 
odgrywanie danej roli osoba traci swoją tożsamość, swój „unikatowy potencjał”, odrzuca 
swoje prawdziwe „ja” na rzecz utrzymania spójności rodziny (Bradshaw, 1997). Role te 
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pełnią również funkcję ochronną, która zapewnia przetrwanie poszczególnym osobom, 
jak i całemu systemowi rodzinnemu (Conway, 1997, s. 109). 

Wymienione role rzadko występują w czystej postaci, zwykle dzieci wychowujące 
się w rodzinie alkoholowej podejmują różne role w zależności od sytuacji1. Życie zgodne 
z rolami pozwala wprawdzie czasem zachować chwiejną równowagę rodzinną, jednakże 
nie jest w stanie spowodować zmiany na lepsze w życiu domowym ani też uczynić go 
bezpiecznym i szczęśliwym. Gdy dzieci alkoholików są już dorosłe, mają nadal tendencję 
do poruszania się w obrębie tych samych ról. Rola i jaźń tak dalece zlały się tu ze sobą, 
że trudno im dystansować się od własnych emocjonalnych i poznawczych stereotypów 
oraz schematów zachowań (Pacewicz, 1994, s. 73). 

 
2. Dorosłe Dzieci Alkoholików 
 
Choroba alkoholowa niszczy całą rodzinę. Jej destrukcyjny wpływ pozostaje w 

członkach rodziny nawet, gdy z różnych powodów osoby pijącej nie ma już wśród nich. 
Jest to rodzaj współuzależnienia, zarówno małżonka osoby pijącej, jak i ich dzieci. 
Utrwala się sposób reagowania i postępowania z dzieciństwa, który pomagał wtedy 
przetrwać. Jest on tak silnie zakorzeniony w psychice, że - mimo iż nie pasuje do nowej 
sytuacji - jest dalej stosowany jako wyuczony. Ślady i wspomnienia z przeszłości 
przysparzają cierpień i powodują kłopoty, a często nawet niemożność ułożenia sobie 
dorosłego, satysfakcjonującego życia.  

Terapeuci pracujący z osobami, które wychowywały się w rodzinie z problemem 
alkoholowym zaczęli dostrzegać wspólne cechy charakterystyczne dla tych osób. Wpływ 
alkoholizmu rodziców na ich dzieci okazał się tak silny, że nadano osobom 
wychowywanym w rodzinach z problemem alkoholowym nazwę Dorosłych Dzieci 
Alkoholików (DDA)2, zaczęto także badać to zjawisko, jak również powstała specjalna 
oferta pomocy i terapii skierowana ściśle do tej grupy osób, mająca na celu pomoc w 
rozwiązywaniu charakterystycznych dla nich jej problemów (Dodzik, Kamecki, 1994, s. 
109n). 

                                                
1 Wyniki badania Dorosłych Dzieci Alkoholików przeprowadzone w 2003 roku za pomocą testu 
RDDA (Role Pełnione przez Dzieci w Rodzinie z Problemem Alkoholowym autorstwa M. Ryś), 
opublikowane w Studia Psychologica wskazują, że osoby te najczęściej podejmowały rolę 
Dziecka we Mgle. Rolę Bohatera Rodzinnego pełniły osoby najstarsze w rodzinie, a Maskotki – 
osoby najmłodsze. Badani najrzadziej podejmowali rolę Ułatwiacza (Ryś, Wódz, 2003). 
2 Około 1976 roku w Nowym Jorku kilka osób, które zakończyły terapię w grupie Alateen 
zaczęło uczęszczać na Al-Anon jako osoby dorosłe. Nie mogąc się jednak odnaleźć w tej własną 
grupę Al-Anon, którą nazwali „Hope for Adult Children of Alcoholic” (Nadzieja dla Dorosłych 
Dzieci Alkoholików). Część z tych osób osób utworzyła drugą grupę „Generations” (Pokolenia). Z 
tej właśnie grupy powstała grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików.  
W roku 1983 w USA powstało Narodowe Stowarzyszenie Dzieci Alkoholików (Widera-
Wysoczańska, 2003, s. 9). 
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2.1. Określenie DDA  
 
Syndrom DDA, podobnie jak współuzależnienie1, nie jest ujmowany w ICD-10 ani 

w DSM-IV jako wyodrębniona oddzielna jednostka chorobowa. Pojawiające się 
wielokrotnie próby wyodrębnienia syndromu DDA – począwszy od opisu kilkunastu 
cech charakteryzujących DDA przedstawionych przez Janet Woititz w książce Dorosłe 
Dzieci Alkoholików (1983), poprzez prace Wegscheider-Cruse (1989), wyodrębniające, 
poza dotychczasowymi jeszcze kilka dodatkowych cech DDA, próby przedstawienia 
kryteriów diagnostycznych przez Cermak i Rutzky (1994) nie doprowadziły do 
ujednolicenia i wypracowania spójnego stanowiska. 

Określenia Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) używa się w stosunku do tych 
osób, które pochodzą z alkoholowych rodzin dysfunkcyjnych2. Conway (1997, s. 32) 
stwierdza: „na zewnątrz wszyscy oni są dorosłymi ludźmi, ale w środku czują się 
małymi, niedobrymi dziećmi”.  

DDA, jak definiuje A. Widera-Wysoczańska (2003, s. 9), „to człowiek pochodzący z 
rodziny, w której alkohol był problemem centralnym. Zajęty w dzieciństwie walką o 
przetrwanie, w życiu dorosłym ma poczucie, że nigdy nie był dzieckiem”. 

Bradshaw (1994) stwierdza, że główną przyczyną stawania się Dorosłym 
Dzieckiem jest świadomość bycia porzuconym wskutek lekceważenia przez opiekunów 
potrzeby przynależności do kogoś, a więc potrzeby której zaspokojenie jest szczególnie  
ważne w okresie rozwoju. Wewnątrz DDA kryje się małe dziecko, które czuje pustkę i 
nienasycenie, którego potrzeby pozostają niezaspokojone, bo są to potrzeby „dziecka 
ukrytego w ciele osoby dorosłej”. 

Określenie Dorosłe Dziecko Alkoholika zakłada podwójną tożsamość: bycie 
chronologicznie osobą dorosłą i jednocześnie dzieckiem, gdyż nierozwiązane problemy z 
okresu dzieciństwa, nieodreagowane i wyparte urazy stanowią element z przeszłości 
współwyznaczający funkcjonowanie w życiu dorosłym. Dzieci alkoholików, w wyniku 
okoliczności związanych z wychowywaniem się w rodzinie z problemem alkoholowym, 
w przyspieszonym tempie stają się osobami dorosłymi. Przyjęty termin DDA sugeruje, 
że osoby te nie przeszły pomyślnie przez etapy rozwojowe, które warunkują dojrzałość i 
dorosłość (Miller, Tuchfeld, 1990, s.144). 

Kucińska (2002a, s. 42) tak ujmuje istotny problem DDA: „Gdy były dziećmi 
musiały zbyt wcześnie dorosnąć. Są dorosłe, a nadal w głębi siebie pozostają dziećmi.” 

                                                
1 Problematyka współuzależnienia jest coraz częściej podejmowana w literaturze –np. 
Cierpiałkowska (1992, 1997, 2000), Kurza (2003a-b), Libera (2003), Margasiński (2000), 
Mellibruda, Sobolewska (1997), Mellibruda, Szczepańska (1989ab), Mellody (1993, 2005), Ryś 
(2007), Schaef (1986), Sobolewska, 1992, 1994, 1997), Szczepańska (1992, 1996) Wobiz (2001). 
2 Problematykę Dorosłych Dzieci Alkoholików podejmowali m.in.: Ackerman (1987, 1989, 
2000); Ackerman, Gondolf (1991); Berkowitz, Perkins (1988), Cork (1969), Gondolf, Ackerman 
(1993), Hellsten (2006), Krawczyk-Bocian (2005); Kritsberg (1985), Jablońska (1998); Jona 
(1997), McConnel (1996)Kucińska (2003); Pawluk (2004); Ryś (2007), Strojny, Walczyński 
(1996), Sher (1997), Whitfield (1987); Widera-Wysoczańska (2003), Windle, Searles (1990), 
Woititz 1986, 1989, 1992, 1994ab), Woodside (1988), Żak (2003) W roku 1983 w USA powstało 
Narodowe Stowarzyszenie Dzieci Alkoholików (za: Widera-Wysoczańska, 2003, s. 9). 
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2.2. Charakterystyczne cechy Dorosłych Dzieci Alkoholików 
 
Dzieciństwo spędzone w domu, w którym jedno lub obydwoje rodziców było 

alkoholikiem może pozostawić trwały ślad w psychice oraz w znacznym stopniu 
determinować późniejsze funkcjonowanie w dorosłym życiu (Woronowicz, 1993, s. 67). 

W psychice człowieka utrwala się sposób reagowania i postępowania z 
dzieciństwa1. Jest on tak silnie zakorzeniony (wyuczony), że mimo iż nie pasuje do 
nowej sytuacji wciąż jest stosowany. Ślady i wspomnienia z przeszłości przysparzają 
cierpień, wywołują codzienne kłopoty, często ich konsekwencją jest nawet niemożność 
ułożenia sobie dorosłego, satysfakcjonującego życia. Dzieci w rodzinach alkoholowych 
wykształcają strukturę „ja” będącą w późniejszym życiu źródłem dysfunkcji. Dzieje się 
tak z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest brak podstaw kształtujących poczucie 
własnej wartości, powstają tendencje do tworzenia negatywnej samooceny. Drugim jest 
niespójność i zniekształcenie obrazu siebie oraz zablokowanie rozwoju „ja” przez 
niedopuszczanie do świadomości ważnych dla „ja” doświadczeń - wypieranie lęku, 
złości, zazdrości2 (Kucińska, 2002b, s. 42).  

Życie w rodzinie z problemem alkoholowym może powodować zmiany w obrazie 
„ja”, takie jak: zaburzone poczucie własnej wartości, które zależy od oceny i opinii 
innych; niejasny obraz siebie („nie wiem, kim jestem”); tendencję do manipulowania 
sobą, traktowanie siebie w sposób przedmiotowy, czyli niekierowanie się własnymi 
potrzebami i uczuciami, lecz używanie siebie do zdobycia, osiągnięcia czegoś, co liczyło 
się w rodzinie; tendencje autodestrukcyjne, do prób samobójczych włącznie; zaburzenia 
granic w obrazie siebie, czyli sztywne bądź słabo zaznaczone granice „ja” (Sobolewska, 
1997). 

Dzieci wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym mogą odczuwać w 
dalszym życiu skutki dotyczące własnej osoby (obniżone poczucie własnej wartości, 
brak wiary w siebie, negowanie własnych praw, brak doceniania swoich osiągnięć, 
niezaspokajanie własnych potrzeb, nieumiejętność odpoczynku), relacji z najbliższymi 
(negowanie miłości najbliższych, obawy przed porzuceniem, potrzeba kontroli, 
przejmowanie odpowiedzialności za dorosłe osoby zaspokajanie potrzeb innych 
własnym kosztem), relacji w szerszym środowisku (nadlojalność, trwanie bezczynne w 
zbyt trudnych sytuacjach, poświęcanie się bez zważania na własne koszty). Cechy te 
zostały omówione w książce M. Ryś „Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego 
funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików” wydanej w PWN w 2007 roku. 

                                                
1 S. Forward (1992, s. 10) wprowadziła termin „toksyczni rodzice”, opisując w ten sposób 
rodziców, którzy powodują emocjonalne i fizyczne wyniszczenie swoich dzieci. W swoim życiu 
dorosłym, borykają się one z wieloma trudnościami i bolesnymi śladami  przeszłości spędzonej 
w rodzinnym domu. 
2 Gdy dziecko jest odrzucane, czy atakowane przez najbliższe mu osoby – rodziców, traci 
zaufanie do nich, ale tym bardziej do obcych i świata w ogóle. Osoby doświadczające agresji w 
domu rodzinnym stają się nieufne i podejrzliwe. Przypisują złe zamiary całemu otoczeniu, co 
skutkuje wybuchami gniewu w chwilach rzeczywistego poczucia krzywdy lub tylko tak przez nie 
ocenionych. Zachowania oraz uczucia negatywne i wrogie pojawiają się wtedy w wyniku 
najmniejszej nawet prowokacji (Łukaszewicz, 2002, s. 15). 
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Chociaż Dorosłe Dzieci z rodzin alkoholowych posiadają wiele cech wspólnych, to 
istnieją też między nimi różnice. Niektórzy z DDA pochodzą z rodzin, gdzie uzależnienie 
od środków chemicznych było skrzętnie ukrywane, inni wyrośli w atmosferze jawnego 
pijaństwa. Jedni wychowywali się w ubóstwie, inni – w dostatku, niektórzy wzrastali w 
rozbitych, pozostali – w pełnych rodzinach, jedni byli maltretowani fizycznie czy 
wykorzystywani seksualnie, innych otaczano nadmierną opieką (Cermak, Rutzky, 1998). 

 
 

II. Role pełnione  w rodzinie z problemem alkoholowym, poczucie własnej 
wartości i relacje interpersonalne Dorosłych Dzieci Alkoholików – 

badania własne 
 

1. Problem badań i postawione hipotezy 
 
Doświadczenia z okresu dzieciństwa spędzonego w rodzinie z problemem 

alkoholowym mogą być odczuwane bardzo boleśnie w dalszym dorosłym życiu. 
Wskazują na to zarówno doświadczenia terapeutów, jak i przeprowadzane w tym 
zakresie badania.   Ackerman (1987, 1995), Ackerman, Gondolf (1991), Beardslee, Son, 
Vallant (1986), Berlin, Davis, Orenstein (1988), Chassin, Barrera, Bech (1991), 
Christensen, Bilenberg (2000), Kossak-Fuller (1992), Domenico, Windle (1993), Drake, 
Vaillant (1988), Johnson, Sher, Rolf (1991), Parker, Harford (1988), Ryś (2007)1, 
Whipple, Noble (1991), Windle (1990) wskazują na różnice w funkcjonowaniu 
psychospołecznym DDA i osób wychowywanych w rodzinach prawidłowych. 

Niemniej jednak wiele kwestii pozostaje wciąż niewyjaśnionych. Jedną z nich jest 
problem pełnienia ról w rodzinie z problemem alkoholowym i ich wpływu na dalsze 
Zycie człowieka, zwłaszcza na poczucie własnej wartości i relacje z najbliższymi u DDA. 

Jako teoretyczną podstawę badań przyjęto procesualny model, w ramach którego 
podjęta zostanie próba wyjaśnienia uwarunkowań tworzenia się najbardziej 
charakterystycznych cech DDA. Wybrane zmienne, zaczerpnięte z literatury, zostały 
zoperacjonalizowane dla potrzeb podejmowanego tematu (schemat 1).  

                                                
1 W ramach pierwszego programu badawczego, którego wyniki zostały opublikowane w 2007 
roku w książce pt. Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci 
Alkoholików. Warszawa 2007, PWN. przedstawione zostały wyniki badań 120 osób DDA oraz 
133 osób wychowywanych w rodzinach prawidłowych (grupa kontrolna). Grupa DDA została 
podzielona w zależności od tego, czy osoby te żyją w związku z osobą uzależnioną czy wolną od 
uzależnień. Przeprowadzone badania wskazały na różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami 
DDA oraz pomiędzy DDA a osobami wychowywanymi w rodzinach prawidłowych. Kobiety – 
Dorosłe Dzieci Alkoholików w życiu dorosłym bardzo często przyjmują „rolę bohatera”, mają 
często poczucie zagrożenia, częściej tworzą w nieprawidłowe relacje w małżeństwie, natomiast 
wchodzenie w „rolę ofiary” jest charakterystyczne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn DDA. Z 
przeprowadzonych badań wynikało także, że DDA wykazują istotnie gorsze wyniki w zakresie 
emocjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn. 
Jednym z istotnych problemów była także kwestia poślubiania przez DDA osoby uzależnionej 
lub osoby nadużywającej alkoholu. W ramach badań podjęto próbę odpowiedzi na pytanie  o 
uwarunkowania i przebieg tego procesu (tamże). 
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Schemat 1. Model psychospołecznych uwarunkowań kształtowania się cech DDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach tego artykułu postawiono więc następujący główny problem 

badawczy: Czy istnieje zależność, a jeśli tak to jaka, pomiędzy pełnieniem 
nieprawidłowych ról w rodzinie z problemem alkoholowym (Bohatera Rodzinnego, 
Dziecka we Mgle, Maskotki, Kozła Ofiarnego, Ułatwiacza) a poczuciem własnej wartości i 
relacjami interpersonalnymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików? 

Celem analizy problemu postawiono szczegółowe pytania badawcze:  
 Czy  istnieją zależności pomiędzy postawami  rodziców wobec dzieci w okresie 

dzieciństwa spędzonego w rodzinie z problemem alkoholowym a  
podejmowaniem przez dzieci określonych ról (Bohatera Rodzinnego, Dziecka we 
Mgle, Maskotki, Kozła Ofiarnego, Ułatwiacza)?  
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 Czy wszystkie osoby wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym 
podejmują dysfunkcyjne role? A jeśli są osoby, które żyjąc w rodzinie z 
problemem alkoholowym nie wchodzą w dysfunkcyjne role, czy osoby te będą 
różniły się w zakresie poczucia własnej wartości oraz zachowań w relacjach 
interpersonalnych od osób podejmujących tego typu role?  

 Czy istnieje zależność pomiędzy pełnieniem dysfunkcyjnych ról w rodzinie z 
problemem alkoholowym a odczuwaniem skutków wzrastania w tego typu 
rodzinie?  
Te ostatnie dwa pytania w kontekście omawianego problemu są szczególnie 

ważne, gdyż uzyskanie potwierdzenia wskazywałoby na istotne znaczenie pełnionej roli 
w kształtowaniu się poczucia własnej wartości i zachowań w relacjach 
interpersonalnych oraz w odczuwaniu skutków wzrastania w rodzinie z problemem 
alkoholowym. Tego też problemu dotyczą postawione hipotezy badawcze. Przyjęto więc  
dwie główne  hipotezy: 
 Podejmowanie przez dzieci dysfunkcyjnych ról (Bohatera Rodzinnego, Dziecka we 

Mgle, Maskotki, Kozła Ofiarnego, Ułatwiacza) w rodzinie z problemem 
alkoholowym jest zależne od postaw rodziców. 

 DDA wchodzące w dzieciństwie w dysfunkcyjne role różnią się istotnie w 
zakresie poczucia własnej wartości oraz potrzeby kontroli nad członkami rodziny 
od DDA nie wchodzących w tego typu role oraz odczuwanych skutków 
wzrastania w tego typu rodzinie. 
Przyjęto także następujące hipotezy szczegółowe: 

 DDA podejmujące niewłaściwe role w rodzinie z problemem alkoholowym (grupa 
I) będzie charakteryzować niższe poczucie własnej wartości niż DDA nie 
podejmujące tego typu ról (grupa II). 

 Osoby z grupy I będzie charakteryzować wyższy – w porównaniu z grupą II - 
poziom negacji własnych praw przy równoczesnym przyznawaniu tych praw 
innym. 

 DDA z grupy I będzie charakteryzować wyższe poczucie bycia niekochanym przez 
swoich najbliższych niż osoby z grupy II. 

 Osoby z grupy I będzie charakteryzować wyższa potrzeba kontroli najbliższych 
sobie osób niż osoby z grupy II. 
Postawiono także pytanie: Czy osoby pełniące w dzieciństwie określone role 

(Bohatera Rodzinnego, Dziecka we Mgle, Maskotki, Kozła Ofiarnego, Ułatwiacza) będą 
charakteryzowały się określoną konfiguracją w zakresie badanych zmiennych? 

 
2. Metody zastosowane w badaniach 
 
Celem weryfikacji hipotez oraz uzyskania odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze zastosowano trzy narzędzia badawcze własnego autorstwa: skalę 
pozwalającą określić role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym – RDDA (Role 
Pełnione przez Dzieci w Rodzinie z Problemem Alkoholowym), PWWR (Skalę Poczucia 
Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych)  oraz Kwestionariusz do badania  
Dorosłych Dzieci Alkoholików. 
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2.1. RDDA (Role Pełnione przez Dzieci w Rodzinie z Problemem 

Alkoholowym)  
 
Podstawą stworzenia metody służącej  określaniu ról pełnionych przez dzieci 

w rodzinie z problemem alkoholowym była literatura dotyczącą funkcjonowania 
rodziny z problemem alkoholowym oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików.  

Prace nad Kwestionariuszem trwały kilka lat. Najpierw stworzony został zestaw 
itemów charakteryzujących różne obszary zachowań osób wychowywanych w 
rodzinach z problemem alkoholowym. Po ocenie sędziów kompetentnych (psychologów, 
terapeutów) w dalszych pracach uwzględniono tylko te pytania, które uzyskały wysoką 
ocenę. Przeprowadzona analiza czynnikowa pozwoliła na wyodrębnienie itemów 
zakwalifikowanych do danych ról. Do każdej roli wykorzystano itemy o najwyższej mocy 
dyskryminacyjnej. Ostateczna wersja powstała po uwzględnieniu badań różnicowych 
(50 osób DDA, 50 z rodzin prawidłowych). Obliczono także współczynniki rzetelności - 
alfa Cronbacha, w którym uzyskano następujące wartości: Dziecko we Mgle - 0,866; 
Maskotka – 0,858, Bohater Rodzinny – 0,877; Kozioł Ofiarny – 0,866 i Ułatwiacz – 0,803 
oraz rzetelność według dwuczynnikowej analizy wariancji, która dla wszystkich skal 
wynosi Alpha – 0,84. 

W związku z tym, że kwestionariusz okazał się przydatny do badania nie tylko 
osób wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholowym, ale także w innych 
dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, w których nie występuje rola Ułatwiacza, 
pytania dotyczące tej roli zostały usunięte, dzięki czemu kwestionariusz ma teraz o 
wiele szersze możliwości zastosowania. (W analizowanych tu wynikach badań rola ta 
została jeszcze uwzględniona). Aktualnie więc Skala zawiera 32 pytania i jest Skalą do 
badania nieprawidłowych ról pełnionych w dzieciństwie w dysfunkcyjnych systemach 
rodzinnych i jako taka zostaje tutaj zaprezentowana1. 

 
2.2. SPWW (Skala Poczucia Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych)  
 
Prace nad Skalą trwały kilka lat. Podstawą stworzenia metody dotyczącej 

poczucia własnej wartości była literatura na temat relacji interpersonalnych osób 
wychowywanych w rodzinie dysfunkcyjnej. Stworzony na jej podstawie zestaw itemów 
charakteryzujących różne obszary relacji, w jakie wchodzą osoby osób wychowywane w 
rodzinach dysfunkcyjnych, poddany został ocenie sędziów kompetentnych 
(psychologów, terapeutów). W ramach dalszych prac uwzględniono tylko te itemy, które 
uzyskały wysoką ocenę sędziów. Przeprowadzona analiza czynnikowa pozwoliła na 
wyodrębnienie następujących obszarów problemów: obniżone poczucie własnej 
wartości, brak wiary w to, że jest się osobą kochaną, brak poszanowania własnych praw, 
przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania innych, kontrola innych. W 
dalszych etapach pracy nad metodą usunięto twierdzenia, które istotnie nie różnicowały 
osób wychowywanych w rodzinach dysfunkcyjnych i prawidłowych oraz twierdzenia o 
niskiej mocy dyskryminacyjnej.  

                                                
1 Zastosowane metody zamieszczone zostały w książce M. Ryś (2011). 
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Obliczono także współczynniki alfa Cronbacha. Dla poszczególnych skal 
współczynniki te przyjęły następujące wartości: obniżone poczucie własnej wartości - – 
0,928, brak wiary w to, że jest się osobą kochaną – 0,905, brak poszanowania własnych 
praw - – 0,852, przejmowanie odpowiedzialności za uczucia i działania innych - – 0,907, 
kontrola innych - – 0,925. Obliczono także rzetelność według dwuczynnikowej analizy 
wariancji, która dla wszystkich skal wynosi Alpha – 0,84. 

Skala ta początkowo przeznaczona była do badania osób współuzależnionych. 
Jednakże z dotychczasowych przeprowadzonych badań wynika, że Skala ma szersze 
zastosowanie i może służyć do badania obniżonego poczucia własnej wartości i 
nieprawidłowych relacji interpersonalnych.  

 
2.3. Kwestionariusz do Badania Dorosłych Dzieci Alkoholików 
 
W badaniu zastosowano Kwestionariusz do Badania Dorosłych Dzieci 

Alkoholików służący zebraniu istotnych informacji, dotyczących m.in. takich aspektów 
jak: atmosfera w domu rodzinnym, postawy rodziców wobec dziecka, oraz 
występowania w rodzinie takich zjawisk jak: nadmierne karanie, ośmieszanie, 
molestowanie seksualne. W ramach Kwestionariusza pytania dotyczyły także kwestii 
znajomości problemu alkoholowego w rodzinie przez środowisko, osób, które wiedziały 
o problemie alkoholizmu w rodzinie, oraz rodzaju odczuwanych skutków wzrastania 
w rodzinie z problemem alkoholowym.  

 
3. Badane osoby 
 
W programie badawczym przeprowadzonym w 2011 roku wzięło udział 805 

osób Dorosłych Dzieci Alkoholików, w tym 470 kobiet oraz 335 mężczyzn. Udział w 
badaniach był dobrowolny.  

Wiek badanych osób mieścił się w granicach 21-55 lat. Spośród badanych 54,16% 
stanowiły osoby do 35 roku życia, a 45,85 osoby w wieku od 36 do 55 lat. Zdecydowana 
większość badanych osób miała wykształcenie przynajmniej średnie. Opis badanej 
grupy, jak i szersze zaprezentowanie uzyskanych wyników badań, zamieszczone zostały 
w książce M. Ryś (2011), tutaj jednak warto zwrócić szczególną uwagę na stan cywilny 
DDA. 

 
Tabela 1. Stan cywilny badanych DDA 

Osoby zamężne/ 
żonate 

Osoby niezamężne 
 

Brak danych 

Panna/kawaler Rozwiedziony 

Wolny 
W związku 
Nieformal-

nym 
Wolny 

W 
związku 

nieformal
nym 

Liczba Procent 

L % L % L % L % L % L % 

181 22,48 309 
38,3

8 
20
3 

25,2
2 

4
5 

5,5
9 

49 
6,0
9 

18 2,24 
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Spośród badanych Dorosłych Dzieci Alkoholików tylko 22,48% stanowiły osoby 

żyjące w związku małżeńskim, 43,97% - to osoby wolne i niezwiązane żadnym 
związkiem (niezamężne - 38,38%; rozwiedzione - 5,59%), 31,31% żyje w związku 
nieformalnym, przy czym 25,22% to osoby niezamężne, a 6,09% – po rozwodzie. 

 
4. Uzyskane wyniki badań 
 
4.1. Postawy rodziców wobec własnych dzieci w rodzinie z problemem 

alkoholowym 
 
Spośród badanej grupy 805 DDA 35,95% kobiet i 39,10% mężczyzn określiło 

swoje matki jako kochające i okazujące miłość. Procent ojców kochających i okazujących 
miłość był zdecydowanie niższy, zarówno w przypadku kobiet (21,49%), jak i mężczyzn 
(jedynie 16,41%). Spośród badanych 25,74% kobiet miało świadomość miłości matki, a 
33,83 – miłości ojca, mimo, że rodzice tego nie okazywali. W przypadku mężczyzn – 
10,44% było przekonanych o tym, że matka kocha, mimo, że tego nie okazuje oraz 
25,07% - tak oceniło postawę ojca. W przypadku negatywnych postaw rodziców, 
szczególnie dotkliwie odczuwane były te, w których rodzice dawali dziecku odczuć, że 
jest przez nich niekochane - 4,26% kobiet doświadczyło jawnego odrzucenia ze strony 
matki oraz 6,8% – ze strony ojca, natomiast w przypadku mężczyzn - 6,87 – ze strony 
matki oraz 7,45% ze strony ojca.  

 
Istotnym pytaniem postawionym w ramach badań było uzyskanie odpowiedzi na 

pytanie: Czy postawy rodziców miały wpływ na podejmowanie w rodzinie z problemem 
alkoholowym określonych ról?  

Z korelacji przedstawionych w tabeli 2 wynika, że tego typu zależność jest 
statystycznie istotna. 

 
Tabela 2. Korelacje pomiędzy postawami rodziców względem dzieci a rolami podejmowanymi w 
okresie dzieciństwa 

Role 
Postawy rodziców 
względem dzieci 

rho p 

Bohater Rodzinny 0,167815 0,000258*** 

Dziecko we Mgle 0,172243 0,000175*** 

Maskotka 0,147901 0,001302** 

Kozioł Ofiarny 0,140531 0,002260* 

Ułatwiacz  0,137596 0,002796* 

rho- Spearmana * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,0001 
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Ważnym aspektem omawianych problemów była analiza zależności pomiędzy 
znajomością problemu alkoholizmu w rodzinie w węższym czy szerszym środowisku a 
skutkami odczuwanymi przez DDA. 

 
Tabela 3. Znajomość problemu alkoholizmu w rodzinie przez środowisko 

Osoby 
Kobiety Mężczyźni 

L % L % 
Tylko najbliższa rodzina 237 50,42 203 60,59 
Najbliżsi przyjaciele, 
rodzina 

58 12,34 44 13,13 

Sąsiedzi i znajomi 51 10,85 33 9,86 
Problem był znany w szerszym środowisku 124 26,39 55 16,42 
Razem 470 100,0 335 100 

χ2= 3339,042 df = 3 p < 0,000000 

 
W zdecydowanej większości przypadków o problemie alkoholowym w rodzinie 

wiedzieli jedynie najbliżsi z rodziny bądź bliscy przyjaciele (62,76% w przypadku rodzin 
kobiet, 73,72% - w przypadku rodzin mężczyzn). Natomiast to, czy problem był 
powszechnie znany, czy nie – okazuje się jedynym z istotnych uwarunkowań 
odczuwania negatywnych skutków w późniejszym życiu (tabela 4). Prawdopodobnie 
jest to związane z procesem tzw. stygmatyzacji dzieci alkoholików („to jest dziecko tego 
pijaka”).  

 
Tabela 4. Wiedza dotycząca problemu alkoholizmu w rodzinie u osób z środowiska 
zewnętrznego a odczuwanie skutków wrastania w rodzinie 

 
rho p 

Kobiety 0,380915 0,000000*** 

Mężczyźni 0,219962 0,000000*** 

rho- Spearmana ** p<0,01; *** p<0,0001 
 

Tabela 5. Korelacje pomiędzy znajomością problemu przez środowisko zewnętrzne a postawami 
rodziców względem dzieci 

rho p 

0,147550 0,001337* 

rho- Spearmana * p<0,01;  
 
Warto także postawić pytanie, czy wiedza środowiska zewnętrznego o problemie 

alkoholowym w rodzinie miała wpływ na postawy rodziców? Z danych zawartych w 
tabeli 5 wynika, że tego typu zależność istniała. 
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4.2. Role pełnione w dzieciństwie a poczucie własnej wartości i relacje z 

najbliższymi u DDA 
 
Celem określenia zależności pomiędzy pełnioną rolą a poczuciem własnej 

wartości DDA i ich relacjami z najbliższymi osobami badana grupa DDA została 
podzielona na dwie podgrupy – do pierwszej z nich zostały zaliczone te osoby, które w 
dzieciństwie wchodziły w którąś z dysfunkcyjnych ról, do drugiej grupy te osoby, które 
nie podejmowały żadnej z tych ról, albo pełniły ją bardzo rzadko. 

Spośród 805 badanych DDA 293 – to były osoby, które zdecydowanie wchodziły 
w nieprawidłowe role (grupa I), do drugiej grupy – osób niepodejmujących 
dysfunkcyjnych ról zaliczono jedynie 72 osoby (grupa II). 

 
 

Tabela 6. Średnie, odchylenia i istotności różnic pomiędzy grupą DDA wchodzącą w 
dysfunkcyjne role w okresie dzieciństwa i DDA nie podejmującą tego typu ról 

Obniżone 
poczucie 
własnej 
wartości 

Brak 
wiary w 

to, że jest 
się 

osoba 
kochaną 

Brak 
poszanow

ania 
własnych 

praw 

Przejmow
anie 

odpowie-
dzialności 

za 
działania 

innych 
Kontrola 
innych 

Grupa I 
M 25,68 26,53 23,62 24,39 18,13 
σ 11,71 10,56 10,16 9,81 8,30 

Grupa II 
M 18,72 17,69 18,85 18,57 13,65 
σ 10,19 10,17 8,64 9,56 7,69 
U 6667,000 5588,000 7291,000 6615,500 7073,000 
Z 4,84237 6,18982 4,06481 4,90680 4,33767 

p 
0,000001*

** 
0,000000*

** 
0,000048*
** 

0,000001*
** 

0,000014*
** 

U-Manna-Whitneya *** p<0,0001 
 

Dane zawarte w tabeli nr 6 wskazują, że obydwie grupy DDA różnią się istotnie w 
zakresie wszystkich badanych zmiennych.  

Na podstawie tych wyników badań można stwierdzić, że potwierdziła się 
hipoteza zakładająca, iż osoby DDA, które w dzieciństwie pełniły dysfunkcyjne role będą 
miały istotnie niższe poczucie własnej wartości (potwierdzenie hipotezy H1), istotnie 
wyższy poziom negacji własnych praw (potwierdzenie hipotezy H2), istotnie wyższe 
poczucie bycia niekochanym (potwierdzenie hipotezy H3) oraz istotnie wyższą potrzebę 
kontroli osób z najbliższego środowiska (potwierdzenie hipotezy H4).  

 
Warto bliżej przeanalizować ten problem stawiając pytanie: w jakim stopniu 

podejmowane role wyjaśniają takie zmienne jak poczucie własnej wartości i relacje w 
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stosunku do najbliższych osób u DDA. Celem uzyskania odpowiedzi na to pytanie 
zastosowano analizę regresji wielokrotnej.  

 
Tabela 7. Podejmowane role a poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne DDA 

Podsumowanie regresji zmiennej: Bohater Rodzinny 
R=0, 9686; R2=0, 9382; F (5,293)= 1169,9; p<0, 0000 

Zmienne β Błąd 
std. z 

β 

B Błąd 
std. z b 

t 
(293) 

P 

Obniżone poczucie 
własnej wartości 

0,3113 
0,051

3 
0,3149 0,0513 

6,134
8 

0,0000**
* 

Brak wiary w to, że jest się 
osoba kochaną 

0,0330 
0,012

9 
0,0000 0,0000 

2,547
9 

0,0112* 

Brak poszanowania 
własnych praw 

0,1293 
0,054

8 
0,1323 0,0561 

2,358
7 

0,0188* 

Przejmowanie 
odpowiedzialności za działania 
innych 

0,2622 
0,048

7 
0,2712 0,0504 

5,375
2 

0,0000**
* 

Kontrola innych 
0,2843 

0,059
0 

0,2893 0,0601 
4,811

3 
0,0000**

* 
Podsumowanie regresji zmiennej: Dziecko we Mgle 

R=0, 9762; R2=0, 9530; F (5,293)= 1561,4; p<0, 0000 
Zmienne β Błąd 

std. z 
β 

B Błąd 
std. z b 

t 
(293) 

P 

Obniżone poczucie 
własnej wartości 

0,3291 
0,044
2 

0,3298 0,0443 
7,434
2 

0,0000**
* 

Przejmowanie 
odpowiedzialności za działania 
innych 

0,1970 
0,042
5 

0,2019 0,0436 
4,630
5 

0,0000**
* 

Kontrola innych 
0,3814 

0,051
5 

0,3846 0,0519 
7,399
9 

0,0000**
* 

Podsumowanie regresji zmiennej: Maskotka 
R=0, 9751; R2=0, 9508; F (5,293)= 1487,9; p<0, 0000 

Zmienne β Błąd 
std. z 

β 

B Błąd 
std. z b 

t (33) P 

Brak wiary w to, że jest się 
osoba kochaną 

0,1524 
0,048
9 

0,1539 0,0494 
3,114
4 

0,0020* 

Brak poszanowania 
własnych praw 

0,2336 
0,043
5 

0,2383 0,0444 
5,364
4 

0,0000**
* 

Przejmowanie 
odpowiedzialności za działania 
innych 

0,2298 
0,052
7 

0,2308 0,0530 
4,357
4 

0,0000**
* 

Kontrola innych 
0,3763 

0,045
3 

0,3755 0,0452 
8,307
3 

0,0000**
* 
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Podsumowanie regresji zmiennej: Kozioł Ofiarny 
R=0, 9820; R2=0, 9641; F (5,293)= 2065,7; p<0, 0000 

Zmienne β Błąd 
std. z 

β 

B Błąd 
std. z b 

t 
(293) 

P 

Brak poszanowania 
własnych praw 

0,1033 
0,037
2 

0,1052 0,0379 
2,776
8 

0,0058* 

Przejmowanie 
odpowiedzialności za działania 
innych 

0,6472 
0,045
0 

0,6483 0,0451 
14,35
84 

0,0000**
* 

Kontrola innych 
0,2641 

0,038
7 

0,2629 0,0386 
6,822
3 

0,0000**
* 

Podsumowanie regresji zmiennej: Ułatwiacz 
R=0, 98369; R2=0, 9676; F (5,293)= 2302,6; p<0, 0000 

Zmienne β Błąd 
std. z 

β 

B Błąd 
std. z b 

t 
(293) 

P 

Brak wiary w to, że jest się 
osoba kochaną 

0,1330 
0,039

7 
0,1337 0,0400 3,351 0,0009 

Brak poszanowania 
własnych praw 

0,0976 
0,035

3 
0,0992 0,0359 2,764 0,0060 

Przejmowanie 
odpowiedzialności za działania 
innych 

0,6449 
0,042

8 
0,6448 0,0428 

15,07
7 

0,0000 

Kontrola innych 
0,1193 

0,036
8 

0,1185 0,0365 3,247 0,0013 

 
Przeprowadzona analiza wariancji wielokrotnej pozwoliła na określenie w jakim 

stopniu podejmowana rola ma udział w wyjaśnianiu poczucia własnej wartości i relacji 
interpersonalnych w stosunku do osób z najbliższego otoczenia DDA.  

W przypadku Bohatera Rodzinnego istotne zależności dotyczą tu zarówno 
poczucia własnej wartości, jak i braku wiary w miłość najbliższych osób oraz braku 
poszanowania własnych praw, przejmowania odpowiedzialności za uczucia i 
nieodpowiedzialne postawy innych oraz potrzeby kontrolowania bliskich sobie osób. W 
stosunku do osób podejmujących rolę Dziecka w Mgle istotne zależności dotyczą 
poczucia własnej wartości, przejmowania odpowiedzialności za uczucia i 
nieodpowiedzialne postawy innych oraz potrzeby kontrolowania bliskich sobie osób.  

Natomiast pełnienie roli Maskotki ma znaczenie zarówno w wyjaśnianiu braku 
wiary w miłość najbliższych osób, jak i  braku poszanowania własnych praw, 
przejmowania odpowiedzialności za uczucia i nieodpowiedzialne postawy innych oraz 
w wyjaśnianiu potrzeby kontrolowania bliskich sobie osób.  

W przypadku Kozła Ofiarnego istotne zależności dotyczą braku poszanowania 
własnych praw, przejmowania odpowiedzialności za uczucia i nieodpowiedzialne 
postawy innych oraz potrzeby kontrolowania bliskich sobie osób.  



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

U osób podejmujących rolę Ułatwiacza istotne zależności dotyczą braku wiary w 
miłość najbliższych osób, braku poszanowania własnych praw, przejmowania 
odpowiedzialności za uczucia i nieodpowiedzialne postawy innych oraz potrzeby 
kontrolowania bliskich sobie osób. 

 
4.3. Postawy rodziców i role pełnione w dzieciństwie a odczuwanie skutków 

wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym 
 
W ramach badań postawiono pytanie – czy wszystkie osoby wychowywane w 

rodzinie z problemem alkoholowym odczuwają bolesne skutki wzrastania w tego typu 
rodzinie. 
 
Tabela 8. Odczuwanie skutków dzieciństwa spędzonego w rodzinie z problemem alkoholowym 

Płeć 
Bez negatywnych 

skutków 

Odczuwane skutki 
 

doświadcza 
negatywnych 
skutków, ale 

potrafi sobie z 
nimi poradzić 

doświadcza 
negatywnych 

skutków, z 
którymi bardzo 

trudno sobie 
radzi 

doświadcza 
bardzo 

negatywnych 
skutków, tak 
bolesnych, że 

wolałby nie żyć 
L % L % L % L % 

Kobiety 127 27,02 200 42,55 132 28,08 10 2,12 
Mężczyźni 123 36,71 127 37,91 79 23,58 10 2,98 
χ2= 77,64767 df = 3 p < ,000000 

 
Spośród przebadanych 805 osób DDA - 27,02% kobiet i 36,71% mężczyzn uważa, 

że w swoim dorosłym życiu nie odczuwa skutków wzrastania w rodzinie z problemem 
alkoholowym. Większy procent badanych kobiet niż mężczyzn twierdzi, że skutki te są w 
ich życiu bardzo bolesne (28,08% kobiet i 23,58% mężczyzn). Dla 2,12% kobiet i 2,98% 
mężczyzn są tak bolesne, że woleliby nie żyć. Natomiast nieco więcej kobiet (42,55%) 
niż mężczyzn (37,91) uważa, że doświadcza negatywnych skutków takich, z którymi 
potrafi sobie z nimi poradzić.  

Ogólnie można stwierdzić, że prawie 73% kobiet oraz 63% mężczyzn odczuwa 
negatywne skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym. 

 
W ramach badań postawiono także pytanie – czy istnieje zależność pomiędzy 

postawami rodziców wobec  dzieci a skutkami wzrastania w rodzinie z problemem 
alkoholowym. 

Z badań wynika, że odczuwanie negatywnych skutków istotnie koreluje z 
postawami matek i ojców, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn (Tabela 9). 
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Tabela 9. Korelacje – postawy rodziców wobec dzieci, a odczuwane skutki wzrastania w rodzinie 
z problemem alkoholowym 

Kobiety rho p 

Postawy matek 0,272889 0,000000*** 

Postawy ojców 0,308434 0,000000*** 

Mężczyźni rho p 

Postawy matek 0,332108 0,000000*** 

Postawy ojców 0,283072 0,000000*** 

rho- Spearmana p<0,0001 
 

Postawiono także  pytanie, czy pełnienie określonych ról w okresie dzieciństwa 
jest powiązane z odczuwaniem skutków w okresie dorastania oraz czy te odczuwane 
skutki mają związek z tym, jakie poczucie własnej wartości ma dana osoba oraz w jakie 
relacje interpersonalne wchodzi. 
 
Tabela 10. Role pełnione w okresie dzieciństwa a odczuwane konsekwencje wzrastania w 
rodzinie z problemem alkoholowym 

Rola 
Doświadczanie skutków 

 

rho p 

Bohater Rodzinny 0,153740 0,000826*** 

Dziecko we Mgle 0,140495 0,002266** 

Maskotka 0,135294 0,003295** 

Kozioł Ofiarny 0,109274 0,017798* 

Ułatwiacz  0,101871 0,027218* 

rho- Spearmana * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,0001 
 

Z danych zamieszczonych w tabeli 10 wynika, że wchodzenie w każdą z 
dysfunkcyjnych ról w okresie dzieciństwa spędzonego w rodzinie z problemem 
alkoholowym prowadzi do odczuwania negatywnych skutków w okresie dorosłości. 
Najsilniejsze skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym odczuwają osoby 
pełniące rolę Bohatera Rodzinnego, Dziecka we Mgle i Maskotki. Nieco niższa korelacja 
(jednak na poziomie istotności) wystąpiła w przypadku Ułatwiacza i Kozła Ofiarnego. 
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Tabela 11. Korelacje pomiędzy doświadczeniem negatywnych skutków wzrastania w rodzinie z 
problemem alkoholowym a aktualnym poczuciem własnej wartości i relacjami 
interpersonalnymi  

Poczucie własnej wartości 
i relacje interpersonalne 

Doświadczanie skutków 
 

rho p 

Brak wiary w to,  
że jest się  
osoba kochaną 

0,184169 0,000059*** 

Obniżone poczucie  
własnej wartości 

0,182621 0,000068*** 

Kontrola innych 0,177907 0,000105*** 

Brak poszanowania 
 własnych praw 

0,169072 0,000231*** 

Przejmowanie 
odpowiedzialności 
za działania innych  

0,154600 0,000771*** 

rho- Spearmana *** p<0,0001 
 

Wyniki zamieszczone w tabeli 11 wskazują na istotne korelacje pomiędzy 
odczuwanymi skutkami wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym a poczuciem 
własnej wartości i wszystkimi analizowanymi wymiarami relacji interpersonalnymi. 
Najsilniejsze korelacje wystąpiły w zakresie braku wiary w to, że się jest osoba kochaną 
oraz w zakresie obniżonego poczucia własnej wartości. 

 
5. Odpowiedzi na pytania badawcze oraz weryfikacja postawionych hipotez  
 
Przystępując do badań postawiono zasadnicze pytanie: Czy wszystkie osoby 

wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym odczuwają negatywne skutki, 
jakie spowodowały przeżycia z okresu dzieciństwa? 

Otóż z przeprowadzonych badań wynika, że problem ten dotyczy zdecydowanej 
większości Dorosłych Dzieci Alkoholików (ok. 73% kobiet i 63% mężczyzn), ale nie 
wszystkich DDA. Najmniej problemów przeżywają ci z DDA, których rodzice – mimo 
nadużywania alkoholu czy uzależnienia – cechowali się kochającymi postawami, a 
atmosfera domowa w ich rodzinie pochodzenia była życzliwa. Największe problemy 
(łącznie z pragnieniem zakończenia życia) wystąpiły u tych osób, które w dzieciństwie 
były odrzucone przez swoich rodziców, a szczególnie przez matkę1.  

Można by więc próbować postawić hipotezę, że nie tyle sam problem alkoholowy 
w rodzinie pochodzenia odgrywa decydującą rolę w odczuwaniu skutków wzrastania w 
rodzinie, co postawy (kochające, bądź nie) rodziców. Sytuacja nie jest jednak w tym 
zakresie tak oczywista. Otóż ponad 60% kobiet i prawie 50% mężczyzn stwierdziło, że 
                                                
1 Szerzej wyniki tych badań przedstawione zostały książce M. Ryś (2011). 
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ich matki były kochające, a ponad 55% kobiet i 41% mężczyzn – że ojcowie. Gdyby więc 
występowała tutaj prosta zależność – to procent osób nie odczuwających negatywnych 
skutków wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym byłby o wiele wyższy. 
Tymczasem jedynie 27% kobiet i 37% mężczyzn stwierdza, że w swoim życiu dorosłym 
nie odczuwa bolesnych skutków dzieciństwa.  

Wynika z tego, że są także i inne czynniki wpływające na odczuwanie 
negatywnych skutków wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym.  

Jednym z bardzo istotnych czynników okazało się podejmowanie w dzieciństwie 
dysfunkcyjnej roli Bohatera Rodzinnego, Dziecka we Mgle, Maskotki, Kozła Ofiarnego, czy 
Ułatwiacza. Osoby, które przyjmowały w dzieciństwie tego typu strategie radzenia sobie 
z trudną sytuacją w rodzinie różnią się istotnie w zakresie poczucia własnej wartości 
oraz potrzeby kontroli nad członkami rodziny od DDA nie wchodzących w tego typu 
role.  

Wyniki przeprowadzonych badań okazały się pomocne dla wyjaśniania procesu 
tworzenia się cech ujmowanych w literaturze jako cechy DDA. Otóż fakt, że osoby DDA 
wchodzące w dysfunkcyjne role Bohatera Rodzinnego, Dziecka we Mgle, Maskotki, Kozła 
Ofiarnego, czy Ułatwiacza różnią się istotnie w zakresie poczucia własnej wartości 
(potwierdzenie hipotezy H1), poziomu negacji własnych praw (potwierdzenie hipotezy 
H2), poczucia bycia niekochanym (potwierdzenie hipotezy H3) oraz potrzeby kontroli 
osób z najbliższego środowiska (potwierdzenie hipotezy H4) od tych DDA, które w 
rodzinie z problemem alkoholowym nie podejmowały dysfunkcyjnych ról świadczy o 
tym, że wchodzenie w dysfunkcyjne role w dzieciństwie jest szczególnie istotnym 
czynnikiem kształtowania się zarówno obniżonego poczucia własnej wartości, jak i 
niewłaściwych relacji z innymi w okresie dorosłości. 

Istotnym także czynnikiem wpływającym na odczuwanie negatywnych skutków 
wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym okazał się stopień znajomości 
problemu przez otoczenie danej rodziny. Im bardziej problem alkoholowy był znany w 
szerszym środowisku, nie tylko w kręgu rodziny, znajomych i przyjaciół, ale też osób 
niezwiązanych z rodziną – tym boleśniejsze skutki są odczuwane przez DDA. 
Wyjaśnieniem tego typu związku może być fakt, iż dzieci alkoholików są często 
napiętnowane z powodu nadużywania alkoholu przez  rodzica, tak więc szersza 
znajomość problemu alkoholizmu w rodzinie może oznaczać większą stygmatyzację 
danej osoby w dzieciństwie, skutkującą głębszym odczuwaniem zranień.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że im większe było natężenie 
nieprawidłowej roli w rodzinie, tym bardziej obniżone jest poczucie własnej wartości. 

Obniżone poczucie własnej wartości w relacjach interpersonalnych u Dorosłych 
Dzieci Alkoholików można wyjaśnić niszczącym wpływem rodziny z problemem 
alkoholowym na rozwój psychiczny i społeczny dziecka (por. np. Robinson, Rhoden, 
1998, s. 66; Sammon, 1998, s. 49). Z. Sobolewska (1997) podkreśla, że życie w rodzinie z 
problemem alkoholowym może powodować głębokie zmiany w obrazie „ja”, takie jak: 
zaburzone poczucie własnej wartości, niejasny obraz siebie, tendencje do 
manipulowania sobą, traktowanie siebie w sposób przedmiotowy, czyli nie kierowanie 
się własnymi potrzebami i uczuciami, lecz wykorzystywanie własnej osoby do zdobycia, 
osiągnięcia czegoś, co ważne jest dla innych. Wiele osób DDA ma zaburzone 
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funkcjonowanie w zakresie wyznaczania granic, a więc sztywne bądź słabo zaznaczone 
granice „ja”.  

Dzieci wychowujące się w rodzinie z problemem alkoholowym często cierpią z 
powodu braku zaspokojenia podstawowych potrzeb. Szczególnie istotne dla 
ukształtowania się u dziecka prawidłowego poczucia własnej wartości jest zaspokojenie 
potrzeby miłości. Brak zaspokojenia tej potrzeby buduje w dziecku przekonanie, że nie 
zasługuje na miłość (Woititz, 2001, s. 50).  

Tak więc u osób, które spędziły dzieciństwo w rodzinach alkoholowych 
wykształca się nieprawidłowa strukturę „ja”. W dużej mierze wynika to z braku 
akceptujących postaw rodzicielskich kształtujących właściwe poczucie własnej wartości. 
Natomiast negatywne oddziaływania rodziców kształtują tendencje do tworzenia 
zaniżonej samooceny. Istotnym problemem staje się także zablokowanie rozwoju „ja” 
przez niedopuszczanie do świadomości ważnych dla „ja” doświadczeń - wypieranie lęku, 
złości, zazdrości (por. np. Kucińska, 2002b, s. 42). 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wielu DDA ma problemy w relacjach z 
osobami najbliższymi.  Jednym ze źródeł tych problemów może być obniżone poczucie 
własnej wartości. 

Adler, Rosenfeld, Proctor II (2006, s. 46), przytaczając badania D.E. Hamachka, 
wskazują na znaczenie poczucia własnej wartości w procesie porozumiewania się z 
innymi. Osoby o wysokim poczuciu własnej wartości najczęściej dobrze myślą o sobie i o 
innych, oczekują także akceptacji, korzystnie oceniają własne działania, dobrze 
funkcjonują nie obawiając się reakcji innych, zabiegają o uznanie ludzi reprezentujących 
wysokie standardy funkcjonowania, dobrze się czują w towarzystwie ludzi, których 
oceniają pod jakimś względem wyżej od siebie, a także potrafią obronić się przed 
negatywnymi komentarzami innych, co do których się nie zgadzają. Natomiast osoby o 
niskiej samoocenie często także do innych odnoszą się z dezaprobatą, od otoczenia 
spodziewają się odrzucenia, niekorzystnie oceniają swoje działania, są bardzo wrażliwi 
na negatywne reakcje innych, zabiegają o uznanie osób mało wymagających i mało 
krytycznych, czują się sfrustrowani przebywając wśród osób, które oceniają jako lepsze 
od siebie pod jakimś względem, a także nie potrafią się bronić przed negatywnymi 
komentarzami innych, a wręcz są podatni na przejmowanie niesłusznych ocen.  

U wielu osób DDA występuje głębokie przekonanie o braku własnej 
atrakcyjności, niezależnie od walorów urody, czy osobowości. Osoby z rodzin 
dysfunkcyjnych nie miały okazji, aby doświadczać pozytywnego zainteresowania sobą, 
pochwał i aprobaty. Sytuacja ta często prowadzi do powstania i utrwalania się 
przeświadczenia o braku zalet pozytywnych cech oraz do nabycia przekonania o byciu 
osobą nieatrakcyjną (Sobolewska, 1992, s. 11n). Woititz (2003, s. 33) podkreśla także 
problem lęków DDA dotyczących zdemaskowania rzekomej nieatrakcyjności. Lękom 
tym towarzyszą obawy związane z trwałością bliskich relacji i poczucie zagrożenia 
dotyczące możliwości odejścia partnera po ujawnieniu „prawdy” o braku atrakcyjności. 
Doznane porażki, a szczególnie przypisywanie sobie winy za zaistniałą sytuację, jak to 
bardzo często ma miejsce w przypadku DDA, wzmacniają negatywne uczucia 
skierowane przeciwko sobie (złość na siebie, żal, rozczarowanie). Uczucia te odbijają się 
na samoocenie oraz na zawężaniu przeżyć do doświadczanych negatywnych 
doświadczeń, porażek. 
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Podejmując próbę odpowiedzi na pytanie o relacje interpersonalne badanych 
DDA warto sięgnąć zarówno do danych statystycznych opisujących stan cywilny osób 
biorących udział w badaniach, jak i do wyników uzyskanych za pomocą testów.  

Otóż spośród badanych 805 DDA jedynie 22,5% – to osoby żyjące w związkach 
małżeńskich. Dużą część badanych DDA (43,97%) stanowiły osoby niezwiązane w 
żadnym związku, bądź (31,31%) żyjące w związku nieformalnym1. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że DDA w relacjach interpersonalnych 
przejawiają nadmierną tendencję do przejmowania odpowiedzialności za uczucia i 
działania bliskich sobie osób oraz zaspokajania ich potrzeb mimo zbyt wysokich 
kosztów własnych. Osoby te charakteryzuje brak umiejętności obrony własnych praw, 
dlatego też często godzą się na krzywdzące traktowanie. Wątpią w miłość bliskich im 
osób, a potrzebę bycia kochanym zaspokajają poprzez budowanie przekonania o byciu 
potrzebnym w życiu drugiego człowieka. Osoby te przejawiają skłonność do nadmiernej 
kontroli swoich bliskich, a jej utrata odbiera im poczucie bezpieczeństwa i staje się 
źródłem niepokoju. 

 
Często o Dorosłych Dzieciach Alkoholików mówi się, że są to osoby „skazane na 

cierpienie”. Czy rzeczywiście tak jest? Przeprowadzone badania zaprezentowane w 
ramach tego opracowania stanowiły próbę udzielenia odpowiedzi na to pytanie.  

Wynika z nich, że rodzina z problemem alkoholowym w istotny sposób wpływa 
na rozwój i funkcjonowanie wychowywanego w niej człowieka. Świadczy o tym zarówno 
wysoki procent Dorosłych Dzieci Alkoholików boleśnie odczuwających skutki 
wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym, jak i bardzo niski procent spośród 
badanych DDA, którzy w wieku dorosłym żyją z związkach małżeńskich.  

                                                
1 Jak podkreśla Marzenna Kucińska na internetowej stronie poświęconej DDA, osoby, które 
zgłaszają się na terapię organizowaną przez Instytut Psychologii Zdrowia, mają zazwyczaj około 
30-45 lat. Duża liczba pośród nich to osoby samotne. Prawie połowa nie decyduje się na stały, 
zalegalizowany związek, a 1/3 małżeństw zawieranych przez nich kończy się rozwodem. Jest to 
znacznie więcej niż wśród ogółu Polaków. DDA mają bowiem dużo obaw związanych z 
założeniem rodziny. Głównie boją się powtórzenia we własnym związku tego, co działo się w ich 
domu rodzinnym. DDA trudno się zbliżyć do innych osób, gdyż w ich doświadczeniu bliskość jest 
zagrażająca. W efekcie w małżeństwie często czują się nieusatysfakcjonowani, rzadko spełnia 
ono ich oczekiwania i nadzieje. Nie potrafią rozmawiać z partnerem, mówić o swoich uczuciach 
czy potrzebach.  
Wielu z DDA rozpoczynając terapię ma nadzieję, że zmieni ona ich spojrzenie na własne 
małżeństwo. DDA często mają także kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica. Wielu z nich 
rozpoczyna terapię z powodu problemów z własnymi dziećmi. W relacji z nimi powracają 
własne wspomnienia z dzieciństwa. Pojawia się obawa, że je skrzywdzą, przenosząc 
doświadczenia z własnego domu. Często nie potrafią rozmawiać z dziećmi, ani ocenić, które 
problemy są normalne, a które świadczą o tym, że z dzieckiem dzieje się coś złego. Zdarza się, że 
u niektórych DDA własne dziecko wzbudza odruchy agresywne, trudno im się powstrzymać 
przed krzykiem, groźbami czy uderzeniem. Jednocześnie mają świadomość, że to nie dziecko 
zawiniło, że ta agresja bierze się gdzieś z głębi ich samych. Szukając pomocy dla siebie, pragną 
także tego, aby nie krzywdzić własnych dzieci, a więc chcą przerwać to, co często od pokoleń 
dzieje się w ich rodzinach w relacji rodzic-dziecko. Część DDA nie podejmuje roli partnera i 
rodzica, gdyż ich zdaniem podstawową rolą dla nich jest opieka nad własnymi rodzicami. 
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Czy więc można mówić o pewnego rodzaju determinizmie? Otóż warto tu 
podkreślić fakt, na który zwrócił uwagę już Woodside (1988), że wpływ rodziny z 
problemem alkoholowym zależy nie tylko od samego uzależnienia, ale także i przede 
wszystkim od tego, jaka atmosfera panowała w danym domu, od tego czy w nim 
występowała agresja, czy też nie, jak również od osobowości rodziców, czy od reakcji na 
problem uzależnienia rodzica niepijącego. Rolę rodzica niepijącego podkreślają także 
Adler, Rosenfeld, Proctor II (2006, s. 41). Jeśli rodzic ten ma pozytywny obraz siebie – to 
istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że dziecko za swój wzór wybierze właśnie tę 
osobę. Jednak również w sytuacji nieprawidłowych osobowości obydwojga rodziców, 
pozytywnym wzorem może stać się inna osoba (z kręgu rodziny, lub spoza), która 
otaczając dziecko miłością wpłynie na ukształtowanie się u niego wiary w siebie. 

Reakcją dorastającego dziecka na dysfunkcyjny system rodzinny może być 
fizyczne bądź psychiczne zdystansowanie się od rodziny pochodzenia. Takie 
emocjonalne odcięcie się nie jest dobrym wyjściem z sytuacji. Może ono zakłócać proces 
poznawania siebie, czy proces różnicowania swojego „ja”. Emocjonalne odcięcie się i 
brak zrozumienia istoty doświadczanych problemów powoduje zdaniem Bowena 
powtarzanie problemów z rodziny pochodzenia (za: Radochoński, 1984). 

Najbardziej korzystne dla osoby wzrastającej w rodzinie z problemem 
alkoholowym jest zmierzenie się z bolesną przeszłością i uzdrowienie zranień w 
procesie terapii, czy przy pomocy grup DDA. Niejednokrotnie Dorosłe Dzieci 
Alkoholików wymagają pomocy terapeutycznej i warto, aby z tej pomocy skorzystały.  

 
 

*** 
Zaprezentowane wyniki badań wskazują one na to, że zdecydowana większość 

DDA odczuwa w dorosłym życiu skutki wzrastania w rodzinie z problemem 
alkoholowym. Ich odczuwanie w dużej mierze zależy od postaw rodziców w okresie 
dzieciństwa, od znajomości problemu alkoholowego w szerszym środowisku, ale także 
od roli pełnionej w rodzinie w okresie wzrastania, przy czym z badań wynika, że im 
większe było zaangażowanie w pełnienie danej roli tym bardziej w dorosłym życiu DDA 
charakteryzuje obniżone poczucie własnej wartości, brak umiejętności obrony własnych 
praw, dlatego też często DDA godzą się na krzywdzące traktowanie. Osoby te wątpią w 
miłość bliskich im osób, przejawiają tendencję do przejmowania odpowiedzialności za 
uczucia i działania innych oraz zaspokajania ich potrzeb, mimo zbyt wysokich kosztów 
własnych. Wielu DDA przejawia skłonność do nadmiernej kontroli swoich bliskich, a jej 
utrata odbiera im poczucie bezpieczeństwa i staje się źródłem niepokoju. 

 
Problematyka DDA, mimo coraz częściej podejmowanych badań, nie jest jeszcze 

w pełni poznana. Jest w tym zakresie jeszcze wiele znaków zapytania.  
Warto na przykład podjąć badania dotyczące tego, jakie czynniki warunkują 

podejmowanie przez dzieci nieprawidłowych ról w rodzinie z problemem alkoholowym, 
czy do tych czynników należą cechy osobowości ich rodziców, ich własne cechy 
osobowości, czy też to, że wzrastając w dysfunkcyjnej rodzinie czują się osamotnione w 
zmaganiu się z problemami. 

Mimo, że duża grupa osób DDA nie zakłada własnych rodzin, a dla dużej grupy 
DDA małżeństwo kończy się rozwodem, to jednak  wielu  DDA zostaje rodzicami. Jakimi 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 121 

są rodzicami? Czy to, że Dorosłym Dzieckiem Alkoholika jest matka ma większy wpływ 
na wychowywanie dzieci niż to, że DDA jest ojciec? Jakie postawy rodzicielskie 
przyjmują rodzice wtedy, gdy obydwoje są DDA? Warto przeprowadzić także badania, 
które pozwoliłyby określić jak wyglądają relacje DDA z punktu widzenia ich 
współpartnerów, współmałżonków, dzieci.  

Tak więc w zakresie problematyki DDA  jest jeszcze wiele pytań, na które warto 
poszukać naukowej odpowiedzi dla dobra tych osób, a także dla dobra wychowywanych 
w takich rodzinach dzieci. 

 
 
Bibliografia: 

Ackerman, R. J. (1983). Alcoholic parents: reducing the impact. In: Changing legacies: growing up 
in an alcoholic home. 89-92. Pompano Beach, FL. 

Ackerman, R. J. (1987). Same house, different homes: why adult children of alcoholics are not all 
the same. Deerfield Park, FL. 

Ackerman, R. J. (1989). Perfect daughters: adult daughters of alcoholics. Deerfield Beach, FL. 
Ackerman, R. J. (1995). Dysfunctional families: myth, fact or somewhere in between. Counselor, 

13, no 6, 8-11. 
Ackerman, R. J. (2000). Alcoholism and the family. In: Abbott, S., (ed.). Children of alcoholics: 

selected readings. 265-287. Rockville, MD. 
Ackerman, R. J., Gondolf, E. W. (1991). Adult children of alcoholics: the effects of background and 

treatment on ACOA symptoms. International Journal of the Addictions, 26, 1159-1172. 
Ackerman, R. J., Pickering, S. E. (1989). Abused no more: recovery for women from abusive or co-

dependent relationships. Blue Ridge Summit, PA. 
Ackerman, R. J., Pickering, S. E. (2001). Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie. 

Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Adams, W.L. (1996). Alcohol use in retirement communities. Journal of the American Geriatric 

Society, 44, 1082-1085. 
Adams, W.L. (1997). Interactions between alcohol and other drugs. in: A.M. Gurnack (ed). Older 

Adults’ Misuse of Alcohol, Medicines, and Other Drugs: Research and Practice Issues. 185-
205. New York: Springer.  

Adams, W.L., and Cox, N.S. (1997). Epidemiology of problem drinking among elderly people. in: 
A.M. Gurnack (ed). Older Adults’ Misuse of Alcohol, Medicines, and Other Drugs: Research 
and Practice Issues. 1-23. New York: Springer.  

Adams, W.L.; Yuan, Z.; Barboriak, J.J.; et al. (1993). Alcohol-related hospitalizations of elderly 
people. JAMA 270(10), 1222-1225.  

Adler, R. B., Rosenfeld, L. B., Towne, N. (1992). Interplay: The Process of Interpersonal 
Communication (5th ed.). New York: Harcourt Brace Jovanovich. 

Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces 
porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. 

De Barbaro, B. de (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: 
Collegium Medicum UJ. 

Barnett, O.W., LaViolette A.D. (1993). It Could Happen to Anyone: Why Battered Women Stay. 
Newbury Park, CA: Sage.  



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

Beardslee, W.R., Son, L., Vallant G.E.(1986). Cognitive, behavioral and emotional problems 
among school+age children of alcoholics parents, American Journal of Psychiatry, 145, 
185-190. 

Beattie, M. (1987). Codependent No More: How to Stop Controlling Others and Start Caring for 
Yourself. San Francisco: Harper. 

Beattie, M. (1994). Koniec współuzależnienia. Jak przestać kontrolować życie innych i zacząć 
troszczyć się o siebie. Poznań: Wyd. Media Rodzina of Poznań. 

Beattie, M. (1996). Beyond Codependency: And Getting Better All the Time. New York: Hazelden 
Information Education. 

Beck, A.T. (1996). Miłość nie wystarczy: jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeński. 
Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań. 

Beck, A.T., Freeman, A. (1996). Cognitive Therapy of Personality Disorder. New York: The Guilford 
Press.  

Beitchman, J.H., Zucker, K.J., Hood, J.E, da Costa G.A, Akman, D. Cassavia. E. (1992). A review of 
the long term effects of child sexual abuse. Child Abuse Neglect; 16: 101-118. 

Berkowitz, A., Perkins H.W. (1988). Personality characteristics of children of alcoholic. The 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 206-209. 

Berlin, R., Davis, R. B., & Orenstein, A. (1988). Adaptive and reactive distancing among 
adolescents from alcoholic families. Adolescence, 23, 577-584. 

Bertalanffy, L. (1984). Ogólna teoria systemów. Warszawa: PWN. 
Black, A.L. (1969). Altering behavior of geriatric patients with beer. Northwest Medicine, 68, 453-

456. 
Black, C. (1981). It Will Never Happen to Me. New York: Ballantyne Book.  
Black, C. (1989). It's Never Too Late to Have a Happy Childhood: Inspirations for Adult Children. 

New York: Ballantyne Book.  
Black, C. (1993). Changing Course: Turning Points to Recovery. San Francisco: MAC Publishing. 
Black, C. (1998). Być odpowiedzialnym, dopasowywać się, łagodzić sytuację albo odgrywać się. 

w: B. E. Robinson (red.). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. 34–35. Warszawa: 
PARPA. 

Black, C.A., DeBlassie, R.R. (1993). Sexual abuse in male children and adolescents: indicators, 
effects, and treatment. Adolescence, 28, 123-133. 

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2006) Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym. w: A. 
Nowak (red.). Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza Impuls.  

Bowen, M. (1971). Family Therapy and family group therapy. w: H. Kaplan, B. Sadock (ed.). 
Comprehensive group psychotherapy. Baltimore: Williams & Wilkin.  

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. New York: Basic Book.  
Bowlby, J. (1988). A secure base. Parent-child attachment and healthy human development. New 

York: Basic Book.  
Bradshaw, J. (1988). The Family: A revolutionary Way of Self-Discovery. New York: Health 

Communications, Inc. 
Bradshaw, J. (1990). Homecoming: Reclaiming and Championing Your Inner Child. New York: 

Bantam Book.  
Bradshaw, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie. 

Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 123 

Bradshaw, J. (1996). Family Secrets: The Path to Self-Acceptance and Reunion. New York: Bantam 
Book.  

Bradshaw, J. (1997). Toksyczny wstyd. Warszawa: Wydawnictwo Akuracik.  
Bradshaw, J. (1998). Healing the Shame That Binds You. New York: Health Communication.  
Braun-Gałkowska, M. (1996). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i 

niezadowolonych z małżeństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 
Brągiel, J. (1996). Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Opolskiego. 
Brągiel, J. (1997). Syndrom dziecka maltretowanego. w: H. Górecka (red.). Bezpieczeństwo 

rodziny w okresie transformacji ustrojowej. Olsztyn: Decora. 
Brągiel, J. (1998). Zagadnienia przemocy wobec dziecka w rodzinie. w: S. Kawula, J. Brągiel, A. 

Janke. Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń. Wydawnictwo 
Adam Marszałek. 

Brook, J.S., et al. (1986). Dynamics of childhood and adolescent personality traits and adolescent 
drug use. Developmental Psychology 22(3), 403-414.  

Brook, J.S., et al. (1992). Childhood precursors of adolescent drug use: A longitudinal analysis. 
Genetics, Social, and General Psychology Monographs, 118(2), 197-213.  

Brown, S.. (1985). Expectancies versus background in the prediction of college drinking 
patterns. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 123-130. 

Brown, S. (1988). Treating Adult Children of Alcoholics: A Developmental Perspective. New York: 
John Wiley and Sons. 

Brown, S. (1990). Leczenie alkoholików. Rozwojowy model powrotu do zdrowia. Warszawa: 
PZWL. 

Budzyna-Dawidowski, P. (1994). Komunikacja w rodzinie. w: B. de Barbaro (red.). 
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. 56–68. Kraków: Collegium Medicum 
UJ. 

Cermak, T. (1986). Diagnosing and treating co-dependence. Minneapolis: Johnston Institute Book.  
Cermak T.L. (1988). A Time to Heal. Los Angeles: Jeremey P. Tarcher. 
Cermak, T.L., Rutzky, J. (1998). Czas uzdrowić swoje życie. Warszawa: PARPA. 
Chassin, L., Barrera, M., Bech, K., & Kossak-Fuller, J. (1992). Recruiting a community sample of 

adolescent children of alcoholics: A comparison of three subject sources. Journal of 
Studies on Alcohol, 53, 316-319 

Chassin, L., et al. (1991). Substance use and symptomatology among adolescent children of 
alcoholics. Journal of Abnormal Psychology 100(4), 449-463. 

Chassin, L.; Rogosch, F.; and Barrera, M. (1991). Substance Use and Symptomatology Among 
Adolescent Children of Alcoholics. Journal of Abnormal Psychology, 100, 449–463. 

Christensen, H. B., and Bilenberg, N. (2000). Behavioral and Emotional Problems in Children of 
Alcoholic Mothers and Fathers. European Child and Adolescent Psychiatry, 9, 219–226. 

Cierpiałkowska, L. (1992). Rodzina a alkoholizm. Studium rozwojowo-systemowe. Przegląd 
Psychologiczny, 1, 51–63. 

Cierpiałkowska, L. (1997). Alkoholizm. Małżeństwo w procesie zdrowienia. Poznań: Wyd. Nauk. 
UAM. 

Cierpiałkowska, L. (2000). Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. 

Conway, J. (1997). Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców. Warszawa: Logos. 



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

Cork, M. (1969). The forgotten children: alcoholism and drug addiction. Toronto: Research 
Foundation. 

Czabała, Cz. (1988). Rodzina a zaburzenia psychiczne. Koncepcje i studia nad percepcją 
interpersonalną. Kraków: Collegium Medicum UJ. 

Deutsch, C. (1992). Rozbite szkło, rozbite marzenia. O świecie przeżyć dzieci alkoholików. w: 
Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać. A. Pacewicz (red.). 31-96. Warszawa: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

DiCicco, L., Davis, R. ,Orenstein, A. (1984). Identifying the children of alcoholic parents from 
survey response. Journal of Alcohol Drug Education, 30, 1-17. 

Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (1999). Przemoc w rodzinie: diagnoza i interwencje kryzysowe.w: 
W. Badura-Madej (red.). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Katowice: BP.  

Dodzik, A. Kamecki, W. (1994). Wyjść z matni. Proste rozmowy o zgubnym nałogu. Warszawa: 
Prószyński i S-ka. 

Dodziuk, A. (2001). Psychoterapia i rozwój. Świat Problemów, 11, 21-24.  
Gaś, Z.B. (1987). Agresja a osobowość w uzależnieniach. Rzeszów: WSP. 
Gaś, Z.B. (1993). Rodzina a uzależnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
Gaś, Z.K. (1994). Uzależnienia: skuteczność programów profilaktyki. Warszawa: WSiP. 
Gondolf, E. W., Ackerman, R. J., (1993). Validity and reliability of an “Adult Children of 

Alcoholics". International Journal of the Addictions, 28, 257-269. 
Grudziak-Sobczyk, E., Morawski J. (1988). Współuzależnienie – co to jest? Problemy Alkoholizmu, 

10, 11–12. 
Grzesiuk, L. (1987). Strukturalna terapia rodzin w ujęciu Minuchina. Nowiny Psychologiczne, 33-

48. 
Hellsten, T. (2006). Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Łódź: Ravi. 
Iwaniec, D., Sneddon H., Monteith M. (2002). Definicja i przejawy krzywdzenia emocjonalnego 

dzieci. w: D. Iwaniec, J. Szmigielski (red.). Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych 
emocjonalnie. Warszawa: Wydawnictwo UW. 

Jablońska, E. (1998). Dorosłe dzieci alkoholików. Wychowanie na co Dzień, 10/11, 40-41. 
Jabłoński, K. (2005a). Sam się sobą zajmę. Charaktery, 4, 24-25. 
Jabłoński, K. (2005b). I chcą i boją się. Charaktery, 5, 19-20. 
Jarosz, M. (1982). Rodziny dysfunkcjonalne, w: M. Jarosz (red.). Rodzina Polska Lat 

Siedemdziesiątych. 153-196. Warszawa: PWN. 
Jellinek, E.M. (1960). The decease concept of alcoholism. New Brunswick, NJ: Hillhouse Press. 
Jona, I. (1997). Zespół stresu pourazowego u DDA. w: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch 

(red.). Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej. Kraków. PARPA. 
Józefik, B. (1994). Strategie rodzinne. w: B. de Barbaro (red.). Wprowadzenie do systemowego 

rozumienia rodziny. 69-78. Kraków: Collegium Medicum UJ.  
Józefik, B. (2003). Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin. w: L. Górniak, B. Józefik 

(red.). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków: Wydawnictwo UJ. 
Keltner, N.L., McIntyre, C.W. and Gee, R. (1986). Birth order effects in second generation 

alcoholics. Journal on Alcohol Studies, 47, 495-497. 
Kłodecki, A. (1990). Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym i sugestie działań 

terapeutycznych. w: M. Orwid, C. Czabała (red.). Terapia rodzin i małżeństw. 83–92. 
Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 125 

Kłodecki, A. (2000). Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym. w: E. Milewska, A. 
Szymanowska (red.). Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. 170-
184. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. 

Kmiecik-Baran, K. (1998). Konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Problemy 
Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 26-29. 

Kmiecik-Baran, K. (2000). Młodzież i przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. 
Warszawa: PWN. 

Kobiałka, A. Strzemieczny, J. (1988). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Nowiny 
Psychologiczne, 5–6, 64–86.  

Kołbik, I. (1994). Wywiad rodzinny z użyciem genogramu. w: B. de Barbaro (red.). 
Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. 97–109. Kraków: Collegium 
Medicum UJ. 

Kowaluk, M. (1998). Nadużywanie alkoholu przez rodziców, a deformacje zachowań dzieci. w: 
M. Ochmański (red.). Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli a psychologiczne czynniki 
rozwoju ucznia. 325-335. Lublin: Wydawnictwo UMCS.  

Krawczyk-Bocian, A. (2005). Trzy oblicza dorosłych dzieci alkoholików. Świat Problemów, 4, 31-
33.  

Kritsberg, W. (1985). The Adult Children of Alcoholics Syndrome: A Step-by-Step Guideto Discovery 
and Recovery. New York: Bantam Book.  

Kucińska, M. (1997). Podwójny obraz. Świat Problemów, 10, 17-20. 
Kucińska, M. (2002a). Dorosłe Dzieci Alkoholików-kim są?, Charaktery, 8, 42-43. 
Kucińska, M. (2002b). Dom bez ścian dzieci bez rodziców. Charaktery, 9, 41-43. 
Kucińska, M. (2002c). Zamrożeni ludzie. Charaktery, 12, 46-45. 
Kucińska, M. (2003). DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. w: P. Żak (red.). Gdzie się podziało 

moje dzieciństwo. O dorosłych Dzieciach Alkoholików, 23-77. Kielce: Wydawnictwo 
„Charaktery”. 

Kucińska, M., (1999). Alkoholowy dom i życie z alkoholikiem. Świat Problemów, 10 (81). 32-34. 
Kucińska, M., Mellibruda, J., Włodawiec, B. (1997). Doświadczenia przemocy w rodzinie 

występujĄce u pacjentek wspóluzależnionych a poczucie koherencji. Alkoholizm i 
Narkomania, 3 (28), 453-463. 

Kucińska, M., Mellibruda, J., Włodawiec, B. (1997a). Założenia koncepcyjne i badania pilotażowe 
programu badawczego Analiza przebiegu i Efektów Terapii Osób Współuzależnionych. 
Alkoholizm i Narkomania, 3 (28), 431-440. 

Kucińska, M., Mellibruda, J., Włodawiec, B. (1997b). Wyniki badań pilotażowych programu 
APETOW- charakterystyka pacjentek współuzależnionych. Alkoholizm i Narkomania, 
3(28). 341-454. 

Kurza, K. (2000a). Przegląd badań dotyczących współuzależnienia. Warszawa: IPZ. 
Kurza, K. (2000b). Charakterystyka kobiet współuzależnionych. Terapia Uzależnienia i Współ-

uzależnienia, 6(15), 17-19.  
Kurza, K. (2000c). Zaburzenia w funkcjonowaniu psychologicznym kobiet współuzależnionych. 

Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2(11), 31-35.  
Kurza, K. (2000d).Efektywność terapii współuzależnienia. Terapia Uzależnienia i Współ-

uzależnienia, 4(13), 12-15. 
Kurza, K. (2000e). Współuzależnienie kobiet. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3(12), 

25-28.  



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

Kurza, K. (2001). Funkcjonowanie psychologiczne kobiet współuzależnionych pół roku po 
terapii. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4(19), 24-26. 

Kurza, K. (2002). Analiza Przebiegu i Efektów Terapii dla Osób Współuzależnionych. Raport 
zbiorczy-podsumowanie programu badawczego APETOW 1998-2002, IPZ, Warszawa, 
http://psychologia.edu.pl/index.php?dz=biblioteka&op=opis&id=2615. 

Kurza, K. (2003a). Proces pozytywnych zmian, Świat Problemów, 9(128), 23-26. 
Kurza, K. (2003b). Współuzależnienie a strategie radzenia sobie ze stresem, Terapia 

Uzależnienia i Współuzależnienia, 4, 16-18. 
Kurza, K. (2004). Jak radzą sobie z ze stresem żony alkoholików, które zgłosiły się na terapię?, 

Świat Problemów, 4 (135), 8-12. 
Ledwoch, B.M. (1993). Rozwój dziecka w rodzinie alkoholików – syndrom uzależnienia. 

Problemy Alkoholizmu, 5. 
Libera, A. (2003). Obraz siebie u żon alkoholików. Świat Problemów, 9 (128). 27-29. 
Lipowska-Teutsch, A. (1992). Rodzina a przemoc. Kraków: Ośrodek Pomocy i Interwencji 

Psychologicznej. 
Lipowska-Teutsch, A. (1998). Wychować, wyleczyć, wyzwolić. Warszawa: PARPA. 
Łukaszewicz, M. (2002). Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży. 

Wychowanie na co Dzień, 7-8, 14-16. 
Maciejewska, M. (1998). Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych, Wychowanie na co 

Dzień, 10/1 l, 13-17. 
Marczak, H. (1998). Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy 

pomocy. w: S. Kawula, H. Machela (red.). Młodzież a współczesne dewiacje i patologie 
społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja. 137-150. Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek. 

Margasiński, A. (1995). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych z chorobą alkoholową. 
Świat Problemów, 12, 13–17. 

Margasiński, A. (2000). Syndrom współuzależnienia, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 5, 
31-35. 

McConnel P (1996). Po deszczu jest słońce. Poradnik terapeutyczny dla dorosłych dzieci 
alkoholików. Gdańsk. GWP. 

Mellibruda, J. (1995). Pułapka nie przebaczonej krzywdy. Warszawa: Instytut Psychologii 
Zdrowia PTP. 

Mellibruda, J. (1996). Ludzie z problemami alkoholowymi. Warszawa: CRS  
Mellibruda, J. (1997a). DDA - kim właściwie są?, Świat Problemów, 10, 5-10.  
Mellibruda, J. (1997b). Psycho-bio-spoleczny model uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i 

Narkomania, 3 (28), 277-306. 
Mellibruda, J. (1998). Patrząc na przemoc. Świat Problemów, 5, 4-10. 
Mellibruda, J. (1999). Psychologiczna analiza funkcjonowania alkoholików i członków ich rodzin. 

Warszawa: Wyd. IPZ. 
Mellibruda, J. (2003). Tajemnice ETOH, Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Proble-

mów Alkoholowych. Warszawa. 
Mellibruda, J., Kucińska, M. (1999). Psychopathology Of Co-Dependent Patient-Codependency As A 

Health Problem, doniesienie z programu badawczego APETOW na 13 Konferencję 
European Health Psychology Society "Psychology and the Renaissance of Health" we 
Florencji, http://www.psychologia.edu.pl/druk.php?id=2597. 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 127 

Mellibruda, J., Sobolewska, Z. (1997). Koncepcja i terapia współuzależnienia. Alkoholizm i 
Narkomania, 3, 421–430. 

Mellibruda, J., Szczepańska, H. (1989a). Psychologiczne problemy żon alkoholików, sprawozdanie 
z II fazy badań. Warszawa: Wyd. IPZiT PTP. 

Mellibruda, J., Szczepańska, H. (1989b). Współuzależnienie i inne problemy psychologiczne żon 
pacjentów uzależnionych. Warszawa: Wyd. IPZiT PTP. 

Mellody, P. (1993). Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia. Warszawa: Jacek 
Santorski & Co Agencja Wydawnicza. 

Mellody, P. (2005). Toksyczna miłość. Warszawa: Wyd. J. Santorski & CO. 
Mellody, P., Wells M. ,Miller, J. K. (1989). Facing Codependence: What It Is, Where It Comes From, 

How It Sabotages Our Live New York: Harper & Row. 
Mellody, P., Wells, M-Miller A. (1989). Breaking Free: A Recovery Workbook for Facing 

Codependence. New York: HarperCollins Publisher . 
Mellody, P., Wells-Miller, A., Miller, K.J. (1989). Facing Codependence: What it is, Where it Comes 

From, How it Sabotages our Live. New York: HarperCollin.  
Miller, I., Tuchfeld, B. (1990). Dorosłe Dzieci Alkoholików, Nowiny Psychologiczne, 5-6, 142-145. 
Miller, P.M., et al. (1990). Emergence of alcohol expectancies in childhood: A possible critical 

period. Journal of Studies on Alcohol, 51(4), 343-349.  
Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge: Harvard University Pres.  
Mościcka, L. (1991). Od redakcji. w: L. Mościska (red.). Rodziny dysfunkcjonalne. 3-8. Wrocław: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Mullender, A., Morley, R. (ed). (1994). Children Living with Domestic Violence: Putting Men’s 

Abuse of Women on the Child Care Agenda. London: Whiting and Birch.  
Niebrzydowski, L. (1999). Postawy rodzicielskie w percepcji młodzieży z rodzin obciążonych 

alkoholizmem a poziom jej lęku i agresji. w: H. Machela, K. Wszeborowski (red.). 
Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie 
transformacji ustrojowej w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 

Ochmański, M. (1985). Cechy osobowości młodzieży pochodzącej z rodzin alkoholików. Szkoła 
Spec., 2, 101-107. 

Ochmański, M. (1985). Rozwój intelektualny młodzieży z rodzin alkoholicznych i niealko-
holicznych. Zagadnienia Wychowania a Zdrowie Psychiczne, 1, 37-47. 

Ochmański, M. (2001). Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci. Lublin: 
Wydawnictwo UMCS. 

Ostoja-Zawadzka, K. (1998). Mity rodzinne. w: Wprowadzenie... dz. cyt., 85-90.  
Pacewicz, A. (1992). O nadużyciach seksualnych wobec dzieci. Warszawa: Instytut Psychologii 

Zdrowia i Trzeźwości. 
Pacewicz, A. (1994). Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać? Warszawa: PARPA. 
Pawłowska, R. (1996). Model rodziny w oczach młodzieży z rodzin alkoholowych. Problemy 

Alkoholizmu, 12, 3-7. 
Pawłowska, R. (1997). Przemoc wobec dzieci w rodzinie nadużywającej alkoholu. Problemy 

Alkoholizmu, 2-3, 3-8. 
Pawłowska, R. (1998). Pomoc poradni odwykowych i grup AA w poszukiwaniu i odkrywaniu 

wartości. w: S. Kawula, H. Machela, (red.). Młodzież a współczesne dewiacje i patologie 
społeczne. Diagnozy – Profilaktyka – Resocjalizacja. Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek. 1998. 



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

Pawluk, M. (2004). Role przyjmowane w dzieciństwie oraz samoświadomość i kompetencje 
społeczne dorosłych córek alkoholików. Niepublikowana praca magisterska. Warszawa: 
UKSW. 

Pielka, H. (1986). Uzależnienie alkoholowe rodziców. Człowiek i Światopogląd, 7-8, 87-96. 
Płeczkan, K. (1998). Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, w: H. Cudak (red.). 

Problemy współczesnej rodziny w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum 
Naukowego. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Pohorecka, A. (1997). Funkcjonowanie rodziny a zagrożenie uzależnieniem. w: B. Kamińska-
Buśko (red.). Zapobieganie uzależnieniom uczniów. 105–135. Warszawa: Centrum 
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. 

Praszkier, R. (1992). Zmieniać nie zmieniając. Ekologia problemów rodzinnych. Warszawa: WSiP.  
Praszkier, R. (1994). O podejściu ekologicznym w terapii. Gestalt, 14, 9-13.  
Radochoński, M. (1984). Psychoterapia rodzinna w ujęciu systemowym. Rzeszów: WSP. 
Radochoński, M. (1986). Rodzina jako system psychospołeczny. Problemy Rodziny, 5, 13-21. 
Robinson, B.E. (1998). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa: PARPA. 
Robinson, B.E. Rhoden, J.L. (2003). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa: 

PARPA.  
Robinson, B.E., Woodside, M. (1998). Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa: 

PARPA. 
Ryś, M. (1998). Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna. Studia nad 

Rodziną, 2, 65-74. 
Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. 

Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Ryś, M. (2002). Rodzinne uwarunkowania uzależnień. w: W. Bołoz, M. Ryś (red.). Między życiem a 

śmiercią. Uzależnienia, eutanazja, sytuacje graniczne. 41-65. Warszawa: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Ryś, M. (2003). Integracja rodziny a uzależnienia. w: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.). Rodzina w 
jednoczącej się Europie. 17-34. Olsztyn: Wyd. Hosianum. 

Ryś, M. (2007). Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci 
Alkoholików. Warszawa: PWN. 

Ryś, M. (2011). Adult Children of Alcoholics. Psychological analysis of consequences of growing up 
in families with alcohol problems. Warszawa 2011: PWN. 

Ryś, M., Wódz E. (2003). Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb u 
dorosłych dzieci alkoholików. Studia Psychologica, 4, 107-122. 

Schaef, A.W. (1986). Codependence: Misunderstood. Mistreated. San Francisco: Harper. 
Sher, K. (1987). Stress response dampening. w: H. Blane, K. Leonard (eds.). Psychological 

Theories of Drinking and Alcoholism. 227-271. New York: Guliford Press.  
Sher, K.J. (1987). Stress response dampening. in: H. T. Blane K. E. Leonard (eds.). Psychological 

theories of drinking and alcoholism. 227-271. New York: Guilford. 
Sher, K.J. (1997). Psychological Characteristics of Children of Alcoholics, Alcohol. Health & 

Research World, 21(3), 247-254. 
Sher, K. J.; Walitzer, K. S.; Wood, P. K.; and Brent, E. E. (1991). Characteristics of Children of 

Alcoholics: Putative Risk Factors, Substance Use and Abuse, and Psychopathogy. Journal 
of Abnormal Psychology, 100:427–448. 

Siek, S. (1986). Formowanie się osobowości. Warszawa: ATK. 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 129 

Śledzianowski, J. (1998). Dysfunkcjonalność rodziny a ucieczki dzieci z domu rodzinnego. w: H. 
Cudak (red.). Problemy współczesnej rodziny w Polsce. Materiały z II Ogólnopolskiego 
Sympozjum Naukowego. Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP w 
Piotrkowie Trybunalskim. 

Sobolewska, Z. (1992). Odebrane dzieciństwo. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i 
Trzeźwości. 

Sobolewska, Z. (1996). W poszukiwaniu koncepcji współuzależnienia. Świat Problemów, 1–2, 4–
10. 

Sobolewska, Z. (1997). Czy potrzebują terapii i jakiej? Świat Problemów, 10, 13–16. 
Sobolewska, Z. (2002). Współuzależnienie. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4 (25), 36-

38. 
Straus, M.A. (1979). Family patterns and child abuse in a nationally representative American 

sample. Child Abuse and Neglect, 3(1), 213-225. 
Straus, M.A., Gelles, R.J, Steinmetz, K.:(1980, 1988). Behind Closed Doors: Violence in the 

American Family. New York: Anchor Pres.  
Strojny, G., Walczyński B. (1996). Percepcja komunikacji z ojcem i obraz siebie u dorosłych 

synów alkoholików w: A. Januszewski, P. Oleś, W. Obrębski (red.). Studia z psychologii w 
Katolickim  

Szczepańska, H. (1996). Trening Asertywności dla Współuzależnionych (TAW). Poradnik 
terapeuty. Warszawa: Wyd. IPZiT PTP. 

Szczukiewicz, P. (2004). Umiejętności interpersonalne w kontekście wychowawczym. 
Remedium, 2, 14-15. 

Szmajke, A. (2001). Autoprezentacja – niewinny spektakl dla innych i dla siebie. w: M. Kofta, T. 
Szustrowa (red.). Złudzenia, które pozwalają żyć. 146-175. Warszawa: PWN. 

Sztajner, A. (1994). Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. Problemy Alkoholizmu, 6, 3–
7. 

Sztander, W. (1993). Rodzina z problemem alkoholowym. Warszawa: PARPA.  
Sztander, W. (1995). Co to jest rodzina alkoholowa? Świat Problemów, 12, 4–7. 
Sztander, W. (1997). Poza kontrolą. Warszawa: PARPA.  
Sztander, W. (2003). Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa: PARPA. . 
Szumski, J. (1998). Społeczne uwarunkowania przemocy. w: J. Papież, A. Płukis (red.). Przemoc 

dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej. 32-40. Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek. 

Tchorzewski, A.M. (1998). Rodzaje i rozmiary dysfunkcji i patologii w rodzinie w okresie 
transformacji w Polsce. w: H. Cudak (red.). Problemy współczesnej rodziny w Polsce. 
Materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego. Piotrków Trybunalski: 
Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. 

Teesson, M., Degenhardt, L., Hall, W. (2003). Addictions. New York: Taylor and Francis Group. 
Teesson, M., Degenhardt L., Hall W. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP. 
Tryjarska, B. (1994). Terapia rodzinna. w: L. Grzesiuk (red.). Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, 

techniki i specyficzne problemy. 245–293. Warszawa: PWN. 
Tryjarska, B. (2003). Komunikacja między małżonkami niezadowolonymi ze związku. Nowiny 

Psychologiczne, 4, 5-14. 
Whitfield, Ch.L. (1987). Healing the Child Within: Discovery and Recovery for Adult Children of 

Dysfunctional Families. New York: Health Communications, Inc. 



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

Widera-Wysoczańska, A. (2003). Pijany dom, czyli co się dzieje z dzieckiem alkoholika. w: P. Żak 
(red.). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. O Dorosłych Dzieciach Alkoholików. 7-23. 
Kielce: Wydawnictwo „Charaktery”. 

Wilson, C., and Orford, J. (1978). Children of Alcoholics: Report of a Preliminary Study and 
Comments on the Literature. Journal of Studies on Alcohol, 39, 121–142. 

Wills-Brandon, C. (1994). Jak mówić NIE i budować udane związki. Gdańsk: GWP. 
Wilsnack, R.W., Wilsnack, C. (red.).(1997). Gender and alcohol. Individual and social perspective 

Rutgers Center of Alcohol Studies, New York: New Brunswick. 
Wilson-Schaef, A. (1986). Co-dependence. Misunderstood. San Francisco: Harper & Row, Pub. 
Windle M., Searles J.S. (1990), Summary, integration, and future directions: Toward a lifespan 

perspective, w: M. Windle, J.S., Searles, Children of Alcoholics: Critical Perspectives. 217-
238. New York: Guilford Press. 

Włodawiec, B. (1997). Jak wychować ofiarę przemocy?. Świat Problemów, 5, 26-31. 
Włodawiec, B. (1998). Obraz uwikłania. Świat Problemów, 1 (60), 8-12. 
Wobiz, A. (2001). Współuzależnienie w rodzinie alkoholowej. Warszawa: Wyd. „Akuracik”.  
Woititz, J.G. (1983). Adult children of alcoholics. Pompano Beach, FL: Fla: Health Communications. 
Woititz, J.G. (1986). Struggle for Intimacy. New York: Health Communication.  
Woititz, J.G. (1989). Self-Sabotage Syndrome: Adult Children in the Workplace. New York: Health 

Communication.  
Woititz, J.G. (1992). Wymarzone dzieciństwo. Gdańsk: GWP. 
Woititz, J.G. (1994). Dorosłe dzieci alkoholików. Warszawa: Instytut Psychologii, Zdrowia i 

Trzeźwości PTP. 
Woititz, J.G. (1994a). Małżeństwo na lodzie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i 

Trzeźwości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 
Woititz, J.G. (2003). Lęk przed bliskością, Gdańsk: GWP. 
Woodside, M. (1988). Research on Children of Alcoholic. British Journal of Addiction, 89, 785-

791. 
Woronowicz, B.T. (1993). Alkoholizm jako choroba. Warszawa: PARPA.  
Woronowicz, B.T. (1994). O czym powinien wiedzieć terapeuta uzależnień. Warszawa: Instytut 

Psychologii Zdrowia PTP. 
Woronowicz, B.T. (1998). Alkoholizm jest chorobą. Warszawa: PARPA.  
Woronowicz, B.T. (2001). Bez tajemnic. O uzależnieniach i ich leczeniu. Warszawa: Instytut 

Psychiatrii i Neurologii. 
Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań-Warszawa: 

Media Rodzina & Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA. 
Woydyłło, E. (1990). Początek drogi. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii. 
Woydyłło, E. (1993). Aby wybaczyć. Poradnik dla rodzin alkoholików. Warszawa: Instytut 

Psychiatrii i Neurologii.  
Woydyłło, E. (1998). Wybieram wolność. Warszawa: Wydawnictwo „Akuracik”. 
Zielińska, R. (1998). Rodzina w alkoholowej matni. Wychowanie na co Dzień, 10/11, 36-37. 
Ziemska, M. (1975). Rodzina a osobowość. Warszawa: Wiedza Powszechna. 
Ziemska, M. (1986). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. w: M. Ziemska 

(red.). Rodzina i dziecko. 155-197.Warszawa: PWN.  
Żak, P. (2006). Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Warszawa: Wyd. “Charaktery”. 
 



WOKÓŁ UZALEŻNIEŃ 

 

 F I D E S  E T  R A T I O  
 

Strona 131 

 
 

dr Maria Jankowska 
mgr Alicja Sadowska 
Akademia Pedagogiki Specjalnej 
Warszawa 
 

Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna  
u Dorosłych Dzieci Alkoholików 

 
I. Teoretyczne wprowadzenie do badań  
     
1. Inteligencja emocjonalna 
 
1.1. Inteligencja a inteligencja emocjonalna 
 
Na pojęcie inteligencji emocjonalnej składają się dwa odrębne pojęcia: inteligencji  

i emocji. P. Salovey (1999) stwierdza , że umysł człowieka dzieli się na trzy sfery:  
 poznawczą, w skład której wchodzi myślenie abstrakcyjne, pamięć, 

rozumowanie, 
 afektywną, która to obejmuje emocje 
 oraz motywacyjną. 

Termin inteligencja odnosi się głównie do sfery poznawczej, zaś termin emocje 
przede wszystkim do sfery afektywnej. Sfera afektywna zawiera nie tylko emocje, ale też 
stany uczuciowe, nastrój. Na pojęcie „inteligencji emocjonalnej” składają się dwa 
pojęcia:„inteligencja” oraz „emocje”. Występuje ponadto trzecia sfera, motywacyjna, 
która odnosi się do potrzeb biologicznych jednostki oraz wyuczonego zachowania, 
ukierunkowanego na osiągnięcie celu. Uznaje się ową sferę za wtórną w odniesieniu do 
inteligencji emocjonalnej (Salovey i Sluyter, 1999,  s. 24, 25). 

P. Salovey oraz  J. D. Mayer definiują inteligencję emocjonalną jako zdolność do 
postrzegania emocji, dostępu do nich i takiego ich aktywowania, by towarzyszyły myśleniu: 
zdolność do rozumienia emocji i posiadanie emocjonalnej wiedzy, które pozwalają 
regulować emocje i sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu i intelektualnemu (Salovey,  
Sluyter, 1999, s. 26).  Taki sposób rozumienia inteligencji emocjonalnej łączy 
inteligencję z emocjami, zatem myślenie o emocjach uaktywnia inteligencję, a 
świadomość przeżywanych emocji może sprzyjać lepszemu myśleniu. 

 Termin inteligencja jest bardzo często używany i odnoszony do określenia osoby 
jako inteligentnej. Jednak wtedy dotyczy to inteligencji w znaczeniu ogólnym, tak zwanej 
inteligencji intelektualnej lub inaczej akademickiej, którą można zmierzyć ilorazem 
inteligencji. Inteligencja ta nie dotyczy wtedy inteligencji emocjonalnej.  

D. Goleman stwierdza, że istnieją dwa typy inteligencji: intelektualna, mierzona 
ilorazem inteligencji oraz emocjonalna, która według autora odnosi się do zdolności 
rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych osób, do zdolności 
motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi 
łączą nas jakieś więzi (Goleman, 1999, s. 439). 
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Inteligencja emocjonalna różni się więc od inteligencji intelektualnej. Pierwsza z 
nich opiera się wyłącznie na pracy kory mózgowej w górnych warstwach komórek 
mózgowych. Zaś ośrodki inteligencji emocjonalnej znajdują się głębiej, w o wiele 
starszych obszarach podkorowych. Oba te ośrodki pracują ze sobą w sposób 
zharmonizowany i uzupełniający się. 

 
1.2. Koncepcja inteligencji wielorakiej według H. Gardnera 
 
H. Gardner w swoim modelu inteligencji wielorakich zwraca swą uwagę na 

powstające różnice między zdolnościami intelektualnymi a emocjonalnymi. Model ten 
zakłada istnienie nie jednej a wielu różnych inteligencji i obejmuje siedem rodzajów 
inteligencji (Gardner, 2002, s. 25, 39-49) . 

1) Inteligencja językowa -  związana z obszarem mózgu, zwanym ośrodkiem Broca 
odpowiadającym za tworzenie właściwych gramatycznie zdań. Przy 
uszkodzeniach tego obszaru dochodzi do trudności w składaniu wypowiedzi, 
mimo że osoba taka może dobrze rozumieć wypowiadane do niej zdania. 

2) Inteligencja logiczno-matematyczna - często określana mianem „myślenia 
naukowego”, która łączy w sobie zdolności logiczne, matematyczne oraz 
językowe.  

3) Inteligencja przestrzenna - przejawia się w umysłowym tworzeniu modeli świata 
przestrzennego oraz wykorzystywaniu tych modeli do działania. Prawa półkula 
jest  najważniejszym obszarem dla rozwiązywania problemów przestrzennych. 
Uszkodzenie jej tylnych obszarów prowadzi do zaburzenia zdolności 
odnajdywania drogi, rozpoznawania twarzy, zauważania szczegółów. 

4) Inteligencja muzyczna – charakterystyczna dla muzyków, którą posiadali m.in. 
Leonard Bernstein albo Mozart. Pewne rejony mózgu stanowią istotną rolę w 
percepcji i tworzeniu muzyki. Są to obszary w prawej półkuli, jednak nie można 
tak dokładnie określić położenia zdolności muzycznych jak zdolności 
językowych. Istnieją jednak oczywiste dowody na zaburzenia w zdolności 
rozpoznawania muzyki, zwane „amuzją”. 

5) Inteligencja cielesno-kinestetyczna – przejawia się w zdolnościach do 
rozwiązywania problemów lub wytwarzania rekwizytów z wykorzystaniem 
całego ciała lub jego części.  Ośrodek odpowiedzialny za kontrolę ruchów ciała 
znajduje się w korze ruchowej. Pojawienie się określonych „apraksji” stanowi 
dowód na istnienie inteligencji cielesno-kinestetycznej. 

6) Inteligencja interpersonalna - jest jedną z form inteligencji personalnej. Przejawia 
się jako zdolność zrozumienia innych ludzi, ich motywacji oraz umiejętności 
współpracy z innymi osobami. Dotychczasowe badania nad mózgiem 
przemawiają za tym, że za inteligencję interpersonalną odpowiadają płaty 
czołowe. Uszkodzenie tego obszaru może doprowadzić do głębokich zmian 
osobowości, mimo że zdolność rozwiązywania problemów w inny sposób 
pozostaje bez zmian. Człowiek staje się jakby zupełnie innym człowiekiem. 
Przykładem może być choroba Picka, pewna forma otępienia przedstarczego, 
która atakuje obszary będące bliżej płatów czołowych, co powoduje szybki 
spadek zalet towarzyskich. Istnieją także biologiczne dowody na istnienie  
inteligencji interpersonalnej, charakterystyczne wyłącznie dla ludzi. Po pierwsze 
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wydłużone dzieciństwo naczelnych i bliski kontakt z matką. W przypadku braku 
matki we wczesnym okresie rozwojowym dziecka, zostaje narażony poprawny 
rozwój umiejętności społecznych. Drugim dowodem jest znaczenie interakcji 
społecznych wśród ludzi. Człowiek z natury jest społeczny i potrzebuje spójności 
grupowej, solidarności z innymi członkami, a także przywództwa (Gardner, 
2002). 

7) Inteligencja intrapersonalna – ujawnia się jako zdolność korelatywna, 
skierowana do wewnątrz przejawiająca się w dokładnym tworzeniu obrazu 
siebie samego, by był zgodny z rzeczywistością i wykorzystywaniu go dla 
skutecznego działania. Wiedza na temat siebie samego, własnych uczuć i 
przeżywanych emocji oraz umiejętność ich rozróżnienia, określenia i nazwania 
pomaga w lepszym zrozumieniu własnego zachowania i pokierowania nim. 
Inteligencja intrapersonalna jest najintymniejszym rodzajem inteligencji. 
Podobnie jak w inteligencji interpersonalnej główną rolę dla tego rodzaju 
inteligencji odgrywają płaty czołowe. Przy ich uszkodzeniu może również dojść 
do głębokich zmian osobowości, przy zachowaniu innych funkcji poznawczych. 
Przykładem osoby o upośledzonej inteligencji intrapersonalnej jest dziecko 
autystyczne. 
H. Gardner (2002) opisując siedem rodzajów inteligencji, nie wykluczał istnienia 

znacznie większej ich liczby. Wymieniając je w podanej kolejności zauważa ich 
równoważność w życiu człowieka. Autor nie poddaje ich ocenie, lecz opisowi, który ma 
na celu przybliżenie ich i uporządkowanie wiedzy. U różnych osób, różne rodzaje 
inteligencji współgrają ze sobą w taki sposób, aby pomagać człowiekowi w 
rozwiązywaniu problemów lub osiąganiu celów.  

D. Goleman (2005, s. 75) przedstawił opis „inteligencji personalnej”, którą 
stworzył H. Gardner podając, iż: Inteligencja interpersonalna jest zdolnością rozumienia 
innych osób: tego, co nimi kieruje, jak pracują, jak pracować wspólnie z nimi. Odnoszący 
sukces handlowcy, politycy, nauczyciele, klinicyści i przywódcy polityczni są według 
wszelkiego prawdopodobieństwa jednostkami o wysokim poziomie inteligencji 
interpersonalnej. Inteligencja intrapersonalna (...) jest podobną właściwością, tyle, że 
skierowaną do wewnątrz. Jest to zdolność stworzenia dokładnego, odpowiadającego 
rzeczywistości modelu samego siebie i korzystania z tego modelu dla skutecznego 
działania  (tamże, s. 75).  

Według H. Gardnera (2002) podstawą inteligencji interpersonalnej  jest zdolność 
rozróżniania i właściwego reagowania na nastroje, temperamenty, motywacje i 
pragnienia innych osób, natomiast inteligencji intrapersonalnej dostęp do swych 
własnych uczuć i zdolność rozróżniania ich oraz polegania na nich w kierowaniu swym 
zachowaniem. Można wysnuć wniosek, że inteligencja interpersonalna i intrapersonalna 
stanowią razem podstawy inteligencji emocjonalnej. 
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1.3 Koncepcja inteligencji emocjonalnej według P. Saloveya i J. Mayera 
 
W 1990 r. psychologowie P. Salovey z Uniwersytetu Yale i J. Mayer z Uniwersytetu 

New Hampshire, przedstawili ogólną teorię inteligencji emocjonalnej, którą określili 
jako zdolność rozpoznawania i regulowania swoich własnych emocji oraz u innych ludzi, a 
także wykorzystywanie ich do kierowania myśleniem i działaniem (Goleman, 1999, s. 
440).  

Teoria ta należy do jednej ze starszych definicji (Salovey, Sluyter, 1999, s. 34-37), 
w której nie uwzględniono innych aspektów inteligencji emocjonalnej, ponieważ ujmuje 
ona jedynie postrzeganie i regulowanie emocji, pomijając myślenie o uczuciach. Stąd też 
autorzy uzupełnili pojęcie inteligencji emocjonalnej podając, iż  inteligencja emocjonalna 
obejmuje umiejętność właściwej percepcji, oceny i wyrażania emocji, umiejętność dostępu 
do uczuć, zdolność ich generowania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, 
umiejętność rozumienia emocji i zrozumienie wiedzy emocjonalnej, oraz umiejętność 
regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój emocjonalny i intelektualny (Salovey, 
Sluyter, 1999, s. 34).  

Według Saloveya i Mayera na inteligencję emocjonalną składają się następujące 
grupy zdolności: 

1. Zdolności do postrzegania i wyrażania emocji 
 rozpoznawanie emocji we własnych stanach fizjologicznych, 

doznaniach, myślach; 
 rozpoznawanie emocji i innych osób np. na podstawie wyglądu, 

tonu głosu, zachowania, w dziełach sztuki itp.; 
 zdolność do wyrażania emocji i potrzeb związanych z nimi; 
 różnicowanie między adekwatnymi i nieadekwatnymi oraz 

szczerymi i nieszczerymi emocjami; 
2. Zdolności do emocjonalnego wspomagania myślenia 

 zdolność do emocjonalnego sterowania uwagą, czyli kierowanie jej 
na ważne informacje; 

 zdolność do wywoływania w sobie określonych emocji w celu 
zrozumienia przeszłej, aktualnej lub przyszłej sytuacji; 

 zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia; 
 zdolność do stosowania przy rozwiązywaniu problemów różnych 

sposobów podejścia – korespondujących z odmiennymi stanami 
emocjonalnymi; 

3. Zdolność do rozumienia i analizowania emocji oraz wykorzystywania 
wiedzy emocjonalnej 

 zdolność do nazywania emocji i rozumienia relacji między słowami  
a oznaczonymi przez nie treściami emocjonalnymi; 

 zdolność do interpretowania znaczenia emocji, ich związku z 
określonymi relacjami międzyludzkimi, np. związek smutku z 
utratą bliskiej osoby; 

 zdolność do rozumienia uczuć złożonych, np. miłości połączonej z 
nienawiścią lub lęku ze zdziwieniem; 

 zdolność do rozumienia i przewidywania zmian w przebiegu 
emocji, np. przechodzenie od złości do wstydu; 
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4. Zdolność do kontrolowania i regulowania emocji własnych i cudzych 
 zdolność do otwierania się na emocje, zarówno przyjemne jak i 

nieprzyjemne; 
 zdolność do świadomego angażowania się w emocje lub 

separowania od nich, odpowiednio do oceny ich wartości 
informacyjnej czy użyteczności; 

 zdolność do świadomego śledzenia emocji własnych i u innych; 
 zdolność do kierowania emocjami własnymi i cudzymi, łagodzenie 

nieprzyjemnych i wzmacnianie przyjemnych, bez jednoczesnego 
ignorowania informacji, które mogą ze sobą nieść (Salovey, Sluyter, 
1999, s. 34). 

Wymienione zdolności dają możliwość lepszego funkcjonowania, zwłaszcza w 
sytuacjach społecznych. Dzięki rozpoznawaniu i regulacji emocji można świadomie 
kierować swoje działanie i osiągać cel. Zdolności te mogą uaktywniać myślenie oraz 
wytwarzać nowe sposoby działania. 

 
1.4. Koncepcja inteligencji emocjonalnej według R. Bar-Ona 

 
W latach 80-tych R. Bar-On, przedstawił (Goleman, 1999 s. 440, 491) model  

inteligencji emocjonalnej w swojej pracy doktorskiej. Następnie rozwinął swą teorię, 
lecz nie opublikował jej, jednak można znaleźć ją w niepublikowanym maszynopisie 
„The Development of a Concept and Test of Psychological Well- being” z 1992 r. Bar-On 
określa inteligencję emocjonalną jako zespół zdolności osobistych, emocjonalnych i 
społecznych, które wpływają na zdolność skutecznego radzenia sobie z wymogami i 
naciskami otoczenia” (Bar-On, 1997, s. 14)). Wyróżnia 15 umiejętności, które dzieli na 
pięć grup: 

1) Zdolności intrapersonalne, czyli świadomość swojego „ja”, rozumienie swoich 
własnych emocji oraz domaganie się uznania ich i myśli; 

2) Zdolności interpersonalne, czyli świadomość i rozumienie uczuć innych osób 
oraz umiejętność zawierania bliskich emocjonalnie relacji z ludźmi; 

3) Umiejętności przystosowawcze, czyli weryfikacja swoich uczuć i myśli oraz 
rozwiązywanie problemów 

4) Radzenie sobie ze stresem, czyli umiejętność zwalczania go; 
5) Czynniki motywacyjne oraz ogólne wpływające na nastrój, w tym optymistyczne 

nastawienie, doświadczanie oraz wyrażanie szczęścia i zadowolenia (Goleman, 
1999). 

Inteligencja emocjonalna oznacza zdolności do przetwarzania informacji 
emocjonalnych, stanowiące podstawę rozwoju kompetencji, które pozwalają na 
efektywną regulację emocjonalną i dobre radzenie sobie w sytuacjach społecznych  
i zadaniowych.  W modelu Bar – Ona wyraźnie uwzględnione zostały także dyspozycje 
tradycyjnie uznawane za cechy osobowości, określające nie tyle posiadane przez 
człowieka możliwości, ile jego preferencje czy skłonności. 
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1.5. Inteligencja emocjonalna w koncepcji D. Golemana 
 
Charakteryzując model inteligencji emocjonalnej Golemana można stwierdzić, że 

zawiera on wszystko, co łączy się z emocjami i w pozytywny sposób wpływa na sprawne 
radzenie sobie w życiu. Do modelu włączone są: rozumienie własnych emocji, 
zarządzanie emocjami, samomotywacja, rozpoznawanie emocji u innych, utrzymywanie 
relacji międzyludzkich, co sprawia, że jest to model mieszany. Jak sam autor stwierdził, 
inteligencję emocjonalną można ogólnie określić jako charakter, a dokładniej są to 
zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności 
motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z 
którymi łączą nas jakieś więzi. Jest to panowanie nad naszymi emocjami i ich 
wykorzystywanie do osiągnięcia sukcesu (Goleman, 1999). 

Goleman (1997, 1999) wyróżnia pięć podstawowych kompetencji emocjonalnych 
i społecznych. 

 Samoświadomość - (Świadomość emocjonalna – rozpoznawanie swoich emocji i 
ich skutków; Poprawna samoocena – poznanie swoich silnych stron i ograniczeń; 
Wiara w siebie – silne poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich 
możliwości i umiejętności); 

 Samoregulacja (Samokontrola – kontrolowanie szkodliwych emocji i impulsów; 
Spolegliwość – utrzymywanie norm uczciwości i prawości; Sumienność – 
przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania; Przystosowalność – 
elastyczność w dostosowywaniu się do zmian; Innowacyjność – łatwe 
przyjmowanie nowatorskich pomysłów i podejść oraz nowych informacji); 

 Motywacja (Dążenie do osiągnięć – starania o lepsze wyniki albo spełnienie  
kryteriów doskonałości; Zaangażowanie – utożsamianie swoich celów z celami 
grupy lub organizacji; Inicjatywa – gotowość do wykorzystywania szans i   okazji; 
Optymizm – wytrwałość w dążeniach do osiągnięcia wytycznego celu mimo 
przeszkód i niepowodzeń); 

  Empatia (Rozumienie innych – wyczuwanie uczuć i punktów widzenia innych 
osób oraz aktywne zainteresowanie ich troskami, niepokojami i zmartwieniami; 
Doskonalenie innych – wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich 
zdolności; Nastawienie usługowe – uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie 
potrzeb ludzi; Wspieranie różnorodności – tworzenie i podtrzymywanie  szans 
na osiągnięcia dzięki wykorzystywaniu różnych typów ludzi; świadomość 
polityczna – rozpoznawanie emocjonalnych prądów grupy i stosunków wśród 
osób z władzy); 

 Umiejętności społeczne (Wpływanie na innych – opanowanie metod skutecznego 
przekonywania; Porozumienie – słuchanie bez uprzedzeń i wysyłanie 
przekonujących komunikatów; Łagodzenie konfliktów – pośredniczenie w 
sporach i rozwiązywanie ich; Przewodzenie – inspirowanie jednostek i grup lub 
kierowanie nimi; Katalizowanie zmian – inicjowanie zmian lub kierowanie nimi; 
Tworzenie więzi – pielęgnowanie instrumentalnych stosunków z innymi; 
Współpraca – praca z innymi dla osiągnięcia wspólnego celu; Umiejętności 
zespołowe – organizowanie współdziałania wszystkich członków grupy dla 
osiągnięcia zbiorowego celu). 
Goleman (1997, 1999) podkreśla wartość inteligencji emocjonalnej w 
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przewidywaniu sukcesów na każdej płaszczyźnie ludzkiego funkcjonowania w życiu 
zawodowym, małżeńskim i rodzinnym. 

 
2. Kompetencje społeczne 
 
Człowiek z natury jest istotą społeczną. Jego zachowania mają charakter 

interpersonalny, tzn. że to co czyni, robi we współpracy z innymi, dla innych lub licząc 
się z ich zdaniem. Nie koniecznie odbywa się to w bezpośrednim kontakcie z drugim 
człowiekiem. Kontakt międzyludzki może mieć też charakter symboliczny lub 
wyobrażeniowy. Decyzje osoby, mimo że są podejmowane przez nią samodzielnie, 
uwzględniają normy społeczne, antycypacje reakcji najbliższych lub innych ważnych dla 
danego człowieka osób, dlatego owe decyzje są tylko z pozoru samodzielne  i niezależne 
(Smółka, 2008). 

 
2.1.  Definicje i aspekty kompetencji społecznych 
 
Istnieją dwie możliwości definiowania kompetencji społecznych. Jedna z nich 

określa kompetencje społeczne jako zdolność do generowania zachowań społecznych, 
które umożliwiają oraz ułatwiają inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji 
interpersonalnych (Smółka, 2008, s. 27). Zatem osoba posiadająca owe kompetencje 
będzie potrafiła nawiązywać wzajemnie satysfakcjonujące związki, zarówno zawodowe, 
jak i intymne z innymi ludźmi. Definicja ta podkreśla znaczenie potrzeby aprobaty i 
akceptacji człowieka.  

Druga możliwość definiowania kompetencji społecznych nawiązuje do potrzeby 
statusu i władzy. P. Smółka (2008, s. 28) definiuje kompetencje społeczne jako  
skuteczność w realizacji własnych zamierzeń w kontaktach z innymi ludźmi i wiążą się z 
umiejętnością wywierania wpływu”. Zatem o poziomie kompetencji społecznych osoby 
świadczą przede wszystkim rezultaty, jakie osiągnęła ona w kontaktach z innymi ludźmi, 
a także szacunek, reputacja jaką cieszy się w swoim otoczeniu społecznym. Autor 
podkreśla, iż skuteczność interpersonalna powiązana jest nie tylko z wywieraniem 
wpływu na innych, lecz także dochodzi tu zrozumienie korzyści wynikających np. z 
umiejętności skorzystania z porady innej osoby, bardziej doświadczonej lub wejścia w 
odpowiedni układ z innymi ludźmi. Chodzi tu o podkreślenie znaczenia efektywnej 
adaptacji społecznej. 

P. Smółka (2008, s. 29) wyróżnia trzy podstawowe aspekty kompetencji 
społecznych, będących jednocześnie od siebie niezależnych: 

1) poznawczy, czyli umiejętność trafnego oraz sprawnego myślenia o sytuacji 
społecznej, znajomość reguł społecznych, empatia oraz umiejętność planowania 
zachowań społecznych; 

2) motywacyjny, zawierający tendencję do wchodzenia w ryzykowne sytuacje 
społeczne oraz postawy międzyludzkie; 

3) behawioralny, czyli posiadanie umiejętności społecznych i ich dobre 
wykorzystywanie. 
Aspekt poznawczy kompetencji ujawnia się w wysokiej inteligencji społecznej, 

zdolności do empatii oraz w szczegółowej i rozbudowanej wiedzy społecznej 
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powiązanej z określonymi scenariuszami, trafnie i skutecznie wykorzystywanej  
w konkretnych sytuacjach. Rozwinięcie tego aspektu kompetencji społecznych 
umożliwia człowiekowi trafne spostrzeganie i interpretowanie informacji z otoczenia  
i wykorzystywanie je do antycypacji przebiegu sytuacji społecznej oraz zachowań, a 
także planowania adekwatnych i skutecznych rozwiązań danej sytuacji. Aspekt 
poznawczy ma duże znaczenie dla ludzi odpowiedzialnych za planowanie strategii 
działania w sytuacjach, które wiążą się z kontaktami z innymi ludźmi oraz z 
komunikowaniem się z nimi. 

Aspekt motywacyjny wiąże się z przekonaniami i postawami, które pomagają 
angażować się w kontakty z innymi ludźmi. Dotyczy to przekonań, które ułatwiają 
zainteresowanie innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi kontaktu. Ważnym 
elementem składowym aspektu motywacyjnego jest chęć i gotowość do podejmowania 
działań interpersonalnych. P. Smółka (2008) podkreśla, że aspekt motywacyjny 
odpowiada także za skłonność osoby do angażowania się w trening społeczny jakim są 
różnorakie sytuacje społeczne. Człowiek dzięki swej otwartości na kolejne i odmienne 
doświadczenia społeczne ma możliwość rozwijania oraz doskonalenia konkretnych 
umiejętności interpersonalnych poprzez modelowanie, czyli powtarzanie zachowań 
kompetentnych społecznie osób lub ciągłe próbowanie oraz eksperymentowanie z 
własnym zachowaniem. Jest to powód do uznania tego aspektu za istniejącą w 
człowieku tendencję rozwoju w relacjach z innymi ludźmi. Ważnym elementem aspektu 
motywacyjnego są także postawy interpersonalne, które wyznaczają jakość kontaktów i 
relacji z innymi osobami. Przykładem może być tutaj nastawienie na rywalizację bądź 
współpracę z innymi (tamże). 

Trzeci aspekt - behawioralny jest najczęściej podkreślany jako znaczący. Wiąże 
się on z generowaniem skutecznych i trafnych w danej sytuacji zachowań, wprawą  
w podejmowaniu działań społecznych i umiejętnością społecznego odbioru zachowań 
osoby. Za istotne uważa się tu nie tylko zachowania społeczne, ale też umiejętności 
emocjonalne i poznawcze, które wspomagają i umożliwiają generowanie kompe-
tentnych społecznie zachowań (tamże). 

 
2.2. Składniki kompetencji społecznych 
 
W skład kompetencji społecznych wchodzą różne jej składniki takie, jak: 

asertywność, umiejętność nawiązywania bliskich kontaktów interpersonalnych oraz 
efektywność zachowań wymagających ekspozycji społecznej. 

Podstawowym składnikiem kompetencji społecznych jest asertywność, którą 
Salter zdefiniował jako zdolność wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych (za: Sęk, 
1988 s.790). Asertywność  najczęściej utożsamia się ją z umiejętnością pogodzenia 
własnych i cudzych potrzeb społecznych (Król-Fijewska, 1993), stąd jest traktowana 
jako jeden z komponentów kompetencji społecznych (Oleś, 1998).  

R. Lazarus (za: Sęk, 1988) przedstawia cztery rodzaje zachowań, które są 
wchodzą w skład asertywności: umiejętność odmowy, umiejętność zdobywania 
przychylności w otoczeniu społecznym, umiejętność wyrażania pozytywnych i 
negatywnych emocji oraz zdolność w podejmowaniu, utrzymywaniu i organizowaniu 
konwersacji. 
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Drugim składnikiem kompetencji społecznych jest umiejętność nawiązywania 
bliskich relacji z innymi ludźmi. Kontakty interpersonalne są zawsze obecne w życiu 
społecznym stąd każdy człowiek nieustannie uczestniczy w sytuacjach gdzie 
bezpośrednio i pośrednio ludzie oddziałują na siebie (Borkowski, 2003). Każda z osób 
będących we wzajemnej komunikacji jest jednocześnie nadawcą i odbiorcą komunikatu. 
Nadawane komunikaty mają określone znaczenie, a ich treść i forma musi być 
zrozumiała dla każdego z uczestników konwersacji. Istotne znaczenie w relacjach ma 
wzajemne poznawanie się i rozumienie, na co składa się zdolność obserwacji 
zmieniających się uczuć, śledzenie schematu myślowego i zachowań drugiej osoby, 
umiejętność obserwacji i oceny własnych reakcji w określonych sytuacjach. 

Rozwijanie umiejętności nawiązywania bliskich relacji polega na jednoczesnym 
łączeniu obserwacji i zaangażowania w relację (Mellibruda, 2003).  

  Trzecim składnikiem kompetencji społecznych jest efektywność zachowań  
w sytuacjach ekspozycji społecznej. Sztuka autoprezentacji, dopasowanie swoich 
postaw, sposobu zachowania i wizerunku do oczekiwań odbiorcy lub odbiorców jest 
niezmiernie ważne w wielu sytuacjach społecznych. Istota umiejętności 
autoprezentacyjnych tkwi w dużym stopniu w sprawności nieustannego budowania i 
artykułowania pozytywnego obrazu siebie (Borkowski, 2003). 

Pittman i Jones (za: Szmajke, 1999) opisują kilka rodzajów strategii będących 
pomocnymi w kształtowaniu wizerunku, w danej formie autoprezentacji: 

 Strategia ingracjacji - osoba będąca ingracjatorem ma za zadanie wzbudzić 
wiarygodność na tyle, na ile pragnie być lubiana. Okazuje ona swoją sympatię i 
poparcie dla innych oraz kreuje siebie jako skromną i atrakcyjną osobę. 

 Strategia zastraszania - osoba poprzez groźby, wzbudzanie lęku pragnie 
zwiększyć swoją pozycję społeczną. Przedstawia siebie jako niebezpieczną. 

 Strategia autopromocji - osoba kreuje siebie jako pełną kompetencji, 
skuteczności w działaniu, charakteryzującą się wysokim poziomem zdolności. 

 Strategia doskonałości moralnej - stosowana w dużej mierze przez nauczycieli 
i rodziców, przejawiająca się w przedstawianiu siebie w jak najlepszym 
świetle. Osoba ta kreuje się jako przestrzegającą zasad i norm moralnych, 
będącą strażnikiem wartości moralnych. 

 Strategia własnej słabości i zależności od innych- osoba stosująca tą strategie 
ma na celu uniknięcie nieprzyjemnych dla niej konsekwencji, w sytuacjach, 
gdy jej zdolności lub zasoby nie wystarczają do wykonania pewnego zadania. 
Osoba taka może przedstawiać się jako osobę potrzebującą pomocy, wsparcia, 
specjalnego traktowania. 

Sytuacja ekspozycji społecznej może powodować, że ludzie zachowują się zgodnie  
z oczekiwaniami otoczenia, a tym samym zatajają prawdę o sobie samym, jacy naprawdę 
są. Zdobycie aprobaty społecznej sprawia, że człowiek staje przed wyborem określonego 
sposobu komunikacji, która zapewni mu osiągnięcie zamierzonego celu (Szmajke, 1999). 

Wymienione składniki kompetencji społecznych, czyli asertywność, kontakty 
interpersonalne i efektywność zachowań w sytuacji ekspozycji społecznej są bardzo 
istotne w dążeniu i osiąganiu wyznaczonego sobie celu. Sądzi się, że ludzie sprawnie 
posługujący się tymi kompetencjami, z dużo większą łatwością osiągają sukcesy  
w życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim. Osoby zaś mające niskie poczucie 
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własnej wartości, mają także duże trudności w podejmowaniu odpowiedzialnych, 
dojrzałych relacji z innymi ludźmi. 

 
3. Uwarunkowania kształtowania się inteligencji emocjonalnej  

i kompetencji społecznych u DDA 
 
Bardzo znaczące w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w dorosłym życiu są 

pierwsze, wczesne doświadczenia dziecka w kontaktach z osobami znaczącymi. 
Kontakty pozytywne i budzące przyjemne emocje  będą kształtować chęć utrzymywania 
ich. Kontakty zaś będące źródłem nieprzyjemnych doznań, będą powodować lęk i 
poczucie zagrożenia (Ryś, 2007). 

 
3.1. Deprywacja potrzeb psychicznych dzieci wychowujących się w rodzinie z 

problemem alkoholowym  
 
Rodzina alkoholowa, to rodzina, w której przynajmniej jeden z członków rodziny 

jest uzależniony od alkoholu. Nie jest ważne czy jest on czynnym alkoholikiem, leczącym 
się czy też nie ma go już w rodzinie. Rodzina ta jest nadal rodziną alkoholową (Kucińska, 
2003). 

W zdrowej rodzinie, tzn. niedysfunkcyjnej dziecko uczy się jak być niezależnym, 
ma zaspokojone potrzeby emocjonalne, fizyczne i psychiczne, czuje się bezpiecznie, ma 
swój czas na zabawę, beztroskość i nie jest mieszane w życie i problemy dorosłych,  
a tym bardziej w ich rozwiązywanie. Dzieciństwo to bardzo ważny czas w życiu każdego 
człowieka, gdyż wtedy kształtuje się tożsamość dziecka oraz umiejętności potrzebne do 
współżycia z innymi ludźmi.  

Za naukę i pokazanie prawidłowych relacji w rodzinie są rodzice. To od nich 
dziecko uczy się i naśladuje wzorce zachowań w kontaktach z innymi ludźmi, w 
nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Dziecko już od urodzenia potrzebuje pełnej 
akceptacji i odzwierciedlenia swoich uczuć, by mogło czuć się wyjątkowe, kochane i 
wartościowe (Ryś, 2007). 

Dzieci w rodzinach alkoholowych doświadczają opuszczenia i zaniedbania ich 
potrzeb emocjonalnych, ponieważ wszystko koncentruje się wokół picia i niepicia 
uzależnionego rodzica. Drugi rodzic także często nie jest w stanie w należyty sposób 
zaspokoić wszystkich potrzeb dziecka. Dzieci często w takich rodzinach nie mają 
zaspokojonych potrzeb fizjologicznych, są często głodne i zaniedbane. Niekiedy dzieci 
mają zaspokojone najpotrzebniejsze potrzeby, lecz brakuje im wsparcia emocjonalnego, 
zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa lub po prostu fizycznej obecności niepijącego 
rodzica. To również przynosi ogromne spustoszenie w życiu dziecka, a potem w życiu 
dorosłym. Czują często przez to niskie poczucie własnej wartości, często myśląc, że to 
oni byli od wspierania dorosłych (Kucińska, 2003). 

Dzieci wychowywane w rodzinach alkoholowych nauczyły się zazwyczaj tłumić 
swe potrzeby i emocje oraz nie pokazywać siebie takim jakim się jest naprawdę. 
Wewnątrz siebie przeżywają różne emocje, a najczęściej jest to złość, nienawiść, 
samotność, lęk, wstyd, strach, poczucie winy, czując się odpowiedzialnymi za sytuację 
rodzinną. Zamiast rodzice chronić i dbać o zaspokajanie potrzeb dziecka, role się 
odwróciły i dzieci dbają o  rodziców. Jako dorośli ludzie, DDA, posiadają negatywne sądy 
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na swój temat i świata wokół nich. Niektórzy nie chcą stać się jak ich rodzice i mają 
trudność w znalezieniu partnera. Boją się powtórzenia wzorca i tego co zaznały jako 
dzieci (Kucińska, 2003). 

W rodzinach z problemem alkoholowym dzieci niejednokrotnie przeżywają lęk, 
poczucie winy i wstydu. Próbują za wszelką cenę uzyskać poczucie bezpieczeństwa 
(Widera-Wysoczyńska, 2003). 

Niezaspokojenie potrzeb emocjonalnych  powoduje, że dzieci z rodzin 
alkoholowych nie potrafią nawiązać trwalszych kontaktów i więzi z innymi ludźmi, czują 
się samotne, niezrozumiałe, mają trudność z akceptacją siebie i innych. Brak miłości 
powoduje trudności w kontaktach interpersonalnych, w otworzeniu się i zaufaniu 
innym. 

 
3.2. Psychospołeczne problemy DDA 
 
Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) są to osoby, które wychowały się w rodzinie z 

problemem alkoholowym. Oznacza to, że przynajmniej jeden z rodziców był uzależniony 
od alkoholu (Kucińska, 2003). Pijąca osoba w rodzinie wpływa destrukcyjnie na 
pozostałych jej członków i przysparza wszystkim problemów życiowych, emocjonalnych 
i finansowych (Sztander, 1993). 

Według W Sztander (1993 s. 47) być dzieckiem alkoholika oznacza mieć 
doświadczenia, które przerastają możliwości sprostania im”. Natomiast A. Widera-
Wysoczyńska (2003 s. 9)jeszcze bardziej podkreśla destrukcyjny wpływ dzieciństwa  
DDA na późniejsze ich funkcjonowanie jako osób dorosłych i określa DDA  (...) to 
człowiek pochodzący z rodziny, w której alkohol był problemem centralnym. Zajęty w 
dzieciństwie walką o przetrwanie, w życiu dorosłym ma poczucie, że nigdy nie był 
dzieckiem”. 

Dzieci wychowane w rodzinie z problemem alkoholowym wykształciły sobie 
określone cechy charakterystyczne dla DDA. W. Sztander (1993, s. 55) podaje 
następujące problemy psychospołeczne Dorosłych Dzieci Alkoholików: 

1) Nieumiejętność rozwiązywania intymnych związków i obawa przed utratą 
własnego ja w bliskich związkach uczuciowych. 

2) Obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności i porzuceniem. 
3) Ukrywanie uczuć i podatność na zranienie. 
4) Obawa przed sytuacją konfliktową i gniewem. 
5) Kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności 

lub uchylanie się od niej. 
6) Poczucie odmienności i izolacji od ludzi. 
7) Nieumiejętność radowania się i bawienia. 
8) Trudności w odróżnianiu tego co normalne od tego, co nienormalne. 
9) Szukanie trudności i kryzysów w miejsce spokojnego życia. 
10) Nadmierne poczucie lojalności. 
11) Obawa przed utratą kontroli. 
12) Tendencje do kłamstwa „bez powodu” – nawet wtedy, gdy łatwiej byłoby 

powiedzieć prawdę.  
Cechy DDA są skutkiem dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Na 
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skutek przeżywanego lęku, wstydu i złości, jednostki wykształciły w sobie mechanizmy 
czy też sposoby na radzenie sobie z zaistniałą sytuacją. Pozbawieni często możliwości 
wyrażania swoich uczuć, potrzeb, nauczyli się je ukrywać nawet przed samymi sobą, 
bojąc się bliskich kontaktów, okazywanej przez innych złości, zaufania innym ludziom i 
zranienia lub odrzucenia ich. Wszystko to wpłynęło w sposób zasadniczy na 
ukształtowanie się ich kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej. 

 
3.3. Rodzinne uwarunkowania kształtowania inteligencji emocjonalnej  

w rodzinach z problemem alkoholowym  
 
Kształtowanie się inteligencji emocjonalnej jest procesem przebiegającym już od 

wczesnego dzieciństwa. Rodzice poprzez swoje postawy dostarczają dziecku wielu 
wzorców emocjonalnego zachowania. Mają istotny wpływ na kształtowanie się wiedzy 
emocjonalnej dziecka i sposoby radzenia sobie w różnych, niekiedy trudnych dla nich 
sytuacjach i kontaktach interpersonalnych, gdzie wykorzystanie swoich emocji pozwala 
im skutecznie osiągać sukcesy zawodowe oraz pomaga w sytuacjach społecznych. Także 
stosunek rodziców do dzieci i wobec siebie wpływa na kształtowanie się postaw i 
wzorców interpersonalnych (Goleman, 1999; Zeidner, 2008). W rodzinach z problemem 
alkoholowym prawidłowe wzorce zostają zaburzone, co nie korzystnie wpływa na 
rozwój inteligencji emocjonalnej u dziecka. Dzieci nie dostają konstruktywnych, 
pomocnych im w życiu wzorów zachowań. Często doznają agresji fizycznej, psychicznej i 
emocjonalnej, która w sposób destrukcyjny wpływa na sposób ich funkcjonowania, 
także emocjonalnego. Często DDA mają negatywny stosunek do otoczenia i samych 
siebie, czasem boją się ujawniać swoje emocje. Doznają również krytyki i nie akceptacji 
ich samych, ich zachowań i potrzeb, zwłaszcza emocjonalnych. W rodzinach z 
problemem alkoholowym więzi emocjonalne są zaburzone lub jest ich brak. Dzieci 
przeżywają lęk, wstyd i chaos, co wpływa negatywnie na ich życie społeczne, zawodowe, 
emocjonalne. Brak wsparcia ze strony bliskich powoduje, że brak im bliskości w 
kontaktach z rówieśnikami i innymi osobami. DDA bywają także świadkami agresji i 
konfliktów między rodzicami. Widzą jak w sposób nawet wulgarny odnoszą się do siebie 
nawzajem, często mieszając w konflikty dzieci  (Ryś, 2007). 

A. Matczak (2001) wskazuje w swoich badaniach na korelację między poziomem 
inteligencji emocjonalnej matek a nasileniem najbardziej pożądanych postaw 
rodzicielskich, czyli wyrażających ciepło emocjonalne. Wyniki badań wskazują zależność 
istotną między postawą Kochającą a inteligencją emocjonalną (r=0,47; p<0,05). Zatem 
ciepło okazywane przez matkę w stosunku do dziecka koreluje wyraźnie dodatnio z 
inteligencją emocjonalną. Można przypuszczać, że w rodzinach z problemem 
alkoholowym ciepło to jest nieokazywane, kiedy osobą pijącą jest matka lub okazywane 
w niewielkiej ilości, w odwrotnej sytuacji, ponieważ większa część uwagi skierowana 
jest na osobę pijącą. Może oczywiście być tak, że matka zarówno nie pije i nie okazuje 
ciepła dziecku. 

Ważnym i podstawowym elementem kształtowania się prawidłowych więzi 
emocjonalnych jest stały, bliski kontakt rodziców z dzieckiem (Goleman, 1999; 
Zejdner, 2008, s.90n). Gdy DDA nie ma zaspokojonej tej potrzeby, wpływa to na 
niezdolność do nawiązywania więzi, powoduje poczucie niezrozumienia i 
osamotnienia oraz brak miłości w relacjach z innymi. DDA odczuwają nieufność do 
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ludzi, poczucie krzywdy, nieśmiałość a świat staje się dla nich wrogi i 
niesprawiedliwy. Wszystko to negatywnie wpływa na prawidłowy rozwój dziecka i 
jego kontakty z innymi. Sprawia również, że DDA nie radzą sobie lub mają trudności 
w sferze emocjonalnej. Przez brak dobrego kontaktu emocjonalnego z rodzicami, DDA 
trudniej jest w nawiązywaniu ciepłych i bliskich kontaktów z ludźmi (Ryś, 2007).    

 
3.4. Uwarunkowania i znaczenie kompetencji społecznych 
 
Umiejętności społeczne ważną rolę odgrywają dla każdego człowieka w jego 

sferze zawodowej, rodzinnej lub prywatnej. Są warunkiem utrzymania 
satysfakcjonujących bliskich relacji z ludźmi. Wysoki poziom kompetencji społecznych 
także korzystnie wpływa na osiągnięcia zawodowe. Osoby z wysokim IQ oraz wieloma 
sukcesami zawodowymi, to osoby o mające dużą potrzebę osiągnięć oraz charakteryzuje 
je stałość emocjonalna i przystosowanie społeczne, czyli to co składa się na inteligencję 
społeczną, emocjonalną i umiejętności interpersonalne (Strelau, 2002).  

Na podstawie badań stwierdzono, że kompetencji społecznych nie można uznać 
za ogólną zdolność czy umiejętność (Smółka, 2008). Mówi się raczej o wielu różnych 
kompetencjach społecznych, a nie wyłącznie o jednej. Dzieje się tak, ponieważ osoba 
może dobrze radzić sobie w jednych sytuacjach społecznych a słabo w innych. Tak więc 
kompetencje społeczne mają kontekstualną naturę, tzn. są oceniane w danym kontekście 
sytuacji, gdyż to, co efektywne w jednym danym kontekście, nie zawsze będzie w innym. 
Stwierdzenie o skutecznym funkcjonowaniu interpersonalnym wymaga ciągłej pracy i 
doskonalenia się człowieka w różnych sytuacjach i kontekstach społecznych. Należy 
więc w tym przypadku ustalić kryterium oceny efektywności funkcjonowania. 

Dobór jednego kryterium nie wystarcza jednak do rzetelnej oceny poziomu 
kompetencji społecznych. Stosuje się wtedy tzw. kryteria hybrydowe, czyli złożone lub 
wielorakie. Można łączyć kryterium skuteczności z kryterium adekwatności. Wtedy 
kompetencje społeczne będą odzwierciedlać się w dążeniu do osiągnięcia własnych 
celów w sposób dostosowany do kontekstu sytuacji. Można wziąć pod uwagę inne 
kryterium, na przykład kryterium skuteczności i kryterium satysfakcji. Wtedy 
kompetencje społeczne będą przejawiać się w dążeniu do osiągnięcia złożonych celów w 
relacjach międzyludzkich w taki sposób, który zapewni osobie lub osobom będącym w 
interakcji poczucie satysfakcji (Smółka, 2008). 

Poziom kompetencji społecznych zależy od intensywności, efektywności i rodzaju 
treningu społecznego, ale wskazuje się tu na istotnych wpływ rodziny (Goleman 1999). 
Jest to tzw. naturalny trening społeczny, tzn. odbywający się w sytuacjach życia 
codziennego Intensywność oraz rodzaj treningu społecznego zależą od celu 
temperamentu oraz osobowości osoby. Efektywność zaś treningu wiąże się ze 
zdolnościami intelektualnymi człowieka (Smółka, 2008). Wszystkie czynniki te działają 
w sposób motywujący do podejmowania kontaktów z innymi ludźmi oraz wyzwań z tym 
związanych. A. Matczak (2001) podaje za ważną i istotną zmienną, która wysoko 
koreluje z kompetencjami społecznymi jest właśnie  inteligencję emocjonalną. 

Wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym oraz przeżycia, 
których doświadczyły DDA wywarły ogromny wpływ na ich życie, co przekłada się na 
ich umiejętności społeczne oraz relacje z ludźmi. DDA często związują się z osobą 
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uzależnioną, nie tylko od alkoholu, albo sami stają się alkoholikami. Ich związki 
małżeńskie często kończą się szybko rozwodem lub separacją. DDA czasem boją się 
podjąć zalegalizowanego związku, gdyż nie chcą powtórzyć tego co zaznały w domu. 
Boją się zranienia i odrzucenia. Tak naprawdę wewnątrz siebie są nadal dziećmi, które 
szybko musiały dorosnąć. Bywa też tak, że DDA unikają związków i bliskich relacji, gdyż 
nie mają wiary i przykładu, że można zbudować trwalszej relacji (Ryś, 2007). 

DDA bardzo często pomimo bólu i wstydu zaznanego w rodzinnym domu, mają 
bardzo silną więź z własnymi rodzicami, choć ogólnie nie mają z nimi dobrych  
i spokojnych kontaktów. Z wewnętrznego przymusu jeżdżą do rodziców, choć często nie 
potrafią z nimi rozmawiać i nie chcą tam jechać. Napięcie, które tam doznają sprawia, że 
unikają wyjazdów do rodziny, a także kontaktów z nią. Odczuwają często wobec nich 
agresję, niepokój, bezradność, co powoduje ogromną chęć szybkiego wyprowadzenia się 
z domu.  

 
II. Metodologia badań 
 
1. Problem badawczy i hipotezy badawcze 
 
Rodzina jako środowisko wychowawcze stanowi dla dzieci najważniejszą „szkołę”  

kształtowania norm postępowania, systemu wartości i nauki nabywania umiejętności 
oraz kompetencji społecznych. Celem przeprowadzonych badań była próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie: czy istnieje różnica w poziomie inteligencji emocjonalnej i 
kompetencji społecznych w aspekcie ekspozycji społecznej, asertywności i bliskiego 
kontaktu interpersonalnego między osobami dorosłymi wzrastającymi w rodzinie z 
problemem alkoholowym a osobami wychowującymi się w rodzinie prawidłowej. 

Poszukując odpowiedzi na problem badawczy sformułowano następujące 
hipotezy: 

1) Przyjęto założenie, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy poziom inteligencji 
emocjonalnej niż osoby, które nie wychowały się w rodzinach z problemem 
alkoholowym.  

2) Przyjęto założenie, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy ogólny poziom 
kompetencji społecznych niż osoby, które nie wychowały się w rodzinach z 
problemem alkoholowym. 

3) Przyjęto założenie, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy poziom 
kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach ekspozycji społecznej niż 
osoby, które nie wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym. 

4) Przyjęto założenie, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy poziom 
kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach wymagających asertywności 
niż osoby, które nie wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym. 

5) Przyjęto założenie, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy poziom 
kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach bliskiego kontaktu niż osoby, 
które nie wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym. 

6) Założono, iż wyższy poziom inteligencji emocjonalnej koreluje dodatnio z 
poziomem kompetencji społecznych. 

7) Przyjęto założenie, iż im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, tym wyższy 
poziom umiejętności ekspozycji społecznej. 
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8) Przyjęto założenie, że im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, tym wyższy 
poziom asertywności. 

9) Przyjęto założenie, że  im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, tym wyższy 
poziom intymności. 

10)  Przyjęto założenie, że kobiety i mężczyźni istotnie różnią się między sobą w 
poziomie inteligencji emocjonalnej i kompetencjach społecznych, zarówno u DDA 
i nie DDA. 

11) Przyjęto założenie, że wyższe wykształcenie warunkuje wyższy poziom 
inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zarówno u DDA i nie DDA. 
 
2. Zastosowane metody badawcze 
 
2.1. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE 
 
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE stworzyli N.S. Schutte, J.M. 

Malouffa, L.E. Hall, D.J. Haggerty’ego, J.T. Cooper, C.J. Guldena i L. Dornheim. W Polsce 
używany jest w przekładzie A. Ciechanowicz, A. Jaworowskiej i A. Matczak. 
Kwestionariusz INTE służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej rozumianej według 
koncepcji Saloveya i Mayera, jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i 
kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego 
wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.  

Kwestionariusz zawiera 33 stwierdzenia opisujące różne zachowania. Badani 
oceniają prawdziwość poszczególnych pozycji w stosunku do własnej osoby na 
pięciostopniowej skali. Rzetelność INTE wynosi 0,83 – 0,87, natomiast r-Pearsona 0,78 – 
0,88 (Jaworowska, Matczak, 2001). 

 
2.2. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS 
 
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych służy do badania  poziomu kompetencji 

społecznych i został skonstruowany przez A. Matczak (2001).  Zawiera 90 pozycji 
będących określeniem różnych czynności lub zadań, które mają charakter samoopisowy. 
Osoba badana ocenia efektywność, z jaką wykonuje dane zadanie na skali opisanej 
słownie: zdecydowanie dobrze, nieźle, raczej słabo, zdecydowanie źle. Część pozycji w 
kwestionariuszu dotyczy czynności o charakterze społecznym (60 itemów) i one 
stanowią podstawę oceny kompetencji społecznych osoby badanej. Pozostała część 
pozycji jest niediagnostyczna i dotyczy czynności nie mających charakteru społecznego. 
Pytania diagnostyczne składają się na trzy podskale: Skala - I, odnosząca się do 
kompetencji warunkujących efektywne funkcjonowanie zachowań w sytuacjach 
intymnych, obejmuje 15 pytań; Skala – ES, kompetencji warunkujących efektywność 
zachowań w sytuacji ekspozycji społecznej, składa się z 18 pytań; Skala A, kompetencje 
warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach asertywności, wchodzi 17 pytań 
(tamże). Wskaźnikiem ogólnych kompetencji społecznych jest suma punktów 
uzyskanych przez osobę badaną w Kwestionariuszu Kompetencji Społecznych. 
Wskaźnikiem kompetencji warunkujących efektywne funkcjonowanie w sytuacjach 
intymnych był sumaryczny wynik uzyskany przez osoby badane na skali I. Wskaźnikiem 
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kompetencji społecznych warunkujących efektywność zachowań w sytuacji ekspozycji 
społecznej był sumaryczny wynik uzyskany przez osoby badane na skali ES. 
Wskaźnikiem kompetencji społecznych warunkujących efektywność zachowań w 
sytuacjach asertywności był sumaryczny wynik uzyskany przez osoby badane na skali A. 
Poziom kompetencji jest wyrażony w stenach. Steny 1-3 to wyniki niskie, steny 4-7 to 
wyniki średnie i steny 8-10 to wyniki wysokie. Rzetelność KKS jest wysoka i wynosi od 
0.93 do 0,95, a normy stenowe zostały opracowane dla uczniów szkół średnich, dla 
studentów i dorosłych z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

 
3. Charakterystyka badanych osób 
 
Badania zostały przeprowadzone w ramach seminarium magisterskiego Wyższej 

Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie1. W badaniu wzięło udział 112 osób, w tym 
68 kobiet i 44 mężczyzn. Zakres wieku wynosił od 20 do 60 lat. Osoby badane były 
uczestnikami spotkań dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (54 osoby) oraz osoby nie 
będące Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (58 osób). W grupie Dorosłych Dzieci 
Alkoholików było 21 mężczyzn i 33 kobiety, w grupie kontrolnej 23 mężczyzn i 35 
kobiet. 

 
Tabela nr 1. Płeć osób badanych 

Grupa Częstość Procent 
nie DDA  kobieta 35 60,3 

mężczyzna 23 39,7 
Ogółem 58 100,0 

DDA  kobieta 33 61,1 
mężczyzna 21 38,9 
Ogółem 54 100,0 

 
 

Tabela nr 2. Wykształcenie osób badanych 
Grupa Częstość Procent 
nie DDA  Podstawowe 4 6,9 

zasadnicze zawodowe 10 17,2 
Średnie 21 36,2 
Policealne 5 8,6 
Wyższe 18 31,0 

Ogółem 58 100,0 
DDA  Podstawowe 4 7,4 

zasadnicze zawodowe 7 13.0 
Średnie 22 40,7 
Policealne 3 5,6 
Wyższe 18 33,3 

Ogółem 54 100,0 

                                                
1 Zestawienia wyników oraz obliczenia statystyczne wykonała magistrantka Alicja Sadowska. 
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III. Wyniki badań 
 
1. Inteligencja emocjonalna u DDA i nie będących DDA 
 
Przyjęto założenie, że DDA mają niższy poziom inteligencji emocjonalnej niż 

osoby nie będące DDA, stąd weryfikując hipotezę 1, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają 
niższy poziom inteligencji emocjonalnej niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z 
problemem alkoholowym porównano wyniki Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej 
uzyskane przez DDA i osób nie będące DDA.  

Tabela 3 przedstawia statystyki opisowe i wartości rang dla testu U Manna-
Whitneya w porównywanych grupach. 

 
Tabela numer 3. Statystyki opisowe i wartości rang dla testu U Manna-Whitneya dla wyników 
INTE w grupie DDA i nie DDA 

 Grupa N Średnia Średnia ranga Suma rang 

Inteligencja 
emocjonalna 

DDA 
Nie DDA 

 
ogółem 

54 
58 

 
112 

117,50 
124,26 

48,77 
63,70 

2633,50 
3694,50 

D(58) = 0,123; p < 0,05 
D(54) = 0,073Stwierdzono istotną statystycznie różnicę między grupą osób, które 

są Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i grupą osób, które nie są Dorosłymi Dziećmi 
Alkoholików pod względem wyników otrzymanych w Kwestionariuszu Inteligencji 
Emocjonalnej, U = 1148,5; p < 0,05; r = 0,23. Osoby z grupy DDA uzyskały istotnie niższy 
średni wynik niż osoby z grupy nie DDA, co potwierdza hipotezę 1.   

 
W tabeli 4 przedstawiono poziom inteligencji emocjonalnej u osób DDA i nie 

należących do grupy DDA. 
 

Tabela nr 4. Rozkład liczbowy i procentowy niskich, przeciętnych i wysokich wyników KKS w 
grupie DDA i nie DDA 

Wyniki 
Grupa 

Ogółem nie DDA DDA 
Inteligencja 
emocjonalna 

Niskie 12 24 36 
20,69% 44,44% 32,14% 

Przeciętne 36 22 58 
62,07% 40,74% 51,79% 

Wysokie 10 8 18 
17,24% 14,81% 16,07% 

Ogółem 58 54 112 
100,00% 100,00% 100,00% 

 
 Stwierdzono istotną statystycznie zależność między byciem DDA a poziomem 

inteligencji emocjonalnej, χ2(2, N=112) = 7,468; V = 0,258; p<0,05. Więcej osób  
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z grupy DDA niż z nie DDA ma niskie wyniki Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej i 
więcej osób nie będących DDA niż Dorosłych Dzieci Alkoholików uzyskało wyniki 
przeciętne. 

 
2. Kompetencje społeczne DDA i nie będących DDA 
 
Badając kompetencje społeczne otrzymano cztery ich wskaźniki: poziom 

kompetencji społecznych; ES – kompetencje warunkujące efektywność zachowań w 
sytuacjach ekspozycji społecznej; A – kompetencje warunkujące efektywność zachowań 
w sytuacji wymagających asertywności; I – kompetencje warunkujące efektywność 
zachowań w sytuacjach intymnych. 

 
2.1 Poziom kompetencji społecznych u DDA i nie DDA 
 
 Założono w hipotezie 2, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy ogólny poziom 

kompetencji społecznych niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem 
alkoholowym. Tabela 5 prezentuje wyniki w obu grupach. 

 
Tabela nr 5. Średnie i odchylenia standardowe wyników KKS w grupie DDA i nie DDA 
 
Kompetencje 
społeczne 

Grupa N Średnia Odchylenie 
standardowe 

DDA 
Nie DDA 
Ogółem 

54 
58 
112 

162,04 
177,24 

28,46 
27,01 

D(54) = 0,073; ni,  D(58) = 0,081; ni 
 
Występuje istotna statystycznie różnica między wynikami DDA i osób 

niebędących DDA uzyskanych w Kwestionariuszu Kompetencji Społecznych, t(110) = 
2,901; p < 0,01; r = 0,27. Średni wynik grupy DDA okazał się istotnie niższy niż wynik 
grupy nie DDA. Wyniki potwierdzają hipotezę 2, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają 
niższy ogólny poziom kompetencji społecznych niż osoby nie wychowujące się w 
rodzinach z problemem alkoholowym. 

 
Tabela nr 6. Rozkład liczbowy i procentowy niskich, przeciętnych i wysokich wyników KKS w 
grupie DDA i nie DDA 

Wyniki 
grupa 

Ogółem nie DDA DDA 
 

Kompetencje 
społeczne 

Niskie  6 18 24 
 10,34% 33,33% 21,43% 

Przeciętne  36 30 66 
 62,07% 55,56% 58,93% 

Wysokie  16 6 22 
 27,59% 11,11% 19,64% 

Ogółem  58 54 112 
 100,00% 100,00% 100,00% 
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Istnieje istotna statystycznie zależność między byciem DDA a ogólnym poziomem 
kompetencji społecznych, χ2(2, N=112) = 10,962; V = 0,313; p<0,01. Więcej osób  
z grupy DDA niż nie DDA ma niskie wyniki Kwestionariusza Kompetencji Społecznych i 
więcej osób nie będących DDA niż dorosłych dzieci alkoholików uzyskało wyniki 
wysokie. 

 
2.2. Kompetencje społeczne w sytuacjach ekspozycji społecznej u DDA i nie 

DDA 
 
W hipotezie 3 założono, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy poziom 

kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach ekspozycji społecznej niż osoby nie 
wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym.  

 
Tabela nr 7. Średnie i odchylenia standardowe wyników KKS w skali Ekspozycja społeczna w 
grupie DDA i nie DDA 

 Grupa N Średnia Odchylenie standardowe 

Ekspozycja 
społeczna 

DDA 
Nie DDA 
Ogółem 

54 
58 

112 

47,94 
50,53 

10,85 
7,25 

D(54) = 0,076; ni, D(58) = 0,088; ni 
 
Nie ma istotnej statystycznie różnicy między grupą DDA i grupą nie DDA pod 

względem wyników uzyskanych na skali Ekspozycja społeczna KKS, t(91,53) = 1,474; ni. 
Otrzymane wyniki nie potwierdzają Hipotezy 3, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają 
niższy poziom kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach ekspozycji 
społecznej niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym. 

W tabeli 8 przedstawiono kompetencje społeczne wymagające ekspozycji 
społecznej u DDA i nie DDA. 

 
Tabela nr 8. Rozkład liczbowy i procentowy niskich, przeciętnych i wysokich wyników KKS w 
skali Ekspozycja społeczna w grupie DDA i nie DDA 

Wyniki 
grupa 

Ogółem nie DDA DDA 
Ekspozycja społeczna Niskie  9 15 24 

 15,52% 27,78% 21,43% 
Przeciętne  45 32 77 

 77,59% 59,26% 68,75% 
Wysokie  4 7 11 

 6,90% 12,96% 9,82% 
Ogółem  58 54 112 

 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Nie ma istotnej statystycznie zależności między byciem DDA a poziomem 

kompetencji społecznych w sytuacji ekspozycji społecznej, χ2(2, N=112) = 4,376; ni. 
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2.3. Kompetencje społeczne w sytuacjach wymagających asertywności u 
DDA i nie DDA 
 
W hipotezie 4 założono, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy poziom 

kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach wymagających asertywności niż 
osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym.  

 
Tabela nr 9. Średnia i odchylenia standardowe wyników KKS w skali Asertywność u DDA i nie 
DDA 
 
 
Asertywność 

Grupa N Średnia Odchylenie 
standardowe 

DDA 
Nie DDA 
Ogółem 

54 
58 
112 

45,24 
49,19 

8,64 
8,19 

D(54) = 0,083; ni                                                           test Levene’a, F = 0,005; ni 
D(58) = 0,108; ni 
 
Stwierdzono istotną statystycznie różnicę między wynikami DDA i osób nie 

będących DDA uzyskanych na skali Asertywność KKS, t(110) = 2,483; p < 0,05; r = 0,23. 
Osoby z grupy DDA uzyskały istotnie niższy średni wynik niż osoby z grupy kontrolnej 
nie DDA. 

 
Otrzymane wyniki potwierdzają Hipotezę 4, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają 

niższy poziom kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach wymagających 
asertywności niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym. 
 
Tabela nr 10. Rozkład liczbowy i procentowy niskich, przeciętnych i wysokich wyników KKS w 
skali Asertywność u DDA i nie DDA  
 

Asertywność 
 

Wyniki 
grupa 

Ogółem nie DDA DDA 
Niskie  8 13 21 

 13,79% 24,07% 18,75% 
Przeciętne  35 35 70 

 60,34% 64,81% 62,50% 
Wysokie  15 6 21 

 25,86% 11,11% 18,75% 
Ogółem 58 54 112 

100,00% 100,00% 100,00% 
 
Stwierdzono istotną statystycznie zależności między byciem DDA a poziomem 

kompetencji społecznych w sytuacjach wymagających asertywności, χ2(2, N=112) = 
4,911; ni. 
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2.4. Kompetencje społeczne w sytuacjach bliskiego kontaktu 
interpersonalnego u DDA i nie DDA 
 
W hipotezie 5 dokonano założenia, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy 

poziom kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach bliskiego kontaktu 
interpersonalnego niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem 
alkoholowym.  

Tabela 11 przedstawia statystyki opisowe i wartości rang dla testu U Manna - 
Whitneya w porównywanych grupach. 

 
Tabela nr 11. Statystyki opisowe i wartości rang dla testu U Manna - Whitneya dla wyników KKS 
w skali Intymność w grupie DDA i nie DDA 

 
Intymność Grupa N Średnia Średnia ranga Suma rang 

DDA 
Nie DDA 
ogółem 

54 
58 

112 

40,20 
44,33 

47,56 
64,83 

2568,00 
3760,00 

D(58) = 0,120; p < 0,05, 
D(54) = 0,104; ni 
 
Istnieje istotna statystycznie różnica między grupą osób, które są Dorosłymi 

Dziećmi Alkoholików i grupą osób, które nie są DDA pod względem wyników 
uzyskanych na skali Intymność KKS, U = 1083; p < 0,01; r = 0,27. Średni wynik osób z 
grupy eksperymentalnej jest istotnie niższy niż średni wynik osób z grupy kontrolnej.  

 
Wyniki potwierdzają hipotezę 5, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy 

poziom kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach bliskiego kontaktu 
interpersonalnego niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem 
alkoholowym. 

 
Tabela nr 12. Rozkład liczbowy i procentowy niskich, przeciętnych i wysokich wyników KKS w 

skali Intymność w grupie DDA i nie DDA 
 

Intymność 

Wyniki 
Grupa 

Ogółem nie DDA DDA 
Niskie 9 23 32 

15,52% 42,59% 28,57% 
Przeciętne 33 27 60 

56,90% 50,00% 53,57% 
Wysokie 16 4 20 

27,59% 7,41% 17,86% 
Ogółem 58 54 112 

100,00% 100,00% 100,00% 
 



              ISSN 2082-7067  4(8)2011 KWARTALNIK NAUKOWY  

Wyniki badań potwierdziły istotną statystycznie zależność między byciem DDA a 
poziomem kompetencji społecznych w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego, 
χ2(2, N=112) = 13,800; V = 0,351; p<0,01. Więcej osób z grupy DDA niż nie DDA ma 
niskie wyniki na skali Intymność Kwestionariusza Kompetencji Społecznych i więcej 
osób nie będących DDA niż DDA uzyskało wyniki wysokie. 

 
3.Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne u DDA i nie DDA 
 
3.1.  Poziom inteligencji emocjonalnej a poziom kompetencji społecznych 
 
 W hipotezie 6 założono, że wyższy poziom inteligencji emocjonalnej u DDA 

koreluje dodatnio z poziomem kompetencji społecznych.  
 

Tabela nr 13. Współczynniki korelacji dla związków między wynikami INTE a wynikami KKS w 
grupie DDA i nie DDA 

 
Inteligencja 

emocjonalna        
 

Kompetencje społeczne 
DDA Nie DDA 
r = 0,420 
p = 0,001 
N = 54 

rs = 0,356 
p = 0,003 
N = 58 

D(54) = 0,073; ni, D(58) = 0,089; ni 
 
Występuje dodatnia umiarkowana korelacja, co wskazuje na to, że wyniki 

Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej rosną wraz z wynikami Kwestionariusza 
Kompetencji Społecznych. Otrzymane wyniki potwierdzają Hipotezę 6, że wyższy poziom 
inteligencji emocjonalnej koreluje dodatnio z poziomem kompetencji społecznych. 

 
3.2 Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne wymagające 

ekspozycji społecznej  
 
W hipotezie 7 sprawdzono, czy istnieje związek między wynikami 

Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej a wynikami poszczególnych skal 
Kwestionariusza Kompetencji Społecznych, oddzielnie dla grupy DDA i grupy kontrolnej 
nie DDA.  Tabela 14 prezentuje wartość współczynników korelacji i ich istotność. 

 
Tabela nr 14. Współczynniki korelacji dla związków między wynikami INTE a wynikami KKS a 
skali Ekspozycja Społeczna u DDA i nie DDA 

 
 
Ekspozycja społeczna 
 

Inteligencja emocjonalna 
DDA Nie DDA 
r = 0,353 
p = 0,004 
N = 54 

rs = 0,084 
p = 0,266 
N = 58 

D(54) = 0,076; D(54) = 0,076, Rho-Spearmena (D(58) = 0,123; p<0,05).  
 
W grupie DDA korelacja okazała się istotna statystycznie, tzn. że im wyższy poziom 

inteligencji emocjonalnej tym wyższy poziom kompetencji społecznej w aspekcie 
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ekspozycji społecznej.  W grupie kontrolnej u nie DDA nie stwierdzono korelacji istotnej 
statystycznie. 

Uzyskane wyniki częściowo potwierdzają hipotezę 7 jedynie dla grupy DDA, że im 
wyższy poziom inteligencji emocjonalnej tym wyższy poziom ekspozycji społecznej, a 
nie potwierdzają tego dla osób z grupy kontrolnej nie DDA. 

 
3.3 Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne wymagające 

asertywności 
 
Weryfikując hipotezę 8 sprawdzono, czy im wyższy poziom inteligencji 

emocjonalnej tym wyższy poziom asertywności u DDA i osób nie wychowujących się w 
rodzinach z problemem alkoholowym.  

 
Tabela nr 15. Współczynniki korelacji r-Pearsona dla związków między wynikami INTE  a 
wynikami KKS  w skali Asertywność w grupach DDA i nie DDA 

 
 
Asertywność 

Kompetencje społeczne 
DDA Nie DDA 
r = 0,277 
p = 0,021 
N = 54 

rs = 0,195 
p = 0,071 
N = 58 

D(54) = 0,073, D(54) = 0,083; ni, rho-Spearmana = D(58) = 0,123; p<0,05). 
 
W grupie DDA korelacja okazała się istotna statystycznie, tzn. że im wyższy 

poziom inteligencji emocjonalnej tym wyższy poziom kompetencji społecznej w 
aspekcie asertywności. W grupie kontrolnej nie DDA nie stwierdzono korelacji istotnej 
statystycznie. Uzyskane wyniki częściowo potwierdzają hipotezę 8  dla grupy DDA, że im 
wyższy poziom inteligencji emocjonalnej tym wyższy poziom asertywności , a nie 
potwierdzają tego dla osób z grupy kontrolnej nie DDA. 

 
3.4 Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne wymagające sytuacji 

bliskiego kontaktu interpersonalnego 
 
W hipotezie 9  przyjęto założenie, że  im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej 

tym wyższy poziom intymności u DDA i osób nie wychowujących się w rodzinach z 
problemem alkoholowym.  

Tabela nr 16. Współczynniki korelacji r-Pearsona dla związków między wynikami INTE a 
wynikami KKS w skali Intymność u DDA i nie DDA 

 
Intymność 

Kompetencje społeczne 
DDA Nie DDA 
r = 0,358 
p = 0,004 
N = 54 

rs = 0,413 
p = 0,001 
N = 58 

D(54) = 0,073; ni, D(54) = 0,104; ni,  rho-Spearmana, D(58) = 0,123; p<0,05 
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Korelacja w obu grupach okazała się istotna statystycznie. Uzyskane wyniki 
korelują dodatnio, tzn. została dla obu grup potwierdzona Hipotezę 9, że im wyższy 
poziom inteligencji emocjonalnej tym wyższy poziom intymności. 

 
3.5. Inteligencja emocjonalna i poziom kompetencji społecznych u kobiet  

i mężczyzn w grupie DDA i nie DDA 
 
W badaniach przyjęto założenie, że kobiety i mężczyźni istotnie różnią się między 

sobą w poziomie inteligencji emocjonalnej i kompetencjach społecznych, zarówno DDA i 
nie DDA. Chcąc zweryfikować, czy kobiety i mężczyźni różnią się poziomem inteligencji 
emocjonalnej i kompetencji społecznych porównano wyniki uzyskane  
w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej i Kwestionariuszu Kompetencji Społecznych 
przez obie grupy płciowe, oddzielnie dla osób DDA i nie DDA. Tabela 17 ilustruje 
statystyki opisowe bądź wartości rang oraz wyniki testów statystycznych w grupie DDA. 

 
Tabela nr 17. Wyniki testów statystycznych badających różnice w inteligencji emocjonalnej i 
kompetencjach społecznych u kobiet i mężczyzn w grupie DDA 

Zmienne Średnia / średnia 
ranga dla grupy 
kobiet (N = 33) 

Średnia / średnia 
ranga dla grupy 

mężczyzn (N = 21) 

T / U P 

Inteligencja emocjonalna 
Kompetencje społeczne 
Ekspozycja społeczna 

Asertywność 
Intymność 

M = 120,55 
M ranga = 28,12 

M = 47,33 
M = 44,00 

M ranga = 28,85 

M = 112,71 
M ranga = 26,52 

M = 48,90 
M = 47,19 

M ranga = 25,38 

t = 1,627 
U = 326 

t = - 0,515 
t = - 1,333 

U = 302 

0,110 
0,716 
0,609 
0,188 
0,428 

 
W grupie DDA nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między kobietami i 

mężczyznami pod względem poziomów inteligencji emocjonalnej i kompetencji 
społecznych. Tabela 18 zawiera statystyki opisowe bądź wartości rang oraz wyniki 
testów statystycznych w grupie nie DDA. 

 
Tabela nr 18. Wyniki testów statystycznych badających różnice w inteligencji emocjonalnej i 
kompetencjach społecznych u kobiet i mężczyzn w grupie nie DDA 
Zmienne Średnia / średnia 

ranga dla grupy 
kobiet (N = 35) 

Średnia / średnia 
ranga dla grupy 
mężczyzn (N = 23) 

T / U P 

Inteligencja emocjonalna 
Kompetencje społeczne 
Ekspozycja społeczna 
Asertywność 
Intymność 

M ranga = 35,56 
M ranga = 31,89 
M = 50,69 
M = 50,09 
M = 46,60 

M ranga = 20,28 
M ranga = 25,87 
M = 50,30 
M = 47,83 
M = 40,87 

U = 190,5 
U = 319 
t = 0,194 
t = 1,028 
t = 3,446 

0,001 
0,184 
0,847 
0,308 
0,001 

 
W grupie kontrolnej nie DDA zaobserwowano istotne statystycznie różnice 

między kobietami i mężczyznami pod względem wyników Kwestionariusza Inteligencji 
Emocjonalnej i Kwestionariusza Kompetencji Społecznej w skali Intymność. W obu 
przypadkach kobiety uzyskały istotnie wyższy średni wynik niż mężczyźni. 
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3.6.  Wykształcenie a poziom inteligencji emocjonalnej i kompetencji 

społecznych u DDA i nie DDA 
 
Chcąc ustalić, czy istnieje zależność między inteligencją emocjonalną i 

kompetencjami społecznymi a wykształceniem, zbadano związki między wynikami 
Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej i Kwestionariusza Kompetencji Społecznych a 
wykształceniem, oddzielnie w grupie DDA i grupie nie DDA. Tabela 19 prezentuje 
wartości współczynników korelacji i ich istotność. 

 
Tabela nr 19. Współczynnik korelacji rho-Spearmana dla związków między wynikami INTE i 
KKS a wykształceniem w grupie DDA i nie DDA 

Korelacja Spearmana Wykształcenie 
Grupa DDA Grupa nie DDA 

Inteligencja emocjonalna 
 
Kompetencje społeczne 
 
Ekspozycja społeczna 
 
Asertywność 
 
Intymność 

rs = 0,056 
p = 0,692 

rs = - 0,030 
p = 0,833 
rs = 0,033 
p = 0,818 

rs = - 0,184 
p = 0,191 
rs = 0,077 
p = 0,587 

N = 52 

rs = 0,223 
p = 0,105 
rs = 0,118 
p = 0,394 
rs = 0,101 
p = 0,468 
rs = 0,089 
p = 0,523 
rs = 0,346 
p = 0,010 

N = 54 
 
W grupie badanych DDA nie ma istotnego  wpływu zmienna wykształcenia na 

poziom inteligencji emocjonalnej i posiadanych kompetencji społecznych. Nie ma także 
wpływu na poziom inteligencji u osób z grupy nie DDA. Jedyna istotna statystycznie 
korelacja umiarkowana wystąpiła w grupie nie DDA między ich wykształceniem 
wynikami otrzymany w KKS w skali Intymność.  

 
3.7. Podsumowanie i dyskusja wyników  
 
Celem przeprowadzonych badań była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: 

czy istnieje różnica w poziomie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych w 
aspekcie ekspozycji społecznej, asertywnosci i bliskiego kontaktu interpersonalnego 
między osobami dorosłymi wzrastającymi w rodzinie z problemem alkoholowym a 
osobami wychowującymi się w rodzinie prawidłowej. 

Uzyskano następujące wyniki: 
1) Dorosłe Dzieci Alkoholików mają niższy poziom inteligencji emocjonalnej niż 

osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym (Tabele nr 3, 
4); 
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2) Dorosłe Dzieci Alkoholików mają istotnie niższy ogólny poziom kompetencji 
społecznych niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem 
alkoholowym (Tabele nr 5, 6); 

3) Nie ma istotnej statystycznie różnicy między grupą DDA i grupą nie DDA pod 
względem wyników Kwestionariusza Kompetencji Społecznych uzyskanych w 
skali Ekspozycja społeczna, (t (91,53) = 1,474; ni), czyli Dorosłe Dzieci 
Alkoholików nie mają niższego poziomu kompetencji społecznych ujawnianych w 
sytuacjach ekspozycji społecznej niż osoby nie wychowujące się w rodzinach z 
problemem alkoholowym (Tabele nr 7, 8); 

4) Dorosłe Dzieci Alkoholików mają istotnie niższy poziom kompetencji 
społecznych ujawnianych w sytuacjach wymagających asertywności niż osoby 
nie wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym (Tabele nr 9, 10); 

5) Dorosłe Dzieci Alkoholików mają istotnie niższy poziom kompetencji 
społecznych ujawnianych w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego niż 
osoby nie wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym (Tabele nr 
11, 12); 

6) Wyższy poziom inteligencji emocjonalnej koreluje dodatnio z poziomem 
kompetencji społecznych u DDA i osób nie wychowujących się w rodzinach z 
problemem alkoholowym (Tabela nr 13); 

7) Im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej u DDA, tym wyższy poziom ich 
kompetencji społecznych w zakresie umiejętności ekspozycji społecznej. 
Zależności tej nie potwierdzono u osób nie wychowujących się w rodzinach z 
problemem alkoholowym (Tabela nr 14); 

8) Im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej u DDA, tym wyższy poziom ich 
asertywności. Zależności tej nie potwierdzono u osób nie wychowujących się w 
rodzinach z problemem alkoholowym (Tabela nr 15);  

9) Im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, tym wyższy poziom kompetencji 
społecznych w zakresie intymności u DDA i osób nie wychowujących się w 
rodzinach z problemem alkoholowym (Tabela nr 16); 

10) W grupie DDA nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między kobietami i 
mężczyznami pod względem poziomów inteligencji emocjonalnej i kompetencji 
społecznych. W grupie kontrolnej nie DDA występują istotne statystycznie 
różnice między kobietami i mężczyznami: kobiety mają istotnie wyższy poziom 
inteligencji emocjonalnej oraz wyższy poziom kompetencji społecznych w 
zakresie intymności od mężczyzn (Tabele nr 17, 18); 

11) W grupie badanych DDA nie ma istotnego  wpływu zmienna wykształcenia na 
poziom inteligencji emocjonalnej i posiadanych kompetencji społecznych. Nie ma 
także wpływu na poziom inteligencji u osób z grupy nie DDA. Jedyna korelacja 
umiarkowana wystąpiła w grupie nie DDA między ich wykształceniem wynikami 
otrzymany w KKS w skali Intymność.  
Uzyskane wyniki potwierdziły, iż socjalizacja w rodzinie ma bezpośredni wpływ 

na społeczne i emocjonalne kompetencje dziecka. Głównym warunkiem w budowaniu 
kompetencji emocjonalnych i społecznych dziecka ma relacja rodzic- dziecko, która 
służy jednostce za podstawowy fundament konstruowania pozytywnego modelu „ja” 
oraz relacji osobistych w późniejszym dorosłym już życiu. Jakość bliskich wczesnych 
relacji dziecka z rodzicami wpływa na ich rozwój prospołeczny i kształtowanie się 
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kompetencji społecznych. Rodzina dla dziecka stanowi pierwsze środowisko, w którym 
dzieci uczą się pierwszych aspektów emocji: w jaki sposób się je rozpoznaje i wyraża, jak 
interpretować przenoszone przez nie informacje, jak można je regulować i zarządzać 
nimi (Denham, 1998). Jakość emocjonalnej atmosfery w domu zależy od sposobu, w jaki 
rodzice wyrażają emocje oraz od reakcji rodziców na emocjonalna ekspresję dziecka (za: 
Zeidner, 2008, s. 92). Prawidłowe postawy rodzicielskie sprzyjają właściwym ekspresją 
emocji i reagowaniu na ekspresję emocjonalną dziecka i także zaspokojeniu potrzeb 
psychicznych dziecka i wszystkich członków rodziny. Stanowi to dla dziecka bazę 
rozwoju emocjonalnego i społecznego. Natomiast przy braku więzi rodzica z dzieckiem, 
która występuje w rodzinach dysfunkcyjnych, zagubienie we własnych przeżyciach 
emocjonalnych, nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami nie gwarantującej 
swobodę działań dziecka i jego ekspresji emocjonalnej, a wówczas emocje mogą być 
postrzegane przez niego jako zagrażające lub nieistotne (Denham i in., 2003). 

D. Goleman (1997, s. 297) stwierdza, że istniejące trzy najpowszechniej 
spotykane style niewłaściwego zachowania rodziców, które w sposób skuteczny 
przyczyniają się do zaburzeń w rozwoju emocjonalnym dziecka i kształtowaniu jego 
właściwych umiejętności społecznych. Należą do nich całkowite lekceważenie uczuć 
dziecka, okazywanie nadmiernego pobłażania bądź pogarda i brak jakiegokolwiek 
szacunku dla uczuć dziecka. W rodzinach z problemem alkoholowym nagminnie 
lekceważy się uczucia dziecka, a także utwierdza jego postawę „nie czuj”, „nie oczekuj”, 
„nie mów”. Wszystko to w sposób decydujący wpływa na problemy psychospołeczne 
dorosłych osób wychowywanych w takich rodzinach. Wyniki badań potwierdziły tę tezę. 
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Abstracts: 
 
The reasons and manifestations of alcohol addiction - Anna Kościan 
In this article the author presents the conception of becoming the addicted person, she analyzes 
bilogical, psychical and  social determinants of alcoholism but also the spiritual factories. In the 
second part of this article the author presents diagnostic criteria of the addiction and analyzes 
the problem of living as the addicted person. 
 
The specificity of feminine alcohol addiction - Kamila Dudek 
The main aim of this article is to show the differences between women and men addiction. She 
insists that women becoming addicted in easier and faster way and they need a different kind of 
therapy. In the second part of this article we can find the ICD-10 criteria which are concerning 
on damaging results  of drinking alcohol and dependence syndrome of drinking but also every 
part of being addicted to alcohol. She analyzes psychological mechanisms of staying in the 
addiction. The author presents different types of feminine alcohol addiction and the best way of 
treatment. 
 
Codependence and adaptation phases in families with alcohol addiction - Kalkowski Hubert 
At the beginning of the article the author describes Al-Anon group who helps people with 
codependence problem. There is a definition of a 'codependenced person' and phases of 
adaptation to living in the family with alcohol addiction. In the last part of the article the author 
suggests how to help people with these problems and shows some kinds of therapeutic aids, 
such as: discovering and using more constructive solutions of changing the situation, finding 
better ways to isolate from drinking and trying to destroy the destruction. 
 
Interpersonal addiction in association with the quality of wedlock - Maria Chmielewska 
The author analyzes wedlock's quality conditioning. In this presents context she presents a 
problem with interpersonal addiction. She describes the basic mechanisms which are the base of 
codependence connection. In the end of the article there are some therapeutic solution 
indications - it's important to strength self-esteem of interpersonal addicted person. 
 
The problems with health, education, parenting, reclamation and emancipation of 
growing children whose mothers were drinking alcohol during pregnancy - Krzysztof 
Liszcz 
In the first part of the article the author presents the causes and symptomps of FAS. One of the 
most important problems in FAS is a damage of the nervous system that happens to a child 
during pregnancy and causes because of drinking alcohol by mother. Later in this article the 
author shows the basic rules of looking after a child with FAS - it is very important to consent for 
this disease, to be tolerant, to watch and to support a child. It may be extremely difficult so it's 
better to treat it as a challenge. 
 
Social and family conditions of children and adolescents addictions - Piotr Ulman 
In this article the author analyzes social and family conditions of children and adolescents 
addictions. He defines the phenomenon of drug addiction, shows that it's a social problem - he 
based on the drug addiction in Poland. In the end of the article the author presents the analysis 
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of environmental theories that notes the meaning of family in emergence of drug addictions. He 
presents following theories: the theory of the family environment perception by Fred Streit; the 
homeostatis model of family by Ducan H. Stanton; generalized model of social interaction by 
Denis B. Kandel & workmates, the theory of family interaction by Judith S. Brook. 
 
The Cenacolo Community as a way to escape from addiction - Agnieszka Misztal  
The author of this article presents the Cenacolo community as a way to escape from addiction. At 
first, she writes about inception of the community and then she shows its purpose of existence. 
In the next part of the article the author shows the conditions of joining the community and the 
schedule of the day realized in the community. The author presents the methods and tools using 
to work in the Cenacolo community, but she also writes about the meaning of family in breaking 
addiction. 
 
The roles play in a family with alcohol addiction problem in a correlation with self-esteem 
and Adult Children of Alcoholics interpersonal relationships - Maria Ryś 
The primary aim of the analysises described in this article is trying to find an anserw for 
questions on the implications of growing in a family with alcohol addiction problem and define a 
correlation between roles playing in such kind of family and having a high level of self-esteem by 
Adult Children of Alcoholics and their relationships with their relatives. There are following 
results: the vast majority of ACoA respondents (805 person) feel the consequences of growing 
up in a family with alcohol addiction problem. The power of feeling grows in association with  
parents' attitudes in a childhood and how strong they were playing their dysfunctional roles - 
the bigger engagement in playing roles, the lower level of self-esteem is felt. It also affects the 
lack of ability to defend their rights so ACoA almost always agree on a harmful treatment. These 
people doubt the love which they get from their relatives, they tend to being responsible for 
other people' feelings and deeds, they want to sate their needs, despite the very high costs of 
their own. Many ACoA exhibit a tendency to controlling their relatives. 
 
Social competences and Emotional Intelligence of Adult Children of Alcoholics - Maria 
Jankowska, Alicja Sadowska 
The authors presents four conceptions in theoretical introduction: the Multiple Intelligence 
conception by H. Gardner; Conception of Emotional Intelligence by P. Salovey and J. Mayer; 
Conception of Emotional Intelligence by R. Bar-On and D. Goleman's Conception. They also 
define social competences and show their aspects, their components, they analyze condition of 
the way Emotional Intelligence and social competences are forming at Adult Children of 
Alcoholics. In association with own researches where 112 respondents were asked, and where 
Questionnaire of Emotional Intelligence and Questionnaire of Social Competences INTE were 
used the results were following: there is a serious difference in range of Emotional Intelligence 
and social competences between Adult Children of Alcoholics and people who don't have such 
problem, therefore there is a negative influence of families with alcohol addiction problem. 
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ZASADY PUBLIKACJI 
 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 
WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 
 
Redakcja przyjmuje artykuły zgodne z profilem czasopisma zawartym w Przesłaniu, 
odpowiadające tematyce danego numeru Kwartalnika. 
Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 
 
Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 
zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 
przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 
finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 
Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 
informacji dotyczącej wkładu  poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z 
podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 
autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 
 
 
Prace wydrukowane i zapisane na nośniku  należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 
upływającym kwartałem na adres: 
Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 
01-938 Warszawa 
 
lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 
ul. Franciszkańska 3/47 
00-233 Warszawa 
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ZASADY RECENZOWANIA 
 
1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 
3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji 
lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych 
wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 
proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do 
nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 
 
 
 

 
 
 

 


