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Powszechna doste.pnos£
napojow alkoholowych oraz
panujacy w naszym spofe-
czehstwie zwyczaj spozywa-
nia ich w wielu — zwlaszcza
uroczystycli i towarzyskich
- sytuacjach, utwierdza nas
w przekonaniu, ze wieniy o
ii'in wszystko. O tym, jak
bardzo sie. mylimy uswiada-
miamy sobie zazwyczaj <lo-
piero, gdy dosie.ga nas zwia.-
zany z alkoholem problem, z
ktdrym nie potrafimy sobie
poi atlzic. Aby zapobiec sytu-
acji, kiedy na ratunek moze
bye juz za p6zno, osoby na
co dzieri zajmnja.ce sitj pro-
blematyka. iizaleznieh pro-
wadza. roznego rodzaju ak-
cje edukacyjne. Jednq z nicli
byta konferencja Alkoholizm
- czy na pewno wiem, co
to jest?, ktora odhytn siq w
Gimnazjum nr 24 (Zabrze,
ul. Zamenhofa 56).

Podobne spotkania, choc na
rozne ternary odbywaj;} si? w tej
szkole od pi?ciu lat, a cykl nosi
nazw? Zagrozenia wspolczesne-
go swiata dla Ciebie i Twojego
dziecka. Podczas tegorocznego
omawiano przyczyny alkoholi-
zmu, jego wplyw na rozne sfery
zycia dzieci, mlodziezy i doro-
slych oraz sposoby radzenia
sobie z negatywnymi skutkami
tego zjawiska. Rodzicow, na-
uczycieli i dyrektorow zabrzan-
skich, bytomskich, gliwickich i
tarnogorskkh placowek oswia-
towych do dyskusji na ten temat
zaprosili gospodarze oraz Nie-
publiczny Osrodek Adopcyjny
i Pieczy Zast?pczej Szansa w
Bytomiu. - Tematyka kolejnych
konferencji jest odpowiedziq na
zapotrzebowanie srodotviska,
uryrazane w ankietach przepro-
ivadzanych co roku wsrod ro-
dzicow uczniow naszycb szkol
- mowiq inicjatorki i organiza-
torki tego wydarzenia, pedagoz-
ki szkolne Renata Aust (Gim.
24) i Elzbieta Baran (osrodek
Szansa). - Pierwsza konferencja
dotyczyla uzaleznien odalkoho-
lu, s'rodkow psychoaktywnych i

Alkoholizm nie jest wytqcznie problemem piĵ cego

Zanim b^dzie za pozno

papierosow wsrod dzieci i mlo-
dziezy. Nastfpna traktowala
0 niebezpieczenstwacb czyha-
jqcych na nich w sieci inter-
netmvej. Priorytetem kolejnej
bylo zwiqkszenie kompetencji
wychoivawczych rodzicoiv na-
szycb uczniow oraz nauczycieli
1 urychowawcow. Zivrocono
takze uwagf na problem prze-
mocy domowej i rowiesniczej.
Ubieghroczne spotkanie bylo
adresowane takze do nauczy-
cieli, wycbowawcow i rodzicoiv
dzieci w wieku przedszkolnym i
mlodszych. Bo jedynie wlas'ci-
wa opieka od pierwszycb dni
zycia dziecka, czyli zdrowe zy-
wienie, odpowiednia ilosc snu
i wlas'ciwe formy wypoczynku
oraz organizacja czasu dziecka
dostosowana do jego potrzeb
dajq gwaranc/f jego prawidlo-
wego rozwoju i zmniejszenia do
minimum mogqcych sif pojawic
niepraividlowosci czy deficytow
- wyiicza Aust.

Tym razem szczegolnie sku-
piono sî  na sytuacji rodzin z
problemem alkoholowym i
stqd zaproszenie do organizacji
tegorocznej konferencji osrod-
ka Szansa. Alkoholizm bowiem
nigdy nie jest wylacznie chorob:}
pojedynczego czfonka rodziny, a
niestety przypadtosciq calej ro-
dziny i negatywnie odbija si? na
zyciu wszystkich jej czlonkow,
a najcz?sciej takze i otoczenia.
Niestety, niewielu ludzi - zwlasz-
cza w poczatkowym okresie
- uswiadamia sobie t? prawidlo-
wosc. Przez krotszy lub dluzszy
czas rodzina, podobnie jak sam
alkoholik, przewaznie zaprzecza
istnieniu choroby alkoholowej,
a wi?c nie mysli takze na tym
etapie o szukaniu jakiejkolwiek
pomocy. Nast^pnie mimo nara-
staj^cych nieporozumien, kon-
fliktow i awantur najcz^sciej pro-
buje na wlasnq r?k? pozbyc si?
problemu i poprzez ograniczenie
kontaktow z otoczeniem, usiluje

chronic swoj zewn?trzny wize-
runek. Kolejny etap uzaleznienia
od alkoholu wiqze si? z utratij na-
dziei na rozwiazanie problemu.
U dzieci coraz bardziej widoczne
staj;} si? problemy emocjonalne,
odbijajace si? na stosunkach z
rowiesnikami i sytuacji w szkole.
Tymczasem drugi rodzic, zamiast
bye dla nich wsparciem, cz?-
sto wr?cz toleruje picie i kryje
pijacego. I powoli cala energia
rodziny, zamiast na innycli, waz-
nych aspektach zycia rodzin-
nego, koncentruje si? przede
wszystkim na probach wplyni?-
cia na zachowania alkoholika.
Choroba alkoholowa dotyka
trwale najblizszych alkoholika i
wyrzadza im ogromne szkody.
Naduzywanie i uzaleznienie od
alkoholu to jedna z najcz?stszych
przyczyn niewlasciwego funk-
cjonowania rodziny, co w wielu
przypadkach skutkuje umiesz-
czeniem dzieci w rodzinnej lub
instytucjonalnej pieczy zast?p-

czej. - Aby do tego nie dopuscic,
potrzebne jest^ wspoldzialanie
bliskich osoby uzaleznionej i jej
otoczenia z instytucjami powola-
nymi do pomocy w takich przy-
padkach, ktorycb w naszym mie-
scie nie brakuje - ttumaczy Jan
Szulik, koordynator do spraw
uzaleznien przy Urz?dzie Miej-
skim w Zabrzu.

Wachlajz zagadnien, poru-
szanych na konferencji byl jed-
nak znacznie szerszy. Uczestnicy
spotkania mieli okazj? zapoznac
si? ze skalq alkoholizmu wsrod
mieszkaiicow naszego miasta, na
podstawie statystyk z ostatnich
lat, ktore przedstawit Jan Szulik.

Szczegolnie sporo uwagi - nie
zapominajac o podobnych pro-
blemach u osob doroslych - po-
swi?cono przyczynom i formom
ryzykownych zachowan, towa-
rzysz^cych spozywaniu alkoholu
przez dzieci i mtodziez..O tym i
formach pomocy swiadczonej clo-
tkni?tym problemem alkoholizmu
przez Osrodek Profilaktyki i Lecxe-
nia Uzaleinien w Zabrzu, mowila
jego dyrektor Mafgorzata Kowal-
cze. Skutki spozywania alkoholu
przez kobiety w ciazy, mity i praw-
d? na temat FAS, czyli plodowego
zespolu alkoholowego oraz insty-
rucje i formy pomocy osobom z
nim si? zmagajacym przedstawity
z kolei psycholog, Anna Piekacz
i pedagog rodzinny, Bozena Reli-
ga - z Szansy. Skuteczne sposoby
pomocy w wychodzeniu z alko-
holizmu i formy wspierania osob
uzaleznionych i ich rodzin w na-
szym miescie zaprezentowal Kazi-
mietz Speczyk - prezes spoldzielni
Skuteczni, ktora daje zatrudnienie
osobom uzaleznionym.
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