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Uwolnij si
ę
z mroku
uzależnien
ia!!!

„Nie mamy skrzydeł by latać,
a mimo tego to nasz cel……”

W kawiarni mówię do przyjaciółki:
– Słuchaj w sobotę 9 grudnia jest kongres, może przyjdziesz?
– Ale jaki kongres?
– Kongres Trzeźwości…
– Ale ja nie mam problemu z alkoholem…
Może i Ty nie masz problemu z alkoholem, może nie ma go w Twojej rodzinie, a nawet nikt z Twoich znajomych go nie ma.
Jednak zapewne dostrzegasz jego skutki: a to jakiś pan prosi o pieniądze
„nie na alkohol”, a to pijany kierowca spowodował wypadek, ojciec skatował
dwulatka – miał 3 promile alkoholu we krwi, samotna sąsiadka chwiejnym krokiem wraca do domu. Przykładów można mnożyć.
Czy więc warto zajmować się w ogóle tym problemem?
Warto.
Dlaczego?
Bo „choć nie mamy skrzydeł, by latać, to nasz cel”.
Latanie to wolność, piękno, dobro, to niebo…..
A gdzie nasze skrzydła?
Co lub kto tak często je podcina?
Nie pozwala się wzbić w górę, poczuć świeży powiew wiatru, odetchnąć pełną
piersią, żyć pełnią życia.
Grzech, nałóg, ciemność, smutek.
Jest Ktoś, kto przyszedł na ziemię, by owce miały życie i miały je w obfitości
								
(por. J 10,10).
JEZUS
On przebacza, czyni wolnym.
I znów możemy latać wolni jak ptaki.
Ty możesz użyczyć Mu swoich rąk i swojego głosu, by podać pomocną
dłoń, tym którzy tego potrzebują. Możesz to zrobić na wiele sposobów, tak jak
chcesz, tak jak możesz. Modlitwa, post (abstynencja) w intencji uzależnionych,
jałmużna (dar na rekolekcje trzeźwościowe), bieg, marsz trzeźwości, a może
Wspólnota Apostolstwa Trzeźwości lub Krucjata Wyzwolenia Człowieka? Wykorzystaj to, co usłyszałeś i czego doświadczyłeś na Kongresie Diecezjalnym.
Jeżeli sam latasz, ucz innych, jeżeli nie, przyjdź do Jezusa, On da Ci skrzydła.
Redakcja
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Zaproszenie Biskupa Rzeszowskiego
do udziału w I Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości

Ku Trzeźwości Narodu

Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu

Drodzy Diecezjanie! Siostry i Bracia w Chrystusie!
W sobotę, 9 grudnia 2017 r. w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
w Rzeszowie odbędzie się I Diecezjalny Kongres
Trzeźwości. Jest to inicjatywa mająca na celu nie tylko
przypomnienie istotnych treści związanych z trzeźwością i abstynencją, ale też wprowadzenie w życie
głównych wskazań Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się
w Warszawie br. oraz zmotywowania jak największej liczby osób i grup
społecznych do troski o trzeźwość w naszych parafiach i rodzinach.
Do troski o trzeźwość wzywa nas Prymas Tysiąclecia - Stefan Kardynał
Wyszyński, który nauczał: „Przeciwko tej fali zła trzeba budować koniecznie
nie tylko zapobiegawcze tamy ochronne, ale także wzbudzać silny prąd sprzeciwu. Trzeba wywoływać zdecydowaną wolę życia w trzeźwości. Nasz wysiłek
w tym kierunku trzeba wzmóc do tego stopnia, by nie dopuścić do rozkładu
rodziny, a następnie sprawić, żeby trzeźwość stała się trwałą cechą naszej osobowości i trwałym składnikiem naszych obyczajów” (Listy Pasterskie Prymasa
Polski oraz Episkopatu 1975-1981, Paryż 1988, s.146-151).
Diecezjalny Kongres Trzeźwości rozpoczniemy wspólną Eucharystią
o godz. 9.00 w Kościele pw. św. Rocha w Rzeszowie - Słocinie, której
będzie przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.
Zapraszam zatroskanych o sprawy trzeźwości do udziału w tym wydarzeniu, a wszystkich diecezjan proszę o wytrwałą modlitwę w intencji
trzeźwości naszego narodu.
Z pasterskim błogosławieństwem
Biskup Rzeszowski
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KONGRES TRZEŹWOŚCI
SZANSĄ NA DOBRE ZMIANY
Rozmowa z księdzem Grzegorzem Kotem – Diecezjalnym
Duszpasterzem Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej
9 grudnia tego roku odbędzie się
I Diecezjalny Kongres Trzeźwości
Diecezji Rzeszowskiej. Co lub kto
zainspirował Księdza do zorganizowania takiego wydarzenia?
Inspiracją do Kongresu Diecezjalnego był Narodowy Kongres Trzeźwości, który odbył się
w tym roku w Warszawie. Chcieliśmy, aby treści na nim poruszane dotarły dalej, by wybrzmiały
na szczeblu lokalnym i przełożyły
się na praktyczną pomoc dla osób
uzależnionych.

mu, ale szansy, inspiracji, rozwoju.
Poruszone zostaną treści związane
z trzeźwością, nie tylko w wąskim
tego słowa znaczeniu, ale w kontekście tego, co Kościół, państwo, rodzina mogą zrobić w służbie trzeźwości. Wszystko po to, by pomóc
człowiekowi – aby jak najmniej
osób było skażonych, czy dotkniętych problemem uzależnienia.

Jacy goście wystąpią na tegorocznym Kongresie i o czym będą
mówić?
Głównym gościem kongresu
jest ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski odpowiedzialny z ramienia Episkopatu Polski za sprawy
trzeźwości w naszej Ojczyźnie. To
on wskazywał na potrzebę organizowania kongresów diecezjalnych,
będących przedłużeniem Kongresu Narodowego. Ks. Biskup bęJaki główny problem będzie dzie przewodniczył Eucharystii
w kościele św. Rocha w Rzeszowie
omawiany na tym Kongresie?
Myślę, że Kongresu nie należy – Słocinie, gdzie skieruje do nas
rozpatrywać w kontekście proble- swoje słowo. Następnie uczestnicy
Kongresu udadzą się do Instytu-

4

tu Teologiczno–Pastoralnego, by
wysłuchać ciekawych i różnorodnych konferencji. Pierwszą z nich
wygłosi ks. dr Przemysław Drąg
– Dyrektor Krajowego Ośrodka
Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski i skupi
się na temacie: rodzina jako szkoła trzeźwości. Poruszona zostanie
również tematyka związana z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików –
DDA. Ten temat podejmie dla nas
ks. prof. dr hab. Grzegorz Polok
z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, który na co dzień
pomaga osobom współuzależnionym. Z naszego lokalnego środowiska – na temat uzależnień kobiet
i tego co się z tym wiąże – będzie
do nas mówiła dyrektor Centrum
Leczenie Uzależnień w Rzeszowie
pani mgr Barbara Łukasik. Aspekty lokalne związane ze statystyką
i z tym co się dzieje na poziomie

miasta i samorządu odnośnie
profilaktyki podejmie pani mgr
Joanna Ferenc-Bar z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie. Zwróci naszą uwagę
na promocję alkoholu jako źródło
ryzykownych zachowań. Z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie referat przedstawi pan Łukasz Kosiba omawiając
działania w dziedzinie trzeźwości
na szczeblu samorządowym.
Do kogo więc Kongres jest
skierowany?
Myślę że, do każdego, komu
trzeźwość naszego narodu leży na
sercu, do wszystkich grup zaangażowanych w działania na rzecz
trzeźwości i do tych, którzy sprawują władzę w naszym mieście
i powiecie – zarówno na szczeblu
kościelnym, jak i państwowym.
Jest to inicjatywa otwarta również
dla takich osób, które są mężem,
żoną, rodzicem.
Jaki jest cel Kongresu?
Celem Kongresu jest przede
wszystkim poruszenie wielu środowisk w dziedzinie trzeźwości,
poszerzenie naszej świadomości,
wskazanie na to, jak palący i aktualny to problem. Panuje obiegowa
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Naszym zadaniem jest też podanie
informacji gdzie szukać pomocy,
w jaki sposób reagować, czy nawet
– poprzez wskazania prelegentów
– dowiedzieć się jakich kryteriów
używać, żeby mieć pewność, że
dana osoba potrzebuje pomocy.
Wszystko po to, by nie pozostawać
obojętnym.
opinia, że w dzisiejszych czasach
wzrosła kultura picia, tymczasem
statystki alarmują. Spożycie alkoholu dzisiaj jest większe niż w latach 90– tych. Ponadto wiek inicjacji alkoholowej, obniża się – na
ten moment to 11 lat u dzieci. Kolejnym z celów jest pytanie o odpowiedzialność rządzących za wydawanie koncesji na nowe punkty
sprzedaży, uświadamianie potrzeby ograniczania dostępności alkoholu. Chcemy budzić sumienia, by
wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka – nie tylko tego
z problemem, ale przede wszystkim za wychowanie młodego pokolenia. Chcemy pokazać jakie
zagrożenia wypływają z nadmiernego spożywania alkoholu i, że zaledwie połowa osób uzależnionych
w Polsce poddawana jest leczeniu.

Jak teorię przełożyć na praktykę, czyli czego możemy się
spodziewać po Kongresie, jakich
działań?
Jako Diecezjalny Duszpasterz
Trzeźwości chciałbym, aby powstał
dokument stworzony przez Diecezjalny Zespół do Spraw Trzeźwości i Uzależnień – program dla
duszpasterstwa i księży posługujących w dekanatach. Trudno tu
mówić o wielkich rzeczach i działaniach, bo jest to temat niełatwy.
Wydaje mi się jednak, że jeśli treści
poruszone na Kongresie dotrą do
jednej czy dwóch osób i pomogą,
to nasz cel zostanie osiągnięty. Nie
chodzi o wielkość przedsięwzięcia
czy marketing, ale o to, by poruszyć serce ludzkie i ratować drugiego człowieka.
Rozmowę prowadziła
Anna Warchoł
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PROMOCJA ALKOHOLU
ŹRÓDŁEM RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ
Piękne, kolorowe, z podkładem muzycznym powodujące, że
zatrzymujemy się na chwilę, z zaciekawieniem oglądamy, odchodzimy, a za jakiś czas ponownie
do nich wracamy – reklamy…
Nie bez przekory ktoś, kiedyś
powiedział „reklama jest dźwignią handlu”. Chcemy czy nie, do
reklam zawsze wracamy, często
w myślach, a następnie ni stąd ni
z owąd ze sklepowych półek bierzemy akurat to, co było reklamowane. Promocja alkoholu niczym
nie odbiega od tego schematu.

Sprawia, że ludzie z zaciekawieniem chcą spróbować właśnie
tego, co było reklamowane, co
wydawało się przyjemne i powodujące, że życie staje się lżejsze,
łatwiejsze i przyjemniejsze.
Promocja alkoholu sprawia,
że zaczyna być on nieodłącznym
elementem spotkań rodzinnych,
towarzyskich. Młodzi ludzie
naśladując rówieśników, dorosłych, wynosząc niejednokrotnie
taki wzorzec z domu rodzinnego, z utęsknieniem czekają na
osiemnaste urodziny, gdzie za
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przyzwoleniem rodziców główne
miejsce na stole zajmuje alkohol.
Działania promocyjne sprawiają, że człowiek zaczyna sobie nie
wyobrażać spotkań towarzyskich
bez alkoholu, nie potrafi się komunikować, budować relacji
przyjacielskich, bawić się bez tzw.
jednego piwa na odwagę.
Wszelkie reklamy ukazujące przyjemne życie towarzyskie
z alkoholem w dłoni kreują wizję życia łatwego, lekkiego, bez
problemów i odpowiedzialności.
Promocja sprawia, że po alkohol
zaczyna sięgać coraz młodsze pokolenie, często za przyzwoleniem
rodziców, nie zdających sobie
sprawy jak jest on groźny.

Promocja alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania członków
społeczeństwa. Alkohol niejednokrotnie jest przyczyną pojawienia
się licznych dysfunkcji rodziny,
wzrostu przemocy wobec dzieci
i współmałżonków, licznych uzależnień i przestępczości. Wobec
powyższego promocja alkoholu
staje się źródłem ryzykownych
zachowań, które prowadzą do zatracenia człowieka.
Wielu ludzi dąży do osiągnięcia szczęścia ponad wszystko,
szczęścia indywidulanego, oderwanego niejednokrotnie od
więzi z drugim człowiekiem, od
prawdy, od odpowiedzialności,
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od zdrowego rozsądku. Wizja łatwego, przyjemnego życia, często
z kieliszkiem alkoholu w dłoni
sprawia, że człowiek trwa w chwilowej euforii, w balonie przepełnionym iluzorycznym szczęściem, który kiedyś pęknie. Wizja
ta niestety powoli, powolutku
wyrządza człowiekowi wielką
krzywdę, sprowadza go na drogę
uzależnienia, często nieodwracalnego w swych skutkach. Wówczas człowiek staje się więźniem
samego siebie, nie potrafi żyć,
funkcjonować, cieszyć się z dóbr
otaczającego świata.
Alkohol sprawia, że pojawiają
się poważne zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin, poważne zagrożenia zdrowia. Uzależnienie
od alkoholu, tak ciche, podstępne, przysłonięte wizją życia przyjemnego, łatwego wyrządza wielką krzywdę nie tylko samemu
uzależnionemu, ale także jego
najbliższemu otoczeniu. Doprowadza do zachwiania równowagi
zdrowia psychicznego, do wewnętrznej samotności, rozgoryczenia, żalu, którego często nie
da się opisać. Wzrastać zaczyna
liczba osób dotkniętych uzależ-

nieniem, współuzależnieniem,
depresją.
Wobec powyższego, tak ważne
obecnie staje się podjęcie działań
zmierzających do zaprzestania
promocji alkoholu, a zmierzających do promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i wzajemnej troski o drugiego człowieka.
Każdy człowiek ma szansę
oddziaływać na swoje zdrowie,
kontrolować je i ponosić za nie
odpowiedzialność. Zasadnym zatem staje się podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia,
wspierających, ukazujących wzajemną troskę o siebie, o rodzinę,
o społeczeństwo.
W systemie edukacji zdrowotnej szczególną uwagę należy
poświęcić dzieciom i młodzieży.
To właśnie najmłodsze pokolenie
stanowi przyszłość naszego narodu. Zadbajmy o to, aby dzieci
- będące doskonałymi obserwatorami życia - wychowywały się
w rodzinach, gdzie panuje miłość
i wolność od nałogów, uzależnień,
gdzie kształtowane są prawidłowe
postawy społeczne.
Joanna Ferenc - Bawr
Członek Diecezjalnego Zespołu
do Spraw Trzeźwości
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ŻYCIE BEZ ALKOHOLU
TO ŻYCIE W WOLNOŚCI...
Dnia 7 września 2017 roku
podjęłam decyzję o podpisaniu
KWC. Wychowałam się w rodzinie przepełnionej miłością i wolnej od problemu alkoholowego.
Mam cudownych rodziców i rodzeństwo oraz wspaniałego narzeczonego.
W wieku dojrzewania i tak
zwanego buntu, jeszcze przed
ukończeniem
odpowiedniego

wieku, niejednokrotnie spożywałam napoje alkoholowe doprowadzając się tym samym do różnego
rodzaju stanu nieświadomości,
bądź ograniczonej świadomości. Teoretycznie rzecz biorąc to
nic strasznego, bo takie rzeczy są
„normalne”.
Z perspektywy czasu widzę
to zupełnie inaczej. W moim
przypadku było tak, że nigdy tak
szczerze nie lubiłam pić alkoholu, ale czułam, że muszę, żeby
dopasować się do towarzystwa,
z którym spędzałam całe dnie
w szkole. Picie alkoholu podczas spotkań ze znajomymi było
czymś w rodzaju „obowiązku”,
żeby być lubianą czy uzyskać akceptację. Byłam zniewolona – nie
chciałam, a „musiałam”.
Gdy skończyłam szkołę średnią
poczułam ulgę, bo zdecydowałam
o zerwaniu toksycznych relacji
i to był pierwszy krok. Sytuacji,
w których był alkohol zdarzało
się coraz mniej i miałam więcej
wolności w dokonaniu wyboru:
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„Napić się czy nie?”. Nie była to
jednak pełna i całkowita wolność.
Pan Bóg na mojej drodze stawiał
z czasem coraz to nowe osoby,
przez które działał w moim życiu,
aż w pewnym momencie pojawił
się temat krucjaty. Jakiś czas trzymałam tę myśl mocno z tyłu głowy, aż doszło do sytuacji, w której przegapiłam moment, kiedy
mówi się stop, co - dzięki Bogu
- nie miało, ale mogło mieć poważne konsekwencje. Wtedy postanowiłam, że podpiszę krucjatę
i tak też zrobiłam.

Jestem przekonana o tym, że
picie alkoholu nigdy nie doprowadza do niczego dobrego nawet w umiarkowanych ilościach
i z umiarkowaną częstotliwością.
Zawsze tak samo, w mniejszym
lub większym stopniu, alkohol
pozbawia wolności i świadomości. Człowiek pod wpływem alkoholu podejmuje nieracjonalne
i
nieodpowiedzialne decyzje,
które mogą być
tragiczne w skutkach. Życie bez
alkoholu to życie w wolności.
Jestem szczęśliwa i dumna,
że mogę podzielić się tym
świadectwem.
Krucjatę ofiarowałam za osobę
bliską mojemu sercu, która ma
taki problem i widzę już owoce
tej ofiary. Życie w wolności jest
piękne i z całego serca polecam
to każdemu.
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Gabriela

Kobieca twarz alkoholizmu
Rozmowa z panią mgr Barbarą Łukasik
Psychologiem klinicznym i Dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień

Do niedawna widok kobiety
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających to
była rzadkość – margines, kojarzony z tzw. patologią. Czy coś się
zmieniło w tej kwestii?
Na pewno tak. Zmieniła się
ilość kobiet używających alkohol, pijących w sposób szkodliwy,
albo sposób, który jest już uzależnieniem. Statystyki mówią, że
ta liczba wzrasta, tym bardziej,
że kobiety pijące alkohol, w porównaniu do pijących mężczyzn,
uzależniają się 5 razy szybciej.
Inaczej mówiąc, jeżeli załóżmy mężczyzna i kobieta piją ok.
14 lat alkohol to on będzie miał
skutki 14–letnie, a ona takie skutki zdrowotne jakby piła co najmniej 20 lat.
Czyli kobiety są mniej odporne – to nie jest mit tylko fakt.
Kobiety są mniej odporne na
toksyczne działanie alkoholu
i to jest prawda. Jest to związane po pierwsze z budową ciała,
rozłożeniem tkanki tłuszczowej

i wody w organizmie, czyli inaczej z przetwarzaniem alkoholu,
wytwarzaniem metabolitu alkoholu jakim jest aldehyd octowy,
który zatruwa organizm osoby
pijącej. Oprócz tego kobiety mają
inną strukturę hormonalną i to
też predysponuje do szybszego
uzyskiwania negatywnych skutków zdrowotnych picia. Po drugie w przypadku pijących kobiet
jest kwestia ciąży i okresu przygotowania do ciąży, używanie alkoholu w tym okresie jest zawsze
zagrażające dla dziecka, które
może urodzić się z alkoholowym
zespołem płodowym, czyli z tzw.
FAS. Takie dzieci mają mniejsze
lub większe problemy rozwojowe
spowodowane spożywaniem alkoholu w ciąży. Często słyszymy
takie informacje, że kobieta w ciąży przywieziona na oddział miała
4 czy 5 promili alkoholu we krwi,
albo urodziła dziecko, w którego
organizmie stwierdzono promil
lub więcej alkoholu. Cóż to oznacza? Na pewno to, że ta osoba ma
poważny problem z alkoholem,
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ale to oznacza też narażenie dziecka na
zaburzenia rozwojowe, a wręcz czasem
i na śmierć. I to jest bardzo poważny
problem. Mnie jako psycholożce, która zajmuje się leczeniem uzależnionych
kobiet, jest zawsze trudno o tym mówić,
bo czuję silną więź z moimi pacjentkami, które zdrowieją, które się leczą …
…i zdają sobie sprawę jak bardzo
zaszkodziły swoim dzieciom.
Tak. W trakcie psychoterapii to się
nam ujawnia, że one np. nie wiedziały
jeszcze, że są w ciąży i piły przez pierwsze dwa miesiące, bo jak się pije to też
się zaniedbuje zdrowie i nie idzie się
od razu do lekarza sprawdzić. A często
po prostu ciąża nie jest wynikiem przemyślanej decyzji, bo jak się pije alkohol
w sposób szkodliwy albo ryzykowny to
ciąża może być efektem bardzo przypadkowego kontaktu seksualnego, włącznie
z tym, że kobieta nie bardzo pamięta kto
może być ojcem, albo – wcale nierzadko – ciąża może być efektem gwałtu.
I faktycznie rzecz biorąc w okresie picia
zdarzają się sytuacje, że przez pierwszy
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trymestr, pani nie jest świadoma swojego odmiennego
stanu i poprzez pity alkohol
wpływa bardzo negatywnie
na rozwijający się płód. Nie
ma się co oszukiwać – pod
tym względem na kobietach spoczywa taki szczególny rodzaj odpowiedzialności, którą oczywiście też
mają mężczyźni, bo alkohol uszkadza plemniki, kod
genetyczny,ale kobieta nosi
dziecko w sobie i ta bezpośrednia podaż alkoholu, to
wchłanianie się alkoholu
przez organizm matki ma
dla dziecka bardzo poważne konsekwencje. I to jest
trudne w terapii, bo osoba uzależniona musi się
z tym zmierzyć, chociażby
po to, żeby sobie wybaczyć
i w sobie zobaczyć poczucie
winy, które może być konstruktywne.
Czy kobiety często ukrywają fakt picia?
Każda osoba uzależniona ukrywa picie, to jest
wpisane w mechanizm
uzależnienia.

Wydaje mi się, że od nas kobiet bardziej wymaga się „niepicia”, przyzwolenie społeczne na
picie alkoholu przez mężczyzn
jest większe, uzależnienie kobiet
to wciąż temat tabu. Co za tym
idzie kobiety piją w samotności,
w ukryciu.
To co Pani opisała jest absolutnie wzorcem picia większości
kobiet, czyli w samotności, a tym
samym w ukryciu, żeby dzieci na
tym nie straciły, żeby mąż się nie
dowiedział, żeby szkoła lub inne
instytucje czy osoby się nie dowiedziały, bo będą kłopoty. Druga
kwestia to ukrywanie uzależnienia przed sobą samą.
Czyli „Ja nie mam problemu,
to mnie nie dotyczy, ja się kontroluję”.
To jest mechanizm obronny,
który mają i kobiety i mężczyźni.
Tłumaczą sobie: „Komu to zaszkodziło: dzieci są w szkole, mąż
w pracy, a ja się zdrzemnęłam po
tych 4 piwach i mogę się zabrać do
obiadu, przyjdą do domu, będzie
wszystko zrobione, więc o co chodzi?” I tak to działa. Faktycznie,
wracając do Pani poprzedniego
pytania, społecznie to tak działa:

jak mężczyzna się upije na imprezie, spadnie pod stół, albo krawat
wyląduje w czerwonym barszczyku, to inni pomyślą „ Biedny człowiek, wiadomo nadużył”. Żona
nie będzie się z tym czuła dobrze,
ale krawat wypierze…
….i odholuje do domu.
Tak. Natomiast, gdyby tego
typu zachowanie zdarzyło się jej,
to jest bardzo często oceniana jako
co najmniej rozwiązła. Innym kobieca nietrzeźwość kojarzy się ze
skłonnością do niepohamowanej
seksualności – do takiej upadłości, a co za tym idzie komentarzy:
„No tak się spiła na imprezie!”
Kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni, że kobiecie mniej wolno, albo
w niektórych sytuacjach kobiety
sobie na mniej pozwalają, bo tak
zostały wychowane. A alkohol,
jak wiadomo, pijany w ilościach
większych sprawia, że kobieta nie
kontroluje swoich zachowań, ma
problemy z koordynacją wzrokowo ruchową, z wymową, czy kojarzeniem pewnych faktów i rzeczywiście zachowuje się w sposób
nieestetyczny – mówiąc delikatnie – odbiega od norm. Każdy
człowiek, który się upije poten-

14

cjalnie narusza pewną estetykę,
co innego jest się napić normalnie
i wiedzieć kiedy powiedzieć stop,
bo będzie go za dużo. Jak ktoś ma
problem z piciem, w tym też i pijąca kobieta to nie ma mowy, żeby
ona to skontrolowała. Zachowanie kobiety będzie wskazywać na
zbyt duże spożycie alkoholu i będzie mieć z tego tytułu negatywne
konotacje w otoczeniu. Mąż się
może wstydzić, dzieci będą bardzo przeżywać takie zachowanie
mamy. Czasem odważą się na
szczerą rozmowę i wtedy tym bardziej kobieta zaczyna pić w ukryciu, żeby nikt nie zauważył, bo to
jest sytuacja, która wymknęła jej
się spod kontroli i już sobie obiecuje, że nigdy. To nigdy jednym
się udaje, a innym nie.
W terapii, kiedy pracujemy nad
wstydem – to jest bardzo ważny etap. Dochodzimy do pytania
czego się wstydzę– tego, że jestem
uzależniona– że jestem alkoholiczką, czy tego co działo się i co

robiłam kiedy byłam pod wpływem alkoholu. Pacjentki często
wstydzą się jednego i drugiego,
ale dopiero w terapii uczą się łączyć, że jedno wynika z drugiego.
Kolejny etap to uświadomienie
sobie, co może pozwolić nie pić,
jakie będą korzyści z utrzymywania abstynencji, do czego zmierza,
co chce dana osoba dokończyć:
może studia, a może chce przyglądać się na trzeźwo jak córka
zdaje maturę. Priorytety w terapii
są różne. W tym kobiety nie różnią się od mężczyzn – zawsze lepiej się zdrowieje jak ma się cele
związane z rodziną. To co kiedyś
obciążało teraz może pomóc: rola
matki lub ojca, byleby starać się
– będąc trzeźwiejącym rodzicem
– zrozumieć perspektywę dziecka,które potrzebuje czasu na odbudowanie zaufania do matki.
Dzieci też muszą mieć czas na to,
żeby wyrazić swoją złość i żal, spowodowany tym, co widziały, że były
zawiedzione, okłamane, że musiały
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się wstydzić za mamę, bo jak wracały do domu to mama siedziała
–pod blokiem i podśpiewywała sobie głośno,a inne dzieci się śmiały,
że twoja mama to jakiś obciach tu
robi. One muszą poradzić sobie
z tym, że często się czuły samotne,
że nie miały do kogo pójść i powiedzieć o tym, z czym sobie nie
radziły, co było dla nich trudne. To
wymaga czasu i to jest długa droga.
Czy można zaryzykować
stwierdzenie, że uzależnienie
matki jest trudniejsze dla dziecka niż alkoholizm ojca? Czy ta
wyjątkowa więź łącząca matkę
z dzieckiem ma na to wpływ?
Wszystko zależy od momentu,
w którym zaczyna się picie: inaczej wygląda picie kiedy kobieta
ma syndrom pustego gniazda, bo

dziecko dorosło i już tak mocno
jej nie potrzebuje, wyjeżdża na
studia lub zakłada rodzinę, a kobieta pije z poczucia samotności,
z niedocenienia przez męża, który nie umie lub nie chce dostrzec
pracy włożonej w prowadzenie
domu i tego, że wciąż ma ciepły
obiad na stole.
Inaczej wygląda picie kiedy ma
dziecko w okresie szkolnym, musi
chodzić na wywiadówki, być obecna przy jego kłopotach, trudnościach, klasówkach, egzaminach,
relacjach z rówieśnikami. A jeśli w tym czasie pije to, co robi jej
dziecko ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoimi dylematami. Jeszcze
inaczej wygląd picie kiedy dziecko
jest malutkie, ma roczek, a matka
pije będąc w depresji, bo sobie nie
radzi z wychowaniem dziecka, bo
ją opuścił ojciec dziecka. Ta więź
dziecka z matką jest najważniejsza
we wczesnych fazach rozwoju, czyli od urodzenia do 3–6 roku życia.
To jest to, co buduje człowieka, jak
fundament pod domem. Jak mamy
dobry fundament, to nawet jeżeli przeleci jakiś obrzydliwy tajfun
i trochę nam dach zniszczy, to jest
na czym posądzić ten dom od nowa.
Tak samo jest z więzią. Latami bu-
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dowana – od okresu niemowlęcego
poprzez wczesne dzieciństwo, aż do
okresu nastoletniego – bezpieczna,
dobra więź to jest fundament. Ona
daje poczucie takiej konstrukcji
osobowości, że nawet jeżeli rodzic
zacznie pić to będę cierpieć, ale łatwiej będzie mi sobie z tym poradzić, bo ja już się osadzam w swojej
przyszłości, mam siłę, żeby tą przyszłość budować.
Zupełnie dramatycznie to wygląda, kiedy dzieci są małe. Do nas
często na oddział trafiają panie wysoko funkcjonujące w społeczeństwie, mimo picia– mające jeszcze
pracę, nawet całkiem dobre zarobki
i mające dzieci. I zawsze, mimo że
jest praca, mąż jeszcze nie uciekł
i nie grozi rozwodem to te dzieci
są w największej opresji. W trakcie terapii, pacjentka sam zaczyna zauważać już na trzeźwo co się
działo podczas jej picia z dziećmi:
problemy z koncentracją w szkole,
problemy z rówieśnikami, izolacja,
problemy z jedzeniem (dziecko zaczyna się głodzić lub objadać), aż po
problemy, związane z tym, że dziecko sięga po alkohol. Kobiety mówią
wtedy: „No tak, zostawiłam z tym
moje dziecko, porzuciłam, nie było
mnie wtedy przy nim, nie wiem jak

ono to przetrwało”. To jest zawsze
bardzo trudne. Również kiedy pracujemy z dorosłymi dziećmi alkoholików, czyli ludźmi, którzy mają
doświadczenie pijących jednego
lub obojga rodziców – to zawsze
– pijąca mama, to jest problem.
Nawet statystycznie jest tak, że pijących mężczyzn jest więcej, więc
chociażby dlatego dziecko widzi się
w mniejszości: „Jednego i drugiego
kolegi tato pije, ale żadnego kolegi
mama nie pije, a moja tak…”
Podsumowując: jestem przeciwniczką takiego myślenia, że
któryś z rodziców jest ważniejszy.
Na różnych etapach rozwoju jest
różnie i po to mamy dwoje rodziców, żeby dziecko mogło czerpać
z dwóch dobrych źródeł, a to jest
zawsze więcej niż z jednego. Ale
niewątpliwie więź z matką to jest
więź bardzo szczególna.
Omówiłyśmy jeden wzór kobiecego picia, ale nie jest on
jedyny. Zwłaszcza u młodego
pokolenia można obserwować
dziewczyny pijące już nie w ukryciu, ale wręcz przeciwnie – na pokaz, demonstracyjnie.
Niestety obniża się wiek inicjacji alkoholowej u dziewczynek.
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Cytowano niedawno badania,
które mówiły o kilkudziesięciu
procentach dwunasto– i jedenastolatek inicjujących picie alkoholu i to jest przerażające, zważywszy, że dziewczynka w tym wieku
to jest właściwie dziecko, będące
w 4 klasie szkoły podstawowej.
Ona ledwo wyszła z „pieluszek”
nauczania początkowego i już na
podwórku, lub wycieczce zaczyna próbować pić alkohol. I oczywiście, każdy okres rozwojowy to
jest okres związany z podejmowaniem różnych prób, z kosztowaniem różnych rzeczy, ale bardzo
często na tym się nie kończy: „Pokosztowałam i będę piła dalej, bo
koleżanki, rówieśnicy też to robią”.
I tu właśnie zaczyna się to picie
demonstracyjne. Dziewczyny się
też trochę ścigają z chłopakami,
bo niestety zrobiła się taka niedobra „ moda” na rywalizację – kto
ma mocniejszą głowę, kto dłużej
może wytrzymać – takie trochę
zakłady: „Czy ty wypijesz flaszkę,
czy tylko pół i padniesz”. Poza tym
proszę posłuchać informacji na temat tzw. „osiemnastek”. Wiadomo
jest to wejście w okres dorosłości,
sygnowane dowodem osobistym
i przyjęciem urodzinowym. Co

jest takim podstawowym prezentem – nieważne, czy to jest solenizant czy solenizantka?
Alkohol.
Tak, najczęściej wódka. Przy
czym ta osiemnastolatka pijąca
już legalnie i do tego demonstracyjnie, musi wiedzieć, że niestety
ma 5 razy większe szanse na uzależnienie niż jej kumpel, z którym
pije. Dla niego ta butelka to będzie
bardzo niebezpieczne, ale dla niej
to będzie wręcz zagrażające. Ta
przestrzeń rywalizacji, ta pewna
taka równowaga związana z tym,
że skoro chłopcy mogą to dziewczynki też mogą, jak świat światem tak było zawsze. Może teraz
ze względu na rozwój społeczeństwa, pewną emancypację kobiet
trochę się ta sytuacja nasiliła. Pamiętajmy też, że wszelkie mody
i trendy w grupach rówieśniczych
to jest bardzo ważna rzecz i jeśli
jest moda na to, że na przykład
wszyscy pijemy konkretny gatunek piwa, to będziemy wszyscy
kosztować, nawet kiedy jeszcze
nie jesteśmy pełnoletni. Jak jest
moda na dopalacze, to mimo tego,
że słyszymy niejednokrotnie o ich
szkodliwości – ile osób się zatruło,
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ile było zgonów – to czy młodzież
zaprzestała kupowania dopalaczy?
Niestety nie.
Ale chyba nie tylko moda
decyduje o „ zagłębianiu się”
w świat używek.
Kiedy młodzi sięgają po używki ze względu na chęć spróbowania, lub takiego buntu, to jedno,
ale często picie alkoholu tylko
przykrywa problem: w rodzinie,
z rówieśnikami. Dziecko czuje się w jakiś sposób porzucone,
osamotnione, może jest konflikt
w rodzinie związany z rozwodem,
może jest przemoc. Więc zawsze
trzeba się temu przyglądnąć. Poza
tym alkohol staje się coraz częstszym towarzyszem spędzania
wolnego czasu. Jak się pójdzie do
kawiarni w lecie i poobserwuje
kobiety, w różnym wieku siedzące
przy stolikach, to raczej nie znajdzie pani stolika, na którym nie
byłoby alkoholu. Dawniej to było
może jedno piwo i to z soczkiem,
teraz coraz częściej jest to kolejne
piwo i kolejne. I to jest społecznie
akceptowalne. Ja lubię chodzić po
górach i często na szlaku widzę jak
odpoczywamy: ludzie przeważnie
pija wodę, ale niektórzy piją piwo

i to są też dziewczyny. I myślę sobie, że niezbyt to dobry zwyczaj, że
odpoczynkowi, relaksowi zaczyna
towarzyszyć alkohol. Ten alkohol
wchodzi w coraz więcej obszarów
życia tak niepostrzeżenie.
Powiedziała Pani, że alkohol
zawsze przykrywa jakiś problem,
czy w takim razie możemy zaryzykować stwierdzenie, że osobie
funkcjonującej w zdrowej rodzinie, w zdrowych relacjach nałóg
nie grozi?
Na pewno ma wtedy mniejsze szanse, do takich czynników
chroniących należą: dobry, emocjonalnie stabilny związek, silna więź, umiejętność szukania
wsparcia, przyjaźń, hobby, pasja
i wiedza. Wiedza też chroni, bo
jeśli wiem co to jest standardowa porcja alkoholu i że Światowa
Organizacja Zdrowia, mówi, że
bezpiecznie jest wypić nie więcej niż dwie standardowe porcje
w tygodniu, to jeśli kobieta wypija osiem to powinno się u niej
pojawić spostrzeżenie, że to jednak za dużo. Trzeba mieć wiedzę
i z niej korzystać.
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Rozmowę przeprowadziła
Joanna Rzeczyca

„Kleryk w trosce o trzeźwość”
„Episkopat poleca, aby w seminariach duchownych wprowadzić
przygotowanie alumnów do przyszłej pracy duszpasterstwa trzeźwościowego przez systematyczne wykłady, prelekcje oraz pracę
w zespołach trzeźwościowych.”
Wytyczne Episkopatu Polski
dla Kościelnej Działalności
Trzeźwościowej
Wezwanie polskich biskupów
jest żywo realizowane również
we wspólnocie Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Zgodnie z dokumentami
Kościoła, formacja seminaryjna
odbywa się na 4 płaszczyznach:
ludzkiej, duchowej, pastoralnej
(duszpasterskiej) i intelektualnej.
Te elementy, choć oddzielone,

a jednak przenikające się nawzajem, są również obecne w posłudze na rzecz trzeźwości.
W ramach formacji intelektualnej klerycy uczestniczą w zajęciach z psychologii uzależnień,
gdzie poznają przyczyny nałogów, sposoby walki z nimi oraz
metody pomocy osobom dotkniętym tym problemem.
W ramach wyjazdów duszpasterskich diakonii, klerycy
uczestniczą w rekolekcjach dla
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osób uzależnionych organizowanych w Niechobrzu, aby tam
przez posługę Słowa, wspólnej
Eucharystii, modlitwy oraz spotkania wspierać tych, którzy weszli na drogę odrzucenia nałogu
i walki o trzeźwość.
Aby nie zapomnieć o aspekcie duchowym, w seminaryjnej kaplicy nie brak regularnej
modlitwy za osoby uzależnione
i współuzależnione. W okresie
Adwentu rozpoczyna się szczególna modlitwa za uzależnionych, kiedy to wielu kleryków
dobrowolnie podejmuje dzieło
adwentowej modlitwy za konkretne osoby.
W ramach formacji ku pełni człowieczeństwa, klerycy
również uczestniczą w otwar-

tych meetingach grup AA działających na terenie Rzeszowa.
W okresie Wielkiego Postu cała
wspólnota WSD zbiera się również na spotkaniach z członkami
AA, aby przez ich świadectwo życia i wyjścia z nałogów umocnić
się w konieczności bycia odważnymi świadkami trzeźwości. Nad
tym wszystkim czuwa klerycka
agenda trzeźwościowa.
„Nie lękajcie się!” – niech to
wezwanie towarzyszy nieustannie nam wszystkim, abyśmy my –
klerycy, kapłani, wszyscy świeccy
– stawali się wiernymi realizatorami wypełniania się woli Bożej
w naszym życiu i dostrzegania
Chrystusa w drugim człowieku.
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kl. Marcin Murawski

JESTEM CZŁOWIEKIEM WOLNYM
Wolność wewnętrzna – to główny temat rekolekcji, które przeżywali
w dniach 17-19.11.2017, uczestnicy rekolekcji - członkowie i kandydaci KWC
- w Niechobrzu. Krucjata, przez wielu,
utożsamiana jedynie z ofiarą abstynencji, rezygnacją z używek, ma w sobie
o wiele głębsze przesłanie. To nie przypadek, że w znaku KWC widnieje napis „Nie lękajcie się”. Jej założyciel, ks.
Franciszek Blachnicki uważał, że tym,
co najbardziej zniewala człowieka, jest
lęk. Strach przed opinią, lęk przed tym,
że ktoś może nas ocenić. Pojawia się
nieufność, pewnego rodzaju blokada,
a co za tym idzie wycofanie z życia.
Człowiek nie potrafi wtedy samodzielnie podejmować decyzji, ruszyć o krok
do przodu, bo żyje w przekonaniu,
że każdy jego ruch zostanie negatywnie
oceniony. W takim stanie nie potrafi
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trzeźwo spojrzeć na rzeczywistość, także na samego siebie, na swoje zalety,
swoją wartość i piękno.
„Hermetycznie można
tak się zamknąć w swoim
świecie, że to może Cię
zdegradować” – m.in. takie słowa wybrzmiały podczas sobotniej konferencji. Uczestnicy rozpoczęli
ją, od prostego ćwiczenia.
Na białej kartce pisali swoje imię, a następnie zdanie: „Jestem człowiekiem
wolnym”. Najpierw prawą
ręką, później lewą. Dało
się zauważyć, że wielu zadrżała ręka, gdy mieli napisać te słowa pierwszy raz.
Ćwiczenie miało pokazać,
że człowiek często uważa,
że bycie wolnym jest wtedy,
kiedy robi się rzeczy, które
przychodzą łatwo, szybko
i sprawiają przyjemność.
Trudno pojąć, że wolność w pozytywnym sensie - ma
swoją cenę. Aby być wolnym, trzeba nieraz włożyć

wiele wysiłku. Czasami życie
nas doświadcza i rani, a dzieje
się tak po to, by nas wzmocnić,
abyśmy nauczyli się wytrwałości w swojej wolności.
W niedzielnej Liturgii Słowa, uczestnicy wysłuchali
przypowieści o talentach. Jak
mówi Ewangelia pewien człowiek miał wyjechać w podróż
i przekazał sługom swój majątek. Dwóch z nich pomnożyło
pozostawione im dobra. Jeden
tylko sługa, zakopał swój talent,
lecz nie zrobił tego specjalnie.
Kierował nim lęk, taki sam
jak ten, który dotyka każdego
z nas. Często i my tak postępujemy: boimy się, nie potrafimy
działać, rozwijać swoich zdolności, budować relacji, kochać.

„Ile jest życia w naszym życiu” – te
słowa mocno wybrzmiały podczas
homilii i i z pewnością w wielu osobach wzbudziły refleksje.
Czy człowiek korzysta w pełni ze
swojego życia? Bóg daje nam dziś
- tu i teraz - ale czy my jesteśmy
w stanie z tego skorzystać? Często
nie podejmujemy decyzji, czekając na to co się stanie, licząc na to,
że coś się samo zmieni. Nikt z nas
nie wie jednak, co będzie jutro.
Mamy dziś i to właśnie dziś mamy
być wolni.
Wśród uczestników rekolekcji znalazły się osoby, które miały
pragnienie wstąpić do Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka, podczas
Eucharystii, mogli złożyć w procesji deklarację i otrzymać błogosławieństwo.
Rekolekcje, choć trwały krótko, minęły w miłej atmosferze
oraz otwartości na drugiego człowieka. Mimo różnic wiekowych,
a także faktu, iż każdy był na innym etapie życia, można było doświadczyć jedności.
Komu potrzebne są takie rekolekcje i czemu służą? Sprawdź
sam i zawalcz o swoją wolność!
Urszula Szyszka
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Fotorelacja z rekolekcji w Niechobrzu
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OCHRONA MAJĄTKU RODZINY

W PRZYPADKU UZALEŻNIENIA WSPÓŁMAŁŻONKA
Określenie
dokładnej liczby Polaków uzależnionych
od alkoholu jest trudne do ustalenia. Szacuje się jednak, że na
chorobę alkoholową
cierpi obecnie około
1 miliona rodaków.
Według przeprowadzonych badań statystycznych na głowę Polaka przypada,
aż 15 litra czystego alkoholu w skali
roku. Problem alkoholizmu rodziców
szczególnie dotkliwie odczuwają małoletnie dzieci. Uzależnienie jednego
z małżonków w bezpośredni sposób przekłada się na relacje panujące
w rodzinie i jej sytuację finansową.
Nałóg stanowi bezpośrednią przyczynę problemów natury emocjonalno–psychologicznej i majątkowej.
W pierwszej kwestii pomocne mogą
się okazać ośrodki leczenia uzależnień, terapie czy psychologowie.
W przedmiocie ochrony finansów
i majątku rodziny przed roztrwonieniem, z pomocą przychodzą nam
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m.in. przepisy Ustawy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego
oraz Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sposobów na uchronienie majątku
rodziny czy zapewnienia jej
środków do życia jest co najmniej kilka, niektóre z nich
zostały omówione poniżej.
Zaspokajanie potrzeb
rodziny
Zgodnie z art. 27 KRO
oboje małżonkowie obowiązani są – każdy według
swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych – przyczyniać się
do zaspokajania potrzeb
rodziny, którą przez swój
związek założyli. Zaspokajanie potrzeb rodziny oznacza zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa, w tym również finansowego, wszystkim
członkom rodziny, także
współmałżonkowi, chociażby małżeństwo nie posiadało

dzieci. Z wyżej wskazanego przepisu wyprowadzić można obowiązek alimentacyjny pomiędzy
nierozwiedzionymi małżonkami.
Orzeczenia takiego obowiązku
może mieć miejsce na przykład
w sytuacji pozostawania małżonków w separacji faktycznej – nieuregulowanej orzeczeniem sądu,
czy w przypadku pozostawania
przez współmałżonka w jawnym
konkubinacie. Pamiętać należy
jednak, iż uprawomocnienie się
orzeczenia rozwodu lub separacji
spowoduje w konsekwencji ustanie obowiązku alimentacyjnego
orzeczonego na podstawie art.
27 KRO. Możliwym wtedy stanie
się dochodzenie świadczenia alimentacyjnego na podstawie przepisu art. 60 KRO. Podsumowując,
celem orzeczenia obowiązku alimentacyjnego wobec uzależnio-

nego współmałżonka jest przekazywanie części wynagrodzenia
dobrowolnie lub na drodze egzekucji sądowej do rąk drugiego
małżonka z przeznaczeniem na
zaspokojenie potrzeb rodziny.
Nakaz wypłaty wynagrodzenia
do rąk współmałżonka
Zgodnie z art. 28 KRO jeżeli jeden z małżonków pozostających
we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku
przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może
nakazać, ażeby wynagrodzenie
za pracę albo inne należności
przypadające temu małżonkowi
były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Z art. 28 KRO wypływa
więc uprawnienie jednego z małżonków do skierowania do sądu
wniosku o nakazanie wypłaty
wynagrodzenia „do rąk drugiego
małżonka”. Orzeczenie powyższego będzie możliwe w sytuacji
spełnienia jednocześnie dwóch
przesłanek: pozostawania przez
małżonków we wspólnym pożyciu oraz niespełniania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.
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Różnica w możliwości zastosowania art. 27 KRO i 28 KRO polega na przesłance pozostawania
we wspólnym pożyciu. W przypadku orzeczenia nakazu z art.
28 KRO tj. wypłaty wynagrodzenia do „rąk drugiego małżonka”
konieczne jest pozostawanie małżonków we wspólnym pożyciu.
Jeżeli jednak do zerwania wspólnego pożycia doszło po orzeczeniu nakazu zapłaty, orzeczony nakaz zachowuje moc.
Prawomocny odpis postanowienia nakazującego wypłatę
wynagrodzenia „do rąk drugiego
małżonka” sąd przesyła pracodawcy z poleceniem, ażeby wynagrodzenie, lub inne należności
wypłacane były do rąk drugiego
małżonka. Bezspornie plusem takiego rozwiązania jest pominięcie postępowania egzekucyjnego
prowadzonego przez komornika
sądowego. Przykładowym świadczeniem, które będzie mogło
być wypłacane „do rąk drugiego
małżonka” według orzecznictwa
Sądu Najwyższego są m.in.:
– wynagrodzenie za pracę
– renta i emerytura
– czynsze dzierżawne

– premie, 13. i 14. pensja
– należności rolników z tytułu
umów kontraktacji
– wynagrodzenie autorskie
Prawo do korzystania
z mieszkania należącego do
drugiego małżonka
Zgodnie z art. 281 KRO, jeżeli
prawo do mieszkania przysługuje
jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania (w tym
także z przedmiotów urządzenia) w celu zaspokojenia potrzeb
rodziny. Jeżeli zatem małżonek
uzależniony od alkoholu – właściciel mieszkania wystąpi z pozwem o eksmisję zamieszkującego z nim małżonka czy dzieci
sąd taki pozew oddali. Stanie się
tak mimo, iż będzie on jedynym
właścicielem
nieruchomości,
a to właśnie z uwagi na prawo
do zaspokojenie potrzeb rodziny.
Możliwa jest natomiast sytuacja
odwrotna, kiedy to sam współlokator (małżonek nie będący właścicielem nieruchomości) może
wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka
lub rozwiedzionego małżonka
(właściciela mieszkania) jeżeli
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ten swoim rażąco nagannym
postępowaniem uniemożliwia
wspólne zamieszkiwanie.
Reasumując, dopuszczalne jest orzeczenie eksmisji
wobec małżonka będącego
właścicielem nieruchomości
wszczynającego pod wpływem alkoholu kłótnie i awantury, stosującego przemoc
psychiczną i fizyczną wobec
najbliższych, mimo, iż jest on
właścicielem przedmiotowej
nieruchomości.
Przymusowa rozdzielność
majątkowa
Zgodnie z art. 52 § 1 KRO
z ważnych powodów każdy
z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Przedmiotowy
przepis został wprowadzony
jako pomoc w sytuacji, w której
jeden z małżonków z różnych
powodów, najczęściej alkoholizmu trwoni majątek wspólny
oraz zaciąga długi. Osoba uzależniona może bowiem samodzielnie tj. bez zgody drugiej
strony wyprzedawać wartościowe rzeczy ruchome, czy też
przeznaczać na alkohol pienią-

dze zarobione przez współmałżonka.
Jedynym wyjściem w takiej sytuacji,
przy odmowie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej
małżeńskiej (przed notariuszem) jest
złożenie pozwu o ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej, właśnie w oparciu o przepis
art. 52 KRO.
Do ważnych powodów uzasadniających orzeczenie rozdzielności
majątkowej małżeńskiej Sąd Najwyższy zaliczył m.in.:
– trwonienie uzyskiwanych dochodów w związku z pijaństwem,
– chęć pasożytniczego korzystania
z dorobku współmałżonka, bez
podejmowania starań o przyczynienie się do kosztów utrzymania rodziny.
Orzeczenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej uchroni rodzinę
przed ewentualną egzekucją prowa-
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dzoną wskutek lekkomyślnie zaciągniętych zobowiązań uzależnionego współmałżonka z majątku wspólnego stron.
Przymusowe leczenie
Ostatnim z omawianych sposób
radzenia sobie z uzależnieniem małżonka jest poddanie go przymusowemu leczeniu. Zgodnie z art. 24 Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi osoby, które
w związku z nadużywaniem alkoholu
powodują rozkład życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, uchylają
się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
kieruje się na badanie przez biegłego
w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania
rodzaju zakładu leczniczego.
O zastosowaniu obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu
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zdecydować może sąd na
wniosek gminnej komisji
do rozwiązywania problemów alkoholowych lub
prokuratora. Gminna komisja do rozwiązywania
problemów alkoholowych
z kolei zajmuje się sprawą
na wniosek osoby najbliższej, która wykaże demoralizację małoletnich lub
występowanie
rozkładu
pożycia rodzinnego, uchylanie się od pracy, zakłócanie porządku i spokoju.
Orzeczenie przez sąd
obowiązku poddania się
leczeniu, czy to w systemie stacjonarnym czy niestacjonarnym w zakładzie
lecznictwa odwykowego
zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która odbyć
się musi w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku do sądu. Po uprawomocnieniu się orzeczenia
w przedmiocie przymusowego poddania się leczeniu, sąd wzywa taką osobę
do dobrowolnego stawienia
się w oznaczonym dniu we
wskazanym zakładzie lecz-

nictwa odwykowego w celu poddania
się leczeniu. W przypadku takiego
niestawiennictwa sąd może zarządzić
przymusowe jej doprowadzenie do
wyznaczonego zakładu leczniczego
przez policję. W skrajnych przypadkach może zajść również konieczność
ubezwłasnowolnienia takiej osoby.
W razie orzeczenia ubezwłasnowolnienia sąd opiekuńczy może orzec
także o umieszczeniu takiej osoby
w domu opieki społecznej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Reasumując, w sytuacji uzależnienia małżonka od alkoholu podjęcie
odpowiednich kroków prawnych jest

równie istotne, co poddanie się specjalnym terapiom, w tym dla osób
współuzależnionych. Wybór sposobu ochrony finansów rodziny powinien
być dostosowany do sytuacji, potrzeb małżonka
i małoletnich dzieci stron.
Pozostawanie biernym na
zachowania osoby uzależnionej może w konsekwencji doprowadzić do jeszcze
tragiczniejszych skutków
niż choroba alkoholowa.
Brak środków na utrzymanie rodziny stanowi bowiem najczęstszy skutek
uzależnienia od alkoholu
jednego z małżonków.
Adwokat
Barbara Woźniak
Kancelaria adwokacka
w Rzeszowie

Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem,
napisz na nasz adres e-mail: natrzezworzeszow@gmail.com
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4 • Regon: 691673181 • NIP: 813-32-74-769
NASZE KONTO: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Filia w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 64
Nr konta: 63864211262012110190970001
Prezes Stanisław Drzał – Rzeszów, tel.: 17 863 59 63
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HYMN
NARODOWEGO KONGRESU
TRZEŹWOŚCI
Dziś w dłonie Maryi, Polski Królowej
troskę o trzeźwość Narodu składamy
Niech miłość rozpala nasze rodziny,
by były silne by trwały w jedności
Daj nam Maryjo gorliwych kapłanów,
co abstynencji będą przykładem
Błogosław Królowo krajem rządzącym,
by dobrze Ojczyźnie naszej służyli
I wzorem swych przodków Jej ślubujemy,
Ojczyźnie służyć, być Bogu oddani
Niech Kościół pomaga swoja posługą,
aby się stały szkołami trzeźwości
Aby wierzący wpatrzeni w pasterzy,
drogą wolności kroczyli ich śladem
Niech bronią trzeźwości swoich rodaków,
by wszyscy Polacy w wolności żyli
Trzeźwość Narodu to wielkie zadanie
W naszych wysiłkach
błogosław nam Panie

„Współsfinansowano z budżetu Województwa
Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie.”

