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i całego narodu
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Bóg się rodzi
Kolejny raz nadchodzą Święta Narodzenia Pańskiego, dla jednych z nas dwudzieste dla innych osiemdziesiąte. Niezależnie od
wieku warto w głębi własnego serca zapytać, czy wiesz co tak naprawdę świętujesz ? Czy w dobie wszechogarniającej komercji nie
skupiasz się na samej otoczce, na tym co zewnętrzne. W jak wielu
domach padają słowa „znów święta”, znów ten wysiłek wkładany w przygotowania, choinka, potrawy, wypieki. Do tego stres, bo
ktoś z bliskich ci osób ma problem z alkoholem i bez niego nie wyobraża sobie spotkań świątecznych. Czasem też rodzinne konflikty, idziesz z opłatkiem do bliskiej osoby, a w głowie myśli: Co mam
powiedzieć ? Przecież kłócimy się prawie codziennie, chociaż tak
naprawdę nie wiemy już z jakiego powodu. Jak łatwo jest w tym
wszystkim nie zauważyć najważniejszego, że dwa tysiące lat temu
przyszedł na świat nasz Zbawiciel. Może też sam nie radzisz sobie
z wieloma rzeczami, może w twoim zranionym grzechami, nałogami, bądź też krzywdą wyrządzoną przez drugiego człowieka sercu,
dziś też nie ma miejsca dla przychodzącego Boga.
Niezależnie od tego na jakim etapie jest twoja relacja z Jezusem
czy nawet jej brak, On czeka na ciebie z wyciągniętą dłonią. Czeka
na twój krok. Jeśli więc śpiewając piękną kolędę „Bóg się rodzi”,
którą bardzo często rozpoczyna
się Pasterka powiesz: Tak chcę
żebyś był moim Panem – to Bóg
przyjdzie i zmieni twoje życie.
Oczywiście fakt ten nie sprawi,
że w jednym momencie znikną
wszystkie problemy, nieporozumienia, troski dnia codziennego,
bo podążając drogą za Jezusem,
nie może być łatwo. Dlatego pomyśl czy pozwolisz, aby w tym
wyjątkowym dniu narodził się
w twoim sercu. A tego Ci ze
wszystkich sił życzę.
Redakcja

RODZINA

jako płaszcz
ochronny dzieci

Rozmowa z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodziny ks. Janem Kobakiem
Zacznijmy od podstaw: czym jest rodzina?
Można szukać różnych definicji,
ale chyba najpiękniejsza to ta sformułowana przez Jana Pawła II w „Familiaris consortio”: Rodzina to jest
wspólnota życia i miłości. I można to
dalej uszczegóławiać, że jest to podstawowa wspólnota zbudowana na
bazie miłości małżeńskiej kobiety
i mężczyzny, otwarta na życie. I nie
chodzi tu tylko o to, że przychodzą na
świat dzieci, ale też o to, że to życie
jest chronione, wspierane nawzajem.
Rodzina to miejsce, gdzie jest ta najgłębsza relacja – relacja miłości, która
jest darem.

ma jednego prostego rozwiązania. Na
pewno jak się dużo dobrych rzeczy
dzieje w obrębie relacji rodzinnych,
to jesteśmy tak jakoś naturalnie chronieni. Z drugiej strony rodzina nie jest
i nie powinna być wspólnotą izolowaną, potrzebna jest naturalna wymiana
– potrzebujemy innych rodzin, innych
środowisk (szkoły, kościoła, placu zabaw, środowiska pracy) aż po naród
czy wspólnotę międzynarodową. Coś
zawsze przychodzi z zewnątrz, jednocześnie dając też okazję, by z nas
wyszło, uzewnętrzniło się. Są to zarówno rzeczy dobre, jak i te złe.
Dobrze funkcjonująca rodzina będzie
stanowiła solidną podstawę, by mówiąc
potocznie „wyjść” do świata i przetrwać.
Dobrze jest tak budować, żeby zawsze było to pierwszeństwo miłości

Jak w takim razie ją chronić, bo zagrożeń wokół nie brakuje?
Ten temat jest bardzo szeroki,
a sytuacja każdej rodziny inna, nie
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rodzinnej, żeby to był pewnego rodzaju punkt odniesienia: tu jest „dobrze”.
I nawet kiedy przychodzi epizod syna
marnotrawnego i ktoś postanawia
to wszystko zostawić i gdzieś pójść,
próbować innego życia, to ciągle mu
zostaje wspomnienie tego, że „nawet
najemnicy w domu ojca mają dobrze”,
że to jest środowisko bezpieczne, do
którego się wraca.

To jest sztuka pierwszeństwa bliskości, relacji, czułości, miłości nad
zwracaniem uwagi i dowodzeniem
swoich racji.
Nie oznacza to jednak przyzwolenia na
wszystko.
Miłość to nie jest wieczne znieczulanie, że cokolwiek byś robił to ja
cię kocham i w związku z tym, nic ci
nie powiem i będę cię chronił przed
konsekwencjami twoich złych decyzji. Przeciwnie, trzeba stanąć w prawdzie. A więc powiem ci co jest nie tak,
ale w taki sposób, żebyś wiedział, że
zawsze wyciągnę do ciebie rękę, kiedy trzeba będzie.

Każdy rodzic drży na samą myśl o tym,
że jego dziecko zostanie prędzej czy
później „zwabione” przez świat i ludzi,
i pójdzie drogą niekoniecznie dla niego
dobrą.
Tak, to szczególnie się wiąże
z okresami buntów przez osoby dorastające, usamodzielniające się,
które próbują szukać innych dróg
życiowych. Młoda osoba może wiele kontestować, ale jeśli rodzina jest
oparciem, to w którymś momencie wraca. Tutaj warto wspomnieć,
o ważnej kwestii jaką jest odnoszenie się do decyzji członków rodziny,
zwłaszcza do tych, które nam nie odpowiadają. Na przykład, gdy ktoś bliski wchodzi w grzech, podejmuje złe
decyzje i my możemy go próbować
powstrzymać, jednakże w wielu obszarach nie będziemy mieli większego wpływu na to co on zrobi. Ważne jest, by umieć tak wyrazić swoją
dezaprobatę, swój sprzeciw, żeby ten
człowiek wiedział, że zawsze może
do nas wrócić, zwłaszcza kiedy będzie potrzebował jakiegoś ratunku.

Budowanie więzi to proces, w którym
ważna jest stała i uważna obecność –
bycie z drugim człowiekiem. Wtedy jest
szansa, że w odpowiednim momencie
zorientujemy się, że coś jest nie tak.
Bycie i reagowanie na bieżąco.
Generalnie zło się zawsze rodzi na
jakimś ludzkim kompleksie, słabości,
czasem jakiejś krzywdzie, na czymś,
z czego możemy sobie nawet nie
zdawać sprawy. To jest punkt zapalny
– słabość, którą zło może wykorzystać. I tutaj może wejść jakieś uzależnienie, może na tym wyrosnąć jakiś
egoizm, próba chorej kompensacji.
Nie jesteśmy w stanie tego całkiem
uniknąć, ale jeżeli w porę zauważymy, że ktoś cierpi, że coś jest dla
niego trudne – nawet jeżeli naszym
zdaniem ta kwestia jest bagatelna,
drobna – to powinniśmy potraktować
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jego problem poważnie. Nie smutnie,
ale poważnie – z uwagą. Niezależnie
czy dotyczy to mniejszego czy większego dziecka. To jest kluczowe. Jeśli
kilkunastoletnie dziecko przybiega
do rodzica i oznajmia: „Mamo, zakochałem/ zakochałam się!” to można
do tego podejść na różne sposoby –
wyśmiać (bo nie jest to na pewno jakaś poważna miłość), można „machnąć ręką” i zignorować, a można
pomyśleć, że to jest na ten moment
bardzo ważna dla niego lub niej sprawa. Trzeba pokazać dziecku, że to co
w danej chwili przeżywa i czuje jest
traktowane z szacunkiem i uwagą.
Tak się buduje zaufanie.

łatwe tematy, to jeśli w domu jest nawyk rozmawiania o wszystkim, to jest
szansa, że rodzicom o wiele łatwiej
będzie pewne rzeczy zdiagnozować.
Mówi się, że wszystkie radykalne
i niewspółmierne do okoliczności
zmiany zachowania zawsze powinny budzić niepokój u rodziców. Przy
czym nie chodzi tu o „zrobienie przesłuchania”, ale trzeba okazać troskę,
poświęcić czas.
A jeśli nasz nastolatek jest bardzo
mocno zwrócony w stronę grupy rówieśniczej i ma ona dla niego większy
autorytet niż rodzice?
Owszem, przychodzi taki czas
i można oczywiście próbować walczyć
z wiatrakami i budzić poczucie winy:
„Jak to jest, że ty więcej rozmawiasz
z kolegą? Słuchasz bardziej koleżanki
niż mnie?”. A można próbować podsunąć, wymodelować te grupy, z którymi on ma kontakt. Dzisiaj zaangażowanie rodziców w szkołę to jest jedna
z kluczowych spraw. To poprzez środowisko szkolne dzieci mają najczę-

Przeważnie młodym ludziom trudno jest
rozmawiać z rodzicami o swoich problemach z rówieśnikami, o nałogach…
Ludzie od samego początku wiedzą, że nałogi to nic dobrego. Dzięki
prewencji i edukacji młodzi od samego początku zdają sobie sprawę
– przynajmniej w teorii – jak zgubne
mogą być skutki. I mimo że nie są to
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ściej pierwszy kontakt z narkotykami,
alkoholem czy papierosami.

ro przez cały tydzień muszę „walczyć”
z niedobrymi rzeczami, to przynajmniej w piątek wieczorem mam grupę, która mnie trzyma, stanowi takie
pozytywne odniesienie. I jak mam
ochotę na przykład powłóczyć się po
mieście, to mam z kim.
Oczywiście nie mamy bezpośredniego wpływu na wiele spraw, ale możemy pewnymi sytuacjami zarządzać.
Jeśli jest troska, rozmowy z wychowawcą, z dzieckiem – o tym jak ono
się czuje w danym środowisku – to,
mimo że nie ma jednego, „złotego”
sposobu na rozwiązanie wszystkich
problemów – jesteśmy w stanie coś
wymyślić i zareagować. To jest coś co
możemy określić mądrym zarządzaniem wpływami z zewnątrz. Można
podsuwać lepsze propozycje, pewne
problemy łagodzić, reagować na bieżąco, wypróbowywać różne metody,
których miłość zwyczajnie szuka. Jak

Ale to nie jest tak, że my możemy wybrać sobie z kim nasze dziecko chodzi
do klasy. W szkole spotykają się dzieci
z bardzo różnych środowisk i domów,
a co za tym idzie – dzieci z bardzo różnymi charakterami i problemami.
Zgadza się, pamiętajmy jednak, że
im silniejsze jest w domu, tym łatwiej
będzie mu się zachować asertywnie,
a więc większe są szanse, że będzie
potrafiło powiedzieć „nie” nawet
gdyby cała klasa napierała. Z drugiej
strony nie o to chodzi, żeby w życiu
zawsze ustawiać się naprzeciwko innych, dlatego ważne jest, żeby nasze
dziecko miało oparcie chociaż w jednej grupie, w której się dobrze czuje.
Nawet jeśli nie jest to grupa szkolna.
Ja widzę tu ogromne znaczenie
grup działających przy parafiach. Sko-
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się kogoś kocha, to szuka się sposobów jak tę miłość realizować.

już wnosi do związku obciążenie rodzinne, czyli jest na przykład dorosłym dzieckiem alkoholika…

Co w momencie, kiedy problemy,
a zwłaszcza uzależnienia dotykają małżonków? Nierzadko dobrostan rodziny
zakłóca alkohol pity dla towarzystwa,
odstresowania, z przyzwyczajenia…
Człowiek potrzebuje odprężenia,
nie tylko odpoczynku, nie tylko regeneracji, ale właśnie relaksu. I najczęściej szuka sobie najprostszych i łatwo dostępnych sposobów.

Sporo jest osób, które mają doświadczenie pijącego rodzica lub bliskiego
członka rodziny.
Powiedzmy sobie szczerze: wszyscy mamy w bliższej lub dalszej
rodzinie człowieka z problemem
alkoholowym. I choć nie wszyscy
jesteśmy dorosłymi dziećmi osób
dysfunkcyjnych, to jakoś się o to
ocieramy. Musimy więc być bardzo
wrażliwi. Myślę, że jeśli ktoś zdaje
sobie sprawę, że ma taki problem lub
jeśli on sam nawet tego nie nazywa,
ale druga strona – współmałżonek,
narzeczony, narzeczona – w ogóle
o tym wspomni, to w imię miłości do
rodziny i tej drugiej osoby trzeba coś
z tym zrobić. W diecezji rzeszowskiej
mamy bogate zaplecze – jest do kogo
pójść, jest z kim porozmawiać.

A drink, lampka wina czy piwko wieczorem nie wymaga większego wysiłku,
jest dostępne na wyciągnięcie ręki…
Tak, tylko trzeba sobie zdawać
sprawę, że to jest jedno z bardziej
ryzykownych zachowań. Mechanizm
większości uzależnień jest taki, że
człowiek nie zdaje sobie sprawy, kiedy traci kontrolę. I choć nam wydaje się, że wszystko jest w normie to
bliscy zwykle zaczynają zauważać, że
coś jest nie tak. Jakiekolwiek regularne wprowadzanie alkoholu w styl życia jest niebezpieczne. Jeśli wiążemy
z alkoholem swój sposób na poprawę
humoru, relaks – oznacza to, że jakiś słaby punkt jest w nas, co więcej
– w chwili większego kryzysu, obciążenia, zmęczenia, naturalnym podejściem będzie intensyfikacja tego, co
daje wrażenie uspokojenia i wtedy
zaczynają się coraz większe problemy. Generalnie, w małżeństwie trzeba
brać pod uwagę różne konteksty, bo
czym innym jest sytuacja, kiedy ktoś

Czyli do kogo i gdzie pójść?
Jak to gdzie? Do duszpasterstwa
trzeźwości! I myślę, że nawet w tej gazetce są odpowiednie adresy. Od tego
najlepiej zacząć, bo ktoś nas odpowiednio pokieruje, wystarczy przyjść
lub zadzwonić i poprosić o radę.
Nawet jeśli współmałżonek uważa, że
nie ma problemu?
Najtrudniej jest zdiagnozować samego siebie. Warto więc zaufać opinii człowieka, który nas kocha. Z drugiej strony to jest zadanie dla tych
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kochających: Jak mówić, żeby ktoś
chciał słuchać? Nie ma na to jakiejś
supermetody, ale generalnie najlepiej
sprawdza się mówienie o faktach:
stało się to i to – bez próby oceniania. Z drugiej strony, jeśli ktoś wnosi
do związku tego typu obciążenie, to
powinien stanąć na przysłowiowej
głowie, żeby poukładać sobie pewne
rzeczy jeszcze przed ślubem. Boimy
się korzystać z pomocy specjalistów,
bo wydaje nam się, że jest to równoznaczne z przyznaniem się do porażki. A przecież, jeśli mamy anginę
to pójście do lekarza nie jest przyznaniem się do porażki, nawet jeśli

ktoś się nabawił tej choroby przez
nieodpowiedzialny tryb życia, czy ryzykowne zachowania. Tak samo, jeśli
ktoś wynosi coś z domu, to powinien
pójść i poszukać najlepszej pomocy
jaką się da znaleźć.
Czy taka fachowa pomoc jest zawsze
konieczna?
Pewnie nie, pytanie tylko ile za
to zapłacimy, bo przecież korzystając z fachowej pomocy najczęściej
możemy rozwiązać problem w miarę szybko i bezboleśnie, a możemy
sami borykać się z problemem przez
pół życia i jeszcze pochłonie on bliskie nam osoby. To jest trochę tak
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jak z pytaniem: Czy musi się iść ze
złamanym palcem do lekarza? Pewnie się jakoś zrośnie, nawet jeśli się
nie pójdzie, tylko może się zrosnąć
krzywo. Zawsze radzę narzeczonym,
że lepiej dmuchać na zimne. Moje
doświadczenie jest takie, że praktycznie w każdej grupie większej czy
mniejszej ludzi, którzy przygotowują się do małżeństwa są ludzie dotknięci problemem alkoholizmu, albo
bezpośrednio ryzykownie pijący. Ile
osób na studiach ryzykownie nadużywa? Tylko społecznie tłumaczymy
sobie, że na studiach to tak można.
Nieprawda. Niejedni potem już nie
potrafią tego wyprowadzić na normalność. A jeśli do tego jeszcze ktoś
wynosi z domu tę sytuację współuzależnienia, to to jest ogromny problem, który będzie wychodzić przy
każdych trudnościach małżeńskich.
Pewne modele szukania oparcia, rozwiązywania konfliktów, komunikacji
będą przenoszone z wcześniejszych
doświadczeń rodzinnych. Dlatego
trzeba poważnie podejść do kwestii
swojej przeszłości i historii, którą
wnosimy do małżeństwa.

oczywistym, że rodzice ze sobą rozmawiają, że się kochają i wspierają,
że się szanują. Dla drugiej – tej, która wychodzi z rodziny dysfunkcyjnej
– perspektywa rzeczywistości będzie
zupełnie inna – czymś normalnym,
albo nie karygodnym, będzie to, że
się używa agresji, przemocy, szantażu. I właśnie te, takie nasze intuicje
normalności, tego co jest dopuszczalne i niedopuszczalne mogą się w sposób bardzo surowy odezwać w sytuacji kryzysowej. Mimo że nauczyliśmy
się, że tak nie wolno, że nie wypada,
to kiedy opadają złudzenia, kiedy
już nie mamy siły udawać, wtedy do
tych złych reakcji się wraca. Dlatego
ważne jest, by pewne rzeczy przepracować. Tak jak się leczy choroby, tak
te rzeczy też trzeba „zaleczyć” na ile
jest to możliwe, czy przynajmniej je
nazwać i uświadomić.
Ta druga osoba – mąż czy żona – może
pomóc?
To jest kwestia zaufania w małżeństwie: jeśli wiem, że ja wychodzę
z trudnej rodziny i Bogu dzięki udało
mi się znaleźć drugą połówkę, która
ma dobre doświadczenia wyniesione
z domu, to trzeba się nauczyć zaufać
tej osobie. To jego czy jej intuicje
mogą być lepsze. Oczywiście ogromnie trudne jest pójście wbrew swoim
intuicjom, ale zwykle jest to konieczne. Musimy też dużo rozmawiać – nie
możemy być odporni na argumenty. Jeżeli współmałżonek mówi nam

Gdyby tak pokrótce mógł ksiądz powiedzieć na czym ten problem polega?
U osób z trudnym tłem rodzinnym
zmienia się rozumienie tego, co jest
oczywiste i normalne. Generalnie
bazujemy na swoich intuicjach, doświadczeniach i tak układamy swój
świat. Dla jednej osoby będzie czymś
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o swoich cierpieniach, problemach,
uzasadnia i podaje argumenty to trzeba to przyjąć, ustalić coś i się tego
trzymać konsekwentnie. To dotyczy
kwestii wychowania dzieci, budowania wzajemnych relacji.
Rozmowa jest podstawą każdej relacji.
Taki komunikat zwrotny jest bardzo ważny. Jeżeli żona mówi mężowi,
że jest w jakiejś sytuacji bardzo nieszczęśliwa, że coś ją boli, że czegoś
nie akceptuje – to mąż nie może tego
zignorować. Przy czym komunikaty
powinny być wyraźne. Kiedy człowiek
ma okazję do sensownej rozmowy,
kiedy nie czuje się karany za to, że
powie szczerze, co przeżywa i gdzie
cierpi, wtedy będzie rozmowa, a co
za tym idzie potencjał do naprawy.
Często, kiedy rozmawiam z dziewczynami i pytają mnie: Czy to jest dobry kandydat na męża? Zadaję wtedy

pytanie, czy uważa, że on jest reformowalny. Jeżeli widzi, że on potrafi się zmienić: ma jakiś problem, ale
po rozmowie wkłada wysiłek, by to
zmienić – nie na dwóch, trzech randkach, tylko generalnie – pracuje nad
tym i stara się tego trzymać, to jest to
bardzo obiecujące. Znaczy to, że ten
człowiek bierze innych pod uwagę.
A jeśli w małżeństwie nie ma komunikacji?
Problemy z komunikacją w związkach prowadzą najczęściej do szukania sobie ucieczek a te z reguły
są patologiczne. Opierają się na
uzależnieniach albo na przesunięciu akcentów – człowiek niesamowicie dużo energii wkłada w hobby, wpada w pracoholizm – albo na
zdradach – pragnie być bohaterem
jakiejś romantycznej historii, która
jest jednym wielkim złudzeniem. To
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wszystko to są mechanizmy ucieczki,
takiego wirtualnego szczęścia, zamiast uświadomienia sobie, że prawdziwe szczęście jest na wyciągnięcie
ręki i ono jest piękniejsze od tych
wszystkich historyjek, w które próbujemy się wciągnąć. Rzeczywistość
jest piękniejsza od naszych złudzeń,
tylko jest wymagająca. Trzeba się za
nią solidnie zabrać.
Jak się za to zabrać? Jakie drogi –
wspólnoty – sprzyjają wzrastaniu małżeństwa?
To co ja mogę polecić w naszej
diecezji to są dwie najmocniejsze
wspólnoty: Domowy Kościół i Spotkania małżeńskie. Z tą pierwszą sam
jestem związany w Ruchu Światło –
Życie, to jest wspólnota, która ma
ogromną siłę jako całościowa koncepcja życia chrześcijańskiego. Bardzo
duży nacisk stawia się na relację mąż
– żona, ale także na relację z Bogiem
– kwestię liturgii Słowa, modlitwę
osobistą, rodzinną. Natomiast druga
wspomniana przeze mnie wspólnota
jest mocno nastawiona na konkretną
pomoc w sytuacji trudnej, ale nie tylko. Organizowane prze nich weekendy małżeńskie to są rekolekcje, które
poleciłbym każdemu. Tutaj się zaczyna od prostego, ale bardzo istotnego
zadania, że mąż i żona mają być bliżej siebie. Za tym idą konsekwencje,
przekładające się na bliskość z Bogiem, z dziećmi, na wybaczenie, lepsze porozumienie.

Podsumowując …
Jeżeli człowiek jest szczęśliwy
w małżeństwie, w swojej rodzinie to
o wiele łatwiej mu unikać zagrożeń
związanych z uzależnieniami. A jeżeli ma pewne problemy, to znacznie prościej mu z nich wyjść, bo ma
oparcie. Jeśli do tego obok są małżeństwa i rodziny, które mają swoje doświadczenia, przemyślenia, którymi
się dzielą, to o wiele bardziej ułatwia
funkcjonowanie czy szukanie pomocy. Szczególnie, że zawsze uzależnieniom towarzyszy mechanizm współuzależnienia – człowiek, który jest
blisko i jest związany z osobą uzależnioną w jakiś sposób się dopasowuje, także samemu się odkształcając.
Stąd konieczność obiektywizacji we
wspólnocie. Z jednej strony potrzeba
specjalisty, z drugiej kontekstu innych
rodzin – innej żony, męża, którzy też
mają jakieś problemy, ale przez odniesienie do nich my się możemy trochę
zobiektywizować. Wspólnoty to coś
bardzo istotnego i chociaż wiem, że
nie rozwiążą wszystkich problemów
kościoła, bo nie każdy jest gotowy na
danym etapie swojego życia, żeby do
nich wejść, uważam, że to jest właściwa droga. Solidne życie we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, parafialnej
to jest znacząca prewencja, kilkukrotnie zmniejszająca ryzyko wpadnięcia
w jakieś uzależnienia czy niewłaściwe
sytuacje życiowe.
Joanna Rzeczyca
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Kongres Trzeźwości

Ziem Zachodnich Polski
„Jednym z fundamentalnych warunków szczęśliwego życia człowieka jest
trzeźwość. Jedynie ludzie trzeźwi mogą
realizować swoje najpiękniejsze marzenia o miłości i radości, o życiu w harmonii z Bogiem, z samym sobą i bliźnimi, o założeniu trwałej i szczęśliwej
rodziny czy o byciu błogosławionym
darem dla innych.” – to słowa bp Tadeusza Bronakowskiego wypowiedziane podczas homilii w bazylice
św. Krzyża w Warszawie podczas
Niedzieli Modlitw o Trzeźwość Narodu w 2017 roku. To wtedy odbył
się Narodowy Kongres Trzeźwości
pod hasłem: „Ku trzeźwości narodu!
Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

W tym roku owocem Narodowego Kongresu był zorganizowany
19-20 września 2019 r. w malowniczym zespole klasztornym opactwa
cystersów Gościkowo-Paradyż Kongres Trzeźwości Ziem zachodnich
i Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. Po raz kolejny przypomniano o odpowiedzialności każdego
z nas w walce o trzeźwość narodu
i ochronie najmłodszego pokolenia
przed zagrożeniami, które niesie
współczesny świat. „Bo trzeźwość
to nie tylko abstynencja od alkoholu, jak niektórzy chcieli by uważać,
ale „chodzi o cnotę trzeźwości, która obowiązuje każdego człowieka,
a tym bardziej człowieka ochrzczo-
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nego” – ksiądz bp. Tadeusz Bronakowski we wspomnianej homilii.
Tematem wiodącym sesji były
„Współczesne zagrożenia, które
mogą uzależnić dzieci i młodzież”.
Pierwszą konferencję poprowadził
mecenas Olgierd Pankiewicz wskazując na kwestie i środki prawne,
które stwarzają możliwość ochrony
młodych ludzi, a z których rodzice
i obywatele kraju nie korzystają.
Wynika to głównie z braku świadomości. Zwrócił uwagę na fakt naszej
obojętności i braku działania. Brak
reakcji wobec deprawacji młodego
pokolenia jest dziś bardzo poważnym i powszechnym zaniedbaniem.
Podkreślał, że obecnie wprowadzana jest alternatywna rzeczywistość – w której nadaje się wartość rzeczom niezgodnym z naturą
ludzką. Następuje zmiana logicznego systemu, dlatego można wysnuć hipotezę, że kiedyś narzędzi

do ochrony młodego człowieka
zwyczajnie nie będzie. Ważna jest
zatem kwestia wychowywania młodego pokolenia w środowisku rodzinnym. Prawa naturalne na tym
poziomie – to niezwykle ważna
kwestia. Mamy obecnie „wojnę”
o to, aby wychowywanie odbywało
się według praw natury i naturalnych mechanizmów.
Dużym zagrożeniem współcześnie dla młodzieży i dzieci jest również uzależnienie od pornografii
i zachowań seksualnych. To także
chęć wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół. Mają już z tym
do czynienia kraje Europy. Rzeczywistość staje się coraz bardziej „zerotyzowana”. Treści pornograficzne
są powszechnie dostępne w Internecie. Zatem łatwy dostęp nie stanowi problemu. Dzieci i młodzież
zalewane są falą obrazów, np. zdjęć,
reklam, plakatów, które wręcz „ki-
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pią” nagością. Opowiedziała o tym
podczas warsztatów mgr Katarzyna
Stępkowska – psycholog z Warszawy. Mówiła o konsekwencjach tej
sfery, która staje się uzależnieniem.
Nie wiąże się to jedynie z płaszczyzną grzechu, ale z realnymi konsekwencjami naszego funkcjonowania
w przyszłych relacjach małżeńskich
i rodzinnych, a także zdrowotnymi.
Pokreśliła też istotę poczucia własnej wartości przez dzieci i młode
osoby. To ważne zadanie dla rodziców – budowanie poczucia własnej wartości u ich dzieci. Poprzez
braki na etapie wychowania dzieci
poszukują dowartościowania u innych, a co gorsze wartościując się
poprzez wygląd szukają aprobaty
u otoczenia.
Ostatnią konferencją tego dnia
było wprowadzenie do ideologii
gender. Poprowadził ją profesor
socjologii – dr hab. prof. nadzw.
Mariusz Jędrzejko, który również
podkreślił, że obecnie odbywa się
proces negowania natury. Wolność
jest tu rozumiana jako brak ograniczeń w sferze obyczajowej i moralnej – szeroko pojęty brak granic.
Po pierwszym dniu jesiennej sesji
Apostolstwa Trzeźwości zakończonego Mszą Świętą w Sanktuarium
Matki Bożej Paradyskiej miał miejsce
Kongres Ziem zachodnich. „Polska
potrzebuje naszej odpowiedzialnej
podstawy.” – nawoływał ks. bp Bro-

nakowski podczas mszy rozpoczynającej drugi dzień obrad. Ponadto
dodał: „Patriotyzm nie jest nienawiścią do innych narodów, to troska
o wychowanie młodego pokolenia,
to walka z tym co osłabia naród”.
Tego dnia uczestnicy wysłuchali rozmaitych konferencji. Jedna
z nich poruszała temat: „Czy ustawa
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje
nadzieję na ograniczenie spożycia alkoholu”. Adwokat Jerzy Kwaśniewski – Prezes Zarządu Instytutu
na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
zilustrował zmiany prawne, które
miały miejsce w ostatnich latach.
Ks. dr Marek Dziewiecki, członek
Zespołu KEP Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych opowiedział „ Jak chronić dzieci i młodzież
przed uzależnieniami”. „Podstawową i bezpośrednią przyczyną sięgania dzieci i młodzieży po alkohol
jest to, że młodzież nie czuje się
szczęśliwa. Radość jest jedynym
skutecznym sposobem zapobiegania wszelkim problemom życiowym,
wszelkim zachowaniom, które prowadzą do uzależnień” – podkreślił
prelegent, a odpowiadając na jedno
z wielu pytań: Skąd u dzieci i młodzieży biorą się bolesne przeżycia?
– wyjaśnił, że powodem braku radości i szczęścia jest kryzys więzi
rodzinnych oraz kryzys wartości.
Wskazał, że dorośli mają być kocha-
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jący i mądrzy. Powinniśmy ponadto im wyjaśniać i tłumaczyć, że nie
istnieje łatwo osiągalne szczęście.
Tylko praca nad sobą, stawianie
wymagań, dyscyplina, panowanie
nad swoim ciałem stanowią istotne elementy kształtowania siebie.
Poprzez Miłość, naśladując Chrystusa, żyjąc zgodnie z zasadami Ewangelii możemy być szczęśliwi. Miłość
daje radość – a mądrość jest narzędziem Miłości.
Zreferowane wykłady były swego
rodzaju formą podsumowania i analizy projektu Narodowego Kongresu
Trzeźwości z 2017 roku. Podkreślano, że nowe regulacje prawne, w tym
ustawy, same nie rozwiążą problemu, ponieważ niezwykle ważne jest
w sferze społecznej umacnianie więzi rodzinnych, w tym małżonków,
świadome i dojrzałe wychowywanie
młodego pokolenia do życia w trzeź-

wości. Wszystkie globalne zadania,
które nie są wykonalne, na krótkim
odcinku są przez nas wykonalne,
te za które my jesteśmy odpowiedzialni – jak mawiał ks. Franciszek
Blachnicki – założyciel Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. Sam Projekt Kongresu zakłada zrzeszenie
ludzi dobrej woli, który troszczą
się o trzeźwość narodu. Mówi o rodzicach, nauczycielach, psychologach, księżach, politykach, samorządowcach, ludzi kultury i mediów
– a wszystko po to, aby walczyć
o trzeźwość Narodu, o człowieka
wolnego. Ponadto – aby podjąć walkę z wszelkimi uzależnieniami i ratować tych, którzy już zostali dotknięci
nałogiem, a co więcej – uświadamiać
i ochraniać młode pokolenia przed
czyhającymi na nich współczesnymi
zagrożeniami.
Urszula Szyszka
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Seksoholizm – czym jest?
Dla większości ludzi słyszących to
określenie może być ono niezrozumiałe, czasem też wywołujące skrywany uśmiech. Bo jak to sugeruje, że
można być uzależnionym od różnych
form seksu, czyli czegoś przyjemnego, a przecież uzależnienia związane
są z substancjami czy zachowaniami
jednoznacznie szkodliwymi dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.
Statystyki prowadzone przez lekarzy
czy terapeutów uzależnień jednoznacznie wskazują, że z problemami
kompulsywnych zachowań seksualnych spotykają się oni coraz częściej.
Czym to jest spowodowane?
Odpowiedź na to pytanie nie jest
i nie może być jednoznaczna. Z całą
pewnością wpływ na wzrost tego zjawiska ma postępująca od lat 60. XX
wieku rewolucja kulturowa i idąca
wraz z nią stopniowa seksualizacja
w przestrzeni publicznej. Płciowość,
czyli temat, który dla każdego człowieka jest, bardzo ważny, a który
jednocześnie powinien być zarezerwowany dla trwałych relacji małżeńskich, jest poruszany przy każdej
okazji – na banerach reklamowych,
w kinie, telewizji, kolorowych czasopismach, także tych skierowanych
do bardzo młodych ludzi. W dobie
powszechnego dostępu do Internetu, pornografia, która w destrukcyj-

ny sposób wpływa na postrzeganie,
zwłaszcza przez młodzież, współżycia płciowego, jest dostępna praktycznie bez ograniczeń, nawet dla
dzieci. Nie jest jednak tak, iż przed
zmianami w sferze obyczajowej, które zaszły przez ostatnie kilkadziesiąt
lat, nie było ludzi mających problemy
z różną formą zachowań seksualnych,
wykraczających za te społecznie przyjęte. Po prostu tematyka ta nie była
w naukowy sposób badana.
U ludzi, którzy w dorosłym życiu
diagnozowani są jako uzależnieni od
niekontrolowanych zachowań seksualnych, bardzo często początek tego
problemu zaczyna się w dzieciństwie.
Często są to osoby z rodzin, w których
był problem z nadużywaniem alkoholu, czy też przemocy ze strony jednego z rodziców. W wielu przypadkach
wpływ na to miało wykorzystywanie
seksualne w wieku dziecięcym. Osoby
pochodzące z takich rodzin, bardzo
często w pornografii czy też w przygodnych kontaktach seksualnych szukają tego czego nie dostali w domu
rodzinnym – miłości, akceptacji, zainteresowania. W przypadku mężczyzn,
jest to na ogół chęć podniesienia własnej wartości, co przejawia się w kolejnych krótkotrwałych związkach, czy
też przygodnych kontaktach z prostytutkami. Jednak jak w przypadku
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wszystkich uzależnień, po każdym takim epizodzie następują wyrzuty sumienia, różne formy użalania się nad
sobą, bardzo często prowadzi to do
sięgania po alkohol, czy narkotyki, co
w efekcie kończy się myślami samobójczymi, depresją. Kobiety natomiast
w nadaktywności seksualnej próbują
potwierdzić swoją atrakcyjność, co
też w dłuższej perspektywie prowadzi do zapętlenia i szukania w każdej
kolejnej przygodzie seksualnej potwierdzenia tego, że jest atrakcyjna,
pożądana i kochana.
Osoby uwikłane w ten nałóg, zarówno samotne jak i żyjące na co dzień
w związkach ponoszą różnorakie konsekwencje: społeczne, zdrowotne,
finansowe swojego uzależnienia. Bardzo często nie radzą sobie z przeżywaniem własnych emocji, co skutkuje tym, że człowiek nie jest w stanie
skoncentrować się na swoich codziennych obowiązkach. Wraz z upływem
czasu staje się coraz bardziej samotny, wyizolowany. Osoby takie są też na
ogół bardzo drażliwe, niecierpliwe, co
z kolei powoduje następne problemy
z przyjaciółmi, rodziną, a także jest
często przyczyną konfliktów w pracy.
Pomimo tych wszystkich negatywnych
skutków osoby uzależnione od seksu,
pornografii, bardzo często same nie
są w stanie zmienić swoich zachowań,
a co za tym idzie, tkwią w nałogu,
ściągając na siebie różne zagrożenia,
z każdym dniem stając się bardziej
nieszczęśliwymi. Warto w tym mo-

mencie przytoczyć fragment z Białej
Księgi Anonimowych Seksoholików:
„Naszym problemem jest nie tylko
uzależnienie. W wyniku jego rozwoju staliśmy się ułomni także w sferze
miłości. Z obu tych powodów wciąż
braliśmy od innych, aby zapełnić ziejącą w nas pustkę. Nieustannie oszukiwaliśmy się, że ten następny raz nas
zbawi, podczas gdy nasze życie stopniowo z nas uciekało”.
W 2018 roku Międzynarodowa
Organizacja Zdrowia zdecydowała,
że „zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych” znajdzie się od
2022 roku, na liście Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-11.
Leczenie osób uzależnionych, opiera się przede wszystkim na psychoterapii, w skrajnych przypadkach wspomaganej farmakoterapią. W trakcie
trwania terapii, najważniejszą rzeczą
jest nauczyć się kontrolować swoje
emocje, nazywać je, aby później móc
radzić sobie z nimi w inny sposób niż
tylko przez seks. Elementem bardzo
pomocnym w terapii mogą też być
spotkania i mitingi Anonimowych
Seksoholików, jest to wspólnota osób
uzależnionych, której działanie opiera się na przejętym od wspólnot AA,
programie 12 kroków. I z pomocą,
której wielu ludzi uzyskało seksualną trzeźwość i możliwość tworzenia
zdrowych pięknych relacji.
Michał Piotrowski
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Miałam przyjemność poprowadzić
wywiad z Martyną i Asią, które należą
do duszpasterstwa Emaus w Rzeszowie.
Martyna jest na studiach magisterskich z pracy socjalnej oraz robi kurs
na terapeutę zajęciowego, natomiast
Asia studiuje pedagogikę, interesuje
się muzyką.
Dlaczego zainteresowały was spotkania
Duszpasterstwa Akademickiego Emaus?
Asia: Nigdy nie myślałam, że kiedy będę
studiowała to przydarzy mi się okazja
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bycia w duszpasterstwie akademickim, ale spotkałam siostrę
Judytę ze zgromadzenia sióstr
Prezentek i to właśnie dzięki niej
dowiedziałam się o Emausie i postanowiłam, że wchodzę w to.
Martyna: Ja od dłuższego czasu
myślałam, że chciałabym poznać
takie osoby w życiu, z którymi
będę mogła się dzielić moją wiara i też czerpać od nich siły. I tak
się stało, że pojawiły się osoby,
dzięki którym trafiłam do Emaus.
Czy wcześniej byłyście w jakiś
wspólnotach? RAM, KSM, OAZA?
Asia, Martyna: Nie
Dlaczego tak bardzo
zaangażowałyście się
w działalność Duszpasterstwa?
Martyna: To jest takie miejsce
gdzie można działać dla drugiego człowieka, i kiedy można
coś dla kogoś dobrego zrobić to
warto iść w tym kierunku.

Generalnie jest tak, że osoba,
która angażuje się i daje siebie
to dużo więcej otrzymuje niż
bierni uczestnicy. Czy i wy tego
doświadczacie?
Martyna: Zauważyłam, że łatwiej mi
jest otwierać na drugiego człowieka.
Przekraczam pewne bariery, dodaje
mi to odwagi.
Jaką macie wizje Emaus?
Asia: Chodzi o to by mieć grupę ludzi, gdzie można dobrze spędzić
czas w obecności Pana Boga, dzielić
się swoją wiarą z innymi i szerzyć to
na większą skale.
Jak wyglądają wasze spotkania?
Martyna: Rozpoczyna się Mszą
Świętą o 2000, którą poprzedza Adoracja Najświętszego Sakramentu
o 1930. Po niej dla chętnych herbatka w salce Emaus. W środy również
zaczynamy Adoracją o 1930, o 2000
Msza św. i później spotkanie w salce. Początkowo jest katecheza a następnie rozmawiamy. Na przykład
wczoraj rozmawialiśmy na temat

naszych wspomnień odnoście Eucharystii gdzie każdy mógł się tym
podzielić. Jest herbata, są ciastka,
każdy dzieli się czym może. Jest atmosfera, że każdy się dobrze czuje.
Asia: Organizujemy też różnego rodzaju wyjazdy jakim był ostanio wyjazd do Zakopanego. Ponadto pierwsze środy miesiąca poświęcone są
katechezie, kolejne to czytanie Słowa Bożego natomiast trzecie spotkania to wspólne wyjście np. do kina.
Martyna: W trzecie czwartki miesiąca zapraszamy różnych gości na
konferencje.
Czy można znaleźć was w sieci?
Martyna: Ja współprowadzę stronę
internetową i funpage na Facebooku
pod nazwą Duszpasterstwo Akademickie Emaus, tam można znaleźć
wszystkie informacje, kiedy odbywają się spotkania. Mamy też taka
zamkniętą grupę na facebooku i tam
tez podajemy różne informacje.
Anna Warchoł
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OGÓLNOPOLSKI KONGRES

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Częstochowie
W sobotę, 28 września na Jasnej
Górze, byliśmy na Ogólnopolskim
Kongresie Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Został on zorganizowany z okazji 40-lecia proklamacji
KWC przez papieża Jana Pawła II,
który podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny mówił do rodaków:
”Proszę, abyście przeciwstawiali się
wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej
godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może
aż zagrażać jego egzystencji i dobru
wspólnemu, co może umniejszać
jego wkład do wspólnego skarbca
ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.
Wołanie to jest jeszcze bardziej naglące teraz.
Bardzo intensywny program Kongresu był bogaty w treści dotyczące przesłania Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka i wielkiej potrzebie dobrego zrozumienia tego dzieła oraz
sposobach jego realizacji w obecnym czasie. Na początku wysłuchaliśmy konferencji „Polska teologia
wyzwolenia”, wygłoszonej przez ks.
Jana Mikulskiego, który swoją wypowiedź zakończył słowami: „Nie pytaj
się: czy mam być w KWC, ale czy

MOGĘ być w KWC; co mam zrobić,
bym mógł być w KWC”. Następnie
ks. prof. Piotr Kulbacki w konferencji
„Głoszenie ewangelii wyzwolenia”
podkreślił, że Krucjata oparta jest
na realizacji miłości do drugiego
człowieka. Droga służby jest najpierw drogą naszego wyzwolenia,
szczególnie przez formację i posługę podczas rekolekcji ewangelizacyjnych, które powinny się odbywać w każdej parafii. Wyróżnił trzy
etapy drogi wielkiej ewangelizacji
zawartej w „Ad Christum Redemptorem” – modlitwę (Niech zstąpi Duch
Twój), – ewangelizację (Otwórzcie
drzwi Chrystusowi) oraz – szerzenie
KWC (Nie lękajcie się), czyli zarówno temat roku jak i treść Listu kręgu centralnego na rok formacyjny
2019/2020 wpisują się w realizację
tego planu. Ksiądz Wojciech Ignasiak w obszernej wypowiedzi przytoczył słowa papieża Franciszka,
który stwierdził: święty Jan Paweł II
w całej swej posłudze pokazywał, że
drogą Kościoła jest człowiek, dlatego powinniśmy mieć spojrzenie pełne miłości i tak jak Jezus być przy
drugim człowieku, słuchać, towarzyszyć, rozeznawać i jednać z Ko-
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ściołem. Krucjata powstała, aby dać
wolność. Ksiądz Biskup Bronakowski mówił o ogromnej skali potrzeb
w zakresie wyzwolenia człowieka
od nałogów i przyzwyczajeń. Istnieje potrzeba współpracy ludzi dobrej
woli: świeckich i księży. Szczególna jest rola członków KWC. Trudno
wyobrazić sobie Polskę bez ludzi
wolnych i wyzwalających, dających
swoją postawą życia przykład społeczeństwu. O mechanizmach różnych
uzależnień i ich podobieństwach, na
podstawie opracowania prof. Iwony
Niewiadomskiej, opowiadał ksiądz
Wojciech Ignasiak. Z jego prelekcji
dowiedzieliśmy się jaki jest mechanizm powstawania cyklu nałogowego i używania substancji uzależniających. Pan Marcin Mądry z Ośrodka
Profilaktyki Zintegrowanej w swej
wypowiedzi przybliżał tematykę pracy z młodymi na przykładzie programów profilaktycznych. Szczególną
uwagę prelegent skupił na programie
„Archipelag skarbów” adresowanym
do młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. http://www.archipelagskarbow.eu/
Podczas dwódniowych warsztatów
przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu
i szacunku. Omówił także publikację
Vademecum skutecznej profilaktyki
problemów młodzieży, z której treścią można zapoznać się (i pobrać)

na stronie Ośrodka Profilaktyki Zintegrowanej: https://ipzin.org/…/vademecum_skutecznej_profilaktyki_probl… Po wypowiedzi była możliwość
zadawania pytań. W podsumowaniu
wygłoszonej konferencji pan Marcin
Mądry powiedział: „Chcąc zbudować
statek nie szukajmy ludzi z odpowiednimi uzdolnieniami, ale tych,
którzy patrząc na morze, zatęsknią
za podróżą, za przygodą i z pasją
zabiorą się do dzieła”. Kolejnym
prelegentem był dr hab. Krzysztof
Wojcieszek, współtwórca Narodowego Programu Trzeźwości, który
omówił udział Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka w Narodowym Programie
Trzeźwości. Mówił też, jak zachęcać
Domowy Kościół do uczestnictwa
w KWC, m in. przez regularne Msze
św. w intencji Krucjaty i codzienną
modlitwę, organizowanie peregrynacji Krzyża KWC w diecezjach, audycje
w mediach, świadectwa w parafiach,
podczas wszystkich Dni Wspólnoty
i różnych rekolekcji. Mamy budzić
świadomość KWC w rodzinach i jej
pragnienie we wspólnocie.
Po południu odbyło się spotkanie w ośmiu grupach tematycznych.
Uczestnicy Kongresu przekazywali
informacje ze środowisk, w których
funkcjonują oraz podawali propozycje możliwych działań. Mszy świętej sprawowanej w Bazylice Częstochowskiej przewodniczył ks. Bp
Krzysztof Włodarczyk, który podczas
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homilii powiedział: „Wolność jest darem i zadaniem. Ten dar udźwignąć
może tylko dojrzały człowiek (…)
człowiek dojrzały duchowo odkrywa
fakt, że został stworzony z miłości,
a życie poza miłością jest dla niego
agonią. Dynamiką naszego życia jest
pragnienie bycia kochanym i pragnienie obdarowywania miłością.
Miłość to coś więcej niż uczucie, to
troska o własne, ale przede wszystkim o czyjeś dobro.(…) Egoizm
i nienawiść ograniczają i znoszą wolność. Pustkę wypełnia „coś” i to zwykle coś złego. Wówczas zaczynamy
niszczyć siebie. Ten, kto kocha i jest
kochany, potrafi stawiać sobie i innym wymagania, aby dawać wyraz
troski i miłości do drugiego człowieka. Matka Boża jest doskonałą ikoną wolności, przykładem i znakiem
niezachwianej nadziei na wyzwolenie. KWC to walka o ziemię świętą,
którą jest człowiek wykupiony przez
Chrystusa. Nie ma wyzwolenia bez
krzyża, nie ma walki bez trudu i cierpienia. Chrześcijaństwo jest religią

radości. Jesteśmy świadkami cudów.
Maryja raduje się Bogiem i zaprasza
nas do odkrywania tej radości.” Nowym moderatorem Centralnej Diakonii Wyzwolenia (po ustępującym
księdzu Wojciechu Ignasiaku) został
ksiądz Krzysztof Dukielski, który
nakreślając program swojej posługi
poinformował, że planuje „przegląd
wojska Gedeona”, budowanie struktur i nową stronę Centralnej Diakoni
Wyzwolenia oraz prosi o modlitwę.
Na koniec stwierdził: „Będziemy pisać przepiękną historię wolności!”
Jesteśmy zbudowani obecnością
dużej liczby młodzieży i towarzyszących swoim wspólnotom kapłanów.
Zachęcamy wszystkie małżeństwa i rodziny do codziennej wspólnej modlitwy Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka i do podejmowania starań dla pogłębienia świadomości
znaczenia Krucjaty, która nie ma być
wyrzutem sumienia, ale zachętą do
czynienia dobra.
Magdalena i Konrad Zbroccy

Gmina Głogów Małopolski systematycznie wspiera inicjatywy
podejmowane przez organizacje
pozarządowe, które realizują projekty ukierunkowane na wsparcie
dzieci i młodzieży napotykających trudności życiowe związane
z funkcjonowaniem w rodzinach
niepełnych czy też zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Jedną
z takich inicjatyw jest realizowany przez Stowarzyszenie RAZEM
z Bud Głogowskich Projekt pod
nazwą „MŁODZI, ZDOLNI, NIEZAWODNI” w ramach konkursu
„Aktywna młodzież – działania na
rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – 2019.
Projekt ten skierowany został do

młodzieży w przedziale wiekowym
15-24 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym i podatnością na
różnego rodzaju uzależnienia. Projekt został ukierunkowany na szereg działań o charakterze profilaktycznym, propozycje kształcenia
kompetencji
interpersonalnych,
oraz aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy
projektu mają szansę korzystać
z profesjonalnych form wsparcia
zapewnianego przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają
za zadanie pomagać uczestnikom
w wykorzystywaniu ich indywidualnych preferencji, zdolności
i predyspozycji. W zakresie projektu przewidziano warsztaty ze
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specjalistami różnych dziedzin, m. in.
z psychologiem, socjoterapeutą, animatorem, plastykiem, informatykiem,
psychoprofilaktykiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym.
W okresie wakacyjnym, młodzi ludzie
uczestniczący w projekcie mieli możliwość angażowania się w działania
wolontariackie na rzecz dzieci – podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez Gminę. Młodzież ta współorganizowała
i prowadziła cykl zajęć w okresie wakacyjnym o charakterze muzycznym,
tanecznym, plastycznym, sportowym
itp. Działania takie miały za zadanie
również propagowanie postaw społecznych, wyrażających się chęcią
bezinteresownego angażowania się
w pomoc na rzecz drugiego człowieka oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej.
Szczególną formą angażowania się
uczestników projektu w aktywność
społeczną oraz integrację międzypokoleniową była impreza plenerowa
współorganizowana przez młodzież
w Centrum Natura 2000 Caritas w Budach Głogowskich przy wsparciu
pracowników MGOPS w Głogowie
Młp. Wydarzenie to miało miejsce
19 IX 2019 r. i było wspaniałą okazją
do kreatywnego spędzenia czasu wolnego w gronie rodzinnym. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji,

jak chociażby możliwość korzystania z dmuchanych zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, kuli zorbing, czy
obejrzenia pokazu gigantycznych
baniek mydlanych oraz radiowozu
i sprzętu policyjnego, w tym wypróbowania alkogogli. W trakcie imprezy rozstrzygnięto również konkurs plastyczny pod hasłem „Żyjmy
długo bez nałogów”, a także rozegrano międzyświetlicowy turniej
hokeja na trawie oraz przedstawiono przygotowany przez wychowanków świetlic w Przewrotnem i Wysokiej Głogowskiej pokaz tańca
„Smerfny Rap” i „Taniec Clownów”.
Całość atrakcji dopełniały przygotowane dla uczestników gorące
kiełbaski, wata cukrowa, popcorn
i słodycze.
W imprezie uczestniczyło ponad
150 osób, w tym: 80 wychowanków
świetlic socjoterapeutycznych, ich
rodziny, piętnastu wolontariuszy,
przedstawiciele lokalnej władzy,
oraz zaproszeni goście – radni,
członkowie stowarzyszeń, lokalni przedsiębiorcy. Należy również
podkreślić, że młodzi ludzie, do
których adresowany jest projekt
aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu i prowadzeniu imprezy
plenerowej. W ten sposób młodzież ta mogła kształtować właści-

we postawy aktywności społecznej
i bezinteresownego działania na
rzecz lokalnej społeczności, rozwijać własne talenty, zainteresowania
i predyspozycje, a także uczyć się
efektywnej współpracy w grupie.
Podkreślenia wymaga również
rola instytucji gminnych, które
wsparły Stowarzyszenie RAZEM
w realizacji projektu, między innymi przez umożliwienie korzystania
z dostępnej infrastruktury, takiej
jak: sali kinowej Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim,
boiska sportowego Orlik, kortów
tenisowych i siłowni plenerowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim.
Projekt Młodzi Zdolni Niezawodni realizowany jest przez Stowarzyszenie RAZEM w okresie od
marca do grudnia 2019 r. i finansowany jest ze środków Gminy
Głogów Małopolski oraz środków
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu
„Aktywna młodzież – działania na
rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – 2019. Od
wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo.”
Agnieszka Bieniek

25

„Małżeństwo
na lodzie.
Jak nauczyć się żyć
z alkoholikiem”
Janet G. Woititz.

Autorka książki to amerykański
psycholog, zajmujący się problemami
rodzin, w szczególności tych dotkniętych problemem alkoholowym. Książka
ma charakter poradnika, a spojrzenie
autorki na tę kwestię jest oryginalne,
ponieważ odkrywa, że w pracy z alkoholikami zbyt mało uwagi poświęca się
rodzinie. Obala mit, że jeśli wyzdrowieje osoba uzależniona, wyzdrowieje rodzina. A jeśli ta osoba nie wyzdrowieje?
Co wówczas z rodziną? Rodzina, niezależnie od leczenia alkoholika, może,
a nawet powinna walczyć o powrót
do normalności. O tym właśnie jest ta
książka – jak rodziny alkoholików, niezależnie od problemu głównego, mogą
zadbać o siebie, jak mogą pomóc same
sobie. Zachętą do przeczytania książki,
niech będzie następujący cytat ze wstępu: „Gdy wygrywa butelka, Ty przegrywasz
(…). Ponieważ nie możesz znieść osoby,
którą się stajesz (…) Pomimo tego wszystkiego, mam jeszcze odwagę powiedzieć Ci,
że możesz nauczyć się żyć z alkoholikiem
(…) Zdecyduj, czy chcesz spróbować. Jeżeli
nie chcesz, zostań ze swoim nieszczęściem.
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Wybór należy do Ciebie.” I jak tu
nie czytać?
Bardzo ciekawy jest rozdz. IX,
będący podsumowaniem. Są
to autentyczne rady, jakie dają
osoby, które podjęły wyzwanie
uniezależnienia się od pijącego
współmałżonka. Dzięki ich postawie wielu z uzależnionych przestało pić. W gorszym przypadku
– jeśli nawet mąż nie przestał
pić, jego żona nie jest już chora.
Warto zauważyć, że jedną z opcji
wyjścia z pozornie beznadziejnej
sytuacji, jest zaplanowanie odejścia, wyrwanie się.
Książkę wydało Wydawnictwo
Akuracik w 2002 r. Dostępna jest
w księgarniach internetowych.
Agnieszka Trojanowska

„W SIECI UZALEŻNIEŃ
BEHAWIORALNYCH”
W dniu 02.10.2019 r. Diecezjalne
Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób
Uzależnionych oraz Centrum Usług
Dydaktycznych zorganizowało konferencję „W sieci uzależnień behawioralnych”.
Miejscem konferencji była aula
Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Współorganizatorami byli: Fundacja
Pomagam Bo Kocham, Duszpasterstwo Akademickie Emaus. Obecny
był ks. Grzegorz Kot – prezes fundacji i diecezjalny duszpasterz trzeźwości. Zebranych powitał biskup
pomocniczy diecezji rzeszowskiej
bp Edward Białogłowski.
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Na sali zebrali się nauczyciele, wychowawcy,
studenci, osoby zajmujące się leczeniem i profilaktyką uzależnień.
Nie zabrakło p. Stanisława Drzała
– prezesa Stowarzyszenia Wolność
i Miłość. Przedmiotem wystąpień
zaproszonych gości było zwrócenie
uwagi na ciemną stronę Internetu, który jest stale obecny w życiu
społecznym. Może być źródłem
wiedzy, wirtualnym uniwersytetem,
ale też ucieczką ze świata realnego

prowadzącą do uzależnienia lub
nawet miejscem cyberprzemocy.
Uzależnienie od Internetu, czyli
siecioholizm, nie jest jedynym uzależnieniem behawioralnym, ale poświęcono mu najwięcej miejsca.
Pierwszym prelegentem był prof.
dr hab. Andrzej Lipczyński, psycholog, wykładowca uczelni w Lublinie
i Chełmie, od lat zawodowo związany z leczeniem uzależnień. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na
podobieństwa pomiędzy używkami
i nałogowymi zachowaniami. Wiele
mechanizmów jest podobnych, stąd
podobne metody diagnozowania
i leczenia.
Następnie wystąpiła dr Małgorzata Sitarczyk, także wykładowczyni
i psycholog uczelni w Lublinie, a ponadto biegła sądowa, autorka prac
naukowych z dziedziny m.in. psychoprofilaktyki, mająca długoletni
staż w placówkach resocjalizacyjnych. Z wystąpienia dowiedzieliśmy
się, że przeciętne dziecko spędza
w sieci 2,4 godziny. Długotrwałe
przebywanie przed ekranem można
porównać do ciągu alkoholowego.
Rezygnacja ze świata realnego to
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alienacja i zanik kompetencji społecznych. Ma miejsce nowe zjawisko
hikikomori (w jęz. japońskim – uciekać i chronić się). W skrajnych przypadkach hikikomori – zamknięcie
się w swoim pokoju – może trwać
kilka lat.
Kolejną prelegentką była mgr
Sylwia Kuc – pedagog i trenerka
warsztatów
antyprzemocowych,
także w szkołach. Zapoznała słuchaczy z terminami flaming (prowokowanie do agresywnych zachowań)
i child grooming (uwodzenie w sieci).
Internetowy agresor jest spokojny,
bo nie widzi swojej ofiary.
Jako ostatnia wystąpiła mgr Dorota Dominik – dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
nr 2 w Rzeszowie, a wcześniej dyr.
Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego, także autorka publikacji o pieczy zastępczej. Prelegentka podzieliła się bogatym doświadczeniem
płynącym z kontaktów z dziećmi
i młodzieżą w poradni. Mówiła
o kompetencjach społeczno – emocjonalnych młodego pokolenia
w dobie zagrożeń cywilizacyjnych.
Ostatnią częścią konferencji był
czas na zadawanie pytań ekspertom. Zainteresowani otrzymali odpowiedzi, a podsumowania i zakończenia dokonał dyrektor CUD – mgr
Marek Misa.
Agnieszka Trojanowska

28

„CHCESZ MIEĆ RACJĘ
CZY RELACJĘ”
5 grudnia 2019 r. w IQ Club Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, odbył się wykład
dr Ewy Woydyłło – Osiatyńskiej,
nt. budowania dobrych relacji i ich
wpływie na nas samych. Spotkanie
odbyło się pod hasłem ,,Chcesz mieć
rację czy relację”. Ewa Woydyłło
– Osiatyńska to autorka wielu książek i przekładów, która spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na
modelu Minnesota, bazującego na
filozofii Anonimowych Alkoholików.
Jest jedną z najlepszych specjalistek
od uzależnień, terapeutką, która
uczyła polskie społeczeństwo, czym
jest alkoholizm. Podczas tego wykładu, przeszła jednak płynnie nad
alkoholem, do terminu relacji i jednoczesnej potrzeby posiadania racji.
Prelekcja rozpoczęła się definicją relacji – określonej jako łącznik
międzyludzki, część naszego życia,
wynikający z naszych potrzeb. Padły
przykłady dobrych relacji międzyludzkich, dzięki którym osiągnąć
możemy dłuższe i satysfakcjonujące nas życie. Jednak relacje, które
niewątpliwie stanowią część naszego życia, nierozłącznie związane są z emocjami oraz konfliktami,

ponieważ konfrontowane są różne,
ze względu na bardzo indywidualne
charaktery ludzi. Mowa była o często podejmowanych, jednak szkodliwych metodach rozwiązywania konfliktów tj. wygrana, obrażanie się
czy w ogóle udawanie, że konflikt
nie istnieje, w efekcie skutkujące
problemami psychosomatycznymi.
A człowiek jest całością, nie można oddzielić jego psychiki od ciała,
zatem gdy ,,choruje” dusza – ,,choruje” i ciało, a gdy wyniszczana jest
nasza psychika, to zwykle naszemu
ciału też zaczyna coś doskwierać.
Uświadamiając sobie, jakie spustoszenia niesie nierozwiązany konflikt, powinniśmy zawsze dążyć do
jego rozwiązania, inteligentnego
rozwiązania, które wg dr Ewy Woydyłło jest definiowane jako umiejętność osiągnięcia zamierzonego celu
najkrótszą możliwą drogą, gdzie
reakcja drugiego człowieka będzie
zbieżna z naszym założeniem. Niemniej, to zawsze obie strony decydują, czy konflikt zostanie rozwiązany czy też nie.
Kluczem do dobrej relacji z drugim człowiekiem, jest zawsze szczerość nie tylko wobec siebie, ale

29

i wobec naszego partnera z relacji. Nie
można zapominać, że każdy z nas jest
osobną indywidualnością, a sztuka słuchania drugiego, szacunek do różnic,
to jedna z ważniejszych zasad na drodze do tworzenia dobrych relacji, która
powinna prowadzić do przekonania, że
pomimo włożonego wysiłku, niekiedy
powinniśmy iść niejako na kompromis
i zgodzić się na niezgodę”. Dr Ewa
Woydyłło – Osiatyńska podsumowując
prelekcję, zwróciła uwagę, by nigdy nie
zaniedbywać relacji, dbać o nie by przetrwały, bo relacje są przecież jednym
z elementów naszej egzystencji.
Podczas wykładu nie zabrakło kapitalnych przykładów reagowania – interwencji, na niestosowne zachowania,
które mają zły wpływ na otoczenie, np.
nieparlamentarny język. Nie zabrakło
również przykładów, dziś często zapomnianych, a w swoich tradycyjnych jakże starych, skutecznych technik rozwiązywania konfliktu, np. przyznania się do
błędu i naprawienia wyrządzonego zła,
czyli zadośćuczynienia bliźniemu.
Powiem szczerze... idąc na wykład,
byłam przekonana, że racje wykluczają
relacje i odwrotnie, bo przecież każdy
chce mieć swoją rację... I jak tu wejść
w relację, gdy każdy ma tę swoją rację,
niepodzielną, bezwzględną i jednoznaczną! Jednak da się! To taka sztuka
relacji korelująca a jakże, z inteligencją
emocjonalną, hormonami, empatią, dobrostanem psychicznym... ech...
Małgorzata
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Do Dzieciątka Jezus
Jezu, Ty znasz moje imię
I głos Twój woła mię słodko…
Ty mówisz: »biedny pielgrzymie
Chcę kierować twoją łódką.«
Twój głosik cichy, dziecięcy,
O jakiż to cud w naturze! —
Twój głosik cichy dziecięcy
Uśmierza wiatry i burze!...
Jeśli chcesz wypocząć mile,
Podczas gdy burza się miota…
Na sercu mojem, na chwilę,
Niech spocznie główka Twa złota.
Uśmiech — jak odblask z błękitu —
Rozchyla usta dziecięcia —
Ja nucę pieśni zachwytu
I biorę Cię w me objęcia,
O Dziecię Jezus — przecudne!…
W grudniu 1896
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
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
Prezes Stanisław Drzał – Rzeszów, tel.: 17 863 59 63
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

Druk: „Bonus Liber” Sp. z o. o. Drukarnia i Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, 35−020 Rzeszów, ul. 17 Pułku
Piechoty 7, tel.: 17 852 59 38, www. bonusliber. pl, e–mail bonusliber@wp. pl
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REKOLEKCJE
Trzeźwościowe
Zapraszamy osoby
dotknięte problemem uzależnienia,
ich rodziny i bliskich oraz wszystkich,
którzy chcą żyć w prawdzie
i swoją wolnością służyć innym

17-19 STYCZEŃ 2020
Rekolekcje dla współuzależnionych

14-16 LUTY 2020

Rekolekcje dla uzależnionych

13-15 MARZEC 2020
Rekolekcje dla współuzależnionych

17-19 KWIECIEŃ 2020
Rekolekcje dla uzależnionych

15-17 MAJ 2020

Rekolekcje dla Diakonii KWC

19-21 CZERWIEC 2020
Rekolekcje dla uzależnionych

Zapisy do 3 dni
przed terminem na:
• rekolekcje dla uzależnionych
pod nr tel. 17 863 59 63,
• rekolekcje dla
współuzależnionych
pod nr tel. 723 186 255

Dom Rekolekcyjny „KANA”
w Czarnej Sędziszowskiej.

Rozpoczęcie rekolekcji
w piątek o godz. 1800

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

