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WSTĘP 
 

 
Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Dotyka ona bowiem nie tylko 

osobę chorą, uzależnioną, ale także jej rodzinę, bliskich i przyjaciół. Wszyscy ponosimy koszty 

związane ze szkodami wywołanymi przez środki odurzające. Osoba uzależniona wymaga 

leczenia i wsparcia, by po opuszczeniu ośrodka rozpocząć życie wolne od narkotyków. Terapia 

trwa od sześciu miesięcy (program krótkoterminowy) do dwóch lat. W tym czasie pacjent 

powinien skonfrontować się z samym sobą, uświadomić sobie powód, dla którego sięgnął  

po środki odurzające i szkody, które musiał z tego powodu ponieść. Dla wielu młodych ludzi 

narkotyk był antidotum na „ból egzystencji”; sposobem na ucieczkę od rzeczywistości pełnej 

problemów i oczekiwań ze strony innych. Substancja, która w początkowej fazie „brania” była 

bramą do innego, lepszego świata stopniowo zaczyna zbierać swoje żniwo. Uzależnienie, obok 

uszkodzeń w sferze zdrowotnej i behawioralnej, powoduje zaburzenia w obrębie procesów 

poznawczych, emocjonalnych, czego efektem jest wzrost zachowań autodestrukcyjnych. 

Do najczęstszych przejawów autodestrukcji należą między innymi: utrwalone negatywne 

myślenie o sobie, neurotyczne poczucie winy, zachowania ryzykowne, samouszkodzenia  

i myśli samobójcze. 

Aby pomóc narkomanowi pokonać nałóg trzeba go wyposażyć w podstawowe 

umiejętności, dzięki którym będzie mógł na nowo podjąć porzucone niegdyś role społeczne.  

Trzeba nauczyć go żyć od nowa: proces ten można porównać do stawiania przez dziecko 

pierwszych samodzielnych kroków. W praktyce zadanie to jest trudniejsze do zrealizowania 

niż mogłoby się  wydawać. Osoby uzależnione mają silnie rozwinięte mechanizmy obronne. 

Zaprzeczają, że narkomania jest ich problemem i wypierają myśli o negatywnych 

konsekwencjach „brania”. Zniewoleni przez narkotyk ludzie wykształcają też specyficzne 

wzory zachowań i system wartości sprzeczny z tym, który uznawany jest przez ogół 

społeczeństwa.  

To sprawia, że narkomani są grupą stygmatyzowaną i spychaną na margines życia 

społecznego. Uzależnione dziecko często jest dla rodziców źródłem wstydu. Utrzymują oni 

chorobę syna  

lub córki w tajemnicy nawet przed własną rodziną, a wszystko to ze strachu przed brakiem 

zrozumienia i odrzuceniem ze strony innych.  

Tymczasem o tym problemie należy mówić jak najwięcej. Zwłaszcza teraz, gdy zdecydowanie 

obniżył się wiek inicjacji alkoholowej i narkotykowej. W ostatnim czasie notuje się 

systematyczny wzrost osób okazjonalnie używających środków odurzających. Wśród 
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młodzieży najpopularniejsze są marihuana i haszysz, które w potocznej opinii nie są 

szkodliwe.  

 

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost zainteresowania heroiną przeznaczoną do palenia 

(„brown sugar”), która jest bardzo niebezpieczna ze względu na to, że szybko uzależnia i niesie 

duże ryzyko przedawkowania. Coraz popularniejsze stają się  tzw. party drugs, do których 

zalicza się między innymi ekstazy i inne pochodne amfetaminy.  

Dlaczego coraz więcej młodych ludzi sięga po narkotyki? Środki odurzające przynoszą 

określoną korzyść: pozwalają się odprężyć, zapomnieć o problemach, nieśmiałym dodają 

pewności siebie, dają poczucie mocy, a czasami są schronieniem przed samotnością. Niestety 

wraz z pogłębianiem się nałogu przyjmowane początkowo dawki przestają wystarczać,  

i aby uzyskać optymalny efekt potrzebna jest większa ilość narkotyku. Cała uwaga i aktywność 

stopniowo koncentrują się tylko na konieczności zdobycia kolejnej „działki”. W subkulturze 

narkomańskiej nie ma miejsca na przyjaźń czy miłość; uczucia są płytkie, a relacje 

międzyludzkie – roszczeniowe.  To, co było przyczyną „brania”, a więc samotność, niska 

samoocena, poczucie odrzucenia jeszcze bardziej się pogłębia i tak tworzy się błędne koło.   

 Podczas terapii podejmowane są działania mające pomóc pacjentowi w odbudowaniu 

systemu wartości, podniesieniu samooceny i poczucia kontroli nad własnym życiem. Skłania 

się go do wglądu w siebie, aby zrozumiał przyczyny swojej narkomanii; motywuje się również  

do utrzymywania abstynencji i kontynuacji leczenia. W ośrodkach terapii uzależnień 

najczęściej pracuje się metodą społeczności terapeutycznej, prowadzone są również terapie 

indywidualne  

i grupowe oraz treningi umiejętności społecznych. Stale poszukuje się nowych form 

wspomagania terapii i utrwalenia jej efektów. 

 W Stanach Zjednoczonych dla ludzi uzależnionych od środków odurzających 

organizowane są szkolenia oparte na pedagogice przygody. Obozy Outward Bound  

poprzez wykorzystanie elementów ryzyka, przygody stają się prawdziwą „szkołą przetrwania”. 

Podczas tych szkoleń kursanci nabywają podstawowe umiejętności, uczą się współpracy  

i komunikacji w grupie, wypracowują metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych; mają też 

możliwość zmierzenia się z własnymi ograniczeniami. Modele Outward Bound ulegały  

na przestrzeni lat licznym przemianom. Szczególną uwagę zwracano na kompetencje osób 

prowadzących szkolenie ponieważ uznano, że jest to warunek skuteczności realizowanych 

programów. Stopniowo wprowadzano nowe rodzaje aktywności i metody oddziaływań. Dzisiaj 
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Outward Bound obejmuje zarówno wczasy aktywne, jak i ropes courses, podczas których 

uczestnicy próbują swoich sił w warunkach zwiększonego ryzyka. 

 

 

 

Wykorzystanie edukacji przygodowej w terapii uzależnień interesuje mnie od dawna. 

Będąc na stażu w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła 

Życia” w Wandzinie mogłam przekonać się, jak udział w obozie wspinaczkowym wpłynie  

na uczestniczących w nim pacjentów i całą społeczność terapeutyczną.  

Podczas pisania pracy opierałam się na zgromadzonej literaturze poświęconej 

problemowi narkomanii i pedagogice przygody. Szczególnie cenne okazały się rady i 

wskazówki ze strony terapeutów uzależnień oraz uwagi samych pacjentów. 

 Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I i II – część teoretyczna pracy- 

poświęcone są wyjaśnieniu podstawowych pojęć i zagadnień bezpośrednio związanych  

z głównym problemem pracy. Na początku przedstawiam treści dotyczące narkomanii. 

Starałam się stworzyć jak najbardziej wyczerpujący obraz zjawiska jakim jest uzależnienie od 

środków odurzających. Ze względu na tematykę pracy skupiłam się przede wszystkim na 

rozwoju uzależnienia, psychospołecznym funkcjonowaniu narkomana oraz formom pomocy 

osobom uzależnionym ze szczególnym uwzględnieniem metody społeczności terapeutycznej.  

W dalszej części pracy na przykładzie Outward Bound przedstawiam założenia oraz modele 

pedagogiki przygody.  

 Rozdział III – metodologiczny – zawiera opis programu badań własnych. W tej części 

określony jest problem wraz z zagadnieniami szczegółowymi. Przedstawia w nim metody  

i techniki stosowane w badaniach. Służyły one sprawdzeniu, czy udział w przygodowych 

formach aktywności wpływa na funkcjonowanie pacjentów i wspólnoty terapeutycznej. 

Wyjazd do Mniszkowa dał mi możliwość przeprowadzenia badań metodą obserwacji 

uczestniczącej. Wnioski płynące z obserwacji uzupełnione zostały badaniem ankietowym  

oraz wywiadem częściowo kierowanym.   

Rozdział zamyka opis charakterystyki terenu i badanej populacji. 

 W rozdziale IV zaprezentowane są wyniki badań oraz płynące z nich wnioski. 

 Całość pracy zamyka bibliografia oraz wykaz wykresów. 
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ROZDZIAŁ I 

NARKOMANIA. PSYCHOSPOŁECZNY KONTEKST UZALE ŻNIENIA  

OD ŚRODKÓW ODURZAJ ĄCYCH. 

 

 

1.1  NARKOMANIA W POLSCE. DEFINICJE, STOSOWANE POJ ĘCIA, 

CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA. 

 

W projekcie Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2004 roku mianem narkomanii 

określa się „stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków 

odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego 

może powstać  

lub powstało uzależnienie od nich”. 

Pojęcia „substancje psychotropowe” i „środki odurzające” używane są często 

wymiennie. Tymczasem w świetle Ustawy środki odurzające to „wszystkie substancje 

pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy”, a 

zalicza się do nich między innymi: heroinę, kokainę, ziele i żywicę konopii, koncentraty i 

wyciągi ze słomy makowej, metadon i jego półprodukty, morfinę, opium oraz nalewkę z 

opium, petydynę  

i kodeinę. 

Mianem środków psychotropowych określa się „każdą substancję pochodzenia 

naturalnego, w tym grzyby halucynogenne, lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ 

nerwowy”. Grupa ta obejmuje: LSD (lizergid), MDMA (ekstazy), meskalinę, psylocynę, 

psylocybinę, amfetaminę, fencyklidynę (PCP), sekobarbital, THC (delta-9- 

tetrahydrokanabinol), buprenorfinę, amobarbital (amytal), cyklobarbital, pentobarbital 

(nembutal) oraz diazepam. 

 Uzależnienie od substancji psychotropowych i środków odurzających Ustawa  

o przeciwdziałaniu narkomanii definiuje jako: „zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych 

wynikających z działania środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm 

ludzki, charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi  

i koniecznością używania stale lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania  

ich wpływu na psychikę lub dla uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem” 
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 Do lat sześćdziesiątych XX wieku narkomania była w naszym kraju zjawiskiem 

marginalnym a dotyczyła głównie aptekarzy i bohemy artystycznej. Zainteresowanie środkami 

odurzającymi pojawiło się wraz z fascynacją ideałami hippisowskimi.  

Hasła wolności, niezależności, poszukiwanie wewnętrznego spokoju, stanów euforycznej 

ekscytacji zmysłowej, powodowały, że po środki odurzające zaczęto sięgać częściej.  

Na początku lat siedemdziesiątych wprowadzono rygorystyczne przepisy dotyczące 

przepisywania niektórych leków, przechowywania i wydawania ich. Spowodowane tymi 

restrykcjami trudności w zdobyciu środków odurzających wywołało wzrost zainteresowania 

środkami chemicznymi będącymi w powszechnym użytku (rozpuszczalniki, kleje, benzyna, 

lakiery).  

Można zaryzykować stwierdzenie, że przełomowym rokiem dla polskiej sceny 

narkotykowej był rok 1974 (niektórzy podają 1978 r.), kiedy to student chemii opracował 

recepturę „polskiej heroiny”. Tani, produkowany domowymi sposobami „kompot” bardzo 

szybko zyskał ogromną popularność. Mimo coraz większej liczby narkomanów  

nie podejmowano żadnych znaczących kroków w kierunku ograniczenia tego zjawiska.  

W 1981 roku oficjalnie zaczęło działać Stowarzyszenie MONAR. Rok później powołano 

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, a w 1985 roku Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Narkomania przestała być tematem tabu. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych nastąpił zwrot w kierunku przyjmowania środków 

psychoaktywnych drogą inną niż droga iniekcji. Przyczyniło się do tego wykrycie pierwszego 

przypadku zakażenia HIV wśród opiatowców dożylnych. Przeprowadzone wówczas badania 

wykazały, że aż 80 % uzależnionych od heroiny to osoby żyjące z HIV/AIDS.  

Aby ograniczyć liczbę zakażeń MONAR jako pierwszy zainicjował akcję rozdawania,  

a później wymiany igieł i strzykawek. Działania harm reduction spotkały się z silnymi 

protestami ze strony społeczeństwa, ponieważ postrzegane były jako przyzwolenie  

na narkomanię. W tym czasie powstawały kolejne ośrodki dla osób uzależnionych, w których 

pracowano metodą społeczności terapeutycznej. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych coraz bardziej powszechne jest zażywanie 

narkotyków syntetycznych. Polska znajduje się na pierwszym miejscu wśród krajów, w 

których nielegalnie produkuje się amfetaminę. Produkowane narkotyki są coraz tańsze i mają 

większą efektywność; docierają do szerokiego grona odbiorców. Na naszym rynku 

narkotykowym stosunkowo niedawno pojawiła się syntetyczna heroina (znana pod nazwą 

„krokodyl”),  

dużo silniejsza od naturalnej i dlatego bardzo niebezpieczna.  
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Narkomania przestała być problemem dużych miast. 

Szacuje się, że w Polsce obecnie uzależnionych od narkotyków jest 25 – 40 tysięcy 

osób. Jedynie 10-20% tej populacji podejmuje leczenie w ośrodkach stacjonarnych. 

Obecnie widoczny jest spadek liczby osób przyjmujących środki odurzające drogą iniekcji. 

Spowodowane jest to między innymi ryzykiem zakażenia wirusem HIV (60 % populacji 

narkomanów) i wirusowym zapaleniem wątroby. Rośnie z kolei odsetek intoksykacji THC, 

amfetaminą i środkami halucynogennymi. 

Wśród narkomanów powszechnym zjawiskiem jest politoksykomania, zwana też 

polinarkomanią, która polega na równoczesnym lub następującym po sobie przyjmowaniu 

różnych narkotyków w celu wzmocnienia doznań (np. opiaty mieszane są często z 

barbituranami lub alkoholem; znane są też przypadki jednoczesnego przyjmowania kokainy i 

amfetaminy).  

Nadal można spotkać się z podziałem na narkomanię miękką i twardą.  

Narkomania miękka to inaczej zażywanie narkotyków o mniejszej sile uzależnienia, jak np.: 

marihuana lub inne pochodne konopii indyjskich. Jej przeciwieństwem jest zażywanie środków 

o dużej sile oddziaływania i uzależniania (kokaina, heroina). W opinii specjalistów podział ten 

jest sztuczny i niebezpieczny, ponieważ „miękkie” narkotyki - przez wiele osób postrzegane 

jako „bezpieczne” i „nieszkodliwe” - także powodują uzależnienie psychiczne i fizyczne. 

 Bez wątpienia uzależnienie od środków odurzających jest dużym problemem,  

który wymaga stworzenia kompleksowego systemu oddziaływań począwszy od profilaktyki,  

a kończąc na pomocy osobom, które leczenie już ukończyły. 
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1.2 ROZWÓJ UZALEŻNIENIA OD ŚRODKÓW ODURZAJ ĄCYCH. 

 

Uzależnienie jest chorobą, która przebiega etapami. Pierwsze kontakty z narkotykami mają 

charakter incydentalny. Młodzież powodowana ciekawością, chęcią przekonania się „jak to 

jest” traktuje te próby jedynie jako eksperyment, rzadko zdając sobie sprawę z zagrożenia, 

jakie narkotyki ze sobą niosą. Inicjacja narkotykowa najczęściej odbywa się w towarzystwie 

rówieśników lub starszych i bardziej „wtajemniczonych” kolegów lub koleżanek.  

Narkotyki przynoszą – z punktu widzenia osób, które je zażywają - pewną określoną 

korzyść. Psychostymulanty pozwalają zwiększyć wysiłek w krótkim czasie; heroina znosi 

bodźce bólowe, zmienia odbiór sygnałów zmysłowych przez co daje uczucie odrealnienia. 

Ucieczka od rzeczywistości ma pozytywne znaczenie dla osób, które kontakt z nią postrzegają 

jako źródło niepokoju, napięć i lęku. W tym wypadku odrealnienie jest formą nagrody, 

podczas gdy życie „tu i teraz” odbierane jest jak kara. Kiedy młody człowiek zauważy, że 

narkotyk pomaga mu wytłumić niechciane uczucia i zapomnieć o problemach, wówczas 

istnieje ryzyko, że substancja ta zostanie włączona w strategię radzenia sobie z problemami 

wieku rozwojowego.  

U źródeł uzależnienia leży brak wiary we własne siły i negatywny obraz samego siebie 

spowodowany dużą rozbieżnością między oczekiwaniami ze strony otoczenia (rodziny, 

bliskich, rówieśników) a własnymi możliwościami i umiejętnościami. Wśród osób biorących 

narkotyki regułą jest stosunkowo niskie poczucie własnej wartości, niskie poczucie kontroli i 

wpływu  

na rzeczywistość oraz nieokreślone poczucie tożsamości. Poczucie tożsamości kształtowane 

jest w kontaktach rówieśniczych. Jeśli nastolatek nie posiada pozytywnej grupy odniesienia 

będzie szukał kontaktów z osobami, które zaakceptują go bezwarunkowo.  

Taką rolę może pełnić subkultura narkomańska. Środowisko narkomanów stanie się wówczas 

źródłem zaspokojenia większości potrzeb psychicznych jednostki (potrzeba akceptacji, 

przynależności); będzie też źródłem nowej wiedzy i umiejętności. 

Paradoksalnie narkotyki, które miały być lekiem na samotność pogłębiają poczucie 

izolacji, zwiększają dystans między ludźmi, stwarzają poczucie zagrożenia i niepewności.  

Młody człowiek wpada więc w błędne koło, z którego trudno się wydostać. 

Eksperymentowanie z narkotykami nie zawsze musi skończyć się uzależnieniem. Dużo  

w tym wypadku zależy od osobowości jednostki i jej oczekiwań wobec danej substancji.   

Jeśli jednak intoksykacja kojarzyć się będzie tylko z pozytywnymi doznaniami i traktowana 

będzie jako sposób rozwiązywania problemów istnieje zagrożenie, że młody człowiek zacznie 
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częściej sięgać po narkotyk. Nadal będzie się to odbywało w towarzystwie, w grupie 

rówieśniczej, ale z tą różnicą, że przyjmowana nie będzie tylko jedna substancja.  

Jednostka będzie dobierała różne środki, żeby uzyskać określony efekt. Na tym etapie mówi 

się jeszcze o używaniu okazjonalnym. Stąd już tylko krok do regularnego zażywania. 

Uruchomione zostają dwa główne mechanizmy towarzyszące uzależnieniu : iluzja i 

zaprzeczenie. Jednostka nie dopuszcza do siebie informacji, że narkotyki zaczynają 

dominować nad innymi sferami jej życia i niosą ze sobą coraz więcej negatywnych 

konsekwencji. Regularne zażywanie  

w literaturze określane jest też mianem nadużywania. 

Według Klasyfikacji DSM-IV nadużywanie substancji ma miejsce wtedy, gdy trzy  

z czterech wymienionych objawów pojawiły się w jakimkolwiek momencie w okresie  

12 miesięcy: 

1) Powtarzające się zażywanie substancji, powodujące nierealizowanie zobowiązań  

w pracy, w szkole i w domu (powtarzająca się absencja lub nieefektywność pracy 

spowodowana użyciem substancji; nieobecności spowodowane użyciem substancji, 

przeniesienia lub wydalenia ze szkoły; zaniedbanie dzieci i domu). 

2) Ponawiające się używanie substancji w sytuacjach, w których jest to fizycznie 

niebezpieczne ( np. kierowanie pojazdu lub obsługa maszyn w stanie upośledzenia 

uwagi spowodowanej zażyciem substancji). 

3) Powtarzające się problemy natury prawnej związane z zażywaniem substancji  

( np. aresztowania z powodu nagannego zachowania pod wpływem substancji 

odurzających). 

4) Niezaprzestanie zażywania substancji mimo ciągłych lub powtarzających się    

towarzyskich i interpersonalnych problemów spowodowanych lub ulegających 

zaostrzeniu pod wpływem substancji (kłótnie z małżonkiem o skutki intoksykacji, bójki 

fizyczne)  

 

Osoba regularnie zażywająca narkotyki potrzebuje dużych dawek substancji; wpada  

w tzw. „ciągi brania”. Wiąże się to ze wzrostem kosztów, co w wielu wypadkach prowadzi  

do konfliktu z prawem. Aby zdobyć pieniądze na narkotyki osoby uzależnione stają się 

sprawcami kradzieży, rozbojów; handlują narkotykami; czasem się prostytuują.  

Ich życie w coraz większym stopniu podporządkowane jest substancjom odurzającym. 

 Człowiek uzależniony potrzebuje narkotyku, aby normalnie funkcjonować. Przyjmuje 

duże dawki codziennie lub kilka razy w ciągu dnia.  
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Uzależnienie rozwija się na trzech płaszczyznach: psychicznej, fizycznej i społecznej,  

a charakteryzuje się: 

- utratą kontroli nad zażywaniem substancji; 

- kontynuacją zażywania substancji mimo nieprzyjemnych skutków, jakie ona wywołuje; 

- kompulsją (przymusem) zażywania substancji. (za: Schafer, Jones, 1985) 
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1.3 UZALEŻNIENIE. DEFINICJE I KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE. 

 

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje nałóg, czyli uzależnienie od substancji 

psychoaktywnej jako: „stan okresowego lub chronicznego zatrucia, wynikający  

z systematycznego zażywania pewnej substancji (Franken, za: Swinson,Eaves, 1978). 

Według WHO nałóg cechuje: 

- przemożne pragnienie lub potrzeba ciągłego przyjmowania danej substancji 

psychoaktywnej oraz zdobywania jej wszelkimi sposobami; 

- skłonność do ciągłego zwiększania dawki, choć niektóre osoby mogą przyjmować taką 

samą dawkę; 

- psychiczne i fizyczne uzależnienie od działania substancji psychoaktywnej; 

- pojawienie się charakterystycznego zespołu abstynencji u osoby, która przestaje 

zażywać substancję uzależniającą; 

- szkoda wyrządzana sobie i społeczeństwu. (Franken, za: Swinson, Eaves, 1978) 

 

WHO uznając tę definicję za niewystarczającą odstąpił od jej stosowania. W 1981 roku 

komisja Światowej Organizacji Zdrowia określiła „zespół uzależnienia” jako: „zespół zjawisk 

fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych zjawisk, w którym przyjmowanie pewnej 

substancji lub grupy substancji lub grupy substancji zajmuje ważniejszą pozycję niż inne 

zachowania mające niegdyś większą wartość. Główną charakterystyczną cechą zespołu 

uzależnienia jest przymus (często silny, niekiedy nadrzędny) zażycia narkotyku, alkoholu  

albo tytoniu” (Rosenhan, Seligman, Walker,2001 za: Edwards, Arif, Hodgson, 1981). 

Definicja z 1978 roku opisuje tylko ostatnią fazę nałogu. Tymczasem uznaje się,  

że uzależnienie jest procesem, który przebiega w czterech etapach: 

1. eksperymentowanie 

2. używanie okazjonalne 

3. regularne zażywanie 

4. uzależnienie 

 

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 z uzależnienie 

uznaje „kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych, poznawczych, w których 

zachowania związane z używaniem substancji psychoaktywnej lub kilku substancji uzyskują 

wyraźną przewagę nad innymi, które uprzednio miały dla osoby większą wartość”. 
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Do cech uzależnienia według ICD-10 zalicza się: 

- silne pragnienie lub poczucie przymusu przyjmowania substancji psychoaktywnej, 

- upośledzenie zdolności kontroli lub jej całkowity brak nad używaniem substancji, 

- fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego pojawiające się, gdy użycie substancji 

jest przerywane lub ograniczone, 

- wzrost tolerancji, 

- postępujące zaniedbywanie innych przyjemności lub zainteresowań na rzecz używania 

substancji, 

- usilne używanie substancji mimo wyraźnych szkód o których wiadomo, że mają 

związek z przyjmowaniem substancji. 

Jeśli trzy (lub więcej) z wymienionych objawów występowało łącznie przez co najmniej jeden 

miesiąc lub utrzymywało się krócej niż miesiąc, ale powtarzało się przez jakiś czas  

w ciągu jednego roku diagnozuje się uzależnienie.  

  

Klasyfikacja DSM-IV uwzględnia kryteria podobne do tych, które znajdujemy w ICD-

10, ale wyraźniej akcentuje istnienie zespołów symptomów lub behawioralnych oznak,  

które wskazują na cierpienie lub utratę niektórych zdolności. 

 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych według kryteriów DSM-IV: 

 

Nieprzystosowawczy wzorzec używania substancji, prowadzący do istotnego z klinicznego 

punktu widzenia upośledzenia lub cierpienia, wyrażający się w jakimkolwiek momencie  

w okresie 12 miesięcy: 

1. Tolerancja charakteryzująca się jednym z następujących objawów: 

a. potrzeba wyraźnie zwiększających się ilości substancji w celu osiągnięcia 

pożądanego skutku lub intoksykacji; 

b. wyraźnie zmniejszający się efekt przy używaniu stałej ilości substancji. 

2. Abstynencja charakteryzująca się jednym z następujących objawów: 

a. charakterystyczny syndrom wycofania substancji; 

b. zażywanie tej samej (lub blisko spokrewnionej) substancji w celu uwolnienia 

się lub uniknięcia objawów abstynencji. 

3. Substancja często jest przyjmowana w większych dawkach przez dłuższy okres,  

niż to było zamierzone. 
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4. Utrzymujące się pragnienie lub bezskuteczne wysiłki, by zaprzestać lub kontrolować 

zażywanie substancji. 

5. Poświęcenie dużej ilości czasu na aktywność niezbędną do uzyskania substancji  

(np. wizyty u wielu lekarzy lub jeżdżenie do odległych miejsc), używania substancji 

(np. odpalanie jednego papierosa od drugiego) lub do odzyskania formy po skutkach 

zażycia substancji. 

6. Zaprzestanie ważnych aktywności społecznych, zawodowych czy rekreacyjnych  

lub ich ograniczenie z powodu zażywania substancji. 

7. Kontynuacja zażywania substancji, mimo że osoba wie o występujących u niej stałych 

lub ponawiających się problemach somatycznych i psychicznych, które zostały 

spowodowane lub uległy zaostrzeniu przez zażywanie substancji (np. stałe 

przyjmowanie kokainy pomimo zdawania sobie sprawy z depresji będącej jej skutkiem, 

ciągłe picie pomimo świadomości, że alkohol pogorszy stan wrzodów).  

(Źródło: APA, DSM-IV, 1994). 

 

Upraszczając, można przyjąć, że o uzależnieniu będziemy mówić, gdy spełnione zostaną 

trzy kryteria: 

- utrata kontroli nad zażywaniem substancji; 

- upośledzenie codziennego funkcjonowania oraz niezaprzestania przyjmowania danej 

substancji mimo przykrych skutków zażywania 

- fizyczne lub emocjonalne przystosowanie do substancji, takie jak ustabilizowanie 

poziomu tolerancji lub zespół abstynencyjny. 
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1.4 PRZEGLĄD WYBRANYCH TEORII UZALE ŻNIENIA.  

  

 Istnieje wiele podejść i teorii próbujących wytłumaczyć zjawisko uzależnienia. 

Tymczasem nałóg jest chorobą złożoną, spowodowaną przez wiele czynników. Na potrzeby 

niniejszej pracy wybrałam tylko te koncepcje, które pozwolą wytłumaczyć przyczyny 

narkomanii i jednocześnie pozwolą uzasadnić słuszność wykorzystania risk recreation  

w terapii osób uzależnionych.  

 

 Niektórzy teoretycy wysuwają tezę, iż ludzie popadają w uzależnienie z powodu  

tak zwanej „osobowości nałogowej”. Zgodnie z tym założeniem nawyk przyjmowania 

substancji rozwija się, ponieważ substancja pomaga osiągnąć pewien cel związany z profilem 

danej osoby (Degenhardt, Hall, Teesson, 2005 za: Eysenck, 1997).  

Według Eysencka można wyróżnić trzy główne wymiary osobowości: psychotyczność (P), 

neurotyczność (N) oraz ekstrawersję (E). Psychotyczność cechuje agresywność, chłód, 

egocentryzm, bezosobowość i impulsywność. Neurotyczność wiąże się ze skłonnością  

do chwiejności uczuciowej, zmienności nastroju, drażliwością i wysokim poziomem lęku. 

Badania dowodzą, że u osób, które osiągają wysokie wyniki na skali N  

i P wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia problemów związanych z używaniem substancji. 

Francis (1996) podaje, iż politoksykomani (osoby uzależnione od wielu substancji) osiągają 

wyższe od normy wartości w wymiarach neurotyczności i psychotyczności. 

 

W psychologicznej charakterystyce temperamentu osób zażywających narkotyki  

na pierwszy plan wysuwają się wyniki mówiące o ich bardzo wysokim zapotrzebowaniu  

na stymulację. Tezę tę zdają się potwierdzać liczne badania przeprowadzone za pomocą  

Testu zainteresowań i preferencji(Sensation Seeking Scale-SSS) autorstwa Marvina 

Zuckermana.  

Zuckerman skonstruował Skalę Poszukiwania Doznań(SSS), która diagnozuje  

4 specyficzne czynniki składające się na wymiar poszukiwania doznań. Są to: 

 

1. Poszukiwanie mocnych doznań i przygód (TAS- Thrill and Adventure Seeking) – skala  

ta zawiera itemy świadczące o skłonności do podejmowania aktywności zawierającej 

duży ładunek niebezpieczeństwa. 

2. Poszukiwanie doświadczeń (ES- Experience Seeking)- posiada pytania odnoszące się  
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do zdobywania stymulacji przez stałe badanie nowych, coraz bardziej niezwykłych 

właściwości otoczenia jak: przyjaźnie z niezwykłymi ludźmi, zamiłowanie  

do ekscentrycznych strojów i zachowanie niechęci do „irracjonalnych” autorytetów. 

3. Rozhamowanie (DIS- Disinhibition)- podskala ta składa się z itemów diagnozujących 

zamiłowanie do „nie krępujących” bądź „niekonwencjonalnych” spotkań towarzyskich, 

pijaństwa, hazardu, swobody seksualnej. 

4. Podatność na znudzenie (BS- Boredomsusceptibility)- obejmuje pytania dotyczące 

niechęci do monotonii. (Pospiszyl 2000, Zuckerman 1986). 

 

 

Poszukiwanie doznań to cecha osobowości, która pozwala wyjaśnić zjawisko biologicznej 

podatności na uzależnienie od środków psychoaktywnych.  

Zuckerman definiuje skłonność do poszukiwania nowych, stymulujących doznań  

jako potrzebę różnorodnych, osobliwych i złożonych wrażeń i doświadczeń a także skłonność  

do podejmowania zachowań ryzykownych (Zuckerman 1979). Zgodnie z „teorią optymalnego 

pobudzenia”(Zuckerman 1969) osoby wykazujące wysoki poziom zapotrzebowania na bodźce 

powinny częściej sięgać po środki stymulujące (zwiększające pobudzenie), a nie po środki 

hamujące, które pobudzenie zmniejszają. Badania przeprowadzone przez Zuckermana  

i in. (1972) wykazały, iż „poszukiwacze przygód” preferują marihuanę, haszysz, amfetaminę, 

kokainę oraz LSD, natomiast osoby wykazujące średnie bądź niskie zapotrzebowanie  

na stymulację częściej sięgają po narkotyki z grupy barbituranów i opiatów.  

Kolejne badania wykazały niewielką jednakże znaczącą korelację pomiędzy używaniem 

środków stymulujących i halucynogennych a wysokimi wynikami na podskali DIS (Carrol, 

Zuckerman 1977) i na ogólnej skali poszukiwania doznań (Skolnick & Zuckerman 1979). 

 Osoby wykazujące zwiększone zapotrzebowanie na stymulację będą preferować 

zachowania nieakceptowane społecznie, takie jak picie alkoholu czy branie narkotyków, 

ponieważ działania takie mogą stać się źródłem odpowiednio silnych bodźców (Hornowska za: 

Blowin, Bornstein & Trites, 1978;Miklewska, 2000; Rogala – Obłękowska, 2002). 

Polskie badania  dotyczące związków pomiędzy cechami temperamentu i charakteru  

a zażywaniem narkotyków przeprowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza TCI 

(Temperament and Character Inventory autorstwa R.C. Cloningera) zdają się tę tezę 

potwierdzać. Osoby należące do grupy biorącej narkotyki charakteryzowała większa 

ciekawości poznawcza i ekstrawagancja. Młodzież preferującą konopie, LSD i amfetaminę 
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cechuje szybka utrata panowania nad sobą, pobudliwość, ciekawość, poszukiwanie, entuzjazm, 

impulsywność, nieuporządkowanie (Hornowska). 

Otrzymane wyniki pokazują, iż „osoby uzależnione charakteryzują się takimi cechami 

temperamentu, które zwiększają ich skłonność do poszukiwania dodatkowych źródeł 

stymulacji. Zachowanie jednostki ma bowiem m.in. na celu utrzymanie optymalnego poziomu 

pobudzenia. Zaspokojenie tej potrzeby dokonuje się za pośrednictwem odpowiedniej 

aktywności, tj. podjęcia działań o określonej intensywności, czasie trwania i częstości. Podjęte 

działania mają dostarczyć jednostce takiej stymulacji, która pozwoli utrzymać lub doprowadzić 

do optymalnego poziomu pobudzenia. W tym kontekście zażywanie narkotyków można 

traktować jako formę aktywności stanowiącą dodatkowe źródło stymulacji”(Hornowska). 

Wbrew temu, że większość przeprowadzonych badań wykazuje związek między 

zapotrzebowaniem na bodźce a zażywaniem stymulujących środków psychoaktywnych,  

Platt i Labate (1976) otrzymali wyniki świadczące o tym, że młodzi ludzie zażywający heroinę,  

a więc narkotyk hamujący uzyskali – podobnie jak osoby preferujące stymulanty - wyższe 

wyniki na Skali Poszukiwania Doznań niż ich rówieśnicy nie zażywający narkotyków.  

To skłoniło Carolla i in. (1982) do wysunięcia tezy, iż poziom zapotrzebowania  

na stymulację nie decyduje o rodzaju zażywanego narkotyku. Wyniki badań mogą się tak 

zdecydowanie różnić ponieważ- jak zauważa Hornowska- nie analizowano zmiennych 

kontekstowych (środowisko fizyczne lub społeczne, sposób wychowania, określona sytuacja, 

cecha osobowa itd.), stąd też należy ostrożnie podchodzić do wyprowadzania wniosków  

o temperamentalnym czynniku ryzyka w prognozowaniu oraz sukcesie terapii uzależnień. 

 

 Koncepcja psychodynamiczna tłumaczy uzależnienie jako próbę kompensacji 

głównych wad w rozwoju ego i stanów afektywnych. Substancja psychoaktywna 

postrzegana jest jako środek służący redukcji bolesnych stanów emocjonalnych oraz jako 

mechanizm obronny przed wewnętrznym konfliktem (Shaffer, Jones, 1985) . Pogląd ten 

potwierdzają liczne wypowiedzi narkomanów, z których wynika, że przy pomocy narkotyku 

radzili sobie oni z niechcianymi emocjami. 

Zapotrzebowanie na daną substancję wyjaśnia się również „deficytem obiektu”,   

czyli brakiem zadowalających relacji z innymi osobami. Według tej koncepcji narkotyk działa 

jako zewnętrzna pomoc, aby jednostka mogła zachować dobre samopoczucie (Hendin, 1974). 
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 Wystąpienie uzależnienia od danej substancji  związane jest ze zjawiskiem 

neuroadaptacji (Koob, LeMoal, 1997). „Neuroadaptacja oznacza takie zmiany w mózgu, 

powstające wskutek powtarzanego przyjmowania substancji, których celem jest 

przeciwstawienie się ostrym działaniom tej substancji. Przystosowanie to może być 

dwojakiego rodzaju: adaptacje wewnątrzukładowe występują w miejscu działania danej 

substancji, a adaptacje międzyukładowe to zmiany w zakresie różnych mechanizmów 

wyzwalanych pod wpływem działania danej substancji. Substancja przyjmowana w sposób 

ciągły powoduje zmiany w mózgu w zakresie procesów chemicznych, które umożliwiają 

przeciwstawienie się efektom tej substancji. Gdy dana substancja przestanie być dostarczana, 

zmianom adaptacyjnym nic już się nie przeciwstawia, a homeostaza mózgu ulega zaburzeniu” 

(Degenhardt, Hall, Teesson, 2005). Zjawisko neuroadaptacji tłumaczy pojawienie się tolerancji 

wobec działania substancji oraz objawy abstynencyjne po jej odstawieniu. 

Model wzmocnienia pozytywnego wywodzi się z tradycji behawiorystycznej i z 

psychologii instrumentalnej. Uwaga badaczy skupiła się na odczuciach przyjemności i euforii 

wywołanych przez substancje psychoaktywne. Udowodnili oni, iż silne efekty nagradzania 

stanowią podstawę zażywania środków odurzających. 

Główną rolę w uzyskiwaniu gratyfikacji z zażycia substancji pełni układ limbiczny. 

Jądro półleżące (usytuowane u podstawy przodomózgowia) otrzymuje z systemu limbicznego 

informacje dotyczące emocji i nastroju i przetwarza je. Jedną z dróg dostarczana jest 

dopamina. Substancje wywołujące stany silnego pobudzenia i euforii (kokaina, amfetamina), 

powodują ogromny wzrost dopaminy w przestrzeni synaptycznej. Badania wykazują, że także 

w przypadku innych substancji uzależniających, takich jak alkohol, opiaty, nikotyna i 

barbiturany, dopamina pełni kluczową rolę. 
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1.5 PODZIAŁ ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I ICH WPŁYW  

NA FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA  

 

 Nadużywanie substancji psychoaktywnych jest jednym z najpoważniejszych 

problemów, przed jakimi stoi społeczeństwo. Prawdą jest, że ludzie używają narkotyków od 

tysięcy lat. Służyły one szamanom do osiągnięcia stanu ekstazy; oderwania się od 

rzeczywistości; pełniły rolę wrót do odmiennych stanów świadomości. Niektóre środki 

używane były w celach leczniczych lub by złagodzić ból fizyczny. 

To, co niepokoi najbardziej to, gwałtowny wzrost liczby osób eksperymentujących  

z narkotykami oraz tych, którzy są od nich uzależnione. Obecnie obserwuje się też tendencje  

do obniżania się wieku inicjacji narkotykowej. 

Zażywanie substancji psychoaktywnych nie jest obojętne dla organizmu człowieka. 

Obok „pozytywnych” efektów takich jak poprawa nastroju, obniżenie poziomu lęku, narkotyki 

zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości; mogą  powodować zaburzenia depresyjne, 

dysforyczne bądź psychotyczne. 

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 

skutki zażywania środków psychoaktywnych można podzielić na: 

 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (F10) 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (F12) 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji nasennych  

i uspakajających (F13) 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (F14) 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków 

pobudzających w tym kofeiny (F15) 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów (F16) 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (F17) 

� Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi 

rozpuszczalnikami organicznymi (F18) 

 

Na potrzeby niniejszej pracy postaram się opisać jak najbardziej wyczerpująco  

te grupy środków psychoaktywnych, które znane są pod nazwą „narkotyki”. 
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Opiaty. Do opiatów zalicza się: opium, heroinę, morfinę, kodeinę, metadon, petydynę, 

„kompot” zwany też polską heroiną oraz makiwarę (zupa makowa, wywar z suszu makowego). 

Heroina i morfina to tzw. opiaty naturalne czyli związki chemiczne pozyskiwane z maku 

lekarskiego (Papaver somniferum), który jest źródłem białego soku o dużej zawartości 

naturalnych alkaloidów opium.  

Heroina po raz pierwszy została wyprodukowana i wprowadzona na rynek przez Bayer 

Laboratories w 1898 roku. Wraz z rozpowszechnieniem jej stosowania okazało się, że jest ona 

najsilniej uzależniającym ze wszystkich opiatów. Heroina bardzo dobrze rozpuszcza się  

w tłuszczach , przez co  w szybciej i w większym stężeniu dociera do mózgu. 

Działa ona przez bezpośrednie pobudzenie receptorów opiatowych w wielu obszarach mózgu. 

(Rosenhan, Seligman, Walker 2001 za: Stinus, 1995).  

Badania wykazały, że organizm wytwarza własne opiaty zwane endorfinami. W mózgu 

wytwarzane są dwa neuroprzekaźniki przypominające opiaty: met-enkefalina oraz leu-

enkefalina, które działają przeciwbólowo (Franken za Hughes, Smith, Kosterlitz, Fothergill, 

Morgan, Morris, 1975). Tymi samymi receptorami oddziałują morfina i heroina. 

Również gruczoł przysadki wytwarza dwa hormony o działaniu opiatopodobnym: beta-

endorfinę i dynorfinę. (Franken za: Kalat,1995) Spowalniają oddech, powodują zaparcia, 

zwężają źrenice, obniżają temperaturę ciała i zmieniają funkcjonowanie przysadki. 

Heroina skutecznie usuwa wiele nieprzyjemnych uczuć, takich jak: głód, zmęczenie, lęk  

czy ból. 

Sposoby przyjmowania: 

� Zastrzyki dożylne, domięśniowe, poskórne („skin-popping”); 

� Wdychanie oparów (sposób przyjmowania brown sugar czyli heroiny przeznaczonej  

do palenia); 

� Przez śluzówki nosa i odbytu. 

Uczucia subiektywne: 

� Euforia i poczucie odprężenia; 

� Poczucie wewnętrznego zadowolenia i spokoju; 

� Redukcja lęku; 

� Zniesienie bólu. 

Negatywne konsekwencje: 

� Zmniejszenie uczucia głodu, bólu i potrzeb seksualnych; 

� Niepokój ruchowy lub spowolnienie psychoruchowe i senność; 

� Subiektywne odczuwanie ciepła przy niewielkim obniżeniu temperatury ciała; 
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� Zmniejszenie czynników motywacyjnych (zespół amotywacyjny); 

� Apatia i wypalenie emocjonalne;  

� Postawa obronna i wycofująca. 

Skutki długotrwałego przyjmowania opiatów: 

� Wyniszczenie fizyczne i psychiczne; 

� Uszkodzenie narządów miąższowych; 

� Przewlekłe zaparcia; 

� Zaburzenia menstruacji u kobiet; 

� Zaawansowana próchnica zębów; 

� Zmiany zapalne skóry; 

� Zanikanie żył powierzchniowych. 

 

Uzależnienie od narkotyków opiatowych wiąże się z silnym uzależnieniem fizycznym  

i występowaniem zespołu abstynencyjnego po odstawieniu substancji. 

Pierwsze objawy głodu narkotykowego pojawiają się zwykle w ciągu ośmiu do dwunastu 

godzin po zażyciu ostatniej dawki i zanikają po upływie siedmiu do czternastu dni.  

 

Objawy głodu opiatowego: 

� Faza wstępna:  

� niespokojny sen,  

� rozszerzenie źrenic,  

� rozdrażnienie,  

� utrata apetytu,  

� drżenie. 

� Szczytowe nasilenie: 

� Bezsenność,  

� obfite łzawienie,  

� światłowstręt, 

� gwałtowne ziewanie,  

� pojawienie się „gęsiej skórki”, 

� zaburzenia żołądkowo – jelitowe (skurcze, biegunki, wymioty), 

� odwodnienie i spadek masy ciała. 
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Objawy abstynencyjne mogą ustąpić na każdym etapie, jeśli uzależniony przyjmie 

ponownie narkotyk.  

 

Istotnym zagadnieniem związanym z uzależnieniem opiatowym jest ryzyko zakażenia 

Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu B i C, a także wirusem HIV. W 1986 roku odnotowano 

w Polsce pierwsze przypadki zakażenia wirusem HIV wśród narkomanów przyjmujących 

narkotyki w drodze iniekcji. Przeprowadzone badania wykazały, iż 80% opiatowców 

iniekcyjnych to osoby żyjące z HIV. Przyczyną tak dużej liczby zakażeń było używanie 

wspólnych igieł i strzykawek oraz ryzykowne zachowania seksualne. Wprowadzone działania 

profilaktyczne pozwoliły zmniejszyć populację zakażonych narkomanów do 60%. 

 

Kanabinole. W krajach rozwiniętych konopie są najpowszechniej nadużywaną 

nielegalną substancją. Konopie to ogólny termin stosowany do określenia środków 

uzyskiwanych z różnych części konopii indyjskich (Cannabis sativa). Do grupy tej zalicza się 

marihuanę (susz), haszysz (surowy wyciąg z żywicy konopii) oraz olej haszyszowy (wyciąg  

z haszyszu).Substancją czynną, którą zawierają te narkotyki jest kanabinoid o nazwie delta –9-

tetrahydrokannabinol (THC). 

Wszystkie części konopii i wyroby z konopii uzyskują najwyższy stopień skuteczności 

farmakologicznej, gdy są palone. 

THC doskonale rozpuszcza się w tłuszczach. Jest absorbowany i przechowywany w tkankach 

tłuszczowych. Ta cecha sprawia, że THC pozostaje w organizmie człowieka nawet do miesiąca 

od przyjęcia ostatniej dawki. 

 

Sposób przyjmowania: 

� Palenie; 

� Doustnie (wywar, herbatniki, batoniki czekoladowe zawierające marihuanę  

lub haszysz; na efekt trzeba czekać ok. 30 min.). 

Uczucia subiektywne: 

� Odprężenie i poczucie spokoju; 

� Zmiana poczucia mijającego czasu; 

� Zwiększenie odczucia przyjemności seksualnych; 

� Optymizm i podniesiona samoocena. 
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Negatywne konsekwencje: 

� Nieracjonalne myśli; 

� Zwiększone napięcie i niepokój; 

� Pogorszenie pamięci (problemy z przyswajaniem i zapamiętywaniem nowych 

informacji); 

� Apatia; 

� Lęki i urojenia; 

� Niemożność skupienia uwagi; 

� Psychozy.  

 

Substancje nasenne i uspakajające. Barbiturany i benzodiazepiny są lekami uspakajająco 

– nasennymi tzn. ich głównym zadaniem jest obniżenie ośrodkowego układu nerwowego. 

Do przykładowych barbituranów należą: pentobarbital (nembutal), secobarbital (amytal)  

i fenobarbital (luminal). Benzodiazepiny wprowadzono do użytku jako bezpieczniejszą 

alternatywę dla barbituranów, zwłaszcza w leczeniu stanów lękowych i bezsenności. Znanymi 

benzodiazepinami są: xanax, valium, halcion i tranxene. 

 

Sposoby przyjmowania: 

� Doustnie; 

� Iniekcje domięśniowe, dożylne i podskórne. 

 

Uczucia subiektywne: 

� Przyćmienie świadomości; 

� Pogorszenie zdolności dokonywania oceny; 

� Silna senność; 

� Utrata koordynacji ruchowej; 

� Zlewanie się mowy; 

� Chwilowe pobudzenie. 

 

Przewlekłe przyjmowanie  benzodiazepin może wywołać deficyty pamięci, a także 

spowodować wzrost agresji i natężenie wrogich zachowań.  
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Kokaina. Kokainę otrzymuje się z liści krzewu kokainowego, który rośnie dziko lub jest 

uprawiany w Ameryce Południowej. Zażywana jest najczęściej za pomocą dożylnego 

zastrzyku, wciągnięcia przez nos lub palenia (crack).Działa jedynie przez 45 minut. 

Kokaina silnie pobudza ośrodkowy system wzmocnienia uaktywniając synapsy układu 

dopaminowego przez co potęguje odczuwanie przyjemności (Rosenhan, Seligman, Walker, 

2001 za: Wise, 1998). 

Przez długi czas uważano kokainę za środek bezpieczny i nie wywołujący uzależnienia. 

Dopiero rozpowszechnienie „cracku” zwróciło uwagę na jego uzależniające właściwości.  

Zażycie kokainy wywołuje krótkotrwałe uczucie euforii po czym następuje stopniowy spadek 

nastroju, któremu towarzyszą zmęczenie, nieprzyjemne sny, zwiększony apetyt i spowolnienie 

bądź pobudzenie psychomotoryczne. 

 

Sposoby przyjmowania: 

� Wziewnie do nosa; 

� Wcierania w dziąsła lub w środek małżowiny usznej; 

� Doustnie; 

� Palenie; 

� Iniekcja. 

Uczucia subiektywne: 

� Silna euforia; 

� Poczucie mocy wewnętrznej; 

� Pobudzenie ruchowe i podniecenie seksualne; 

� Poczucie wyższości, odsunięcie poczucia lęku; 

� Czas reakcji psychicznej ulega skróceniu, przyspieszeniu ulegają procesy myślowe; 

� Zanik zdolności odczuwania przykrych wrażeń. 

Negatywne konsekwencje: 

� Brak krytycyzmu wobec zachowań; 

� Niepokój i napięcia; 

� Bezsenność; 

� Załamanie nerwowe; 

� Urojenia o nieprzyjemnej treści; 

� Zaburzenia pracy serca. 
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Inne niż kokaina środki pobudzające. Do tej grupy należą amfetamina, metamfetamina  

i efedryna. 

Amfetamina zwana też  „kokainą dla ubogich” jest jednym z najpopularniejszych 

stymulantów syntetycznych. Przez wiele lat była dostępna pod nazwą benzedryny, w postaci 

inhalatorów na astmę.  Federalna Administracja Leków w 1959 roku zabroniła używania jej  

do produkcji inhalatorów. Mimo to, do połowy lat sześćdziesiątych amfetamina stosowana 

była jako lek zmniejszający łaknienie i odchudzający oraz środek łagodzący stany lekkiej 

depresji (Jędrzejko, Piórkowska 2004). 

Amfetamina charakteryzuje się bardzo silnym działaniem stymulująco – pobudzającym 

na ośrodkowy układ nerwowy. Wywołuje reakcję  podobną do adrenaliny. 

Amfetamina nie wywołuje uzależnienia fizycznego. Człowiek uzależnia się od określonego 

stanu psychicznego jakim jest poczucie mocy, którego doświadcza się po intoksykacji. 

  

Sposoby przyjmowania: 

� Droga pokarmowa; 

� Iniekcja dożylna; 

� Przez błony śluzowe jamy ustnej; 

� Inhalowanie; 

� Palenie. 

Uczucia subiektywne: 

� Podwyższenie nastroju; 

� Przypływ energii; 

� Euforia; 

� Bezsenność; 

� Brak krytycyzmu. 

Negatywne konsekwencje: 

� Drażliwość i agresywność; 

� Przymglona świadomość; 

� „flashbacks”; 

� Jadłowstręt; 

� Uszkodzenie szkliwa zębów; 

� Hipertermia;  

� Zatory w układzie krwionośnym; 

� Wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie akcji serca. 
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Halucynogeny. Do substancji halucynogennych zalicza się wiele związków różniących się 

od siebie budową chemiczną i wpływem na zachowanie. W 1931 roku Lewin określił  

tę grupę środków psychoaktywnych mianem fantastyków, jako że wprowadzają one jednostkę  

w świat fantazji. Można się również spotkać z innymi nazwami, np.: „psychodeliki”, 

„psychozomimetyki”. 

Większość halucynogenów to  pochodne substancji roślinnych i strukturą chemiczną 

podobne do serotoniny, norepinefryny i dopaminy. Efekt psychologiczny działania środków 

halucynogennych zależy od oczekiwań jednostki i wcześniejszych doświadczeń związanych  

z ich przyjmowaniem.  Do najczęściej podawanych skutków zalicza się wystąpienie zaburzeń 

wizualnych, dotykowych lub słuchowych.  

Zażywanie halucynogenów może wywołać przykre skutki. Jednym z nich jest ostra 

reakcja psychotyczna lub tzw. bad trip, w której jednostka ulega silnej panice wywołanej 

wrażeniem utraty zmysłów. Występować też mogą. „flashbacks”, czyli fragmenty wspomnień 

przeżyć wywołanych działaniem środka, które pojawiają się jeszcze długo po ostatniej 

intoksykacji. Klasyfikacja DSM-IV wymienia następujące objawy percepcyjne, które składają 

się na „flashback”: halucynacje geometryczne, błędne postrzeganie ruchów w peryferyjnym 

polu widzenia, rozbłyski kolorów, intensyfikacja kolorów, smugi po obrazach poruszających 

się przedmiotów, powidoki, efekt „halo” – otoczki wokół obiektów, makropsja i mikropsja 

(Klasyfikacja DSM-IV za: Rosenhan, Seligman, Walker, 2001). 

Nie wiadomo, czym spowodowane są „flashbacks”. Badania wykazały, iż nie są one wynikiem 

anatomicznych uszkodzeń mózgu ani epilepsji wzrokowej; nie można ich też wyjaśnić innymi 

zaburzeniami psychicznymi ani halucynacjami hipnotycznymi. 

 

Substancjami halucynogennymi są: LSD (dwuetyloamid kwasu lizergowego), DMT 

(dimetylotryptamina), PCP (fenckildyna), psylocybina, meskalina, MDMA (ekstazy). 

 

LSD został zsyntetyzowany po raz pierwszy w 1938 roku. Pozyskuje się go 

laboratoryjnie ze sporyszu, czyli grzyba pasożytującego na życie. 

Występuje w postaci małych znaczków nasączonych roztworem, nasączonych kostek cukru  

albo pigułek. Wywołuje liczne zmiany w organizmie, będące efektem działania narkotyku  

na siatkowy układ aktywujący. 

LSD znany jest ze swojej zdolności deformowania percepcji, zwłaszcza wzrokowej; zmienia 

również doznania słuchowe i dotykowe. Jego działanie może trwać do 8 godzin. 
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MDMA jest pokrewną amfetaminy, ale klasyfikuje się ją jako substancję 

halucynogenną a nie pobudzającą, gdyż wywołuje zmiany świadomości. 

Ekstazy po raz pierwszy została otrzymana w warunkach laboratoryjnych w 1912 roku.  

W latach 50. XX wieku wycofano ją z oficjalnej sprzedaży z powodu jej wysokiej 

toksyczności. Przyjmowaniu MDMA towarzyszą mdłości, zawroty głowy, nadmierne 

wydzielanie potu, suchość w ustach i gardle, utrata apetytu, niemiarowość serca, ból w klatce 

piersiowej, zaburzenia koordynacji ruchowej. Mogą też występować krwotoki, toksyczne 

zapalenie wątroby, drgawki, hipertermia, ostra niewydolność nerek, psychoza paranoidalna  

i upośledzenie pamięci. 

Ekstazy jest bardzo popularnym „narkotykiem dyskotekowym”. Intensyfikuje doznania 

zmysłowe, sprzyja nawiązywaniu kontaktów, przełamuje opory, ułatwia taniec, zwiększa 

odporność na zmęczenie.  

 

Fencyklidyna (PCP) znana również pod nazwą „anielski pył” stosowana była jako lek 

przeciwbólowy. Osoby poddawane jej działaniu były przytomne, ale sprawiały wrażenie 

nieobecnych, odciętych od rzeczywistości. PCP została uznana za środek dysocjacyjny,  

a po tym jak wykazano jej halucynogenne działanie – wycofano ją z użytku. 

PCP produkowana była nielegalnie w latach siedemdziesiątych i stosowana jako popularny 

narkotyk rekreacyjny. Była palona, wciągana przez nos lub wstrzykiwana dożylnie. 

U niektórych osób zażywających fencyklidynę pojawia się psychoza przypominająca 

schizofrenię, która może trwać tygodnie, a nawet miesiące. Jej przyjmowanie wiąże się także  

z brutalnymi zachowaniami, depresją i zachowaniami suicydalnymi. 

  

Sposoby przyjmowania substancji halucynogennych: 

� Doustnie; 

� Przez śluzówki oka i jamy ustnej. 

Uczucia subiektywne: 

� Zmiana poczucia kształtów i barw; 

� Ostrzejsze widzenie kontrastów; 

� Wyostrzenie słuchu; 

� Poczucie obcości własnego ciała; 

� Omamy, złudzenia i urojenia; 

� Zmiany nastroju, euforia. 
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Negatywne konsekwencje: 

� Problemy z zachowaniem równowagi i mówieniem; 

� Zła ocena odległości oraz własnych umiejętności; 

� Niespójność wypowiedzi; 

� Wymioty; 

� Uczucie osamotnienia, oszołomienia; 

� Bezsenność; 

� Panika, lęk, płacz, śmiech; 

� Halucynacje o bardzo przerażającej treści. 

 

Lotne rozpuszczalniki organiczne. Pierwsze zastosowanie rozpuszczalników w celach 

narkotycznych zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku. 

„Wąchanie” czy też „klejenie się” jest bardzo popularną formą odurzania się wśród dzieci, 

m.in. z powodu dużej dostępności. Najczęściej używane są kleje, rozcieńczalniki, benzyna i 

coraz bardziej popularny gaz do zapalniczek. Rozpuszczalniki mają właściwości 

halucynogenne. 

 

Sposoby przyjmowania: 

� Wdychanie przez nos lub usta; 

� Przez skórę. 

Uczucia subiektywne: 

� Euforia; 

� Ożywienie, podniecenie. 

Negatywne konsekwencje: 

� Zaburzenia świadomości; 

� Omamy i halucynacje; 

� Zamglone widzenie; 

� Dzwonienie w uszach i nadwrażliwość na światło; 

� Spowolnienie ruchowe; 

� Drażliwość; 

� Zaburzenia snu; 

� Utrata łaknienia; 

� Uszkodzenie mózgu i nerwów; 

� Uszkodzenie nerek i wątroby; 
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� Przedawkowanie może stać się przyczyną zgonu wskutek uduszenia  

lub niewydolności serca. 

 

Tabela siły oddziaływania środków psychoaktywnych 
Możliwa zależność Rodzaj środka psychoaktywnego 

fizyczna psychiczna 
Pochodne opium 

Heroina duża duża 
Opium duża duża 
Morfina duża duża 
kodeina średnia średnia 

Środki pobudzające 
amfetaminy możliwa duża 
kokaina możliwa duża 

Halucynogeny  
LSD brak nie rozpoznana 
Meskalina brak nie rozpoznana 
Psylocybina brak nie rozpoznana 
Ekstazy (MDMA) brak nie rozpoznana 
Fencyklidyna (PCP) brak nie rozpoznana 

Pochodne konopii 
marihuana możliwa średnia 
haszysz stopień nieznany średnia 
Olej haszyszowy stopień nieznany średnia 

Inne 
Barbiturany  średnia do dużej średnia do dużej 
Kodeina średnia średnia 
Metadon duża od małej do dużej 
Środki uspakajające średnia średnia 

Źródło: Jędrzejko M., Piórkowska K., (2004). Leksykon narkomanii. 
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1.6 PSYCHOSPOŁECZNY KONTEKST NARKOMANII. 

 

Myli się ten, kto uważa, że problem narkomanii go nie dotyczy. Zjawisko to jest 

bowiem problemem społecznym.  Dotyka nie tylko narkomana i jego najbliższą rodzinę; 

koszty związane z uzależnieniem od środków odurzających  ponosi całe społeczeństwo. 

Uzależnienie jest chorobą złożoną, która prowadzi do wystąpienia szkód somatycznych, 

moralnych, społecznych i psychicznych. Przyjmowanie narkotyków rodzi  szereg problemów 

medycznych, takich jak współwystępujące „ćpaniu” choroby psychiatryczne (70 – 90 % 

narkomanów cierpi na zaburzenia psychiatryczne np.: dysforie, depresja, psychozy), infekcje 

oddechowe, urazy a także kwestia ciąży i porodu matki-narkomanki.  

Narkomani narażeni są na  zakażenia bakteryjne (należą do nich zakażenia gronkowcem 

złocistym, zapalenie płuc, zapalenia wsierdzia, posocznice i ropownice) oraz – dużo 

poważniejsze -  zakażenia wirusem HIV, HCV i HBS. Według danych Krajowego Centrum  

ds. AIDS, 60 % ludzi żyjących w Polsce z HIV/AIDS to osoby uzależnione. 

Choroby somatyczne i zaburzenia psychiatryczne, które dotykają narkomanów potęgują 

ich stygmatyzację i marginalizację ze strony  „zdrowej” części społeczeństwa.  

Mało kto traktuje narkomana jak osobę chorą, która potrzebuje leczenia. Dużo częściej jest 

postrzegany on jako człowiek o słabej woli, który sam jest sobie winien, że stoczył się na dno. 

Tymczasem istota uzależnienia jest dużo bardziej złożona i skomplikowana. 

Narkomania jest z jednej strony wyrazem społecznego nieprzystosowania, a z drugiej – 

pogłębia ten proces. Młody człowiek, który od stawianych mu wymagań i trudów okresu 

dojrzewania uciekł w narkotyki, bardzo szybko „wypada” z ról społecznych; wcześnie zrywa 

kontakty z rodziną, wchodzi w konflikt z otoczeniem. Wraz z rozwojem uzależnienia 

pojawiają się kolejne problemy: rezygnacja z nauki lub pracy, konflikty z prawem, wtopienie 

się  

w narkomańską subkulturę. 

Narkotyk, który z początku dawał poczucie wolności i zagłuszał samotność, staje się 

więzieniem. Potęguje izolację, dominuje w każdej sferze życia, zmusza do przyjęcia określonej 

postawy. Narkoman skoncentrowany jest tylko na sobie; w jego „kodeksie moralnym” nie ma 

miejsca na miłość, przyjaźń, koleżeństwo. Nawet jeśli wchodzi on w relacje z innymi ludźmi,  

to są to relacje bardzo płytkie, powierzchowne. Wszelka aktywność nastawiona jest na 

zdobycie „działki”. 
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 Pojawienie się uzależnienia zaburza funkcjonowanie samej jednostki i całego jej 

otoczenia. Uwaga całej rodziny koncentruje się na osobie narkomana. Pierwszym odruchem 

rodziców jest chęć zmuszenia go do podjęcia leczenia i całkowitego zerwania z nałogiem.  

To rodzi konflikty nie tylko między dzieckiem a rodzicami, ale także między samymi 

małżonkami, którzy mają często odmienne poglądy na temat pojętych kroków.  

Chroniczne napięcie i stres, które towarzyszą całej sytuacji, negatywnie wpływają na stan 

zdrowia członków rodziny. Ponadto dla większości rodzin uzależnione dziecko jest powodem  

do wstydu. Rodzice nie chcąc, by inni się o ich problemie dowiedzieli, stopniowo ograniczają 

grono znajomych i kontakty z ludźmi, izolując się tym samym od społeczeństwa.  

 Życie narkomana w dużej mierze sprowadza się do zaspokojenia silnego pragnienia   

lub potrzeby zażycia narkotyku. Rosnąca tolerancja dla danej substancji pociąga za sobą coraz 

większe nakłady finansowe. Aby zdobyć pieniądze na narkotyki młodzi ludzie wchodzą  

w konflikt z prawem. Do najczęściej popełnianych przez nich przestępstw zalicza się: 

kradzieże, rozboje, wandalizm, handel narkotykami. Dość powszechne są również przypadki 

prostytuowania się, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców.  

Środki odurzające nie pozostają bez wpływu na sferę psychiczna jednostki. Długotrwałe 

przyjmowanie substancji psychoaktywnych prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi i spadku 

sprawności umysłowej, osłabienia woli i braku motywacji do podejmowania jakichkolwiek 

działań; powoduje nagłe zmiany nastroju, rozdrażnienie, a także stany lękowe i paranoidalne.  

Narkotyki wyniszczają także fizycznie. Często stają się przyczyną niewydolności krążenia 

(spowodowane m.in. przez zrosty, zapalenia żył) i układu oddechowego; powodują także 

uszkodzenia narządów miąższowych; zaburzają funkcjonowanie nerek i wątroby.  

 

Wychodzenia z uzależnienia jest procesem długotrwałym i trudnym. W przypadku,  

gdy mamy do czynienia z wieloletnim nałogiem, proces budowania norm; życie w zgodzie  

z ogólnie przyjętymi i akceptowanymi zasadami jest niezmiernie utrudnione. Narkoman jest 

mistrzem manipulacji, stwarzania pozorów; ma cudowne właściwości przystosowawcze:  

„Jest ujmujący, łagodny, czuły. W rzeczywistości przez cały czas drzemie w nim narkomańska 

bestia, która może podyktować mu każdy czyn odwrotny do wpajanych mu zasad”. Nie należy 

jednak kierować się przekonaniem, że „z niego i tak nic nie będzie..”  

Nic bardziej mylnego. Taki człowiek potrzebuje nas bardziej, niż mogłoby nam się wydawać.  

„On potrzebuje nas, naszej autentyczności i normalności, jak umierający kroplówki z krwią.” 

Narkomanowi potrzebna jest pomoc. Nie litość i współczucie, lecz „mądra” pomoc  
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nie tylko terapeutów, nauczycieli, pedagogów czy psychologów. Niezwykle ważne w tym 

przypadku jest wsparcie „zdrowej” części społeczeństwa. 

A tego właśnie najbardziej brakuje. Dla większości ludzi narkoman na zawsze pozostanie 

narkomanem, bez względu na to, czy nadal „grzeje”, czy też udało mu się pokonać nałóg, 

założyć rodzinę i żyć, tak jak wszyscy.  

Kotański starał się uzmysłowić społeczeństwu, że ponosi ono odpowiedzialność  

za rozwój epidemii; że to ono „zachorowuje” ludzi na narkomanię. W książce „Ty zaraziłeś ich 

narkomanią” pisał: 

„To my tworzymy tę społeczną plagę, lekceważąc pochopnie to, co w życiu najważniejsze: 

miłość do drugiego człowieka; burząc poczucie bezpieczeństwa i godności, rwąc nici przyjaźni, 

depcząc bliźniego w imię własnych, niegodnych celów. Wielu spośród nas zostaje 

narkomanami, wchodząc nieświadomie do krainy ułudy szczęścia, która wciąga ze straszliwą 

siłą w głąb otchłani, na samo dno bólu, rozpaczy i strasznej śmierci.” ( Kotański, 1984) 
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1.7 FORMY POMOCY OSOBOM UZALE ŻNIONYM 

 
 Osoby zajmujące się świadczeniem pomocy osobom uzależnionym podkreślają,  

że konieczne jest stworzenie spójnego systemu oddziaływań, ponieważ tylko w ten sposób 

można skutecznie pomagać. Przez długi okres czasu uważano, że nadrzędnym celem wszelkiej 

pomocy udzielanej narkomanom jest „oderwanie” ich od środków odurzających i skłonienie  

do utrzymania abstynencji. Oczywiście w dalszym ciągu podejmuje się działania mające 

pomóc uzależnionym w budowaniu życia bez środków odurzających, jednak zaczęto zwracać 

też uwagę na potrzebę pracy z ludźmi, którzy z różnych względów nie chcą, bądź nie potrafią 

porzucić narkotyków. Do tych osób skierowane są programy harm reduction, zwane również 

programami redukcji szkód.  

Redukcję szkód można definiować jako wszelkie działania podjęte w celu zmniejszenia 

szkód lub ich ryzyka u osób przyjmujących narkotyki, ich rodzin i społeczności. 

W harm reduction respektowane jest prawo osób do przyjmowania narkotyków; prowadzi się 

jednak działania na rzecz zmiany zachowań ryzykownych na bardziej bezpieczne (np. iniekcje 

wykonywane nie sterylnym sprzętem mogą doprowadzić do zakażenia HIV i HCV, więc aby 

ograniczyć liczbę osób zakażonych wprowadzono wymianę zużytych igieł i strzykawek). 

Uwzględnienie oczekiwań, potrzeb, możliwości oraz sytuacji, w której znajduje się człowiek 

uzależniony pozwala na utworzenie specyficznej płaszczyzny wsparcia i współpracy.  

Trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że mamy do czynienia z człowiekiem,  

który potrzebuje zrozumienia i akceptacji, a nie skierowania na margines. Nie można narzucić 

mu z góry założonego planu, zmusić do życia w trzeźwości.  

Decyzja o podjęciu leczenia powinna być dobrowolna i świadoma, ponieważ tylko wtedy 

terapia odniesie skutek. 

Osoby, którym trudno zdecydować się na pobyt w ośrodku leczenia uzależnień mogą 

skorzystać z programu metadonowego. Dla tych, którzy chcą raz na zawsze zerwać  

ze środkami odurzającymi oferta pomocy jest dużo większa: począwszy od pomocy 

ambulatoryjnej, przez grupy Anonimowych Narkomanów, na terapii w ośrodku leczenia 

uzależnień.  
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PUNKT KONSULTACYJNY 
 
 Punkty Konsultacyjne prowadzone są przez jednostki samorządowe, fundacje bądź 

stowarzyszenia. Terapeuta podczas spotkań z pacjentem stara się ustalić stopień uzależnienia, 

przyczyny sięgania po narkotyki; w razie potrzeby motywuje do podjęcia terapii w poradni 

ambulatoryjnej lub ośrodku stacjonarnym. 

Punkt jest miejscem, w którym można spotkać neofitów – wolontariuszy, którzy sami przeszli 

proces wychodzenia  z narkomanii, a teraz służą radą i wsparciem osobom chcącym zerwać  

z nałogiem.  

 
PORADNIA AMBULATORYJNA 
 
 Poradnie ambulatoryjne oferują pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w 

zakresie opieki medycznej, psychiatrycznej, badań psychologicznych, a czasami także porad 

prawnych. Przeprowadzana w Poradni diagnoza pozwala ustalić, czy pacjent może podjąć 

leczenie  

w systemie ambulatoryjnym, czy też powinien rozpocząć terapię w ośrodku stacjonarnym. 

 
DETOKSYKACJA 
 
 W powszechnej opinii z oferty oddziałów detoksykacyjnych korzystają osoby 

uzależnione od opiatów (heroina, kompot, etc.) i ich pochodnych oraz alkoholu i substancji 

psychotropowych. Tymczasem okazuje się, że odtrucia wymagają także pacjenci,  

którzy zażywają amfetaminę czy ekstazy. W obu przypadkach zachodzi konieczność 

zastosowania obserwacji psychiatrycznej, ponieważ nadużywanie substancji psychoaktywnych  

przyczynia się do powstania zaburzeń psychicznych (dysforie, psychozy, depresja). 

Pobyt na oddziale detoksykacyjnym trwa średnio 7-14 dni. 

Zadaniem odtrucia jest:  

- przywrócenie równowagi w funkcjonowaniu organizmu po odstawieniu narkotyku; 

- odtrucie od substancji przyjmowanej przez pacjenta; 

- zapobieganie zaburzeniom psychicznym, które mogą wystąpić po odstawieniu 

substancji; 

- diagnostyka chorób towarzyszących uzależnieniu (HIV/AIDS, HCV) 

- zmotywowanie do dalszego leczenia. 
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GRUPY ANONIMOWYCH NARKOMANÓW 
 
 Wspólnota Anonimowych Narkomanów (Narcotics Anonymous) zawiązana została  

w 1953 roku w Stanach Zjednoczonych. Program zdrowienia oraz zasady funkcjonowania grup 

NA zbliżone są do tradycji Anonimowych Alkoholików.   

Wartością mityngów NA jest to, że wsparcie, które udzielane jest osobie uzależnionej 

pochodzi od ludzi o podobnych doświadczeniach. Członkowie biorący udział w spotkaniu 

dzielą się przemyśleniami, refleksjami; służą rada tym, którzy rozpoczynają proces 

trzeźwienia. Rdzeniem programu NA jest Dwanaście Kroków – wskazówek, pokazujących jak 

zaprzestać brania i jak radzić sobie z trudnościami codziennego życia. 

Zasada anonimowości daje uzależnionym poczucie bezpieczeństwa; redukuje lęk przed 

stygmatyzacją i marginalizacją wynikający z negatywnego nastawienia społeczeństwa do osób 

zażywających narkotyki. 

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje spotkań: otwarte, dla wszystkich i zamknięte dla  ludzi  

z zewnątrz. Mityngi nie mają formalnej struktury; mogą przybierać różną formę: uczestnictwa, 

spikerską, pytań i odpowiedzi bądź dyskusji na określony temat. 

Celem NA jest zapewnienie atmosfery odpowiedniej i pomocnej do osobistego powrotu 

do zdrowia. 

 
Dwanaście Kroków Anonimowych Narkomanów: 
 

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec uzależnienia i że przestaliśmy kierować 

własnym życiem. 

2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. 

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek  

Go pojmujemy 

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek moralny. 

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszelkich wad charakteru. 

7. Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. 

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić  

im wszystkim. 

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe,  

z wyjątkiem przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. 
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10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznajac się do popełnionych 

błędów. 

11. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz większej więzi z Bogiem, jakkolwiek 

Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej 

spełniania. 

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym 

uzależnionym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. 

 
Dwanaście Tradycji Anonimowych Narkomanów: 
 
1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; wyzdrowienie każdego z nas zależy 

bowiem od jedności NA. 

2. Jednym z najważniejszych autorytetów w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, 

jakkolwiek może się on wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodniczący  

są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą. 

3. Jedynym warunkiem przynależności do NA jest pragnienie zaprzestania brania. 

4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które 

dotyczą innych grup lub NA jako całości. 

5. Każda grupa ma jeden cel główny – nieść posłanie uzależnionemu, który wciąż jeszcze 

cierpi. 

6. Grupa NA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy NA żadnym 

pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsiębiorstwom, żeby problemy 

finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. 

7. Każda grupa powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji  

z zewnątrz. 

8. Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się 

jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników na służbach AN. 

9. Anonimowi Narkomani nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak 

tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą. 

10. Anonimowi Narkomani nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich 

Wspólnoty, żeby imię NA nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki. 

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie reklamowaniu; 

musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu. 

12. Anonimowość stanowi duchową podstawę naszych tradycji, przypominając nam  

o pierwszeństwie zasad nad osobistymi ambicjami. 
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LECZENIE SUBSTYTUCYJNE 

 
„Najważniejszą potrzebą człowieka chorego jest zdrowie. Nadzieja na wyzdrowienie  

to podstawowy warunek skuteczności terapii. Terapeuta nie może być sędzią orzekającym wyroki – 

musi wierzyć w swojego klienta, w jego potencjał. Musi dawać mu wiarę i nadzieję na pozytywne 

zmiany 

 w jego życiu – nie tylko wtedy, gdy klient podejmuje decyzję, by leczyć się w ośrodku rehabilitacji, 

ale także, a nawet bardziej wówczas, gdy w programie wymiany igieł i strzykawek podaje mu sterylny 

sprzęt do iniekcji, gdy w programie substytucji lekowej wydaje mu jego dawkę metadonu, gdy rozmawia  

o bezpieczniejszym braniu. Bo najpierw staje przed nami człowiek, a dopiero później mówi nam, że jest 

chory i potrzebuje pomocy – a nie skierowania na margines.”  

(Monar Forum, nr.1, str.10) 

 
Programy substytucyjne skierowane są do osób uzależnionych od opiatów,  

które z różnych względów nie zdecydowały się na całkowite odstawienie narkotyku. 

Są one szansą na ustabilizowane życie; pozwalają pacjentowi skoncentrować się  

na wypełnianiu ról społecznych bez potrzeby zdobywania i używania środka 

psychoaktywnego. 

Wśród celów substytucji lekowej wymienia się przede wszystkim: 
- pomoc pacjentowi w zachowaniu zdrowia, przy odpowiednim wsparciu,  

do czasu rozpoczęcia życia wolnego od nielegalnych narkotyków; 

- redukcja używania nielegalnych narkotyków; 

- rozwiązanie problemów związanych z używaniem narkotyków; 

- redukcja niebezpieczeństw związanych z używaniem narkotyków; 

- redukcja niebezpieczeństw związanych z narkomanią, w szczególności ryzyka 

zgonu wskutek przedawkowania, zakażenia wirusem HIV, wirusowym 

zapaleniem wątroby typu B i C oraz innych zakażeń powodowanych 

wstrzykiwaniem i korzystaniem z tych samych igieł i strzykawek; 

- skrócenie „ciągów” brania narkotyków; 

- redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu przyjmowania narkotyków; 

- redukcja potrzeby uciekania się do zachowań przestępczych dla zdobycia 

środków na narkotyki; 

- stabilizowanie pacjenta, łagodzenie objawów zespołu abstynencyjnego; 

- ułatwienie korzystania z innych form pomocy medycznej; 

- poprawa całościowego funkcjonowania w aspekcie osobistym, społecznym  

i rodzinnym. (za: Buning, Verster 2004) 
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Wszelka aktywność osoby uzależnionej od opiatów nastawiona jest na zdobycie  

i przyjęcie narkotyku, co pozwala uniknąć silnych objawów abstynencyjnych. 

 Podanie pacjentowi substancji o właściwościach i działaniu identycznym  

bądź podobnym do właściwości i działania narkotyku, który spowodował uzależnienie pozwala 

na osiągnięcie bardziej kontrolowanej formy nałogu.  

Przykładem agonisty opiatowego jest metadon. Zapobiega on występowaniu objawów zespołu 

abstynencyjnego, redukuje głód psychiczny narkotyku oraz zmniejsza skutki społeczne  

i zdrowotne związane z uzależnieniem. Metadon podawany jest pacjentom w określonych  

przez lekarza dawkach, co eliminuje ryzyko przedawkowania narkotyku. Jego działanie jest 

zdecydowanie dłuższe niż w przypadku heroiny, a to z kolei umożliwia wywiązywanie się  

z obowiązków rodzinnych i zawodowych.  

 W substytucji lekowej  prócz metadonu stosuje się buprenorfinę, będącą sytnetyczną 

substancją o częściowym działaniu agonistycznym i antagonistycznym. „Antagonista jest 

substancją nieuzależniającą, mimo że blokuje te same miejsca receporowe w mózgu,  

przez które działa narkotyk. Kiedy ktoś zażywa antagonistę skutki działania heroiny zostają 

zablokowane (ponieważ nie może ona działać na mózg w tradycyjny sposób) i nie występuje 

efekt zmiany nastroju). Antagonista w czystej postaci, np. naltrekson jest stosowany w celu 

zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby w przypadku osób, które nie chcą otrzymywać 

opiatowej substytucji, oraz tych, którzy opuszczają programy i ośrodki reintegracyjne.” 

(Buning, Verster, 2004) 

 Leczenie substytucyjne okazało się korzystne zarówno w przypadku pacjenta, jak i 

ogółu społeczeństwa przynosząc następujące rezultaty: 

- redukcję używania nielegalnych narkotyków; 

- poprawę zdrowia psychicznego, fizycznego oraz funkcjonowania społecznego 

pacjenta; 

- poprawę jakości życia pacjenta i jego rodziny; 

- redukcję zachowań ryzykownych; 

- redukcję wydatków publicznych na służbę zdrowia; 

- redukcję wydatków publicznych na wymiar sprawiedliwości. 

 
Mimo niewątpliwych korzyści płynących z terapii substytucyjnej wiele osób uważa,  
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że pomoc osobom uzależnionym powinna prowadzić do osiągnięcia pełnej abstynencji 

narkotykowej. Tymczasem u podłoża harm reduction leży przekonanie,  

że abstynencja narkotyczna nie zawsze jest najważniejszym i najbardziej odpowiednim 

sposobem pomocy. Musimy brać pod uwagę realne możliwości osoby, która zwraca się  

po pomoc. Częstym błędem popełnianym przez „pomagaczy” jest chęć przejęcia kontroli  

nad życiem pacjenta, pozbawienie osoby chorej odpowiedzialności za proces jej zdrowienia. 

Zadaniem terapeuty jest podążanie pół kroku za pacjentem, bycie przy nim, kiedy sam 

zdecyduje się na leczenie. Zanim jednak podopieczny zgodzi się na odtrucie i leczenie w 

ośrodku należy podjąć wszelkie działania, które zmniejszą szkody związane z przyjmowaniem 

przez niego narkotyku. 
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MODEL OŚRODKOWY I SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA 
 
 

Jesteśmy tu, ponieważ nie ma ucieczki przed samym sobą. 

Dopóki jednostka nie zmierzy się ze sobą w oczach i sercach innych, dalej ucieka. 

Dopóki nie ufa im na tyle, by wyjawić im swoje tajemnice, nie zazna wśród nich bezpieczeństwa. 

W obawie przed zaistnieniem nie chce być ani sobą, ani nikim innym. 

Będzie osamotniona. 

Gdzie indziej niż na naszym wspólnym gruncie znajdziemy takie zwierciadło? 

Tutaj, razem, jednostka nareszcie jasno jawi się sobie. 

Nie jako olbrzym ze swoich marzeń, ani karzeł ze swoich lęków, 

Ale jako część całości, człowiek mający swój udział w realizacji jej celu. 

W takiej ziemi możemy zapuścić korzenie - i rosnąć. 

Już nie osamotnieni, niczym w śmierci, ale żywi dla siebie i innych. 

 
(„Filozofia” Richard Beauvais, członek wspólnoty terapeutycznej Daytop Village) 

 
 Zdecydowana większość ośrodków leczenia uzależnień za podstawową metodę 

oddziaływań korekcyjnych obrała metodę społeczności terapeutycznej. 

Społeczność terapeutyczną tworzy „grupa ludzi, którzy przestrzegając pewnych 

ważnych zasad interpersonalnych, w dużej mierze przezwyciężyli cierpienie (i rodzące 

cierpienie dezadaptacyjne zachowania wynikające z izolacji) i którzy chcą i potrafią pomóc 

innym wyalienowanym dotychczas ludziom w osiągnięciu jasnego poczucia przynależności 

grupowej; jest to zbiorowość ludzi, którzy znaleźli się poza nawiasem zbiorowości i wiedzą, 

jak pomóc innym do niej wrócić.” (De Leon, Beschner, 1977)  

Celem jaki stawia sobie społeczność lecznicza jest pomoc pacjentowi w kształtowaniu 

nowego „ja” społecznego; stworzenie mu warunków sprzyjających samodoskonaleniu,  

a tym samym pomoc w rekonstrukcji stylu życia. 

Główne cechy wyróżniające społeczność terapeutyczną: 
- charyzmatyczne przywództwo; 

- wzorzec osobowy; 

- autorytet lidera; 

- porządek i dyscyplina; 

- osobista odpowiedzialność za wyleczenie; 

- wspólna praca; 

- stopniowe wchodzenie w obowiązki; 

- „publiczna spowiedź”; 
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- stosowanie kar za naruszenie norm grupowych; 

- zaangażowanie w życie wewnętrzne społeczności; 

- zachowanie optymalnej wielkości; 

- elitarność członków społeczności; 

- egalitaryzm wzajemnych stosunków (Siczek, 1996 za: Glaser, 1977) 

 

RYS HISTORYCZNY 
 

Idea społeczności leczniczej ma długą tradycję. Podwaliny stworzył Maxwell Jones, 

psychiatra, który sformułował koncepcję tzw. demokratycznej terapii.  

Jones był zdania, iż: 
- wpływ na końcowy efekt terapii ma cała organizacja; 

- rola organizacji społecznej nie ogranicza się do zapewnienia administracyjnego 

zaplecza dla terapii, lecz polega na tworzeniu środowiska, którego celem jest 

maksymalizacja efektów leczniczych 

- jednym z podstawowych elementów psychiatrycznej społeczności terapeutycznej jest 

demokratyzacja: środowisko społeczne stwarza chorym okazję do aktywnego udziału  

w życiu zakładu; 

- wszystkie kontakty międzyludzkie mogą oddziaływać terapeutycznie; 

- atmosfera panująca w otoczeniu społecznym ma wpływ terapeutyczny, ponieważ dąży  

do zachowania odpowiedniej równowagi między akceptacją, kontrolą i tolerancją  

dla zakłócających zachowań; 

- komunikacja jest cenną wartością; 

- grupa nastawiona jest na produktywną pracę i szybki powrót do społeczeństwa; 

- techniki edukacyjne i presja grupowa wykorzystywane są do konstruktywnych celów; 

- zachodzi dyfuzja autorytetu z personelu na pacjentów (De Leon, 2003 za: Kennard, 

1983)  

 
Analizując powyższe założenia sformułowano 5 tez, na których oparto funkcjonowanie 

społeczności leczniczej. Należą do nich:  

- udzielanie informacji zwrotnej na wszystkich poziomach (lekarze – lekarzom, 

pielęgniarki – lekarzom, pacjenci – lekarzom) 

- możliwość podejmowania decyzji na poszczególnych szczeblach organizacyjnych 

szpitala (także przez pacjentów) 

- współprowadzenie spotkań (pacjenci wraz z lekarzami lub zamiennie) 
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- konieczność uzyskania konsensusu w podejmowaniu wszelkich decyzji w oddziale 

- społecznym uczeniu się poprzez interakcje, tu i teraz (Koczurowska, za: Jones, 1953) 

 
Dużo bardziej znaną postacią związaną z ruchem społeczności terapeutycznej jest  Charles 

Dederich, twórca Synanonu. W 1958 r. powołał on pierwszą na świecie społeczność 

terapeutyczną dla osób uzależnionych, opartą na założeniach ruchu Anonimowych 

Alkoholików. Cotygodniowe spotkania o charakterze samopomocowym zdobywały coraz 

większą popularność. Rok później Dederich oficjalnie zarejestrował organizację, której celem 

było leczenie ludzi nadużywających substancji psychoaktywnych  bez względu na rodzaj 

substancji. 

Za jego przykładem poszło wielu ludzi tworząc kolejne wspólnoty. Były to m.in.: 

Daytop Village, Gateway House, Gaudenzia, Marathon House, Odyssey House, Phoenix 

House, Samaritan House oraz Walden House. 

Do pierwszych społeczności terapeutycznych w Europie należą Emiliehoeve w Holandii 

(1972) oraz powstała w 1978 r. w Głoskowie wspólnota terapeutyczna MONAR. 

 
SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA  W POLSCE 
 

Pierwszą osobą, która zdecydowała się zaszczepić model społeczności terapeutycznej  

na gruncie polski, był Marek Kotański. Uważał on, że terapia prowadzona w szpitalnych 

murach  

nie przynosi oczekiwanych efektów. Pacjenci traktują pobyt na oddziale jako przymus,  

nie angażują się w proces swojego leczenia; brakuje też atmosfery otwartości i wzajemnego 

zaufania. Kotański chciał przekonać się, jak będą funkcjonować pacjenci, kiedy okoliczności 

zmuszą ich do samodzielnego działania. 

Pierwszy ośrodek powstał w Głoskowie. To właśnie tam Marek Kotański  

z 30 pacjentami Garwolińskiego Sanatorium dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej Lekowo 

zaczął budować pierwszą w Polsce wspólnotę terapeutyczną.  

Głównym założeniem tego „eksperymentu” było „przeniesienie narkomanów w 

miejsce, które nie było szpitalem psychiatrycznym czy inną instytucją, ustawienie ich w takiej 

sytuacji,  

w której nie mieliby już alibi, że to inni zawinili, że na układy nie ma rady, że stworzono coś,  

co ich nie satysfakcjonuje, ale nie mogą przecież tego zmienić”. 

Formowanie się społeczności terapeutycznej było długim i skomplikowanym procesem. 

Konieczne było ustalenie norm postępowania oraz konsekwencji za ich nieprzestrzeganie. 
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Powstał swoisty kodeks moralny, który wśród obserwatorów spoza problemów do dzisiaj 

budzi kontrowersje. Jedną z zasad było bezwzględne odrzucenie przez społeczność każdego,  

kto złamał abstynencję narkotykową lub alkoholową.  

Raz usuniętych osób ponownie do MONARU nie przyjmowano. 

Po dwóch latach terapię skończyli pierwsi „monarowcy”- osoby, które jak napisał Kotański 

„ukończyły cały cykl nauki życia”. To oni pomagali tworzyć kolejne ośrodki MONARU. 

Kotańskiemu udało się stworzyć spójny system oddziaływań, który z niewielkimi 

modyfikacjami przejęły inne ośrodki. Tak jak w MONARZE, w innych społecznościach 

pacjenci przechodzą przez kolejne etapy leczenia.   

Pierwszy etap nauki życia nosi nazwę nowicjatu. Zadaniem nowicjatu jest skonfrontowanie 

narkomana z jego z chorobą; przygotowanie go do zrozumienia przyczyn sięgania po narkotyk. 

Pacjent pracuje nad czystością, punktualnością, zdyscyplinowaniem; włącza się w wypełnianie 

obowiązków ciążących na członkach wspólnoty. Ośrodek zorganizowany jest na zasadach 

przeciętnego domu, w którym się mieszka, pracuje, robi zakupy, planuje wydatki, myśli  

o przyszłości, wspólnie rozwiązuje codzienne problemy, dużo rozmawia ze wszystkimi 

Postawa nowicjusza, jego stosunek do leczenia i innych pacjentów oceniane są i korygowane 

przez całą społeczność. 

Praca w ośrodku pełni bardzo ważną rolę. Z jednej strony warunkuje jego istnienie,  

z drugiej – pozwala młodemu człowiekowi uczyć się odpowiedzialności, systematyczności. 

Kotański zauważa jeszcze jeden jej aspekt: praca „stosowana umiejętnie, jest panaceum  

na chęć brania, leczy lęk, znosi stany przygnębienia, staje się źródłem i sprawdzianem realnych 

możliwości, jest ponadto ukojeniem poprzez swoją normalność”. Pomaga też odbudować 

samoocenę i system wartości. 

Aby przejść na kolejny etap nowicjusz przed społecznością musi rozliczyć się  

ze zrealizowanych przez siebie zadań. Otrzymuje on od członków wspólnoty informacje,  

które mają mu pomóc w tworzeniu planu leczenia na etap domownika. 

Domownik ma liczący się głos w społeczności i może wpływać na kształt i kierunek 

działań z ludźmi. Może wyjść samodzielnie poza obręb domu i pozostawać bez kontroli przez 

krótki okres czasu. „Domownicy po 5-6 miesiącach pozbywają się wielu zachowań 

narkomańskich, odmrażają swoją skutą narkotykami dewiacyjną osobowość... i przekonują się, 

że dopiero teraz zaczynają się ich główne kłopoty. Przedtem nie czuli swoich zaburzeń, byli 

jakby odurzeni narkotykami, jak pszczoły dymem. Teraz - kiedy zabrakło środków 

odurzających - stoją oni oko w oko ze swoim piekielnym nieprzystosowaniem, agresją, lękiem, 

kompleksami niższości, złodziejstwem, odchyleniami seksualnymi itp.” (Kotański, 1984).  
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Jest to też czas, kiedy narkomani pracują nad coraz lepszym wglądem w swoje wnętrze, starają 

się zwerbalizować swoje problemy, rozwiązują wiele spraw. Innymi słowy nabywają 

umiejętności, które będą mogli wykorzystać w życiu poza ośrodkiem. Starają się też nawiązać 

kontakty z domem rodzinnym, by mieć dokąd wrócić po ukończeniu leczenia.  

 Trzeci etap leczenia nosi nazwę monarowca. „Człowiek, który pretenduje do miana 

monarowca, staje przed społecznością i zostaje poddany bardzo krytycznej i drobiazgowej 

ocenie. Kryterium oceny stanowią listy pozytywnych i negatywnych cech - oczywiste, że 

kandydat nie może już mieć jakiejkolwiek cechy negatywnej, musi natomiast wykazać się co 

najmniej kilkoma pozytywnymi. Jeżeli społeczność ma wątpliwości - człowiek ten musi 

jeszcze poczekać, ponieważ decyzja powinna być jednomyślna. Wysoki poziom wymagań w 

stosunku do monarowca podyktowany jest tym, ze uzyskując ten status może on sam stanowić 

o sobie i jest już jakby na obrzeżach społeczności. Danie człowiekowi samodzielności w 

działaniu wystawia go na próbę konfrontacji własnych sił z narkotykami, które z zewnątrz są 

znacznie większym zagrożeniem niż w konfrontacji podczas pobytu w domu Monaru, w 

bardzo ścisłej więzi z grupą. Grupa ma świadomość, że od tej pory jeden z nich wychodzi 

spod, bądź co bądź opiekuńczych i ochraniających skrzydeł społeczności. Na zewnątrz 

monarowiec jest jak saper, który, jak wiadomo, myli się tylko raz w życiu.” (Kotański,1984) 

Na trzecim etapie leczenia środek ciężkość przeniesiony jest ze spraw 

„wewnątrzspołecznościowych” na organizowanie sobie życia na zewnątrz, poza ośrodkiem. 

Staje bowiem przed koniecznością znalezienia mieszkania, pracy a więc tych rzeczy, które 

zwiększają szansę na utrzymanie efektów leczenia. Nie oznacza to, że monarowiec nie 

interesuje się pozostałymi członkami wspólnoty; nadal stanowi wsparcie dla tych, którzy są 

krócej i tak jak reszta podlega ocenie społeczności i kadry terapeutycznej. 

Warto przyjrzeć się bliżej swoistemu systemowi kar i nagród, który obowiązuje we 

wspólnocie. Wszyscy członkowie społeczności mają szereg obowiązków, z których są 

rozliczani. Za złamanie ustaleń grupy, obowiązujących w niej norm lub nie wywiązanie się z 

powierzonych zadań pacjent jest „dociążany”. „Dociążenie” nie jest karą w potocznym tego 

słowa znaczeniu. Ma ono uświadomić danej osobie, że jego niewłaściwe postępowanie pociąga 

za sobą określone konsekwencje. Pacjenci czasami buntują się przeciwko rozliczaniu ich za 

wydawałoby się błahe „wykroczenia”, jak np.: pozostawienie po sobie brudnego kubka lub nie 

wyłączenie światła. Tymczasem uczciwość tych młodych ludzi musi być budowana, 
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kształtowana od samego początku, od takich właśnie drobnych sytuacji. Prawdą jest, że na co 

dzień nikt poza ośrodkiem nie wyciąga konsekwencji za zostawienie zapalonego światła,  

ale jeśli pacjent podczas leczenia zaakceptuje obowiązujące we wspólnocie zasady i będzie się 

do nich stosował, łatwiej mu będzie przyjąć normy obowiązujące w społeczeństwie. 

 Każdy, kto przybywa do ośrodka zapoznawany jest z opracowanymi przez społeczność 

ośrodka punktami, wyjaśniającymi mu, jakie postawy, zdaniem społeczności, sprzyjają, a jakie 

utrudniają wyjście z nałogu. Są to tzw. listy negatywnych i pozytywnych zachowań, 

stanowiące jak gdyby punkty orientacyjne, wytyczające obszary moralnego funkcjonowania 

znajdujących się we wspólnocie ludzi. 

Zachowania negatywne: 

� utrzymywanie dawnych znajomości,  

� cwaniactwo,  

� picie i ćpanie na przepustkach,  

� zaparcie wobec siebie i innych,  

� symulowanie choroby,  

� nieuczciwa praca,  

� nieposzanowanie cudzej własności, - wygodnictwo,  

� życie wspomnieniami,  

� tolerowanie zachowań narkomańskich u siebie i u innych,  

� nuda,  

� zamknięcie się w sobie,  

� ucieczka w muzykę i w sen,  

� uczestnictwo w podziemiu narkomańskim,  

� mówienie źle o ludziach poza psychoterapią,  

� mówienie o sobie: "Jestem wyleczony",  

� myślenie i mówienie o ćpaniu,  

� układowość,  

� znęcanie się nad zwierzętami,  

� izolacja od grupy,  

� nieuczenie się w szkole,  

� wiara w magię pobytu zamiast w ciężką pracę,  
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� niebranie aktywnego udziału w psychoterapiach.  

 

Zachowania pozytywne: 

� przyzwyczajenie do szarości życia codziennego w Monarze,  

� rezygnacja z przyjemności i wygodnictwa,  

� przełamywanie się do robienia rzeczy, których się nie lubi,  

� nawiązywanie kontaktu emocjonalnego z wychowawcą,  

� bezwzględna abstynencja,  

� zaangażowanie w życie ośrodka,  

� szacunek i życzliwość dla ludzi,  

� nieunikanie sytuacji stresujących, a wręcz przeciwnie,  

� bezwzględna nietolerancja osobowości narkomańskiej, - bezwzględna uczciwość 

wobec siebie i innych,  

� myślenie o przyszłości,  

� aktywne uczestnictwo w psychoterapii,  

� pomoc w leczeniu innych,  

� adekwatność aspiracji do własnych możliwości i osiągnięć,  

� rezygnacja ze wspomnień na rzecz konstruktywnego myślenia,  

� konsekwencja w działaniu i myśleniu,  

� traktowanie Monaru jak domu,  

� wiara w szansę wyleczenia. (Kotański, 1984) 

Wspólnota terapeutyczna jest odwzorowaniem społeczeństwa w mikroskali. Każdy z jej 

członków ma określoną funkcję i swoje obowiązki. Gospodarz dba o ład i porządek w domu, 

kierownik pracy rozdziela mieszkańcom zadania i pilnuje, by zostały one należycie wykonane, 

Służba Ochrony Mieszkańców czuwa nad bezpieczeństwem członków społeczności, sprawdza 

trzeźwość pacjentów. To, co uderza w ośrodku, to normalność. Szara codzienność, praca i 

nauka przyzwyczajają człowieka do tego, co go niewątpliwie czeka – przeżywania piękna 

życia   takim, jakim ono jest – bez iluzji i zakłamania. 
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ZAŁOŻENIA SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ 

Pobyt w społecznościach terapeutycznych trwa z reguły od 12 do 24 miesięcy, chociaż 

istnieją też programy krótkoterminowe (półroczne). 

We wspólnocie istnieje podział ról i zadań, stanowiska i szczeble kariery, prawa, 

obowiązki i przywileje, organy władzy wykonawczej, ustawodawczej  

i sądowniczej.(Koczurowska) Daje to okazję do wchodzenia w różnorodne interakcje 

społeczne; dzielenia się doświadczeniem i przemyśleniami. Jednym z zadań społeczności 

terapeutycznej wyrobienie w pacjentach umiejętności nawiązywania i utrzymywania 

autentycznych, społecznie akceptowanych relacji interpersonalnych. Jest to również okazja, by 

nauczyć się radzenia sobie  

z trudnościami i szansa uzyskania większej niezależności i odpowiedzialności za siebie i 

innych. 

Nad funkcjonowaniem społeczności czuwają zespoły, w których skład wchodzą 

psychologowie, pedagodzy, pracownik socjalny oraz neofici. 

Podstawową formą aktywnością jest praca oraz nauka i zabawa. Wszyscy pacjenci 

zobowiązani są do uczestniczenia w terapii (indywidualnej i grupowej), spotkaniach 

społeczności oraz zajęciach kulturalno – oświatowych organizowanych w czasie wolnym  

od pracy. 

Ważnym elementem oddziaływań są codzienne spotkania wspólnoty. Są one okazją  

do omówienia bieżących wydarzeń, relacji miedzy członkami społeczności, rozstrzygnięcia 

konfliktów. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania pewnych reguł, które wypływają  

z następujących założeń: 

- każdy się myli; grupa spotkaniowa nie jest miejscem sporów o to, kto ma rację;  

nie jest to grupa dyskusyjna 

- nikt nie jest doskonały 

- lider grupy jest także otwarty na konfrontację 

- jeśli jedna osoba stara się powiedzieć ci coś o tobie, może to być jej problem;  

jeśli dwie osoby mówią to samo, powinieneś zwrócić na to uwagę; kiedy natomiast 

sześć osób mówi to samo, należy zacząć akceptować to, co mówią 

- z grupy wynosisz tyle, ile do niej wnosisz 
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Praca grupy spotkaniowej oparta jest na doświadczaniu „tu i teraz”; prowadzi do rozbudzenia 

świadomości w odniesieniu do samego siebie i drugiego człowieka. Drogą do osiągnięcia tego 

celu jest przede wszystkim otwarta komunikacja. 

„Dążenie do swobodnego porozumiewania się stanowi naczelną ideę i główne zadanie 

społeczności, wokół którego koncentrują się wszystkie cele i dążenia, zasady i formy pracy.” 

(Koczurowska, za: Kraft, 1966) 

  
Prawidłowo funkcjonująca wspólnota terapeutyczna opiera się na 5 podstawowych zasadach: 
 
Zasada demokracji – każdy członek społeczności w równym stopniu ma prawo decydowania 

o społeczności; realizacja tej zasady wpływa korzystnie na funkcjonowanie pacjenta, wzrost 

jego zaangażowania, samodzielność i samokontrolę. 

 
Zasada konsensusu – żadna decyzja nie może zostać uznana za słuszną czy obowiązującą, 

dopóki nie znajdzie uznania i poparcia wszystkich zainteresowanych. 

 
Zasada permisywności -  zakłada akceptację i zrozumienie pacjenta, tolerancję wobec jego 

zaburzonych i niewłaściwych zachowań, dążenie do zrozumienia podejmowanych przez niego 

form aktywności. 

 
Zasada uczestnictwa i wspólnoty – wszystkie sprawy członków społeczności są sprawami 

wspólnymi; zasada to oznacza wzajemne zrozumienie, pomoc oraz troskę o dobro drugiego 

człowieka. 

 
Zasada realizmu – sprowadza się do dostarczania społeczności bezpośrednich doświadczeń, 

umożliwiających w ten sposób konfrontację nabytych społecznych umiejętności z otaczającą 

rzeczywistością  (Koczurowska, za: Bizoń, 1980; Kraft, 1966) 

 
W społeczności obowiązują także: 

� Abstynencja od wszystkich substancji psychoaktywnych 

� Niestosowanie przemocy wobec innych 

� Otwartość i ograniczone zaufanie 
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CZYNNIKI LECZNICZE W SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ 
 

Zwolennicy społeczności terapeutycznej uważają, że o jej skuteczności decyduje 

możliwość odwoływania się w pracy z pacjentem do jego autentycznych doświadczeń  

i przeżyć, w których terapeuta może uczestniczyć. Ich zdaniem członkowie wspólnoty poddani 

są oddziaływaniom korekcyjnym, wychowawczym przez całą dobę. Codzienne sytuacje stają 

się dla pacjentów źródłem wiedzy na temat samego siebie, swoich ograniczeń i umiejętności. 

Środowisko społeczności daje poczucie przynależności, stwarza szansę rozwoju i 

samorealizacji; pozwala zaspokoić podstawowe ludzkie potrzeby, a to z kolei daje wiarę w 

wyzdrowienie, nadzieję na zmianę, odwagę do przyznania się do błędów, sprzyja 

poszukiwaniu własnej drogi życiowej. 

 
Wymienia się 11 czynników leczniczych społeczności terapeutycznej. Należą do nich: 
 
Wpajanie nadziei – nadzieja na rozwiązanie własnych problemów, poprawę 

samopoczucia wpajana i podtrzymywana przez terapeutę i innych członków wspólnoty, 

wyrażana jest w ustosunkowaniu się do celów terapii poprzez pryzmat oczekiwań 

społeczności, sprzyja wystąpieniu innych elementów leczniczych, a tym samym zwiększa 

efektywność grupowego oddziaływania. 

 

Przekazywanie informacji – rady, sugestie dotyczące rozumienia i rozwiązywania 

życiowych problemów, które terapeuta i inni członkowie grupy przekazują pacjentowi, 

przyczyniają się do znacznego uświadomienia sobie istoty własnych zaburzeń; zwiększają 

przez to prawdopodobieństwo rozumienia siebie i innych. 

 
Uniwersalność problemów – pacjenci rozpoczynający leczenie zwykle przekonani są  

o wyjątkowości swoich problemów, lęków, trudności i niepowodzeń. Ze względu na własną 

odmienność czują się samotni, nieszczęśliwi, izolowani od grupy. Odkrycie, że pozostali 

członkowie grupy mają podobne problemy, czy czują podobnie, daje poczucie wspólnoty  

z innymi, zapewnia bezpieczeństwo grupowe. 

 

Altruizm  – większość osób uzależnionych uważa, że nie zasługuje na uczucia innych,  
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że nie jest dla innych wartością. Pomagając innym, osoby uzależnione mają okazję zwiększyć 

poczucie własnej wartości, odkryć, że można być dla kogoś ważnym i potrzebnym. 

 
Korektywna rekapitulacja doświadczeń wczesnodziecięcych – jej aspekt leczniczy 

przejawia się przede wszystkim w znaczeniu, jakie ma uświadomienie sobie przez pacjenta, 

poprzez odtworzenie w bezpiecznej atmosferze przykrych sytuacji z dzieciństwa, ich wpływu  

na rozumienie samego siebie, czyli genezy niektórych zaburzeń zachowania w stosunku  

do innych. 

 

Socjalizacja – nabywanie nowych, efektywnych technik zachowań społecznych 

przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania w środowisku zewnętrznym. Poprzez 

stosowanie odpowiednich technik zachowań społecznych przyczynia się do usprawnienia 

funkcjonowania w środowisku zewnętrznym. Poprzez stosowanie odpowiednich technik 

pacjenci mają okazję „wypróbować” swoje nowe zachowania, dostrzec, jaki wpływ wywierają 

one na innych ludzi i jakie przynoszą korzyści im samym. 

 

Zachowania naśladowcze – obserwacja zachowań terapeuty i innych członków grupy 

prowadzi do przyswojenia sobie określonych zachowań, gestów, sposobów wyrażania emocji  

i traktowania ich jak własne. 

 
Interperencjalne uczenie się -  dzięki informacjom zwrotnym od innych  

i samoobserwacji członek społeczności staje się świadomy nie tylko znaczenia swoich 

zachowań interpersonalnych, ale także zaczyna zdawać sobie sprawę z wpływu własnego 

zachowania  

na uczucia innych i kształtowanie opinii związanych z jego osobą. Satysfakcjonujące relacje 

interpersonalne warunkują osłabienie lęku społecznego, a tym samym – podwyższenie 

samooceny, zwiększenie autonomii i skuteczności własnych działań. 

 
Spójność grupy – wynika z ważności grupy i poszczególnych jej członków dla 

każdego z uczestników. W warunkach wzajemnej akceptacji i zrozumienia człowiek jest 

bardziej skłonny do wyrażenia i poznania samego siebie. 

 

Katharsis – wiara w pozytywny efekt podjętej terapii umożliwia odreagowanie, 

poprzez ponowne przeżycie w atmosferze bezpieczeństwa, napięć związanych z problemami 
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emocjonalnymi, a tym samym odblokowuje zdolności do pozytywnego przezywania różnych 

sytuacji życiowych. 

 
Uświadomienie sobie egzystencjalnych aspektów bytu – nieuchronność pewnych 

zjawisk ludzkiej egzystencji, takich jak ból czy śmierć, od których nie ma ucieczki; zdanie 

sobie sprawy z wyłącznej odpowiedzialności za własne życie, niezależnie od tego, ile mogą 

pomóc inni, ułatwia przeniesienie zdobytych w grupie doświadczeń w realia życia 

codziennego.(Koczurowska) 

 
 
 
Badania wskazują na dodatkowe, istotne czynniki terapeutyczne tkwiące  

w społeczności terapeutycznej, takie jak: 

- substytut rodziny 

- stała, prosta filozofia 

- równowaga miedzy demokracją, autonomią i terapią 

- uczenie się zachowań społecznych poprzez specyficzne interakcje 

- uczenie się poprzez sytuacje kryzysowe 

- terapeutyczny aspekt wszystkich rodzajów aktywności 

- odpowiedzialność za własne zachowanie 

- wzrost poczucia własnej wartości poprzez twórczy, aktywny udział w życiu 

społeczności 

- uzewnętrznianie pozytywnych wartości 

- konfrontacja 

- pozytywna presja rówieśnicza 

- uczenie się rozumienia i wyrażania własnych emocji 

- zmiana wadliwych postaw społecznych 

- poprawa więzi rodzinnych. (Kooyman, 2002). 
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ROZDZIAŁ II 

ADVENTURE THERAPHY. ZAŁOŻENIA I MODELE PEDAGOGIKI PRZYGODY.  

 

W ostatnich latach popularne stało się podejmowanie w ramach działalności 

turystycznej i sportowej zajęć, w których w mniejszym lub większym stopniu występuje 

element ryzyka. Formy aktywności, jak wspinaczka górska, skoki spadochronowe, 

nurkowanie, żeglarstwo, baloniarstwo czy survival określa się mianem „ryzykownej rekreacji” 

(risk recreation)  

lub „plenerowej rekreacji przygodowej” (outdoor adventure recreation). Według Alana Ewerta 

„plenerowa rekreacja przygodowa to niekonsumpcyjna aktywność rekreacyjna odbywająca się  

w ośrodkach plenerowych, zawierająca element ryzyka realnego czy też uświadamianego,  

której wynik jest nieznany, a wpływ na nią ma zarówno uczestnik, jak i warunki środowiska„ 

(Jagodziński, 2000). Definicję tę uzupełnia C. R. Jensen podkreślając, iż w przygodowych 

formach aktywności „nacisk nie jest położony na wygrywanie lub przegrywanie, lecz na 

stawianie czoła wyzwaniom naturalnego środowiska” (Jensen, 1995, za: Sas-Nowosielski, 

2002). 

Walory wychowawcze i terapeutyczne przygodowych zajęć na łonie przyrody docenił  

i jako pierwszy włączył do precyzyjnie zaplanowanego programu pedagogicznego Kurt Hahn.  

W 1941 r. założył on szkołę Outward Bound, w której początkowo uczył marynarzy 

brytyjskich, jak mają przetrwać w ekstremalnych warunkach, w jakich mogą się znaleźć po 

katastrofie statku. Po wojnie na organizowane kursy zaczęli też uczęszczać zwykli obywatele, 

dla których stać się one miały szkołą kształtowania cech charakteru, ułatwiających 

funkcjonowanie w warunkach społecznych. Zaobserwowano, iż kilkudniowe biwaki w lesie, 

wspinaczki z górną asekuracją, zjazdy na linie, poranne biegi kończące się kąpielą w lodowatej 

wodzie czy symulowane akcje ratownicze, zmagania z różnymi przeciwnościami 

„przygotowują młodego człowieka  

do współżycia, współdziałania i wypełniania zadań stojących przed społecznością grupową”.  

Z kolei pogłębianie świadomości społecznej czyni wychowanków ludźmi wytrwałymi,  

a wpajane im podstawowe umiejętności i nawyki o użytecznym znaczeniu – życiowo 

zaradnymi w każdej sytuacji. Szybko przekonano się o olbrzymim potencjale wychowawczym 

tego typu zajęć uruchamiając specjalistyczne programy dla niedostosowanych społecznie 

(narkomanów, alkoholików, przestępców), zgwałconych kobiet, osób cierpiących na chorobę 

afektywną, doświadczających porażek w pracy zawodowej (Sas-Nowosielski, 2002 za: 

Roberts, 1997). 
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U podłoża koncepcji Hahna leżało przekonanie o wartości przekształcania przeżyć  

w prawdziwe czyny oraz przezwyciężania samego siebie, własnych ograniczeń i lęków. 

Hahn chciał rozwijać w młodych ludziach kreatywność, spontaniczność; pomagać im  

w odkrywaniu własnego potencjału, konfrontowaniu swoich umiejętności z wyzwaniami dnia 

codziennego. Nakłaniał do podejmowania samodzielnych decyzji, ponoszenia konsekwencji 

własnych działań i przejmowania inicjatywy. Wszystkie proponowane zajęcia odbywały się  

w niedużych grupach, co sprzyjało rozwijaniu umiejętności społecznych. 

W szkołach Outward Bound prowadzono dodatkowe zajęcia, takie jak: 

- Służba bliźniemu (wprowadzono tu między innymi elementy ratownictwa górskiego  

i morskiego),  

- Trening fizyczny (wyrabiający wytrwałość, odwagę), 

- Realizacja projektów na obszarze technicznym, rzemieślniczym, umysłowym, 

- Organizacja spływów kajakowych, wypraw żeglarskich, narciarskich, wędrówek 

górskich (Meyer, 2003, za: Antes, 1994). 

Miały one przyczynić się do wychowania człowieka wszechstronnego, świadomego swoich 

możliwości i umiejętności oraz wytrwałego w swoich działaniach. Osiągnięciu tego celu 

sprzyjać miało zbieranie doświadczeń związanych z naturą, doświadczanie silnych przeżyć,  

a także opieranie się na wspólnym poczuciu odpowiedzialności za przebieg planowanych 

działań. 

 Programy Outward Bound z powodzeniem zaczęto wykorzystywać w Stanach 

Zjednoczonych i innych krajach Europy Zachodniej. Wraz ze wzrostem popularności modele 

oddziaływań wykorzystujących elementy przygody i podwyższonego ryzyka ulegały licznym 

przemianom. 

W Stanach Zjednoczonych pierwsze szkolenia oparte były na przekonaniu,  

że edukacja przygodowa jest uniwersalną formą oddziaływań, skuteczną w odniesieniu  

do wszystkich grup odbiorców. Zwolennicy tego modelu – noszącego nazwę Mountains Speak 

Themselves (MST) -  twierdzili, iż przeżycia, które towarzyszą uczestnikom są na tyle 

pozytywne, budujące i dające  mnóstwo energii, że automatycznie wpływają one na zmianę 

postaw i kształt codziennego życia.  

Założenie to spotkało się z dużą krytyką. Jednym z zarzutów było to, że MST nie jest 

oparty na rzetelnej wiedzy na temat specyficznych problemów, z jakimi borykają się klienci 

kursów. Rola instruktorów ograniczona była jedynie do organizowania zajęć; nie brali oni 

aktywnego udziału w realizowaniu zadań, nie wspierali też w żaden sposób procesu 

terapeutycznego. 
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James (1980) zwracał uwagę, iż brak znajomość dynamiki procesów grupowych  

oraz mechanizmów funkcjonowania człowieka przez osoby odpowiedzialne za przebieg kursu 

obniżają efektywność prowadzonych szkoleń. Było to o tyle istotne, że oferta Outward Bound 

skierowana była również do grup o specyficznych potrzebach edukacyjnych, takich jak osoby 

nadużywające alkoholu, uzależnione od narkotyków lub młodzież sprawiająca trudności 

wychowawcze. 

Krytyka ze strony Jamesa dotyczyła trzech obszarów: 

1. MST nie jest oparty na rzetelnej wiedzy na temat problemów, z którymi borykają się 

klienci; 

2. zbyt mało jest dowodów na to, że realizacja głównych założeń MST wpływa  

na zmianę określonych zachowań; 

3. aby odnieść zamierzony skutek, wszelkie oddziaływania powinny być skoncentrowane  

na  korekcji nieprawidłowego zachowania; postawy. 

Niejako w odpowiedzi na stawiane zarzuty model MST został uzupełniony o kolejne elementy. 

Najbardziej znaczącą zmianą było rozszerzenie kompetencji instruktorów. Instruktor stał się 

doradcą i moderatorem; osobą kształtującą procesy grupowe. 

W odróżnieniu do MST, gdzie główny nacisk kładziono na doświadczenie samo  

w sobie, model Outward Bound Plus (OBS) skupiał uwagę na budowaniu związku między 

doświadczeniem zdobywanym podczas szkoleń a codziennością. Uczestnicy byli zachęcani  

do głębszego wglądu w siebie i refleksji nad możliwością wykorzystania nabytych 

umiejętności w życiu prywatnym, rodzinnym bądź zawodowym.  

Instruktor realizował ten sam scenariusz zajęć dopóki uczestnicy nie wykonali zadania 

prawidłowo. Po zakończeniu zajęć zbierał on całą grupę i wspólnie z kursantami analizował 

wydarzenia minionego dnia. Poprzez zadawanie pytań skłaniał uczestników, by określili i 

ocenili swoją postawę i zachowanie; pokazywał też, jak mogą zdobyte doświadczenie 

wykorzystać  

np. w pracy zawodowej.  

 Najmłodszą historycznie generacją szkoleń Outward Bound jest Model Metaforyczny. 

Szczególny nacisk kładzie on na rozwijanie kompetencji przydatnych w codziennym 

funkcjonowaniu. Punktem wyjścia dla wszelkich oddziaływań edukacyjnych jest bagaż 

doświadczeń i umiejętności uprzednio zdobytych przez kursantów. Zajęcia prowadzone są  

w taki sposób, by uczestnicy szkolenia odkryli metaforę między tym, co aktualnie przeżywają  
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a zdarzeniami ze swojego życia. Dzięki introspekcji kursanci sami starają się określić, co jest 

ich głównym problemem, i jak mogą nad nim pracować. W tym modelu dużą rolę odgrywają 

absolwenci wcześniejszych szkoleń: są oni liderami grupy i wzorami do naśladowania. 

Prowokują oni uczestników do odrzucenia stereotypów i przyjętych strategii rozwiązywania 

problemów; motywują do poszukiwania nowych rozwiązań. 

Rolą instruktora jest wprowadzenie kursantów w pewną przestrzeń, pełną symboli i metafor. 

Można zauważyć pewną analogię między metodami wykorzystywanymi w Modelu 

Metaforycznym, a metodą harcerską. Tradycją jest, że na początku każdej zbiórki czytana  

lub opowiadana jest gawęda mająca nakreślić harcerzom tematykę, w której będą się obracać.  

Nie pokazuje ona problemu wprost, ale skłania do odniesienia się do tematu w oparciu  

o analizę własnych przeżyć i doświadczeń. 

Model Metaforyczny niewiele różni się od Outward Bound Plus. Duży nacisk kładzie 

się tu na intraspekcję i znalezienie powiązań, metafor między własną przeszłością, tym co 

aktualnie udaje się wydobyć ze szkolenia, a kształtowaniem przyszłości. 

 

Ogólnie rzecz biorąc mianem edukacji przygodowej określa się oddziaływania,  

które wykorzystują elementy ryzyka, przygody oraz różnorodność środowiska przyrodniczego  

w celu osiągnięcia określonych  rezultatów wychowawczych i edukacyjnych (Hirsh, 1999). 

Aby daną aktywność można było uznać za działanie wpisujące się w nurt edukacji 

przygodowej, musi ona spełniać szereg warunków (Horwood, 1999). Jednym z elementów 

składowych jest ryzyko. Wspólny element ryzyka i przygody staje się katalizatorem przeżyć  

na różnych płaszczyznach emocjonalnych, a zwłaszcza w sferze poznawczej. Pozwala 

uczestnikom sprawdzić się w sytuacji trudnej i wypracować strategie zachowania się  

w warunkach silnego stresu. Działania podejmowane przez uczestników uczą pracy w zespole  

i przygotowują do przebywania w różnych warunkach. Kursanci niejako zmuszeni są do 

wzięcia pełnej odpowiedzialności za własne decyzje i poniesienia ewentualnych konsekwencji. 

Świadomość niebezpieczeństwa oraz niepewność, co do skutków przedsięwzięcia bywa 

źródłem skrajnych emocji. Analiza własnego zachowania i zachowania pozostałych członków 

grupy może być pretekstem do oceny własnej postawy, wychwycenia zarówno pozytywnych,  

jak i negatywnych cech; pozycji zajmowanej w danej grupie oraz relacji pomiędzy 

poszczególnymi osobami. Zdobyta w ten sposób wiedza staje się punktem wyjścia  

do oddziaływań korekcyjnych. 

Reasumując: aby danej formie aktywności przygodowej nadać aspekt wychowawczy  

lub edukacyjny musi ona zawierać następujące elementy:  
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- ryzyko; 

- działanie wywołujące u uczestników silne emocje; 

- nieuniknione konsekwencje podejmowanych działań; 

- trudny do przewidzenia rezultat działań; 

- chęć i zaangażowanie uczestników. 

Hammerman (1994) podaje kryteria, które podkreślają przede wszystkim aspekt edukacyjny.  

Należą do nich: 

- efektywne nauczanie i realizm w nauczaniu; 

- wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności; 

- poznanie środowiska przyrodniczego; 

- respektowanie i poszanowanie praw natury; 

- rozwijanie świadomości uczestników; 

- stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku. 

 

Wśród zalet edukacji przygodowej wymienia się między innymi łatwość w przyswajaniu 

wiedzy poprzez aktywne uczestnictwo w proponowanych zajęciach (Lindsay, Ewert, 1999). 

Podejmowane działania ułatwiają zrozumienie istoty i znaczenia poszczególnych elementów 

oraz zaobserwowanie zachodzących związków przyczynowo – skutkowych. Dzięki temu 

młodzi ludzie uczą się przewidywania skutków swojego postępowania i odpowiedzialności za 

swoje czyny. Duża aktywność ruchowa, wspólne ćwiczenia i zabawy, często związane z 

ryzykiem  

i odpowiedzialnością, sprzyjają zwiększeniu dyscypliny i uczą współpracy; stwarzają też 

płaszczyznę do budowania zaufania w zespole. 

Wszystkie elementy, takie jak spanie pod jednym dachem, zdobywanie pożywienia i wspólne 

przygotowywanie posiłków sprzyjają integracji, nawiązywaniu więzi przyjacielskich  

i partnerskich. 

Przygodowe formy aktywności zbliżają ludzi do środowiska przyrodniczego, uczą 

zachowania się w nim i wyrabiają troskę o jego stan i wizerunek. Zdaniem Forda (1981) 

kontakt z naturą niesie jeszcze jedną korzyść: przez obcowanie z przyrodą ludzie stają się 

bardziej wrażliwi, świadomi swojego miejsca i roli w otoczeniu społeczno-przyrodniczym. 

Edukacja przygodowa skupia się bowiem na zależności między żywymi organizmami a ich 

środowiskiem oraz wpływie, jakie wywiera społeczeństwo na procesy zachodzące w 

przyrodzie (Priest, Gass, 1997).  
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Uczestnicy Outward Bound  zostają „wrzuceni” w obce dla nich środowisko, w którym muszą 

wykazać się określonymi umiejętnościami, takimi jak: zdobywanie pożywienia, 

przygotowywanie posiłków, wytworzenie prostych narzędzi, ustawienie i rozpalenie ogniska. 

Uczą się w ten sposób zaradności, rozwijają kreatywność; stają się bardziej samodzielni. 

Wyjście cało z opresji lub trudnej sytuacji noszącej znamiona niebezpieczeństwa daje ludziom 

poczucie, że nie ma sytuacji, w których by sobie nie poradzili. 

Przygodowe formy aktywności to nie tylko obozy przetrwania, gdzie wszystko zależy  

od uczestników, ale także żeglarstwo, wspinaczka skałkowa, obozy wędrowne, spływy 

kajakowe lub nurkowanie. Wymienione dyscypliny sportu oprócz elementu ryzyka i przygody, 

mają też aspekt wychowawczy. Uczą zaufania, odpowiedzialności i współpracy; pozwalają 

spróbować swoich sił w zmaganiach z naturą. 

Niewątpliwą zaletą pedagogiki przygody jest to, że mogą z niej czerpać wszyscy,  

bez względu na wiek, płeć lub pochodzenie społeczne. W Stanach Zjednoczonych i Europie 

Zachodniej popularne są szkolenia Outward Bound dla osób z problemem alkoholowym, 

uzależnionych od narkotyków, ofiar przemocy i nastolatków sprawiających trudności 

wychowawcze. Coraz częściej w rekreacji ryzyka biorą udział osoby niepełnosprawne 

ruchowo. Niepełnosprawni z powodzeniem nurkują, wspinają się, zdobywają odległe zakątki 

świata.  

Za przykład służyć może wyprawa trekingowa zorganizowana przez Centrum Niezależnego 

Życia z Ciechocinka. Uczestnicy przebyli ponad 10 tysięcy kilometrów od Santiago – stolicy 

Chile, przez całą Amerykę Południową. Część trasy pokonano samochodem terenowym, część 

statkiem a resztę bezpośrednio na wózkach inwalidzkich. Podczas pobytu w górach Patagonii 

wszyscy brali udział w szkoleniu wspinaczkowym, w trakcie którego doskonalone były 

metody zabezpieczenia i asekuracji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 

alpinistycznego,  

co miało przygotować trekistów do kolejnych wyzwań. Uczestnicy wyprawy udowadniają,  

że każdy jest w stanie samodzielnie rozwiązywać swoje problemy, podejmować niezależne 

decyzje i samodzielnie kształtować swoje życie.  

Sport jest też okazją do wyjścia z izolacji, spotkania z ludźmi, zawarcia nowych 

znajomości; pozwala poczuć, że „wszyscy jesteśmy tacy sami”. Taki właśnie założenie  stało 

się punktem wyjścia dla działalności CTP Nautica z Krakowa – organizatora wyjazdów dla 

nurków niepełnosprawnych. Swobodne poruszanie się w toni wodnej daje poczucie 

niezależności, co ma szczególne znaczenie dla osób spędzających większość swojego życia na 

wózkach inwalidzkich, a także posiadających inne ograniczenia fizyczne. Nurkowanie pomaga 
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odkryć nieznane dotąd możliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły i 

przekroczyć barierę fizycznej niepełnosprawności. Zanurzenie w podwodnym świecie dla 

niektórych może być momentem przełomowym, a dla wielu pasją na całe życie.  

Osoby niepełnosprawne nurkują w normalnym sprzęcie z drobnymi modyfikacjami. Używają 

takich samych aparatów, automatów oddechowych i kamizelek. Specyficzne właściwości 

wody sprawiają, że zanurzając się w niej człowiek staje się niemal nieważki. Woda daje 

poczucie lekkości i swobody; pomaga niepełnosprawnym odkryć nieznane dotychczas 

możliwości ruchowe własnego ciała, uwierzyć we własne siły i znaleźć nową drogę walki  

z krępującymi ograniczeniami. Tego rodzaju przeżycie powoduje, że osoba niepełnosprawna 

jest w stanie uwierzyć, że może wiele dokonać. Uprawianie nurkowania dodaje pewności 

siebie, uczy wiary we własne możliwości i przede wszystkim pozostawia niezapomniane 

wspomnienia. 

Pedagogika przygody ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednym  

z argumentów negujących ten rodzaj oddziaływań jest niewielka trwałość uzyskanych efektów 

oraz pierwiastek niebezpieczeństwa. Większość sportów, które wykorzystywane są w rekreacji 

ryzyka, to sporty partnerskie: wymagające odpowiedzialności za siebie i  partnera, 

wzajemnego zaufania, współpracy i wsparcia. Każde uchybienie, złamanie zasad 

bezpieczeństwa, uleganie panice grozi wypadkiem, czasem wręcz utratą życia. Jednak wbrew 

obiegowej opinii podczas uprawiania sportów ekstremalnych wypadki zdarzają się stosunkowo 

sporadycznie. Uważam,  

że nie należy ulegać negatywnym wyobrażeniom kształtowanym przez media (jeśli dojdzie  

do wypadku jest to nagłaśniane przez media, analizowane, a wnioski - często błędne - 

generalizowane są na całe środowisko sportowców ekstremalnych). 

Nie brakuje również przykładów wykorzystania edukacji przygodowej w resocjalizacji 

osób niedostosowanych społecznie; zwłaszcza uzależnionych od środków odurzających. 

Pacjenci ośrodków terapii uzależnień prowadzonych przez MONAR biorą udział w pieszych 

wędrówkach, spływach kajakowych, wyprawach rowerowych, wspinają się.  

Osobiście miałam przyjemność dwukrotnie uczestniczyć w plenerowych formach aktywności 

skierowanych do młodzieży uzależnionej. Pierwszym tego typu doświadczeniem był dla mnie 

wyjazd nurkowy nad Jezioro Hańcza, zorganizowany w grudniu 2004 roku dla pacjentów  

i neofitów Ośrodka Pomocy dla Młodzieży Uzależnionej „Radość”. 

Kuba Ciecierzyński, którego podopieczni mają możliwość ukończenia w trakcie terapii kursu 

nurkowania podkreśla, że nawet jeśli nie zarażą się oni pasją i nie będą chcieli kontynuować 
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podwodnej przygody, to zdobycie licencji płetwonurka jest dla nich powodem do dumy, 

ponieważ udało im się pokonać strach i własne ograniczenia bez żadnych „wspomagaczy”.  

Aby to osiągnąć musieli nauczyć się zaufania do drugiego człowieka, brania 

odpowiedzialności za partnera, współpracy i komunikacji. Tego nie da się nie zauważyć. 

Doświadczenia wyniesione z kursu pobudzają do myślenia, a przepracowywane dodatkowo 

podczas sesji terapeutycznych mają szansę korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie w 

codziennym życiu. 

We wrześniu 2005 roku brałam udział w obozie wspinaczkowym o charakterze terapeutyczno 

– kondycyjnym wraz z pacjentami EKO „Szkoły Życia” w Wandzinie. 

Oba te wyjazdy skłoniły mnie do poszukiwania publikacji i badań, które uzasadniłyby 

wykorzystanie sportów podwyższonego ryzyka w pracy resocjalizacyjnej i terapeutycznej. 

Szukałam również odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie świadomie podejmują ryzyko. 

Okazuje się, że jedną z przyczyn dla których ludzie angażują się w sporty o podwyższonym 

stopniu ryzyka jest potrzeba zdystansowania się do świata, który nas otacza, ucieczka od szarej 

codzienności; zawieszenia się w „bezczasie”, doświadczenia czegoś fascynującego, jakby z 

innej rzeczywistości. Zjawisko radykalnego, choć niezbyt głębokiego wybicia z codzienności  

Roger Caillois określił mianem illinx . Domeną tego obszaru funkcjonowania człowieka jest 

„oszołomienie”, którego dostarczają m.in. jarmark, wesołe miasteczko i oczywiście alkohol  

oraz narkotyki.  

„Typowo współczesnym sposobem osiągania stanów ekstatycznych i transowych są sporty 

ekstremalne, zwłaszcza te, które nie tylko wymagają specyficznych umiejętności, ale 

dodatkowo rozgrywają się  w bardzo nietypowych warunkach. Przykładem mogą być 

nurkowania głębinowe, skoki ze spadochronem, bungee jumping, speleologia i surfing.  

W tego rodzaju działaniach na pierwszy plan wysuwa się element doznaniowy, prowadzący  

do stanów ekstatycznych i transowych. Sporty ekstremalne dostarczają bowiem niesłychanie 

bogatej pożywki uwadze, wymagając od praktykującego miłośnika koncentracji napiętej  

do granic możliwości (...) Takie wmuszenie uważności, zarówno w stosunku do 

rzeczywistości, jak i stanów własnego ciała pełni rolę analogiczną do tej, jaką pełnią narkotyki 

(...) to owa napięta uważność – wraz z uchwyconymi przez nią doznaniami – stanowi o 

atrakcyjności całego przedsięwzięcia.” (Charaktery, nr 5 (100) / 2005, s.11-12). 

Przytoczone fragmenty stanowią potwierdzenie, że istnieje pewne podobieństwo 

między sportem ekstremalnym a środkami odurzającymi. Można więc zaryzykować 

twierdzenie,  

że aktywność wiążąca się z ryzykiem ma szansę stać się środkiem zastępczym, alternatywą  
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dla narkotyków. Udział w rekreacji ryzyka umożliwia ponadto zaspokojenie własnych 

specyficznych potrzeb. Dowodzi tego Katarzyna Kaliszewska, która badała temperamentalne  

i osobowościowe uwarunkowania wspinaczki wysokogórski. Uzyskane wyniki wskazują, iż 

dla części (osoby dobrze przystosowane społecznie) wspinaczka wysokogórska stanowiła 

okazję  

do zaspokojenia potrzeby poszukiwania intensywnych doznań emocjonalnych poprzez eksplorowanie 

nowych i ciekawych miejsc, a także do zdrowej rywalizacji z innymi wspinaczami i do „wyżycia się”. 

W drugiej grupie badanych znaleźli się badani „nieprzystosowani społecznie”,  

z trudem podejmujący i podtrzymujący kontakty społeczne, zahamowani i nieśmiali w tych 

kontaktach, mający wyraźne problemy z adaptacją do nowego środowiska, podatni  

na doświadczanie negatywnych emocji, raczej pasywnych i bojaźliwych w działaniu, 

pesymistów i mających trudności z kontrolowaniem impulsów. Chodząc wysoko w góry 

zaspokajali potrzebę uznania społecznego i prestiżu, która u tych osób ma podłoże 

neurotyczne. Tacy ludzie angażują się w uprawianie wspinaczki, ponieważ pozwala im ona 

nawiązać kontakty emocjonalne z ludźmi i sprawdzić się w bardzo trudnych warunkach.  

Katarzyna Ombach na potrzeby pracy magisterskiej prowadziła badania 

Kwestionariuszem Ukrytej Motywacji Nurkowania (KUMN). Wynika z nich, że nurkowanie 

postrzegane jest jako czynność dostarczająca pozytywnych przeżyć, relaksująca i odprężająca, 

która nie wzbudza silnego pobudzenia (jak można by sądzić w przypadku sportu 

ekstremalnego). Osoby uprawiające nurkowanie swobodne można z kolei podzielić na 3 grupy 

(motywacja związana jest z typem osobowości):  

Pierwszą z nich stanowią osoby stabilne emocjonalnie, otwarte na nowe doświadczenia. 

Przeważającym jest tu motyw „poznawczo-edukacyjny”, zgodnie z którym nurkowanie jest 

sposobem na poznanie nowego, fascynującego świata podwodnego. Dodatkowo, zwłaszcza dla 

osób ekstrawertywnych, istotny może być aspekt „społeczno-towarzyski”, ze względu  

na możliwość zdobywania nowych kontaktów towarzyskich w środowisku nurkowym. 

Druga grupa płetwonurków, to osoby neurotyczne, u których pojawia się silna potrzeba 

wyciszenia, ucieczki przed problemami świata zewnętrznego. 

Trzecią grupę stanowią osoby niedowartościowane, posiadające „neurotyczną potrzebę 

uznania i mocy”. Dla tych nurków schodzenie na coraz większe głębokości jest sposobem  

na potwierdzenie własnej wartości i podniesienie poziomu samooceny.  

Można tu mówić o motywie „poszukiwacza przygody” i „ambicjonalnym”, „z wyraźnym 

podkreśleniem, że nie chodzi tu o zdrowe ambicje sportowe, ale o zachowanie przesadnie 

ambicjonalne, których głównym celem jest uzyskanie aplauzu społecznego”. Podział ten  
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nie jest jednak wyczerpujący, ponieważ nurkowanie, podobnie jak inne rodzaje aktywności  

ma charakter polimotywacyjny. Oznacza to, że dana osoba może kierować się w pewnym 

stopniu każdym z wymienionych motywów, z tym że zazwyczaj jeden z nich jest szczególnie 

silny. (Ombach, 2002). 

Przytoczone badania potwierdzają, że aktywność sportowa zaspokaja takie potrzeby 

psychiczne, jak potrzebę osiągnięć, bezpieczeństwa i afiliacji, a więc te sfery, które u osób 

niedostosowanych społecznie uległy zaburzeniu.  

Zjawisko społecznego niedostosowania, niezależnie od środowiska, w którym 

występuje, wykazuje tendencje rozwojowe: formy łagodniejsze przechodzą w bardziej 

zaawansowane  

i równocześnie ze społecznego punktu widzenia groźniejsze. Zahamowanie tego procesu jest 

celem różnorodnych oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.  

Jacek Klawender (2000) postrzega turystykę jako jedną z dziedzin życia społecznego,  

która niesie ze sobą duży potencjał wychowawczy. Twierdzi on, iż „odpowiednio 

zorganizowane wczasy, z atrakcyjnym programem zawierającym elementy krajoznawstwa, 

sportu, rekreacji,  

a przede wszystkim nastawione na turystykę aktywną (rowerową, pieszą, kajakową, konną) 

oraz zawierające elementy turystyki przygodowej (survival, kanioning, rafting, wspinaczka 

skałkowa i jaskiniowa), mogą być alternatywą, a także uzupełnieniem procesu resocjalizacji 

realizowanego przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, często w systemie zamkniętym lub 

półotwartym” (Klawender, 2000).  

Z założeń pedagogiki przygody czerpie koncepcja „Letniego Obozu Terapeutycznego”. 

Celem Obozu jest obniżenie skłonności do podejmowania zachowań dewiacyjnych wśród 

młodzieży dysfunkcjonalnej, zagrożonej uzależnieniem poprzez zintensyfikowane 

oddziaływania wychowawcze i terapeutyczno-rehabilitacyjne. Młodzież podczas trwającego 

trzy tygodnie turnusu „pracuje nad własnymi deficytami i możliwościami, eksperymentuje z 

nowymi zachowaniami w bezpiecznym środowisku i przygotowuje się do radzenia sobie z 

życiem  

po powrocie do swojego naturalnego środowiska” (Gaś, 1992). Według Gasia okres pobytu  

na obozie jest zbyt krótki, by doprowadzić do radykalnych zmian w stylu i jakości życia 

uczestników, ale czas ten wystarcza by zainicjować korzystne zmiany, wynikające  

z pogłębionego wglądu w mechanizmu swojego zachowania. Młodzi ludzie nabywają 

umiejętności rozwiązywania problemów, przełamują schematy w myśleniu i działaniu, zyskują 

wiarę w siebie i swoje możliwości. 
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Obserwowane zmiany powinny koncentrować się na następujących płaszczyznach: 

- wzrost poczucia odpowiedzialności za siebie i za współuczestników obozu; 

- zwiększenie się stopnia otwartości i poziomu zaufania w relacjach interpersonalnych; 

- wzrost poziomu tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka i zrozumienia  

dla jego problemów; 

- nasilająca się aktywność w tworzeniu istoty społeczności obozu oraz uczestnictwo  

w różnych formach życia obozowego; 

- postępująca integracja społeczności obozowej z jednoczesnym poszanowaniem 

jednostkowego poczucia tożsamości (Gaś, 1992). 

 

Z badań nad skutecznością oddziaływań prowadzonych w ramach Letniego Obozu 

Terapeutycznego wynika, iż uczestnicy obozu posiadają wyraźne poczucie zmiany wskutek 

intensywnej pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Zmiana ta zaszła w obszarze: 

- umiejętności konstruktywnego bronienia własnych interesów; 

- poziomu zaufania do siebie i kontroli własnego zachowania; 

- plastyczności i otwartości w reagowaniu emocjonalnym; 

- umiejętności systematycznego i skutecznego dążenia do wytyczonych celów; 

- poziomu intracepcji, okazywania bliskości i zaangażowania oraz umiejętności 

przewodzenia w relacjach interpersonalnych; 

- poczucia tożsamości w roli psychoseksualnej, 

co z kolei wpłynęło na wzrost samooceny i poczucia przystosowania osobowościowego  

(Gaś, 1992). 

Fenomen popularności Outward Bound Courses od dawna fascynuje zarówno 

obserwatorów, jak i tych, którzy w takim szkoleniu brali udział.  

Mimo, iż istnieje wiele relacji świadczących o pozytywnych skutkach tego typu aktywności,  

to jednak wciąż brakuje dowodów na to, że uzyskane efekty utrzymują się dłuższy czas  

po zakończeniu działań. Ci, którzy brali udział w kursach Outward Bound wierzą, że to,  

czego podczas tych szkoleń doświadczyli stało się początkiem wielu pozytywnych zmian  

w ich życiu. 

Fletcher (1970) przeprowadził badania, których celem było wykazanie pozytywnego 

wpływu Outward Bound Courses na życie jego uczestników. W tym celu rozesłał 

kwestionariusze do trzech tysięcy osób, które brały udział w szkoleniu prowadzonym przed 

pięciu laty. Uzyskane przez niego wyniki są bardzo optymistyczne. Z pośród przebadanych 
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2400 osób, aż 98,6 % respondentów odpowiedziała, że doświadczenie zdobyte podczas kursu 

Outward Bound było satysfakcjonujące lub wysoko satysfakcjonujące; 

86 % uważało, że wzrosła ich samoocena; 

78 % odczuło wzrost ogólnego poziomu dojrzałości; 

64 % jest zdania, że dzięki temu szkoleniu stało się osobami bardziej świadomymi potrzeb 

własnych i innych ludzi; 

64 % twierdziło, że udział w szkoleniu wpłynął na całe ich późniejsze życie; 

32 % odpowiedziało, że rezultaty były odczuwane w kilka lat po szkoleniu;  

natomiast według 4% badanych efekty były widoczne tylko przez kilka miesięcy. 

 Podczas, gdy rezultat badań Fletchera wydaje się imponujący, krytycy Outward Bound 

zwracają uwagę na fakt, że długotrwałe pozytywne efekty tego typu aktywności wciąż 

pozostają nie udowodnione. Podkreślają również fakt, iż outcome studies nie zawsze przynoszą 

zamierzone rezultaty (Shore, 1976). Ponadto oczekiwanie, by krótkotrwałe doświadczenie 

wywarło trwały wpływ na dalsze życie uczestników jest bądź co bądź naiwne.  

 

 

Wczesne badania nad skutecznością edukacji przygodowej  koncentrowały się  

przede wszystkim na jednostce. Hattie i in. (1997) badali efekty programów terapii 

przygodowej i ich wpływ na samoocenę, poczucie kontroli i dominację w grupie. 

Przeprowadzona przez nich analiza pokazała między innymi, że udział w programach 

„przygodowych” wpływa na poziom samooceny korzystniej niż jakikolwiek inny program 

edukacyjny. 

Obecnie coraz więcej miejsca poświęca się wpływowi przygodowych form aktywności 

na funkcjonowanie grup. Bada się między innymi wpływ zdobywanych doświadczeń na 

rozwój zaufania i kształtowanie się relacji między poszczególnymi osobami. 

Badania wykazały, że zaplanowane oddziaływania tylko wtedy wpłyną na grupę pozytywnie, 

jeśli będą one krótkotrwałe a swą intensywnością dostosowane do możliwości uczestników; 

warunkiem powodzenia jest również dobre zaplecze socjalno-bytowe. Stresogenne warunki  

i działanie nadmiernie rozciągnięte w czasie sprawią, że procesy grupowe ulegną pogorszeniu 

(Ewert, Heywood, 1991; Wood i in.,1999; Leon i in., 1994). 

Marni Goldenberg wykazała z kolei, że istnieje wyraźne przeniesienie doświadczenia  

i umiejętności zdobytych podczas tzw. Ropes Corses na pozostałe dziedziny życia 

(Goldenberg, 1997).  
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Istnieją również dowody na to, że z uczestnictwa w ryzykownych formach aktywności 

korzyści czerpią również osoby niepełnosprawne (McAvoy i in., 1995; Robb, Ewert, 1987). 

 

 W Polsce przygodowe formy aktywności są coraz powszechniejszą formą oddziaływań 

wychowawczych, terapeutycznych lub rehabilitacyjnych. Brakuje jednak przepisów  

i wytycznych, które określiłyby jednoznacznie, jakie warunki muszą być spełnione, by można 

było mówić o edukacji przygodowej. Pojęcie to obejmuje bowiem szereg działań,  

które nazywane są rekreacją ryzyka, ryzykownymi formami aktywności, plenerową rekreacją 

przygodową. Aby można było określić je mianem pedagogiki przygody lub pedagogiki 

przeżywania, powinny mieć one podstawy teoretyczne. 

 W Stanach Zjednoczonych istnieją organizacje, które czuwają nad tym, by szkolenia 

Outward Bound organizowane przez różnego rodzaju instytucje (szkoły, związki wyznaniowe, 

fundacje, stowarzyszenia, firmy etc.) spełniały wyznaczone kryteria. Inne warunki muszą być 

spełnione podczas ropes courses (obozy, podczas których występuje element wysokiego 

ryzyka np. podczas wspinaczki lub nurkowania), a inne podczas obozu wędrownego.  

Według National Outdoor Leadership School (NOLS) trzonem przygodowych form 

aktywności powinny być: techniki obozowe, techniki podróżowania, bezpieczeństwo, 

znajomość środowiska naturalnego oraz świadomość procesów zachodzących między 

członkami zespołu  

w sytuacjach stresu i podwyższonego ryzyka. 

Model edukacji przygodowej został poszerzony i uzupełniony przez NOLS w 1998 roku.  

Nowe wytyczne podkreślały znaczenie następujących elementów: 

 

Bezpieczeństwo: 

� Znajomość podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

� Zapobieganie wypadkom; 

� Ocena ryzyka; 

� Techniki podtrzymywania życia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa); 

� Procedury udzielania pomocy w nagłych wypadkach. 

Przywództwo i procesy grupowe: 

� Kompetencje; 

� Samoocena; 

� Zachowanie w określonych sytuacjach; 

� Ocena sytuacji i podejmowanie decyzji; 
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� Poszanowanie ciężkiej pracy; 

� Komunikacja; 

� Planowanie i działanie; 

� Pełnienie roli lidera podczas codziennych działań. 

Umiejętności praktyczne: 

� Wybór miejsca na obozowisko; 

� Wykorzystanie dostępnych narzędzi i urządzeń (np. piece do pieczenia chleba); 

� Rozpalanie ogniska; 

� Zachowanie higieny oraz utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu  

(np. utylizacja odpadów); 

� Przygotowywanie posiłków oraz właściwe odżywianie; 

� Wybór i utrzymanie sprzętów będących na wyposażeniu; 

� Ubieranie się właściwe do warunków i pory roku; 

� Orientacja w terenie; wyznaczanie kierunków różnymi metodami; 

� Zajęcia wyrabiające zręczność (kajakowanie, jazda konna, żeglowanie, wędkowanie, 

wspinaczka etc.) 

Środowisko przyrodnicze: 

� Ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne podczas obozowania;  

� Znajomość zasad funkcjonowania ekosystemu; 

� Umiejętność rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt; 

� Znajomość elementów geologii, meteorologii, astronomii; 

� Znajomość kultury danego regionu. 

 

Wilderness Education Assosiation (WEA) wymienia 18 elementów składowych 

edukacji przygodowej (Teeters, Lupton, 1999): 

1. Ocena sytuacji, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów; 

2. Umiejętność przewodzenia grupie; 

3. Zasady zachowania się na łonie przyrody; 

4. Zachowanie i postawy uczestników wyprawy; 

5. Podstawowe umiejętności obozowania (rozpalenie ogniska, 

przygotowywanie posiłków); 

6. Racjonalne odżywianie się; 

7. Dobór i właściwe eksploatowanie sprzętu; 

8. Pogoda; 
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9. Zdrowie i higiena; 

10. Techniki podróżowania; 

11. Nawigacja; 

12. Ocena ryzyka oraz bezpieczeństwo; 

13. Udzielanie pomocy poszkodowanemu, postępowanie w sytuacji zagrożenia; 

14. Dziedzictwo kulturowe; 

15. Aktywność zawierająca pierwiastek przygody i podwyższonego ryzyka; 

16. Znajomość procesów grupowych i stylów komunikowania się; 

17. Planowanie podróży; 

18. Uczenie się oraz przeniesienie zdobytych umiejętności do codziennego 

życia. 

  

Wszystkie te elementy mają pomóc jednostce w lepszym funkcjonowaniu, zarówno  

na płaszczyźnie psychicznej, jak i społecznej, poprzez inicjowanie rozwoju moralnego, wpływ 

na wzrost efektywności w kontaktach interpersonalnych, uwrażliwianie na problemy ekologii 

oraz nabycie nowych umiejętności przydatnych w życiu codziennym (zwiększających 

samodzielność i niezależność od innych).  

 Nieco inne warunki muszą spełniać tzw. ropes courses. Organizatorzy tych form 

aktywności odwołują się do wytycznych stworzonych przez Projekt Adventure.  

Project Adventure został utworzony w USA w 1971 roku. Organizacja ta jako pierwsza 

zwróciła uwagę na zasadność wykorzystania sportów ryzykownych w oddziaływaniach 

wychowawczych. Stworzyła model, w którym proces uczenia się podzielony jest  

na sekwencje. Wszystkie działania podejmowane są bardzo rozważnie; każdą decyzję 

poprzedza analiza skutków danego postępowania. Dzięki wprowadzonemu elementowi ryzyka 

uczestnicy są bardziej skoncentrowani na wykonywanych czynnościach.  

Analiza postaw poszczególnych członków zespołu podczas realizacji zadania służy lepszemu 

wglądowi w siebie; pozwala ustalić swoją pozycję w grupie, poznać mocne i słabe strony.  

Badania wykazują, że ropes courses pozytywnie wpływają na efektywność komunikacji 

zespołowej, rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania samodzielnych 

decyzji, a uczestnicy chętniej podejmują się roli lidera (Priest, Gass, 1997). 

 

 Od kilku lat pedagogika przygody budzi coraz większe zainteresowanie. Pedagogika ta, 

opierając się na podejściu holistycznym, polega na zdobywaniu nowych doświadczeń, 

bezpośredniej nauce poprzez „serce, dłoń i rozum” (Meyer, 2003, za: Ziegenspeck, 1996). 
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Chociaż niezwykle popularna w Stanach Zjednoczonych, w Polsce nadal pozostaje niemal 

nieznana.  

Edukacja przygodowa ma zarówno swoich przeciwników, jak i zagorzałych 

zwolenników. Mimo, iż istnieją liczne publikacje na temat korzyści płynących z 

przygodowych form aktywności, wciąż brakuje wystarczających dowodów, by uznać ją za 

skuteczną strategię oddziaływań o charakterze terapeutycznym, korekcyjnym.  

Należy mieć nadzieję, że wraz ze wzrostem popularności będą szły w parze kolejne badania  

nad wpływem edukacji przygodowej na funkcjonowanie jednostki i grupy społecznej. 
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ROZDZIAŁ III 

CEL I METODY BADA Ń 

 

3.1 ANALIZA PROBLEMU 

 

O zagrożeniu jakim są narkotyki mówi się bardzo dużo. Powstaje coraz więcej 

programów profilaktycznych; trwają starania o stworzenie pełnego, komplementarnego 

systemu oddziaływań terapeutycznych dla tych, którzy ulegli nałogowi. Zastępy pedagogów, 

psychologów i terapeutów toczą nierówną walkę z narkotykiem o duszę młodego człowieka.  

Gra jest warta świeczki – toczy się bowiem gra o życie. 

Według Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii mianem 

uzależnionej określa się osobę, „która w wyniku nadużywania środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub środków zastępczych albo używania ich w celach 

medycznych, znajduje się w stanie uzależnienia od tych środków lub substancji”. Za hasłem 

uzależnienie kryje się natomiast „ zespół zjawisk psychicznych lub fizycznych wynikających z 

działania środków odurzających lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, 

charakteryzujący się zmianą zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i 

koniecznością używania stale  

lub okresowo tych środków lub substancji w celu doznania ich wpływu na psychikę lub dla 

uniknięcia następstw wywołanych ich brakiem”. 

Żadna definicja, nawet najbardziej dokładna nie jest w stanie oddać w pełni złożoności 

problemu jakim jest narkomania.  

Nie lubimy narkomanów; nie potrafimy ich akceptować. Marek Kotański napisał 

kiedyś, że odrzucamy ich, „gdyż są niejako uosobieniem naszych wad, mając zbudowany z 

nich swój kościec moralny”; są niczym skaza na sumieniu społeczeństwa. Bezwzględni, 

cyniczni, okrutni, skoncentrowani tylko na zdobyciu kolejnej „działki” budzą lęk i odrazę. Pod 

tą warstwą kryje się jednak człowiek – człowiek zagubiony, pełen kompleksów i 

niespełnionych nadziei. Narkoman bierze, ponieważ nie umie się przystosować do normalnego 

życia, boi się go; narkotyk zaś jest tym magicznym środkiem, który chroni go przed 

rzeczywistością. 

Narkomania jest chorobą. „Ćpun” choruje brzydko, nieestetycznie; „jest jak trędowaty,  

a w miejsce dawnej kołatki noszonej przez trędowatych narkoman klęczący na chodnikach 

wielkich miast ma tekturową kartkę z niezgrabnym napisem Jestem chory na AIDS”. Im dłużej 

tkwi w nałogu tym trudniej jest mu podjąć decyzję o leczeniu.  
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Niektórzy nie widzą szans na wygraną walkę z uzależnieniem; czują się zbyt słabi, by przejść 

kolejny detoks a później leczenie w ośrodku. 

Narkomana trzeba nauczyć żyć od początku – proces ten można porównać do pomocy 

dziecku, które stawia pierwsze samodzielne kroki.  

Najtrudniejszym zadaniem jakie stoi przed terapeutą jest przebicie się przez grubą warstwę 

brudu: mechanizmy obronne i narkomańskie przyzwyczajenia. A wszystko po to, by młody 

człowiek uzmysłowił sobie dlaczego zaczął „grzać”; zdał sobie sprawę ze swojej choroby, 

znalazł motywację do dalszego leczenia. Kiedy zapytamy narkomana, czego w życiu żałuje 

nigdy nie odpowie, że żałuje „ćpania”. Wielu z nich nie zdecydowałoby się na podjęcie 

leczenia, gdyby nie to, że są ścigani przez policję, grożą im wyroki za kradzieże i handel 

narkotykami, albo ich stan zdrowia jest na tyle zły, że nie daliby sobie rady na „bajzlu”. 

Trzeba pamiętać o tym, że wielu z nich jest bezdomnych; nie mają dokąd wrócić.  

W tej sytuacji pobyt w ośrodku jest jedyną szansą na znalezienie dachu nad głową. 

Ci, którzy kierują się takimi motywami nie wytrwają długo w ośrodku.  

Pobyt w społeczności terapeutycznej wiąże się z pełnieniem określonych obowiązków, 

wglądem w siebie, koniecznością zmiany swojego zachowania. Wszystkie układy, 

manipulacje, nieuczciwości są bez skrupułów demaskowane przez pozostałych członków 

społeczności. Jeśli pacjent w sposób rażący narusza obowiązujące wartości i normy 

postępowania grupa może podjąć decyzję o usunięciu go z ośrodka. 

Społeczność terapeutyczna jest swoistą mikrospołecznością, w której młody człowiek 

nabywa umiejętności niezbędnych do życia na zewnątrz. To tutaj uczy się sumienności, 

wywiązywania ze swoich obowiązków, uczciwości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

W ośrodku narkoman staje oko w oko z tym wszystkim przed czym uciekał w nałóg: 

kompleksami, lękami, niespełnionymi marzeniami, konfliktami z prawem, długami... 

Konfrontacja z rzeczywistością jest czasem bardzo bolesna, napawa niepokojem i poczuciem 

bezsilności. 

 Około 20 % uzależnionych, którzy decydują się na leczenie w ośrodku stacjonarnym  

kończy program terapeutyczny. Po rzeczywistości ośrodkowej, która była bezpieczna  

ze względu na jednolite i jednoznaczne zasady wspierające trzeźwość, powrót do realnego 

życia nie jest łatwy. Dlatego też jednym z elementów leczenia jest wyposażenie pacjenta  

w niezbędne umiejętności życiowe.  
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Termin „umiejętności życiowe” bywa różnie definiowany. „Według WHO są to 

umiejętności, umożliwiające człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki 

którym może skutecznie sobie radzić z zadaniami (wymaganiami) i wyzwaniami codziennego 

życia. Termin ten odnosi się do umiejętności (kompetencji) psychospołecznych.”  

(za: Woynarowska) 

Umiejętności życiowe można podzielić na: podstawowe i specyficzne. 

Umiejętności podstawowe, które sprzyjają dobremu samopoczuciu, relacjom 

interpersonalnym. Wśród nich wymienia się dziesięć umiejętności, połączonych w 5 

kategorii zawierających wiele "szczegółowych" umiejętności:  

1. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów (w tym także 

poszukiwanie alternatyw, ocena ryzyka, uzyskiwanie informacji i ich ocena, 

ocenianie konsekwencji działań i zachowań, stawianie sobie celów itd).  

2. Twórcze myślenie i krytyczne myślenie.  

3. Skuteczne porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych relacji 

interpersonalnych (np. aktywne słuchanie, przekazywanie i przyjmowanie 

informacji zwrotnych, komunikowanie się werbalne i niewerbalne, asertywność, 

umiejętność negocjowania, rozwiązywania konfliktów, współdziałanie, praca w 

zespole).  

4. Samoświadomość i empatia (np. samoocena, identyfikacja własnych mocnych  

i słabych stron, pozytywne myślenie, budowanie obrazu własnej osoby i 

własnego ciała, samowychowanie).  

5. Radzenie sobie z emocjami i kierowanie stresem (w tym także samokontrola, 

radzenie sobie z presją, lękiem, trudnymi sytuacjami, poszukiwanie pomocy, 

gospodarowanie czasem). 

 

Umiejętności specyficzne, umożliwiające radzenie sobie z zagrożeniami np.: asertywne 

odmawianie używania narkotyków, podejmowania stosunków płciowych, uczestniczenia  

w aktach przemocy, wandalizmu itd. Są one rozwijane w powiązaniu z ww. umiejętnościami 

podstawowymi. 
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„Człowiek w dążeniu do najbardziej optymalnego przystosowania, wynalazł środki,  

które w wypadku gdy nie umie on sobie dać rady z własnym cierpieniem, z pustką życiową,  

z przemęczeniem, przynoszą mu ulgę. Ludziom nieśmiałym dodają odwagi, samotnych 

zbliżają, poprawiają samopoczucie, wypierają smutne myśli, dają złudzenie lepszego świata  

i rozwiązania wszystkich problemów.” (Obuchowski, 1965). 

Dla wielu młodych ludzi lekarstwem na te problemy były narkotyki, które dając złudne 

poczucie szczęścia i zadowolenia, stopniowo zniewoliły ciało i umysł.  

Alternatywą dla środków może stać się „konstruktywne uzależnienie”. 

Zauważono, iż istnieje pewne podobieństwo między sportem ekstremalnym a środkami 

odurzającymi. Nie istnieją wprawdzie badania, które stanowiłyby tego niezbity dowód,  

ale można zaryzykować stwierdzenie, iż aktywność fizyczna jest szansą dla osób 

uzależnionych od narkotyków. Aktywność wywołująca efekty podobne do tych 

powodowanych przez używki, ale umożliwiająca przy tym wyrobienie w wychowankach 

określonych, konstruktywnych nawyków i wyposażenie młodych ludzi w bagaż niezbędnych 

umiejętności społecznych ma szansę stać się skutecznym środkiem oddziaływań korekcyjnych. 

Jak widać sporty takie jak nurkowanie, spadochroniarstwo czy wspinaczka niosą ze sobą 

ogromny potencjał. Umiejętne wykorzystanie walorów tego typu aktywności daje możliwość 

korekcji osobowości osoby uzależnionej.  

Jeśli przeanalizujemy model uzależnienia proponowany przez Wojciechowskiego 

zauważymy, że  u podłoża nałogu leżą niezaspokojone potrzeby „JA”, do których zalicza się: 

poczucie tożsamości, poczucie kontroli i poczucie wartości. Z badań wypływa wniosek, że 

sport ekstremalny może wpłynąć korzystnie na osobowość człowieka: podnosi samoocenę, 

uczy reagowania w sytuacjach trudnych (narkotyki są czasem ucieczką od problemów), 

redukuje lęk, napięcia i stany depresyjne, poza tym stanowi ciekawy sposób spędzania 

wolnego czasu. Także kształtowanie empatii, poczucia wspólnoty, wsparcia zespołowego 

możliwe będzie jeśli stworzy się ku temu sprzyjającą okazję. Wiele z przygodowych form 

aktywności jest dobrym do tego pretekstem, ale należy świadomie podkreślać ich istnienie i 

znaczenie dla efektywnego pokonywania przeszkód. 

Nurkowanie, skoki ze spadochronem i wspinaczka skałkowa coraz częściej 

wykorzystywane są jako wspomaganie terapii uzależnień od środków odurzających. Terapeuci 

potwierdzają, że najczęściej obserwowanymi efektami uczestnictwa w proponowanych 

zajęciach są: poprawa samooceny, wzrost poczucia własnej wartości, zwiększenie wiary we 

własne możliwości, redukcja objawów neurotycznych (Meier, 1978), kształtowanie 

umiejętności realistycznego patrzenia na samego siebie, wraz ze zdolnością rozpoznawania i 
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akceptowania swoich ograniczeń (Zurcher, 1996), a także – co istotne – rozwój zdolności 

porozumiewania się z innymi, współpracy i akceptacji konfliktów, wzięcie odpowiedzialności 

za siebie i innych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że umiejętność współpracy i zaufanie 

rozwijane są tu w sposób bardzo naturalny, np. mocniejszy pomaga słabszemu, lepiej 

wyszkolony asekuruje, służy radą  

i wsparciem koledze, który dopiero zgłębia tajniki np. nurkowania. 

  

 Udział w obozach terapeutyczno – kondycyjnych, które wpisują się w nurt „terapii 

przygodowej” może stać się dla społeczności terapeutycznej szansą na większą integrację; 

wypracowanie sposobów porozumiewania się; natomiast dla pacjentów jest to okazja  

do zmierzenia się z samym sobą, odkrycia własnego potencjału.  

 

Głównym celem przeprowadzonych przeze mnie było sprawdzenie,  

w jakim stopniu udział w obozie terapeutyczno – kondycyjnym wpłynął na kondycję 

psychiczną pacjentów i funkcjonowanie całej społeczności terapeutycznej. 
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3.2 PROBLEMY BADAWCZE 

 

Problem badawczy niniejszej pracy zawarty jest w dwóch pytaniach głównych,  

z których wynikają problemy szczegółowe: 

 

Jak udział w obozie terapeutyczno – kondycyjnym wpłynął  

na funkcjonowanie uczestników? 

 

Problemy szczegółowe: 

1. Jaki wpływ na poziom samooceny pacjentów miały doświadczenia zdobyte podczas 

wyjazdu? 

2. Jaki wpływ na poziom poczucia kontroli nad własnym życiem miały doświadczenia 

zdobyte podczas wyjazdu? 

 

Jak udział w obozie terapeutyczno – kondycyjnym wpłynął  

na funkcjonowanie społeczności terapeutycznej? 

 

Problemy szczegółowe:  

1. W jakim stopniu udział w obozie zwiększył poziom integracji grupy? 

2. W jakim stopniu wzrosło zaufanie pacjentów do pozostałych członków społeczności? 

3. Jak uczestnictwo w obozie wpłynęło na poziom poczucia odpowiedzialności  

za pozostałych członków społeczności? 

4.Jak uczestnictwo w obozie wpłynęło na współpracę w grupie? 
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3.3 METODY, TECHNIKI, NARZ ĘDZIA BADAWCZE. 

 

Kolejnym etapem w procesie badawczym jest właściwe dobranie metody, techniki  

i narzędzi badawczych. 

W badaniach zastosowałam następujące metody: 

Pierwsza – ankieta zawierająca twierdzenia wskazujące na:  

- poziom poczucia odpowiedzialności za grupę  

- poziom zaufania do innych członków społeczności 

- współpracę w grupie 

- integrację grupy 

- poziom poczucia kontroli nad własnym życiem  

- poziom samooceny pacjentów 

- zapotrzebowanie na stymulację  

 

Ankieta złożona jest z 38 pytań przyporządkowanych do siedmiu kategorii. Badani oceniali 

prawdziwość przedstawionych twierdzeń na skali od 1 do 10, gdzie (1) oznaczało – 

„zdecydowanie nie”, natomiast (10) – „zdecydowanie tak”. 

 

Analiza uzyskanych odpowiedzi ma na celu ocenę funkcjonowania społeczności na poziomie 

indywidualnym i grupowym. 

Poziom indywidualny obejmuje: samoocenę, poczucie kontroli, zapotrzebowanie  

na stymulację. 

Poziom grupowy obejmuje: poczucie odpowiedzialności za członków wspólnoty, zaufanie  

do grupy, poziom integracji oraz współpracę. 

 

Poszczególne kategorie składają się z następujących twierdzeń. 

Samoocena: 

� Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi. 

� Osiągnięty sukces motywuje do dalszego działania. 

� Boję się oceny ze strony innych osób. 

Poczucie kontroli: 

� Trudno wyprowadzić mnie z równowagi. 

� Nie boję się mówić otwarcie o tym, co mnie cieszy bądź denerwuje. 

� Nie mam problemów z samodzielnym podejmowaniem decyzji. 
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� Bywa tak, że najpierw działam a dopiero później zastanawiam się  

nad konsekwencjami. 

� Mam trudności z zaakceptowaniem reguł, które obowiązują w danym miejscu. 

� Szybko się denerwuję. 

� Poddaję się, kiedy pojawiają się trudności. 

� Jestem osobą konsekwentną – zawsze staram się osiągnąć wyznaczony cel. 

Zapotrzebowanie na stymulację: 

� Lubię podejmować wyzwania, które wiążą się z ryzykiem. 

� Najlepiej czuję się w towarzystwie dobrze znanych mi osób. 

� Rozumiem ludzi, którzy narażają swoje życie i zdrowie podejmując niepotrzebne 

ryzyko. 

� Lubię poznawać nowych ludzi. 

� Chciałbym żyć w burzliwych czasach. 

Poczucie odpowiedzialności: 

� Pomagam kolegom z grupy, jeśli tego potrzebują. 

� Czuję się odpowiedzialny za grupę. 

� Gdy zachodzi taka potrzeba przejmuję rolę lidera. 

� Uważam, że mam duży wpływ na to, co dzieje się ze społecznością. 

Zaufanie do grupy: 

� Nie boję się mówić otwarcie o tym, co mnie cieszy bądź denerwuje. 

� Jeżeli mam problem, z którym sobie nie radzę, zwracam się z prośbą o pomoc  

do kogoś ze społeczności. 

� Na społecznościach udzielam zarówno dobrych, jak i złych informacji. 

� Ufam osobom ze swojej społeczności. 

� Na spotkaniach społeczności wolę trzymać się na uboczu. 

� Wiem, że mogę liczyć na wsparcie ze strony grupy. 

� Zachęcam każdego do omawiania swoich problemów na forum społeczności. 

� Szukam wsparcia ze strony społeczności. 

Integracja: 

� Czuję się ważny dla swojej społeczności. 

� Grupa zazwyczaj jednoczy się w obliczu trudnych sytuacji. 

� Wspólna praca sprzyja lepszemu poznaniu. 

� Aby lepiej poznać członków społeczności staram się spędzać z nimi jak najwięcej 

czasu. 
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� Uważam, że nasza społeczność jest zintegrowana, tworzy jedną całość. 

� Wyjazdy, wspólne spędzanie wolnego czasu jest dobrym sposobem na integrację 

grupy. 

Współpraca: 

� Dzielę się z kolegami swoją wiedzą i umiejętnościami. 

� Umiem współpracować w zespole. 

� Szanuję różnice opinii i doświadczeń innych ludzi. 

� Wspólna praca sprzyja lepszemu poznaniu. 

 

Drugą metodą była analiza dokumentów. 

Moim założeniem było uzyskanie jak największej ilości rzetelnych informacji, które dałyby 

wyczerpujący obraz badanej grupy. 

W obszarze zainteresowań znalazły się: 

- typ substancji zażywanych przez poszczególne osoby 

- czas abstynencji 

- podejmowane wcześniej próby leczenia w ośrodku stacjonarnym 

- wykształcenie 

- sytuacja rodzinna  

 

Trzecia – wywiad częściowo kierowany.  

Przeprowadzony został w celu zapoznania się z wnioskami, przemyśleniami uczestników 

obozu terapeutyczno – kondycyjnego po upływie 4 miesięcy od wyjazdu. 

Wśród poruszanych tematów znalazły się pytania o wpływ zdobytych doświadczeń na zmianę 

motywacji do leczenia, samopoczucie, funkcjonowanie w Ośrodku i społeczności 

terapeutycznej a także ocenę funkcjonowania całej społeczności po powrocie z obozu. 

 

 Ponadto miałam możliwość bezpośredniego obserwowania (obserwacja 

uczestnicząca) pacjentów: ich zachowania i zachodzących procesów grupowych podczas 

wyjazdu uczestnicząc wraz z nimi we wszystkich proponowanych zajęciach. 
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Badania zostały przeprowadzone w następujących etapach: 

� wrzesień 2005 r. – przebadanych zostało 11 osób  

1. obserwacja uczestnicząca – obóz terapeutyczno-kondycyjny (16-22.09.2005 r.) 

2. badanie za pomocą ankiety przed wyjazdem na obóz terapeutyczno – kondycyjny 

3. ponowne badanie po powrocie społeczności do Ośrodka przy użyciu wykorzystanej 

wcześniej ankiety 

� styczeń 2006 r. – przebadanych zostało 5 osób 

przeprowadzenie wywiadu częściowo kierowanego z uczestnikami wyjazdu, którzy 

nadal pozostawali w Ośrodku 
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3.4 CHARAKTERYSTYKA TERENU I BADANEJ POPULACJI 

 

CHARAKTERYSTYKA TERENU 

 

W badaniach wzięli udział pacjenci Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni 

„PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, którzy uczestniczyli w obozie terapeutyczno – 

wspinaczkowym zorganizowanym przez Ewę Konczal i Roberta Kaźmierskiego z Fundacji 

Czarodziejska Góra. 

  

FUNDACJA „CZARODZIEJSKA GÓRA” 

 

Twórcami Czarodziejskiej Góry są Ewa Konczal i Robert Kaźmierski. Dzięki nim 

każdy może zdobyć swój Everest; pokonać zmęczenie, strach lub oporne ciało i osiągnąć 

szczyt.  

Góry uczą partnerstwa, zaufania; pomagają odbudować wiarę we własne możliwości. 

 

W Mniszkowie – wsi położonej na skraju Rudawskiego Parku Krajobrazowego - swoje 

miejsce znajdują dzieci i młodzież niepełnosprawna, osoby wykluczone społecznie  

lub zagrożone marginalizacją. Fundacja organizuje obozy rehabilitacyjno – wspinaczkowe  

dla dzieci autystycznych  i dotkniętych Zespołem Aspergera. 

Od dwóch latach w obozach wspinaczkowych biorą też udział pacjenci Ośrodka Readaptacji 

Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie. 

 

STOWARZYSZENIE SOLIDARNI „PLUS” 

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” powstało 10.11.1989 r. celem udzielania wsparcia 

medycznego, socjalnego, terapeutycznego i prawnego osobom żyjącym z HIV i chorym  

na AIDS. 

Założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Marek Kotański. 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”: 

 

1. Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się AIDS. 

2. Dostarczanie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat AIDS. 
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3. Podejmowanie działań w kierunku złagodzenia urazów w sferze psychicznej, moralnej  

i społecznej wśród osób zakażonych i ich otoczenia. 

4. Przeciwdziałanie narkomanii. 

5. Rehabilitacja i opieka nad osobami terminalnie chorymi. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 

1. Organizowanie pomocy chorym na AIDS i zakażonym wirusem HIV: 

 

a. ułatwianie  zakażonym i chorym na AIDS kontaktu z odpowiednimi placówkami Służby 

Zdrowia, 

 

b. rozdawnictwo strzykawek i igieł jednorazowego użytku wśród narkomanów  

oraz  prezerwatyw dla osób z grup wysokiego ryzyka, 

 

c. opiekę nad dziećmi osób chorych na AIDS , a także dziećmi osieroconymi  

oraz ochroną dziecka zakażonego wirusem HIV w jego środowisku, 

 

d. prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej dla osób chorych i ich rodzin. 

 

2. Tworzenie placówek opiekujących się nosicielami i chorymi na AIDS: placówek 

profilaktycznych, poradni dla chorych oraz domów-pensjonatów, ośrodków readaptacji: 

 

a. tworzenie  placówek   opiekuńczo - leczniczych i hospicjów dla osób terminalnie chorych 

, 

 

b. leczenie i terapia uzależnionych od środków psychoaktywnych, 

 

c. tworzenie oddziałów geriatrycznych 

 

3. Tworzenie oddziałów terenowych Stowarzyszenia. 

 

4. Prowadzenie telefonu zaufania. 
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5. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat AIDS oraz inspirowanie działalności 

wydawniczej i współdziałanie ze środkami masowego przekazu. 

 

6. Działanie na rzecz tworzenia specjalistycznych placówek Służby Zdrowia dla nosicieli  

i chorych na AIDS 

 

7. Organizowanie szkoleń przygotowujących pracowników placówek profilaktycznych  

i opiekuńczych oraz społeczników do udzielenia pomocy nosicielom i osobom chorym  

na AIDS. 

 

8. Współdziałanie z właściwymi jednostkami Służby Zdrowia, szkolnictwa i placówkami 

oświatowymi, organizacjami społecznymi i administracją państwową w dziedzinie opieki, 

profilaktyki, propagandy i szkoleń. 

 

9. Współpracę  z organizacjami specjalistycznymi w zakresie zapobiegania AIDS. 

 

10. Prowadzenie własnych badań w zakresie AIDS i ich inicjowanie. 

 

11. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń, 

organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych. 

 

12. Wykorzystanie działań z zakresu szeroko pojętej ekologii jako formy readaptacji 

społecznej oraz odbudowy systemu wartości 

 

 

W skład Stowarzyszenia wchodzą cztery ośrodki stacjonarne:  

� Ośrodek Readaptacji EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie 

� Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie 

� Ośrodek Resocjalizacji w Gajkach 

� Ośrodek Resocjalizacyjno - Readaptacyjny w Lutynce 
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OŚRODEK READAPTACJI STOWARZYSZENIA SOLIDARNI „PLUS” 

EKO „SZKOŁA ŻYCIA” W WANDZINIE 

 

Zanim Bydgoska Fabryka Kabli przekazała pałac w Wandzinie w wieczyste 

użytkowanie Stowarzyszeniu Solidarni „PLUS” tereny między Polnicą a Kiełpinkiem miały 

wielu właścicieli. Pierwszym z nich był junkier pruski Andreas von Steckert. W 1868 roku 

majątek składający się z pałacu, 10–ciu chat z 68-ma ludźmi, 110 ha gruntów ornych, 7 ha łąk, 

10 ha lasu i wody  

oraz 3 ha nieużytków przejął za długi Berliński Kantor Drzewny i utworzył tam duże 

gospodarstwo leśne. Rabunkowa gospodarka doprowadziła jednak do upadku „Dobro Leśne”  

i spowodowała, że w 1928 roku teren przeszedł na własność Wspólnoty Ziemskiej Rady 

Gminnej w Przechlewie. 

Pod koniec lat 40. XX wieku doszczętnie zniszczony Wandzin został przekazany 

Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu w Płaszczycy. Wyremontowany pałac i zalesione 

grunty orne zostały w latach pięćdziesiątych przekazane M.P.G.K. w Bydgoszczy, a następnie 

Bydgoskiej Fabryce Kabli. Do 1980 roku Wandzin pełnił funkcję ośrodka wypoczynkowego.  

Od tamtej pory do 1992 roku pałac ulegał powolnej ruinie. 

Aktem notarialnym z dnia 5-go listopada 1992 roku obszar o powierzchni 9,59 ha wraz  

z pałacem i budynkami gospodarczymi został przekazany Zarządowi Głównemu 

Stowarzyszenia Solidarni „PLUS”. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni Wobec AIDS „PLUS” podjął decyzję  

o utworzeniu w Wandzinie EKO „Szkoły Życia”. 

Początki były bardzo ciężkie. Pierwsza grupa przybyła do Wandzina późną jesienią.  

Nie było na czym spać i miejsca do przygotowywania posiłków. Pacjenci własnymi siłami,  

z materiałów pozyskanych od darczyńców rozpoczęli remont pałacu i zabudowań 

gospodarczych. W chwili obecnej na terenie Ośrodka – prócz pałacu - znajdują się: pawilon 

mieszkalny (na parterze mieszczą się tam biura, na piętrze są mieszkania rezydentów), 

budynek starego szpitala (teraz są tam pokoje gościnne, salka konferencyjna i gabinet 

stomatologiczny), stołówka oraz „niebieski domek”, w którym mieści się oddział opiekuńczo-

leczniczy  

i hospicjum; są też domki readaptacyjne, kaplica i suszarnia owoców. Wszystko to powstało 

dzięki pracy i zaangażowaniu pensjonariuszy. 

W Wandzinie swoje miejsce znaleźli zakażeni HIV i chorzy na AIDS, bezdomni,  
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byli więźniowie, matki z dziećmi – ofiary przemocy, alkoholicy i narkomani. Wszystkie te 

grupy funkcjonują w ramach Ośrodka jednocześnie; można odnieść wrażenie, że się 

uzupełniają  

i wspólnie budują swoje życie od nowa. 

Ośrodkowi udało się uniknąć konfliktu ze społecznością lokalną. Pacjenci z Wandzina 

aktywnie wspierają mieszkańców okolicznych wiosek. Wybudowali remizę strażacką w 

Polnicy, zrobili też elewację miejscowej szkoły. W Ośrodku znaleźli zatrudnienie bezrobotni z 

Polnicy  

i Kiełpinka. Dyrektor Ośrodka Donat Kuczewski corocznie organizuje kolonie letnie  

dla najuboższych dzieci z powiatu. 

 

Do EKO „Szkoły Życia” trafiają nie tylko osoby zakażone wirusem HIV i chore  

na AIDS, ale także młodzi ludzie uzależnieni od narkotyków. Osoby uzależnione kierowane są 

do społeczności terapeutycznej (tzw. Mała Społeczność) na jeden z dwóch programów 

terapeutycznych: krótkoterminowy ( 6-miesięczny) lub długoterminowy (roczny).  

Dużą Społeczność zwaną też Społecznością Mieszkańców tworzą natomiast pacjenci Oddziału 

Opiekuńczo – Leczniczego i rezydenci. 

Jeszcze kilka lat temu w Wandzinie istniała „Szkoła Przetrwania”. Było to ogniwo 

pośrednie między oddziałem detoksykacyjnym a ośrodkiem MONARU.  

Marek Kotański, który był jej pomysłodawcą twierdził, że 2-3 tygodnie bytowania w surowych 

warunkach będą dobrym „rozbiegiem’ przed podjęciem terapii w ośrodku stacjonarnym. 

Narkomani mieszkali początkowo pod namiotami, sami przygotowywali posiłki; pod okiem 

terapeutów tworzyli sobie warunki do życia. Dzisiaj po „szkole przetrwania” pozostała tylko 

leśna chata, zbudowana przez pacjentów. 

Do Wandzina przyjmowane są obecnie osoby po detoksykacji, które posiadają skierowanie 

lekarskie do ośrodka terapii uzależnień. 

Program terapeutyczny podzielony jest – podobnie jak w innych tego typu placówkach 

– na etapy:   

Pierwszy etap nosi nazwę motywacyjno-adaptacyjnego. Rozpoczyna się on okresem 

próbnym trwającym do 3 tygodni. W tym czasie nowemu pacjentowi przydzielany jest 

opiekun,  

który zapoznaje z zasadami i ustaleniami społeczności, oprowadza po ośrodku. 
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Na tym etapie pacjent nabywa umiejętności samoobsługi (higiena osobista; samodzielne 

wstawanie; czystość i estetyka wyglądu zewnętrznego, miejsca zamieszkania i miejsca pracy; 

punktualność), kształtuje swoją postawę wobec pracy i umiejętności interpersonalne. 

Po upływie 3 tygodni opiekun zgłasza gotowość podopiecznego do przyjęcia go do 

społeczności. Na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych pacjent tworzy plan na II etap, 

który przedkłada swojemu terapeucie. O przyjęciu do wspólnoty decyduje cała społeczność 

terapeutyczna. 

 

 

Pacjenta obowiązuje: 

� Cisza nocna o godz. 22:00 

� Udział w terapii indywidualnej i grupowej oraz grupach spotkaniowych 

� Udział w zaprawach porannych 

� Stawianie się na wszystkich posiłkach 

� Zakaz odwiedzin i korzystania z telefonu  

 

Etap transformacji  jest czasem przemian w zakresie uznawanych norm i wartości.  

Pacjenci określają swój stosunek do narkotyków, środowiska i subkultury narkomanów,  

a także stosunek do obowiązujących w placówce norm, wartości i zasad oraz powierzonych im 

obowiązków. Jest to też okres budowania motywacji do życia w trzeźwości; odnawiania 

kontaktów z rodziną i wglądu w siebie i przyczynę uzależnienia. 

Przed przyjęciem na III etap pacjent prosi społeczność o informacje zwrotne na temat swojego 

funkcjonowania w grupie, wywiązywania się z planu leczenia i pełnionych obowiązków. 

Na II etapie pacjent zobowiązany jest do: 

� Przestrzegania ciszy nocnej od godz. 22:00 (w soboty od 23:00) 

� Udziału w terapii indywidualnej, grupowej i grupach spotkaniowych 

� Udziału w porannych zaprawach 

Ma też możliwość: 

� Wyjść grupowych z opiekunem: wychowawcą, terapeutą, neofitą lub pacjentem  

z III etapu 

� Telefonowania 

� Ubiegania się o przepustkę pod opieką pacjenta z III etapu, neofity lub osoby  

po przepustce samodzielnej 
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Na III etapie (etap konfrontacji) rozpoczyna się proces adaptacji do środowiska 

zewnętrznego. Podstawowymi celami i formami leczenia są: 

� Kontynuowanie terapii indywidualnej; koncentrowanie się na wybranych problemach 

osobistych; 

� Poprawianie relacji rodzinnych; 

� Wzmacnianie osobistej odpowiedzialności i rozwój kompetencji społecznych poprzez 

Pełnienie funkcji (kierownika pracy, kierownika SOM-u); 

� Pełnienie opieki nad pacjentami krócej przebywającymi w placówce; 

� Aktywna postawa na grupach spotkaniowych; modelowanie postaw innych pacjentów; 

� Przygotowanie do stopniowego opuszczania ośrodka poprzez organizację miejsca 

nauki, pracy oraz miejsca zamieszkania poza ośrodkiem; 

� Umacnianie kontaktów poza ośrodkiem z osobami nieuzależnionymi; 

� Uczestnictwo w grupach AA i AN.  

Na koniec III etapu pacjent dostaje od społeczności „bilet w przyszłość” oraz informacje 

zwrotne pozytywne. 

 

IV etap (etap integracji) trwa 6 miesięcy i kończy się nadaniem statusu neofity.  

W tym czasie pacjent zobowiązany jest do utrzymywania kontaktu telefonicznego z terapeutą, 

realizowania planu na wyjście, uczestniczenia w grupach AA i AN oraz wizyt w ośrodku  

(3 spotkania w odstępie 2 miesięcy). 

 

 W „Szkole Życia” podstawą terapii jest praca. Pacjenci biorą czynny udział  

w realizowaniu programów ochrony różnorodności biologicznej, wykonują prace  

w gospodarstwie, zdobywają i poszerzają umiejętności w zakresie prac remontowo-

budowlanych i wykończeniowych. W Wandzinie chroni się stare odmiany drzew owocowych, 

rozwija hodowlę kurki zielononóżki i królika białego popielańskiego. Ośrodek ma własne 

szklarnie  

i ogrody warzywne oraz kocioł na biomasę i mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. 

We wrześniu 2005 roku uruchomiono suszarnię owoców, w której zatrudnienie znaleźli 

między innymi pacjenci Ośrodka. 

 

W Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia”  

w Wandzinie realizowany jest szereg projektów, które stanowią połączenie terapii i 

rehabilitacji osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, uzależnionych od środków 
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psychoaktywnych z programami ochrony różnorodności biologicznej. Działania te, 

prowadzone we współpracy ze społecznościami i samorządami lokalnymi, zapobiegają 

marginalizacji  

i stygmatyzacji społecznej osób żyjących z HIV/AIDS i uzależnionych od narkotyków; 

wspomagają ich powrót do normalnego życia na zewnątrz. 

Pensjonariusze Ośrodka objęci są kompleksowym programem oddziaływań 

edukacyjnych, motywacyjnych i terapeutycznych, które umożliwi ą im w przyszłości 

wywiązanie się z pełnionych ról społecznych oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

Wykluczenie społeczne jest procesem trwającym latami; może jednak nastąpić bardzo 

gwałtownie, zwłaszcza w przypadku osób zakażonych HIV. Przeprowadzone w Wandzinie 

badania ankietowe wykazały, że 64 % pensjonariuszy to ludzie żyjący z HIV/AIDS,  

z czego aż 56 % zakaziło się poprzez iniekcyjne przyjmowanie narkotyków.  

Na pytanie o wpływ zakażenia wirusem HIV na życie rodzinne i relacje sąsiedzkie 

zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że postrzegana jest przez najbliższych 

jako „czarna owca” i została odrzucona. Podobne wyniki uzyskała Jolanta Wojciechowska, 

która prowadziła badania w latach 1996/97. 62,83% respondentów odbierało stosunek 

społeczeństwa do osób zakażonych HIV jako wrogi; 53,8% czuła się dyskryminowana i 

osamotniona w społeczeństwie. 

Osoby zakażone podają liczne przykłady złego traktowania i niechęci ze strony pracowników 

służby zdrowia i potencjalnych pracodawców. To sprawia, że ludzie żyjący z HIV i chorzy  

na AIDS borykają się nie tylko ze swoją chorobą. Często są samotni, pozbawieni pracy  

i dachu nad głową. Powrót do społeczeństwa jest dla nich niezwykle trudny; wymaga siły, 

motywacji i przede wszystkim wsparcia ze strony innych. 

Szansą na zaistnienie w społeczeństwie jest udział w programach readaptacyjnych. 

Przykładem takich oddziaływań jest program „Reintegracja zawodowa i społeczna osób 

zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS” realizowany w EKO „Szkole Życia” w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

Celem tego projektu jest: 

- nabycie przez beneficjentów umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 

lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, pracy lub pobytu; 

- zintegrowanie uczestników, zbudzenie motywacji do pracy, nabycie podstawowych 

umiejętności społecznych; 

- wytworzenie wśród uczestników wewnętrznej motywacji do podjęcia aktywnej pracy 

nad zmianą dotychczasowej sytuacji życiowej; 
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- zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji programu reintegracji 

zawodowej, a w późniejszym okresie do profesjonalnego świadczenia usług  

na otwartym rynku pracy; 

- nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. 

Duży nacisk został położony na zdobywanie umiejętności praktycznych. Nauka zawodu 

prowadzona była w warsztacie stolarskim, remontowo budowlanym, ogrodniczo- 

sadowniczym oraz warsztacie suszenia i przetwórstwa owoców. Prócz tego pacjenci brali 

udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, warsztatach terapeutycznych i podstawowych 

umiejętności społecznych, grupach edukacyjnych i samopomocowych. 

Beneficjenci tego programu znajdą zatrudnienie przy działalności wytwórczej i usługowej  

w Centrum Integracji Społecznej w Wandzinie lub podejmie pracę w Ośrodku. 

 W chwili obecnej w Ośrodku realizowany jest projekt DAJMY SOBIE PRACĘ -

EKOSZANSA finansowany ze środków programu EQUAL. Zakłada on pełną reintegrację 

zawodową i społeczną osób żyjących z HIV/AIDS oraz utworzenie Centrum Edukacji  

i Szkoleń Ekologicznych. Wśród uczestników są też pacjenci z innych ośrodków leczenia 

uzależnień (np. z MONAR-u w Wyszkowie, ośrodków w Różewcu i Lutynce). 

Wymienione programy skierowane są do pacjentów przebywających na oddziale opiekuńczo- 

leczniczym w EKO „Szkole Życia” w Wandzinie.  

Na lipiec planowane jest uruchomienie programu postrehabilitacyjnego dla pacjentów  

z oddziału terapii uzależnień. 

 

Pozostałe projekty realizowane w Ośrodku: 

 

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZAGROŻONEGO GATUNKU KRÓLIK BIAŁY POPIELAŃSKI. 

 

Cel: 

- Zachowanie i rozpowszechnienie zagrożonej wyginięciem rasy;  

- szkolenia dla bezrobotnych mieszkańców powiatu. 

 

W trakcie trwania projektu wyhodowano ok. 8500 królików, które przekazano do dalszej hodowli w 

woj. pomorskim oraz hodowcom z terenu całej Polski. Hodowla rozwija się nad wyraz pomyślnie, 

czego dowodem  

są uzyskane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia oraz tytuł Championa.   
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ZACHOWANIE PIERWOTNEJ, RODZIMEJ RASY KURKI KUROPATWIANY ZIELONONÓŻKI. 

BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH. 

 

Cel: 

- Zachowanie i rozpowszechnienie rasy; 

- Szkolenia dla osób zainteresowanych hodowlą kurki. 

 

Kurka zielononóżka jest polską rasą kur zagrożoną wyginięciem. Jest dobrą rasą do wykorzystania  

w małych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych. 

 

 

 

 

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ STARYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH  

PRZEZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNE. 

 

Cel: 

- Zachowanie i rozpowszechnienie starych, rodzimych, wysokopiennych odmian drzew 

owocowych; 

- Pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z uprawą drzew; 

- Propagowanie ekologicznego stylu życia wśród społeczności lokalnej; 

- Prowadzenie specjalistycznych szkoleń z sadownictwa. 

 

ROZPOWSZECHNIANIE STARYCH WYSOKOPIENNYCH, MROZOODPORNYCH DRZEW OWOCOWYCH  

W GMINIE PRZECHLEWO. 

 

Cel: 

- Założenie kilku sadów w Gminie Przechlewo przy szkołach, Policji, Urzędzie Gminy i innych 

instytucjach publicznych. 

 

WPROWADZANIE TRADYCYJNYCH METOD SUSZENIA I PRZETWORSTWA OWOCÓW STARYCH, 

RODZIMYCH, WYSOKOPIENNYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH W EKO „SZKOLE ŻYCIA”  

W WANDZINIE. 

 

Cel: 

- Pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z dawnymi metodami przetwórstwa 

owoców  
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i warzyw; 

- Zaangażowanie w realizację programu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie 

osoby żyjące z HIV i chore na AIDS). 

 

OCALMY PARK OD ZAPOMNIENIA. 

 

Cel: 

- Odrestaurowanie i odnowienie zabytkowego Parku Pałacowego w Ośrodku. 

 

 

 

 

 

BIOMASA JAKO PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW OŚRODKA. 

 

Cel: 

- Wdrożenie technologii spalania biomasy jako paliwa energetycznego do ogrzewania budynków 

Ośrodka; 

- Stworzenie miejsc pracy dla 10 osób bezrobotnych z obszarów byłych PGR zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

Ponadto EKO „Szkoła Życia” organizuje: 

 

- Spotkania dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin. 

- Szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych z zakresu narkomanii  

oraz wiedzy o HIV/AIDS. 

- Kolonie letnie dla najbiedniejszych dzieci z terenów popegeerowskich (od 1996 roku). 

- Spotkania profilaktyczne dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców – rocznie 

uczestniczy w nich ok. 1000 osób. 

 

 

Niekonwencjonalne połączenie programów ochrony środowiska z terapią i reintegracją 

grup zagrożonych marginalizacją społeczną wdrażane jest w kolejnych ośrodkach terapii 

uzależnień (Ośrodek Readaptacyjny w Lutynce, Ośrodek Resocjalizacji w Gajkach, Ośrodek 

Rehabilitacyjny w Darżewie). Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO 
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„Szkoła Życia” w Wandzinie współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Fundacja 

„Wspólnota Chleb Życia” s. Małgorzaty Chmielewskiej; Fundacja „Wieś XXI wiek”; Fundacja 

Wspomagania Wsi; Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju; Fundacja im. Stefana Batorego) oraz 

Krajowym Centrum ds. AIDS, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 

Ministerstwem Polityki Społecznej, a także samorządem lokalnym. 

Projekty finansowane są ze środków ONZ UNDP GEF/SGP, programu EQUAL oraz FIO 

(Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). 

 Jednym z ważnych celów EKO „Szkoły Życia” jest zmniejszanie bezrobocia  

na terenach wiejskich, popegeerowskich poprzez zatrudnianie przy realizacji projektów osób 

pozostających bez pracy. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie  

w Ośrodku ok. 30 osób rocznie znajduje zatrudnienie na stałe, bądź w ramach prac 

publicznych lub interwencyjnych. 

Wspólnie z PUP w Człuchowie zostały zrealizowane następujące programy: 

� „Ochrona Różnorodności Biologicznej” (od 1999 roku przy tym projekcie znalazło 

zatrudnienie ok. 130 osób) 

� „Aktywizacja bezrobotnych wywodzących się ze środowisk popegeerowskich”. 

� „Wyrównywanie szans na rynku pracy” 

� „Zalesianie i drogownictwo” 

� „Szlaki turystyczne”      
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CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY 

 

W obozie terapeutyczno – kondycyjnym w Rudawach Janowickich wzięło udział  

16 pacjentów: 13 osób ze społeczności terapeutycznej długoterminowej i 3 osoby  

ze społeczności krótkoterminowej.  

Spośród tej grupy tylko część pacjentów zwróciła obie wypełnione prawidłowo ankiety, 

które później posłużyły do analizy badawczej. 

Ostatecznie przebadano 11  mężczyzn w wieku od 20 do 28 lat  (M=24; SD=2,53). 

Wszyscy po przyjeździe do Ośrodka zakwalifikowani zostali do terapii długoterminowej 

(trwającej 12 miesięcy). Okres pobytu w EKO „Szkole Życia” pokrywa się z okresem 

abstynencji i w dniu pierwszego badania wynosił średnio prawie 5 miesięcy (M=5,41; 

SD=4,76 miesięcy; najkrócej 1 miesiąc; najdłużej 15 miesięcy). 

Przeważająca część badanych to politoksykomani (9 badanych), a więc osoby 

uzależnione od więcej niż jedna substancji. Analiza dokumentów wykazała, że najczęściej 

łączono ze sobą środki psychoaktywne o działaniu hamującym (heroina, „kompot”, 

benzodiazepiny, barbiturany) z psychostymulantami (amfetamina, ekstazy); rzadziej  

z substancjami halucynogennymi (LSD, kleje, THC). Badani mieli sporadyczny kontakt  

z kokainą i opium.U trzech osób stwierdzono uzależnienie od alkoholu. 

Zamieszczone poniżej tabele przedstawiają częstość uzależnienia od poszczególnych 

substancji: 

 

Amfetamina 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 2 18,2 18,2 18,2 

tak 9 81,8 81,8 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

 

Ekstazy 

  Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 8 72,7 72,7 72,7 

tak 3 27,3 27,3 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   
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THC 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 5 45,5 45,5 45,5 

tak 6 54,5 54,5 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

 

LSD 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 9 81,8 81,8 81,8 

tak 2 18,2 18,2 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

 

Heroina 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 6 54,5 54,5 54,5 

tak 5 45,5 45,5 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

 

Kokaina 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 10 90,9 90,9 90,9 

tak 1 9,1 9,1 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

 

Lotne rozpuszczalniki organiczne 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 9 81,8 81,8 81,8 

tak 2 18,2 18,2 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   
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Opiaty inne niż heroina 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 8 72,7 72,7 72,7 

tak 3 27,3 27,3 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

 

Barbiturany 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 10 90,9 90,9 90,9 

tak 1 9,1 9,1 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

 

Benzodiazepiny 

 Częstość Procent 

Procent 

ważnych 

Procent 

skumulowany 

nie 9 81,8 81,8 81,8 

tak 2 18,2 18,2 100,0 

Ważne 

Ogółem 11 100,0 100,0   

Źródło: obliczenia własne. 

 

Uzależnienie opiatowe uznawane jest za jedno z najpoważniejszych uzależnień, 

zarówno pod względem trwałości, wskaźnika śmiertelności, jak i pod względem wysokiej 

zapadalności  

na choroby psychiczne i somatyczne. Uważa się też, że osoby uzależnione od opiatów trudniej 

poddają się terapii; podejmują kilka prób leczenia.  

Tezę tę zdają się potwierdzać badani pacjenci. Ośmiu z nich zażywało narkotyki z grupy 

opiatów (heroina, opium, „kompot”). Aż dla trzech pacjentów pobyt w EKO „Szkole Życia” 

jest piątym pobytem w ośrodku leczenia uzależnień; dla jednego z badanych to szósta próba 

leczenia. 

Trzech pacjentów jest w terapii po raz trzeci; dwóch - po raz pierwszy; jeden pacjent podjął 

czwartą próbę leczenia; dla dwóch osób jest to pierwszy pobyt w ośrodku. 
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Próba leczenia Liczba osób % 

Pierwsza 2 18,18 

Druga 1 9,1 

Trzecia 3 27,3 

Czwarta 1 9,1 

Piąta 3 27,3 

Szósta  1 9,1 

Razem: N=11 100 % 

Źródło: obliczenia własne. 

Analiza sytuacji rodzinnej wykazała, iż większość badanych pochodzi z rodzin 

niepełnych. W pięciu przypadkach na sześć przyczyną rozpadu rodziny był rozwód rodziców. 

Jeden z pacjentów jest sierotą – jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym,  

gdy chłopiec miał 15 lat, od tamtej pory przebywał w domu dziecka. 

 

Rodzina Liczba osób % 

Pełna 4 36,4 

Niepełna (w tym:) 6 54,5 

- rozwód 5 45,4 

- śmierć rodzica 1 9,1 

Sieroctwo 1 9,1 

Razem: N=11 100 % 

Źródło: obliczenia własne. 

 Pięciu badanych zakończyło edukację na poziomie szkoły podstawowej (podejmowali 

naukę w szkole średniej, ale z powodu uzależnienia jej nie ukończyli). Trzy osoby zdobyły 

wykształcenie zawodowe; trzy kolejne ukończyły szkołę średnią. 

 

Wykształcenie Liczba osób % 

Podstawowe 5 45,4 

Zawodowe 3 27,3 

średnie 3 27,3 

Razem:  N=11 100 % 

Źródło: obliczenia własne. 
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3.5 CELE I ZAŁO ŻENIA OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO 

 

Celem strategicznym zorganizowanego obozu terapeutyczno – kondycyjnego  

było wspomożenie procesu terapii uzależnienia od środków odurzających poprzez: 

 

- Włączenie młodzieży w działania na tyle atrakcyjne i angażujące, by stanowiły 

przeciwwagę dla doznań związanych z używaniem substancji odurzających. 

 

- Dostarczenie okazji do nabycia umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania w grupie społecznej. 

 

Do umiejętności tych należy zaliczyć: 

 

• Rozwijanie umiejętności współpracy 

• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności 

• Rozwijanie samodyscypliny 

• Rozwijanie samoświadomości ( podnoszenie samooceny i poczucia kontroli) 

• Kształtowanie umiejętności tzw. „odkładania gratyfikacji” 

• Radzenie sobie w sytuacjach stresowych 

• Podejmowania decyzji 

• Konstruktywne zaspokajanie swoich potrzeb 

 

- Korekcję zmian osobowości, będących przyczyną/skutkiem używania środków 

odurzających tj.: 

 

• Niskie bądź ambiwalentne poczucie własnej wartości 

• Zaburzone poczucie tożsamości 

• Niskie poczucie kontroli 

 

 

Dzięki takiej formie aktywności, jaką jest plenerowa rekreacja przygodowa młody 

człowiek ma szansę rozwinięcia nie tylko zdolności ruchowych; pozwala ona także 

zużytkować nadmiar nagromadzonej energii, służy rozładowaniu stresów i napięć 
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emocjonalnych. Do niewątpliwych jej zalet należy „dostarczanie wychowankom ciekawych, 

niecodziennych przeżyć, kształcenie odwagi oraz odporności na zmęczenie i niewygody, 

rozwijanie myślenia, spostrzegawczości, wyobraźni i orientacji w terenie, poznawanie piękna 

przyrody, wyrabianie w wychowankach wewnętrznej dyscypliny, karności i 

posłuszeństwa.”(Makowski,1997) Ponadto uczestnictwo  

w tego typu obozach uczy młodych ludzi radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co z kolei 

wiąże się ze wzrostem samooceny i poczucia kontroli. Jest to o tyle istotne, że niezaspokojone 

potrzeby „JA” tj. poczucie tożsamości, poczucie kontroli i poczucie wartości są przyczyną 

sięgania przez młodzież po środki odurzające (Wojciechowski,1993). Plenerowa rekreacja 

przygodowa może być traktowana zarówno jako sposób oddziaływań o charakterze 

resocjalizacyjnym  

czy terapeutycznym, a także jako jedna ze strategii profilaktyki (tzw. strategia alternatyw). 

W obozie powinny brać udział niewielkie grupy, liczące 10 – 12 osób. Mała liczebność 

sprzyja nawiązywaniu bliższych relacji interpersonalnych, co dodatkowo sprzyja budowaniu 

zaufania i poczucia odpowiedzialności za pozostałych uczestników. Ponadto pozwala to  

na lepsze „odnalezienie się” w warunkach innego otoczenia i nowej grupie partnerów. Często 

bowiem zauważamy, że młody człowiek jest zagubiony – samotny w grupie rówieśników. 

Wśród efektów wychowawczych  wynikających z uczestnictwa w survivalu 

(uzupełnionego o elementy np. wspinaczki) „należy wymienić przede wszystkim kształtowanie 

cech charakteru  

i woli, umiejętności współdziałania w grupie społecznej, zrównoważenie, kształtowanie 

pozytywnych postaw, zdyscyplinowanie, opanowanie i wytrwałość” (Kucharczyk, Szmytke) 

oraz zaspokojenie ambicji, samopotwierdzenie się, uznanie i dodatnią samoocenę; 

rozładowanie napięcia, redukcję lęku w sposób społecznie konstruktywny (Brzeziński, 1995). 

 

 Jak pisze Sas-Nowosielski (2002) „dostarczając wysokiego poziomu stymulacji,  

przy jednoczesnym niejawnym wprowadzaniu w świat odpowiednich wartości, aktywności 

przygodowe mogą kanalizować potrzebę mocnych wrażeń, popychającą niektórych młodych 

ludzi na drogę przestępczości czy narkomanii. W tym drugim przypadku zwraca się uwagę,  

iż ekstatyczne doznania towarzyszące niebezpiecznym działaniom mogą przypominać 

narkotyczny high, z uwagi na uwalnianie w mózgu endorfin, budową chemiczną 

przypominających morfinę”(2002). W tej sytuacji aktywność fizyczna, a zwłaszcza sport 

ekstremalny jest dobrym "środkiem zastępczym", który kanalizuje poszukiwanie "mocnych 

wrażeń" na społecznie akceptowane formy aktywności i daje szansę do wytworzenia 
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niezbędnych w dojrzałym zachowaniu się mechanizmów kontroli wewnętrznej. Nurkowanie, 

wspinaczka skałkowa czy skoki spadochronowe mogą stać się substytutem narkotyku; 

konstruktywnym uzależnieniem. Badania wskazują na fakt, iż młody człowiek sięgając  

po narkotyk robi to między innymi dlatego, że poszukuje innych mocniejszych doznań, które 

pozwolą mu zaspokoić potrzebę stymulacji i jednocześnie oderwać się od rzeczywistości 

(Zuckerman & in. 1972, Carrol & Zuckerman, 1977, Skolnick & Zuckerman 1979, Blowin, 

Bornstein & Trites, 1978;Miklewska, 2000; Rogala – Obłękowska, 2002). Ważne jest,  

aby aktywność proponowana jako wspomaganie terapii była na tyle atrakcyjna, by stała się 

alternatywą dla środków odurzających. Warunki te będą spełnione jeśli będzie to sport  

„po pierwsze na tyle niezwykły, że zmieni wizerunek uprawiającego go młodego człowieka  

w oczach środowiska, po drugie sport, który pozwoli doznać wielkiej emocji i wrażeń 

estetycznych, po trzecie sport, który pozwoli młodemu człowiekowi oddać mu się bez reszty  

i umożliwi zmianę środowiska rówieśniczego, niejednokrotnie będącego przyczyną 

rozpoczęcia eksperymentów narkotykowych.”(Klawiński, 2000).  

Innymi słowy proponowane zajęcia powinny być niezwykłą przygodą, podczas której 

wychowankowie posiądą  umiejętności, które będą mogli wykorzystać w codziennym życiu  

i które pomogą im w pokonywaniu trudności, z którymi dotychczas sobie nie radzili. Trzeba 

przy tym pamiętać o zaakcentowaniu aspektu wychowawczego, a więc oprócz kształtowania 

pewnych praktycznych umiejętności należy wpajać wychowankowi wartości i normy 

postępowania zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa, a także kształtować wolę i mechanizmy 

kontroli wewnętrznej. Istotne jest to o tyle, że istnieje zagrożenie, iż wychowanek tak długo 

pozostanie "zresocjalizowany", jak długo wykonywać będzie ekscytujące zajęcie albo to, co 

robi nie straci dla niego atrakcyjności (Pospiszyl,2000). 
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3.6 PRZEBIEG OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO W MNIS ZKOWIE 

 

Decyzją kadry merytorycznej na wyjazd do Mniszkowa zakwalifikowana została cała 

społeczność terapeutyczna długoterminowa (13 chłopców), trzy dziewczyny ze społeczności 

krótkoterminowej i trzy osoby kadry: Robert – wychowawca; pan Edek jako kierowca i ja – 

pełniąca funkcję drugiego opiekuna i pomocy medycznej.  

Na zebraniu organizacyjnym uczestnicy obozu podzielili się na zespoły odpowiedzialne 

za przygotowanie prowiantu, naczyń, apteczki z materiałami opatrunkowymi, materacy i 

pościeli (nie posiadaliśmy wystarczającej liczby śpiworów, więc zmuszeni byliśmy zabrać 

kołdry). Prezes społeczności długoterminowej pełnił funkcję koordynatora i odpowiedzialny 

był za to,  

by wszystko dopiąć „na ostatni guzik”. 

Dzień przed wyjazdem wszyscy przeszkoleni zostali z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Zapoznałam ich z zasadami i etapami udzielania pierwszej pomocy, 

postępowaniem w przypadku urazów (krwotoki, złamania, uszkodzenia kręgosłupa, złamanie 

podstawy czaszki) i nagłych stanów (omdlenie, utrata przytomności, drgawki, zatrucia, 

zakrztuszenia). Pacjenci uczyli się też jak ocenić stan poszkodowanego, i jak – w razie 

potrzeby - ewakuować go z miejsca wypadku. Na szczęście podczas obozu nie mieliśmy okazji 

wykorzystywać całej zdobytej wiedzy – wszelkie „wypadki” kończyły się co najwyżej 

otarciami. 

Szczególny nacisk podczas szkolenia położony był na zachowanie zasad bezpieczeństwa 

podczas udzielania pomocy w kontekście ryzyka zakażenia wirusem HIV i WZW typu B i C. 

 Wieczorem 15 września 2005 roku gotowi byliśmy do wyjazdu. Bagaże i potrzebne 

sprzęty zostały spakowane a przygotowany prowiant czekał w kuchni. 

Następnego dnia rano ruszyliśmy w drogę. Pogoda nam nie sprzyjała. Było zimno, pochmurno  

i padał deszcz a nas czekała kilkunastogodzinna podróż samochodem marki STAR 

przystosowanym do przewozu osób.  

Nie obeszło się bez niespodzianek. Za Poznaniem nasz STAR zaniemógł, więc zmuszeni 

byliśmy zrobić dłuższy postój. Samochód został wstawiony do warsztatu a my spędziliśmy 

ponad dwie godziny na stacji benzynowej. Nastroje w grupie nie były najlepsze – wszyscy byli 

zmęczeni i zmarznięci. Na szczęście podczas dalszej drogi nic więcej nam się nie przydarzyło. 

Do Mniszkowa dojechaliśmy po 22.00. I tu czekała nas następna niespodzianka:  

przez 5 dni mieliśmy mieszkać w stodole, bez dostępu do bieżącej wody. 

 „Kiedy jechaliśmy do Mniszkowa, i w „narkobusie” (tak pacjenci nazwali  
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nasz samochód) dowiedziałam się, że będziemy spać w stodole, chodzić po wodę i myć się  

w misce myślałam, że sobie żartują. Jak dojechaliśmy na miejsce i zobaczyłam tę stodołę 

 i przekonałam się, że to prawda, byłam przerażona. Nie wiedziałam czy dam radę,  

bo nigdy w takich warunkach nie byłam. Na początku było mi bardzo ciężko.  

Chodzenie po wodę do źródełka, WC na dworze, czekanie na wodę, żeby się umyć 

 i kombinowanie jak mam się w tej misce myć... Jednak z biegiem czasu przyzwyczaiłam się  

do tych warunków i już nic mi nie przeszkadzało.” (Kamila, 22 lata)   

 

Po przyjeździe szybko zjedliśmy kolację, zaadaptowaliśmy strych na potrzeby sypialni  

i położyliśmy się spać.  

Nazajutrz po śniadaniu Ewa i Robert z Fundacji „Czarodziejska Góra” zabrali nas na Zamek 

Bolczów. Tam, razem z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich pomagaliśmy 

w porządkowaniu terenu Zamku. To była dobra okazja do tego, by zaaklimatyzować się  

do górskich warunków i trochę rozruszać przed czekającymi na nas wyzwaniami.   

 

Kolejny dzień upłynął nam pod znakiem wspinaczki. Zaraz po śniadaniu Robert 

zapoznał grupę z historią tego sportu i zasadami bezpiecznej asekuracji. Potem ruszyliśmy w 

góry,  

żeby spróbować swoich sił w skale. Początki były trudne: brak zaufania do lin, uprzęży i osoby 

asekurującej (tę rolę w pierwszych dniach pełniliśmy we trójkę: Robert, Ewa i ja) oraz brak 

kondycji fizycznej. Wszyscy dobrze się bawili; pojawił się też oczywiście element rywalizacji 

– chłopcy prześcigali się, który z nich jako pierwszy zrobi całą drogę. 

Poniedziałek zapowiadał się jeszcze ciekawiej. Robert zabrał nas na Skalny Most.  

Kiedy jedna osoba przeprawiała się przez ów most, pozostali uczestnicy zmagali się  

z tradycyjnymi drogami. Ci, którzy chcieli, mogli nauczyć się asekurować wspinaczy. 

Budowanie relacji opartej na odpowiedzialności i zaufaniu niewątpliwie było dla nich bardzo 

ważnym i ciekawym doświadczeniem. Podczas tych zajęć można było przekonać się, na ile 

członkowie społeczności sobie ufają. 

Przejście Skalnym Mostem było niesamowitym przeżyciem. Najpierw trzeba było pokonać 

kilkumetrowy odcinek wąskiej skalnej ścieżki zawieszonej ponad 30 metrów nad ziemią,  

a potem zjechać ze szczytu na linie. Oczywiście wszystko odbywało się przy pełnej asekuracji, 

ale świadomość, że jest się bezpiecznym wcale nie zmniejszała strachu, który nam 

towarzyszył. Jak się okazało to był dopiero wstęp do tego, co miało się wydarzyć następnego 

dnia. 
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 Na to, by skoczyć z mostu czekali chyba wszyscy. Jedni sprawiali wrażenie, jakby 

wcale się nie bali; inni nie kryli zdenerwowania. Kiedy my ustalaliśmy kolejność, w jakiej 

będziemy skakać, Robert zakładał stanowisko. Czas mijał a emocje były coraz większe. 

Najtrudniejszy był moment, kiedy już stało się na przęśle i trzeba było zrobić krok w otwartą 

przestrzeń.  Robert nikogo nie popędzał, nie namawiał ani nie popychał. Skok miał być 

świadomą decyzją każdego z nas. Musieliśmy pokonać ogromny strach i zaufać Robertowi,  

że nic nam się nie stanie. Adrenalina była ogromna a wrażenia - niezapomniane!  

Później, po powrocie do ośrodka często przywoływaliśmy ten moment, aby zmotywować 

pacjentów do podejmowania kolejnych wyzwań. 

 W środę było dużo spokojniej. Poszliśmy całą grupą na Sokoliki,  żeby po raz ostatni  

na wyjeździe zmierzyć się ze skałą. Tym razem wytyczone drogi miały większy stopień 

trudności, niż te na których dotychczas się wspinaliśmy. Pacjenci, jakby nic sobie z tego nie 

robiąc, pokonywali kolejno wszystkie trasy. Widać było, że sprawia im to dużo radości i daje 

ogromną satysfakcję.  

Na deser urządzono dla nas „tyrolkę”. Prawdę mówiąc po Skalnym Moście i skoku z mostu 

kolejowego, zjazd na tyrolce to była „bułka z masłem.” 

Po powrocie do Mniszkowa zaczęliśmy szykować się do odjazdu. Zebraliśmy nasze rzeczy; 

część od razu zapakowaliśmy na samochód; reszta (materace, kołdry) musiała zaczekać  

do następnego ranka. Wieczorem, kiedy już wszystko było przygotowane, Ewa zorganizowała 

pokaz zdjęć z naszego pobytu. 

 Myślę, że te kilka dni spędzone w górach były dla pacjentów ciekawym 

doświadczeniem. Mogli spróbować swoich sił we wspinaczce, przełamać swój strach i brak 

zaufania skacząc  

z mostu czy przeprawiając się ścieżką zawieszoną kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Spędzając  

ze sobą bardzo dużo czasu, obserwując się w różnych trudnych sytuacjach lepiej się poznali. 

Prawdą jest, że podczas tego wyjazdu konflikty między poszczególnymi osobami stały się 

bardziej widoczne, w niektórych przypadkach nawet się zaostrzyły. Ponieważ na czas trwania 

obozu zawieszone zostały grupy spotkaniowe nie było okazji, żeby problemy, które narosły 

rozwiązać na forum społeczności. 

Osoby, które nie umiały poradzić sobie z taką kumulacją emocji często uciekały w pracę; 

wolały dać upust złości koncentrując się na rąbaniu drewna zamiast dążyć do wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji z drugim człowiekiem. 

 Mimo to, pacjenci oceniając wyjazd stwierdzili, że wpłynął on korzystnie na grupę. 

Pomógł im zobaczyć jacy są, jak reagują w różnych sytuacjach. Jeden z uczestników wyjazdu 
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powiedział, że żałuje, że nie dali z siebie więcej; tylko skoncentrowali się na pełnieniu swoich 

obowiązków (przygotowanie śniadań, zmywanie) i realizowaniu powierzonych im zadań  

(np. cięcie, zwożenie i układanie drewna na zimę). 

 

Ten wyjazd na pewno dużo im dał, natomiast zmiany, które w nich zaszły nie są długotrwałe,  

co zresztą potwierdzają sami uczestnicy.  
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OBÓZ TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNY WIDZIANY W OBIEKTYWIE  
 

Pierwszego dnia pomagaliśmy w porządkowaniu terenu Zamku Bolczów: 
 
Na zdjęciu: Mirek. 
 
 
Na zdjęciu: Tomek. 
 

Kolejny dzień spędziliśmy w skale. Dla większości była to pierwsza w życiu okazja  
do spróbowania swoich sił we wspinaczce. Nie było łatwo, ale wszyscy doskonale się bawili. 
Zanim jednak Robert pozwolił nam się wspinać zapoznał grupę z zasadami bezpiecznej 
asekuracji i poruszania się w skale: 
  
  
Chłopcy prześcigali się, któremu z nich jako pierwszemu uda się przejść całą drogę. 
 
Na zdjęciu: Sebastian ... 
 
 
...i Dawid. 
 
 
 
Na zdjęciu: Sebastian i Tomek. 
 
Po rywalizacji przyszła pora na odpoczynek: 
 
Na zdjęciu: Roman. 
 
 

Kiedy uczestnicy nabrali już trochę pewności siebie w kontakcie ze skałą Robert 
zaproponował nam przejście przez Skalny Most: 
 
 Na zdjęciu: Piotr B. 
 
 
    

Na zdjęciu: Piotr D. 
 
 
 

Podczas, gdy jedni zmagali się ze strachem spacerując ponad 30 metrów nad ziemią, 
inni uczyli się asekuracji. 
 
 Na zdjęciu: Sebastian. 
 
 
Największym wyzwaniem okazał się skok z mostu kolejowego: 
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Najtrudniej było zrobić krok w otwartą przestrzeń. Chwila wahania... 
 
Na zdjęciu: Arek. 
 
 
... i skok. 
 
 
Na zdjęciu: autorka pracy. 
 
 
Po skoku z mostu zjazd na tyrolce wydał się wszystkim banalnie łatwy: 
 
Na zdjęciu: Marcin. 
 
Warunki mieszkaniowe były bardzo skromne: 
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ROZDZIAŁ IV 

WPŁYW OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO  

NA FUNKCJONOWANIE PACJENTÓW I SPOŁECZNO ŚCI TERAPEUTYCZNEJ  

W ŚWIETLE WYNIKÓW BADA Ń 

 

Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu plenerowe formy rekreacji wpływają 

na funkcjonowanie członków społeczności terapeutycznej i całej wspólnoty. 

W tym celu postawiono 7 hipotez szczegółowych: 

1. Pod wpływem terapii zamienia się (zwiększa się) poczucie odpowiedzialności 

2. Pod wpływem terapii zamienia się (zwiększa się) zaufanie do społeczności 

3. Pod wpływem terapii zamienia się (zwiększa się) integracja 

4. Pod wpływem terapii zamienia się (zwiększa się) współpraca 

5. Pod wpływem terapii zamienia się (zwiększa się) samoocena 

6. Pod wpływem terapii zamienia się (zwiększa się) poczucie kontroli 

7. Pod wpływem terapii zamienia się (zmniejsza się) zapotrzebowanie na stymulację. 

 

W celu zweryfikowania postawionych hipotez  przeprowadzono szereg testów  

t-Studenta dla prób zależnych. 

Porównanie uzyskanych wyników wykazało, że udział w obozie terapeutyczno - 

kondycyjnym nie wpłynął w sposób znaczący na funkcjonowanie pacjentów oraz całej 

społeczności. Należy jednak przypuszczać, że gdyby próba badawcza była minimum 

dwukrotnie większa to wskaźniki: integracji, samooceny i poczucia kontroli okazałyby się 

znaczące. 
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4.1 UDZIAŁ W OBOZIE KONDYCYJNO-TERAPEUTYCZNYM  

A FUNKCJONOWANIE PACJENTÓW  

 
Analiza uzyskanych wyników badań wykazała pozytywny wpływ udziału w obozie 

terapeutyczno-kondycyjnym na funkcjonowanie pacjentów. Zmiana zaszła w obrębie poczucia 

własnej wartości, poczucia kontroli i zapotrzebowania na stymulację. 

Rozmowy przeprowadzone z badanymi cztery miesiące po powrocie z obozu potwierdziły 

uzyskane wcześniej wyniki. 

Istotny z punktu widzenia zasadności włączenia rekreacji ryzyka do oddziaływań 

terapeutycznych w odniesieniu do osób uzależnionych od narkotyków jest fakt, iż efekty 

utrzymują się krótki okres czasu po zakończeniu oddziaływań. 

Wypływa stąd wniosek, że obozy terapeutyczne powinny być powtarzane w stałych 

odstępach czasu. 
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WPŁYW OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO  

NA SAMOOCENĘ UCZESTNIKÓW 

 

Porównanie wyników uzyskanych w pierwszym i drugim badaniu wykazało, iż udział  

w obozie terapeutyczno – kondycyjnym pozytywnie wpłynął na samoocenę uczestników. 

Odnotowano wzrost poczucia własnej wartości. 

 

- samoocena t(10)=1,32; n.i 
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Pacjenci pytani przeze mnie o to, co dał im wyjazd na obóz najczęściej odpowiadali,  

że była to okazja do sprawdzenia siebie, skonfrontowania się ze swoimi lękami i 

ograniczeniami; mogli poznać samych siebie i „docenić swoją wartość”. 

Piotr (25 lat) opisał to w następujący sposób: 

„(Wyjazd) dużo rzeczy pokazał mi w sobie; wiele rzeczy potrafię zrobić, ale boję się 

przełamać, poznałem swoje możliwości.”  

 

Ciekawym doświadczeniem było obserwowanie zmagań pacjentów podczas wspinaczki 

skałkowej. Z początku nieufni w stosunku do sprzętu wspinaczkowego i osoby asekurującej 

stopniowo pokonywali obawy i ograniczenia fizyczne (brak kondycji). Uwieńczeniem wysiłku 

było „zrobienie drogi” – najpierw prostej, później o wyższym stopniu trudności. Osiągnięcie 

celu motywowało ich do podejmowania kolejnych działań.  
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Wypowiedzi badanych wskazują też na przeniesienie zdobytych umiejętności i doświadczeń  

na funkcjonowanie w innych sytuacjach: 

„poznałem siebie, jaki jestem w określonych sytuacjach, co pozwoliło mi lepiej funkcjonować.”  

(Marcin, 22 lata) 

Praca nad samooceną jest ważnym elementem terapii uzależnień. Kiedy pacjent zyska 

świadomość swoich mocnych stron, zalet i wad, będzie mógł stopniowo zwiększać swoją 

niezależność od otoczenia. Świadomość siebie, własnej wartości pozwala na nawiązywanie  

i utrzymywanie prawidłowych relacji interpersonalnych; pomaga także radzić sobie z 

porażkami. Jest to o tyle istotne, że dotychczas narkoman radził sobie ze wszystkimi emocjami 

(zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi ) za pomocą środków odurzających. 

 Poradzenie sobie w sytuacji zwiększonego ryzyka (przykładem może być skok  

z mostu kolejowego) daje poczucie mocy; pozwala uwierzyć, że w innych okolicznościach  

też da się radę.  

Sprawdza się stwierdzenie M. Csikkszentmihalyi: „Jeśli wyjdziesz zwycięsko z tych potyczek,  

z potyczek z samym sobą (...), wtedy łatwiejsze staje się wygranie innych życiowych bitew”.  
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WPŁYW OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO  

NA POCZUCIE KONTROLI 

 

Potrzeba kontroli jest autonomiczną potrzebą psychiczną. Jej zaspokojenie daje 

jednostce wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Deprywacja poczucia kontroli jest źródłem 

niepokoju, poczucia zagrożenia, który niektórzy młodzi ludzie tłumią przy pomocy środków 

psychoaktywnych. Narkomanów, prócz nieokreślonego poczucia tożsamości i stosunkowo 

niskiej samooceny, cechuje także niskie poczucie kontroli i wpływu na rzeczywistość. Dlatego 

też podczas terapii dąży się do tego, by pacjent realnie określił swoje umiejętności; umiał 

ocenić do czego jest zdolny, co potrafi. Na poczucie kontroli składa się także zdolność do 

panowania nad swoimi emocjami. 

Poczucie kontroli ściśle wiąże się z poziomem samooceny.  Oba czynniki  

są czynnikami chroniącymi przed powrotem do narkotyków. 

 

W badanej grupie wyraźnie zaznaczony jest pozytywny wpływ wyjazdu na poczucie 

kontroli wśród uczestników. 

 

poczucie kontroli t(10)=1,46; n.i 
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Udział w zajęciach, które zawierały zwiększony element ryzyka pokazał pacjentom,  

że są oni w stanie sprostać sytuacji trudnej, wykorzystując tylko swój potencjał i umiejętności. 

Udowodnił, że nie muszą oni szukać „wspomagania” w postaci środków psychoaktywnych.  
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WPŁYW OBOZU  

TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO  

NA POZIOM ZAPOTRZEBOWANIA NA STYMULACJĘ. 

 

Zuckerman definiuje skłonność do poszukiwania nowych, stymulujących doznań  

jako potrzebę różnorodnych, osobliwych i złożonych wrażeń i doświadczeń a także skłonność  

do podejmowania zachowań ryzykownych (Zuckerman 1979). 

Badania wskazują na fakt, iż młody człowiek sięgając po narkotyk robi to między 

innymi dlatego, że poszukuje innych mocniejszych doznań, które pozwolą mu zaspokoić 

potrzebę stymulacji i jednocześnie oderwać się od rzeczywistości (Zuckerman i in. 1972, 

Carrol  

i Zuckerman, 1977, Skolnick & Zuckerman 1979, Blowin, Bornstein, Trites, 1978; Miklewska, 

2000; Rogala – Obłękowska, 2002). 

Młodzi ludzie uzależnieni od środków psychoaktywnych charakteryzują się „takimi cechami 

temperamentu, które zwiększają ich skłonność do poszukiwania dodatkowych źródeł 

stymulacji. Zachowanie jednostki ma bowiem m.in. na celu utrzymanie optymalnego poziomu 

pobudzenia. Zaspokojenie tej potrzeby dokonuje się za pośrednictwem odpowiedniej 

aktywności, tj. podjęcia działań o określonej intensywności, czasie trwania i częstości. Podjęte 

działania mają dostarczyć jednostce takiej stymulacji, która pozwoli utrzymać lub doprowadzić 

do optymalnego poziomu pobudzenia. W tym kontekście zażywanie narkotyków można 

traktować jako formę aktywności stanowiącą dodatkowe źródło stymulacji”(Hornowska). 

  

 Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały wzrost zapotrzebowania  

na stymulację. Największa zmiana obserwowana jest w odpowiedziach na pytania  

o podejmowanie ryzyka. 
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zapotrzebowanie na stymulację t(10)=0,94; n.i 
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Prawdopodobnie wynika to z doświadczeń związanych z podejmowanymi 

aktywnościami, takimi jak wspinaczka skałkowa, przeprawa przez skalny most czy skok  

z mostu kolejowego. 

Część uczestników zwracała uwagę na fakt, że uczucia, które towarzyszyły im podczas tych 

zajęć były tak intensywne, że przypominały narkotyczny „high”. 

  „Była to rzecz, której nie doznałem od wielu lat. Nie pamiętam, kiedy tak spędzałem 

wolny czas, tym bardziej na trzeźwo. Z..... uczucie!”  Sebastian (27 lat) 

 

Wyniki mogłyby stanowić potwierdzenie tezy, że sport zawierający element zwiększonego 

ryzyka może stanowić alternatywę dla substancji odurzających.  

Wywołując efekty podobne do tych powodowanych przez używki, ale umożliwiając przy tym 

wyrobienie w wychowankach określonych, konstruktywnych nawyków i wyposażenie 

młodych ludzi w bagaż niezbędnych umiejętności społecznych wspinaczka skałkowa  

ma szansę stać się środkiem oddziaływań korekcyjnych. 
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4.2 UDZIAŁ W OBOZIE TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNYM  
A FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY TERAPEUTYCZNEJ 

 
 

Celem badań było określenie wpływu udziału w obozie terapeutyczno-kondycyjnym  

na funkcjonowanie społeczności terapeutycznej jako całości. Wpływ ten rozpatrywany był  

na czterech płaszczyznach: 

- poziom integracji grupy; 

- zaufanie do członków społeczności; 

- poczucie odpowiedzialności za wspólnotę; 

- współpraca. 

 

Uzyskane wyniki wykazały, że wyjazd wywarł korzystny wpływ jedynie na poziom 

integracji grupy. Ciekawe jest, że to, co świadczy o tym, czy grupa jest zintegrowana czy nie, 

zmieniło się na niekorzyść (współpraca, zaufanie, odpowiedzialność).  

Wydaje mi się, że stało się tak, ponieważ podczas wyjazdu zabrakło zajęć,  

które skłoniłyby pacjentów do współpracy w szerszym gronie. Wspinaczka skałkowa jest 

sportem partnerskim, angażującym dwie osoby: wspinacza i tego, kto go asekuruje. 

Niewątpliwie niesie to ze sobą walor wychowawczy, ponieważ skłania do budowania zaufania  

i odpowiedzialności, ale tylko w obrębie diady. Wypływa stąd wniosek, że takie obozy należy 

uzupełnić o zajęcia zespołowe. 

Drugim czynnikiem, który wpłynął na pogorszenie funkcjonowania społeczności było 

zaniechanie grup spotkaniowych. Uczestnicy wyjazdu przeżywali szereg emocji – od skrajnie 

pozytywnych po skrajnie negatywne. Podczas pobytu w ośrodku okazją do omówienia przeżyć 

pacjentów i wyrównania poziomu emocji są właśnie codzienne grupy spotkaniowe.  

Moim zdaniem należałoby uwzględnić je w programie kolejnych obozów. 
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WPŁYW OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO 

NA POZIOM INTEGRACJI GRUPY 

 

Uzyskane wyniki badań wskazują pozytywny wpływ wyjazdu na poziom integracji 

wspólnoty terapeutycznej.  

Integracji niewątpliwie sprzyjały spartańskie warunki, w których mieszkali pacjenci. 

Przygotowanie posiłków lub stworzenie warunków do mycia wymagało współpracy ze strony 

uczestników. Ponadto emocje będące udziałem wszystkich, którzy uczestniczyli w zajęciach 

stanowiły płaszczyznę, która zbliżała do siebie ludzi, pozwalała im lepiej się poznać. 

 

integracja t(10)=0,64 n.i 
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Badani pytani o to, czy po powrocie z obozu relacje między członkami społeczności  

są takie same jak przed wyjazdem, odpowiedzieli, że zmiana była odczuwalna.. Trzy osoby 

stwierdziły, że stosunki we wspólnocie polepszyły się, natomiast dwóch pacjentów nie 

potrafiło dokładnie określić w jakim kierunku ta zmiana zaszła. 

O pozytywnym wpływie wyjazdu świadczą wypowiedzi uczestników: 

„relacje po powrocie były bardziej otwarte” (Marcin, 22), „ludzie zbliżyli się do siebie”  

(Dawid, 28) 
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WPŁYW OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO 
NA ZAUFANIE DO CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI 

 
 

Poniższy wykres obrazuje zmianę jaka zaszła w poziomie zaufania do członków 

społeczności terapeutycznej przed wyjazdem i po powrocie z obozu. 

Spadek zaufania do grupy jest zjawiskiem niepokojącym zważywszy na fakt, iż wzajemne 

zaufanie członków wspólnoty jest warunkiem jej poprawnego funkcjonowania i wpływa  

na efektywność terapii. 

Podczas pobytu w Mniszkowie konflikty między pacjentami stały się bardziej 

widoczne. Sprzyjało temu spędzanie czasu w stałym gronie i silne emocje, do przepracowania 

których nie było okazji, ponieważ nie odbywały się grupy spotkaniowe. 

Zabrakło również zajęć integracyjnych kładących nacisk na budowania zaufania w grupie. 

 
zaufanie t(10)=1,23; n.i 
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WPŁYW OBOZU TERAPETYCZNO - KONDYCYJNEGO 
NA POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INNYCH 

 
 

Uzyskane wyniki pokazują, że w sposób znaczący zmniejszył się poziom 

odpowiedzialności za pozostałych członków społeczności. Zmiana jest zaskakująca,  

ponieważ uczestnicy obozu byli odpowiedzialni za większość czynności, takich jak 

przygotowanie menu, zrobienie zakupów, przygotowanie śniadań i kolacji, utrzymanie 

czystości czy  kontrola trzeźwości pacjentów. 

Zauważyłam, że pacjenci wywiązywali się z powierzonych im obowiązków,  

ale poza tym nie dawali nic od siebie. Wewnątrz społeczności potworzyły się mniejsze grupy,  

co przełożyło się na brak postrzegania poszczególnych działań w kontekście całej wspólnoty 

terapeutycznej – aktywność koncentrowała się w obrębie małych grup. 

Na taki stan rzeczy niewątpliwie wpłynął brak grup spotkaniowych. 

 
 
poczucie odpowiedzialności t(10)=0,3; n.i 
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WPŁYW OBOZU TERAPEUTYCZNO-KONDYCYJNEGO 

NA WSPÓŁPRACĘ CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI TERAPETYCZNEJ 

 

Podobnie, jak w przypadku poczucia odpowiedzialności za grupę i poziomu zaufania 

do członków wspólnoty terapeutycznej, zauważalne jest pogorszenie współpracy między 

poszczególnymi osobami. 

Należy przypuszczać, że aby poprawić komunikację i relacje w grupie, co z kolei wpłynie 

korzystnie na umiejętność współpracy wystarczy wprowadzić do programu obozów zadania 

zespołowe. 

 
  
współpraca t(10)=0,1; n.i 
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4.3 WNIOSKI KO ŃCOWE 

Wyjazd do Mniszkowa był dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Uczestnicząc  

w obozie miałam okazję przekonać się jak pacjenci będą radzić sobie w całkiem nowych dla 

nich sytuacjach. Mimo, iż byłam w EKO „Szkole Życia” od początku września, to dopiero 

podczas tego wyjazdu społeczność miała sposobność, żeby lepiej mnie poznać. Mogli 

obserwować moje reakcje i przekonać się, czy w kontakcie z nimi jestem autentyczna, i czy 

mogą mi zaufać. Razem spędzaliśmy czas, braliśmy udział we wszystkich zorganizowanych 

zajęciach, uczyliśmy się od siebie nawzajem. Ja dzieliłam się z pacjentami doświadczeniem 

zdobytym podczas wcześniejszych wyjazdów wspinaczkowych, oni natomiast opowiadali o 

swojej chorobie, istocie narkomanii i poniesionych kosztach. Wspólnie przeżywaliśmy strach 

przed skokiem z mostu  

i radość po przejściu trudnej drogi w skale; wzajemnie motywowaliśmy się do podejmowania 

kolejnych wyzwań. Dzięki temu moje relacje z pacjentami stały się bardziej partnerskie  

i spontaniczne. 

Oceniając pobyt w Mniszkowie z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że po powrocie z 

obozu stosunki między członkami społeczności stały się nieco bardzo otwarte, chociaż nie 

pozbawione konfliktów. Zaistniała sytuacja spowodowana była zawieszeniem na czas obozu 

wieczornych grup spotkaniowych. Zabrakło tym samym sposobności do przedyskutowania 

problemu  

na forum grupy, omówienia relacji między członkami społeczności i rozstrzygnięcia sporu.  

Na pierwszej grupie spotkaniowej po powrocie do Wandzina poprosiłam społeczność  

o podsumowanie i ocenę wyjazdu. Najczęściej mówiono o tym, że było „fajnie”, i że była to 

dobra okazja, by się lepiej poznać. 

Z punktu widzenia uczestników najbardziej emocjonującym wydarzeniem był skok z mostu 

kolejowego; podobała im się również wspinaczka, ponieważ dała możliwość sprawdzenia się  

i skonfrontowania ze swoimi możliwościami. Pozornie łatwa droga okazywała się nagle 

wyjątkowo trudna i wymagająca dużego wysiłku oraz wytrzymałości. Wspinaczka jest 

sportem, który rozwija myślenie analityczne. Każdy kolejny krok musi być przemyślany, 

ponieważ pochopnie podjęta decyzja może spowodować odpadnięcie od ściany. Pacjenci chcąc 

ukończyć drogę musieli być bardzo skoncentrowani na działaniu i przewidywać konsekwencje 

swoich decyzji. Później wielokrotnie wracaliśmy do tych sytuacji, chcąc obrazowo pokazać 

im,  



 120 

że podobnie należy postępować w życiu codziennym: każde działanie wiąże się z określonymi 

konsekwencjami, więc trzeba wcześniej zastanowić się, czy podjęta decyzja jest słuszna.  

 

W ten sposób staraliśmy się wzmocnić transfer doświadczeń wyniesionych przez pacjentów  

na funkcjonowanie w Ośrodku i poza nim. 

Z rozmów, które prowadziłam z członkami społeczności w styczniu, a więc  

po upływie czterech miesięcy od obozu wynika, że faktycznie odczuli oni pozytywny wpływ 

wyjazdu na grupę i ich indywidualne samopoczucie. Zmiana okazała się jednak krótkotrwała. 

Można przypuszczać, że emocje związane z przeżyciami z gór ulegały stopniowemu 

wyciszeniu i po około trzech tygodniach przestały być odczuwane. Ulotność zmiany 

odczuwanej przez uczestników przygodowych form aktywności potwierdzają też wyniki badań 

amerykańskich. 

 Szukając odwołań obozu terapeutyczno-kondycyjnego, w którym brała udział 

społeczność terapeutyczna z EKO „Szkoły Życia” do szkoleń Outward Bound można 

zauważyć nawiązania do opisywanego w rozdziale II modelu MST.    

Po zestawieniu założeń obozu terapeutyczno-kondycyjnego i uzyskanych wyników 

okazało się, że udało się zrealizować tylko część założonego celu. 

Udział w obozie pozwolił na wywołanie pozytywnych zmian w obrębie poczucia własnej 

wartości i poczucia kontroli wśród badanych pacjentów oraz wzrost integracji grupy. 

Uważam, że zabrakło zajęć, które podkreślałyby wartość pracy zespołowej i uczyły skutecznej 

komunikacji zespołowej. 

Rekreacja ryzyka oraz wpisujące się w jej nurt obozy wykorzystujące elementy sportów 

ekstremalnych wciąż nie są częstą praktyką, zwłaszcza w odniesieniu do osób uzależnionych  

od narkotyków. Wzrost zainteresowania tą formą aktywności wśród terapeutów uzależnień 

pozwala mieć nadzieję, że zjawisko będzie coraz bardziej powszechne. 

Moim zdaniem wyjazdy uwzględniające elementy wspinaczki skałkowej oraz innych sportów  

zwiększonego ryzyka są wartościową formą wspomagania terapii.  

Sądzę, że z powodu stosunkowo niedużej skuteczności tego typu szkolenia nie powinny 

stanowić „terapii samej w sobie”. Edukacja przygodowa może być z powodzeniem 

wykorzystywana w celu utrwalenia efektów oddziaływań korekcyjnych lub wywołania 

doświadczeń i emocji, które staną się punktem wyjścia do dalszej pracy terapeutycznej. 

Aby pedagogika przygody przyniosła założone efekty w pracy z osobami uzależnionymi, 

niewątpliwie konieczny jest okres „eksperymentowania” z doborem odpowiednich zajęć  

w celu ułożenia optymalnego programu. 
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Założeniem niniejszej pracy nie było ustalenie, czy organizowanie obozów 

terapeutyczno-kondycyjnych dla narkomanów jest zasadne, ale sprawdzenie w jaki sposób 

udział w takim obozie wpływa na funkcjonowanie pacjentów. Interesowało mnie, czy rekreacja 

ryzyka ma szansę wspomóc leczenie osób uzależnionych.  

Uczestnicząc w wyjeździe zorganizowanym dla społeczności terapeutycznej  

z EKO „Szkoły Życia” mogłam przekonać się osobiście, że takie formy aktywności są 

pacjentom bardzo potrzebne. To nie tylko okazja, by odpocząć i ciekawie spędzić czas z dala  

od rzeczywistości ośrodkowej. Podczas wyjazdu można poznać samego siebie i innych 

członków grupy. Jest to też pretekst do pokazania, że życie bez narkotyków może być 

kolorowe  

i w pełni satysfakcjonujące. 

Moim zamiarem było również zdobycie wiedzy, która posłuży mi w konstruowaniu 

programów dla organizowanych w przyszłości wyjazdów. 

 

Na zakończenie chciałabym przytoczyć wypowiedź Romana - jednego z uczestników 

wyjazdu do Mniszkowa: 

 

„ Czym był dla mnie wyjazd w góry. Było to dla mnie nowe przeżycie, nowa przygoda. Mimo, 

 że nie chciałem jechać. Tylko jeżeli czegoś się nie spróbuje, to się nie wie, jak to jest.  

Góry to jest kolejne uzależnienie, to jak papieros. Chodząc po górach i wspinając się jest 

strach, adrenalina, lęk – są to uczucia z górnej półki. Albo się w to wchodzi albo nie. Jeżeli już 

się w to wejdzie, to mimo zmęczenia chce się to robić.  

Nawet na moim przykładzie: byłem strasznie zmęczony, ale i tak chodziłem i wspinałem się. 

Potrafiłem zaufać osobie, której nie lubiłem i z którym nie miałem dobrego kontaktu.  

Nie wiem...jest tak, że przy wspinaczce jeden od drugiego jest uzależniony. Bo głównie też 

chodzi o zaufanie. 

Poznałem nowych ludzi, poprawiłem kontakty z ludźmi, z którymi na co dzień dłuższy czas,  

a udało mi się to zrobić w kilka godzin. 

A najciekawsze było to, że człowiek może poznać siebie, na ile go stać, ile może zrobić, 

odkrywa nowe uczucia, z którymi tak naprawdę nigdy nie miał kontaktu. A wspinając się 

można zmierzyć się ze swoim strachem, można zobaczyć te drugie oblicze. 

Można powiedzieć, że góry żyją i wołają a człowiek jest uległy. 

Ale żeby tego wszystkiego doznać, trzeba tego spróbować.” 
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ANEKS 
 

ANKIETA 
 

Jestem studentką pedagogiki resocjalizacyjnej i wspomagania rodziny  
w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Na potrzeby pracy magisterskiej przeprowadzam badania dotyczące wpływu 
przygodowych form aktywności na funkcjonowanie pacjentów i społeczności terapeutycznej. 
Bardzo proszę o szczere odpowiedzi, bo tylko takie mają wartość. Jeśli nie chcecie podać 
swojego imienia lub nazwiska, ankietę oznaczcie wybranym przez siebie symbolem.  
W pytaniach proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
Bardzo dziękuję za poświęcenie mi cennego czasu. 
 
Wiek: 
Płeć: 
Czas abstynencji: 
Rodzaj zażywanej substancji: 
 
 

1. Nie boję się mówić otwarcie o tym, co mnie cieszy bądź denerwuje. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 
2. Pomagam kolegom z grupy, jeśli tego potrzebują. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

3. Jeżeli mam problem, z którym sobie nie radzę, zwracam się z prośbą o pomoc do kogoś 
ze społeczności. 

 
Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 

 
4. Trudno wyprowadzić mnie z równowagi. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

5. Nie boję się mówić otwarcie o tym, co mnie cieszy bądź denerwuje. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

6. Nie mam problemów z samodzielnym podejmowaniem decyzji. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

7. Łatwo nawiązuję kontakty z innymi ludźmi. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
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8. Dzielę się z kolegami swoją wiedzą i umiejętnościami. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

9. Bywa tak, że najpierw działam a dopiero później zastanawiam się nad konsekwencjami. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

10. Na społecznościach udzielam zarówno dobrych, jak i złych informacji. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 
 

11. Czuję się ważny dla swojej społeczności. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

12. Umiem współpracować w zespole. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

13. Lubię podejmować wyzwania, które wiążą się z ryzykiem. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

14. Najlepiej czuję się w towarzystwie dobrze znanych mi osób. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 
15. Grupa zazwyczaj jednoczy się w obliczu trudnych sytuacji. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

16. Czuję się odpowiedzialny za grupę. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

17. Szanuję różnice opinii i doświadczeń innych ludzi. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

18. Ufam osobom ze swojej społeczności. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

19. Osiągnięty sukces motywuje do dalszego działania. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
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20. Wspólna praca sprzyja lepszemu poznaniu. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

21. Gdy zachodzi taka potrzeba przejmuję rolę lidera.. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

22. Na spotkaniach społeczności wolę trzymać się na uboczu. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 
 

23. Wiem, że mogę liczyć na wsparcie ze strony grupy. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

24. Mam trudności z zaakceptowaniem reguł, które obowiązują w danym miejscu. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

25. Rozumiem ludzi, którzy narażają swoje życie i zdrowie podejmując niepotrzebne 
ryzyko. 

 
Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

26. Aby lepiej poznać członków społeczności staram się spędzać z nimi jak najwięcej 
czasu. 

 
Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

27. Lubię poznawać nowych ludzi. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

28. Chciałbym żyć w burzliwych czasach. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

29. Zachęcam każdego do omawiania swoich problemów na forum społeczności. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

30. Szybko się denerwuję. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 
 
 

31. Uważam, że mam duży wpływ na to, co dzieje się ze społecznością. 
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Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

32. Szukam wsparcia ze strony społeczności. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

33. Poddaję się, kiedy pojawiają się trudności. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

34. Jestem osobą konsekwentną – zawsze staram się osiągnąć wyznaczony cel. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

35. Boję się oceny ze strony innych osób. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

36. Uważam, że nasza społeczność jest zintegrowana, tworzy jedną całość. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

37. Angażuję się w pracę społeczności. 
 

Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 
 

38. Wyjazdy, wspólne spędzanie wolnego czasu jest dobrym sposobem na integrację 
grupy. 

 
Zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zdecydowanie tak 

 
 

 

 


