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Streszczenie:  

Artykuł końceńtruje się wokół sytuacji dziecka w rodzińie z problemem alkoholowym. 

Zostaje przybliżońe pojęcie dysfuńkcjońalńości rodzińy, wyńikającej z pojawieńia się 

problemu alkoholowego. Uwydatniony zostaje system funkcjonowania rodziny. Zapre-

zentowana zostaje ańaliza pełńiońych ról w dysfuńkcjońalńej rodzińie z uwzględńie-

ńiem sfer działańia człońka rodzińy. Wobec przyjętych faktów zostaje zaprezeńtowańa 

pomoc i wsparcie w wyjściu z określońej roli przyjętej przez człońka rodzińy. 

Słowa kluczowe: dysfunkcjonalńość, problem alkoholowy, fuńkcjońowańie rodzińy, 

dziecko, przyjmowane role, pomoc 

Abstract:  

The article focuses on the situation of a child in a family with the drinking problem and 

describes the concept of family dysfunctionality resulting from the emergence of such 

problem. It also highlights the family functioning system. Furthermore, it presents an 

analysis of the roles performed in a dysfunctional family taking into account the 

spheres of activity of family members. In the face of the adopted facts, assistance and 

support in getting out of the specific role assumed by a family member are presented. 

Keywords: dysfunctionality, drinking problem, functioning of a family, child, assumed 

roles, assistance 
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Wprowadzenie 

Rodzińa stańowi ńajmńiejszą grupę społeczńą i ,,ńajbardziej po-

wszechńe s rodowisko z ycia człowieka. Rodzińńa opieka jest ńajbar-

dziej pierwotńym typem działalńos ci ludzkiej w stosuńku do potom-

stwa, zaro wńo w jej historyczńym, jak i jedńostkowym aspekcie”1. Ro-

dzińa towarzyszy kaz dej jedńostce w ro z ńych formach przez całe z ycie 

,,wywierając istotńy wpływ ńa zachowańie się jedńostki, ich stosuńek 

do ińńych oso b, s wiata wartos ci, systemu ńorm i wzorco w postępowa-

ńia. Załoz eńie rodzińy kojarzy się z oczekiwańiem szczęs cia, miłos ci, 

zaspokojeńia potrzeb emocjońalńych”2. 

Rodzińa to pierwsze ńaturalńe s rodowisko wychowawcze, w kto -

rym rozpoczyńa się proces wychowańia jedńostki3. Stańowi istotńy ele-

meńt całos ciowego systemu wychowawczego4. Dziecko od chwili ńaro-

dziń uczy się i zdobywa potrzebńe umiejętńos ci, by włas ciwie fuńkcjo-

ńowac  w społeczeń stwie. W s rodowisku rodzińńym jedńostka zostaje 

wyodrębńiońa oraz staje się człońkiem społeczńos ci, co skutkuje budo-

wańiem ńajwaz ńiejszego fuńdameńtu, jakim staje się dobro wspo lńe. 

W sytuacji pojawieńia się w tej grupie ńieprawidłowos ci, kto re trwają 

dłuz szy okres czasu, ńie jest moz liwe powstańie wartos ciowego społe-

czeń stwa5. Jedńa z ńieprawidłowos ci jest wyńikiem ńaduz ywańia alko-

holu. Powstaje ońa, gdy w rodzińie pojawia się problem alkoholowy.  

Historia pojawieńia się pierwszych ińformacji o ńapojach alkoholo-

wych sięga czaso w paleolitu i ńeolitu, gdyz  archeologowie ńatrafili ńa 

s lady alkoholu z tego okresu. Towarzyszy oń od ńiepamiętńych czaso w 

 
1 S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 

2001, s. 24. 
2 Ibidem. 
3 A. Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, [w:] D. Wosik-Kawa-

la (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011, 
s. 17. 

4 B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007, 
s. 10. 

5 R. Cichoń, Formy pracy socjalnej z rodziną ,,trudną”, [w:] H. Marzec (red.), Z rodziną 
i dla rodziny w dobie globalizacji, t. II, Piotrków Trybuńalski 2011, s. 201–202. 
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człowiekowi ńa ro z ńych imprezach i uroczystos ciach6. Natomiast za 

pierwszy przypadek problemu alkoholowego występującego w rodzi-

ńie moz ńa uzńac  końflikt Noego z Chamem w czasie ńiewoli egipskiej7. 

Wspo łczes ńie badańia pokazują, iz  dorosły Polak wypija 8,38 litra czy-

stego spirytusu, a 2 miliońy oso b ńaduz ywa alkoholu, ńatomiast we-

dług raportu PARPA z 2005 roku 800 tysięcy oso b jest uzalez ńiońych8. 

Według badań  z 2011 roku w Polsce fuńkcjońuje około 1,5 miliońa 

dzieci z rodziń, w kto rych występuje problem alkoholowy. Dzieci od-

czuwają jego skutki, co ńiewątpliwie wpływa ńa ich rozwo j9. Celem 

artykułu jest przedstawieńie skutko w ńaduz ywańia alkoholu w odńie-

sieńiu do osoby uzalez ńiońej i człońko w jej rodzińy ńa podstawie wy-

brańej literatury. 

1. Interpretacja problemu dysfunkcjonalności rodziny 

z problemem alkoholowym 

Prawidłowo fuńkcjońująca rodzińa stara się dbac  o włas ciwy rozwo j 

swych człońko w pod kaz dym względem. W praktyce jedńak zdarzają 

się czasowe zaburzeńia i końflikty, lecz sam fakt ich pojawieńia się ńie 

przesądza o dysfuńkcji rodzińy. Kwestią ńajistotńiejszą w takiej sytua-

cji jest stwierdzeńie problemu i wspo lńe poszukiwańie włas ciwego 

rozwiązańia10. 

Rodzińa z trwającymi w dłuz szym okresie wieloma ńieprawidłowo-

s ciami występującymi w systemie jej fuńkcjońowańia, jes li ńie zostańą 

poddańe udańej pro bie ich rozwiązańia, moz e stac  się rodzińą dysfuńk-

 
6 Cz. Cekiera, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, 

terapia i resocjalizacja, B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka 
pedagogiczna, t. 2, Warszawa 2008, s. 22. 

7 E. Roman, Alkoholizm, [w:] E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI 
wieku, t. I, s. 93. 

8 Cz. Cekiera, Uzależnienia – alkoholizm, narkomania…, op. cit., s. 23. 
9 I. Grzegorzewska, Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym, Warszawa 

2011, s. 7. 
10 A. Kozłowska, Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. 

Diagnoza i terapia, Warszawa 2000, s. 13–14. 
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cyjńą. Jedńą z końsekweńcji moz e byc  to, z e zadańia względem społe-

czeń stwa ńie są ńalez ycie spełńiańe. Człońkowie ńie mają zaspokaja-

ńych podstawowych potrzeb. W zaburzońym systemie fuńkcjońowańia 

występują ńieprawidłowe relacje, wobec tego zostaje zaburzońe speł-

ńiańie włas ciwych fuńkcji. Chaos z ycia rodzińńego przekłada się ńa 

ńiewłas ciwe końtakty z otoczeńiem11.  

Problem alkoholowy w rodzińie staje się czyńńikiem dysfuńkcjońal-

ńos ci rodzińy utrudńiającym prawidłowy rozwo j osobowos ci dziecka, 

moz e byc  ro wńiez  przeszkodą w osiągńięciu sukceso w edukacyjńych, 

pońiewaz  pojawiają się ro z ńe trudńos ci i zakło ceńia12. Obowiązki 

względem dzieci ńie są włas ciwie wypełńiańe. Występują problemy, 

kto re wyńikają z utrudńiońego przystosowańia się do ńowej sytuacji. 

Potomstwo osoby uzalez ńiońej szuka sposobu fuńkcjońowańia w tych 

waruńkach, w związku z tym przyjmuje role, kto re ńegatywńie wpły-

wają ńa dalsze z ycie13. 

Defińicja rodzińy z problemem alkoholowym ukazuje zaistńieńie sy-

tuacji, podczas kto rych jej człońek ńadmierńie spoz ywa alkohol i ńie 

jest w stańie tego końtrolowac . System fuńkcjońowańia zostaje zabu-

rzońy. Spoz ywańie alkoholu przez jedńego z rodzico w zaczyńa stańo-

wic  gło wńą częs c  tego systemu. Wywiera ro wńiez  wpływ ńa prezeńto-

wańie okres lońego ńastawieńia, jak ro wńiez  zachowańia oraz wszyst-

kich proceso w mających miejsce w tej rodzińie. Osoba, kto ra spoz ywa 

alkohol, dostarcza pozostałym wielu problemo w z yciowych, w związku 

z tym problem alkoholowy dotyczy ńie tylko osoby spoz ywającej alko-

hol, ale wszystkich jej człońko w14. Rodzińa zaczyńa byc  ńiefuńkcjo-

ńalńa, ńieodpowiadająca potrzebom, co ozńacza, z e stała się ńiezdolńa 

do włas ciwego spełńiańia swych fuńkcji15.  

 
11 M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonal-

nych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych, Warszawa 2014, s. 9.  
12 A. Lendzion, Patologie środowiska życia dziecka, [w:] J. Daszykowska, A. Łuczyń-

ska (red.), Dziecko w przestrzeni życia społecznego, Stalowa Wola 2013, s. 136. 
13 M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym…, op. cit., s. 10. 
14 Ibidem. 
15 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne i problemy psychiczne dorosłych 

dzieci alkoholików, Warszawa 2012, s. 64.  
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Problem alkoholowy występuje w wyńiku utraty końtroli spoz ywa-

ńia ńapojo w alkoholowych i prowadzi do upajańia alkoholowego,  

a ńawet uzalez ńieńia16. Nieprawidłowos ci w fuńkcjońowańiu osoby 

spoz ywającej alkohol pogłębiają się wraz z rozwojem problemu alko-

holowego17. Odczuwańe są zmiańy, kto re wyńikają z rozwijańia się 

uzalez ńieńia. Czego końsekweńcją jest ńarastańie ńegatywńych sytua-

cji z ycia codzieńńego, a prawidłowe relacje człońko w rodzińy są rzad-

kos cią. Rodzińa zamyka się we własńym s rodowisku i wypiera istńieńie 

sytuacji problemowej. Potrzeby emocjońalńe jej człońko w ńie są za-

spokajańe. Pojawia się brak orgańizacji, a pełńiońe role są zaburzońe. 

Postrzegańie rzeczywistos ci jest odmieńńe. Występują ńegatywńe 

emocje, kto re powodują, z e rodzińa ńie chce ujawńiac  swojej sytuacji  

i wypiera problem. Nie stara się go wyjas ńic , co prowadzi do fałszowa-

ńia rzeczywistos ci, braku szczeros ci. Uczucie wstydu i lęku powoduje, 

z e występują ńotoryczńe kłamstwa18. Dziecko, kto re wychowuje się  

w rodzińie z problemem alkoholowym, przez ywa wiele stresujących 

sytuacji i dos wiadcza ro z ńych traum. Sytuacje te stańowią codzieńńos c , 

czego końsekweńcją moz e byc  zakło cońy proces rozwojowy dziecka19. 

Osoby o ńiz szym statusie społeczńym, z problemem alkoholowym  

w rodzińie, fuńkcjońują według okres lońego modelu. Człońkowie, jak  

i sam alkoholik, początkowo wypierają istńieńie problemu. Rodzińa 

brońi się przed pomocą. Ze względu ńa występujące często sytuacje 

stresujące wzrasta ńapięcie. Usprawiedliwiańie alkoholika i racjońali-

zowańie połączońe z zaprzeczeńiem istńieńia problemu ma zdecydo-

wańie bardziej ńegatywńy wpływ ńa fuńkcjońowańie rodzińy ńiz  samo 

spoz ywańie alkoholu przez osobę uzalez ńiońą. Występuje ńieustańńe 

zaprzeczańie wszystkiemu i ńie zdawańie sobie sprawy z powagi sytu-

acji. W związku z tym rodzińa zaczyńa izolowac  się od otoczeńia, aby 

 
16 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2009, s. 126. 
17 I. Grzegorzewska, Dorastanie w rodzinach…, op. cit., s. 77. 
18 P. Szczukiewicz, Sposoby adaptacji dzieci w rodzinie alkoholowej, „Świat Proble-

mów” 2016, ńr 10, s. 33. 
19 K. Gąsior, Jak uwolnić się od destrukcyjnych przekazów rodzinnych?, ,,Świat Pro-

blemów” 2011, ńr 5, s. 21–22. 
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ujawńiac  jak ńajmńiej fakto w ze swojego z ycia. Nieprawidłowe zacho-

wańia pogłębiają się. Człońkowie ńie potrafią się włas ciwie komuńiko-

wac , dlatego tez  stań całkowitego bezładu w relacjach jest ńa porządku 

dzieńńym. Z upływem czasu występuje poczucie bezradńos ci wobec 

działań , jakie podejmuje osoba uzalez ńiońa. Załamuje się system 

obrońńy, czego wyńikiem staje się dos wiadczańie silńych emocji20.  

Wo wczas osoba z problemem alkoholowym ro wńiez  zaczyńa zau-

waz ac  swoje postepowańie, pojawiają się wyrzuty sumieńia. Rodzińa 

ńa tym etapie jest juz  ńa tyle bezradńa, z e dopuszcza moz liwos c  przy-

jęcia pomocy, ńiekiedy zauwaz a, z e jest ońa końieczńa. Kolejńym eta-

pem jest izolacja alkoholika od uczestńiczeńia w z yciu rodzińy. Zostaje 

przejęta końtrola ńad fuńkcją, jaką pełńi, aby sytuacja została ustabili-

zowańa. Dostrzegańa jest zmiańa, zauwaz ońe wsparcie i pomoc. Osoba 

uzalez ńiońa traci w oczach człońko w rodzińy, gdyz  stosuje kary, dręczy 

psychiczńie i fizyczńie swych bliskich. Wspo łmałz ońek przejmuje fuńk-

cje uzalez ńiońego, odbywa wo wczas terapię ińdywidualńą jako wspo ł-

uzalez ńiońy i pomaga rodzińie. Motywuje osobę uzalez ńiońą do podję-

cia leczeńia.  

Decyzja o podjęciu leczeńia wpływa ńa ustabilizowańie z ycia ro-

dzińńego. Nierozpoczęcie leczeńia powoduje wyizolowańie alkoholika 

od fuńkcjońowańia czy tez  wywierańia wpływu ńa sytuację rodzińńą. 

W radykalńym przypadku moz e zostac  separowańy fizyczńie, czego 

wyńikiem staje się uwolńieńie od uciąz liwej i ńiepoz ądańej jego obec-

ńos ci w domu. W związku z tym pojawic  moz e się wiele skutko w tego 

działańia, pońiewaz  rodzińa przez ywa silńy stres w wyńiku rozpadu 

systemu rodzińńego. Drastyczńa sytuacja moz e ro wńiez  pozytywńie 

wpłyńąc  ńa sytuację rodzińńą. Rezultatem tego jest wzrost motywacji 

osoby uzalez ńiońej do podjęcia leczeńia odwykowego, pońiewaz  ńie 

chce utracic  więzi. Występuje mobilizująca pańika. Stańowi to przełom, 

gdyz  to włas ńie od osoby uzalez ńiońej zalez y to, co będzie się działo  

w z yciu rodzińy. Moz e ńastąpic  jej rozpad lub będzie odbudowywac  się 

 
20 L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm, Warszawa 

2010, s. 189–191. 
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ńa ńowo. Jedńak w przypadku, kiedy ńastępuje rozwo d, traci się więzi 

i relacje. W tej sytuacji ńalez y zastańowic  się ńad ańgaz owańiem alko-

holika w z ycie rodzińy. System rodzińńy musi zostac  ńa ńowo zorgańi-

zowańy. Natomiast w ińńym przypadku, kiedy to alkoholik przestaje 

spoz ywac  alkohol, relacje budowańe są ńa ńowo. Ustabilizowańie z ycia 

przez rodzińę polegac  powińńo ńa zadbańiu o kaz dego jej człońka. 

Objęcie pomocą przyczyńi się do tego, by mogła ońa w pełńi prawidło-

wo fuńkcjońowac 21. 

Natomiast osoby z problemem alkoholowym posiadające wykształ-

ceńie wyz sze, aktywńe zawodowo, zajmujące wysokie stańowiska słuz -

bowe, często posiadają przyjacio ł oraz potrafią byc  duszą towarzystwa. 

Zawsze dbają o swo j wizeruńek, ńiejedńokrotńie uczęszczają ńa siłow-

ńię lub uprawiają ińńe sporty. Osoby te piją alkohol ,,z klasą” i potrafią 

idealńie ukryc  swo j problem przed rodzińą, wspo łpracowńikami, a ńa-

wet ńie potrafią przyzńac  się przed samym sobą. Często spoz ywają 

alkohol samotńie w barach, czy wieczorami we własńym domu. Dla 

ńich kaz dy powo d jest dobry, by się ńapic : stresująca praca, sukces za-

wodowy, odreagowańie ńapięcia, a ńawet fakt, z e cięz ko pracują, by za-

pewńic  wysoki poziom z ycia swojej rodzińie. Dlatego tez  alkohol trak-

tują jako ńagrodę za cięz ką pracę. Piją regularńie, w duz ych ilos ciach,  

a codzieńńie rańo regeńerują się suplemeńtami, witamińami oraz sto-

sując odpowiedńie kosmetyki, by ńikt ńie dostrzegł problemu. To oso-

by o dwo ch twarzach, w pracy czują się spełńiońe, aktywńe, two rcze,  

w domu uńikają końtakto w z rodzińą, trudńo im się odńalez c . Przez 

lata idealńie ukrywają swo j problem. Dopiero w sytuacji, gdy dojdzie 

do szokującego wydarzeńia, jak wypadek drogowy, zwolńieńie z pracy, 

cięz ka choroba, rozwo d, to osoba ta moz e us wiadomic  sobie, z e ma pro-

blem i wybierze się do poradńi uzalez ńień 22.  

 
21 Ibidem. 
22 J. Seremak, Alkoholik wysokofunkcjonujący – kto to taki?, http://www.apteka-

niezapominajka.pl/wp-content/uploads/2018/03/alkoholizm.pdf, [dostęp: 24-07-2020]. 

http://www.apteka-niezapominajka.pl/wp-content/uploads/2018/03/alkoholizm.pdf
http://www.apteka-niezapominajka.pl/wp-content/uploads/2018/03/alkoholizm.pdf
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2. Relacje w rodzinie z problemem alkoholowym 

W sytuacji, gdy w rodzińie pojawia się problem alkoholowy wystę-

pujący u jedńego jej człońka, pozostali muszą podjąc  decyzję, dokońu-

jąc wyboru pomiędzy wyraz ńym sprzeciwem wobec tego typu zacho-

wańia lub jego zaakceptowańiem. Czasem decyzja podejmowańa zo-

staje ńies wiadomie i rodzińa zmieńia swoje zachowańie tak, aby było 

odpowiedńie do zaistńiałej sytuacji. Prowadzi to do tego, iz  alkohol 

staje się ńormą postępowańia, czyńńikiem, od kto rego zalez y fuńkcjo-

ńowańie z ycia rodzińńego23. 

Wychowywańie się w rodzińie z problemem alkoholowym dostar-

cza trudńych dos wiadczeń  z yciowych, silńych odczuc  ńapięc , ciągłego 

lęku, samotńos ci, dezińtegracji. Przykre wydarzeńia dńia codzieńńego, 

z kto rym przyszło się zmierzyc  i im sprostac , sprzyjają powstawańiu 

obrońńych postaw z yciowych24. Dlatego tez , chcąc przetrwac  w rodzi-

ńie z problemem alkoholowym, jej człońkowie, by zmńiejszyc  ciągły 

stań wzmoz ońego ńapięcia ńerwowego, przyjmują okres lońe role, 

kto re umoz liwiają im egzysteńcję25. 

W literaturze moz emy pozńac  kilka propozycji ro l pełńiońych w ro-

dzińach dysfuńkcyjńych. I tak w odńiesieńiu do dzieci ze wspomńia-

ńych rodziń M. Karpel i E Strasus przedstawili propozycję trzech typo w 

ro l pełńiońych przez potomstwo: „dziecko ińfańtylńe”, „kozioł ofiarńy”, 

„dziecko rodzicielskie”. Natomiast D. Field wyro z ńił szes c  ro l pełńio-

ńych przez dzieci: „dziecko odpowiedzialńe”, „dziecko-samotńik”, 

„dziecko-Rambo”, „mańipulujące dziecko”, „dziecko końformistyczńe”, 

„dziecko ńiedostosowańe”26.  

 
23 A. Margasiński, Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Kraków 2010, 

s. 61. 
24 M. Parzyszek, Dziecko w rodzinie współczesnej, J. Daszykowska, A. Łuczyński (red.), 

Dziecko w przestrzeni życia społecznego, Stalowa Wola 2013, s. 87. 
25 B. Maciejewska, Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – szansa na rozwój czy 

droga ku destrukcji?, ,,Nowa Szkoła” 2013, nr 8, s. 50.  
26 P. Bodzon, Role pełnione w systemie rodziny pochodzenia a oczekiwania od mał-

żeństwa i hierarchia wartości u młodych dorosłych, „Kwartalnik Naukowy Fides Et 
Ratio” 2014, ńr 3(19), s. 132, https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presenta 
tions0/10Bodzon.pdf, [dostęp: 20-07-2020]. 

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10Bodzon.pdf
https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10Bodzon.pdf
https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/10Bodzon.pdf
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Z kolei Z. B. Gas  wyro z ńia role: „ratowńika”, „prowokatora” i ,,ofiary” 

przyjmowańe przez dzieci wychowujące się w rodzińach z problemem 

alkoholowym. C. Black wskazuje ńa zupełńie ińńe role: „dziecko odpo-

wiedzialńe”, „dziecko dopasowujące”, „dziecko łagodzące sytuację”27.  

Z uwagi ńa rozpowszechńieńie w wielu publikacjach i powszechńą 

zńajomos c  ro l pełńiońych przez dzieci z rodziń z problemem alkoho-

lowym autorka uzńała za zasadńy wybo r jeszcze ińńej klasyfikacji: 

„wspo lńika”, „bohatera rodzińy”, „kozła ofiarńego”, „zagubiońego dziec-

ka” i „maskotki”28. 

W przypadku ńatomiast wspo łmałz ońka ukazańa w literaturze rola 

„wspo lńika” polega ńa ochrońie rodzińy. Pełńi ją zazwyczaj z ońa eweń-

tualńie mąz , kto rzy chcą byc  lojalńi wobec wspo łmałz ońka ńaduz ywa-

jącego alkohol i w teń sposo b okazują swoje uczucie. Jedńak korzys ci 

wyńikające z takiego postępowańia są kro tkotrwałe. Wspo lńik czuje się 

odpowiedzialńy za alkoholika i uwaz a, z e działańia przez ńiego podej-

mowańe pomogą utrzymac  ro wńowagę w rodzińie.  

W aspekcie emocjońalńym rola wspo lńika kształtuje się tym, z e sta-

je się przeciąz ońy ńadmiarem obowiązko w. Niebagatelńe zńaczeńie ma 

ro wńiez  fakt, z e ńieustańńie musi łagodzic  wiele końflikto w, przez co 

jest ńiestabilńy emocjońalńie. Cierpi wewńętrzńie, wzrasta w ńim lęk. 

Obwińia się za kaz dą sytuację. Odkłada w czasie własńe potrzeby lub 

całkowicie z ńich rezygńuje. Pos więceńie się wprowadza w błędńe koło 

i sprawia, z e czuje się osobą bezńadziejńą.  

W aspekcie umysłowym i podejmowańia decyzji wspo lńik ńa po-

czątku staje się osobą samodzielńą i wykazuje się odpowiedzialńos cią. 

Jedńakz e ogrom emocji i ńieskuteczńos c  wyńikająca z wykońywańych 

działań  prowadzi do mys leńia, kto re ńie charakteryzuje się ańalizowa-

ńiem. Dlatego tez  ńie jest w stańie realńie oceńic  dańej sytuacji29.  

W związku z tym w aspekcie społeczńym wspo lńik chce chrońic  

alkoholika i całą rodzińę. Uńika końtakto w pońiewaz  czuje wstyd, boi 

 
27 M. Ryś, Rodzina z problemem alkoholowym…, op. cit., s. 51. 
28 P. Bodzon, Role pełnione w systemie…, op. cit. 
29 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 75. 
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się odrzuceńia i ńiezrozumieńia. Izolowańie się w końsekweńcji pro-

wadzi do wyodrębńiańia rodzińy i poczucia samotńos ci. Pod względem 

fizyczńym wspo lńik odczuwa ńieustający stres, a to wpływa ńieko-

rzystńie ńa jego zdrowie30. 

Rola ,,bohatera rodzińy”, kto rą przyjmuje ńajczęs ciej ńajstarsze 

dziecko, polega ńa zapewńieńiu rodzińie włas ciwego fuńkcjońowańia. 

Bohater udowadńia wszystkim woko ł, z e w rodzińie ńic złego się ńie 

dzieje i fuńkcjońuje ońa we włas ciwy sposo b. Bohater jest odpowie-

dzialńy za całą rodzińę, co wykracza pońad jego wiek. Otrzymuje odpo-

wiedzialńe zadańia, kto re spełńia. Moz ńa więc ńa ńim polegac  w kaz dej 

sytuacji. Dąz y do osiągńięcia przesadńej doskońałos ci i potrzebuje wy-

kazac  się w działańiu. Posiada ńadmierńe kompeteńcje. Czuje się odpo-

wiedzialńy za rodzińę. Potrzebuje miec  ńad kims  końtrolę i domińowac  

ńad jego z yciem. W teń sposo b ukazuje swoje teńdeńcje do roli pełńio-

ńych w domu. Bierze odpowiedzialńos c  za człońko w swojej rodzińy. 

Troszczy się o ńich i często wyręcza we wszystkim. Staje się czujńy, do-

strzega potrzeby ińńych, zapomińając o własńych. Dziecko, kto re pełńi 

w rodzińie tę rolę, wykazuje trudńos c  z odbierańiem pomocy i troski 

ińńych. Nie potrafi się zrelaksowac , odpocząc , bawic , jest powaz ńe, 

brak w ńim spońtańiczńos ci. W aktywńos ciach chętńie przyjmuje rolę 

opiekuńa. Bohater przyjmuje dorosłe role, s wiadczą o tym jego wypo-

wiedzi i emocjońalńe podejs cie31. Dlatego tez  musi podejmowac  szereg 

działań , kto re w pewńym stopńiu ustabilizują sytuację rodzińńą. Pod-

czas pozytywńego oddziaływańia bohater buduje poczucie własńej 

wartos ci oraz wywiera pozytywńy wpływ ńa system wartos ci całej ro-

dzińy. Wykazuje duz y poteńcjał ińtelektualńy, by zadbac  o siebie i po-

trzeby swojej rodzińy. Nie przywiązuje uwagi do własńego rozwoju. 

Często jest zły, jedńak ńie ujawńia tego uczucia, a wręcz go tłumi. Zda-

rza się, z e moz e pojawic  się u ńiego ro wńiez  obwińiańie się. W aspekcie 

umysłowym i podejmowańia decyzji bohaterowi stawiańe są ńadmier-

ńe wymagańia, przez co fuńkcjońuje w błędńym przekońańiu, z e musi 

 
30 Ibidem, s. 76. 
31 M. Goetz, Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej, „Świat Problemów” 2018, ńr 4, s. 16. 
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stawac  się jeszcze lepszy. Wpływa to ńiekorzystńie ńa jego osobowos c . 

W aspekcie społeczńym bohater jest w ceńtrum uwagi, ro wies ńicy go 

lubią. Wewńętrzńie jedńak czuje się samotńy. Wykazuje chęc  pomocy 

ińńym. Jedńak wyuczońy perfekcjońizm sprawia, z e ma duz e wymaga-

ńia, jez eli chodzi o dobo r przyjacio ł. Zachowuje dystańs, kto ry ńasila 

uczucie samotńos ci. W aspekcie fizyczńym występuje stres i podatńos c  

ńa uzalez ńieńie od s rodko w uspokajających32. 

Rola ,,kozła ofiarńego” polega ńa zwracańiu w ńegatywńy sposo b ńa 

siebie uwagi przez dziecko. Często odńosi ońo poraz ki, kto re wyńikają 

z jego bezradńos ci. Posiada słabą samokońtrolę, czego końsekweńcją 

są zachowańia agresywńe i ńiestosowńe. Gdy to w pewńym seńsie wo-

łańie o pomoc ńie zostańie dostrzez ońe, tylko karańe, problemy będą 

ńarastac 33. Końsekweńcją tego moz e byc  sytuacja, w kto rej dziecko 

szybko opuszcza dom rodzińńy, by pozbyc  się gńiewu. Często podej-

muje ońo błędńe decyzje z yciowe, stając się osobą uzalez ńiońą lub ńa-

lez y do grup przestępczych. Chce w teń sposo b byc  dostrzegańe.  

W aspekcie emocjońalńym przejawia złos c , kto ra wyńika z braku 

okazywańia przez rodzico w miłos ci, ńieńawidzi osoby uzalez ńiońej 

oraz zazdros ci ,,bohaterowi rodzińy”, z e jest zauwaz ańy. Silńe uczucie 

złos ci sprawia, z e postępuje ńiewłas ciwie wobec ińńych. W aspekcie 

umysłowym i podejmowańia decyzji posiada tak silńe uczucie wzbu-

rzeńia, gńiewu i wrogos ci, z e ńie jest w stańie wykazac  się zdolńo-

s ciami. Motywacja występuje sporadyczńie. Chce zaimpońowac  ro wie-

s ńikom i przyjmuje rolę lidera. Zachowańia impulsywńe powodują, z e 

zwraca ńa siebie uwagę. W aspekcie społeczńym szuka oso b podob-

ńych do siebie, takich, kto re chcą byc  zauwaz ańe i kochańe. ,,Kozioł 

ofiarńy” ńie zńa uczucia miłos ci, ńie jest w stańie ńikogo ńią obdarzyc . 

W końtakcie z ińńymi jest płytki. Jest osobą samolubńą i dąz y do mańi-

pulowańia i wykorzystywańia ińńych dla własńych korzys ci34.  

 
32 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, s. 76. 
33 M. Goetz, Dzieci w rodzinie…, op. cit., s. 19. 
34 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 77. 
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Rola ,,zagubiońego dziecka” zazwyczaj pełńiońa jest przez trzecie  

i kolejńe dzieci w rodzińie. Starsze rodzeń stwo przyjmowało okres lońe 

role, więc aby odńalez c  się w ńowej sytuacji, usuwa się ńa bok. Jego 

działańia zmierzają do izolacji. Nie odczuwa zaińteresowańia swoją 

osobą, więc staje się tak jakby ńieobecńe i przestaje reagowac  ńa sytu-

ację. Zachowańie dziecka jest więc korzystńe dla rodzińy z problemem 

alkoholowym, kto ra ńie musi pos więcac  mu uwagi i sprawowac  ńad 

ńim opieki. W tej sytuacji dziecko zazwyczaj posiada swo j własńy 

s wiat, w kto rym marzy i rozmys la35. Izoluje się ńawet od s rodowiska, 

w kto rym przebywa. W aspekcie społeczńym występują u ńiego ńega-

tywńe zmiańy i ńie rozwija swojej osobowos ci. Nie ma moz liwos ci od-

czuwańia bliskos ci i ińtymńos ci. Nie umie dogadac  się z ińńymi, ńie wie, 

jak wspo łpracowac  i rywalizowac . Dziecku ńie są stawiańe z adńe wy-

magańia, ńikt ńiczego od ńiego ńie oczekuje, co przyczyńia się do zaha-

mowańia rozwoju umysłowego. W aspekcie fizyczńym występują zabu-

rzeńia psychosomatyczńe36.  

Ostatńia z pełńiońych przez dziecko ro l to ,,maskotka”. Dziecko, 

kto re pełńi tę rolę, tłumi emocje, ńie potrafi poradzic  sobie ze stresem. 

Celem jego oddziaływańia jest bagatelizowańie ńapięcia w rodzińie 

przez z artowańie, wygłupiańie się, bycie przesadńie miłym. Wobec ta-

kich działań  przyjmuje rolę kro lewskiego błazńa, kto rego zadańiem 

jest łagodzeńie sytuacji. W kaz dej sytuacji wykazuje optymizm, ńawet 

gdy wymaga ońa okazywańia ińńych emocji. Przybiera więc maskę, 

ukrywa to, co czuje. W rodzińie ńikogo ńie ińteresuje, co się z ńim 

dzieje. Dziecko przyzwyczajońe jest, z e moz e zwro cic  ńa siebie uwagę 

wyłączńie przez rozweselańie. Dlatego rzadko ujawńia emocje i mo wi 

o problemach. W sytuacji, gdy się pojawiają, rozmawia o ńich z ńiezwy-

kłą łatwos cią. Dziecko pełńiące tę rolę ńie lubi się zwierzac , co powo-

 
35 A. Gimerska, Analiza treści bajek terapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym, „Biblioterapeuta: Biuletyń Ińformacyjńy Polskiego Towarzystwa Biblio-
terapeutycznego” 2014, ńr 4, s. 21.  

36 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 78. 
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duje trudńos ci w ńawiązywańiu bliz szych relacji z ro wies ńikami. Po-

trafi z artowac  z tego, co sprawia mu trudńos c  i bo l37.  

Rola ta przyjmowańa jest przez ńajmłodsze dziecko. Nie wie ońo za-

zwyczaj, co się dzieje, pońiewaz  otrzymuje błędńe sygńały. „Maskotka” 

zauwaz ańa jest wtedy, gdy pełńi swoją rolę. Czuje się samotńa, ńawet 

gdy uwaga skierowańa jest ńa jej osobę. W aspekcie społeczńym po-

siada końtrolę ńad sytuacjami, mańipuluje ńimi, osiągając zamierzońe 

cele. Potrafi skońceńtrowac  uwagę ńa samym sobie. Umie odńalez c  się 

społeczńie, jedńak pełńiońa rola sprawia, z e ograńicza się do błazńo-

wańia. Często wykazuje ńieadekwatńe reakcje ńa zdarzeńia wobec re-

lacji z ńajbliz szymi. W aspekcie umysłowym i podejmowańia decyzji 

maskotka posiada zahamowańy rozwo j swojego ińtelektualńego po-

teńcjału. Przejawia trudńos ci w radzeńiu sobie ze stresem, a wobec 

trudńych sytuacji pozostaje bezradńa38. Role, kto re przyjmują dzieci  

w rodzińach z problem alkoholowym, moz ńa okres lic  jako przyjmowa-

ńie fałszywej osobowos ci. Stańowią ońe reakcje dąz ące do stawiańia 

czoła zaistńiałej sytuacji, to obrońa istńiejącej rzeczywistos ci. Pozwala 

to dziecku doraz ńie przetrwac  chorobę człońka rodzińy, ale tez  daje 

moz liwos ci ukrycia tego faktu przed ińńymi ludz mi, kto rzy mogliby do-

strzec problem i przyjs c  z pomocą. Waz ńym elemeńtem jest, by pomo c 

dzieciom w pozbyciu się fałszywej osobowos ci. Nalez y sprawic , aby za-

akceptowały siebie bez roli, jaką pełńią w rodzińie dysfuńkcyjńej39. 

3. Pomoc dzieciom przyjmującym określone role w rodzinie 

z problemem alkoholowym 

Niezwykle istotńe jest, by jak ńajszybciej dostrzec dzieci, kto re 

przyjmują okres lońe role, po to, aby pomo c im wyjs c  z błędńego koła. 

Role te bowiem stańowią ich zdańiem rozwiązańie w tej trudńej sytua-

 
37 M. Goetz, Dzieci w rodzinie..., op. cit., s. 17. 
38 K. Gąsior, Funkcjonowanie noo-psychologiczne…, op. cit., s. 78–79.  
39 B. E. Robinson, J. L. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Pań-

stwowa Ageńcja Rozwiązywańia Problemów Alkoholowych, Warszawa 2003, s. 63–64. 
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cji. Kształtują się ońe w ro z ńy sposo b i wymagają ro z ńego podejs cia. 

Pomoc ,,bohaterowi rodzińy” polegac  powińńa ńa stworzeńiu waruń-

ko w, aby mo gł byc  dzieckiem. Z racji tego, z e wykazuje przejawy bycia 

zbyt dojrzałym. Zasadńe staje się umoz liwieńie mu wyraz ańia wła-

sńych uczuc  i potrzeb. Dzieci powińńy byc  obdarzońe taką samą uwagą, 

jak ińńe, mimo tego, z e dobrze sobie radzą. Dla bohatera końieczńe jest 

wsparcie, by mo gł dostrzec potrzebę zabawy i zro wńowaz yc  ją z obo-

wiązkami. Poz ądańe jest ro wńiez  stwarzańie ro z ńych sytuacji, w kto -

rych rola się zamieńia i ktos  ińńy robi cos  dla ńiego, wykazując troskę. 

Powińień miec  stawiańe oczekiwańia, jedńak adekwatńe do wieku. 

Nalez y us wiadamiac  bohatera, aby zńalazł czas ro wńiez  dla siebie, ńa 

zabawę, odpoczyńek, jak ro wńiez  realizowańie własńego hobby. Dziec-

ko powińńo dojs c  do wńiosku, z e pos więcańie czasu sobie ńie powodu-

je traceńia go. Powińńo miec  moz liwos c  realizowańia siebie, więc ńale-

z y dąz yc  do stworzeńia mu okazji, aby mo gł poszukiwac  i rozwijac  

własńe zaińteresowańia. Nalez y dowartos ciowywac  je i pokazywac , z e 

jest się zadowolońym z jego sukceso w. Uńikac  ńalez y uwag, z e rodzice 

są z ciebie dumńi, pońiewaz  potęguje to wgłębiańie się w pełńiońą 

przez ńiego rolę. Dziecko powińńo umiec  akceptowac  i przyjmowac  do 

wiadomos ci własńe poraz ki. Wpajac  ńalez y, z e jest to cos  zupełńie 

ńaturalńego i kaz dy musi dos wiadczyc  wszystkiego, by uczyc  się ńa 

własńych błędach. Nalez y us wiadamiac , z e ńikt ńie jest doskońały i ńie 

ńalez y dąz yc  do perfekcjońizmu za wszelką ceńę. Rozmowa o potrze-

bach, uczuciach, emocjach jest ro wńie waz ńa. Dziecko będzie miało 

s wiadomos c , z e okazywańe jest mu zaińteresowańie. Nalez y zachęcac  

je do spońtańiczńych działań 40. 

Z kolei pomoc ,,kozłowi ofiarńemu” powińńa polegac  ńa odpowied-

ńim ńastawieńiu do dziecka. Jez eli go ńie lubimy ze względu ńa jego 

zachowańie, ńalez y uzmysłowic  sobie, z e wyńika ońo z wołańia o po-

moc. Przede wszystkim ńalez y dostrzec poteńcjał ińtelektualńy i pra-

cowac  ńad ńim. Us wiadomic  dziecku, z e się w ńie wierzy i spodziewa 

od ńiego czegos  dobrego. Nalez y wykazac  się cierpliwos cią, zachowy-

 
40 M. Goetz, Dzieci w rodzinie..., op. cit., s. 17. 
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wac  spoko j, kiedy z le postępuje. Nie karac , tylko przekazac  końkretńą 

ińformację zwrotńą. Oceńiac  zachowańie, a ńie jego samego. Pokazy-

wac , z e postępowańie jest ńiewłas ciwe. Dziecko powińńo byc  uczońe 

wyraz ańia własńych emocji bez stosowańia przemocy fizyczńej. Istotńe 

jest, aby doceńiac  ńawet małe postępy, rozmawiac  i przez rozmowę do-

trzec  do prawdziwej jego osobowos ci. Dziecko ńie będzie czuło dystań-

su i w koń cu pozbędzie się maski, za kto rą ukrywa swoje uczucia41. 

Pomoc ,,zagubiońemu dziecku” powińńa polegac  ńa wykazywańiu 

drobńych gesto w zaińteresowańia. Nalez y ńie dac  ńabrac  się złudzeńiu, 

z e dziecko ńas ńie potrzebuje. Okazac  troskę i uwagę, stwarzac  sytua-

cje, podczas kto rych moz e ońo pokazac , z e istńieje i się moz e zaprezeń-

towac  w jakis  sposo b. Dziecko powińńo tworzyc  pomysły i rozwiązańia 

problemo w, wobec tego istotńe jest zachęcańie do podejmowańia ta-

kich działań . Pozwolic  mu wyrazic  to, co czuje w ińńej formie, ńp. przez 

two rczos c  plastyczńą. Omawiając jego wytwory, pozńac  moz ńa jego 

emocje i uczucia. Nalez y podńosic  samooceńę przez chwaleńie działań . 

Krytykę wyraz ac  w sposo b koństruktywńy. Starac  się ińtegrowac  dziec-

ko z ińńymi osobami. Podbudowac  jego samooceńę przez odkrywańie 

wraz z ńim jego mocńych stroń, zdolńos ci i szańs rozwojowych42.  

Z kolei pomoc dziecku, kto re przyjmuje rolę ,,maskotki”, powińńa 

polegac  ńa okazywańiu zaińteresowańia i przede wszystkim zrozumie-

ńia, kto re pozwoli mu z biegiem czasu się otworzyc . Nalez y us wiadomic  

mu, z e akceptuje się go jako osobę w pełńi i ńie musi zwracac  ńa siebie 

uwagi przez z artowańie i błazńowańie. Dąz yc  do tego, by ukazywało 

prawdziwego siebie. Dac  mu moz liwos c  do wyraz ańia siebie w ro z ńych 

formach, jedńak ńie ńalez y ńarzucac  presji. Nalez y raczej byc  empa-

tyczńym i umiejętńie wczuc  się w sytuację. Pokazac  dziecku, jak moz e 

reagowac  w ro z ńych sytuacjach. Nauczyc , z e wyraz ańie emocji i słabo-

s ci ńie jest ńiczym złym. Moz ńa uz yc  do tego zabawek, czy tez  history-

 
41 Ibidem, s. 19. 
42 Ibidem, s. 18. 



Żańeta Nieckarz – Funkcjonowanie dziecka w rodzinie... 
 

– 115 – 

jek, kto re w ńaturalńych waruńkach będą wspierały w wyjawiańiu 

emocji43. 

Pełńieńie przez dzieci ro l moz e stac  się ińtegralńą częs cią ich oso-

bowos ci. Brak odpowiedńiej pomocy juz  w dzieciń stwie moz e byc  za-

groz eńiem dla ich z ycia w dorosłos ci, gdyz  przez lata czerpały z tego 

faktu satysfakcję, a w dorosłym z yciu przestają pełńic  swą fuńkcję. 

Waz ńe jest, by wzorce zachowań  ńie zostały utrwalońe, dlatego po-

wińńy otrzymac  pomoc jak ńajwczes ńiej. W sytuacji, gdy pomoc ńie zo-

stańie udzielońa, role mogą byc  przyczyńą poraz ki z yciowej, z powodu 

kto rej dorosłe dzieci alkoholiko w szukają pomocy, ucieczki lub pocie-

chy w alkoholu, ńarkotykach, seksie, pracy, jedzeńiu i ro z ńych ińńych 

kompulsywńych sposobach postępowańia i zachowańia44. 

Rodzińa, pokońując wiele problemo w towarzyszących ńaduz ywa-

ńiu alkoholu przez jedńego rodzica lub ńawet obojga, potrzebuje po-

mocy i wsparcia iństytucjońalńego45. Mogą go udzielic : Ceńtrum Po-

mocy Dziecku i Rodzińie, poradńia psychologiczńo-pedagogiczńa, os ro-

dek pomocy społeczńej, placo wka wsparcia dzieńńego, os rodek terapii 

i leczeńia uzalez ńień . Są to miejsca, w kto rych rodzińy mogą szukac  sto-

sowńej pomocy46.  

Niezwykle waz ńe jest przy tym to, z eby pomoc udzielańa takim 

dzieciom przebiegała wieloaspektowo. Do pracy z dzieckiem ńalez y 

odpowiedńio przygotowac  wychowawco w, pedagogo w, psychologo w 

oraz ńauczycieli, by potrafili dostrzec problem, zdobyc  zaufańie dziec-

ka i udzielic  włas ciwej pomocy. Istotńa jest ro wńiez  ńieiństytucjońalńa 

pomoc: wsparcie ro wies ńiko w, sąsiado w i dalszej rodzińy47.  

 
43 B. E. Robinson, J. L. Rhoden, Pomoc psychologiczna dla dzieci…, op. cit., s. 70–71. 
44 Ibidem, s. 72-73. 
45 A. Witkowska-Paleń, Placówki wsparcia dziennego w systemie pomocy rodzinie 

dysfunkcyjnej, „Pedagogia Ojcostwa” 2012, ńr 5, http://www.pedkat.pl/images/czaso 
pisma/po5/PO513.pdf, [dostęp: 7-07-2020]. 

46 S. Badora, B. Czeredrecka, Rodzina i formy…, op. cit., s. 128-129. 
47 B. Bocian-Waszkiewicz, Dziecko niewidzialne – dziecko „we mgle” – charaktery-

styka dziecka krzywdzonego i wieloaspektowa pomoc, „Studeńt Niepełńosprawńy: szki-
ce i rozprawy” 2018, ńr 18(11), s. 159. 

http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO513.pdf
http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po5/PO513.pdf
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Podsumowanie 

W artykule ukazańo ńaduz ywańie alkoholu jako czyńńik wywołu-

jący dysfuńkcjońalńos c  rodzińy. Przedstawiońy został zaburzońy  

w wyńiku tego system fuńkcjońowańia całej rodzińy. Ukazańe zagad-

ńieńie zostało omo wiońe według specyfiki dysfuńkcjońalńos ci syste-

mu rodzińńego. Omo wiońo sytuację dziecka, bazując ńa pełńiońych 

przez ńiego rolach. Podjęto pro bę ukazańia działań  pozwalających 

porzucic  deprecjońujące role i zadańia, wskazańo moz liwos ci włas ci-

wego oddziaływańia ńa rozwo j dziecka. Zwro cońo uwagę ńa fakt, z e 

dysfuńkcjońalńos c  wyńikająca z zaistńiałej sytuacji problemowej 

burzy włas ciwe relacje i ma ńegatywńy wpływ ńa fuńkcjońowańie 

systemu rodzińńego. Zaprezeńtowańa problematyka została przedsta-

wiońa ze szczego lńym uwzględńieńiem rodzińy jako całos ci. Na pod-

stawie tych ińformacji moz ńa dostrzec, z e dziecko trwając w tym 

systemie i pełńiąc okres lońe role, kaz dego dńia zaburza swo j poteńcjał 

ińtelektualńy i rozwo j. Wybrańa literatura przedstawia w sposo b prze-

końujący, z e problem alkoholowy ma wpływ ńa całą rodzińę, a końsek-

weńcje stają się szczego lńie bolesńe i stresujące. Fuńkcjońowańie 

dziecka w takich waruńkach ma ogromńy wpływ ńa jego z ycie codzień-

ńe i przyszłos c . 
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