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OD REDAKCJI

Dro dzy Czy tel ni cy, 
Alkoholizm stał się w ostatnich latach jednym z głównych problemów społecznych naszego 
kraju. Według badań przeprowadzonych pod koniec roku 2000 przez sopocką Pracownię Badań 
Społecznych, zjawisko to sytuuje się na piątym miejscu wśród podstawowych problemów współ-
czesnej Polski, obok takich zagrożeń jak np. przemoc i agresja na ulicach, spadek stopy życio-
wej, narkomania, przestępczość oraz przemoc w rodzinie. Redakcja czasopisma o charakterze 
kulturalno-społecznym, jakim są „Obyczaje”, postanowiła wnieść swój skromny wkład w starania 
wielu środowisk na rzecz poprawy tejże sytuacji. 
Do współpracy zaprosiliśmy podobnie odczuwających Autorów. Dzięki temu powstał numer 
czasopisma poświęcony problematyce alkoholizmu, który można streścić w haśle „Promujemy 
dobre obyczaje”. Oddajemy go w Państwa ręce.

 

GDZIE SZUKAĆ przyczyny uzależnień? Czy za alkoholizm odpowie-
dzialne są geny czy błędy wychowawcze rodziców? Czy można mówić 
o osobowości nałogowca? – na te pytania stara się odpowiedzieć Magdale-
na Wójtowicz.

JAK FUNKCJONUJE dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym? 
W jakie role wchodzi? Jaki wpływ ma alkohol na jego dorosłe życie? – to 
kilka pytań bliskich Annie Marii Siczek. 

PODOBNO KOBIETY są bardziej podatne na niekorzystny wpływ i na-
stępstwa alkoholu. Czy tak jest rzeczywiście? Artykuł Marty Kubiszyn pt. 
„Kobieta w nałogu” uzupełnia autentyczny pamiętnik alkoholiczki – Mag-
daleny.

CZYM JEST terapia przez teatr? Nowatorskim sposobem leczenia 
czy może formą sztuki? – nad tymi z kolei pytaniami zastanawia się 
Aneta Nadolna.

JAK WYGLĄDA profilaktyka uzależnień w Polsce i w naszych śro-
dowiskach lokalnych? Jakie działania są podejmowane? O inicjatywach 
w tym zakresie pisze Joanna Zętar. 

NA KONIEC dwa artykuły o tradycji. Pierwszy z nich, autorstwa 
Anny Pachockiej, pokazuje, jak głęboko tkwią w rodzimej tradycji przy-
zwyczajenia, czy nawet nałogi Polaków. Drugi zaś, pióra Joanny Zętar, 
zaprasza do przeczytania „subiektywnej opowiastki o alkoholach”. 

Zgodni jesteśmy co do tego, że „wszystko, co wykorzystywane z umia-
rem – pomaga żyć, a przy braku umiaru – zabija”. Życzymy wszystkim 
Czytelnikom ciekawej, aczkolwiek nie zawsze łatwej i przyjemnej lektury.
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