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Bernadeta Lelonek-Kuleta

UZALE NIENIE OD GRANIA HAZARDOWEGO W 
RODZINIE NA TLE WYBRANYCH KULTUR

      
   

Wprowadzenie

Rodzina w obecnych czasach nieustannie musi zmaga  si  z wieloma 
wyzwaniami oraz zagro eniami. Z jednej strony dotykaj  j  liczne 

braki – miejsc pracy, opieki socjalnej, niewydolnej s u by zdrowia, z drugiej 
natomiast paradoksalnie niebezpieczne okazuj  si  przeró ne „nadmiary”. Na 
temat zagro enia tzw. na ogow  osobowo ci  pisa  m.in. pionier w dziedzinie 
terapii uzale nienia od alkoholu – Jerzy Mellibruda1, szeroko zjawisko to opisali 
Anna Dodziuk i Leszek Kapler w ksi ce „Na ogowy cz owiek”2. Streszczaj c 
najkrócej wymienionych autorów wymieni  mo na nast puj ce tezy: 
wspó czesny cz owiek uto samiaj c szcz cie z przyjemno ci  szuka sposobów 
natychmiastowego wzbudzania w sobie pozytywnych dla niego stanów, co 
daj  mu ró ne, z natury swojej prawid owe i normalne yciowe czynno ci 
(jedzenie, seks, praca)3; wspó czesna kultura podsuwa model ycia oparty na 
szybkich i prostych rozwi zaniach, ignoruj c d ugoterminowe ich skutki (np. 
jeste  g odny – zjedz batonik, brak mowy o zagro eniu oty o ci ; chcesz by  
bogaty – spróbuj szcz cia w loterii, brak mowy o stracie pieni dzy, ryzyku 
uzale nienia od grania)4; powtarzanie jednego schematu zachowania, jako 
sposób regulowania w asnych stanów emocjonalnych, prowadzi do zatracenia 
umiej tno ci czerpania pozytywnych uczu  z innych obszarów ycia, przez co 
cz owiek staje si  z czasem niewolnikiem na ogu, bez którego zaczyna cierpie 5.  

Te opisane powy ej prawid owo ci odnosz  si  do ró nych zachowa , w tym 
do grania hazardowego. Aktywno  b d ca pocz tkowo zwyk  rozrywk  mo e 

1 Dr Bernadeta Lelonek-Kuleta –adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego Instytutu Nauk 
o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II.
2 A. Dodziuk, L. Kapler. Na ogowy cz owiek. Warszawa: IPZ PTP 2007. 
3 J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda. Integracyjna psychoterapia uzale nie . 
Warszawa: IPZ PTP 2006 s. 11-12.
4 A. Dodziuk, L. Kapler. Na ogowy cz owiek s. 12-13. 
5 J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda. Integracyjna psychoterapia uzale nie  s. 13.
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prowadzi  do uzale nienia nios cego ze sob  ca y szereg wielowymiarowych 
negatywnych konsekwencji. Skoncentrowanie si  jedynie na problemach 
 nansowych stanowi powa ne uproszczenie problemu na ogowego grania. 

Uzale nienie od hazardu przynosi szkody tak e w sferze psychologicznej, 
biologicznej, spo ecznej i duchowej gracza, jak równie  jego najbli szego 
otoczenia. Artyku  ma na celu ukazanie konsekwencji patologicznego hazardu, 
jakich do wiadcza rodzina. Analiza zjawiska b dzie dodatkowo pog biona 
o ró nice w do wiadczaniu problemu uzale nienia od grania przez cz onków 
ró nych kultur i narodów.  

1. Hazard patologiczny – istota zaburzenia

Hazard patologiczny, nazywany te  uzale nieniem od grania 
hazardowego, na ogowym, czy kompulsywnym graniem, stanowi zaburzenie 
zdrowia psychicznego, zaliczone w najnowszej edycji klasy  kacji zaburze  
psychicznych Ameryka skiego Towarzystwa Psychiatrycznego z 2013 roku 
(DSM-V) do kategorii zaburze  zwi zanych z nadu ywaniem substancji i 
zachowa  (Substance-Related and Addictive Disorders)6. Tym samym, jako 
jedyne spo ród szeregu aktualnie wymienianych tzw. uzale nie  od czynno ci, 
posiada „pe noprawny” status takiego w a nie uzale nienia. Sformu owane 
zosta y kryteria diagnostyczne dla tego zaburzenia, spo ród których, w stosunku 
do poprzednich edycji klasy  kacji, wyeliminowano kryterium pope niania 
czynów niezgodnych z prawem, w celu zdobycia pieni dzy na hazard. Poza 
tym, prezentuj  si  one nast puj co: 

A. Uporczywe i nawracaj ce problematyczne zachowania hazardowe 
prowadz ce do klinicznie istotnych zaburze  lub dystresu, przejawiaj ce si  
wyst powaniem u jednostki na przestrzeni minionych 12 miesi cy czterech lub 
wi cej z nast puj cych:  
1.  Odczuwa potrzeb  grania wzrastaj c  ilo ci  pieni dzy w celu uzyskania 

po danego poziomu ekscytacji. 
2.  Do wiadcza niepokoju lub rozdra nienia w sytuacji ograniczenia lub 

zaprzestania grania. 
3.  Podejmowa /a wielokrotnie nieskuteczne wysi ki w celu kontrolowania, 

ograniczenia lub zaprzestania grania.
4.  Cz sto jest zaabsorbowany/a hazardem (np. nieustannie rozpami tuje 

minione do wiadczenia grania, planuje dalsze granie, wymy la sposoby 
zdobycia pieni dzy na granie).

5.  Cz sto gra, kiedy jest w z ym nastroju (np. bezsilno , poczucie winy, l k, 
depresja).

6.  Po przegraniu pieni dzy cz sto powraca kolejnego dnia, by je odzyska  
(„odegra ”).

6 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders Fifth Edition (2013).
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7.  K amie, aby ukry  rzeczywisty poziom zaanga owania w hazard.
8.  Z powodu grania zagro one lub utracone s  jego/jej znacz ce relacje, 

praca, nauka, kariera. 
9. Liczy na innych, aby zdoby  pieni dze w celu ratowania rozpaczliwej 

sytuacji  nansowej spowodowanej przez hazard.    
B. Zachowanie hazardowe nie mo e by  lepiej wyja nione przez epizod 

maniakalny7.
Cztery i pi  pozytywnych odpowiedzi wskazuje na rednie nasilenie 

problemu, 6-7 – umiarkowane nasilenie problemu, 8-9 – powa ne nasilenie 
problemu patologicznego hazardu.

Rozwój uzale nienia od hazardu ma „klasyczny” przebieg, tzn. w du ej 
cz ci przypadków zaburzenie pojawia si  w podobny sposób. Pierwsze 
do wiadczenia z hazardem maj  cz sto charakter towarzyski i rekreacyjny. 
Osoby graj  przy okazji wyj cia ze znajomymi lub dla rozrywki. W wielu 
przypadkach pierwszym do wiadczeniom gry towarzyszy tzw. „znacz ca 
wygrana”8. Wielko  takiej wygranej dla ka dego gracza jest inna, st d nie 
mo na okre li , jaka wygrana stanowi „niebezpiecze stwo” uzale nienia si . 
Wa ne jest, aby w konkretnej osobie wywo a a silne emocje, które pó niej b d  
przywo ywa y to wydarzenie (mo e to by , 50, 100 czy 5000 z ). Taka wygrana 
stymuluje do powrotu w miejsce gry i do kontynuowania jej. Pierwszy faza, przez 
któr  przechodzi gracz, stanowi tzw. faz  wygranych9. Osoba zaczyna wierzy  
w swoje szczególne umiej tno ci „hazardowe”, szuka najlepszych sposobów 
grania, wierzy w swój szcz liwy los. Kontynuowanie hazardu nieuchronnie 
przynosi jednak straty, które gracz pocz tkowo ignoruje b d  przypisuje je 
przypadkowym okoliczno ciom, nadal wierz c w swoje umiej tno ci („by em 
dzi  w z ym nastroju, to dlatego przegra em, musz  wróci  jutro”)10. Straty 
kumuluj  si , a gracz tworzy w sobie szereg b dnych przekona , które 
pozwalaj  mu kontynuowa  granie (np. minimalizuje straty). Faza druga – strat, 
to pojawienie si  k amstw (by ukry  przegrane przed bliskimi), prowadzenie 
podwójnego ycia (zwyczajny m  i ojciec oraz pozbawiony kontroli nad 
swoim zachowaniem hazardzista), sukcesywne zad u anie si  (po yczanie 
pieni dzy na gr , aby „odegra ” straty). Problemy w tej fazie zaczynaj  si  
nawarstwia , ale gracz zaprzecza im i nadal w hazardzie poszukuje sposobu ich 
rozwi zania. Jego zmienione zachowanie zaczyna by  coraz bardziej widoczne 
dla otoczenia, które jednak najcz ciej nie zna jego przyczyn. Gracz stopniowo 

7 Tam e s. 585.
8 Informacj  t  potwierdzaj  tak e do wiadczenia pracy z patologicznymi hazardzistami 
autorki artyku u.
9 R. Custer. When luck runs out: Help for compulsive gamblers and their families. New 
York: Facts on File 1985.
10 C. Boutin, R. Ladouceur. Y a-t-il un joueur dans votre entourage? Montréal: Les 
Éditions de l’Homme 2006. 
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coraz bardziej zap tla si  w spiral  gry (przegrane – po yczanie pieni dzy na gr  
– kolejne przegrane itd.), mo e posun  si  do czynów niezgodnych z prawem – 
kradzie  pieni dzy z pracy, lub te  zastawia  warto ciowe przedmioty z domu11. 
Kontynuowanie takiego stanu rzeczy prowadzi nieuchronnie do fazy utraty 
nadziei lub rozpaczy12. Hazardzista zaczyna rozumie , e to granie pogr a go 
w problemach i nie przyniesie ono ich rozwi zania. Nagromadzone d ugi s  
ju  wtedy tak wysokie, e gracz traci nadziej  na ich sp acenie, czuje si  w 
sytuacji bez wyj cia. Na tym etapie dopiero wi kszo  graczy przyznaje si  do 
problemu, cz ciej jednak wyp ywa to z jakiego  przypadkowego zdarzenia, np. 
znalezienia przez blisk  osob  wezwania do sp aty z banku, ni  z ich w asnej 
inicjatywy. Niektórzy decyduj  si  przyzna  do wszystkiego licz c na pomoc 
rodziny w ratowaniu sytuacji  nansowej. Niema y odsetek graczy w tej fazie 
poddaje si  rozpaczy i podejmuje prób  samobójcz . Szacuje si , e uzale nienie 
od hazardu niesie ze sob  najwy sze ryzyko samobójstwa spo ród innych 
uzale nie 13. Na tym te  etapie hazardzi ci tra  aj  do specjalistów oferuj cych 
pomoc. Rzadziej jednak jest to ich autonomiczna decyzja, cz ciej ultimatum 
postawione przez bliskich. Paradoksalnie du a cz  hazardzistów nadal jeszcze 
wierzy w wygran 14. Wa na jest wiadomo , e patologiczny hazard jest 
zaburzeniem zdrowia psychicznym o charakterze chronicznym. Oznacza to, e 
zwyk e postanowienie o zerwaniu z graniem nie wystarczy, by rzeczywi cie z 
nim zerwa . Konieczna jest wspó praca ze specjalist  i nabycie odpowiednich 
umiej tno ci, aby problem nie odnowi  si . W ka dym hazardzi cie pozostaje 
bowiem podwy szona podatno  na rozwój tego, ale tak e innych uzale nie 15.   

2. Problem uzale nienia od hazardu w Polsce

Zaanga owanie obywateli danego kraju w hazard uzale nione jest od 
ró nych czynników, do których mo na zaliczy  regulacje prawne (legalizacja 
lub zakaz konkretnej gry), rozwój nowych technologii (hazard on-line), czy 
dost pno  gier. W Polsce w roku 2012 zarejestrowanych by o 6 534 punktów 
z automatami do gry o niskich wygranych, w których u ytkowano 12 542 
automatów, 219 salonów gry z 7603 automatami do gry oraz 33 kasyna gry. 

11 R. Custer. When luck runs out: Help for compulsive gamblers and their families.
12 R. Ladouceur, C. Boutin. (2006). Y a-t-il un joueur dans votre entourage? 
13 S. Sullivan. Why compulsive gamblers are at high suicide risk. “Community Mental 
Health in New Zeland” 8: 1994 s. 40-47.
14 R. Ladouceur, C. Sylvain, C. Boutin, C. Doucet. Le jeu excessif, comprendre et vaincre 
le gambling. Québec: Les Éditions de l’Homme 2004.
15 J.M. Costes, M. Pousset, V. Eroukmanoff, O. Le Nezet, J.B. Richard, R. Guignard, 
F. Beck, P. Arwidson. Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d’argent en 2010. 
“Tendances” 77:2011 s. 1-8; M. Guillou-Landréat, M. Grall-Bronnec, J.L. Vénisse. 
Addictions comportementales. “Presse Médicale” 41:2012 s. 1271–1275.
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Dochody pa stwa z tytu u podatku od gier wynios y w 2012 roku 1 441,63 
mln z , na co w najwi kszym stopniu z o y  si  podatek od gier liczbowych, od 
automatów o niskich wygranych prowadzonych w punktach oraz od automatów 
prowadzonych w salonach gier16.   

Dane dotycz ce skali i charakteru patologicznego hazardu w Polsce na 
obecn  chwil  nie s  obszerne. Najwi cej informacji dostarczaj  wyniki bada  
przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Spo ecznej w 2012 roku. 
Pokazuj  one, e blisko jedna czwarta Polaków w wieku powy ej 15 lat gra a 
na pieni dze na przestrzeni 12 miesi cy (23,5%). Najwi cej osób, bo 20,5% 
deklaruje gr  w Totalizatorze Sportowym (Lotto itp.), pozosta ym grom oddaje 
si  niewielki odsetek Polaków – zdrapki – 3,7%, loterie/konkursy SMS – 
2,1%, automaty do gier o niskich wygranych – 1%, zak ady bukmacherskie 
„naziemne” – 0,8%, karty prywatnie (poza Internetem) – 0,7%, gry i zak ady w 
Internecie – 0,6%, gry w kasynie (poza Internetem) – 0,4%, wy cigi zwierz t 
na torze – 0,1%. Cz ciej graj  m czy ni (58,4% spo ród wszystkich graczy) 
ni  kobiety (41,6%), ze wzgl du na wiek przewa a grupa 55-64 lata (21,5%) 
oraz 25-34 lata (19,6%), najcz ciej graj  mieszka cy wsi (28,6%), osoby 
o wykszta ceniu rednim (38,5%), osoby zarabiaj ce powy ej 2000 PLN 
miesi cznie (33,2%), emeryci (19,6%) i robotnicy wykwali  kowani (14,6%). 
W ród graczy dominuj  osoby uczestnicz ce raz w tygodniu w praktykach 
religijnych (45,7%), najmniej osób mocno zaanga owanych w praktyki religijne 
(kilka razy w tygodniu) uprawia hazard (2%)17.     

Bior c pod uwag  zagro enie uzale nieniem od grania, dotyczy ono 
blisko 3,7% doros ych Polaków, natomiast powa nych problemów w zwi zku 
z graniem do wiadcza 0,2% doros ego spo ecze stwa Polski. Szacunki 
dotycz ce osób graj cych niepokoj  jeszcze bardziej, poniewa  zagro onych 
uzale nieniem od hazardu jest 15% graczy (dwukrotnie dominuj  m czy ni), 
a uzale nionych 1% spo ród nich. Najbardziej zagro eni uzale nieniem s  
gracze najm odsi z badanych – 18-24 lata, szczególnie jednak osoby poni ej 18 
r. . Uzale nieniu od hazardu sprzyja zamieszkiwanie w mie cie licz cym od 
20 do 500 tysi cy mieszka ców, osi ganie bardzo niskich dochodów (poni ej 
750 PLN miesi cznie), brak zaanga owania w praktyki religijne, wykszta cenie 
podstawowe, zatrudnienie w bran y us ug lub status emeryta18. 

Ró norodne s  motywy si gania do hazardu. Polacy najcz ciej graj  w 
celu zasilenia bud etu domowego (41%), przeczuwaj c, e b d  mieli szcz cie 

16 Ministerstwo Finansów (2013). Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych 
w 2012 roku. Warszawa: Ministerstwo Finansów, dost p 20.06.2014 na http://www.
mf.gov.pl. 
17 B. Badora, M. Gwiazda, M. Herrmann, J. Kalka, J. Moskalewicz. Oszacowanie 
rozpowszechnienia oraz identy  kacja czynników ryzyka i czynników chroni cych w 
odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego) oraz innych 
uzale nie  behawioralnych. Warszawa: Centrum Badania Opinii Spo ecznej 2012.
18 Tam e.
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(25,2%), chc c sprawi  sobie „ekstra” wydatek (podró , samochód) (22,3%), 
aby zabi  czas (17,7%), do wiadczy  emocji zwi zanych z gr  (16,7%), aby 
zredukowa  problemy  nansowe (14,8%), z przyzwyczajenia (6,3%), dla 
towarzystwa (3%), uspokojenia si  (1,6%)19. Motywy grania ró ni  osoby 
uprawiaj ce hazard rekreacyjnie oraz uzale nione od niego. Okazuje si , e 
gracze patologiczni cz ciej graj  z motywów  nansowych („aby wygra ”) oraz 
w celu zapomnienia o trudno ciach ycia codziennego, natomiast hazardzi ci 
rekreacyjni cz ciej szukaj  w graniu sposobu sp dzenia czasu wolnego oraz 
rozrywki20. 

Uzale nienie od hazardu nie jest problemem elitarnym, jak pokazuj  
przytoczone dane. Dotyczy  mo e ka dego, bez wzgl du na wiek, 
wykszta cenie, miejsce zamieszkania itd. Ta sama prawid owo  odnosi si  
do zmiennych natury psychologicznej. Jakkolwiek uzale ni  mog  si  ró ne 
typy ludzi, pewne cechy mog  „sprzyja ” rozwojowi tego zaburzenia. W 
populacji doros ych Polaków nale  do nich m.in. podwy szona neurotyczno , 
obni ona ugodowo  oraz obni ona sumienno  mierzone kwestionariuszem 
NEO-FFI, obni ona samoocena, obni ona samokontrola, nieumiej tno  
odraczania graty  kacji, obni one przystosowanie osobiste, obni one zdolno ci 
przywódcze, obni one umiej tno ci interpersonalne, niska odporno  na stres, 
sk onno ci hedonistyczne, niski poziom empatii, a tak e zaburzenia poznawcze 
wyra aj ce si  b dnym postrzeganiem zjawiska przypadku21.  

3. Rodzina wobec uzale nienia od hazardu

Hazard patologiczny, jak ka de zaburzenie dotykaj ce cz onka rodziny, 
zak óca funkcjonowanie jej ca ej i sprawia, e staje si  ono dysfunkcyjne22. 
Szacuje si , e konsekwencje uzale nienia od hazardu ponosi od 7 do 10 osób 
pozostaj cych w ró nych relacjach z graczem23. Wed ug B. Woronowicza 
rodzina, w której patologiczny hazard wyst puje, koncentruje ca  swoj  
energi  na próbach wp ywania na zachowania graj cego jej cz onka oraz 
kontrolowania i zapobiegania jego aktywno ci hazardowej. To wszystko 
sprawia, e zaniedbane zostaj  pozosta e obszary ycia rodzinnego, do których 
nale y m.in. wychowywanie dzieci24. 

19  Tam e.
20 B. Lelonek-Kuleta. Psychospo eczne korelaty uzale nie  od gier hazardowych. Lublin: 
TN KUL 2012.
21 Tam e.
22 D. Korn, L. Tepperman. At Home with Gambling. Ontario Problem Gambling Research 
Centre 2003.
23 B. Wojewódzka, K. D browska. Gra, zabawa czy na ogowe granie? Warszawa: 
PARPAMEDIA 2011 s. 67.
24 B. Woronowicz. Hazard i rodzina. W: B. Woronowicz, Hazard, historia, zagro enia i 
drogi wyj cia. Pozna : Media Rodzina Sp. z o.o 2012.  
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Dzieci patologicznych hazardzistów ponosz  wiele negatywnych 
konsekwencji grania. Badania potwierdzaj , e dotykaj  ich istotnie cz ciej 
problemy zdrowia emocjonalnego i psychicznego w yciu doros ym ni  tych, 
które wychowa y si  w zdrowych rodzinach25. Przede wszystkim do wiadczaj  
w domu rodzinnym ci g ego napi cia spowodowanego k ótniami mi dzy 
rodzicami, a tak e nieobecno ci  zycznej i psychologicznej uzale nionego 
rodzica26. Cz sto nieobecny psychologicznie jest tak e rodzic nieuzale niony, 
który zaabsorbowany jest problemem partnera. Reakcj  dzieci na tak  sytuacj  
mo e by  ch  zwrócenia na siebie uwagi poprzez negatywne zachowania, 
np. problemy w szkole. W ród emocji do wiadczanych przez dzieci dominuje 
z o , al, poczucie odrzucenia, a tak e poczucie winy, na bazie których 
rozwijaj  si  stany depresyjne i zaburzenia l kowe27. Na te do wiadczane 
trudno ci nak adaj  si  kolejne, jak np. odsuni cie si  cz onków dalszej rodziny 
np. z powodu pozaci ganych u nich d ugów przez gracza. Jest to du ym 
obci eniem dla dzieci, które w takim po o eniu jeszcze bardziej potrzebuj  
oparcia w innych osobach oraz zdrowych wzorców doros ych28. Nieustannie 
do wiadczane emocje l ku i stany depresyjne predysponuj  m odych ludzi do 
cz stszego si gania po substancje psychoaktywne, bardziej „intensywnego” ich 
przyjmowania oraz szybszego uzale niania si 29. 

W zmaganiu si  rodziny z uzale nieniem od grania jej cz onka zauwa y  
mo na pewne prawid owo ci. Na pocz tku ma miejsce zaprzeczanie 
problemowi przez wszystkich jej cz onków, nast pnie ukrywanie go i próba 
minimalizowania konsekwencji „na w asn  r k ” (sp acanie d ugów itp.). 
Z powodu kumuluj cych si  problemów pojawiaj  si  kon  ikty, narasta 
chaos i poczucie bezradno ci. Cz onkowie rodziny czuj  si  zranieni i 
oszukani, nierzadko tak e winni problemów. Kolejne kryzysy mog  sk ania  
do poszukiwania pomocy przez partnera gracza, który cz sto przejmuje 
odpowiedzialno  za ca  rodzin  i coraz bardziej odsuwa si  od gracza, a z 
czasem wyklucza go z ycia rodziny, co ostatecznie j  dezorganizuje. Sytuacja 
rodziny z patologicznym hazardem jest o tyle specy  czna i trudna, e granie nie 
budzi tak jednoznacznie negatywnych ocen, jak alkohol, czy narkotyki. Zdarza 

25 B.A. Browne, D.J. Browne. Predictors Of Lottery Gambling Among American College 
Students. “The Journal of Social Psychology” 134(3):1993 s. 339-347.
26 P. Darbyshire, C. Oster,  H. Carrig. The Experience of Pervasive Loss: Children and 
Young People Living In a Family Where Parental Gambling Is a Problem. “Journal of 
Gambling Studies” 17(1):2001 s. 23-45.
27 H.R. Lesieur, J. Rothschild. Children of Gamblers Anonymous Members. “Journal of 
Gambling Behaviour” 5(4):1989 s. 269-281.
28 A. Moskovitch. Mettre en jeu l’avenir (de nos enfants). Les jeux de hazard, un enjeu de 
politique familiale. Ottawa Ontario: L’Institut Vanier de la famille 2006.
29 D.R. Jacobs, A.R. Marston, R.D. Singer, K. Widaman, T. Little, J. Veizades. Children of 
Problem Gamblers. „Journal of Gambling Behaviour” 5(4):1989 s. 261-267.



131

Uzale nienie od grania hazardowego w rodzinie na tle wybranych kultur

si , e rodzina ma nadziej  na du  wygran , która rzekomo rozwi e problemy 
 nansowe. Taka postawa podtrzymuje uzale nienie, w sytuacji którego wygrana 

jest tylko krokiem do pog biania si  problemu30.        
Rodzina, w której wyst puje problem na ogowego grania, przechodzi 

okre lone fazy, opisane przez Boutina i Ladouceura31. Pierwsza to faza 
w tpliwo ci, w której najogólniej mówi c, zmienione zachowanie gracza 
zaczyna wzbudza  niepokój bliskich, jednak najcz ciej nie maj  podejrze , co 
do przyczyn tych zmian. Cz sto zdarza si , e partnerka gracza podejrzewa go 
o zdrad , o czym wiadczy  mog  pó niejsze powroty z pracy, znikanie na noc, 
tajemniczo , widoczne w nim napi cie, zamykanie si  w sobie, dra liwo , 
unikanie rozmów. Faz  w tpliwo ci podtrzymuj  zjawiska typowe dla 
bliskiego zwi zku, do których nale y m.in. pragnienie podtrzymania zaufania 
do partnera i unikanie podejrzliwo ci, sk onno  do niedramatyzowania (nie 
szukania „dziury w ca ym”), poczucie winy zwi zane np. ze z ym traktowaniem 
graj cego partnera wcze niej, brak zewn trznych oznak na ogu, dobra sytuacja 
 nansowa (i nie dostrzeganie os abiania bud etu domowego). Kolejna jest 

faza stresu, któr  nasila sta e poczucie niepewno ci (znikanie partnera, jego 
tajemniczo ), poczucie winy oraz k ótnie wynikaj ce z podejmowania 
prób otwartej rozmowy, ko cz ce si  najcz ciej k ótniami, oskar eniami 
czy szanta owaniem. W fazie tej dominuj  silne negatywne emocje oraz 
uruchamiaj  si  podstawowe instynkty przetrwania, np. parali , ucieczka czy 
walka, prowokuj ce zachowania dzia aj ce jeszcze bardziej destrukcyjne dla 
zwi zku. W fazie ostatniej – wyczerpania, dominuje bezradno  (wyuczona), 
poczucie bezsensu, b d  te  w ciek o  czy brak nadziei32.     

ycie z partnerem uzale nionym od hazardu bardzo mocno wyczerpuje 
emocjonalnie. Partnerzy nieuzale nieni cz sto po wi caj  si  w ró nych 
wymiarach swojego ycia, aby ratowa  równowag  systemu rodzinnego. 
Przyk adowo, wed ug bada  dwie trzecie partnerów po wi ca swoje 
oszcz dno ci na sp acenia d ugów, natomiast blisko po owa oddaje na ten cel 
swoje dochody33. W rodzinie pojawia si  szereg problemów, w ród których 
badacze wymieniaj : przemoc psychiczn  i  zyczn , próby samobójcze, rozwój 
uzale nie  itp.34. Badania wykazuj  tak e nieustanne kon  ikty, sta e nasilanie 
si  dystresu, obni on  satysfakcj  z ycia, z relacji ma e skiej, poczucie 
uniemo liwienia rozwoju osobistego35. W ród negatywnych skutków grania 

30 B. Woronowicz. Hazard i rodzina. W: B. Woronowicz. Hazard, historia, zagro enia i 
drogi wyj cia. Pozna : Media Rodzina Sp. z o.o. 2012.  
31 C. Boutin, R. Ladouceur. Y a-t-il un joueur dans votre entourage? Québec: Les Éditions 
de l’Homme 2006.
32 Tam e.
33 D. Korn, L. Tepperman. At Home with Gambling s. 18.
34 A. Moskovitch. Mettre en jeu l’avenir (de nos enfants).
35 C.J. Hudak, R. Varghese, R.M. Politzer. Family, marital, and occupational satisfaction 
for recovering pathological gamblers. “Journal of Gambling Behavior” 5:1989 s. 201-210.
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hazardowego, których do wiadcza rodzina, wymienia si  tak e problemy 
zdrowia psychicznego, emocjonalnego, somatycznego, zaburzenia samooceny, 
obni enie umiej tno ci radzenia sobie, zaburzenie ról, nasilenie ryzyka 
samobójstwa, k amstwa, manipulacje36. 

Bez odpowiedniego wsparcia partner gracza w du ym stopniu nara ony 
jest na rozwój tzw. wspó uzale nienia, czyli zespo u objawów zaburzaj cych 
zdolno ci konstruktywnego radzenia sobie. B. Woronowicz wymienia 
charakterystyczne objawy wspó uzale nienia w patologicznym hazardzie: 
funkcjonowanie w rytmie grania hazardzisty, obsesyjne kontrolowanie go, 
pomaganie i nadmierne opiekowanie si  nim (w tym niedopuszczanie do tego, 
aby ponosi  konsekwencje swojego grania i w asnych nieodpowiedzialnych 
decyzji), wysoka tolerancja na ró nego rodzaju patologiczne zachowania 
hazardzisty, z jednoczesnym wyst powaniem poczucia winy i poczucia ma ej 
warto ci oraz wyra nym zaniedbywaniem samego siebie, cz ste zaprzeczanie 
faktom (zw aszcza temu, e partner jest uzale niony) i stosowanie zasady, e 
„rodzinnych brudów nie pierze si  na zewn trz”37. 

4. Ró nice kulturowe w do wiadczaniu problemu patologicznego 

hazardu przez rodzin

Problem uzale nienia od grania opisywany jest najcz ciej w kontek cie 
kultury europejskiej lub pó nocnoameryka skiej. W wietle bada  okazuje si  
jednak, e czynnik kulturowy odgrywa bardzo istotn  rol  zarówno, je eli chodzi 
o stosunek ludzi do gier hazardowych, jak i nasilenie aktywno ci hazardowej 
oraz przebieg rozwoju uzale nienia od grania38. Ró nice te s  istotne nie tylko z 
naukowego punktu widzenia, ale przede wszystkim powinny by  uwzgl dniane 
w organizowaniu pomocy dla przedstawicieli ró nych kultur, uzale nionych od 
hazardu. Paragraf ma na celu przybli enie g ównych ró nic w do wiadczaniu 
hazardu oraz uzale nienia od niego w wybranych kulturach. 

Chiny      

Chi czycy najcz ciej uprawiaj  hazard w towarzystwie przyjació , nieco 
rzadziej –  partnerów yciowych (partner, ma onek) lub innych cz onków 
rodziny. Hazard uwa aj  równie cz sto za gr  opart  na ryzyku, jak równie  
umiej tno ciach, do wiadczeniu i inteligencji. Wi kszo  ankietowanych 
osób nie widzia a swoich rodziców uprawiaj cych hazard w domu czy poza 
nim, nie s ysza a tak e o tym. Blisko jedna pi ta badanych przyznaje, e 

36 www.jeu-aidereference.qc.ca; www.problemgambling.ca.
37 B. Woronowicz. Hazard i rodzina s. 181.
38 E. Papineau. Le jeu pathologique dans la communauté chinoise, une vision 
anthropologique. Loisir et Société, 24(2)2001 s. 557-582. 
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kto  w rodzinie ma problem z graniem hazardowym39. Blisko 16% badanych 
niepokoi w asne granie, a przedmiotem niepokoju jest g ównie sfera  nansowa. 
Badania dotycz ce aktywno ci hazardowej w ród Chi czyków prowadzone 
by y najcz ciej w ród emigrantów (w tym du a cz  w Kanadzie). Problem 
hazardu w Chinach przez d ugi czas by  tematem tabu, traktowano go jak 
zjawisko „niegodne” zainteresowania naukowego, w zwi zku z czym przez 
d ugi czas naukowcy pomijali je40. Badania kanadyjskie wykaza y tymczasem, 
e nasilenie patologicznego grania jest wy sze w grupie mniejszo ci chi skiej 

ni  w populacji ca ego Québecu41. Poza tym pokaza y one, e pomoc oferowana 
uzale nionym graczom okazuje si  nieadekwatna dla hazardzistów chi skich, 
którzy nie korzystaj  z niej pomimo wyra ania zainteresowania i otwarto ci na 
tak  pomoc42. W ród przeszkód wymieniaj  przede wszystkim niedost pno  – 
barier  j zykow  oraz ró nego rodzaju bariery kulturowe43.    

Bariery o charakterze kulturowym wynikaj  ze specy  ki spo ecze stwa 
chi skiego wyra aj cej si  m.in. jego konfucja skim charakterem. Polega 
on najogólniej mówi c na silnej determinacji zachowania obywateli przez 
wymogi rodziny oraz kolektywu44. W takim spo ecze stwie obywatele maj  
poczucie, e wi kszo  decyzji, jakie podejmuj  w yciu nie zale y od nich, 
ale jest zdeterminowana przez czynniki zewn trzne. Badania wykazuj  
ponadto, e u Chi czyków cz ciej wyst puje zewn trzna lokalizacja kontroli, 
co uzupe nia oby doskonale wcze niejsz  tez . Pomimo tego, i  Chi czycy 
przyczyn  swoich sukcesów przypisuj  przede wszystkim w asnej ci kiej pracy, 
w przypadku niepowodze  odpowiedzialno  zrzucaj  jednak cz sto na wp yw 
niekorzystnych si , przeznaczenie czy pech45. Wed ug badaczy hazard zapewnia 
Chi czykom iluzyjne poczucie kontroli, któr  sprawuj  nad swoim yciem, 
pozwala im w sposób symboliczny poczu  si  „panami” w asnego losu46. 

Analizuj c stosunek Chi czyków do hazardu nie mo na pomin  
sposobu rozumienia przez nich poj  takich, jak: przeznaczenie, szcz cie, 
praca czy pieni dze. W ich rozumieniu, pomy lno ci yciowej sprzyja ming, 
czyli przeznaczenie zapisane w niebiosach, które towarzyszy cz owiekowi od 

39 D. Korn, L. Tepperman. At Home with Gambling.
40 E. Papineau. Le jeu pathologique…
41 SFCGM. Jeux et jeu problématique chez les adultes chinois du Québec: une étude 
exploratoire. SFCGM, Service à la famille chinoise du Grand Montréal 1997 s. 15.
42 Jeux et jeu problématique chez les adultes chinois du Québec s. 41.
43 D. Helly. Revue des études ethniques au Québec. Projet Métropolis, Immigration et 
Citoyenneté Canada 1997 s. 61.
44 Yu 1996 za: E. Papineau. Le jeu pathologique...
45 E. Papineau. Le jeu pathologique...
46 Y. Hong, C. Chiu. (1988). Sex, locus of control, and illusion of control in Hong Kong 
as correlates of gambling involvement. “The Journal of Social Psychology” 128:1988 z. 
5 s. 671.
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urodzenia a  do mierci. Ka dy cz owiek posiada dobry lub z y ming, który 
determinuje jego los. Pomimo tego, i  Chi czycy swój sukces zawdzi czaj  
w asnej ci kiej pracy, wierz  oni, e wszystkim kieruje si a wy sza, bez której 
ich wysi ek nie mia by sensu. Wyra a to przys owie „Pomó  sobie samemu, 
a niebo b dzie ci sprzyja ” (czyli – pracuj, bo dzi ki temu niebo zapewni ci 
dobry los, który jest tobie przypisany). To w a nie przeznaczenie sprawia, e 
ycie dwóch osób urodzonych w takich samych warunkach, yj cych wed ug 

tych samych zasad i przestrzegaj cych tych samych norm, b dzie si  ró ni o, 
je eli chodzi o sukces yciowy. Chi czycy od wieków próbowali odczytywa  
wyroki boskie z ró nych znaków i symboli, temu celowi s u y o tak e granie 
hazardowe. Wynik gry hazardowej pozwala  pozna , czy los sprzyja osobie czy 
te  nie. Wygrane w hazardzie wskazywa y na pomy lno  tak e w przysz o ci, 
w ró nych sferach ycia47. Na postrzeganie hazardu przez Chi czyków 
du y wp yw ma tak e obecna od wieków w ich kulturze numerologia, czyli 
przypisywanie cyfrom szczególnego znaczenia48. Ponadto religia Chi czyków 
przyjmuje istnienie wielu bóstw, którym nale ne s  o  ary. Badanie Chi czyków 
na Malezji wykaza o, e stawki w grze hazardowej traktowane s  przez nich, 
jako publiczne o  ary z o one Buddzie, któremu w ten sposób oddana jest cze . 
Nawet, je li pieni dze zostan  przegrane, nie traktuje si  tego, jak straty, ale 
jako symboliczn  inwestycj  w pomy lno  swej rodziny49.  

Du  rol  w wyja nianiu sk onno ci do nadmiernego grania w tej 
grupie odgrywa tak e znaczenie autorytetu w kulturze Chin. W Chinach 
czy Wietnamie hazard nie jest rozrywk   tak powszechn  jak w Ameryce 
czy Europie. Uprawiany jest najcz ciej prywatnie, natomiast legalny ma 
miejsce sporadycznie, np. przy okazji du ych wydarze  pa stwowych czy 
zbiórki charytatywnej50. Pa stwo ograniczaj ce dost p do grania jednocze nie 
wyra a swoist  ocen  hazardu, który nie powinien by  powszechnie dost pny. 
Przeci tny obywatel szanuj c autorytet rz dz cych wyra a podobne stanowisko. 
Inaczej rzecz ma si  na emigracji, zw aszcza w krajach, w których hazard jest 
ogólnie dost pny, reklamowany, a ponadto stanowi pot ne ród o zasilaj ce 
bud et pa stwa. Sytuacja taka dla emigrantów z Dalekiego Wschodu mo e by  
bardzo ambiwalentna, dla cz ci z nich natomiast stanowi jawne przyzwolenie 
dla grania51.     

47 T. Duong, K. Ohtsuka. Vietnamese Australian gamblers’ view on luck and winning: 

A preliminary report, Developing strategic alliances: Proceedings of the 9th national 

association for gambling studies conference. Gold Coast, Queensland 2000 s. 151-160.
48 Needham, 1995, za: E. Papineau. Le jeu pathologique…
49 Nonini, Basu, 1991, za: E. Papineau. Le jeu pathologique…
50 E. Papineau. Le jeu pathologique…
51 D. Gabb. Beliefs and value system: Understanding all Australians. “Consumer Right 

Journal” 3 (1): 1998.
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Ameryka aci ska52    

Zdecydowana wi kszo  badanych mieszka ców Ameryki aci skiej 
uwa a gr  hazardow  za gr  opart  na ryzyku i szcz ciu. Blisko po owa jednak 
widzi w hazardzie tak e element wp ywu umiej tno ci i inteligencji na wynik. 
Wi kszo  (ponad 70%) nie widzia a rodziców uprawiaj cych hazard ani nie 
s ysza a o tym. 17% badanych deklaruje, e rozmawiali na temat hazardu z 
dziadkami, ciotkami lub (cz ciej) z wujkami. Wi kszo  badanych traktuje 
hazard, jako rozrywk  raczej uprawian  ze znajomymi ni  z rodzin . Mniej ni  
jedna trzecia badanych ma wiadomo , e hazard mo e szkodliwie wp ywa  
na ycie rodzinne. Jedna pi ta przyznaje si  do w asnego problemu z hazardem 
lub problemu cz onka rodziny. Niepokój badanych zwi zany z hazardem 
dotyczy najcz ciej utraty pracy czy problemów z prawem, rzadko trudno ci 
 nansowych. Specy  k  mieszka ców Ameryki aci skiej jest bardzo du e 

zró nicowanie jej mieszka ców, wielu z nich to imigranci wywodz cy si  
z ró nych kultur. Poza tym zró nicowane s  regulacje prawne dotycz ce 
organizowania hazardu, w niektórych regionach jest on zakazany i uprawiany 
tylko prywatnie w domach. Zdecydowana wi kszo  respondentów wi e 
aktywno  hazardow  mieszka ców Ameryki aci skiej z dominuj c  bied , 
w obliczu której granie jawi si  jako ród o jedynej nadziei na zmian  w asnego 
losu. W niektórych krajach sk onno ci hazardowe nasila tradycja kultywowania 
ró nych wierze  i symboli, np. numerologia w Argentynie. Cz  badanych 
stwierdzi o, e hazard jest tak integralnie wpisany w kultur  Ameryki aci skiej 
(wiara w szcz cie, loteria), i  tak naprawd  istnia  b dzie tam zawsze.       

Karaiby53

Mieszka cy Karaibów uprawiaj  najcz ciej hazard samotnie (blisko 
po owa zapytanych). Je eli chodzi o granie w towarzystwie, to najcz ciej s  
to przyjaciele, wspó pracownicy, znajomi, zdecydowanie rzadziej cz onkowie 
rodziny. Osoby graj ce cz sto wywodz  si  ze rodowisk, w których hazard jest 
akceptowany, wybieraj  takie grupy i funkcjonuj  w nich od lat m odzie czych. 
Ponad 40% badanych posiada w ród swoich bliskich znajomych osoby 

52 Dane z: E. Papineau, S. Chevalier, D. Helly, A. Belhassen, Fu Sun, L. Campeau. Les jeux 
de hasard et d’argent dans les communautés maghrébine, centreaméricaine, haïtienne 
et chinoise de Montréal: faits saillants. Institut national de santé publique du Québec 
2005 oraz   D. Korn, L. Tepperman. At Home with Gambling. Ontario Problem Gambling 
Research Centre 2003. 
53 Dane z: E. Papineau, S. Chevalier, D. Helly, A. Belhassen, Fu Sun, L. Campeau. Les jeux 
de hasard et d’argent dans les communautés maghrébine, centreaméricaine, haïtienne 
et chinoise de Montréal: faits saillants. Institut national de santé publique du Québec 
2005 oraz   D. Korn, L. Tepperman. At Home with Gambling. Ontario Problem Gambling 
Research Centre 2003. 
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uprawiaj ce hazard. Niewielki jednak odsetek do wiadczy  hazardu rodziców 
w domu rodzinnym lub o nim w domu s ysza  (18%). Hazard postrzegany 
jest raczej, jako rozrywka w gronie znajomych ni  rodzinna. Dla wi kszo ci 
badanych hazard to gra oparta na ryzyku i szcz ciu, jednak du a cz  przypisuje 
te  znaczenie do wiadczeniu (66%), inteligencji (52%), umiej tno ciom (55%). 
Blisko jedna pi ta badanych deklaruje problem w asnego nadmiernego grania 
lub kogo  z bliskiej rodziny. Jedna czwarta pytanych przyznaje, e niepokoi 
j  w asne granie, a przedmiotem niepokoju jest przede wszystkim sytuacja 
materialna. Mieszka cy Karaibów w uprawianym przez nich hazardzie widz  
przede wszystkich tradycj  spo ecznej rozrywki. Za dominuj cy motyw 
do oddawania si  jej uwa aj  motyw  nansowy z iluzyjn  wiar  w du  
wygran . Badani twierdz , i  dopóki mieszka cy b d  do wiadczali trudno ci 

 nansowych, dot d b d  uprawiali hazard.      

Aborygeni54

Dla przedstawicieli badanej grupy Aborygenów hazard oznacza przede 
wszystkim gr  opart  na ryzyku oraz na szcz ciu, zdecydowanie rzadziej 
uwa aj  hazard za gr  wymagaj c  umiej tno ci czy do wiadczenia. Wi kszo  
badanych osób widzia a w dzieci stwie rodziców uprawiaj cych hazard w 
domu, s ysza a o tym, albo te  widzia a czy s ysza a o grze hazardowej rodziców 
poza domem. Blisko jedna pi ta badanych uprawia a hazard lub rozmawia a 
o nim z innym cz onkiem rodziny (siostra, brat, ciotka). Nieco ponad po owa 
badanych s ysza a o graj cym cz onku rodziny, natomiast blisko po owa 
badanych wyra a niepokój zwi zany z graniem cz onka rodziny, dotycz cy 
g ównie sytuacji  nansowej. Odnosz c si  do czynnika etnicznego, generalnie 
Aborygeni twierdz , e wielu cz onków ich grupy etnicznej uprawia hazard 
oraz do wiadcza problemów z tego powodu. Cz  spo ród nich dopatruje si  w 
hazardzie tradycji kulturowej, w której obstawianie prostych gier (np. chowanie 
przedmiotu pod jednym z trzech mokasynów) by o popularne od dawna. 
Hazard towarzyszy  tak e przeró nym ceremoniom. Dodatkowo w kulturze 
obecne by o przekonanie, e je eli cz owiek co  straci, to na pewno kiedy  to 
odzyska. Cz  badanych stwierdza, e hazard w kulturze Aborygenów pojawi  
si  równocze nie z Europejczykami. Respondenci twierdz , e czynnikiem 
popychaj cym cz onków ich wspólnoty do grania jest ubóstwo, które dotyka 
du ej jej cz ci. Hazard jawi si  wi c, jako szansa na odmienienie w asnego 
losu.       

54 Dane z: E. Papineau, S. Chevalier, D. Helly, A. Belhassen, Fu Sun, L. Campeau. Les jeux 
de hasard et d’argent dans les communautés maghrébine, centreaméricaine, haïtienne 
et chinoise de Montréal: faits saillants. Institut national de santé publique du Québec 
2005 oraz   D. Korn, L. Tepperman. At Home with Gambling. Ontario Problem Gambling 
Research Centre 2003.
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Rosja55
 

Rosjanie uprawiaj  hazard najcz ciej z przyjació mi i wspó pracownikami. 
Rzadziej graj  z cz onkami rodziny. Rosjanie yj cy na emigracji w Kanadzie 
traktuj  hazard, jako rodek uspo ecznienia, integracji z lokaln  spo eczno ci  
i jej kultur . Hazard w zwi zku z tym jest przez nich akceptowany, a nawet 
postrzegany pozytywnie. Zdecydowana wi kszo  badanych w hazardzie 
widzi gr  opart  na szcz ciu oraz na ryzyku. Pomimo tego, bardzo du a cz  
uzale nia wynik hazardu tak e od inteligencji (72%) oraz umiej tno ci (85%). 
Jedna czwarta badanych Rosjan s ysza a o swoich rodzicach uprawiaj cych 
hazard w domu lub poza nim, b d  te  widzia a graj cych rodziców. Blisko trzy 
czwarte ankietowanych deklarowa o posiadanie bliskiego przyjaciela, który 
uprawia  hazard. 20% badanych przyzna o si  do posiadania kogo  w rodzinie 
do wiadczaj cego problemu z graniem lub do w asnego z tym problemem. Tyle 
samo niepokoi si  graniem swoich bliskich, a g ówny przedmiot niepokoju 
stanowi sfera  nansowa. Z racji do wiadcze  w asnego kraju, w którym hazard 
by  albo negowany, albo kontrolowany przez ma  , stosunek Rosjan do niego 
jest najcz ciej nacechowany emocjonalnie. W badaniach respondenci cz sto 
minimalizowali w asn  aktywno  hazardow , pomimo tego, i  w rzeczywisto ci 
osi gali wysokie wyniki w kwestionariuszu SOGS wykazuj cym nasilenie 
uzale nienia. W ród czynników sk aniaj cych do grania Rosjanie, podobnie 
jak przedstawiciel innych grup etnokulturowych, wymieniaj  przede wszystkim 
ch  zdobycia pieni dzy (niektórzy dodaj : „bez wysi ku”) i dorobienia si . 
Badani zwracaj  uwag  tak e na inne wymiary grania. Wed ug nich hazard 
wyra a natur  Rosjan, w któr  bardzo mocno wpisana jest wiara w szcz cie. 
Poza tym gra hazardowa stanowi dla Rosja „odskoczni ” od ci kiego ycia, 
trudno ci, braku sukcesów, bezowocnego wysi ku, pozwala do wiadczy  
dreszczu przyjemnych emocji, ekscytacji, nadziei, co pozwala dalej y . Inni 
ankietowani porównuj  hazard do alkoholu ze wzgl du na to, e jedno i drugie 
jest drog  do oderwania si  od rzeczywisto ci. Badani twierdz , e Rosjanie 
potrzebuj  hazardu, e nie ma potrzeby zabierania im tej rozrywki pomimo 
konsekwencji, jakie niesie ona ze sob . 

5. Przyk ady dzia a  pomocowych wiadczonych rodzinie z 
uzale nieniem od hazardu

Oferta pomocowa dla osób uzale nionych od hazardu i ich rodzin 
w Polsce coraz bardziej si  rozwija, nadal jednak niewystarczaj ca jest 

55 z: E. Papineau, S. Chevalier, D. Helly, A. Belhassen, Fu Sun, L. Campeau. Les jeux 
de hasard et d’argent dans les communautés maghrébine, centreaméricaine, haïtienne 
et chinoise de Montréal: faits saillants. Institut national de santé publique du Québec 
2005 oraz   D. Korn, L. Tepperman. At Home with Gambling. Ontario Problem Gambling 
Research Centre 2003. 
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liczba wyspecjalizowanych placówek oraz programów terapeutycznych 
opracowanych dla tych w a nie osób. O ile patologiczni gracze w ka dym 
wi kszym mie cie znajd  profesjonaln  pomoc, ich partnerzy mog  mie  z 
tym pewn  trudno 56. Wsparcie oferowane patologicznym graczom w Polsce 
do niedawna polega o na w czaniu ich do programów terapeutycznych 
wypracowanych dla osób uzale nionych od substancji, co nie zawsze okazywa o 
si  skuteczne. Dzi ki utworzeniu Funduszu Rozwi zywania Problemów 
Hazardowych, placówki zajmuj ce si  leczeniem uzale nie  zacz y wdra a  
autorskie programy terapii dla hazardzistów, uwzgl dniaj ce specy  k  
do wiadczanych przez nich problemów57. Aktualnie za najbardziej skuteczne 
w leczeniu patologicznego hazardu uwa ane jest podej cie poznawczo-
behawioralne z elementami dialogu motywuj cego58. Podej cie to od wielu 
lat wdra ane na wiecie, wykorzystywane jest tak e coraz cz ciej w Polsce59. 
Istotna jest w nim praca nad tzw. b dami poznawczymi, czyli przekonaniami, 
które podtrzymuj  aktywno  grania. B dy te s  sprzeczne z zasadami 
racjonalnego my lenia i polegaj  g ównie na ignorowaniu zjawiska przypadku, 
który kieruje wynikiem w grze hazardowej. Osoba uzale niona od grania uczy 
si  identy  kowania b dnych my li i zast powania ich racjonalnymi. Poza 
tym, uzale niony gracz uczy si  identy  kowania sytuacji, w których ryzyko 
jego zagrania znacznie wzrasta (np. dzie  wyp aty) oraz z pomoc  terapeuty 
wypracowuje strategie radzenia sobie w tych sytuacjach. Bardzo wa na 

56 Na podstawie Raportu z bada  z bada  w ramach zadania Przeprowadzenie badania 
maj cego na celu zdiagnozowanie zasobów instytucjonalnych i osobowych z zakresu 
pro  laktyki i udzielania pomocy w zakresie uzale nie  behawioralnych, w tym hazardu 
problemowego/patologicznego w Polsce. J. Chwaszcz, B. Lelonek-Kuleta, http://www.
kbpn.gov.pl/portal?id=1768880, oraz nieopublikowanych wyników badania B. Lelonek-
Kuleta „Uwarunkowania zdrowienia rodziny, w której wyst puje problem patologicznego 
hazardu. Analiza dost pnych w Polsce form pomocy specjalistycznej i nieformalnej” 
(z o ony do publikacji).
57 Wi cej informacji nt. Funduszu znale  mo na na stronie http://www.kbpn.gov.pl/
portal?id=1768106. List  placówek wiadcz cych specjalistyczn  pomoc dla osób z 
uzale nieniami czynno ciowymi znale  mo na w wy ej wymienionym Raporcie. 
58 Problem Gambling Intitut of Ontario. Dépendances comportementales: introduction, 
dost p 12.05.2013 do www.problemgambling.ca.
59 Bli ej z zasadami terapii poznawczo-behawioralnej patologicznego hazardu mo na 
zapozna  si  w literaturze: B. Lelonek-Kuleta. Terapia patologicznego hazardu – 
do wiadczenia kanadyjskie. „ wiat Problemów” 242:2013 z. 3 s. 42-46; B. Lelonek-
Kuleta. Terapia patologicznego hazardu we Francji. „ wiat Problemów” 249:2013 z. 
10 s. 42-46; B. Lelonek-Kuleta. Pomoc rodzinie z problemem patologicznego hazardu 
–  przyk ady polskie i program kanadyjski. „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 
60:2013 z. 5 s. 125-141; B. Lelonek-Kuleta. Jak pracowa  z patologicznym hazardzist ?  
cz I.  „ wiat Problemów” 223:2011 z. 8 s. 29-33; Lelonek-Kuleta, B. Jak pracowa  z 
patologicznym hazardzist ? cz. II. „ wiat Problemów” 224:2011 z. 9 s. 28-32. 
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jest praca nad wzmacnianiem kompetencji yciowych, jako e uzale nienie 
cz sto stanowi sposób radzenia sobie z trudno ciami yciowymi w sytuacji, 
gdy osoba nie posiada umiej tno ci konstruktywnego ich rozwi zywania. 
W terapii patologicznego hazardu uwzgl dniany jest tak e wymiar duchowy 
osoby60. Wsparcie dla bliskich zak ada przede wszystkim prze amanie 
milczenia, wstydu i towarzyszenie osobie bliskiej graczowi. Wa ne jest, aby 
partner rozpozna  swoje uczucia towarzysz ce mu w relacji z graczem i umia  
je nazywa . Kolejn  spraw  jest zdobycie umiej tno ci wyznaczania w asnych 
granic (psychologicznych,  nansowych itd.) oraz chronienia siebie czy dzieci 
(ochrona przed przemoc , czy degradacj  materialn ). Cenna form  wsparcia 
jest grupa terapeutyczna, w której w atmosferze bezpiecze stwa i zrozumienia 
mo na powiedzie  o tym, co najtrudniejsze. Dla pary, która chce ratowa  
zwi zek istotna jest umiej tno  prawid owego komunikowania si  (problem 
najcz ciej otwiera drog  nieko cz cych si  k ótni, oskar e  czy wyrzutów). 

Szczególnej pomocy wymaga partner, u którego obserwuje si  ju  objawy 
wspó uzale nienia. Psychoterapia osoby wspó uzale nionej w patologicznym 
hazardzie powinna obejmowa  nast puj ce zagadnienia: 1) istota uzale nienia,  
2) funkcjonowanie osoby uzale nionej oraz rozumienie jej zachowania, 
3) leczenie uzale nienia, 4) wp yw uzale nienia na ycie rodzinne, 
5) wspó uzale nienie – twój udzia  w podtrzymywaniu problemu grania, 
6) nadkontrola i bezsilno  we wspó uzale nieniu, 7) nadodpowiedzialno  we 
wspó uzale nieniu, 8) konsekwencje wspó uzale nienia, 9) zaj cie si  w asnym 
yciem, 10) twoje uczucia, 11) twoje potrzeby, 12) budowanie dobrych relacji 

z lud mi, 13) zachowania asertywne, 14) dzieci w rodzinie z problemem 
uzale nienia, 15) przemoc, 16) rozwój osobisty61. 

Zako czenie

Wspó czesne czasy mo na okre li  epok  ob  to ci. Nie brakuje niczego 
na pó kach sklepowych, nie brakuje te  mo liwo ci rozwoju czy rozrywki. 
Wspó czesny cz owiek otrzymuje wi cej propozycji, ni  jest w stanie 
wykorzysta , jednak trudno mu z nich zrezygnowa . Koncentruje si  zatem 
na gromadzeniu rzeczy i wykonywaniu czynno ci, które w powszechnym 
przekonaniu mog  uprzyjemni  mu ycie. Ograniczenie ycia tylko do sfery 
przyjemno ci przyczynia si  z kolei do zatracenia umiej tno ci czerpania 
pozytywnych dozna  z tzw. do wiadcze  wewn trznych. Cz owiek mo e z 
czasem sta  si  niewolnikiem tego, co pierwotnie mia o mu ycie u atwi . Do 
takiego stanu sprowadza si  najogólniej mówi c problem na ogu. Wielu badaczy 
akcentuje rol  kultury w kszta towaniu na ogów, obserwacja rzeczywisto ci to 

60 Ma to miejsce w programie Trimeridian opracowanym w szpitalu Weteranów (VA) w 
Brecksville, http://uzaleznieniabehawioralne.pl/pdf/Broszura_1_pazdziernik_2011.pdf.
61 A. Derwich-Nowak, A. Patologiczny hazard. Warszawa: Di  n 2010 s. 163-164.
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potwierdza (np. mówi si  o wspó czesnej kulturze na ogów). Okazuje si  jednak, 
e kultura danej epoki nie musi kszta towa  jednego typu zaburzenia. Badania 

wykazuj  bowiem, e w tej samej epoce to samo zaburzenie – na przyk adzie 
analizowanego w artykule patologicznego hazardu – mo e powstawa  i 
przebiega  na ró ne sposoby. Specjali ci zwracaj  uwag  w zwi zku z tym 
na istotne znaczenie znajomo ci ró nic kulturowych w rozumieniu danego 
zaburzenia oraz w podejmowaniu dzia a  pro  laktycznych. Interwencje 
podj te wobec jednej grupy mog  bowiem okaza  si  nieskuteczne dla innej, 
ze wzgl du na odmienne rozumienie i prze ywanie okre lonych poj  i dzia a . 
Artyku  mia  na celu zwrócenie uwagi na to zjawisko poprzez zaprezentowanie 
problemu patologicznego hazardu oraz ró nic kulturowych zwi zanych z jego 
rozwojem i prze ywaniem.   
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