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Młodym ludziom wydaje się, że po spożyciu alkoholu poczują się niezależni i samodzielni

Trzeźwy umysł
Ksenia Gudowska__________

Nikogo chyba nie trzeba prze
konywać, że problem nadmier
nego spożycia alkoholu coraz 
częściej dotyczy ludzi młodych. 
Popularność wysokoprocento
wych trunków rośnie wśród 
studentów, traktujących je ja
ko panaceum na lepsze samo
poczucie i nieodłączny skład
nik dobrej zabawy. Młodzi nie 
zdają sobie jednak sprawy z si
ły oddziaływania alkoholu 
na organizm i psychikę czło
wieka. Wciąż brakuje łatwo do
stępnych informacji o jego ne
gatywnym wpływie i skutkach 
uzależnienia.

-  Zaczyna się od jednora
zowego upicia się, przez wee
kendowe imprezowanie, aż 
po codzienne sięganie do kie
liszka. Najtrudniejsze jest  
przyznanie się przed samym  
sobą, że nie mamyjuż nad tym 
kontroli. Studia przestają się 
liczyć, a to pierwszy krok 
do problemów -  mówi Sylwia, 
studentka KA.

Dużą rolę w promowaniu pi
cia odgrywają środki masowe
go przekazu. Reklamy przeko
nują, że alkohol jest nieodłącz
nym elementem udanej zaba
wy i kojarzy się z młodością. 
W filmach jest traktowany jako 
atrybut męskości i przygody. 
Młodym ludziom wydaje się, że 
po spożyciu alkoholu poczują 
się niezależni i samodzielni. Ko
lejną kwestią jest jego ogrom
na dostępność. Mogą go nabyć

Czasami wystarczy jedna butelka za dużo, by zabawa przerodziła się w nałóg

bardzo często nawet osoby po
niżej 18. roku życia.

17 stycznia br. na ekranach 
polskich kin pojawił się film 
„Pod Mocnym Aniołem” Wojt
ka Smarzowskiego. Jest to hi
storia człowieka walczącego 
z nałogiem alkoholowym, opo
wieść o przetrwaniu, walce 
z uzależnieniem i wielkiej de
terminacji. Pokazuje skalę 
problemu i uświadamia widzo
wi, jakie skutki może spowodo
wać nadużywanie alkoholu. 
Jak pisze Tomasz Raczek: To 
film mocny jak  spirytus. Nie 
każdy go przełknie, bo zatyka.

Na forach internetowych 
można przeczytać wypowiedzi 
rodziców, którzy desperacko 
szukają pomocy dla swoich dzie
ci. Nie potrafią odpowiedzieć so
bie napytanie, jak doszło do tak 
poważnego uzależnienia, ani jak 
sobie z nim radzić. Piszą o po
jawiającej się agresji ibraku zro
zumienia. Otrzymują od swoich 
synów i córek wiele obietnic, 
które chcą usłyszeć, ale najczęś
ciej żadna z nich nie zostaje speł
niona. Młody człowiek -  składa
jąc je-zapewnia sobie tylko spo
kój od kolejnych rozmów, w ro
zumieniu osoby uzależnionej

-  pretensji. Trzeba jednak pa
miętać, że ukrywając problemy 
osoby uzależnionej, dajemy jej 
ciche przyzwolenie na dalsze 
picie.

Spożywanie alkoholu jest, co
raz częściej, uznawane za for
mę rozrywki. Jedyna nadzieja 
w rodzicach i pedagogach, któ
rzy mogą zmienić ten stereotyp. 
Czym skorupka za młodu na
siąknie, tym na starość trąci. Im 
wcześniej zareagujemy, tym ła
twiej będzie wytłumaczyć mło
dym, że nawyki, związane ze 
spożywaniem alkoholu, często 
są prostą drogą do uzależnień.

Alkowizja

M
oje marzenie z dzieciń
stwa się spełniło -  po
myślałem -  program 
dla młodzieży w czasie nor

malnie przeznaczonym 
na film dla dorosłych! MTV 
Polska, modzie na reality 
show i Bóg wie, komu jeszcze 
zawdzięczamy pojawienie się 
„Warsaw Shore -  Ekipa 
z Warszawy” -  nowego seria
lu o polskiej młodzieży pijącej.

Pomysł był dziecinnie pro
sty -  dziennie 3/4 litra na gło
wę w ciągu kilkunastu godzin 
filmowania, w dowolnym tem
pie -  tak mógł brzmieć głów
ny punkt kontraktu ośmiorga 
bohaterów.

Na pierwszy rzut oka wyda
je się, że ekipa nie odstaje 
od herosów otaczającego nas 
dnia codziennego. Również 
wychowali się w małych mia
steczkach, zaliczyli krótkie 
staże pracy w firmach swoich 
rodziców, też palą dwie paczki 
mocnych szlugów dziennie, 
mają rozbudowane mięśnie 
i pozostają w stanie wolnym. 
Nie wyróżniają się ani urodą, 
ani inteligencją.

W pierwszych odcinkach 
brakowało im spontaniczności, 
ich styl picia był stylem długo
dystansowców, świadomych, 
że są podglądani i muszą wy
kazać się jak największą wy
trzymałością, aby jak najdłu
żej utrzymać się na ekranie. 
Stąd częste spacery na taras, 
tłuste zakąski i małomówność. 
Przez pierwsze odcinki ani ra
zu nie zobaczyliśmy, jak któ
ryś z uczestników wymiotuje! 
Taka trzeźwość umysłu była 
cool, ale zaowocowała napię
ciami, które przerodziły się

Maciej Saskowski

w rękoczyny. Dopiero od tego 
momentu ekipa rozkręciła się 
na dobre i łapczywiej zaatako
wała flaszki. Bijatyki przynio
sły co prawda poważny wzrost 
zainteresowania, ale produ
cenci liczyli na jeszcze więcej.

Program stanie wkrótce 
przed dylematem -  jakże 
charakterystycznym dla kul
tury masowej -  czy zachować 
swój oryginalny wysokopro
centowy charakter, czy zmie
nić się zgodnie z oczekiwa
niami czynników komercyj
nych: w stronę agresji i wul
garności.

Wydaje się, że klucz do fe
nomenu, dzięki któremu „Eki
pa” zyskała aprobatę polskiej 
publiczności -  mimo wyjątko
wo późnej pory emisji i obleś- 
ności swoich bohaterów -  tkwi 
w jego naturalności. Właśnie 
w przesycie ucukierkowaną 
popkulturalną papką i inteli
genckimi bohaterami rodzi
mych telenowel. Pojawiło się 
wreszcie coś prawdziwego, 
głęboko wrośniętego w naszą 
kulturę -  i to masowa 
telewidownia zaakceptowała. 
Szkoda byłoby, aby ten ożyw
czy powiew polskości zamie
nił się w krwawy show, w któ
rym radość wspólnego picia 
alkoholu zostałaby zamazana 
przez banalne mordobicie.

AKTUALNOŚCI
Absolwenci Krakowskiej Aka

demii są najlepsi wśród uczelni 

n iepublicznych w egzaminach 

na aplikacje prawnicze!
36 proc. studentów z KA, którzy 

przystąpili do egzaminów 
wstępnych na aplikacje: adwo

kacką, radcowską i notarialną, 

zaliczyło je z wynikiem pozy
tywnym. Wydział utrzymuje 

stabilny, wysoki poziom kształ
cenia i dobrze przygotowuje 

studentów do tego ważnego 

w ich karierze zawodowej egza

minu. Od 2006 roku egzaminy 
na aplikacje organizuje minister 

sprawiedliwości. Wszystkich 
kandydatów obowiązują te sa
me zasady i zakres egzaminów.

Wybrać właściwy kierunek studiów...

Rynek edukacyjny oferuje różne 

możliwości kształcenia.
Na uczelniach pojawia się mnó
stwo nowych kierunków, co do
datkowo utrudnia podjęcie de
cyzji. Młodzi sugerują się naj
częściej chwilową modą lub ule
gają naciskom ze strony rodziny 

i znajomych, nie zastanawiając 

się, czy z przyszłej pracy będą 
czerpali satysfakcję.

Z pewnością niejedna osoba 
podpisałby się obiema rękami 
pod słowami studenta I roku 
prawa: -  Zawsze chciałem zo
stać nauczycielem języka an

gielskiego. Naukajęzyków ob
cych przychodziła mi z ogrom
ną łatwością i jednocześnie 
sprawiała przyjemność. Po
nadto po prostu lubię dawać 
coś z siebie innym. Niestety,jak 
wiadomo, pensja nauczyciela 
niejestpowalająca. W tym za
wodzie trudno też mówić o ja 
kimkolwiek awansie. Nie ukry
wam, że na decyzję o wyborze 
studiów znacznie wpłynęły na
ciski ze strony rodziców: ojca 
-  prawnika i matki -  księgo
wej. Ostatecznie znalazłem się 
na studiach prawniczych. Te
raz, podczas sesji egzamina

cyjnej, zdałemsobiesprawę, że 
nie widzę siebie w tym zawo
dzie. Rozważam zmianę kie
runku.

Nie od dzisiaj wiadomo, że 
na wybór kierunku studiów 
ogromny wpływ ma też per
spektywa zatrudnienia i prze
widywane zarobki. Dlaczego 
młodzież zapomina jednak
0 własnych zainteresowaniach
1 coraz częściej kieruje się am
bicjami rodziców i kwestiami 
finansowymi? Czy warto przy
wiązywać wagę wyłącznie 
do tych czynników?
Sylwia Pistelok

AKTUALNOŚCI
Rektor Krakowskiej Akademii, 

prof. Jerzy Malec znalazł się 
wśród 50 najbardziej wpływo

wych polskich prawnikówwed- 

ług Dziennika Gazety Prawnej. 

Kapituła rankingu doceniła je 
go walkę o przyznanie dotacji 

dla uczelni niepublicznych 
na studia stacjonarne. Działal
ność profesora w Polskim 

Związku Pracodawców Prywat
nych Edukacji Konfederacji Le- 

wiatan poskutkowała zaskar

żeniem przez RPO doTrybuna- 

łu Konstytucyjnego przepisów 

dotyczących dofinansowania 
czesnego dla studentów stu
diów stacjonarnych w uczel

niach niepublicznych .


