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W tym numerze 
 

 PROSTYTUCJA DZISIAJ – czyli 

jak „najstarszy zawód świata” jest 

kontynuowany przez młodzież patologiczną. 

 
 OD ZERA DO BOHATERA –  

historia walki z nałogiem Pana Mariusza, 

przedstawiona w szczerej spowiedzi byłego 

alkoholika.  

 DOM NIE DO POZNANIA – czyli 

przemoc domowa od środka. 

 

 

 

 

 

 

 



PROSTYTUCJA DZISIAJ 

PROSTYTUCJA to inaczej oddanie własnego ciała do dyspozycji większej 

liczbie osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego i  

pobieranie za to wynagrodzenia materialnego. 

 

Teraz ta "działalność" przestała być tematem tabu. Skąd się ona 

bierze? Najczęściej wynika z chęci szybkiego zarobku przez kobietę, a 

nawet mężczyznę. Prostytucja może się również wywodzić z 

'patologicznych' domów.  

Tej profesji zazwyczaj podejmują się młode kobiety. Niestety wiek, w 

którym zaczynają sprzedawać swoje usługi, maleje. 

Często możemy usłyszeć o 15,16-latce, która świadczyła mężczyznom swoje 

usługi seksualne, by zdobyć swoje wymarzone buty, na które nie było stać 

jej rodziców.  

Zdarzyć się też może, że takie osoby pochodzą z bogatych rodzin, jednak 

przez błędy wychowawcze wpadają w złe towarzystwo, w którym, by się 

dowartościować i wpasować, decydują się na prostytucję.  

Chyba najbardziej znaną grupą są tirówki, które "polują" na kierowców 

na drogach wylotowych, przy lasach, bądź też na parkingach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Możemy również zauważyć zjawisko ”galerianek”. Takie osoby 

chodzą po galeriach handlowych, oferując swoje usługi seksualne wzamian 

za przedmiot lub ubranie, które wskażą. 

Mówiąc o prostytucji, nieważne jakiego typu, nie możemy zapomieć o tym, 

że często wiąże się z chorobami wenerycznymi lub nawet AIDS, które są 

przenoszone właśnie przez kontakt płciowy. Wynikają one przede 

wszystkim z posiadaniem więcej niz jednego partnera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walka z tym zjawiskiem jest bardzo trudna, można by 

nawet powiedzieć, że niewykonywalna. Policja karze 

klientów prostytutek, wypisuje mandaty, walka z 

prostytucją trwa nawet w internecie, jednak jak dotąd nie 

widać żadnych skutków. 

 

 



OD ZERA DO BOHATERA 

Wywiad przeprowadziła Karolina Piszewska 

Alkoholizm to choroba, która może dosięgnąć każdego, bez względu na 

wiek, płeć, wykształcenie, zawód czy wszelki inny status. Skutki nadużywania 

alkoholu są bardzo często tragiczne. Jak rozpoczyna się alkoholizm, jak na 

chorobę alkoholową reagują najbliżsi? Kiedy i dlaczego pojawia się decyzja o 

leczeniu? Co jest najważniejsze w procesie zdrowienia i dochodzenia do 

trzeźwości? I co najważniejsze: czy można w niej wytrwać, w jaki sposób i co 

jest do zyskania? O swoim doświadczeniu opowiada Pan Mariusz Penderecki 40 

latek, który od 8 lat jest trzeźwym alkoholikiem. 

 

Jak długo Pan pił? I dlaczego Pan pił? 

Mój pierwszy kontakt z alkoholem miał miejsce pod koniec pierwszej klasy 

gimnazjum. Poszliśmy z kolegami uczcić zakończenie roku. Z tego, co 

pamiętam, wypiłem raptem kieliszek wódki i dwa piwa. Wtedy to wystarczało. 

Rok później popijałem już regularnie. Z kolegami stale szukaliśmy okazji do 

picia. Kombinowaliśmy, skąd wziąć alkohol. Wydaje mi się, że powodem, dla 

którego zacząłem pić, były problemy rodzinne. Mój ojciec był alkoholikiem, 

często się awanturował, pił aby uciec od problemów, a ja poszedłem w jego 

ślady, ponieważ nikt nigdy nie nauczył mnie, jak radzić sobie z uczuciami. 

Matka zawsze udawała, że nic się nie dzieje w domu. Nie chciała, żeby ludzie 

coś gadali… 

Jak się rozpoczęła Pana choroba? Jak reagowali bliscy na 

Pana chorobę? 
 

Ciężko stwierdzić. Picie po pewnym czasie było dla mnie już codziennością. 

Chodziłem na coraz więcej imprez, coraz rzadziej pojawiałem się w szkole. 

Oblałem rok potem następny… Zrozumiałem, że mam problem dopiero wtedy 

jak wylądowałem w szpitalu. Podejrzewali u mnie martwice żołądka. Chcieli 

mnie zaszyć. Ojciec nawet mnie nie odwiedził, matka była raz. Standardowo 

udawała, że nic się nie dzieje. Koledzy odwiedzali mnie codziennie. 3 dnia, 

akurat wtedy, kiedy zgodziłem się na zaszycie, dokładnie godzinę przed 

zabiegiem, ciągnęli mnie na piwo.  



Wtedy zrozumiałem, że jedyni bliscy, jakich mam, to oni, że tylko im na mnie 

zależy. Tak przynajmniej wtedy myślałem.. Uciekłem ze szpitala. Poszliśmy na 

piwo, a ja znowu zacząłem udawać, że wszystko jest tak jak powinno być. 

 

Dlaczego postanowił Pan się leczyć? Co wpłynęło na 
Pana decyzję? 
 

Poznałem kobietę mojego życia. Nie rozumiem teraz, jak mogłem jej się wtedy 

spodobać. Dzięki niej zrozumiałem, że całe życie uciekałem przed problemami. 

Chowałem się za alkoholem, jak mój ojciec. Chciałem się jej oświadczyć, ale 

ona, tak samo jak ja, miała osobę uzależniona od alkoholu w rodzinie. Bała się, 

że będę robił awantury, że to wszystko źle się skończy, a ona bardzo marzyła o 

dziecku. Nie chciała dla niego takiego życia, jakie ona miała. Ja też nie 

chciałem. Zrobiłbym wszystko, żeby tylko była szczęśliwa. Było ciężko. 

Upadałem i podnosiłem się z milion razy a ona mi pomagała. Wtedy koledzy się 

ode mnie odsunęli. Okropnie mnie to zabolało. Złamałem daną jej obietnice -

poszedłem się napić. Wróciłem do domu w środku nocy. Spodziewałem się 

awantury, ale ona tylko stała zapłakana i zawiedziona po czym oświadczyła mi 

,że jest w ciąży i że odejdzie ode mnie jeżeli nic z tym nie zrobię. To był impuls 

do działania. 

Gdzie należy szukać pomocy w walce z nałogiem? Czy 
wierzy Pan, że można samemu zerwać z nałogiem, a 
później wytrwać w trzeźwości? 
 
Pomocy możemy szukać w poradniach – są telefony zaufania, grupy AA , 

terapie. Samemu jest bardzo ciężko przestać pić. I wytrwać też – są to naprawdę 

pojedyncze przypadki. Na spotkaniach AA, terapiach dostajemy wskazówki, 

porady, nie tylko jak nie pić, ale jak żyć, jak radzić sobie w życiu. A najlepszym 

lekarstwem jest drugi alkoholik – trzeźwy alkoholik. Tam też poznałem swojego 

obecnego najlepszego przyjaciela. Gdyby nie on i nie moja żona, nie 

poradziłbym sobie. Trzeba mieć dużo silnej woli, motywacje i bliskich, którzy 

Cię motywują. Do wytrwania w rzeźwości motywuje mnie córeczka. Ona i żona 

są dla mnie sensem wszystkiego. 

 

 



 
Co jest najważniejsze w procesie zdrowienia? 
 

W życiu trzeba pamiętać  o tym, że są inni, którzy nas kochają, i nie możemy tak żyć, 

żeby innym niszczyć życie. A tak właśnie robią wszyscy alkoholicy. Warto się przyznać do 

tego, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że przestaliśmy kierować własnym życiem. Ja 

tak zrobiłem i moje życie zmieniło się. Dzisiaj chcę żyć, a nie tylko być. Mam dla kogo. 

Mam już cel. 

 

Jak obecnie wygląda Pana życie – życie trzeźwego 
alkoholika? 
 

Mógłbym powiedzieć, że teraz jest cudownie, ale życie jest ciężkie i zawsze będzie. Czuję 

się lepiej pod względem fizycznym. Mam kochającą rodzinę i dzięki temu wiem , że nie 

ważne co się stanie zawsze będę mógł na nią liczyć. Trwam w trzeźwości, bo chce żeby 

moja córeczka i żona miały ojca i męża, na jakiego zasługują. Nauczyłem się inaczej 

odreagowywać stres. Chodzę na terapię raz w tygodniu oraz kickboxing dwa razy w 

tygodniu. Pomagam również w domu dla osób uzależnionych, rozmawiam z nimi, 

opowiadam o sobie.  Spędzam dużo czasu z bliskimi, szczególnie z córką. Ona odrywa 

mnie od chęci sięgnięcia ponownie do kieliszka. Bez używek też można żyć. Jeżeli 

problem istnieje, warto do tego się przyznać, bo po prostu szkoda życia. 

 

 

 

 



DOM NIE DO POZNANIA 

Wywiad przeprowadziła dziennikarz Julia Jabłońska 

Co roku tysiące ludzi pada ofiarą przemocy domowej. Zaledwie garstka z nich zdobywa się na 

odwagę, by przerwać swoje cierpienia i zgłasza sprawę na policję. Niestety jednak zdarza się, że jest za 

późno.... Dzisiaj przeprowadzę wywiad z osobą, która w młodości była ofiarą przemocy rodzinnej. Dla 

bezpieczeństwa tej osoby nie będę podawać żadnych jego danych osobowych i używać będę fałszywego 

imienia. 

 

D: Witam Panie Macieju i dziękuję bardzo, że zdecydował się 

Pan opowiedzieć swoją historię. Domyślam się, że 
przywoływanie tych bolesnych wspomnień nie jest dla Pana 
łatwe. 
 

Pan Maciej: Tak oczywiście, że nie jest to niczym łatwym pani redaktor jednak liczę, że moja historia 

uświadomi wielu osobom, które są ofiarami przemocy rodzinnej, że klucz do własnego szczęścia 

trzymają we własnych rękach i choć pierwszy krok jest najtrudniejszy później jest już tylko lepiej. Ja 

nigdy nie dałem sobie rady do końca z moją przeszłością. Wciąż miewam koszmary nocne, lęki i jestem 

pod opieką lekarza psychiatry. 

 

D: W takim razie jeśli jest pan gotów niech pan powie jak to 
wszystko się zaczęło w pana przypadku i jak było zanim do 
pana domu wtargnęła agresja. 
 
PM: Zaczęło się to jak miałem 12 lat. Moja siostrzyczka Klaudia miała 6 lat, Małgosia 4, a Ela pół roku. 

Byliśmy szczęśliwą rodziną. Nie było idealnie, ani nie byliśmy zbyt bogaci, ale wszystko było dobrze. 

Rodzice pracowali w fabryce. Żyliśmy spokojnie, aż do dnia, kiedy właściciel fabryki popadł w długi i 

została ona zamknięta, a rodzice wraz z wszystkimi innymi pracownikami stracili pracę. Starali się tym 

nie załamywać, jednak widać było, że nie było im z tym łatwo. Nie raz Klaudia opowiadała mi, że 

widziała naszego tatę, który pił wieczorami wódkę. Rodzice szukali pracy jednak było to naprawdę 

trudne. Z czasem tata pił coraz częściej.  A niedługo później mama do niego dołączyła. Na początku to 

były małe ilości, po jednym dwa kieliszki wina czy wódki na rozluźnienie po kolejnych nieudanych 

rozmowach kwalifikacyjnych. Z czasem jednak kieliszki zaczęły zamieniać się w butelki. Starali się z 

tym kryć, ale stracili już nad sobą kontrolę. Zaczęły się problemy finansowe, ludzie, którzy kiedyś byli 

nam życzliwi, widząc, co robią nasi rodzice, zaczęli nas wytykać palcami i zabraniać dzieciom kontaktu 

z nami, uważając nas za margines społeczny. 

 

D: Tak więc zaczęło się od alkoholu. To bardzo częsta przyczyna 
agresji i przemocy domowej. Próbował pan rozmawiać z 
rodzicami na ten temat? 
 
PM: Oczywiście, że tak. Wielokrotnie. Ja i moje siostry sprzątaliśmy dom, żeby poprawić im humory, 

prosiłem, żeby mniej pili. Brakowało pieniędzy na wszystko. Jedzenie, ubrania, przybory szkolne. W 

pierwszej kolejności kupowaliśmy rzeczy dla Eli, później dla dziewczynek, a ja byłem na końcu. 

Starałem się uzmysłowić rodzicom co robią, jednak nie dało to wiele. Oni robili swoje.  



Dawali mi czasami jakieś pieniądze z nich robiłem zakupy i płaciłem rachunki w miarach możliwości. Te 

pieniądze były naprawdę małe, a ilości spożywanego przez rodziców alkoholu z dnia na dzień coraz 

większe. Jako najstarszy starałem się dbać o moje siostry najbardziej jak potrafiłem. Czasami nie jadłem 

nic przez 3 dni, żeby one mogły mieć dwa małe posiłki dziennie. Mimo, że mieliśmy dwa oddzielne 

pokoje wszyscy spaliśmy razem. 

Dziewczynki bały się chociaż rodzice nie byli wtedy jeszcze agresywni, ale całkowicie ignorowali nas i 

nasze potrzeby. Nie rozumiałem dlaczego to robili. Przecież   jeszcze nie tak dawno temu byli 

kochającymi i troskliwymi rodzicami. To okropne jak alkohol potrafi zmienić ludzi. 

 

D: A więc kiedy pojawiła się pierwsza przemoc w waszym 
domu? 
 
PM: Starałem się zagarniać jak najwięcej pieniędzy, często prosiłem o pomoc dziadków, z którymi nigdy 

nie mieliśmy najlepszych kontaktów, lub sąsiadów, ale niechętnie pożyczali pieniądze wiedząc, na co 

moi rodzice je przepuszczają. W końcu nie było od kogo pożyczać, bo nie było z czego oddawać. 

Rodzice zabierali coraz więcej pieniędzy dla siebie do tego zapraszali znajomych, którym kupowali 

alkohol. W naszym mieszkaniu śmierdziało okropnie. Pewnego dnia, kiedy rodzice dali mi tylko 200zł 

na cały miesiąc poszedłem do nich porozmawiać i poprosić o więcej pieniędzy. Przy malutkim dziecku 

200zł to tyle co nic zwłaszcza, że było nas sporo jak na tak niewielką ilość pieniędzy. Prosiłem i 

próbowałem tłumaczyć. Wtedy moja mama bardzo się zdenerwowała, zaczęła krzyczeć twierdząc, że ich 

okradam, że wcale nie robię tego dla moich sióstr, a po to żeby zachować te pieniądze dla siebie. 

Próbowałem temu zaprzeczać i podniesionym głosem w emocjach zacząłem mówić wszystko co mi 

leżało na sercu, że nasza sytuacja to jest ich wina, że gdyby nie pili byłoby dobrze. Wtedy mama nie 

wytrzymała i uderzyła mnie pięścią w twarz. Zacząłem krwawić. Całą sytuację z ukrycia widziały 

Klaudia i Gosia, które widząc to zaczęły płakać ze strachu. Bały się tak bardzo, że narobiły w majtki. 

Wtedy tata wstał i wściekły, że zabrudziły piżamy i dywan zaczął je bić łapką do zabijania much. Jak 

tylko to zobaczyłem pobiegłem do nich i starałem się je zasłonić, ale wtedy tata złapał mnie mocno za 

ramię i z całej siły pociągnął mnie tak, że uderzyłem głową w ścianę. Przerażeni, jak tylko wygonili nas 

spać, uciekliśmy do naszego pokoju do Eli i przez całą noc płakaliśmy, nie wiedząc, co zrobić. Czułem 

się wtedy taki słaby i bezradny. Nie wiedziałem co powinienem zrobić dalej. Jedyne czego byłem pewien 

to to, że muszę chronić moich sióstr. 

 

D: Nie myślał pan o zgłoszeniu tego gdzieś? Do nauczycieli, 
MOPS'u, policji? No właśnie a co ze szkołą i przedszkolem? Jak 
pan sobie z tym radził? 
 
PM: Codziennie odprowadzałem moje siostry do przedszkola i robiłem zakupy, a następnie wracałem do 

domu. Chodziłem do szkoły bardzo rzadko. Nagle spadły na mnie wszystkie obowiązki domowe. Nie 

umiałem gotować, więc prawie codziennie jedliśmy pierogi, płatki lub kanapki. Zbierałem butelki, po 

alkoholu i chodziłem je sprzedawać. Dużo to nie było, ale zawsze coś. Od czasu pierwszego incydentu z 

przemocą trzymałem w pokoju 3 noże. Siostry o nich wiedziały. Odkąd uderzyli nas pierwszy raz z 

czasem zaczęło się to powtarzać coraz częściej. W szkole tłumaczyłem, że trenuję karate i siniaki mam z 

treningów. Jednak z czasem moja sytuacja w szkole stawała się coraz gorsza. Chodziłem tam tylko 

wtedy, kiedy udało mi się znaleźć kogoś, kto zająłby się Elą, ponieważ nasi rodzice albo byli pijani, albo 

mieli kaca i spali. Nie robili nic innego. Niechętnie dawali mi jakiekolwiek pieniądze. To był prawdziwy 

koszmar, a najgorsze wciąż było przed nami. 

 

 



D: Jak na chłopca w swoim wieku był pan bardzo 
odpowiedzialny i dojrzały. Co się działo dalej? 
 
PM: Nadszedł dzień, w którym nie było nikogo z kim mógłbym zostawić Elę, a musiałem iść do szkoły. 

Zostawiłem ją z rodzicami, którzy spali jak zabici. Cały dzień się denerwowałem, czy wszystko jest tam 

w porządku. Kiedy odebrałem już siostry z przedszkola zobaczyłem policję i pogotowie pod naszym 

blokiem. Przestraszony pobiegłem do naszego mieszkania. Na schodach minąłem dwóch sanitariuszy, 

którzy nieśli mały czarny worek. Miałem najgorsze ze wszystkich myśli, które po wejściu do domu 

okazały się prawdą... 

 

Pan Maciej odszedł na chwilę, musiał się uspokoić, aby móc kontynuować opowiadanie swojej 

tragicznej historii. 

 

Kiedy wszedłem zobaczyłem rodziców w kajdankach, mama płakała. Nie słyszałem płaczu Eli. Ani jej 

obecności. Już wiedziałem... Malutka była głodna i płakała, pijani rodzice próbowali ją uciszyć krzykami 

jak to robili ze mną i siostrami, jednak im bardziej oni krzyczeli tym bardziej ona płakała. W końcu 

poszli do niej do pokoju i ojciec zaczął nią trząść, aż w końcu rzucił nią o ścianę. Mama w panice 

zadzwoniła na policję, zanim przyjechali ojciec ją pobił... Ja i siostry trafiliśmy do domu dziecka, gdzie 

dorastaliśmy. Nasz ojciec dostał dożywocie, a mama 10 lat. Żadne z nich nigdy nie przeprosiło nas za to 

wszystko co się stało. Nawet gdyby to zrobili to i tak nigdy bym im nie wybaczył. To co się stało Eli było 

wyłącznie ich winą. Może gdybym był odważniejszy i zgłosił to zanim sprawy zaszły za daleko miałbym 

dzisiaj trzy, a nie dwie siostry... 

Wciąż nie mogę przestać się obwiniać za to wszystko. Moje siostry nie pamiętają zbyt wiele z tamtego 

okresu. Zwłaszcza Gosia. Ja pamiętam wszystko. Każdy dzień. Każdą wyrządzoną nam krzywdę. Mam 

jednak nadzieję, że po przeczytaniu mojej historii osoby, które są ofiarami przemocy rodzinnej zgłoszą 

się po pomoc zanim dojdzie do tragedii. 

 

D: Ja również mam taką nadzieję dziękuję panu bardzo raz 
jeszcze za opowiedzenie nam swojej wzruszającej historii. 
 

PM: Ja również dziękuję. 
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