
Spotkania dla trzeźwiejących alkoholików w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży 

Werbistów w Pieniężnie 

 

Od 2002 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie 

organizowane są cyklicznie spotkania wraz z warsztatami dla trzeźwiejących alkoholików. 

Zainicjowane zostały przez o. dr. hab. Antoniego Jucewicza SVD, pracownika Katedry 

Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie oraz anonimowych alkoholików z Pieniężna, Braniewa i Lelkowa. 

Celem tych spotkań jest przede wszystkim wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, 

a także uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia alkoholu na funkcjonowanie rodziny. 

Mają również na celu pomoc w identyfikacji tej choroby, a także utrzymaniu abstynencji 

uczestników. W latach 2002-2016 w organizowanych spotkaniach uczestniczyło każdego 

roku 150 osób. Od roku 2017 uzależnieni mają możliwość uczestniczenia wraz z 

współmałżonkami. W roku 2017 – było to 225 osób, w 2018 – 300 osób, w 2019 – 300 osób, 

a w 2020 roku – 140 osób (działalność tę przerwała pandemia COVID-19). 

Pytanie, jakie stawiali sobie organizatorzy dotyczyło wpływu organizowanych spotkań 

na życie prywatne i społeczne uczestniczłcych. Czy udział trzeźwiejących alkoholików w 

spotkaniach prowadzonych w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w 

Pieniężnie pozwolił uczestnikom na identyfikację z problemem alkoholowym? Czy 

przyczynił się do odbudowania więzi rodzinnych i poprawił komunikację w rodzinie? 

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie przeprowadziło badania na 

temat tych spotkań w Pieniężnie wśród zainteresowanych. Badania zostały przeprowadzone 

metodą sondażu diagnostycznego, przy pomocy techniki ankiety. Wykorzystanym 

narzędziem badawczym był kwestionariusza ankiety składający się z 7 pytań zasadniczych i 3 

pytań z metryczki. Został on wypełniony przez 59 respondentów za pośrednictwem Internetu. 

Należy jednak zaznaczyć, że nie wszyscy ankietowani odpowiedzieli na każde przygotowane 

pytanie. 

Tabela 1. 

Kategoria odpowiedzi Ogółem 
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Anglia N 1 
 % 1,7 

Mazowieckie N 3 
 % 5,3 

Podlaskie N 4 
 % 7,0 

Warm.-mazurskie N 39 



 % 68,4 
Kujawsko-pom. N 2 

 % 3,6 
Małopolskie N 1 

 % 1,7 
Śląskie N 3 

 % 5,3 
Pomorskie N 4 

 % 7,0 

Ogółem N 57 
% 100 

Źródło: badania własne. 
Z analizy danych statystycznych wynika, iż najwięcej respondentów – 68,4% 

przyjeżdżało na spotkania z województwa, w którym się one odbywają – warmińsko-

mazurskiego. Tabela wskazuje, że uczestniczyli w nich również mieszkańcy województwa 

podlaskiego (7%), pomorskiego (7%), śląskiego (5,3%), mazowieckiego (5,3%), kujawsko-

pomorskiego (3,6%), czy małopolskiego (1,7%).  Warta zauważenia jest także obecność osób 

z zagranicy. Pomimo, że ankietę wypełniła tylko jedna osoba z Anglii, według informacji 

organizatora spotkań,  takich uczestników jest dużo więcej.  

Wykres 1.  

 
Źródło: badania własne. 
Wykres 2.  
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Źródło: badania własne. 

W toku analizy zebranych danych należy zaznaczyć, że na cyklicznych spotkaniach 

wraz z warsztatami dla trzeźwiejących alkoholików w Pieniężnie uczestniczy więcej 

mężczyzn (62,7%), niż kobiet (37,3%). Ponadto warto wspomnieć, iż uczestnikami spotkań w 

większości są osoby powyżej 40 roku życia. Najliczniejszą grupę stanowią respondenci w 

wieku 51-60 lat (37,3%). Co czwarta osoba jest w wieku 41-50 lat, a uczestnicy w wieku 61-

70 lat stanowią 22% wszystkich ankietowanych. Pomimo, że większość badanych stanowią 

osoby dojrzałe wiekowo, nie oznacza to, że nie ma osób młodych borykających się z 

problemem alkoholowym i pragnących poprawić swoją sytuację życiową. Co dwudziesta 

osoba uczestnicząca w spotkaniach jest w wieku 20-30 lat, a osoby w wieku 31-40 lat 

stanowią 3,4% ogółu.  

Pierwszym pytaniem skierowanym do respondentów w kwestionariuszu ankiety, było 

pytanie o częstotliwość uczestnictwa w spotkaniach prowadzonych przez pracownika 

Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ks. dra hab. Antoniego Jucewicza dla trzeźwiejących 

alkoholików. Otrzymane wyniki przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 3.  
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Źródło: badania własne. 
 Powyższe dane informują, że co czwarty ankietowany uczestniczył w spotkaniach 7-

10 razy (26,8%). Nieco mniej, gdyż 21,4% respondentów odpowiedziało 4-6 razy, a 16,1% 

udzieliło odpowiedzi - 16-20 razy. Warto zaznaczyć, że bywają osoby, które uczestniczyły 

w zjazdach powyżej 20 razy. Stanowią one 14,2% ogółu ankietowanych.  

 Warto zaznaczyć, iż od 2017 roku osoby uzależnione  uczestniczące w spotkaniach, 

mogą przyjeżdżać wraz z współmałżonkami. Ankietowani zostali więc poproszeni 

o wypowiedzenie się w tej kwestii.  
 
Wykres 4.  
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Źródło: badania własne. 
 

 Analizując dane z wykresu można dojść do wniosku, że prawie połowa uczestników 

przybyła ze współmałżonkami, choć taka możliwość istnienie od stosunkowo niedawna. W 

procentach przedstawia się to następująco: 46,6% ankietowanych skorzystało z okazji, aby 

przybyć ze współmałżonkiem, zaś 53,4%, nie. Ponieważ ten jakby eksperyment nie trwa zbyt 

długo, można się spodziewać, że w przyszłości, większość uczestników stanowić będą prawy 

małżeńskie. Ma to szczególne znaczenie we wsparciu osób trzeźwiejących, gdyż najbliższa 

osoba najlepiej może pomóc w zmaganiach z problemem uzależnienia. 

 Kolejnym pytaniem zadanym respondentom było pytanie „Czy spotkanie te pozwoliły 

Ci na wymianę doświadczeń na temat wspólnego problemu?”. Otrzymane wyniki przedstawia 

wykres 5. 
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Wykres 5.  

 

Źródło: badania własne. 
Na podstawie danych można wnioskować, że spotkania organizowane w Pieniężnie 

pomagają uczestnikom na wymianę doświadczeń dotyczących ich wspólnego problemu. 

Wszyscy ankietowani odpowiedzieli twierdząco. 83,1% respondentów zaznaczyło odpowiedź 

„zdecydowanie tak”, natomiast 16,9% odpowiedź „tak”.  

Ważnym pytaniem w ankiecie do którego mieli ustosunkować się uczestnicy spotkań 

i warsztatów w Pieniężnie, było pytanie o wpływ zjazdów na ich życie. Wyniki przedstawia 

poniższy wykres. Należy zaznaczyć, iż ankietowani mieli możliwość wyboru więcej niż 

jednej odpowiedzi, stąd suma wskaźników procentowych przekracza 100%. 
 

Wykres 6.  

 

Źródło: badania własne. 
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 Z przytoczonych danych wynika, że dzięki spotkaniom trzeźwiejący anonimowi 

alkoholicy nawiązują łączność z Bogiem (80%), otrzymują zastrzyk nowej energii (80%), 

optymistycznie patrzą na życie (78,3%), utrzymują abstynencję (68,3%), poprawiają relację 

w rodzinie (56,7%), czy podejmują ważne życiowe decyzje (46,7%). Ponadto co dziesiąty 

ankietowany wyznał, że dzięki spotkaniom nawrócił się i otworzył się na innych.  

 Ankietowani poza powyższymi pytaniami mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na 

temat obecności współmałżonka na spotkaniach w Misyjnym Seminarium w Pieniężnie.  

 

Wykres 7. 

 

Źródło: badania własne. 
 

 Jak wynika z danych – 36,4% ankietowanych bardzo pozytywnie ocenia obecność 

współmałżonka na spotkaniach. Podobny procent respondentów (34,5%) nie ma jednak w tej 

kwestii zdania. Warto zaznaczyć, iż nikt z zapytanych nie odpowiedział, że obecność osoby 

bliskiej ma negatywny wpływ na przebieg spotkania, a następnie na wspólne relacje. 

Jednakże co dziesiąty uczestnik (10,9%) ma wątpliwości co do tej kwestii. 

 Ostatnim pytaniem zadanym respondentom, było pytanie „Czy spotkania wpłynęły na 

uświadomienie, że problem alkoholowy przekłada się na trudności w życiu rodzinnym?  

Otrzymane wyniki przedstawia poniższy wykres. 
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Źródło: badania własne. 
 

 Na podstawie danych procentowych zawartych na wykresie można zauważyć, że 

u 62,7% ankietowanych spotkania umocniły przekonanie, że problem alkoholowy przekłada 

się na trudności w życiu rodzinnym. 32,2% respondentów, było o tym wcześniej 

przekonanych, a co dwudziesty uczestnik nie był tego świadomy przez spotkaniami. 

Udział trzeźwiejących alkoholików w spotkaniach w Misyjnym Seminarium 

Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie pozwolił uczestnikom na identyfikację z 

problemem alkoholowym, na zmianę dotychczasowego życia, co jest bardzo istotne nie tylko 

dla życia indywidualnego, ale też życia w społeczeństwie i w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Zawsze byłem o tym
przekonana/ny

Umocniły moje przekonanie Dotychczas nie byłam/em
świadomy

Czy spotkania wpłynęły na uświadomienie, że problem 
alkoholowy przekłada się na trudności w życiu rodzinnym? 


