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Streszczenie: 

 

W wystąpieniu autor porusza trudny problem społeczny dotyczący nadużywania alkoholu  

w rodzinie i skutki uzależnień od niego. Na podstawie badań ankietowych oraz wywiadów 

prowadzonych z ludźmi, którzy próbują wyjść z nałogu alkoholowego, ich opiekunów  

i członków rodziny aktor wskazuje jakie są konsekwencje nadmiernego picia alkoholu i jak trudno 

poradzić sobie z tym nałogiem.  

W referacie przedstawiono również skutki zdrowotne jakie niesie z sobą nadmierne picie napojów 

wyskokowych oraz tragedie i dramaty rodzinne jakie pojawiają się pod ich wpływem.  

W wystąpieniu poprzez analizę SWOT autor stara się również przedstawić mocne i słabe strony 

obecnych programów walki z alkoholizmem w rodzinie oraz szanse i zagrożenia jakie niesie w tym 

zakresie liberalizacja polityki alkoholowej w Polsce. 
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Summary: 

 

In his speech, the author addresses the difficult social problem of alcohol abuse 

In the family and the effects of addiction to it. Based on surveys and interviews with people who are 

trying to get out of alcohol addiction, their carers 

The actor points out the consequences of excessive drinking and how difficult it is to deal with the 

addiction. 

The paper also presents the health effects of excessive drinking and the tragedies and family tragedies 

that occur under their influence. 

In the presentation by the SWOT analysis the author also tries to present the strengths and weaknesses 

of the current programs against alcoholism in the family as well as the chances and threats of 

liberalization of alcohol policy in Poland. 
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