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Sport tradycyjnie jest postrzegany jako aktywność niosąca ze sobą pozytywne wartości dla 
rozwoju i dobrostanu człowieka. Z taką opinią spotykamy się zwłaszcza w polskich opracowaniach 
na temat sportu i wychowania1. Jednocześnie wielu, przede wszystkim zagranicznych autorów 
podkreśla, że liczba badań empirycznych potwierdzających wartość sportu jako środka 
profilaktycznego czy szerzej wychowawczego − jest niewystarczająca2. Pogląd ten koegzystuje 
przy tym z przekonaniem o wyjątkowej wartości sportu w wychowaniu moralnym3.
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Pytanie o sport jako narzędzie 
pozytywnego oddziaływania na 
młodzież

Z pozytywnego wartościowania sportu wyprowadza się 
nawet jego definicję, jak przykładowo ta, którą proponuje 
Badasińska: „Sport jest świadomą, dobrowolną działalno-
ścią człowieka, podejmowaną głównie dla zaspokojenia 
potrzeb zabawy, popisu, walki, a także wewnętrznego 
doskonalenia się na drodze systematycznego rozwoju 
cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych”4.
Taki sposób definiowania sportu, przeważający w polskiej 
literaturze z zakresu wychowania fizycznego, właściwie 
uniemożliwia stawianie pytań, prowadzenie badań 
czy snucie rozważań na temat możliwego szkodliwego 
oddziaływania zajęć sportowych na ich uczestników. 
Sport jest przez wielu autorów apriorycznie uznawany 
za uniwersalne narzędzie właściwego oddziaływania na 
młodzież. Piszą oni na przykład, że „można potraktować 
go [sport] jako środek wychowania, czyli przez wyko-
rzystanie odpowiednich norm i praw, którymi rządzi 
się sport, wpływamy na wielostronny rozwój sportowca, 
a jednocześnie osiągamy nadrzędne cele wychowania”5.
Na podstawie tak budowanej wiedzy o oddziaływaniu 
sportu na dzieci i młodzież powstają programy wycho-
wawcze mające na celu oddziaływania wychowawcze czy 
profilaktyczne finansowane i aktywnie promowane przez 
różne podmioty, w tym również z sektora publicznego6.
W sprzeczności z taką percepcją sportu stoją wyniki 
wielu badań nad konkretnymi zachowaniami ryzykow-
nymi obserwowanymi u młodzieży, w których sport 
pojawia się jako jeden z czynników wpływających na 
rozwój młodzieży. Dobrym przykładem są tutaj prace 

dotyczące korelacji pomiędzy uczestnictwem w zor-
ganizowanych zajęciach sportowych a popularnością 
palenia papierosów czy picia alkoholu wśród młodzieży7. 
Sugerują one, że deklarowane sięganie po wymienione 
używki jest wyższe wśród młodzieży uprawiającej jakiś 
sport w porównaniu z tymi, którzy tego nie robią. Na 
taką zależność zwraca również uwagę PARPA, zalecając 
w swoich rekomendacjach bardzo ostrożne wykorzy-
stywanie sportu w programach przeciwdziałających 
uzależnieniom wśród młodzieży. 
Przeprowadzony przegląd literatury przedmiotu pozwala 
zaryzykować więc tezę, że sport ma prawdopodobny 
(jednak wciąż nie ma na ten temat wystarczającej licz-
by badań) wpływ na pozytywny rozwój młodzieży, 
natomiast w przypadku konkretnych zachowań proble-
mowych może być czynnikiem je utrwalającym, dlatego 
nie jest wskazane traktowanie uczestnictwa w zajęciach 
sportowych jako uniwersalnej profilaktyki zachowań 
ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Koncepcja czynników chroniących 
i czynników ryzyka

Współczesne badania z zakresu profilaktyki uzależ-
nień coraz częściej zwracają uwagę na konieczność 
identyfikowania istotnych czynników chroniących 
młodych ludzi przed angażowaniem się w zachowa-
nia problemowe. „Działanie czynników chroniących 
jest najważniejszym obszarem zainteresowań badaczy 
tworzących i rozwijających koncepcję resilience, w myśl 
której czynniki chroniące mogą niwelować negatywne 
działanie ryzyka i związane są z większą odpornością 
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jednostki”8. O możliwości wyodrębnienia czynników, 
które mogą działać ochronnie na młodzież żyjącą na-
wet w trudnych i wydawałoby się predestynujących do 
zachowań ryzykownych warunkach, pisze się od lat 70. 
XX wieku. Wtedy to zauważono, że przyszłość młodzieży 
nie jest prosto determinowana przez warunki, w których 
ona dorasta. Czynniki chroniące są definiowane jako 
własności indywidualne, relacje z  ludźmi oraz zaso-
by środowiska, które mogą neutralizować działanie 
czynników ryzyka. „Czynniki chroniące rozpatruje się 
najczęściej w kilku obszarach. Są to:
• cechy, umiejętności i zdolności indywidualne,
• wspierające relacje z osobami bliskimi,
• pozytywne cechy środowiska rodzinnego,
• wsparcie płynące ze środowiska pozarodzinnego,
• cechy środowiska lokalnego i miejsca zamieszkania 

(zasoby do wykorzystania)”9.
Czynniki ryzyka to właściwości środowiska przeciw-
stawne wobec czynników chroniących. Definiowane 
są jako „właściwości indywidualne, cechy środowiska 
społecznego i efekty ich interakcji, które wiążą się ze 
zwiększonym ryzykiem powstawania nieprawidło-
wości, zaburzeń, chorób lub przedwczesnej śmierci”10. 
Znajomość czynników ryzyka pozwala przewidywać 
nieprawidłowości, które będą się pojawiać w trakcie 
zaburzanego przez nie procesu (w opisywanym tutaj 
przypadku, w trakcie dorastania dzieci i młodzieży). 
Koncepcja czynników ryzyka i czynników chroniących 
jest dziś powszechnie wykorzystywana w opracowywa-
niu programów i działań zapobiegających niechcianym 
zjawiskom społecznym. Jednym z takich zastosowań 
są programy profilaktyki zachowań ryzykownych 
dzieci i młodzieży. Początkowo większą uwagę badacze 
i praktycy skupiali na ograniczaniu czynników ryzyka, 
obecnie dużą wagę przywiązuje się do wzmacniania 
i rozwijania czynników chroniących.
Definiowanie pozytywnego rozwoju jako braku zjawisk 
problemowy czy wyeliminowanie czynników ryzyka 
niesie ze sobą wiele ograniczeń. Myślenie o ludziach 
w kategoriach istnienia problemów bądź nie jest błędem, 
powinniśmy analizować ich możliwości. Brak proble-
mów nie jest przecież jednoznaczny ze szczęśliwym, 
wartościowym i spełnionym życiem11. Najwyraźniej 
widać to na przykładzie niezwykle istotnego dla mło-
dzieży i koniecznego dla jej rozwoju udziału w życiu 
społecznym12. W przypadku używania alkoholu duża 
aktywność społeczna młodego człowieka jest czynni-

kiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia 
tego problemu. Jednocześnie poczucie przynależności 
społecznej i bliskich więzi z rówieśnikami znacząco 
poprawia jakość życia i  samoocenę młodego czło-
wieka. A te należą do czynników chroniących przed 
uzależnieniem. Na poziomie grupowym – istnienie 
dobrze zintegrowanych grup młodzieży z różnych 
środowisk działa pozytywnie na całość takiej grupy, 
przy czym należy spodziewać się, że integracja grupy 
będzie przebiegać poprzez przyswajanie sobie wartości 
płynących z tych różnych środowisk. Tylko w ten spo-
sób grupa może być w pełni demokratyczna i równa. 
To zjawisko niesie jednak pojawienie się czynników 
ryzyka w tej grupie.
Być może należy pogodzić się z faktem, że wspieranie 
pozytywnego rozwoju młodzieży niesie ze sobą pewne 
niemożliwe do pełnego wyeliminowania ryzyko zetknię-
cia się młodzieży z zachowaniami trudnymi. Można 
szukać sposobów jego ograniczenia (najskuteczniejszym 
jak wskazują badania naukowe jest odpowiednie przy-
gotowanie trenerów, tak by mogli stać się mentorami 
młodych ludzi i potrafili tworzyć z nimi demokra-
tyczne relacje13), ale zupełne wyeliminowanie ryzyka 
jest niemożliwe.
Przy takim rozumieniu zagadnienia udziału młodzieży 
w zorganizowanych zajęciach sportowych nie można mó-
wić o prostym, jednoznacznym wiązaniu ich z ochroną 
przed uzależnieniem lub przeciwnie z narażaniem na 
zachowania ryzykowne. Problematyka jest dużo bardziej 
złożona. Sport nie jest ani remedium na uzależnienie, 
ani jego aktywatorem. 

Wartości płynące z zajęć sportowych 
jako jeden z możliwych czynników 
chroniących

Zajęcia sportowe wspierają rozwój dzieci i młodzieży 
poprzez pozytywny wpływ, przede wszystkim na:
•  cechy indywidualne dzieci i młodzieży, rozwój zdol-

ności, umiejętności i przekonań,
•  wsparcie ze strony środowiska pozarodzinnego.
Pośrednio mogą również oddziaływać na:
•  wspierające relacje z bliskimi osobami (dziecko może 

dzielić pasję z rodzicem, budując z nim w ten sposób 
relację; przy czym trzeba pamiętać, że jednak najważ-
niejsza i najbardziej znacząca dla rozwoju jest relacja 
pierwszego przywiązania do podstawowego opiekuna, 
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która jest nawiązywana przez dziecko w pierwszych 
miesiącach życia).

Do cech indywidualnych, które wzmacnia sport, zali-
czamy:
• naukę nowych umiejętności (oprócz umiejętności 

związanych z konkretną dyscypliną sportu, sport 
podnosi ogólną sprawność umysłową i fizyczną; wy-
kazano, że stopień zaspokojenia potrzeby kompetencji 
w największym stopniu był związany z poziomem 
podejmowanej aktywności fizycznej),

• rozwój pozytywnie wartościowanych cech charakteru,
• pewność siebie,
• samokontrolę,
• wytrwałość/siłę woli (zasoby ego do kontroli zacho-

wań),
• samodzielność,
• zdolność do podejmowania dużego wysiłku fizycznego 

i psychicznego,
• umiejętność dostosowania się do zasad i reguł spo-

łecznych,
• umiejętność współdziałania,
• obowiązkowość,
• naukę zasad moralnych obecnych w sporcie, w tym:

•  zasada fair play,
•  uczciwość,
•   reguły prowadzenia walki bez zawiści i z wzajem-

nym zrozumieniem,
• sport oddziałuje pozytywnie na zdrowie fizyczne dzieci 

i młodzieży, a dobry stan zdrowia jest czynnikiem 
chroniącym przed wieloma problemami społecznymi 
i psychicznymi,

• zajęcia sportowe dają możliwość przeżywania 
pozytywnych emocji i uczą metod rozładowania 
emocjonalnego w społecznie akceptowany sposób.
Do wsparcia środowiska pozarodzinnego (inkluzja 
społeczna) związanego ze sportem można zaliczyć:

• lepsze kontakty z rówieśnikami (przy czym trzeba 
pamiętać, że ten czynnik może nieść ze sobą nie-
bezpieczeństwo „społecznego stosowania używek”),

• istnienie dodatkowych osób znaczących w otoczeniu 
dziecka (trenerzy), co jest szczególnie ważne w przy-
padku dzieci z rodzin niezapewniających dzieciom 
właściwego wsparcia,

• możliwość rozszerzania znaczącej dla dziecka gru-
py o kolejne osoby, wraz ze wzrostem kompetencji 
sportowych14.

Jak sport może wpływać na używanie 
substancji psychoaktywnych?

Prowadzone od kilkudziesięciu lat badania naukowe 
dość regularnie pokazują, że młodzi sportowcy częściej 
niż młodzież nieuprawiająca sportu korzysta z używek, 
zwłaszcza alkoholu15. Na przykład przegląd 34 badań 
wykonany przez Lisha i Sussmana dowodzi, że uprawianie 
sportu zwiększa prawdopodobieństwo używania alkoho-
lu, a zmniejsza palenia papierosów i brania narkotyków 
przez młodzież. Inna metaanaliza 17 długoterminowych 
badań z całego świata wykazała, że uprawianie sportu 
zwiększa prawdopodobieństwo używania alkoholu (po-
twierdza to 82% badań), a zmniejsza palenia papierosów 
i zażywania narkotyków, zwłaszcza innych niż marihuana 
w obserwowanych grupach młodzieży16. Prezentowane 
wyniki badań traktują najczęściej sport jako ogólną, 
jednolitą kategorię, nie robiąc rozróżnienia między 
poszczególnymi dyscyplinami czy rodzajami sportu, 
stopniem zaangażowania w nie ćwiczącej młodzieży, płci, 
wieku czy pochodzenia zawodników. Te opracowania, 
które przyglądają się problemowi bardziej szczegółowo, 
zwłaszcza opisy konkretnych przypadków, zwracają 
uwagę na możliwość bardzo różnego oddziaływania 
sportu na uprawiającą go młodzież17. 
Szczegółowe analizy dotyczące wpływu różnych rodzajów 
sportu na częstość sięgania po używki przez młodzież 
wskazują chyba najbardziej jednoznacznie na koniecz-
ność poświęcenia większej uwagi temu zagadnieniu 
wśród młodzieży uprawiającej sporadycznie najbardziej 
popularne w danym kraju sporty zespołowe. Ta grupa 
jest zgodnie z wynikami powtarzanych w różnych miej-
scach i czasie badań najbardziej narażona na kontakt 
z alkoholem i (z mniejszym prawdopodobieństwem) 
marihuaną. Istotne jest tutaj słowo „sporadycznie” – 
opisywany związek nie dotyczy bowiem sportowców 
trenujących regularnie, przynajmniej kilka razy w ty-
godniu. Do badań wykazujących wyraźnie te związki 
należy badanie Jasona Forda, wskazujące, że w USA 
najwięcej alkoholu piją młodzi hokeiści i młode piłkarki, 
najmniej − zawodnicy i zawodniczki startujący w biegach 
przełajowych18. Do mniej wyraźnie zaznaczających ten 
związek należą wszystkie te, mówiące, że zawodnicy 
sportów drużynowych piją więcej alkoholu niż zawodnicy 
sportów indywidualnych19. Jako najbezpieczniejsze pod 
względem stosowania używek przez zawodników jawią 
się indywidualne sporty wytrzymałościowe (aczkolwiek 
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na przekór tym danym stają informacje o szczególnym 
narażeniu ich zawodników na kontakt z środkami do-
pingującymi)20.
Ważnymi zagadnieniami związanymi ze sportem i uza-
leżnieniami są też leżące na marginesie prowadzonych 
tutaj rozważań związki sportu i różnego typu wspo-
magania wyników sportowych za pomocą środków 
medycznych, czyli możliwie szeroko rozumianego 
dopingu (niekoniecznie tego zabronionego) oraz z in-
nej strony współpraca między klubami sportowymi 
a sponsorującymi je producentami alkoholu. Młodzież 
uprawiająca sport, interesująca się nim, jest bardzo czę-
sto zaangażowana również w kibicowanie ulubionym 
drużynom. Kibicowanie jest natomiast społecznym rytu-
ałem z udziałem alkoholu. Na budowanie pozytywnych 
skojarzeń piwa z rozgrywkami sportowymi agencje 
marketingowe przeznaczają olbrzymie pieniądze, ale 
zwyczaj picia alkoholu w trakcie podziwiania wydarzeń 
sportowych znany był już w starożytności21. W USA 
rocznie na reklamy alkoholu w trakcie programów 
jego producenci wydają 540 mln dolarów. Wszystkie 
badania nad zaangażowanymi kibicami wskazują, że 
sięgają oni po alkohol częściej niż inne grupy, częściej 
też upijają się i zachowują po alkoholu niebezpiecznie 
dla siebie i innych. Rozróżnienie między wpływem na 
młodego człowieka w zakresie stosowania używek, 
jego fascynacji drużyną, której kibicuje, a udziałem 
w rozgrywkach sportowych, w których sam uczestniczy, 
okazuje się często niemożliwe. Pytanie o używki i inne 
wpływające na ciało i psychikę substancje stosowane 
przez młodzież w celu poprawiania wyników w sporcie, 
jest równie skomplikowane. Gdzie używki stają się do-
pingiem, a gdzie doping zastępuje używki? Jak bardzo 
szkodliwe dla najmłodszych użytkowników mogą być 
wszelkiego typu suplementy stosowane przez dorosłych 
sportowców i czy można nazywać je w pewnych kon-
tekstach używkami? Pytania te czekają na odpowiedzi 
i opracowania22.
Powyższe ustalenia jednoznacznie wskazują, że trud-
no jest wyodrębnić wśród dyscyplin sportowych te 
bardziej i mniej wskazane w programach profilaktyki 
uzależnień przygotowywanych dla młodzieży. Wydaje 
się, że dane wskazujące na częstsze stosowanie używek 
przez trenującą sporty młodzież należy wiązać raczej 
ze społecznym wymiarem sportu, a nie szczególnymi 
walorami technicznymi tej czy innej dyscypliny. Prze-
prowadzone wśród zawodników badania wskazują, że 

to, jak często sięgają oni po alkohol i inne używki zależy 
przede wszystkim od tego, jak często robią to ich koledzy 
i koleżanki z drużyny23. Najistotniejszy jest więc w tym 
wypadku wpływ grupy koleżeńskiej, rówieśniczej, jaką 
jest dla nich drużyna czy klub sportowy, a nie rodzaj 
uprawianego sportu. Ważne jest też spostrzeżenie wiążące 
sporadyczne uprawianie popularnych sportów z najwięk-
szym prawdopodobieństwem sięgania po używki przez 
młodzież. Tak uprawiany sport jest zazwyczaj przede 
wszystkim spotkaniem towarzyskim, nie towarzyszą 
mu reguły, nie ma ustalonego schematu działania ani 
mentorów, którzy wspieraliby dążących do osiągania 
dobrych wyników zawodników. A te cechy są tymi, 
które zapewniają pozytywny wpływ zajęć sportowych 
na młodzież, o czym pisał Mahoney24. Grupy zbierają-
cych się raz po raz w celu „pogrania w piłkę” młodych 
ludzi wydają się być właśnie tymi, które analizowane 
przez badaczy sportu dadzą obraz sportu jako działania 
zagrażającego młodzieży używaniem alkoholu i narko-
tyków. W tym przypadku prewencja powinna dotyczyć 
tworzenia trwałych, działających systematycznie i przy 
wsparciu dorosłych drużyn sportowych. Bez większego 
znaczenia będzie, czy drużyny te będą ćwiczyć karate, 
grać w piłkę nożną czy tenisa stołowego.

Sport dla rozwoju społecznego

Jednym z modeli wykorzystania sportu w zapobieganiu 
trudnym zachowaniom nastolatków i dzieci są na Zacho-
dzie programy Sport for Social Development, w Stanach 
Zjednoczonych funkcjonujące pod nazwą Sports-Based 
Youth Development. Programy te są oparte na koncepcji 
pozytywnego rozwoju młodzieży. 
Poprzez sport można rozwijać różne umiejętności po-
trzebne w życiu. Wymienia się tutaj najczęściej: silną 
wolę, zdolność komunikacji i współdziałania, radzenie 
sobie z konfliktami, opanowywanie emocji, akceptację 
zależności od innych czy przestrzegania reguł. Wpływ 
udziału w zajęciach sportowych na życie codzienne jest 
zależny od wielu czynników, przy czym jednym z decy-
dujących jest relacja z dorosłymi prowadzącymi te zajęcia. 
Innym ważnym czynnikiem jest grupa dzieci, która 
ćwiczy wspólnie, relacje, jakie się między nimi tworzą.
Joseph Mahoney zauważył, że dobre programy spor-
towe silniej akcentują zasady i przestrzeganie reguł. 
Skuteczny program profilaktyczny oparty na sporcie 
powinien zawierać:
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•  podkreślanie wagi osiąganych umiejętności i możli-
wość śledzenia i oceny ich rozwoju,

•  regularny grafik zajęć,
•  stałą opiekę dorosłych,
•  stałe zasady postępowania,
•  informacje zwrotne na temat postępów i błędów dzieci 

i młodzieży25.
Inne badania podkreśliły wagę tworzenia stałej struktury 
zajęć sportowych, które mają mieć zadanie profilak-
tyczne oraz wagę włączania w zajęcia osób o wyższych 
umiejętnościach niż większość grupy.
Rząd Wielkiej Brytanii w swojej ocenie opisał to tak: 
„okazało się, że samo uprawianie sportu nie prowadzi 
do zmniejszenia się ilości zachowań ryzykownych wśród 
młodzieży. Programy odnoszące sukces zawsze zawierają 
elementy wspierające całościowy rozwój młodych”26. 
Szczególnie skuteczne są te działania, w których dużą 
uwagę poświęcono analizie potrzeb konkretnej grupy, 
do której są skierowane. Programy są więc dopasowy-
wane do zgłaszanych potrzeb, a nauka zasad wybranej 
dyscypliny pozostaje zagadnieniem drugorzędnym. To 
właśnie skupienie się na indywidualnej sytuacji, w której 
program będzie prowadzony, powinno być ważniejsze 
niż dopracowywanie sportowych zagadnień, to bowiem 
dopasowanie do konkretnych potrzeb jest decydującym 
walorem takich programów. 
Jakość programów profilaktycznych ocenia się nie tylko 
analizując ich treść, ale przede wszystkim badając to, 
w jaki sposób zostały przeprowadzone, poprzez ich 
ewaluację.
Aktualna wiedza naukowa na temat sportu jako działania 
profilaktycznego po okresie krytyki wykorzystania go 
w tym zakresie, dostrzega potencjalny pozytywny wpływ 
angażowania się młodzieży w zajęcia sportowe na obni-
żenie ryzyka wystąpienia u niej zachowań ryzykownych, 
w tym pojawienia się uzależnień. Do dziś użyteczne są 
uwagi Waltera Schafera poczynione w artykule opartym 
na poważnych badaniach empirycznych, wyróżniające 
pięć możliwych sposobów, na jakie sport może ochronnie 
oddziaływać na młodzież:
• drużyny sportowe umożliwiają mieszanie się ze sobą 

chętnych do udziału w treningach pochodzących 
z różnych środowisk. Dzięki temu możliwe jest prze-
kazywanie sobie wzajemnie pozytywnych wzorców 
zachowań oraz poczucia wzajemnej akceptacji i przy-
należności,

•  sport pozwala odnosić sukcesy i budować pewność 
siebie młodzieży, pomimo porażek w nauce szkolnej; 
jest alternatywą dla narzuconej społecznie ścieżki 
budowania kariery poprzez wiedzę, która nie jest 
dostępna dla wszystkich,

•  sport wzmacnia wolę i uczy samodyscypliny,
•  zajęcia sportowe chronią przed nudą,
•  sport zapewnia możliwość przeżywania silnych emocji 

indywidualnie i w grupie. Daje możliwość przeżycia 
przygody, poza nieustanną kontrolą dorosłych27.

Wymóg badania skuteczności programów profilak-
tycznych funkcjonujący na Zachodzie doprowadził do 
wypracowania zasad, których przestrzeganie jest dziś 
powszechne w trakcie ich tworzenia. Jedną z nich jest 
ostrożne używanie zajęć sportowych jako działania profi-
laktycznego. Powodem do szczegółowego przyjrzenia się 
związkom sportu i używek były doniesienia o częstszym 
ich używaniu przez osoby związane w różny sposób ze 
sportem, które pojawiały się w badaniach empirycznych 
od lat 70. XX wieku28. Towarzyszyły im doniesienia o moż-
liwym wspieraniu zachowań przemocowych w grupach 
chłopców trenujących sporty zespołowe. Doprowadziło 
to do zakwestionowania opartego na potocznych prze-
konaniach poglądu, że sport jest świetnym narzędziem 
wychowawczym, uczącym wartości społecznych i dlatego 
idealnie nadaje się do działań profilaktycznych. 
Współcześnie programy używające sportu jako narzędzia 
wychowującego młodzież i wspierającego ją w rozwoju, 
budowane są w oparciu o przekonanie, że harmonijny 
rozwój jest czymś innym niż prostym eliminowaniem 
zachowań problemowych. Oparte są na doświadcze-
niach czerpanych z wcześniej przeprowadzanych działań 
profilaktycznych i ich ewaluacji, a także najnowszych 
doniesieniach naukowych. Wydaje się więc, że sport rozu-
miany jako uniwersalna strategia profilaktyczna schodzi 
obecnie – by posłużyć się sportową metaforą – do szatni. 
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Zainteresowanie serialami jest zjawiskiem powszechnym, lecz niekoniecznie niebezpiecznym. 
Większość ludzi zna umiar, potrafi dawkować odcinki i kontrolować czas przeznaczony na tę 
czynność. Jest jednak pewna grupa osób, która ma skłonności do tego, aby oglądanie seriali 
przybrało charakter problemowy. Jest duże prawdopodobieństwo, że jest to ta sama grupa, 
która ma skłonności do innych uzależnień behawioralnych, już nieco zbadanych i  opisanych 
w literaturze fachowej.

BINGE-WATCHING
robert rejniak
psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Seriale w naszym życiu

Do momentu zmian ustrojowych w naszym kraju nie 
mieliśmy zbyt wielu możliwości uzależnienia od telewizji 
czy konkretnie od seriali. Pokolenie 40-latków pamięta 
jeszcze czasy, gdy w publicznej telewizji były dwa kanały 
− w tygodniu czynne od popołudnia, w soboty i niedzie-
le cały dzień, a oferta programów była bardzo uboga. 
Dlatego też trudno się dziwić, że jeśli w tamtych latach 

na topie była „Niewolnica Isaura” czy „W labiryncie”, 
to biły one rekordy popularności. 
Po roku 1990 rozpoczęły swoją działalność nowe stacje, 
zarówno polskie, jak i zagraniczne, które dynamicznie 
rozwijały i nadal rozwijają swoje propozycje. Powstały 
liczne kanały tematyczne, a telewizje kablowe i platformy 
cyfrowe kusiły klientów coraz bogatszą, bardziej atrakcyj-
ną i przede wszystkim całodobową ofertą programową. 
Ważnym obszarem wpływającym na oglądalność oraz




