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ZOBACZCIE,
JAK TO WSZYSTKO 

SIĘ ZACZĘŁO...

CZEŚĆ, JESTEM HELA, A TO MÓJ 
PRZYJACIEL FELEK. OD KILKU 
TYGODNI JESTEŚMY NA TROPIE 

UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH



2

U Z A L E Ż N I E N I A  B E H A W I O R A L N E   |   Twoje kompendium wiedzy

Jak to wszystko się zaczęło…

Hela:    Trzynaście miesięcy temu wydarzyła się dość dziwna historia. Na 
samym początku nie zdawałam sobie sprawy, że w moim domu 
dzieje się coś dziwnego. Wręcz przeciwnie, wydawało mi się, że 
sytuacja jest bardzo dobra. W domu przybywało nowych rzeczy 
kupowanych od jakiegoś czasu przez moją mamę. Wydawało 
mi się, że lepiej być nie może. Tak się działo jakiś czas. Ale parę 
miesięcy temu zaczęłam zauważać, że jednak coś jest nie w po-
rządku… Mama kupiła mi wtedy moją pierwszą komórkę. Jaka 
była piękna! Jakie miała…

Felek: Hela, do rzeczy!
Hela:  No dobrze… Więc wyobraźcie sobie, że moja mama zabrała mnie 

na zakupy. Ja byłam zajęta tą moją nową komórką, a mama bu-
szowała w sklepie z ubraniami. Była w nim chyba z godzinę. Był 
to owszem duży sklep, ale ja już zaczynałam się nudzić. Patrzę, co 
moja mama robi, a ona właśnie kupuje trzy spódnice, trzy bluzki, 
trzy swetry i kamizelkę. Pomyślałam sobie: chyba jakiś szczęśliwy 
dzień! Rodzice się wreszcie wzbogacili! Teraz to już na pewno będą 
mogli kupić mi konsolę do gry. Gdy mama wyszła ze sklepu pomy-
ślałam sobie: no wreszcie. Wracamy do domu. Tymczasem, co się 
dzieje? Mama ciągnie mnie do kolejnego sklepu. Nogi mnie bolą, 
ale idę. Patrzę, a ona kupuje książkę kucharską. Mówię „Mamo, ale 
ty przecież nie lubisz gotować”. Na co mama patrzy na mnie roz-
drażniona i mówi, że właśnie dlatego nie lubi gotować, bo nie ma 
odpowiednich książek kucharskich. A tak między nami: w domu 

MAMO! CZY 
TYDZIEŃ 
TEMU NIE 

KUPIŁAŚ JUŻ 
SOBIE DWÓCH 

IDENTYCZNYCH 
PAR BUTÓW  
I SWETERKA  

Z KIESZONKĄ?
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stoją ze cztery podobne książki. Pokiwałam głową i czekam na  
nią dalej. Po kolejnych trzech godzinach wróciłyśmy do domu 
z trzema bluzkami, trzema spódnicami, trzema swetrami, ka-
mizelką, książką kucharską, przedziwnym wazonem i z korko-
ciągiem. Mama schowała zakupy i rzuciła do mnie: „Kochanie, 
tylko nie mów nic tacie, że byłyśmy dzisiaj na zakupach. Niech to 
będzie nasza mała tajemnica”. Mówię do mamy: „Nie ma sprawy, 
będę cicho jak myszka”. Ale w duchu pomyślałam sobie: coś mi tu 
nie gra. Po tygodniu tata wyjechał na jakieś służbowe spotkanie. 
Ja poszłam do koleżanki pobawić się, porozmawiać, takie tam 
„dziewczęce sprawy”, a mama poszła „coś” załatwić. Wróciłam do 
domu i patrzę: chowa jakiś pakunek do swojej szafy. Jak wyszła do 
łazienki to poszłam sprawdzić, co kupiła. No dobrze,  miałam na-
dzieję, że to prezent dla mnie, niespodzianka czy coś takiego. Ale 
nie: tam leży kolejna bluzka spakowana z… lokówką do włosów! 
Przez kolejnych kilka tygodni zastawałam co i rusz nowe dziwne 
rzeczy w domu: a to jakieś ubrania, od których szafa mamy pęka 
już w szwach. Nie przesadzam! A to przybory kuchenne, których 
przeznaczenia trudno było się domyślić. Innym razem książki, 
których moja mama nie czytała… W końcu doszło do tego, że 
zaczęła upychać te rzeczy w moim pokoju (tylko dlatego, żeby 
tata ich nie znalazł). Wieczorami, kiedy rodzice myśleli, że śpię, 
zaczynali się kłócić. Tata strasznie się denerwował na mamę, że 
wydaje pieniądze, których nie mają za dużo, na niepotrzebne  
rzeczy. Nie będę przytaczała tego, co mówili, to zbyt przykre. Po-
wiem tylko tyle: mama mówiła mu, że zasługuje na takie rzeczy, 

MAMO! ZAMIENIŁAŚ 
MÓJ POKÓJ W 
SWOJĄ TAJNĄ 
GARDEROBĘ!!!
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na najlepsze rzeczy, że on nie rozumie, że kiedyś niewiele miała, 
na nic nie było jej stać. Tata był coraz bardziej bezradny i próbo-
wał przekonać ją do tego, że ich na to również nie stać. Wtedy coś 
mnie tknęło. Myślę sobie: moja mama ma chyba jakiś poważny 
problem. W końcu ja mam tylko 11 lat, a rozumiem już, że jak 
nie ma pieniędzy, to nie ma prezentów. 

Obserwowałam też coraz częściej jak w połowie miesiąca moja 
mama z dnia na dzień traci humor. Nie chciało jej się wstawać, już 
nie mówiąc o gotowaniu obiadu z książek kucharskich, których 
w końcu w domu zrobiło się chyba z dziesięć! Dotarło do mnie, 
że mama najszczęśliwsza była na zakupach. Wcale nie wtedy, 
kiedy robiłyśmy coś razem. No chyba, że były to zakupy. Za-
częłam nawet wątpić, czy jestem jej potrzebna. Z biegiem czasu 
widziałam, że zakupy sprawiają jej jakby coraz mniej radości, 
ale zachowywała się tak, jakby musiała je robić. Jakby ktoś jej 
kazał wchodzić do sklepów i wybierać coraz to nowe rzeczy do 
kupienia. Zaczęłam się poważnie niepokoić. Zadzwoniłam więc 
do Ciebie. W końcu jesteś moim przyjacielem. Na początku nie 
wiedziałam, jak mam Ci o tym powiedzieć. Zaczęłam od tego: 
zapytałam czy uważasz, że w częstym robieniu zakupów jest coś 
złego. Zanim doszłam do sedna sprawy, zdążyłam Ci opowie-
dzieć, jak minął mi cały dzień.

Felek:   Wiem, wiem. Dużo mówiłaś i nie mogłem na początku zrozu-
mieć, co się stało. Czułem, że jesteś bardzo zdenerwowana.

Hela:   Może rozwiążmy dwa zadania?! Trzeba poruszyć szare komórki, 
bo przed nami jeszcze sporo nowych informacji do przyswojenia: 

Zadanie Heli nr 1

Ludzie mają czasami problem w tym, aby otwar-
cie okazywać to, co czują. Wyobraź sobie nastę-
pującą sytuację i przyporządkuj do niej ilustracje 
emocji: Tomek pożyczył Maćkowi swój album 
z piłkarzami. Maciek bardzo chciał pokazać go 
swojemu młodszemu bratu. Następnego dnia 
Maciek oddał Tomkowi album, ale okazało się,  
że młodszy brat zniszczył dwa obrazki. Tomek 
biorąc album do ręki krzyknął: „To wszystko  
twoja wina. Więcej niczego ci nie pożyczę!”.
Twoja odpowiedź:

Jaką emocję pokazał Maćkowi Tomek? 
................................................................................... 
................................................................................... 
.................................................................................
.................................................................................

A co Twoim zdaniem czuł naprawdę? 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Odpowiedź znajdziesz na stronie str 24.
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Zadanie Heli nr 2

W jaki sposób można radzić sobie z trudnymi 
przeżyciami i ze stresem? Wymień przynajmniej 
5 sposobów, które zwykle Tobie najbardziej 
pomagają. 

Twoje sposoby radzenia sobie w trudnych chwilach:
1.  ………………………………………………………

……………………………………………………… 
…………………………………………………..…

2.  ……………………………………………………
……………………………………………………… 
…………………………………………………..…

3.   ……………………………………………………
……………………………………………………… 
…………………………………………………..…

4.  ……………………………………………………
……………………………………………………… 
…………………………………………………..…

5.   ……………………………………………………
……………………………………………………… 
…………………………………………………..…

Hela:  Tak, ale wiesz, że rozmowa z Tobą bardzo mi pomogła. Nie 
ma nic lepszego niż wsparcie przyjaciela!

Felek:  Ja sobie myślę, że gdy ma się problem to trzeba o tym z kimś 
porozmawiać. Nie ma innej opcji. Najlepiej porozmawiać 
z kimś dorosłym. Oczywiście, najlepiej z kimś bardzo zaufa-
nym! My tak zrobiliśmy i muszę powiedzieć, że to był strzał 
w dziesiątkę!

Hela:  Pst! Nie wyprzedzaj historii!
Felek:  OK. W każdym razie postanowiliśmy, że kolejnego dnia po 

szkole rozpoczynamy prywatne śledztwo. Chcieliśmy ustalić, 
co się dzieje z mamą Heli.

Hela:  Pierwsza wskazówka pojawiła się już tego samego wieczoru. 
Jak zwykle zdenerwowana nadsłuchiwałam w łóżku, czy moi 
rodzice będą się kłócić. Oczywiście tak też się stało. Mój tata 
był bardzo zdenerwowany. Powiedział mamie, że rozmawiał 
z psychologiem i ten powiedział mu, że mama powinna sko-
rzystać z pomocy specjalisty od uzależnień... Na początku, 
gdy to usłyszałam przestraszyłam się strasznie! Nasłuchiwa-
łam dalej. W końcu dotarły do mnie słowa taty, że mama ma 
jakieś uzależnienie behawioralne. Początkowo pomyślałam, 
że to może jakaś nowa choroba zakaźna albo odmiana gry-
py. W niepokoju zasnęłam. Rano w szkole byłam pierwsza 
i czekałam tylko na Felka. Mówię mu: „Słuchaj, co to jest 
uzależnienie behawioralne? Słyszałeś o czymś takim? Mój 
tata mówi, że mama na to choruje”. A Felek na to: „Pierwsze 
słyszę takie słowo „behawioralne”. Sprawdźmy w necie…”.


