
WSPÓLNOTA ALKOHOLIKÓW 
W DZIAŁANIU
Dzisiaj, z perspektywy wielu lat 
widzę, jak szczęśliwym człowiekiem 
uczyniła mnie Wspólnota AA, w któ-
rej działa miłujący Bóg, pragnąc 
zachować anonimowość. s. 4

DARY, KTÓRE OTRZYMAŁAM
Ogarnął mnie strach i włączyło mi 
się stare myślenie: 
„Co grupa o mnie pomyśli? 
Że źle zarządzam pieniędzmi?”. s. 5

NIEZWYKŁY DAR
Grupa macierzysta, domowa – 
tam mnie wszyscy znają. Tam 
nie błysnę, tam wszyscy mnie 
już słyszeli wiele razy i prawie 
wszystko o mnie wiedzą. s. 21
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PO CO JEST AA?
Potrzebujemy tego rozwiązania 
w takim samym stopniu, w jakim 
wcześniej potrzebowaliśmy 
alkoholu. s. 28



DWANAŚCIE KROKÓW AA
1.	 	Przyznaliśmy,	że	jesteśmy	bezsilni	wobec	alkoholu	–	że	nasze	życie	stało	się	niekierowalne.
2.	 	Uwierzyliśmy,	że	Siła	większa	od	nas	samych	może	przywrócić	nam	zdrowy	rozsądek.
3.			 	Podjęliśmy	decyzję,	aby	powierzyć	naszą	wolę	i	nasze	życie	opiece	Boga,	tak jak Go rozumieliśmy.
4.			 Zrobiliśmy	wnikliwą	i	odważną	osobistą	inwenturę	moralną.
5.			 Wyznaliśmy	Bogu,	sobie	i	drugiemu	człowiekowi	istotę	naszych	błędów.
6.			 Staliśmy	się	całkowicie	gotowi,	żeby	Bóg	usunął	wszystkie	te	wady	charakteru.
7.			 Zwróciliśmy	się	do	Niego	w	pokorze,	aby	usunął	nasze	braki.
8.			 	Zrobiliśmy	listę	wszystkich	osób,	które	skrzywdziliśmy	i	staliśmy	się	gotowi	zadośćuczynić	im	
wszystkim.

9.			 	Zadośćuczyniliśmy	osobiście	wszystkim,	wobec	których	było	to	możliwe,	z	wyjątkiem	tych	
przypadków,	gdy	zraniłoby	to	ich	lub	innych.

10.			Prowadziliśmy	nadal	osobistą	inwenturę,	z	miejsca	przyznając	się	do	popełnianych	błędów.
11.				Staraliśmy	 się	 przez	 modlitwę	 i	 medytację	 poprawiać	 nasz	 świadomy	 kontakt	 z	 Bogiem, 

tak jak Go rozumieliśmy,	prosząc	jedynie	o	poznanie	Jego	woli	wobec	nas	oraz	o	siłę	do	jej	spełnienia.
12.	 	Przebudzeni	duchowo	w	rezultacie	tych	kroków	staraliśmy	się	nieść	to	posłanie	innym	alkoholi-
kom	i stosować	te	zasady	we	wszystkich	naszych	poczynaniach.

DWANAŚCIE TRADYCJI AA
1.	 	Nasze	wspólne	dobro	powinno	być	zawsze	na	pierwszym	miejscu;	powrót	do	zdrowia	każde-
go	z	nas	zależy	od	jedności	AA.

2.	 	Dla	naszego	grupowego	celu	istnieje	tylko	jedna	ostateczna	władza	–	miłujący	Bóg,	tak	jak	
może	On	wyrażać	Siebie	w	naszym	grupowym	sumieniu.	Nasi	liderzy	są	tylko	zaufanymi	
sługami;	oni	nie	rządzą.

3.	 	Jedynym	warunkiem	członkostwa	w	AA	jest	pragnienie	zaprzestania	picia.
4.	 	Każda	grupa	powinna	być	niezależna	we	wszystkich	sprawach	z	wyjątkiem	tych, 
które	dotyczą	innych	grup	lub	AA	jako	całości.

5.	 	Każda	grupa	ma	jeden	główny	cel	–	nieść	posłanie	alkoholikowi,	który	wciąż	jeszcze	cierpi.
6.	 	Grupa	AA	nigdy	nie	powinna	popierać,	finansować	ani	użyczać	nazwy	AA	żadnym	pokrewnym	
ośrodkom	ani	zewnętrznym	przedsięwzięciom,	ażeby	problemy	związane	z	finansami,	mająt-
kiem	lub	prestiżem	nie	odrywały	nas	od	głównego	celu.

7.	 	Każda	grupa	AA	powinna	być	całkowicie	samowystarczalna	i	nie	przyjmować	dotacji	z	zewnątrz.
8.	 	Wspólnota	Anonimowych	Alkoholików	powinna	na	zawsze	pozostać	nieprofesjonalna, 
lecz	nasze	biura	służb	mogą	zatrudniać	niezbędnych	pracowników.

9.	 	AA,	jako	takie,	nie	powinno	nigdy	stać	się	organizacją,	ale	możemy	tworzyć	zespoły 
i	komisje	bezpośrednio	odpowiedzialne	wobec	tych,	którym	służą.

10.	 	Anonimowi	Alkoholicy	nie	zajmują	stanowiska	wobec	problemów	spoza	ich	Wspólnoty, 
ażeby	imię	AA	nie	zostało	nigdy	uwikłane	w	publiczne	polemiki.

11.	 	Nasze	oddziaływanie	na	zewnątrz	opiera	się	na	przyciąganiu,	a	nie	na	reklamowaniu; 
musimy	zawsze	zachowywać	osobistą	anonimowość	wobec	prasy,	radia	i	filmu.

12.	 	Anonimowość	stanowi	duchową	podstawę	wszystkich	naszych	Tradycji, 
przypominając	nam	zawsze,	że	zasady	są	ważniejsze	od	osobowości.

Przedrukowano za zgodą A.A. World Services, Inc



PREAMBUŁA AA
(Kim są Anonimowi Alkoholicy?)

Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się 
nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny 

problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

Nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością 
polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne 

polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym 

alkoholikom w jej osiągnięciu.
Copyright „A.A. Grapevine”, Inc. Przedrukowane za zgodą

OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
Nowy Rok nabiera już rozpędu, życie co-

dzienne niesie ciągłe zmiany, czasem zaska-
kując nas swoim bogactwem. I ja również 
czuję się obdarowany przez ukochaną przeze 
mnie Wspólnotę AA nowym wyzwaniem, ja-
kim niewątpliwie jest misja redaktora na-
czelnego naszego dwumiesięcznika „Zdrój”, 
pisma pisanego  j ę z y k i e m   s e r c a  od 
bez mała trzydziestu pięciu lat!

Pragnę w tym miejscu wyrazić swój ogromny 
szacunek znanym mi osobiście i anonimowym 
twórcom tego niecodziennego, drukowanego, jed-
noosobowego mityngu. Wykonaliście wspaniałą 
pracę, która pomaga tak wielu w ich rozwoju, 
w inspirowaniu ich do ciągłych zmian, do nie-
ustającej pracy nad sobą. Jako stały czytelnik po 
raz kolejny tego w swoim życiu doświadczam. 
Czytając jeden z ubiegłorocznych numerów, na-
trafiłem na ogłoszenie o konkursie na redaktora 
naczelnego „Zdroju”. Uznałem wtedy nieskrom-
nie, że posiadam odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie, aby postawić się znowu do dys-
pozycji Wspólnoty i wystartować w rozpisanym 
konkursie. Ku mojemu zaskoczeniu Siła Wyższa 

dopuściła do mojego wyboru. Wiem, że to wielkie 
wyzwanie i wielka odpowiedzialność. Ale ufam 
też, że nie jestem z tym wyzwaniem sam. Wierzę, 
że będę mógł liczyć na dotychczasowych autorów, 
jak i kolejnych członków naszej Wspólnoty, którzy 
dzieląc się tutaj z nami swoim doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, pozwolą co dwa miesiące zapełniać 
łamy naszego pisma. Piszcie śmiało i od serca, bo 
to najcenniejszy dar, jaki możemy dawać sobie 
nawzajem. Choć wiem, że nic nie zastąpi spotkań 
twarzą w twarz na mityngach AA. 

Taką niecodzienną okazję do bezpośrednie-
go świętowania daje nam w tym roku Zlot Ra-
dości z okazji 35-lecia „Zdroju”, organizowany 
przez Region „Lublin” w dniach 1–3 maja 
w Krasnobrodzie. Ufam, że spotkamy się tam 
licznie, aby świętować tę piękną rocznicę i prze-
kazać sobie relacje z drogi ku „Szczęśliwemu 
Przeznaczeniu”. Przybywajcie! 

A na co dzień pamiętajcie: to Wy macie 
szansę wzbogacać nasze pismo poprzez swoje 
przemyślenia i doświadczenia. Piszcie na adres 
zdroj@aa.org.pl. W internecie odwiedzajcie na-
szą stronę pod adresem: http://zdroj.aa.org.pl/.

Oddany Wam całym sercem, Michał
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FUNDACJA BIURO SŁUŻBY
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Telefon/faks:	22	828	04	94	/	8.00	–	16.00
e-mail:	aa@aa.org.pl
Konto	bankowe:	BANK	ZACHODNI	WBK	S.A.
konto	nr	33	1090	1043	0000	0001	0067	9467
dla	wpłat	z zagranicy	–	kod	Swift	(BIC):	WBKPPLPP

Zamieszczone	materiały	stanowią	własność	Wspólnoty	AA,	
której	prawa	reprezentuje	Fundacja	BSK	AA	w Polsce.

Kolegium Redakcyjne
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wydawnictwami	literatury	AA
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Małgorzata	(Kraków)			 redaktor	językowy
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Przesłanie	tekstu	do	Redakcji	jest	równoważne	z	oświadczeniem,	że	autor	posiada	pełne	prawa	autorskie	do	tekstu	
oraz	wyraża	zgodę	na	publikację	przesłanego	materiału	w	naszym	czasopiśmie.	Redakcja	zastrzega	sobie	prawo	do	
skracania,	poprawiania	tekstów	i	publikacji	tylko	wybranych	materiałów.	Redakcja	nie	zwraca	materiałów	niezamó-
wionych.	Przesłanie	tekstu	na	adres	Redakcji	oznacza	zgodę	na	jego	nieodpłatny	druk	bez	dodatkowej	zgody	autora	
–	nadawcy.	Redakcja	nie	płaci	honorariów	za	publikowane	teksty.	Osoba	nadsyłająca	tekst	do	publikacji	nie	zrzeka	się	
praw	autorskich	ani	majątkowych	do	niego.
Wypowiedzi	uczestników	Wspólnoty	AA	zawarte	w	„Zdroju”	przedstawiają	 ich	osobiste	poglądy	 i	doświadczenia.	
Opinie	wyrażane	w	nich	nie	powinny	być	przypisywane	AA	jako	całości.	Cytaty	z	literatury	AA	przedrukowano	za	
zgodą	A.A.	World	Services,	Inc.



3

Informacja o kolportażu
Czytanie literatury AA jest pomocne 

w osiągnięciu i utrzymaniu trzeźwości.
W literaturę AA można się zaopatrzyć pisząc, dzwoniąc, 

faksując lub wysyłając e-mail.
Dane adresowe:	00-950	Warszawa	1,	skrytka	pocztowa	243

Telefon/faks:	22	828	04	94,	e-mail:	kolporter@aa.org.pl
Sklep internetowy:	www.sklep.aa.org.pl

Dzwoniąc bezpośrednio do kolportera BSK AA:	tel.	kom.	604	867	406,	tel.:	22	114	91	33
Pod	wskazany	adres	zostanie	wysłana	paczka	z zamówioną	literaturą.

Literaturę	AA	można	także	kupić	w Regionalnych	Punktach	Kontaktowych,	
na	spotkaniach	Intergrup	i na	niektórych	grupach	AA.

Pismo	„Zdrój”	–	cena	jednostkowa	w sprzedaży	detalicznej
(poza	prenumeratą)	wynosi	3,00 zł/egz.

Nowe zasady prenumeraty biuletynów „Skrytka 2/4/3” i „Zdrój”
Prenumerata	biuletynów	jest	możliwa	w formie	elektronicznej	poprzez	stronę	internetową	

http://aa.org.pl	lub	tradycyjnie	wysyłając	formularz	zamówienia	faksem 
pod	numer	22	828	04	94	lub	na	adres	e-mail:	prenumerata@aa.org.pl

Formularz	zamówienia	dostępny	jest	do	pobrania 
na	stronie	aa.org.pl	w dziale	„do	pobrania’’.

Koszt	prenumeraty	(6	wysyłek	–	stan	na	2020	r.):
„Zdrój”	–	35,00	zł

„Skrytka	2/4/3”	–	26,00	zł
„Zdrój”+„Skrytka	2/4/3”	–	41,00	zł

Koszt	może	ulec	zmianie 
w	przypadku	zmiany	cennika	Poczty	Polskiej

Każda	nowa	prenumerata	otrzymuje 
unikalny	numer	zamówienia.

Przy	realizacji	płatności	prosimy	w polu: 
„tytułem”	wpisywać	numer	zamówienia.

Uwaga!
Podajemy numer konta bankowego 

wykorzystywany do realizacji zamówień 
na literaturę AA oraz prenumeratę biuletynów.

Wpłaty	należy	dokonywać	na	konto:
Bank	Zachodni	WBK	S.A.	66	Oddział	w Warszawie: 

76 1500 1777 1217 7011 3687 0000
dla	rozliczeń	transgranicznych	kod	Swift	(BIC)	WBKPPLPP

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty!!!
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WSPÓLNOTA ALKOHOLIKÓW 
W DZIAŁANIU

„AA to coś więcej niż zbiór zasad, to wspólnota alkoholików w działaniu” 
– ten cytat z Billa W. zdobiący baner rozwieszony na scenie głównej hali 
warszawskiego Torwaru na Zlocie z okazji 40-lecia istnienia Wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików w Polsce, niezwykle trafnie obrazuje temat 
przewodni obecnego numeru „Zdroju”.

Kiedy	 przyglądam	 się	 historii	 swoje-
go	 życia,	 a	 w	 szczególności	 historii	 mojego	
powrotu	do	zdrowia,	 to	hasło	wydaje	mi	 się	
niezwykle	celne.	Mogę	dzisiaj	z	perspektywy	
czasu	 z	 pełną	 świadomością	 stwierdzić,	 że	
mój	 rozwój	 osobisty	 i	 duchowy	 dokonywał	
się	dzięki	wieloletniej	służbie	we	Wspólnocie	
i	dla	Wspólnoty	Anonimowych	Alkoholików.	
Jako	nastolatek	byłem	świetnie	zapowiada-

jącym	się	chłopcem,	wszechstronnie	uzdolnio-
nym	i	nad	wyraz	leniwym.	Do	tego	sprowadzały	
się	oceny	płynące	do	mnie	ze	świata	dorosłych.	
To	moje	 lenistwo	wprowadzało	coraz	większy	
chaos	do	mojego	 życia.	Konsekwencjami	 czę-

sto	były	 różnego	 rodzaju	 lęki,	nieradzenie	 so-
bie	z	własnymi	emocjami,	narastająca	duchowa	
pustka	domagająca	się	wypełniania.	Tym	wypeł-
niaczem	dla	mnie	stał	się	alkohol.	
Kiedy	wreszcie	po	kilkunastu	latach	roz-

woju	 mojego	 uzależnienia	 od	 alkoholu	 tra-
fiłem	dzięki	 innemu	alkoholikowi	 do	Wspól-
noty	Anonimowych	Alkoholików,	moje	życie	
praktycznie	we	wszystkich	ważnych	sferach	
leżało	 w	 gruzach.	 W	 przerażeniu,	 mozolnie	
zaczął	 się	 mój	 proces	 powrotu	 do	 zdrowia.	
Oczywiście	na	początku	wykonałem	klasycz-
ny	 dwukrok,	 czyli	 po	 uznaniu	 bezsilności	
wobec	alkoholu	wziąłem	się	za	„otrzeźwianie	
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narodu”	i	niesienie	posłania	cierpiącym	alko-
holikom.	 Z	 czasem,	 dopiero	 po	 kilku	 latach	
bezskutecznych	zabiegów	„otrzeźwiania”	in-
nych,	rozpocząłem	własną	pracę	nad	zmianą	
siebie.	Bardzo	pomagała	mi	w	tym	służba	na	
wszelkich	możliwych	wtedy	dla	mnie	pozio-
mach.	To	poprzez	nią	uczyłem	się	odpowie-
dzialności,	 pokory,	 współdziałania	 z	 innymi.	
To	we	Wspólnocie	nauczyłem	się	 przez	 lata	
mówić	składnie	i	z	sensem,	a	po	wielu	latach	
słuchać	ze	zrozumieniem	innych.	W	między-
czasie	życie	dawało	mi	niemało	lekcji	pokory,	
które	 pozwalały	 na	 zmianę	 mojego	 dotych-
czasowego	stosunku	do	otaczającego	świata,	
a	szczególnie	do	bliskich	mi	ludzi.	Wspólnota	
AA	 była	 dla	mnie	 poligonem,	 gdzie	 ćwiczy-
łem	 te	 zmiany,	 nim	 byłem	 gotowy	wprowa-
dzać	je	w	swoje	życie.	To	dzięki	wielu	latom	
spędzonym	w	służbach	mogłem	zwiedzić	naj-
pierw	Polskę,	a	potem	wiele	pięknych	miejsc	
w	 Europie,	 czy	 w	 USA.	 Pozyskałem	 mnó-

stwo	wspaniałych	przyjaciół,	którzy	pozwolili	
mi	 przetrwać	 najcięższe	 życiowe	 kryzysy:	
śmierć	mojego	jedynego	brata,	czy	bankruc-
two	 biznesu.	 Im	 więcej	 starałem	 się	 dawać	
z	siebie,	tym	więcej	dobra	do	mnie	wracało.
Dzisiaj,	 z	 perspektywy	wielu	 lat	widzę,	

jak	szczęśliwym	człowiekiem	uczyniła	mnie	
Wspólnota	AA,	w	której	działa	miłujący	Bóg,	
pragnąc	 zachować	 anonimowość.	 Dzisiaj	
z	 pełną	 odpowiedzialnością	 mogę	 powie-
dzieć,	że	w	moim	życiu	spełniły	się	wszyst-
kie	 obietnice	 opisane	 w	 Wielkiej	 Księdze.	
Miłość	w	AA	objawiająca	się	poprzez	służbę	
innym	alkoholikom	wlewa	w	serce	nieopisa-
ną	 wdzięczność	 za	 te	 cudowne	 dary,	 które	
stały	 się	moim	 udziałem	 i	 które	 powodują,	
że	 ciągle	 odczuwam	 nieodpartą	 potrzebę	
kroczenia	 drogą	 duchowego	 postępu,	 jaką	
odkrywa	przede	mną	każdy	nowy	dzień	we	
Wspólnocie	AA.	

Michał, alkoholik z Rabki-Zdroju

DARY, KTÓRE OTRZYMAŁAM
Wspólnota AA to szkoła, w której uczę się życia. 

Moje działania pomogły mi w rozwoju.

Mam	na	imię	Urszula	i	jestem	alkoholicz-
ką.	Kiedy	kilka	lat	temu	trafiłam	do	Wspólno-
ty	 Anonimowych	 Alkoholików,	 nie	 śmiałam	
nawet	marzyć,	że	moje	życie	 tak	bardzo	się	
zmieni.	 Wyniszczona	 fizycznie	 i	 psychicz-
nie	właściwie	byłam	 już	na	 swoim	dnie,	nie	
widziałam	 żadnej	 szansy	 dla	 siebie.	 Zoba-
czyłam	ludzi,	którzy	byli	zadowoleni	z	życia,	
uśmiechnięci,	a	przede	wszystkim	trzeźwi.	
Jako	osoba	jeszcze	nieuzależniona	bardzo	

lubiłam	 pomagać	 innym,	 jak	 również	 anga-
żować	 się	 w	 różnego	 rodzaju	 przedsięwzię-
cia.	Jednak	moja	choroba	poprowadziła	mnie	
w	 zupełnie	 innym	 kierunku.	 Na	 spotkania	

AA	 zaczęłam	 chodzić	 bardzo	 regularnie,	 już	
na	trzecim	mityngu,	kiedy	prowadzący	poin-
formował,	że	potrzebna	 jest	osoba	do	mycia	
szklanek,	zgłosiłam	się.	To	była	moja	pierw-
sza	 służba	 w	 grupie,	 którą	 pełniłam	 przez	
trzy	miesiące.	Bardzo	cieszyłam	się,	że	mogę	
robić	coś	dobrego.	Chłopaki	z	grupy	przyno-
sili	mi	 szklanki	 do	 umycia	 i	 poklepywali	 po	
ramieniu,	 uśmiechając	 się	 do	 mnie	 mówi-
li:	 „Ula,	 kto	 szklanki	 myje,	 ten	 nie	 zapije”.	
Mocno	w	to	uwierzyłam	i	nie	piłam.	Pełniąc	
tę	 służbę,	 poczułam	 się	 częścią	 tej	 grupy,	
czułam	się	coraz	lepiej,	tym	bardziej	że	przez	
okres	 trzech	miesięcy	 nie	 pracowałam.	 Ra-
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dość	 oraz	 pogoda	 ducha	 udzielała	mi	 się	 od	
przyjaciół,	w	końcu	poczułam	się	bezpieczna	
i	 akceptowana,	 czułam	 coraz	 silniejszą	więź	
i	już	wiedziałam,	że	mityng	jest	dla	mnie	i	że	
bez	niego	nie	będzie	tak	dobrze	jak	z	nim.
Pewnego	dnia,	w	listopadowe	popołudnie,	

staliśmy	w	trójkę	przed	budynkiem,	gdzie	od-
bywają	się	mityngi.	Jeden	z	przyjaciół,	który	
pełnił	 służbę	 rzecznika	 grupy,	 zapytał:	 „Czy	
mogłabyś	kupić	herbatę	na	kolejny	mityng?”.	
Okazało	się,	że	dotychczasowy	skarbnik	od-
szedł	na	jakiś	czas	od	grupy	i	zostawił	swoją	
służbę.	 „Tak,	 oczywiście	 –	 odpowiedziałam	
–	nie	widzę	problemu”.	Kupiłam	herbatę	i	na	
kolejnym	mityngu	rozliczyłam	się	z	pieniędzy,	
okazując	paragon.	I	wtedy	mój,	już	nieżyjący	
przyjaciel	 Zbyszek,	 zaproponował	mi	 służbę	
skarbnika.	Wahałam	 się…	 Ja,	 która	ma	 tyle	
długów	i	problem	z	zarządzaniem	osobistymi	
finansami,	 mam	 zostać	 skarbnikiem	 grupy?	
Mimo	wątpliwości,	jakie	mną	targały	czułam,	
że	jednak	powinnam	się	zgodzić.	Wiedziałam,	
że	 jest	 to	 jakaś	 próba,	 że	 jest	mi	 to	 po	 coś	
potrzebne.	Jednak	po	co	–	to	jeszcze	było	dla	
mnie	tajemnicą.	Służyłam	dwa	lata	i	starałam	
się	pełnić	służbę	 jak	najlepiej.	Wszystko	do-
brze	się	układało	do	momentu,	kiedy	byłam	
już	właściwie	na	półmetku	swojej	służby,	dat-
ki	do	kapelusza	były	małe,	a	tu	przyszedł	czas	
na	 zapłacenie	 czynszu.	 Swoje	 zobowiązania	
regulujemy	 co	 kwartał	 i	 jest	 to	 dość	 spora	
kwota.	 Brakowało	 mi	 wtedy	 100	 zł.	 Co	 tu	
zrobić?	Ogarnął	mnie	strach	i	włączyło	mi	się	
stare	myślenie:	 „Co	grupa	o	mnie	pomyśli?	
Że	źle	zarządzam	pieniędzmi?”.	Pomyślałam	
sobie	wtedy,	 że	 dołożę	 ze	 swoich	 brakującą	
kwotę.	I	nagle	złapałam	się	na	tym,	że	robiłam	
już	 tak	w	pijanym	życiu.	Kiedy	nie	zgadzała	
mi	 się	 kasa	w	pracy,	 dokładałam	ze	 swoich,	
okradając	 swoją	 rodzinę.	 Znowu	 mam	 tak	
robić?	Nie	miałam	 jeszcze	wtedy	sponsorki,	
aby	zapytać	co	zrobić,	a	we	mnie	było	nadal	
mnóstwo	wstydu,	aby	po	prostu	przyznać	się	

do	 prawdy.	 Pamiętam	 straszną	 wewnętrzną	
walkę	ze	sobą.	Nagle	przez	głowę	przeszła	mi	
myśl	–	UCZCIWOŚĆ!	Wtedy	zrozumiałam,	że	
jeśli	nie	powiem	prawdy,	to	będę	nieuczciwa	
wobec	siebie,	grupy	oraz	swojej	rodziny.	Idąc	
na	 mityng,	 już	 wiedziałam,	 co	 mam	 zrobić.	
Kiedy	 przyszedł	 czas	 na	 ogłoszenia	 Wspól-
noty,	podniosłam	rękę	i	powiedziałam,	że	bra-
kuje	nam	100	złotych,	aby	uregulować	czynsz	
i	bardzo	proszę	uczestników	grupy	o	większe	
datki	w	miarę	swoich	możliwości.	Odzew	był	
wspaniały,	w	kapeluszu	pojawiło	się	znacznie	
więcej	pieniędzy,	niż	się	spodziewałam!	Jed-
nak	 to	 doświadczenie,	 pomimo	 mojej	 walki	
wewnętrznej,	 pokazało	mi,	 że	 warto	mówić	
o	problemie	prosto	 i	 otwarcie	 (chociaż	dużo	
mnie	 to	kosztowało).	Pełniąc	 tę	służbę	rów-
nocześnie	 zaczęłam	 jeździć	 na	 spotkania	 in-
tergrupy.	Coś	mnie	pchało	w	 tym	kierunku,	
była	 to	 ciekawość,	 chęć	bycia	 z	 ludźmi	oraz	
łaknienie	wiedzy.
W	piątym	roku	trzeźwości	po	raz	pierw-

szy	 odważyłam	 się	 pojechać	 na	 Regionalne	
Warsztaty	Kroków	i	Tradycji.	Byłam	zachwy-
cona	 klimatem,	 jaki	 tam	 panował,	 poznałam	
ludzi,	którzy	pracowali	na	Programie	Dwuna-
stu	Kroków.	Tam	też	po	raz	pierwszy	usłysza-
łam,	jak	działają	Tradycje	w	życiu	tych	ludzi.	
Wróciłam	do	 domu	 radosna	 i	 szczęśliwa,	 bo	
zobaczyłam,	że	Wspólnota	ma	mi	jeszcze	wię-
cej	do	zaoferowania	i	nie	są	to	tylko	mityngi.	
Postanowiłam	poszukać	sponsorki	i	zrealizo-
wać	z	nią	Program	Dwunastu	Kroków.	Potem	
przyszedł	 czas	 na	 lepsze	 poznanie	 Tradycji.	
W	międzyczasie	minęły	kolejne	dwa	lata.	Na	
mityngu	roboczym	grupy	macierzystej	otrzy-
małam	propozycję	przyjęcia	służby	mandata-
riusza.	Byłam	świadoma,	że	nie	będzie	to	ła-
twa	służba.	Nasza	grupa	przechodziła	wtedy	
kryzys,	wydawało	nam	się,	że	trzeba	będzie	
założyć	nową	grupę.	Pomimo	tego	postanowi-
łam	podjąć	się	tej	służby.	Postawiłam	na	jed-
ność	 i	 rozwój,	oraz	komunikację	 i	współpra-
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cę.	Wspólnie	spotykaliśmy	się	jako	służebni,	
tworząc	 scenariusz	 prowadzenia	 mityngów.	
Uzgodniliśmy	stały	cykl	omawiania	Tradycji,	
wspólnie	 z	 grupą	 organizowaliśmy	 sprząta-
nie	sali,	przez	rok	wspieraliśmy	jedną	z	grup	
przeżywającą	 kryzys,	 jeżdżąc	 na	 mityngi	
i	 dzieląc	 się	 swoim	 doświadczeniem,	 siłą	
i	nadzieją.	Nasze	wspólne	wyjazdy	bardzo	nas	
umacniały	w	przyjaźniach.	Pomagając	innym,	
pomagaliśmy	 sobie.	 Służba,	 którą	 pełniłam,	
wymagała	 ode	 mnie,	 abym	 często	 zabierała	
głos,	czy	to	na	mityngach	roboczych,	czy	na	
spotkaniach	intergrupy,	a	to	powodowało,	że	
stawałam	się	coraz	śmielsza	–	już	tak	bardzo	
nie	bałam	się	swojego	głosu	i	tego,	że	powiem	
coś	nie	tak.	Te	dwa	lata	służby	pozwoliły	mi	
przetrwać	czas,	kiedy	byłam	bez	pracy.	Służba	
dodawała	mi	odwagi.	Zapisałam	się	na	szkole-
nia	zawodowe,	aby	poszerzyć	swoje	umiejęt-
ności.	Tam	również	poznałam	nowych	 ludzi.	
Zauważyłam,	 że	 jestem	 bardzo	 aktywna,	 że	
pytam,	jeśli	czegoś	nie	rozumiem,	że	już	się	
nie	wstydzę.	
Kiedy	 zaczęłam	 pracę	 nad	 poznawaniem	

Tradycji,	 stanęłam	 przed	 kolejnym	 wyzwa-
niem.	Ponieważ	moja	 sponsorka	 była	 z	Wro-
cławia,	a	ja	mieszkam	na	Podhalu,	znalazłyśmy	
takie	wyjście:	 ja	 piszę	Tradycję	 na	 kompute-
rze,	 przesyłam	 mailem	 sponsorce,	 a	 potem	
omawiamy	wszystko	telefonicznie.	Zgodziłam	
się,	pomimo	że	w	zakresie	obsługi	komputera	
niewiele	umiałam.	Miałam	od	niedawna	stary	
komputer,	który	dostałam	„w	spadku”	po	mojej	
córce.	Korzystałam	z	niego	najczęściej,	 oglą-
dając	 kanał	 YouTube.	 Służba	 mandatariusza	
nauczyła	mnie	również	planowania.	Wspólnie	
ze	służebnymi	planowaliśmy	mityngi	robocze,	
wyjazdy	 na	 warsztaty,	 organizację	 mityngów	
spikerskich,	niesienie	posłania	w	innych	gru-
pach.	 Ta	 niesamowita	 aktywność	 dodawała	
mi	sił	do	życia.	Bo	przecież	było	jeszcze	życie	
prywatne:	 operacja	 mojej	 mamy,	 ślub	 córki,	
podejmowanie	różnych	prac	na	próbę:	w	skle-

pie,	 w	 antykwariacie,	 w	 domu	 wczasowym,	
w	kwiaciarni,	a	obecnie	w	szkole.	
Kończąc	 po	 dwóch	 latach	 swoją	 służbę,	

miałam	„cienia”,	który	przez	dwa	lata	jeździł	
ze	mną	na	spotkania	intergrupy.	Po	roku	za-
rekomendowałam	 go	 grupie.	 Obecnie	 jest	
mandatariuszem	 naszej	 grupy.	 Uczestnicząc	
w	spotkaniach	intergrupy,	dużo	się	uczyłam.	
Zobaczyłam,	 jak	 podejmuje	 się	 decyzje,	 jak	
szanuje	się	czas	innych,	jak	każdy	jest	witany	
przez	 rzecznika,	 dzięki	 czemu	może	 poczuć	
się	kimś	ważnym.	Żal	było	się	żegnać	z	tym	
wszystkim…	 A	 jednocześnie	 rodziło	 się	
w	moim	sercu	pragnienie	dalszego	służenia.	
Będąc	 na	 rocznicy	 przyjaciela,	 podzieliłam	
się	 swoim	 doświadczeniem	 w	 służbie.	 Na	
przerwie	 przyjaciel	 z	 intergrupy	 podszedł	
i	zakomunikował	mi,	że	potrzebna	 jest	służ-
ba	 sekretarza	 intergrupy	 i	 przecież	 mogę	
służyć	 dalej,	 jeśli	 zechcę.	 Miałam	 miesiąc	
do	 namysłu.	 Ogarnęła	 mnie	 wielka	 radość,	
podziękowałam	Bogu	za	tę	sytuację	i	już	wie-
działam,	 że	 chcę	służyć	dalej.	Czekała	mnie	
tylko	rozmowa	z	mężem,	bo	było	to	dla	mnie	
ważne	 czy	 on	wyrazi	 zgodę.	Mąż	 nigdy	 nie	
przeszkadzał	mi	w	zdrowieniu	ani	nie	zabra-
niał	niczego.	Raczej	był	dla	mnie	wsparciem.	
Przedstawiłam	mu,	jak	będzie	wyglądać	moja	
służba	 i	 z	 czym	 ona	 się	 wiąże.	 Zgodził	 się,	
a	 ja	 zgłosiłam	 swoją	 kandydaturę	 do	 rzecz-
nika	 intergrupy.	 Na	 kolejnym	 spotkaniu	
wymaganą	 ilością	 głosów	 zostałam	 wybra-
na	do	służby	sekretarza.	Obecnie	 jestem	na	
półmetku	swojej	 służby,	 znalazłam	sobie	 już	
„cienia”,	aby	przygotować	go	do	służby.	Służ-
ba	wymaga	ode	mnie	 codziennego	kontaktu	
z	komputerem,	obsługi	poczty	 internetowej,	
uzupełniania	na	bieżąco	biuletynu	informacyj-
nego	intergrupy,	odbierania	telefonów	i	SMS-
-ów,	kontaktów	z	innymi	służebnymi,	pisania	
sprawozdań	oraz	planów	spotkań.	Czego	uczy	
mnie	ta	służba?	Przede	wszystkim	nauczyłam	
się	prosić	drugiego	człowieka	o	pomoc	 i	za-



8 Temat wiodący wydania 

wsze	ją	dostawałam.	Odbieranie	telefonu	nie	
jest	już	dla	mnie	problemem.	Nauczyłam	się	
systematyczności	 i	 pokonywania	 własnego	
lenistwa	 czy	 nawet	 zmęczenia.	 Komunika-
cja	z	drugim	człowiekiem	stała	się	dla	mnie	
czymś	 normalnym.	 Zaczęłam	 czerpać	 też	
przyjemność	 z	 pisania,	 które	 bardzo	 polubi-
łam.	 Kolejnymi	 darami	 z	 moich	 aktywności	
stały	 się:	 otwartość,	 chęć	 pomocy	 innym,	
a	co	najważniejsze:	moja	trzeźwość	i	robienie	
w	życiu	tego,	co	należy	robić.	Widzę	teraz,	że	
za	każdym	moim	działaniem	w	służbie	stoją	
ludzie	ze	Wspólnoty.	Nic	bez	nich	nie	zadzia-
łoby	się	w	moim	życiu.	Cieszę	się,	że	pisząc	
dzisiaj	o	swoich	doświadczeniach,	mogę	speł-
nić	swoje	ciche	marzenie,	które	kilka	lat	temu	

zrodziło	się	w	mojej	głowie.	Jednak	brakowa-
ło	mi	wiary	w	siebie	i	odwagi,	aby	to	zrobić.	
Na	końcu	zaznaczę,	że	kiedy	przestałam	

pić,	 mój	 mózg	 był	 w	 takim	 stanie,	 że	 nie	
umiałam	 pisać	 ani	 czytać.	 We	 Wspólnocie	
AA	wszystko	się	zmieniło.	Służba,	Program	
Dwunastu	Kroków	i	Dwunastu	Tradycji	po-
mogły	mi	przetrwać	ciężki	czas	operacji	oraz	
trudnych	badań.	Wiele	zmian	w	moim	życiu	
to	efekty	pracy	z	moją	sponsorką,	której	je-
stem	 za	 to	 niezwykle	wdzięczna,	 szczegól-
nie	za	jej	serce	i	wrażliwość.	Wspólnota	AA	
to	szkoła,	w	której	uczę	się	życia.	Moje	dzia-
łania	pomogły	mi	w	moim	rozwoju.

Z wdzięcznością za możliwość służenia – 
Urszula AA

MÓJ ROZWÓJ I ZMIANA 
Otrzymane doświadczenia przekładają się na mój osobisty rozwój 

duchowy, ale przy okazji służby w AA zdobyłem też masę praktycznych 
umiejętności, z których korzystam w codziennym życiu.

Mój	 rozwój	 i	 zmiana	 nastąpiły	 wtedy,	
kiedy	przyszedłem	na	swój	pierwszy	mityng	
AA,	gdzie	zostałem	„oczarowany”	atmosferą	
przyjaźni	 i	 ciepła,	 jaka	 mnie	 tam	 spotkała.	
Ciężko	było	mi	powiedzieć	o	sobie,	że	jestem	
alkoholikiem,	bo	uważałem	się	raczej	za	pe-
chowego	pijaka,	a	nie	degenerata,	z	czym	ko-
jarzyło	mi	się	określenie	„alkoholik”.	
Z	wdzięczności	 za	miłe	przyjęcie	na	gru-

pie	AA	od	razu	zaangażowałem	się	do	służby	
–	przygotowywałem	salę	na	mityngi	i	czasem	
pomagałem	 w	 sprzątaniu.	 Ale	 szybko	 przy-
szedł	 czas,	 że	 poproszono	 mnie	 o	 poprowa-
dzenie	 spotkania.	 Jak	 zawsze	 na	 początku	
każdej	 nowej	 drogi	 zaangażowałem	 się	 na	
maksa	i	chciałem	wszystkiego	się	dowiedzieć,	
wszystko	 przeczytać,	 by	 być	 dobrze	 przygo-
towanym	do	służby	w	grupie	AA.	Lecz	wtedy	

jeszcze	w	Polsce	nie	było	 literatury	AA	i	ko-
rzystaliśmy	 z	 kserokopii	 tłumaczeń	 różnych	
fragmentów	 tekstów	 wykonanych	 przez	 pio-
nierów	AA	w	Polsce.	Poczułem	wielką	odpo-
wiedzialność	i	satysfakcję	z	poprowadzenia	mi-
tyngu	i	takim	sposobem	zostałem	„zarażony”	
służbą	w	AA.	Zacząłem	jeździć	po	całym	kraju	
na	spotkania,	by	widzieć	i	słuchać	innych	do-
świadczeń	i	zrozumieć,	o	co	w	tym	Programie	
Dwunastu	Kroków	AA	w	ogóle	chodzi.	Bo	po-
czątkowo	uważałem	AA	za	ruch	odnowy	reli-
gijnej.	Absolutnie	utożsamiałem	się	z	pierwszą	
częścią	Pierwszego	Kroku	AA,	że	jestem	raz	
na	zawsze	bezsilny	wobec	alkoholu,	bo	prze-
cież	na	dowód	miałem	wielotysięczne	własne	
doświadczenia	porażki	z	alkoholem.
Za	sponsora	uważałem	swoją	macierzystą	

grupę	AA	i	tam	przychodziłem	ze	wszystkimi	
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swymi	 problemami	 i	 radościami.	 Poznałem	
historie	 wszystkich	 uczestników	 mityngów	
w	mojej	grupie	i	z	czasem	to	nawet	wcześniej	
wiedziałem,	co	teraz	dana	osoba	powie	o	sobie	
–	byli	mi	tak	bliscy,	niczym	rodzina	i	do	tego	
ta	 bezwarunkowa	 akceptacja	 mojej	 osoby	
sprawiała,	 że	 stawałem	 się	 coraz	 bardziej	
otwarty	i	szczery	wobec	siebie	i	innych	ludzi.	
Często	słyszałem,	że	Program	AA	to	program	
duchowego	 rozwoju,	 a	 że	 nie	 rozróżniałem	
duchowości	 od	 religijności,	 to	 wzmogłem	
swoje	praktyki	religijne,	myśląc,	że	jestem	na	
dobrej	drodze	w	Programie	AA,	bo	tak	wtedy	
pojmowałem	 Kroki	 Drugi	 i	 Trzeci.	 Po	 kilku	
latach	 ukazało	 się	 pierwsze	 tłumaczenie	 na	
język	 polski	Wielkiej	 Księgi	 –	 i	 otrzymałem	
manuskrypt,	 tłumaczenie	 w	 maszynopisie,	
który	 jednym	 tchem	 chciałem	 przeczytać,	
lecz	 jakoś	 trudno	 to	 czytanie	 szło,	 bo	 wiele	
z	niej	nie	rozumiałem,	a	jedynie	utożsamiałem	
się	 z	 historiami	 osobistymi	 założycieli	 AA	
i	chłonąłem	wiedzę	o	chorobie	alkoholowej	tak	
praktycznie	opisanej,	z	czym	też	 łatwiej	było	
mi	się	zidentyfikować.

W	 służbie	 AA	 osiągałem	 coraz	 więcej	
odpowiedzialności	 i	 uczestniczyłem	 w	 Kon-
ferencjach	 Krajowych,	 gdzie	 często	 stare	
zachowania	 i	 pijane	 emocje	 brały	 górę	 nad	
akceptacją,	 tolerancją	 i	 pokorą.	 Była	 to	 dla	
mnie	swoista	lekcja	wartości	duchowych,	ta-
kich	jak	cierpliwość,	opanowanie,	tolerancja,	
pokora	 i	 akceptacja	 innych,	czasem	odmien-
nych	poglądów	na	daną	 sprawę.	Mój	 rozwój	
posuwał	się	do	przodu	i	trwało	przebudzenie	
duchowe,	 lecz	 nieraz	 złość	 i	 chore	 ambicje	
zatrzymywały	 mnie	 na	 tej	 ścieżce.	 Jednym	
słowem	 –	 samo	 życie.	 Zacząłem	 korzystać	
z	 wielu	 usłyszanych	 doświadczeń	 i	 coraz	
więcej	dowiadywałem	się	o	Programie	Dwu-
nastu	Kroków	AA	jako	radosnej	drodze	życia.	
Spotykałem	 osoby	 o	 coraz	 większym	 stażu	
w	AA	i	zawsze	uderzały	mnie	ich	łagodność	
i	 radosne	 usposobienie,	 bo	 o	 czymś	 takim	
marzyłem	 –	 by	 kiedyś	 ten	 stopień	 rozwoju	
duchowego	osiągnąć.
W	 końcu	 byłem	 gotowy	 do	 Czwartego	

Kroku	 AA	 i	 jak	 to	 w	 AA	 jest	 powiedziane:	
„kiedy	uczeń	 jest	gotowy	–	to	nauczyciel	się	
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zawsze	znajdzie”.	Spotkałem	człowieka	w	AA,	
który	w	bezpośredniej	rozmowie	opowiedział	
mi	o	sobie	i	zapytał	o	mój	sposób	na	trzeźwy	
kolejny	dzień,	a	ja	tylko	mogłem	opowiedzieć	
mu	 o	 swojej	 „wielkiej”	 służbie	 w	 AA,	 bo	 to	
uważałem	 za	 swój	 Program.	 I	wtedy	 zapytał	
mnie,	 co	 się	 stanie,	 jak	 skończę	 swą	 służbę.	
Nie	 wiedziałem	 co	 mam	 mu	 odpowiedzieć.	
Wtedy	 poprosiłem	 go	 o	 sponsorowanie.	 Po-
prowadził	mnie	tak,	jak	jego	poprowadził	jego	
sponsor	 (przyjaciel,	 trener)	 –	 czyli	 czytałem	
fragmenty	 literatury	 AA	 i	 rozmawialiśmy	
o	tym	z	nim	w	umówionych	terminach.	Zoba-
czyłem,	że	jego	spojrzenie	na	dany	temat	cza-
sem	jest	takie	samo	jak	moje,	a	czasem	inne,	
może	bardziej	uniwersalne	i	wolne	od	emocji.	
Przeprowadził	 mnie	 przez	 napisanie	 Kroku	
Czwartego	i	potem	zalecił,	abym	znalazł	inne-
go	człowieka	–	powiernika	duchowego	do	pod-
jęcia	Kroku	Piątego	AA.	Ja	znalazłem	takiego	
przyjaciela	 AA	 i	 podjąłem	 z	 nim	 swój	 Piąty	
Krok.	 Wreszcie	 byłem	 wolny	 od	 przeszłości	
i	wiedziałem,	jakie	są	istoty	wad	mego	charak-
teru,	które	legły	u	podstaw	mego	alkoholizmu,	
nad	którymi	mam	pracować,	by	je	zminimali-
zować.	I	że	będzie	to	trwało	aż	do	końca	moich	
dni.	Pomoc	mogę	otrzymać	i	otrzymuję	od	mo-
jej	Siły	Wyższej,	jakkolwiek	ja	Jej	nie	pojmuję,	
ale	wiem,	że	jest	dla	mnie	dobra	i	opiekuńcza,	
przez	co	Jej	ufam	i	nie	czuję	się	samotnie.
Istotą	 mych	 błędów	 jest	 pycha,	

egocentryzm,	 egoizm	 i	 rozczulanie	 się	 nad	
sobą.	Choć	to	już	wiem	i	wiele	udało	mi	się	
zmienić,	 to	 jednak	 podczas	 codziennego	
bilansu	 dnia	 w	 ramach	 Kroku	 Dziesiątego	
widzę	 dalej	 swe	 błędy	 i	 braki.	 Z	 kolejnym	
sponsorem	poszedłem	dalej	w	Program	AA,	
podejmując	kolejne	Kroki,	aż	po	Dwunasty,	
gdzie	 radość	 z	 dawania	 siebie	 innym	 jest	
największą	 nagrodą	 z	 obietnic	 zapisanych	
przez	alkoholików	w	książce	z	1939	roku.
W	służbie	dla	AA	otrzymałem	wiele	prak-

tycznych	 doświadczeń	 przydatnych	 w	 życiu	

zawodowym	i	rodzinnym	oraz	zawarłem	wiele	
przyjaźni	 z	 ludźmi	 z	 całego	 świata.	 Udało	 się	
nam	wspólnie	zbliżyć	struktury	służb	AA	w	Pol-
sce	 do	 zasad	 wynikających	 z	 naszych	 Trzech	
Dziedzictw	AA:	Jedności,	Służby	i	Wyzdrowie-
nia.	Czuję	się	małą	cząstką	wielkiej	ogólnoświa-
towej	rodziny	AA,	gdzie	odzyskałem	Boga,	sie-
bie	i	przyjaźń	innych	ludzi.	Wykonywałem	takie	
służby	AA,	jakie	tylko	wskazywało	mi	sumienie	
grupy,	intergrupy,	regionu,	Służby	Krajowej	AA	
w	Polsce	i	dostąpiłem	zaszczytu	pełnienia	służ-
by	na	Mityngu	Służb	AA	w	Europie	i	na	świe-
cie.	Otrzymane	 doświadczenia	 przekładają	 się	
na	mój	osobisty	rozwój	duchowy,	ale	przy	okazji	
służby	w	AA	zdobyłem	też	masę	praktycznych	
umiejętności,	z	których	korzystam	w	codzien-
nym	życiu.	Przekazuję	informacje	dla	służb	AA	
i	 chętnie	 sponsoruję	 nowicjuszy	 w	 służbach,	
sam	czerpię	korzyść	z	tych	relacji,	jak	również	
na	 bieżąco	 sam	 korzystam	 z	 pomocy	 swego	
sponsora	w	AA.
Mój	sponsor	jest	krócej	w	AA	niż	ja,	a	za-

czął	 pić	 alkohol	 dopiero	 wtedy,	 kiedy	 ja	 już	
przestałem,	ale	to	nie	ma	żadnego	znaczenia	
w	naszych	 relacjach.	Poprosiłem	go	o	 spon-
sorowanie,	ponieważ	ujął	mnie	tym,	że	oparł	
swą	trzeźwość	wyłącznie	na	Wielkiej	Księdze	
(jak	ją	nazywa	po	swojemu:	„instrukcja	obsłu-
gi	dla	wyzdrowienia	alkoholika”)	oraz	posiada	
autentycznie	 radosny	 sposób	 podejścia	 do	
siebie,	Programu	AA	i	dzieli	się	tym	z	wielką	
tolerancją,	 taktem	 i	 zrozumieniem	 drugiego	
człowieka,	przez	co	uczy	mnie	pokory	i	pra-
cowitości,	bo,	jak	dostrzegam,	chętnie	spon-
soruje	wiele	osób	w	AA.
Po	 latach	 trzeźwości	 w	 AA	 dopadła	

mnie	 kolejna	 śmiertelna	 choroba	 –	 nowo-
twór	 złośliwy.	 Pomimo	 lat	 w	 Programie	 AA,	
trudno	 było	 zaakceptować	 ją	 na	 początku,	
ale	 uniwersalność	 Dwunastu	 Kroków	 AA	
pozwoliła	 z	 czasem	 pogodzić	 się	 i	 podjąć	
możliwe	 działania	 medyczne.	 Dziś	 jestem	
pilnym	 pacjentem	 (już	 na	 emeryturze	
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zawodowej)	 korzystającym	 z	 terapii,	 co	 daje	
korzystne	 efekty,	 a	 ja	 powierzam	 jeszcze	
bardziej	 swój	 los	 opiece	 Siły	Wyższej	 i	 dalej	
podejmuję	służby	w	AA,	bo	działa	to	na	mnie	
mobilizująco	i	ozdrowieńczo.
Patrząc	wstecz	na	swoją	drogę	ku	trzeź-

wości	 w	 AA,	 widzę,	 jak	 pełnione	 służby	
w	AA	spełniły	w	mym	przypadku	rolę	spon-

sora	Programu	AA,	bo	czuję,	że	moje	życie	
zmieniło	 się	 całkowicie	 –	 jestem	 przecież	
ten	sam,	lecz	nie	taki	sam,	cieszę	się	z	życia	
i	 czuję	 się	 potrzebny	 dla	 innych.	 Życie	 ro-
dzinne	układa	się,	 jestem	szczęśliwym	mę-
żem	i	dziadkiem	oraz	czuję	się	dość	zdrowy,	
choć	nadal	jestem	alkoholikiem.	

Tadeusz AA, Kraków

ROZWÓJ POPRZEZ DZIAŁANIE 
Nasza sonda redakcyjna 

Rozwój	poprzez	działanie	–	proste,	a	jed-
nak	 skomplikowane.	 Jeden	 z	 naszych	 lega-
tów	to	służba,	służba	to	działanie,	odpowie-
dzialność.	Kiedy	trafiłem	do	Wspólnoty	AA,	
byłem	wrakiem	człowieka,	po	jakimś	czasie	
zacząłem	prowadzić	spotkania	i	brać	klucze	
do	sali.	Nie	wiedziałem,	że	już	służę.	Podją-
łem	następne	służby:	skarbnika,	kolportera	
intergrupy,	 jeździłem	na	warsztaty,	niosłem	
posłanie	 na	 detoksie.	 Powoli	 odkrywałem,	
że	to	jest	coś,	co	prowadzi	mnie	przez	trzeź-
we	życie.	Dzięki	temu	spłacam	swój	dług	za	
nowe	trzeźwe	życie.	

Pogody ducha i szczęśliwych 24 godzin!
Sebastian, 41 lat, grupa „Bartek”

Ciężko	w	kilku	zdaniach	napisać	o	zmia-
nie.	Gdy	przyszłam	do	AA	po	kolejnym	poby-
cie	na	odwyku,	nadal	nie	umiałam	rozmawiać	
z	ludźmi	i	bałam	się	ich.	W	AA	ludzie	poko-
chali	mnie	taką,	jaka	jestem.	A	teraz	ja	uczę	
się,	 jak	 kochać	 siebie	 i	 innych.	 Powrót	 do	
zdrowia	dla	mnie	to	ciągła	nauka	i	odkrywa-
nie	życia	już	z	zupełnie	z	innej	strony.	Wiem,	
że	bez	AA	mój	rozwój	byłby	niemożliwy.	

Ania AA

Rozwój	 poprzez	 działanie?	 Dla	 mnie	
w	 tej	 chwili	 najważniejsze	 jest	 utrzymanie	
trzeźwości.	 Ażeby	 to	 robić,	 muszę	 żyć	 we-
dług	 pewnych	 zasad,	 które	 jakby	 przy	 okazji	
„wymuszają”	mój	rozwój.	Wyjście	z	domu	na	
mityng	 wymaga	 reorganizacji	 czasu,	 pewnej	
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logistyki.	Dotarcie	na	mityng	to	jest	konkretne	
działanie.	 Nawiązywanie	 nowych	 znajomości	
na	 mityngach,	 rozmowy	 z	 przyjaciółmi,	 czy	
nawet	 tylko	 wysłuchanie	 innych,	 to	 też	 jest	
dla	mnie	pewien	rodzaj	rozwoju.	Na	poważne	
przerabianie	 Dwunastu	 Kroków	 nie	 jestem 
jeszcze	gotowy,	ale	staram	się	żyć	według	tych	
zasad	i	dzieje	się	to	jakby	samoistnie.	Zupełnie	
inaczej	 reaguję	 na	 przeciwności,	 inaczej	 od-
bieram	też	radości,	mam	większy	dystans	do	
siebie	i	świata.	Pracuję	tylko	nad	utrzymaniem	
trzeźwości,	a	przy	okazji	chyba	staję	się	innym	
człowiekiem,	 może	 lepszym?	 Nie	 wiem.	 Te	
proste	działania	mają	chyba	wpływ	na	mój	roz-
wój,	jeszcze	rok	temu	nawet	bym	o	takich	roz-
ważaniach	nie	pomyślał,	już	nie	mówiąc	o	tym,	
żebym	się	jeszcze	tym	z	kimś	podzielił.	

Jarek Z. 

Każde	przedsięwzięcie,	chęć	osiągnięcia	
jakiegoś	 efektu,	 to	 działanie,	 np.	 jak	 chcę	
mieć	 kaloryfer	 na	 brzuchu,	 to	 ćwiczę;	 jak	
chcę	 być	 trzeźwa,	 to	 obserwuję	 siebie,	 ko-
rzystam	 z	 zaleceń	 terapeutów,	 literatury,	
stosuję	Dwanaście	Kroków,	 pomagam,	 słu-
cham.	Dla	mnie	nierealizowanie	choć	jednej	
czynności	z	wymienionych,	może	skutkować	
brakiem	równowagi	i	problem	gotowy.	

Anna S.

Nie	 wiem,	 skąd	 to się	 bierze,	 ale	 moje	
zaangażowanie	w	życie	Wspólnoty	–	mityngi,	
warsztaty,	spotkania,	służby,	niesienie	posła-
nia	 –	 powoduje,	 że	moje	 życie	 się	 zmienia.	
Przywracanie	 zdrowych	 zachowań	 i	 emo-
cji	 jest	 zauważalne	 przez	 moje	 otoczenie.	
Osiemnaście	 miesięcy	 we	 Wspólnocie	 jest	
jak	 wielokierunkowe	 studia	 życia.	 Niewia-
rygodny	 postęp	 nastąpił	 podczas	 pracy	 ze	
sponsorem	„na	Krokach”.	Wiem,	że	nie	mogę	
się	 „zasiedzieć”.	 Paliwem	 mojego	 rozwoju	
jest	działanie	poprzez	realizację	Dwunastego	
Kroku,	 literaturę	 i	 spotkania	 na	 mityngach,	

detoksach,	odwykach	i	w	zakładach	karnych.	
Wszędzie	 tam,	 gdzie	 dzieląc	 się	 własnym	
doświadczeniem	 dotyczącym	 powrotu	 do	
zdrowia,	 pomagam	 innym	 i	 sobie.	 Tym	 sa-
mym	 mam	 gwarancję	 osobistego	 rozwoju.	
Wszystko,	co	dostaję	od	Wspólnoty	AA,	daje	
mi	zarówno	chęć	do	rozwijania	swoich	pasji,	
jak	 i	 determinację	 w	 pracy	 zawodowej.	 To	
wszystko	 razem	 działa	 jak	 skrzynia	 biegów,	
która	nadaje	bieg	mojemu	trzeźwemu	życiu.

Wojtek O. 

Mam	 małego	 synka,	 który	 ma	 osiem	
miesięcy,	 i	 każdego	 dnia	 dostrzegam,	 jak	
się	 zmienia.	Widzę,	 jak	 się	 rozwija,	 jak	 po-
znaje	 nowe	 rzeczy,	 próbuje	 siadać,	 podno-
sić	się.	Dzieje	się	 tak	nie	dlatego,	że	sobie	
tak	postanowił,	ale	dlatego,	że	działa	–	robi	
coś	w	 tym	kierunku,	ćwiczy,	 trenuje,	 anga-
żuje	się.	 I	dokładnie	 tak	samo	 jest	ze	mną.	
Chcąc	się	rozwijać,	muszę	robić	coś	w	tym	
kierunku.	 Każdego	 dnia	 stosuję	 Program,	
bo	 to	 przecież	 program	 działania.	 Każdego	
dnia	uznaję	swoją	bezsilność	 i	proszę	Boga	
o	wsparcie,	modlę	się,	medytuję.	Jeżdżę	na	
mityngi	do	zakładów	karnych,	do	ośrodków	
odwykowych.	 Korzystam	 też	 z	 warsztatów	
i	tym	podobnych	form.	Jest	tego	sporo,	ale	to	
poprzez	działanie	rozwijam	się,	co	przekłada	
się	na	moje	życie	osobiste.	Staję	się	lepszym	
człowiekiem	i,	co	dla	mnie	niezwykle	ważne,	
mogę	być	bardziej	pomocny	dla	tych,	którzy	
jeszcze	cierpią.

Rafał AA
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MIAŁAM PRZECIEŻ DOBRE ŻYCIE
Codziennie zdarzają się małe cuda, których wcześniej nie dostrzegałam. 

I cudem dla mnie jest to, gdy ktoś nowy trafia do Wspólnoty i zostaje. 
To są nasze wspólne osiągnięcia.

Gdyby	kilka	lat	temu	ktoś	powiedział	mi,	
że	moje	 życie	 zmieni	 się	 całkowicie,	 chyba	
bym mu	nie	uwierzyła.	Miałam	przecież	cał-
kiem	dobre	życie,	radziłam	sobie	ze	wszyst-
kim	 –	 przynajmniej	 tak	 mi	 się	 wydawało.	
Czasem	tylko,	będąc	nieco	zagubiona	w	ży-
ciu,	sięgałam	po	alkohol.	W	jakimś	momen-
cie	stał	się	on	moim nieodłącznym	przyjacie-
lem,	by	z	czasem	stać	się	moim	wrogiem.	
Kiedy	 moja	 rodzina:	 mąż,	 córka,	 ciocia	

stwierdzili,	 że	 coś  niedobrego	 dzieje	 się	
ze	 mną	 i	 ten	 stan	 wzmacniany	 jest	 przez	
coraz	 częstsze	 sięganie	 po	 alkohol,	 posta-
nowiłam	 dokonać	 zmian.	 To	 był	 pierwszy	
krok	 w	 rozwoju.	 Bardzo	 pragnęłam	 nie	
pić,	 pozbyć	 się	 obsesji,	 która	 coraz	 czę-
ściej	 była  w	 mojej	 głowie.	 Pełna	 wstydu,	
bólu,	 smutku,	 żalu	 zaczęłam	 moją	 pierw-
szą  terapię.	 Na  początku	 nie	 rozumiałam	
wielu	 spraw,	 a	 także	 nie	 widziałam	 się	
wśród	 ludzi,	którzy	przychodzili	na	terapię.	
Najtrudniejsze	 było	 przyznanie	 się	 przed	
sobą,	 że	 mam	 problem	 i	 że	 alkoholizm	
to	 choroba,	 która	 mnie  dopadła.	 Jednak	
słowa,	postawa	i	pokora	mojego	pierwszego	
terapeuty,	 alkoholika	 niepijącego	 od	
ponad trzydziestu	lat,	powoli	zaczęły	do	mnie	
docierać.	Po	namowie	terapeuty	udałam	się	
na	swój	pierwszy	mityng.	
W	towarzystwie	samych	wówczas	męż-

czyzn	 czułam	 się	 wystraszona	 i	 zagubiona,	
ale	 ciepło,	 dobroć	 i	 nadzieja,	 które	 biły  od	
tych	 ludzi,	 przekonały	mnie,	 że	 jestem	we	
właściwym	 miejscu.	 Zaczęłam	 uczęszczać	
na	mityngi,	czekałam	na	piątek,	aby	spotkać	
się	z	podobnymi	do	mnie	ludźmi.	Z	czasem	

zaczęłam	się	udzielać.	Po	prostu	robiłam,	co	
trzeba.	Moje działania	w	postaci	mycia	szkla-
nek,	 parzenia	 kawy,	 sprzątania,	 prowadze-
nia	 mityngów,	 potem	 praca	 w	 intergrupie,	
warsztaty	 czy	mityngi	 spikerskie	 spowodo-
wały,	 że	 bardzo	 się	 rozwinęłam.	 Poznałam	
wielu	 wspaniałych	 ludzi,	 którzy	 w	 każdej	
chwili  służą	 pomocą.	 Ja	 również	 stałam	się	
otwarta,	odważna	i	całkiem	zmieniona	przez	
swoje	działania.	Pierwsze	mityngi nie	nale-
żały	 do	 łatwych.	Mówili	 tam	o	 jakimś	Pro-
gramie,	 czytali	Kroki,	 Tradycje,	 a	 ja	 nie	 za	
bardzo	to	rozumiałam,	ale słuchałam	i	z	każ-
dego	 spotkania	 coś	 dla	 siebie	 brałam.	 Po-
kora	 i	 cierpliwość	 spowodowały,	 że	 bardzo	
się	 zmieniałam.	 Chęć	 życia	 bez	 alkoholu	
i	pragnienie	trzeźwości	były	tak	wielkie,	że	
jestem	dzisiaj	trzeźwa.	Działam	w	nowo	po-
wstałej	grupie	w	małej	miejscowości,	co	daje	
mi	ogromną	radość	i	siłę	do	dalszych	działań.
Nie	 wiem,	 co	 będzie	 jutro,	 żyję	 tu	

i	 teraz.	Codziennie	 zdarzają	 się	małe	 cuda,	
których	 wcześniej	 nie	 dostrzegałam.	 I	 cu-
dem dla	mnie	jest	to,	gdy	ktoś	nowy	trafia	do	
Wspólnoty	 i  zostaje.	To  są	 nasze	wspólne	
osiągnięcia.	 Dzisiaj	 mówię,	 że	 jestem	
szczęśliwa,	że	to	co	otrzymałam,	staram	się	
oddać	 ze	 zdwojoną	 siłą.	 Dzielę	 się	 swoim	
doświadczeniem,	siłą  i	nadzieją.	Cieszę	się,	
że	 jest	coraz	więcej	kobiet,	że	nie	boją	się,	
próbują,	walczą	o	siebie	 i	 swoje marzenia.	
I	to jest	piękne.	Nie	chciałabym	tego	stracić.	
Warto	być	 trzeźwym	przede	wszystkim	dla	
siebie.	W	tym	wszystkim	wspiera	mnie	moja	
rodzina	i	mój	Bóg,	a	Modlitwa o pogodę ducha 
jest	ze	mną	na	co	dzień.	Mam	w	sobie	ogrom-
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ną	wdzięczność	za	moją	 trzeźwość,	 a	 co	za	
tym	 idzie,	 wolność.	 Robię	 kolejne	 roczni-
ce	 swojej	 trzeźwości	 dla	 siebie,	 ale	 przede	
wszystkim	dla	Wspólnoty,	gdzie	narodziłam	
się	na	nowo.	Rozumiem	też,	że	praca	na	Pro-
gramie	 Dwunastu	 Kroków	 jest	 nieustająca	

i	będzie	trwać	u	mnie	do	końca	moich	dni,	bo	
to	jest	Program	na	życie.	Jestem	szczęściarą	
i	dziękuję	Bogu	za	wszystkich	napotkanych	
ludzi	na	drodze	mojej	trzeźwości.	Zatem	do	
zobaczenia	w	trzeźwości.

Wdzięczna Joanna AA

CHYBA NIEŹLE ODROBIŁEM 
LEKCJE W AA

W AA każdy z nas ma niesamowitą okazję przeżywać rozkwit utajonych 
w sobie możliwości rozwoju. Jest tylko jeden warunek: otwarty umysł na to, 

co widzisz, słyszysz i czujesz.

Kiedy	po	wielu	cierpieniach	zjawiłem	się	
na	terapii	odwykowej	 i	zapragnąłem	innego	
życia	 ani	 przez	 chwilę	 nie	 zastanawiałem	
się,	co	to	miało	oznaczać.	Wówczas	jedynym	
moim	problemem	było,	jak	mi	się	wydawało,	
nadmierne	picie.	
W	 trakcie	 odwyku	 jednocześnie	 zaczą-

łem	uczestniczyć	w	naszej	ledwie	co	powsta-
łej	grupie	AA.	Wszyscy	byli	wychowankami	
terapii	 i	 nikt	 nie	miał	 pojęcia	 o	 tym,	 czym	
jest	grupa	AA	i	o	zasadach,	 jakimi	powinna	
kierować	się	grupa.	Już	co	nieco	usłyszałem	
o	 rozwoju	na	 terapii,	 ale	nie	bardzo	o	dzia-
łaniu,	 które	 powinno	 napędzać	 ten	 rozwój.	
Zasiedziałem	się	na	swojej	grupce	 i	niemal	
programowo	nie	angażowałem	się	w	cokol-
wiek.	I	tak	latka	leciały.	Przez	pierwszy	rok	
czy	dwa	leciałem	jeszcze	na	euforii	związa-
nej	z	odkryciem	faktu,	że	można	żyć	bez	al-
koholu.	Ale	jak	długo	tak	można?	Niedługo.
Moja	 żona	 szybko	 się	 przekonała,	 że	

w	 domu	 nie	 było	 wcale	 lepiej,	 ale	 jeszcze	
gorzej.	Ba!	Nawet	modliła	się	o	mój	powrót	
do	 picia,	 bo	 jak	mówiła,	wtedy	 było	 źle,	 ale	
po	 rzuceniu	przeze	mnie	picia	–	 zaczęło	 się	
piekło.	Wiedziałem,	że	powrót	do	picia	to	już	

koniec,	postanowiłem	za	wszelką	cenę	utrzy-
mać	 trzeźwość.	Wtedy	 nie	 bardzo	 odróżnia-
łem	trzeźwość	od	abstynencji.	Dziwiłem	się,	
że	nie	pijąc	już	kilka	lat,	wciąż	mi	się	nie	ukła-
da.	 I	 nie	wiedziałem	 dlaczego.	Wymyślałem	
sobie	 różne	 teorie	na	 ten	 temat.	W	 tamtym	
czasie	można	było	mnie	nazwać	jedynie	cho-
dzącym	wulkanem,	ziejącym	złością	i	agresją,	
na	lewo	i	prawo.	Aż	w	końcu	przyłożyłem	się	
do	rozpadu	swojej	grupy.	W	dwa	lata	w	Ozim-
ku	nie	było	grupy	AA.	Bałem	się	zapicia	i	po-
stanowiłem	znaleźć	swoje	miejsce	na	grupie	
AA	w	pobliskim	większym	mieście.	
Trafiłem	w	Opolu	 na	 grupę	AA	 „Eleute-

ria”.	Tam	zacząłem	robić	rzeczy,	na	które	nie	
miałem	zgody	na	swojej	grupie.	Tam	było	jakoś	
inaczej.	Na	początek	 zgłosiłem	się	 do	 służby	
mandatariusza.	Nigdy	nie	zapomnę	pierwsze-
go	spotkania	intergrupy,	gdzie	miałem	coś	po-
wiedzieć	o	reprezentowanej	grupie.	Co	chwilę	
zatykałem	się,	ale	jakoś	podołałem.	I	spodobało	
mi	się	to.	Po	pewnym	czasie	zacząłem	zauwa-
żać	w	sobie	zmiany.	Daleko	mi	było	jeszcze	do	
sponsorowania,	ale	te	pierwsze	doświadczenia	
zaczęły	mnie	nastawiać	na	właściwe	tory.	Kie-
dy	 zakończyłem	 służbę	mandatariusza,	 nada-
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rzyła	się	okazja	podjęcia	służby	kolportera	lite-
ratury	AA	Intergrupy	Śląska	Opolskiego.	Aby	
móc	 efektywnie	 rozprowadzać	 literaturę	AA,	
zacząłem	się	w	nią	wczytywać	 i	wtedy	mnie	
olśniło.	 Wyczytałem	 w	 niej	 fantastyczne	 do-
świadczenia	i	sprawy,	o	których	mi	się	nie	śni-
ło.	Straciłem	kilka	ładnych	lat	na	udowadnianiu	
sobie	i	innym,	że	jestem	na	dobrej	drodze.	A	tą	
droga	było	tylko	uczestnictwo	w	mojej	grupie	
i	żadnego	innego	odwiedzania	sąsiednich	grup.	
Ta	służba	była	kluczowa	w	następnych	la-

tach,	 to	ona	zadecydowała	o	dalszych	moich	
losach.	 Kiedy	 podejmowałem	 się	 kolejnych	
zadań	 w	 AA,	 ciągle	 wracałem	 do	 naszej	 li-
teratury,	 bo	 tam	 znajdywałem	 odpowiedzi	
na	niemal	wszystkie	dręczące	mnie	pytania.	
A	jednym	z	nich	było	sponsorowanie.	To	był	
czas	moich	nieustających	lęków,	które	często	
paraliżowały	mnie	do	tego	stopnia,	że	tak	jak	
dawniej,	kiedy	piłem,	tak	i	teraz,	kiedy	nie	pi-
łem,	uciekałem	przed	problemami.	Przestać	
pić	było	ciężko,	ale	nauczyć	się	żyć	–	to	dopie-
ro	było	wyzwanie.	Okazało	się,	że	kluczową	
sprawą	 było	 sponsorowanie.	Nie	można	 iść,	
jak	 to	 się	 mówi	 w	 AA,	 drogą	 szczęśliwego	
przeznaczenia,	 bez	 rozliczenia	 się	 ze	 swoje-
go	 życia.	W	 trakcie	 pracy	 ze	 sponsorem	 na	
Programie	 powrotu	 do	 zdrowia	 poznałem	
Tradycje,	 bo	 służbę	 rozpocząłem	 już	 wcze-
śniej.	 Zacząłem	 się	 przekonywać,	 że	 służba	
jest	 sprawdzeniem	 tego,	 czego	 nauczyłem	
się	w	Programie	Dwunastu	Kroków,	bo	kie-
dy	rozpocząłem	pierwsze	kroki	w	służbie,	nie	
miałem	pojęcia,	tak	naprawdę,	o	niczym.	Co	
najwyżej	dopytywałem	się	 ludzi	z	większym	
doświadczeniem,	 jak	 to	 czy	 tamto	 zrobić.	
Najtrudniej	było	rozkręcić	w	sobie	pewnego	
rodzaju	koło	zamachowe	i	tak	naprawdę	przy-
musić	się	do	pewnych	rzeczy,	które	po	prostu	
trzeba	 zrobić	w	AA.	Bez	 zaangażowania	 się	
w	swoje	wyzdrowienie	nie	można	oczekiwać	
gruntownych	 zmian,	 a	 te	 zmiany	mogą	 być	
motorem	kolejnych	zmian.	

Z	 czasem	 zrozumiałem,	 że	 moje	 grun-
towne	zmiany	mogą	mieć	też	wpływ	na	moją	
grupę.	 Kiedy	 powróciłem	 do	 Ozimka,	 aby	
na	 nowo	 zainicjować	 powstanie	 grupy	 AA,	
nie	 bardzo	wiedziałem,	 jak	 się	 za	 to	 zabrać.	
Całe	 szczęście,	 że	 już	 byłem	na	Programie,	
a	przez	to	miałem	już	wielu	przyjaciół	w	AA,	
którzy	mnie	w	 tym	wspierali.	Ale	 tak	 samo	
jak	w	sponsorowaniu,	nikt	 inny	tylko	ja	sam	
musiałem	podjąć	 pewne	 działania,	 tak	 samo	
było	z	reanimacją	grupy	AA.	Wszędzie	słysza-
łem	gorące	głosy	wsparcia,	ale	nikt	 inny	 jak	
ja	sam	(bo	na	początku	byłem	tylko	sam)	nie	
zrobi	za	mnie	tej	czarnej	roboty	polegającej	na	
osobistym	kontakcie	z	ewentualnymi	kandy-
datami	do	grupy	AA.	Wtedy	dotarło	do	mnie,	
że	jeśli	na	grupie	nie	ma	mądrego	przewodni-
ka	czy	powiedzmy	lidera,	to	może	się	nic	nie	
wydarzyć	na	takowej	grupie,	a	na	pewno	nic	
trwałego	i	przewidywalnego.	
Często	 spotykam	 grupy,	 w	 których	 tak	

naprawdę	panuje	bezwład	decyzyjny	i	organi-
zacyjny,	i	choć	wiadomo,	że	sumienie	grupy	to	
podstawa,	jeśli	nie	ma	osoby	czy	grupy	osób	
mających	doświadczenie	w	AA,	którzy	są	mo-
torem	rozwoju,	to	grupa	może	być	pogrążona	
w	totalnym	marazmie.	Miałem	już	wcześniej-
sze	doświadczenia	z	działalności	poprzedniej	
grupy	 z	 naszej	 miejscowości	 i	 już	 dobrze	
wiedziałem,	 czego	 nie	 należy	 robić.	 Swo-
ją	 drogą,	 sponsorowanie	 zapukało	 do	 mnie,	
w	 zdaje	 się,	 najlepszym	 momencie,	 kiedy	
musiałem	się	wyjątkowo	sprężyć.	Musiałem	
nauczyć	 się	 cierpliwości,	 systematyczności,	
roztropności	i	wytrwałości.	To	była	dla	mnie	
prawdziwa	lekcja,	której	chyba	nie	przeoczy-
łem,	bo	dokładnie	to	samo	musiałem	później	
w	 przyszłości	 zastosować	 w	 swoim	 rodzin-
nym	domu.	I	udało	się,	a	może	nie	tyle	uda-
ło	się,	co	po	prostu	zapracowałem	na	lepsze	
rodzinne	 życie.	 Z	 czasem	 grupa	 stawała	 się	
coraz	bardziej	prężna,	zaczęły	wyrastać	nowe	
osobowości.	Cieszyłem	się	coraz	bardziej,	ale	
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stopniowo	zaczęło	coś	szwankować:	przepy-
chanki,	nieporozumienia	i	osobiste	animozje.	
To	 były	 sygnały.	 Jestem	 człowiekiem,	 który	
poszukuje	odpowiedzi	na	różne	pytania.	Oka-
zało	się,	że	czas	usunąć	się	nieco	w	cień.	Lu-
dzie	którzy	są,	czy	byli,	założycielami	grupy	
muszą	być	czujni	i	przygotowani	na	to,	aby	we	
właściwym	czasie	dla	dobra	grupy	po	prostu	
przekazać	stery	młodszym,	rześkim	AA	z	no-
wymi	pomysłami	na	dalszy	rozwój	i	funkcjo-
nowanie	grupy	AA.	Tak	jak	prawdopodobnie	
wielu	członków	AA,	tak	i	ja	zacząłem,	jak	to	
się	mówi	w	 języku	Anonimowych	Alkoholi-
ków,	 „krwawić”.	To	dość	naturalne	 i	 dotyka	
wielu	AA,	ale	jeśli	czegoś	z	tym	się	nie	zrobi,	
to	może	się	to	źle	skończyć	dla	„krwawiące-
go”.	Okazało	się,	że	było	to	dla	mnie	zbawien-
ne	doświadczenie,	bo	wtedy,	kiedy	usunąłem	
się	na	grupie	w	cień,	na	nowo	odnalazłem	się	
w	moim	domu.	Chyba	dopiero	wtedy	jako	mąż	
i	ojciec.	Po	raz	pierwszy	czułem	się	tam	jak	
w	rodzinnym	gnieździe,	w	którym	było	mi	po	
prostu	dobrze.	
Radzenia	sobie	w	życiu	nauczyło	mnie	AA	

i	to	czego	tam	się	nauczyłem,	z	powodzeniem	
wprowadziłem	w	 rodzinne	 życie.	 Kiedyś	 był	
czas,	kiedy	źle	się	czułem	w	domu,	ale	dlatego,	
że	to	ja	nie	umiałem	żyć.	Z	nikim	nie	potrafiłem	
rozmawiać,	dzielić	się	swoimi	uczuciami,	prze-
żywać	 emocji	 –	 szczególnie	 tych	 przykrych.	
A	przecież	ból	i	cierpienie	są	elementami	życia	
każdego	 człowieka,	 nie	 tylko	 alkoholika.	 Był	
czas,	kiedy	nie	bardzo	wiedziałem	co	z	tym	fan-
tem	zrobić,	nie	chciałem	przeżywać	tych	przy-

krych	uczuć,	ale	nie	ma	innego	wyjścia,	jak	się	
z	 nimi	 po	 prostu	 zaznajomić,	 oswoić	 i	 zaak-
ceptować.	Dzisiaj	bywa,	że	czasami	coś	mnie	
trapi,	coś	gnębi,	ale	staram	się	nie	okazywać	
tego	bliskim.	Czasami	nie	warto	obarczać	bli-
skich	problemami,	których	nie	są	w	stanie	roz-
wiązać.	Nie	wszystkie	sprawy	można	załatwić	
od	ręki,	stąd	konieczność	przeczekania	takich	
stanów	 do	momentu	możliwości	 rozwiązania	
problemu.	Nieprzyjemne	uczucia	 i	emocje	są	
dla	mnie	bardzo	ważnym	wskaźnikiem	mojego	
rozwoju.	Można	się	oszukiwać,	wymyślać	so-
bie	różne	powody	rodzinnych	nieporozumień,	
ale	 tak	 samo	 jak	 w	 grupie	 AA	 byłem	moto-
rem	 zmian	 na	 lepsze,	 tak	 samo	 na	 początku	
i	 ja	zapoczątkowałem	zmiany	w	moim	domu.	
Powtarzam	 –	 na	 początku,	 bo	 później	 żona,	
widząc	moje	osobiste	zaangażowanie,	zaczęła	
wierzyć	w	moje	dobre	 intencje	 i	 ona	wycho-
dziła	naprzeciw	różnym	moim	inicjatywom.	Aż	
dziw	bierze,	że	do	AA	trafiłem	tylko	po	to,	aby	
przestać	 pić,	 a	 tu	 taka	 niespodzianka.	W	AA	
każdy	z	nas	ma	niesamowitą	okazję	przeżywać	
rozkwit	utajonych	w	sobie	możliwości	rozwo-
ju.	Jest	tylko	jeden	warunek:	otwarty	umysł	na	
to,	co	widzisz,	słyszysz	i	czujesz.	Na	początku	
było	mi	dobrze	tylko	w	AA,	potem	poczułem	
się	dobrze	i	poza	AA.	I	o	to	chodzi.	Nie	moż-
na	zamykać	się	tylko	w	AA,	a	przez	pierwsze	
lata	tak	właśnie	zrobiłem.	Dzisiaj,	kiedy	widzę	
radosne	oczy	mojej	żony,	tak	sobie	myślę,	że	
chyba	nieźle	odrobiłem	lekcje	w	AA.	

Adam AA z Opolszczyzny

http://zdroj.aa.org.pl/
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SZCZYPTA DZIAŁANIA 
Nadal jestem aktywny w AA, jeszcze ciągle aktywny 

i pewnie tak pozostanie. Entuzjazm i idealizm 
przy odpowiednich genach dają długie życie.

W	komentarzu	do	jednej	z	Tradycji	w	na-
szej	książce	Dwanaście Kroków i Dwanaście 
Tradycji	 możemy	 przeczytać	 takie	 stwier-
dzenie:	 „Alkoholicy	 to	 zbankrutowani	 ide-
aliści”.	 Podobne	 spostrzeżenie	 można	 też	
odszukać	w	Wielkiej	Księdze:	„Alkoholicy	to	
entuzjaści”.	 Tak	 przynajmniej	 brzmi	w	 tłu-
maczeniu,	którym	dotąd	się	posługiwałem.	
Nie	odczuwam	pragnienia	picia	(ang.	cra-

ving),	 więc	 nie	 będę	 szukał	 tego	 fragmentu	
w	 poprawionym	 tłumaczeniu,	 bo	 nie	 zacho-
wano	numeracji	stron,	ale	kiedy	wreszcie	po	
latach,	za	którymś	tam	razem,	przeczytałem	
ten	fragment,	zobaczyłem	w	nim	siebie.	Każ-
dy	człowiek	posiada	jakieś	ideały,	którym	sta-
ra	się	sprostać.	Mnie	zawsze	pociągały	takie,	
które	nie	 były	 łatwe	do	osiągnięcia.	Ale	 też	

kiedy	 robiłem	 ich	 przegląd	 z	 pomocą	 Kro-
ku	Czwartego,	 to	 zauważyłem,	 że	 posiadały	
jedną	cechę	–	raz	na	zawsze	miały	wszystko	
uporządkować.	 Żeby	 upewnić	 czytelników,	
że	redaktor	nie	wymyślił	sam	tego	artykułu,	
tylko	poprosił	mnie	(tak	się	złożyło,	że	byłem	
pod	 ręką),	 podam	 jeden	 konkretny	 przykład	
–	 uniwersalny	 język	 esperanto,	 którego	 się	
nauczyłem.	To	będzie	mój	podpis,	 bo	wypo-
wiedź	pozostawię	bezimienną.	To	bardzo	fajna	
rzecz,	 ale	 o	 niewielkiej	wartości	 użytkowej.	
Jest	 jego	 sporo	 użytkowników	 i	w	 pewnych	
sytuacjach	staje	się	on	nawet	naturalny,	ale	do	
uniwersalności	mu	daleko.	
Używanie	 alkoholu	 jako	 uniwersalnego	

lekarstwa	 czy	 środka	 na	wszystko	 –	 na	 po-
rażki,	 zwycięstwa,	 smutek	 i	 radość	 –	 to	 był	
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szczyt	uniwersalności	 i	bankructwo.	Ale	nie	
byłem	bierny.	Byłem	aktywny.	Najpierw	szu-
kałem	sposobów	na	umiarkowane	picie,	a	ra-
czej	na	powrót	do	niego.	Wśród	nich	były	i	po-
rady	profesjonalistów.	Nic	nie	działało!	Aż	po	
ostatniej	październikowej	pijackiej	nocy,	gdy	
obudziłem	się	 z	uczuciem	potwornej	 trwogi	
i	nieznajdującym	słów	przekonaniem,	że	nie	
potrafię	pić	i	nie	ma	możliwości	nauczenia	się	
tego.	Chyba	dotyczy	to	Billa,	głowy	nie	dam,	
ale	 gdzieś	 tam	 zapisano:	 „Obsesja	 picia	 zo-
stała	mu	odebrana,	wydawało	mu	się,	że	nie	
mógłby	pić,	nawet	gdyby	chciał”.	To	prawda,	
że	 samo	utrzymywanie	 równowagi	 życiowej	
i	 wypełnianie	 ról	 społecznych	 wymagało	
więcej	wysiłku	niż	zakładałem,	szukając	roz-
wiązania.	 Ale	 jak	 mówi	 inna	 mądrość:	 „nie	
samym	 chlebem	 żyje	 człowiek”.	W	miejscu	
po	alkoholu	pojawiła	się	pustka,	o	której	opo-
wiada	 jedna	 z	historii	 dołączonych	do	ostat-
niego	 wydania	 Wielkiej	 Księgi.	 Ale	 była	 to	
inna	pustka	niż	ta	towarzysząca	piciu	i	trzeba	
ją	 było	 czymś	 zapełnić.	 Próbowałem	wrócić	
do	 starych	 idei.	 Między	 innymi	 do	 języka	
esperanto.	Jeszcze	po	wielu	latach	od	zaprze-
stania	picia,	gdy	już	byłem	w	AA	i	pojawił	się	
internet,	znalazłem	grupę	dyskusyjną,	już	te-
raz	nie	pamiętam	czy	AA-owską,	poświęconą	
trzeźwości,	ale	mało	liczną	i	nieaktywną.	
I	wtedy	moja	Siła	Wyższa,	bez	znaczenia	

jak	 ją	 nazywałem	 i	 sobie	 przedstawiałem,	
postawiła	 na	 mojej	 drodze	 AA.	 Idea,	 która	
korespondowała	 z	 tym,	 co	 przeżyłem	 jakieś	
dwa	lata	wcześniej.	W	tym	czasie	przeżyłem	
cenne	 doświadczenie	 nieskutecznej	 pomo-
cy	 koledze	 z	 odwyku.	 AA	 umiało	 opisać	 to,	
co	przeżyłem	 i	 zalecało	przekazywanie	 tego	
dalej,	 więc	 od	 razu	 i	 coraz	 pełniej	 się	 w	 to	
zaangażowałem.	Było	też	tam	pełno	różnych	
teorii,	bo	 istotą	 i	bogactwem	Wspólnoty	 jest	
różnorodność,	a	że	literatury	wtedy	było	nie-
wiele,	to	i	studiujących	ją	było	jeszcze	mniej,	
i	przewijały	się	różne	teorie.	 Jedną	z	najcie-

kawszych	 lektur,	 które	 były	 wtedy	 modne	
w	AA,	był	np.	Sekret milionera.	Bodaj	któraś	
z	 konferencji	 służb	 światowych	 przebiegała	
nawet	 pod	 hasłem	 „Jedność	 w	 różnorodno-
ści”	(„Unity	in	Diversity”),	mnie	jednak	urze-
kło	działanie.	
Ja	 też	 nie	 należałem	 do	 studiujących,	

choć	szybko	zaopatrzyłem	się	we	wszystko,	
co	wtedy	było	dostępne.	Wydawało	mi	się	to	
jakieś	 siermiężne	 i	 nie	obiecywało	 szybkich	
sukcesów,	choć	na	tym	mi	już	bardzo	nie	zale-
żało.	Ale	działanie	mnie	pociągało.	Zakładanie	
nowych	 grup,	wyjazdy	 na	 rocznice,	 głównie	
rocznice	grup	–	nawet	bardzo	daleko	od	miej-
sca	 zamieszkania,	 różnej	maści	 konferencje,	
na	których	spieraliśmy	się,	jak	najskuteczniej	
zanieść	posłanie	tym,	którzy	jeszcze	cierpią.	
Przykładowo	na	konferencji	w	Ornecie	mia-
łem	nawet	przyjemność	spierać	się	ze	wspa-
niałym	Józefem	Janem	na	temat	zastosowanej	
przez	niego	metody	tłumaczenia	Codziennych 
refleksji.	Pamiętacie	tę	niebieską	książeczkę?	
Moja	gdzieś	przepadła.	Raczej	nie	zgubiłem,	
komuś	ją	pożyczyłem	albo	podarowałem,	jak	
ukazał	się	poprawiony	przekład.	Żałuję.	Czas	
przyznał	rację	mnie,	ale	to	dziś	 już	zupełnie	
bez	znaczenia.	Działanie	pozwalało	mi	pozna-
wać	Program	poprzez	ludzi.
AA	 też	 miało	 dla	 mnie	 coś	 z	 takiej	 idei	

uniwersalności.	Byłem	przekonany,	że	to	tylko	
kwestia	czasu,	gdy	dzięki	naszemu	wspaniałe-
mu	Programowi	i	Wspólnocie	kwestia	alkoholi-
zmu	zostanie	rozwiązana.	Jakoś	zignorowałem	
dość	znaną	wtedy	wypowiedź	z	„Grapevine’a”,	
spolszczoną	przez	wspaniałego	doktora	Wierz-
bickiego:	 „Bóg	 przemawia	 do	 Anonimowych	
Alkoholików”.	 Ale	 rezultaty	 działań	 nie	 były	
porywające.	 Może	 dlatego,	 że	 ich	 głównym	
celem	była	ochrona	mnie	samego	przed	bez-
czynnością.	Zwróciłem	się	więc	ku	literaturze.	
To	też	było	działanie.	Długie!	Jak	mówi	jedno	
z	 powiedzeń	 z	 takiej	 nie	 należącej	 do	 naszej	
oficjalnej	literatury,	książeczki,	ale	zawierającej	
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AA-owskie	mądrości:	„Ładnych	parę	lat	zajęło	
mi	poznanie	tych	czarnych	 linijek	w	Wielkiej	
Księdze,	 czyli	 treści	 zawartej	 nie	 między	
wierszami”.	 Stamtąd	 dowiedziałem	 się,	 że	
to	 praca	 twarzą	 w	 twarz	 z	 innym	 pijakiem	
zabezpiecza	 przed	 wywrotką	 (zapiciem),	
a	nie	masowe	akcje.	Trwanie	 i	aktywność	na	
rzecz	 tej	 jednej	 konkretnej	 grupy	 czyni	 AA	
dostępnym,	a	nie	spoty	w	telewizji.
Oto	 przykład	 sprzed	 co	 najmniej	 dzie-

cięciu	 lat.	Pełniłem	służbę	delegata	pewnej	
grupy	do	intergrupy	grup	wirtualnych	z	racji	
jako	takiej	znajomości	angielskiego.	Na	nasz	
adres	kontaktowy	wpłynęła	prośba	–	pytanie	
o	pomoc	w	uzyskaniu	Wielkiej	Księgi	po	pol-
sku.	 Autorką	 prośby	 była	 księgowa.	 Nowa	
właścicielka	 motelu,	 w	 którym	 pracowała,	
okazała	 się	 być	 alkoholiczką	 i	 w	 pewnym	
momencie	poprosiła	ją	o	pomoc,	bo	wiedzia-
ła	 o	 jej	 przynależności	 do	 AA.	Okazało	 się	
jednak,	że	praca	w	oparciu	o	WK	nie	przy-
nosi	 rezultatów,	 bo	 podopieczna	 księgowej	
jest	 imigrantką	 z	 Polski	 i	 jej	 angielski	 biz-
nesowy	 nie	 wystarcza	 do	 mówienia	 o	 we-
wnętrznych	 i	 duchowych	 doświadczeniach.	
Na	prośbę	do	GSO	(Głównego	Biura	Służb)	
o	egzemplarz	książki	otrzymała	odpowiedź,	

że	aktualnie	nie	ma	w	magazynie.	Napisała	
do	BSK	w	Polsce,	ale	otrzymała	odpowiedź,	
że	nie	mogą	wysłać,	bo	nie	mają	możliwości	
przyjmowania	opłat	z	zagranicy	–	tak	wtedy	
było.	 Zawsze	 mam	 jakiś	 zapasowy	 egzem-
plarz,	więc	zapytałem	o	adres	i	pobiegłem	na	
pocztę.	Za	kilkanaście	dni	dostałem	info,	że	
książka	dotarła	 i	 czy	chciałbym	 jakąś	w	za-
mian.	Wtedy	byłem	ogromnie	ciekaw	książki	
spoza	AA,	ale	o	Wspólnocie,	dotąd	na	polski	
nie	 przetłumaczonej:	Polepszenie. Wewnątrz 
AA.	I	za	jakiś	czas	książka	do	mnie	dotarła.	
Nauczyłem	się	wtedy,	że	nie	każde	działanie	
w	AA	rozwija,	lecz	tylko	to,	które	jest	skie-
rowane	na	zaniesienie	posłania	do	realnego,	
cierpiącego	alkoholika.
Nadal	jestem	aktywny	w	AA,	jeszcze	cią-

gle	aktywny	i	pewnie	tak	pozostanie.	Entu-
zjazm	i	 idealizm	przy	odpowiednich	genach	
dają	 długie	 życie.	 Ale	 dziś	 najważniejsze	
działanie	 to	 codziennie	 zadzwonić	do	 jakie-
goś	 innego	uczestnika.	Nie	 jestem	taki	cał-
kiem	bezinteresowny.	Mam	nadzieję,	że	jak	
już	nie	będą	w	stanie	chodzić	na	spotkania,	
to	do	mnie	też	ktoś	zadzwoni.

Pogody ducha, bezimienny AA-owiec

 ALKOHOLICY TEŻ MAJĄ RODZINY
Niemal każdy na świecie słyszał o mityngach Anonimowych Alkoholików, 

ale niewiele osób wie, że są też spotkania dla rodzin i przyjaciół alkoholików. 
Grupy Rodzinne Al-Anon pomagają tysiącom ludzi na świecie 

odzyskać spokój i radość życia.

Sprawdź, czy Al-Anon jest dla ciebie, wejdź na stronę www.al-anon.org.pl

Stowarzyszenie Służb Grup Rodzinnych Al-Anon
Os. Wichrowe Wzgórze 12c, 61-675 Poznań

Tel.: 61 828 93 07
stowarzyszenie@al-anon.org.pl
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NIEZWYKŁY DAR
Kiedy przyszedłem do Wspólnoty, wciągnął i zatrzymał mnie w niej jej 

Duch, coś niezwykłego w dotychczas znanym mi świecie.

Wspólnota	AA	jest	dla	mnie	niezwykłym	
darem.	Jeszcze	do	niedawna	myślałem,	że	je-
żeli	coś	się	dzieje	przeciwko	niej,	to	nie	może	
być	w	tym	premedytacji,	tylko	nasze	błędy.	Po	
ostatnich	 doświadczeniach	 moja	 wiara	 w	 to	
została	poważnie	zachwiana.	Może	to	jeszcze	
jeden	 dowód	 na	 przenikanie	 tzw.	 „prawdzi-
wego”	 życia	 do	 cudownego	 świata	 Wspól-
noty?	 Mimo	 zaskoczenia,	 że	 można	 być	 do	
tego	 zdolnym,	 z	 drugiej	 strony	 czemu	mnie	
to	dziwi?	Samo	życie…	Ważne,	że	dopiero	te-
raz,	po	dwudziestu	kilku	latach	nieprzerwanej	
abstynencji	i	bycia	w	AA,	spotkało	mnie	takie	
doświadczenie.	
Co	do	tematu,	każda	rzecz	może	być	uży-

ta	dobrze	 lub	źle.	Nóż	służy	do	smarowania	
chleba,	 ale	 również	można	 nim	 skrzywdzić.	
Niewłaściwie	 używane	 dobre	 narzędzia	 AA,	
jak	 wszystko,	 mogą	 zaszkodzić,	 zwłaszcza	
kompulsywnej	 osobowości.	 We	 wszystkim	
potrzebny	 jest	umiar,	 zdrowy	rozsądek,	 roz-
waga.	Sprowadzenie	życia	tylko	do	mityngów,	
ich	nadmiar,	chęć	bycia	tylko	w	tej	rzeczywi-
stości,	to	nie	jest	prawdziwe	życie.	W	AA	na-
bieram	umiejętności,	 by	 żyć	w	prawdziwym	
świecie.	Tam	mam	 „stosować	 te	 zasady	we	
wszystkich	swoich	poczynaniach”.
Taka	kolejna	refleksja:	kiedy	przyszedłem	

do	 Wspólnoty,	 wciągnął	 i	 zatrzymał	 mnie	
w	niej	 jej	Duch,	coś	niezwykłego	w	dotych-
czas	 znanym	 mi	 świecie.	 Tak	 się	 zastana-
wiam,	czy	gdybym	wtedy,	od	razu	został	za-
atakowany	przez	 check-listy	 i	 inne	pomysły	
tego	rodzaju,	czy	bym	potrafił	zostać.	Szcze-
rze?	Znając	siebie,	pewnie	bym	niestety	kazał	
temu	komuś	spieprzać…	Zaskakująca	miłość,	
spokój,	akceptacja	 i	 identyfikacja,	 to	było	to,	

co	mi	na	początku	było	potrzebne,	co	zatrzy-
mało	mnie	w	AA.
Z	 drugiej	 strony,	 za	 chwilę	 nadszedł	mo-

ment,	 w	 którym	 chciałem	 bardzo,	 żeby	 mi	
ktoś	powiedział,	co	i	jak	robić,	jak	działać,	jak	
dojść	 do	 stanów,	 za	 którymi	 nauczyłem	 się	
tęsknić	i	tęskniłem.	Jak	realizować	Program?	
Ważny	jest	właściwy	balans:	praca	versus	du-
chowość.	Nie	chodzi	o	 to,	by	czuć	się	 jak	na	
szkoleniu.	Brakuje	mi	czasem	tego	Ducha	AA.	
Być	może	 teraz,	 ze	 względu	 na	 dynamiczny	
rozwój	Wspólnoty,	musi	już	być	inaczej.	Może	
już	tak,	jak	było	dawniej,	się	nie	da?	Nie	wiem.	
Ale	wiem,	że	szkoda	zatracić	to	niesamowite	
„coś”,	czego	nie	ma	nigdzie	indziej…
Na	 początku	 sednem	 większości	 wy-

powiedzi	 na	 mityngach	 były	 piciorysy.	 Nie	
potrafiliśmy,	 a	może	 i	 nie	mieliśmy	 o	 czym	
więcej	mówić.	Jak	bardzo	to	się	zmieniło.	Na	
przykład	mój	wyjazd	na	50-lecie	AA	w	Anglii	
czy	 25-lecie	 AA	 we	 Włoszech	 diametralnie	
zmieniły	moje	podejście	do	treści,	jak	i	długo-
ści	wypowiedzi.	Dojrzewaliśmy,	dojrzeliśmy.
Tak	 jak	najwięcej	energii	zabiera	ruszenie	

samochodu	 z	 miejsca,	 tak	 najtrudniejsza	 była	
zmiana	mnie	z	osoby	pijącej	w	niepijącą.	Bar-
dzo	 jestem	 wdzięczny	 mojemu	 pierwszemu	
sponsorowi,	że	mi	w	tym	przeistoczeniu	towa-
rzyszył.	 Oczywiście,	 cały	 czas	 potrzebne	 jest	
działanie	i	energia,	nie	chcę	jednak	zapomnieć	
o	tej	wielkiej	i	spektakularnej	zmianie.	Czasem,	
z	perspektywy	wydaje	mi	się,	 że	było	 to	pro-
ste	i	łatwe.	Nie,	to	było	niezwykłe	i	kluczowe.	
Uświadamia,	przypomina	mi	to	bywanie	w	Za-
kładzie	Karnym	w	Wiśniczu,	gdzie	nasi	bracia	
w	 chorobie	mają	 największy	 problem	właśnie	
z	 tym.	 Najczęstsze	 pytanie	 dotyczy	 tego,	 jak	
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zachować	 abstynencję	 po	 wyjściu,	 skoro	 tyle	
razy,	mimo	prób,	to	się	nie	udało.	Tak,	tu	klu-
czem	jest	zmiana.	Jeśli	to,	co	robię	do	tej	pory	
nie	przynosi	spodziewanych	efektów,	powinie-
nem	dokonać	zmian.	Łaska	Boża,	towarzystwo	
pomagające	poradzić	sobie	z	tą	okropną	obsesją,	
obsesją	picia,	mogą	mi	w	tym	pomóc.	
Myślę,	 że	 każdy,	 kto	 zachowuje	 stabilną	

abstynencję,	 musiał,	 choćby	 podświadomie,	
zrobić	 przynajmniej	 pierwsze	 trzy	 Kroki,	
nawet,	jeśli	o	tym	nie	wie.	Przyznać	się,	zro-
zumieć,	że	nie	ma	potrzebnego	zasobu,	żeby	
sobie	poradzić,	uwierzyć,	że	pomoc	jest	poza	
nim	i	się	jej	poddać	i	z	niej	czerpać…	Panie,	jak	
bardzo	i	niezasłużenie	mnie	obdarowałeś…
Grupa	 macierzysta,	 do-

mowa	–	tam	mnie	wszy-
scy	 znają.	 Tam	 nie	
błysnę,	 tam	 wszy-
scy	 mnie	 już	 słyszeli	
wiele	 razy	 i	 prawie	
wszystko	 o	 mnie	 wie-
dzą.	 Jest	 mi	 ona	 tak	
samo	 potrzebna,	 jak	
sponsor.	 Sponsorowi	 przy	
Czwartym,	 Piątym	 Kro-
ku	 nie	 ściemnię,	 bo	 mnie	
za	dobrze	 zna.	Tak	 samo	na	
macierzystej	 grupie	 nie	 ma	
widowni,	ale	jest	PRAWDA.	Jak	przy	Czwar-
tym,	Piątym	Kroku	ze	sponsorem.	Prawdzi-
we,	a	nie	spektakularne,	trzeźwienie,	popisy,	
pokazanie	się.	I	ludzie,	którzy	też	potrzebują,	
ci	mniej	 przebojowi,	 ale	 tak	 samo	cierpiący,	
a	których	ja	tak	bardzo	potrzebuję.	Kto	przy	
nich	zostanie,	 jak	wszyscy	przeniesiemy	się	
na	te	najmodniejsze	grupy?	Przeżyłem	wiele	
takich	mód.	Pamiętam,	jak	latałem	na	mityngi	
grupy	na	drugim	końcu	Krakowa,	bo	wtedy	
chodziły	tam	tłumy.	A	ja	nie	piłem	wtedy	do-
piero	kilka	lat.	Dziś	widzę,	że	biegałem	tam	
głównie	po	to,	żeby	się	pokazać,	bo	tam	była	
liczna	widownia.	 Cóż,	 świadomość	 i	 dojrze-

wanie	 to	 jest	 proces	 –	 w	 moim	 przypadku	
złożony	i	trudny.	
Prawda	 jest	 tam	 i	 wśród	 tych,	 którzy	

mnie	znają.	A	zmiana	otoczenia,	żebym	mógł	
przedstawić	się	na	nowo?	 Inne	grupy,	 inne	
miasto	może,	ale	gdzie	wtedy	będzie	praw-
da?	Na	pewno	więcej	będzie	gwiazdorzenia.	
To	 nie	 znaczy,	 że	 czasem	nie	warto	 posłu-
chać	czegoś	innego,	przewietrzyć	się.	Cho-
dzi	o	wartość	bazy	–	grupy	domowej.	Żeby	
ją	mieć.	Wszystko	potrafię	spieprzyć.	To	też	
daje	mi	wiedzę,	 że	nic	nie	zostało	mi	dane	
raz	na	zawsze.	A	już	było	tak	dobrze,	ale	nie	
uszanowałem	 tego.	 Bardzo	 za	 tym	 tęsknię	
i	bardzo	próbuję	nie	„tupać	na	Pana	Boga”:	

„Daj!	 Daj!	 Już!	 Teraz!	 Na-
tychmiast!”.	Tak	trudno	
mi	 przychodzi	 ten	
wewnętrzny	 rozwój.	
A	 przecież	 wiem,	
że	 się	 da,	 że	 od	 nie-
których	 rzeczy	 muszę	
zachować	 abstynencję,	
z	 niektórymi	 znowu	 na-
uczyć	 sobie	 radzić…	 To	
przyjdzie,	 jak	 przestanę	
oczekiwać,	 jak	 poczekam.	
Przyjdzie	 niepostrzeżenie,	
może	jeszcze	za	życia…	To	że	

jestem	alkoholikiem,	nie	przeszkadza	mi	już	
od	 dawna	w	 dobrym	 życiu,	wręcz	 pomaga.	
Szósty	Krok	jest	jak	Pierwszy	–	nie	przesta-
jąc	być	sobą,	tak,	jak	nie	przestałem	być	al-
koholikiem,	mogę	dobrze	żyć	i	być	szczęśli-
wy.	Właściwy	stosunek	do	wad,	analogicznie	
jak	do	choroby.		Ale	też	nie	czekam	–	dzia-
łam,	słucham,	korzystam	ze	sponsora,	itp.	
Dwunasty	Krok	kończą	słowa:	„…i	sto-

sować	te	zasady	we	wszystkich	naszych	po-
czynaniach”	–	zasady	będące	treścią	wszyst-
kich	poprzednich	Kroków.		Kluczowe	pytanie	
brzmi:	JAK?	Na	pewno	PRZEBUDZENI.

Andrzej AA z Krakowa
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PRZYZNALIŚMY, ŻE JESTEŚMY 
BEZSILNI WOBEC ŻYCIA

Moja zazdrość doprowadziła do ruiny wszystkiego, 
co kochałam w swoim życiu.

Mandatariusz	 naszej	 grupy	 AA	 zaprosił	
mnie	na	mityng	spikerski	Roberta	z	zaprzyjaź-
nionej	grupy	AA.	Słuchałam	z	uwagą	doświad-
czeń	Roberta	 oraz	 refleksji,	 jakie	wiązały	 się	
z	 tymi	 doświadczeniami.	 Wiele	 wypowiedzi	
było	 mi	 niesamowicie	 bliskich,	 to	 tak	 jakby	
głośno	zostało	powiedziane	 to,	 czego	nie	po-
trafiłam	 opisać	 własnymi	 prostymi	 słowami.	
Wszystkie	emocje,	które	odczuwałam	w	swo-
im	życiu,	spiker	w	skrócie	przedstawił	i	opisał.	
O	dziwo	okazuje	się,	że	wszyscy	przeży-

wamy	podobne	emocje,	które	skrzętnie	ukry-
wamy.	One	jednak	nie	giną,	wybuchają	z	inten-
sywnością	wulkanu	w	momentach	 załamania	
czy	 depresji.	 Moje	 doświadczenia	 życiowe	
i	 porażki	 na	 płaszczyźnie	 emocjonalnej	 bez-
pośrednio	przełożyły	się	na	moje	uzależnienia	
–	 nie	 tylko	 od	 alkoholu…	Zazdrość,	 o	 której	
mówił	spiker,	pojawiała	się	u	mnie	w	momen-
tach	braku	kontroli	nad	innymi	ludźmi,	gdy	nie	
mogłam	nimi	kierować	lub	wymuszać	określo-
nego	 zachowania,	 które	 akurat	 odpowiadało	
moim	 chorym	 wyobrażeniom.	 Teraz	 wiem,	
że	wynika	 to	 z	 niekochania	 siebie,	 porówny-
wania	się	z	 innymi,	 z	oczekiwań	w	stosunku	
do	innych,	z	totalnego	braku	poczucia	własnej	
wartości.	Moja	zazdrość	doprowadziła	do	ruiny	
wszystkiego,	co	kochałam	w	swoim	życiu	(czy	
potrafiłam	kochać?).
Również	 strach,	 który	 towarzyszył	 mi	

przez	 całe	 życie,	 w	 efekcie	 doprowadził	 do	
wielu	 wypaczeń.	 Stworzyłam	 sobie	 swoją	
rzeczywistość,	 która	 funkcjonowała	 tylko	 po	
wypiciu	 „paru	 głębszych”.	 Sądziłam	 jednak,	
że	w	 tym	chaosie	emocjonalnym,	uda	mi	 się	

stworzyć	dobrze	funkcjonującą,	szczęśliwą	ro-
dzinę…	Paranoja,	wymysł	chorej	osoby.	
Lęk	przed	podjęciem	działania	to	następny	

aspekt,	który	zaprowadził	mnie	prosto	w	szpo-
ny	alkoholizmu.	Izolacja	od	ludzi,	nieprzystoso-
wanie	się	do	świata	i	do	życia	w	rodzinie,	myśli	
prześladowcze,	oderwanie	od	 rzeczywistości,	
arogancja,	 egocentryzm,	 brak	 jakichkolwiek	
norm	społecznych	–	to	wszystko	zaprowadzi-
ło	mnie	na	dno	moralne,	na	dno	emocjonalne.	
Słuchając	 tej	 spikerki	 uświadomiłam	 sobie	
swoje	wady.	Całkowity	brak	jakiejkolwiek	oso-
bowości,	podłość	oraz	arogancja	w	czasie	picia	
alkoholu	–	to	była	moja	norma	postępowania.	
Mój	Boże	–	jak	ja	żyłam?	Dziękuję	codziennie	
za	trzeźwość,	za	życie	zgodne	z	Dwunastoma	
Krokami,	za	radykalną	zmianę.	Wielka	Księga	
AA	 to	 dla	mnie	wyznacznik	 życia	w	 spokoju	
oraz	w	szczęściu.	To	ratunek	dla	mojej	chorej	
osobowości,	to	przewodnik	na	całą	resztę	mo-
jego	życia.
Obecnie	czuję	się	wyzwolona	z	wielu	mo-

ich	 dysfunkcji.	 Codziennie	 powtarzam	 sobie	
głośno:	 „Ja,	 Anna,	 pozbywam	 się	 poczucia	
winy,	 porównywania	 się	 z	 innymi,	 zazdrości,	
złości,	wstydu,	lęku,	strachu,	poczucia	krzyw-
dy,	 przygnębienia,	 napięcia,	 niepokoju”	 –	
i	ogarnia	mnie	spokój.	Jestem	w	zgodzie	sama	
z	 sobą.	 Jestem	 w	 zgodzie	 z	 moim	 Bogiem.	
Jestem	bezpieczna	 i	 spokojna.	Pozbywam	się	
krytycyzmu,	osądu.	Kocham	siebie,	akceptuję	
siebie.	 Godzę	 się	 na	wszystkie	 emocje,	 któ-
re	 pojawiają	 się	 w	 moim	 codziennym	 życiu,	
w	moim	trzeźwym	życiu.

 AMEIS BA
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24–26 kwietnia 2020 r. (piątek – niedziela)

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania AA

Region Radom AA
w imieniu Wspólnoty AA w Polsce serdecznie zaprasza na

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania AA
do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

24–26 kwietnia 2020 r. (piątek – niedziela)
Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik”, Sielpia Wielka

Lokalizacja      Ośrodek Wypoczynkowy „Łucznik”, ul. Spacerowa 11, Sielpia Wielka k. Końskich
51°07'07.6"N+20º21'20.9"E

Ośrodek „Łucznik” położony jest wśród sosnowych lasów na Wzgórzach Koneckich nad Zalewem
Czarnej Koneckiej. Ośrodek udostępnia 363 miejsca noclegowe w dwu- i trzyosobowych pokojach.

  Rezerwacja miejsc i koszty
Koszty organizacyjne w wysokości 20 zł (jedynie członkowie Wspólnoty AA) – płatne na miejscu.

Koszt całego pobytu [piątek, 24 kwietnia 2020 r., od godz. 11.00 – niedziela, 26 kwietnia 2020 r., godz. 17] 
wraz z pełnym wyżywieniem wynosi 200 zł (opłata obejmuje dwa noclegi oraz następujące posiłki: kolacja 
w piątek, śniadanie, obiad i kolacja w sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę + serwis kawowy). Podczas 
pobytu będzie dostępny stolik kawowy oraz napoje.

Możliwość rezerwacji oraz opłacenia pojedynczych noclegów i posiłków przez osoby, które nie mogą 
uczestniczyć w całych warsztatach. Koszty: nocleg – 40 zł, śniadanie i kolacja – 15 zł, obiad – 20 zł, 
serwis kawowy – 20 zł/pobyt [posiłki dla wegetarian należy zgłaszać podczas rezerwacji].

Termin rezerwacji miejsc i opłacenia pobytu
Opłatę za pełny pobyt z wyżywieniem oraz opłatę za pojedyncze posiłki i noclegi należy uiścić do               

26 marca 2020 r. [po tym terminie ośrodek nie zapewnia miejsc].

Kontakt z organizatorem
Robert, koordynator regionalny Regionu Radom AA ds. niesienia posłania do Zakładów Karnych i Aresztów 

Śledczych, kom. 723 411 296 (codziennie w godz. 15.00–22.00)
Marek, koordynator warsztatów, kom. 602 791 863 (cały czas)

   Numer rachunku: 
Bank Spółdzielczy w Końskich 51 8494 0003 2001 0028 0314 0001 GELTEX s.c. G. Ciura B. Stańczyk

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, liczba osób oraz dopisek: Warsztaty 24-26.04.2020 r.
Rachunek bankowy dla płatności z zagranicy: nr IBAN PL 51 8494 0003 2001 0028 0314 0001

                                        kod SWIFT/BIC: POLUPLPRXXX
Uwaga! Przed uiszczeniem opłaty konieczna jest rezerwacja w Ośrodku „Łucznik”!

Obowiązkową rezerwację należy wykonać do 24 marca 2020 r., kontaktując 
się bezpośrednio z Ośrodkiem „Łucznik”, tel./faks: 41 372 02 96; rezerwacja@sielpia.com

Termin rezerwacji miejsc i opłacenia pobytu
Opłatę za pełny pobyt z wyżywieniem oraz opłatę za pojedyncze posiłki i noclegi należy uiścić do               

26 marca 2020 r. [po tym terminie ośrodek nie zapewnia miejsc].

*Uwaga – zwrot kluczy od pokoi do godz. 17.00!

Program warsztatów

Sobota, 25 kwietnia

8.00–8.45  Śniadanie (I tura)
8.45–9.30  Śniadanie (II tura)
10.00–11.30  Przywitanie zaproszonych gości (sala A)
11.30–11.45 Przerwa
11.45–13.00  Panel nr 2 Służba Więzienna 
 a współ praca z AA (sala A)
13.00–13.45  Obiad (I tura)
13.45–14.30  Obiad (II tura)

Program dla osób udających się na mityng do 
Aresztu Śledczego w Kielcach

13.30  Wyjazd autokarem z Ośrodka „Łucznik”  
 [uczestnicy oraz tłumacze]
14.30–15.00  Wejście na teren Aresztu Śledczego
 w Kielcach
15.00–16.30  Mityng z osadzonymi na terenie
 Aresztu Śledczego
  18.00  Przewidywany powrót do Ośrodka „Łucznik”

Program dla osób pozostających
w ośrodku

14.30–15.00  Przerwa
15.00–16.30  Panel nr 3 Kobiety niosące posłanie AA  
 do Zakładów Karnych i Aresztów  
 Śledczych (sala A)
16.30–16.45  Przerwa
16.45–18.00  Panel nr 4 Byli osadzeni: „Jak wygląda  
 moje trzeźwe życie po wyjściu na  
 wolność” (sala A)
18.00–18.15  Przerwa
18.15–19.00  Kolacja (I tura)
19.00–19.45  Kolacja (II tura)
19.45–22.00  Panel nr 5 Sponsorowanie indywidualne  
 osadzonych w Zakładach Karnych             
 i Aresztach Śledczych – doświadczenia,  
 problemy, wnioski (sala A)

      *Ognisko [jeśli będzie ładna pogoda]

Piątek, 24 kwietnia

11.00–15.30  Przyjazd i zakwaterowanie
16.00–17.45  Spotkanie integracyjne Poznajmy się  
 (sala A)
17.45–18.00  Przerwa
18.00–18.45  Kolacja (I tura)
18.45–19.30  Kolacja (II tura)
19.30–20.00  Przerwa
20.00–21.30  Spotkanie koordynatorów regionalnych  
 (sala B, pierwsze piętro)

 20.00–21.30  Spotkanie gości zagranicznych ze  
 Służbą Więzienną – pytania i odpowiedzi  
 (stołówka)
20.00–21.30  Panel nr 1 Tworzenie list osób wchodzą- 
 cych do Zakładów Karnych i Aresztów  
 Śledczych, zachęcanie i przygotowywa- 
 nie nowych do tej służby (sala A)
21.30–21.45  Przerwa
21.45  Mityng Co Wspólnota Anonimowych  
 Alkoholików oferuje osadzonym i oso-  
 bom wychodzącym na wolność (sala A)

Niedziela, 26 kwietnia 

8.00–8.45  Śniadanie (I tura)
8.45–9.30  Śniadanie (II tura)
9.30–10.00  Przerwa
10.00–11.30  Panel dla gości zagranicznych – doś-  
 wiadczenia, problemy, wnioski (sala A)
  11.30–11.45  Przerwa

  11.45–13.15  Panel nr 6 Niesienie posłania do  
 Zakładów Poprawczych i Ośrodków  
 Szkolno-Wychowawczych (sala A)
13.15–13.30  Przerwa
13.30–14.00  Podsumowanie warsztatów
  i o głoszenie Regionu AA organizujące 
 go warsztaty w 2021 r. (sala A)
14.00–14.45  Obiad (I tura)
14.45–15.30  Obiad (II tura)
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 go warsztaty w 2021 r. (sala A)
14.00–14.45  Obiad (I tura)
14.45–15.30  Obiad (II tura)
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TRUDNA NAUKA ZAUFANIA
Czasem chciałabym to działanie rzucić w diabły, ale prawda jest taka, że 

to właśnie działanie, czyli służby, trzyma mnie najskuteczniej w AA.

„Ja	 sama.	 Sama	 sobie	 poradzę,	 nie	 po-
trzebuję	 nikogo,	 jeszcze	 wam	 pokażę,	 jaka	
jestem	 wspaniała”	 –	 taka	 Zosia-samosia	
krzyczała	mi	w	głowie	na	okrągło	przed	pi-
ciem	i	na	kacu.	W	gruncie	rzeczy	nie	umia-
łam	być	z	innymi.	Czułam,	że	jestem	sama,	
obojętnie	ile	osób	by	mnie	otaczało	i	ile	ko-
chało.	Miłość	 innych	 i	 tak	zawsze	była	nie-
wystarczająca	albo	mało	istotna.	Tam	gdzieś	
kiedyś	 czekało	 na	 mnie	 to	 coś,	 co	 miało	
zmienić	moje	nieszczęsne	tu	i	teraz.	To	wra-
żenie	znikało	tylko	po	alkoholu.	
Lata	mijały,	a	ja	stawałam	się	coraz	bardziej	

niewidzialna	 i	samotna.	Po	studiach	i	stypen-
diach	 wylądowałam	 na	 garnuszku	 rodziców,	
zaczęłam	pracę	w	gazecie	i	w	każdej	możliwej	
chwili	uciekałam	na	melinę,	do mojego	raju	na	
ziemi.	 Tam	 w	 końcu	 poczucie	 osamotnienia	

i	bycia	nierozumianą	znikały,	czułam	się	nawet	
lepsza	od	innych.	Budziłam	się	na	tej	melinie	
jednak	 z	 przerażeniem,	 pogardą	 i	 solennym	
postanowieniem,	 że	 już	 do	 niej	 nie	 wrócę.	
I	 wracałam	 co	 rusz.	 Ostatniego	 razu	 szłam	
tam	wbrew	swojej	woli,	płakałam,	bo	nie	chcia-
łam	pić,	ale	nie	potrafiłam	się	 już	zatrzymać.	
Czułam,	że	jeśli	będę	nadal	pić,	to	zdechnę	jak	
zwierzę.	To	był	moment,	w	którym	przyzna-
łam	przed	sobą,	że	sama	nie	dam	już	rady,	prze-
stałam	wierzyć	w	mojej	gorące	postanowienia	
i	 siłę	woli.	Ten	moment	 odrzucenia	 postawy	
„ja	sama”	zmienił	moje	życie	gruntownie.	Po	
pijaku	 postanowiłam,	 że	 poproszę	 o	 pomoc.	
O	 dziwo,	 o	 poranku	 podjęłam	 działanie.	Gdy	
tylko	zrozumiałam,	że	sama	sobie	nie	poradzę,	
poczułam	się	jeszcze	bardziej	samotna.	Dopie-
ro	wśród	 innych	alkoholików,	którzy	pragnęli	
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nie	pić,	poczułam	po	raz	pierwszy	w	życiu,	że	
nie	jestem	sama.	Wśród	nich	przestawałam	się	
bać.	Do	dzisiaj	czuję	ten	przypływ	siły	z	przy-
należności,	kiedy	rozpoczyna	się	mityng	Ano-
nimowych	Alkoholików.	
„Kto	 szklanki	 myje,	 ten	 nie	 zapije”.	

Uwierzyłam	w	 to.	 O	 żadnym	 bogu	 słuchać	
wtedy	nie	mogłam,	w	zabobony	nie	wierzy-
łam,	zasad	niewiele	uznawałam,	ale	to	zdanie	
mnie	przekonało.	Dało	mi	poczucie	bezpie-
czeństwa,	bo	zapicia	bałam	się	okrutnie.	Od	
tamtej	pory	jestem	w	służbach.	Zakotwicza-
ją	mnie	w	AA,	nie	pozwalają	obrazić	się	na	
Wspólnotę	 i	 odejść.	 Pokazały	 mi,	 że	 przez	
działanie	z	innymi	i	dla	innych	rozwijam	się.	
Długo	 jednak	 byłam	 „samotnym	 wilkiem”	
w	służbach,	zgłaszałam	się	do	takich,	które	
nie	wymagały	zbytniej	współpracy	z	innymi	
(np.	 służba	kawiarenkowej	 za	 ladą	pomogła	
mi	 się	 skutecznie	 odgrodzić	 od	 „przytulań-
ców”	kolegów	z	grupy).	W	końcu	jednak	zro-
zumiałam,	że	samo	działanie	nie	wystarczy.	
Trzeba	działać	wspólnie,	a	–	co	najtrudniej-
sze	–	 trzeba	 zaufać	drugiej	 osobie.	Nie	by-
łoby	 to	możliwe	 bez	 narządzi,	 jakie	 dał	mi	
Program	Dwunastu	Kroków.	Kiedy	działam	
w	 służbach,	 to	mam	mnóstwo	 okazji,	 żeby	
nauczyć	 się	 stosowania	 tych	 narzędzi.	 Bez	
nich	 pewnie	 nie	 raz	 już	 bym	 się	 obraziła	
i	zdała	służbę	albo	zmieniła	grupę	domową.	
Trudna	nauka	ufania	drugiemu	człowiekowi	
zaczęła	 się	 wtedy,	 kiedy	 poprosiłam	 drugą	
alkoholiczkę	 o	 sponsorowanie	 i	 pozwoliłam	
się	prowadzić	w	tym,	jak	uporządkować	swo-
ją	 przeszłość,	 odnaleźć	Siłę	Wyższą	 (której	
też	 nauczyłam	 się	 ufać)	 i	 pomagać	 innym.	
Z	 czasem	w	 ramach	 pełnionych	 służb	 pod-
jęłam	się	zadania	utworzenia	zespołu	i	koor-
dynowania	go.	Było	to	dla	mnie	największe	
wyzwanie	w	służbach	i	największa	lekcja	po-
kory.	Okazało	się	na	przykład,	że	to	nieważ-
ne,	 czy	 kogoś	 lubię	 czy	 nie	 (podobnie	 jest	
w	pracy).	Mam	robić	wszystko,	żeby	się	do-

gadać,	nawet	z	tymi,	których	 ledwo	trawię.	
Kiedy	obmawiam,	to	szkodzę	nie	tylko	oso-
bie,	której	nie	lubię,	ale	też	naszej	wspólnej	
sprawie.	Mam	wspierać,	dzielić	się	doświad-
czeniem	 i	ufać	 innym,	że	 robią	 to	najuczci-
wiej	i	najlepiej	jak	potrafią.	Nie	było	to	takie	
łatwe,	 jak	może	 brzmieć.	 Ja	 nie	 lubię	 ufać.	
Chciałabym	wszystko	robić	sama,	bo	zwykle	
myślę,	że	większość	rzeczy	mogę	zrobić	naj-
lepiej	 i	 że	 jestem	nie	 do	 zastąpienia.	Rota-
cja	 oraz	 sponsorowanie	w	 służbie	 pokazały	
mi	w	końcu	dobitnie,	 że	najważniejsze	 jest	
dobro	wspólne	 (przetrwanie	 służby,	 niesie-
nie	posłania),	a	nie	mój	komfort	czy	megalo-
mania.	I	to	chyba	moje	największe	odkrycie	
w	służbach	–	że	razem	możemy	więcej,	naj-
ważniejsze	są	współpraca	i	zaufanie.	To	do-
świadczenie	pomogło	mi	z	czasem	zbudować	
zdrową,	kochającą	się	rodzinę.	Byłam	samot-
ną	matką,	kiedy	poznałam	swojego	obecnego	
męża.	Jemu	też	musiałam	zaufać	i	podzielić	
się	 z	 nim	 obowiązkami.	 Początkowo	 nawet	
bałam	się,	że	córka	może	mnie	już	tak	bar-
dzo	 nie	 potrzebować,	 skoro	ma	 teraz	 tatę!	
Całe	 szczęście	 umiałam	 już	wtedy	wyjrzeć	
poza	czubek	własnego	nosa	w	poszukiwaniu	
wspólnego	dobra.	To	właśnie	dały	mi	służby.	
Przekonanie,	że	nie	ja	jestem	tu	najważniej-
sza.	Na	całe	szczęście.	
Czasem	 chciałabym	 to	 działanie	 rzucić	

w	diabły,	ale	prawda	jest	taka,	że	to	właśnie	
działanie,	czyli	służby,	trzyma	mnie	najsku-
teczniej	 w	AA.	Wtedy,	 kiedy	 nie	mogę	 lub	
nie	chcę	iść	na	mityng,	kiedy	nie	chce	mi	się	
rozmawiać	z	 innymi	alkoholikami,	nie	mam	
cierpliwości	 dla	 nowicjuszki	 albo	 po	 prostu	
wydaje	mi	się,	że	dziś	mogę	sobie	odpuścić.	
To	właśnie	wtedy	zapala	mi	się	ta	lampka,	że	
przecież	ja	teraz	jestem	już	cały	czas	na	służ-
bie	 (Deklaracja	 Odpowiedzialności)	 i	 mam	
się	 dzielić	 tym,	 co	 dostałam	 w	 AA: trzeź-
wym,	szczęśliwym	i	użytecznym	życiem.	

Ilonaa
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PO CO JEST AA?
Grupa wsparcia? Stowarzyszenie abstynentów? Sekta? – celem tego 

artykułu jest rozwianie wątpliwości i powszechnie panujących opinii na 
temat AA. Zdaję sobie sprawę, że potrzeba do tego znacznie więcej niż 

kilka zdań, przede wszystkim doświadczenia, niech będą jednak one choć 
inspiracją do zmiany poglądów.

Zaprzyjaźniona	 ze	 mną	 od	 wielu	 lat	 le-
karka	 pierwszego	 kontaktu	 nie	 mogła	 wyjść	
ze	 zdumienia,	 gdy	 jeden	 z	 jej	 pacjentów-al-
koholików	 po	 odbyciu	 terapii	 odwykowej,	
początkowo	 pełen	 optymizmu	 i	 entuzjazmu,	
z	czasem	był	u	niej	coraz	częstszym	gościem,	
skarżąc	 się	 na	 bezsenność	 i	 obniżony	nastrój.	
Uczęszczał	 na	 grupę	 wsparcia	 do	 ośrodka,	 
w	którym	odbywał	terapię.	Był	świadomy	swo-
jej	choroby	i	zagrożeń,	jakie	z	niej	wynikały,	nie	
chciał	pić	alkoholu,	powoli	jednak	uzależniał	się	
od	środków	psychoaktywnych	i	właściwie	kwa-
lifikował	się	do	leczenia	szpitalnego.	Moja	przy-
jaciółka	 wypisywała	 mu	 kolejne	 recepty	 oraz	
zwolnienia	lekarskie	i	nie	miała	pomysłu,	gdzie	
skierować	 owego	 pacjenta.	 Wspomniała	 mi	
o	tym,	gdyż	była	świadkiem	mojego	popadania	
w	alkoholizm,	a	także	drogi	wyjścia.	Dodała	też,	
że	ma	kilku	innych	pacjentów,	którzy	mimo	od-
bycia	wielu	terapii	alkoholowych	wciąż	wracają	
do	picia.	Zapytałam,	czy	kieruje	ich	na	mityngi	
AA.	Okazało	się,	że	uważa	AA	za	coś	w	rodzaju	

wsparcia	psychicznego	po	odbytej	terapii.	Skoro	
nie	pomaga	terapia,	nie	pomoże	i	AA.	Pacjent,	
o	którym	mowa	na	początku,	przyszedł	jednak	
na	mityng	AA	i	znalazł	sponsora,	który	pomaga	
mu	wdrożyć	w	życie	Program	Dwunastu	Kro-
ków.	Powoli	wraca	do	zdrowia.
Książka	 Anonimowi Alkoholicy,	 wyda-

na	w	1939	r.	i	w	niezmienionej	do	dziś	formie	
opisująca	 „sposób	 wyjścia	 z	 alkoholizmu”,	
podaje	 	 na	 str.	 20–21	 typologię	 alkoholików,	
zaobserwowaną	w	owych	czasach	przez	pierw-
szych	członków	Wspólnoty	 i	 zaprzyjaźnionych	 
z	 nimi	 lekarzy.	Według	 niej	 –	 do	 osobnej	 ka-
tegorii	 należą	 ludzie,	 których	 podstawowym	
problemem	jest	nadużywanie	alkoholu.	Oni	to,	
uświadomieni	w	kwestii	 zagrożeń,	 dodatkowo	
wystraszeni	utratą	zdrowia	bądź	pozycji	mate-
rialnej	 i	 rodzinnej,	 są	w	 stanie	 przy	wydatnej	
pomocy	 lekarskiej	 ograniczyć,	 a	 czasem	 i	 po-
rzucić	picie	alkoholu.	W	książce	określa	się	ich	
mianem	heavy drinkers –	 nałogowi	 pijacy.	 Ist-
nieje	też	jednak	typ	alkoholika,	na	którego	nie	
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działają	 ostrzeżenia,	 perswazje	 i	 świadomość	
swojej	sytuacji.	Nie	potrafi	zastosować	w	prak-
tyce	treningu	zachowań	asertywnych.	Nie	umie	
w	chwili	słabości	przywołać	w	pamięci	konse-
kwencji	picia.	Mimo	kolejnych	strat	wciąż	wraca	
do	nałogu,	gdyż	alkohol	jest	tylko	symptomem	
głębszego	problemu	–	człowiek	ów	nie	potrafi	
żyć	 w	 otaczającym	 go	 świecie.	 Wyposażony	
na	 terapii	 w	 niezbędne	 narzędzia,	mające	mu	
ułatwiać	zachowanie	abstynencji,	z	czasem	po	
prostu	 o	 nich	 zapomina,	 a	 pragnienie	 napicia	
się	staje	się	coraz	silniejsze,	wreszcie	 jest	nie	
do	przezwyciężenia.	Pijąc	alkohol,	taki	człowiek	
jest	w	stanie	choć	na	chwilę	zapomnieć	o	swo-
ich	 lękach	 i	 złości.	 Alkohol	 nie	 stanowi	 jego	
problemu,	 lecz	 jest	 rozwiązaniem	 dręczących	
go	zmor.	Rozwiązaniem,	które	go	powoli	zabija.
Często	się	zdarza,	że	 lekarze	pierwszego	

kontaktu,	pełni	najlepszych	chęci	 i	 naprawdę	
przejęci	 losem	 swoich	 pacjentów,	 wypisują	
kolejne	 recepty	 i	 skierowania	 niepijącemu	
alkoholikowi,	 który	 –	 pozbawiony	 rozwią-
zania	 	 –	 	 nie	 jest	 zdolny	 do	 funkcjonowania	 
w	społeczeństwie.	Lekarze	tacy	niekiedy	nie	
są	w	ogóle	świadomi	istnienia	AA,	a	jeśli	zda-
rza	się,	że	o	nim	słyszeli,	uważają	je	za	dodatek	
do	terapii	antyalkoholowej.
Rozwiązanie	AA	 jest	 jednak	czymś	zupeł-

nie	 innym	niż	 terapia.	Nie	ma oczywiście,	 jak	
i	ona,	 stuprocentowej	skuteczności,	gdyż	zbyt	
wiele	 czynników	 jest	 niezbędnych	 –	 przede	
wszystkim	wola	pacjenta	–	by	abstynencja	po-
została	 trwała,	 niemniej	 jednak	 w	 znaczącym	
stopniu	podnosi	 szansę	każdego	 człowieka	na	
szczęśliwe	 i	 wolne	 od	 nałogu	 życie.	 Niewąt-
pliwie,	 najczęściej	 konieczny	 jest	 najpierw	
proces	 oczyszczenia	 organizmu	 alkoholika	
(detoks),	 a	 niekiedy	 i	 umieszczenie	 go	 z	 dala	
od	 zagrożeń	 (terapia	 stacjonarna).	 Wartościo-
wa	jest	wiedza	na	temat	choroby	alkoholowej,	
która	 rokrocznie	 zbiera	 coraz	 większe	 żniwo.	
Rzadko	 w	 karcie	 zgonu	 jako	 jego	 przyczyna	
pojawia	się	alkoholizm.	Częściej	widnieją	tam:	

choroby	wątroby	i	trzustki,	choroby	serca,	wy-
padki,	 samobójstwa	–	 jakże	często	za	każdym	 
z	tych	określeń	kryje	się	nadużywanie	alkoholu.
Mityngi	AA	nie	są	spotkaniami	klubu	abs-

tynentów.	 Uczestnicząc	 w	 nich,	 nie	 dzielimy	
się	swoimi	smutkami	i	problemami	(a	przynaj-
mniej	nie	jest	to	głównym	celem	tych	spotkań)	
–	dzielimy	się	rozwiązaniem,	z	którego	czer-
piemy	 teraz	 wspólnie.	 I	 potrzebujemy	 tego	
rozwiązania	w	takim	samym	stopniu,	w	jakim	
wcześniej	potrzebowaliśmy	alkoholu.	Program	
Dwunastu	Kroków	skonstruowany	jest	w	taki	
sposób,	 by	 każdy	 pozbawiony	 jakiejkolwiek	
nadziei,	 skoncentrowany	 na	 sobie,	 przepeł-
nionymi	 urazami	 i	 uprzedzeniami	 alkoholik,	
realizując	 go, porzucał	 stopniowo	 swoje	 do-
tychczasowe	postawy	i	działania	i	zastępował	
je	nowymi.	Fakt,	że	przemiana	ta	dokonuje	się	
przy	wsparciu	i	w	obecności	dłużej	trzeźwieją-
cych	alkoholików	sprawia,	że	wiele	propozycji,	
odrzucanych	 wcześniej	 z	 niechęcią	 jako	 na-
rzucone	z	zewnątrz,	 jesteśmy	w	stanie	zaak-
ceptować	i	wprowadzić	w	życie.	Dodatkowym	
atutem	 tych	 spotkań	 jest	 brak	 zobowiązań	 –	
alkoholik,	pragnący	włączyć	się	do	Wspólnoty	
AA	nie	 jest	 zobligowany	do	podpisywania	 ja-
kichkolwiek	 deklaracji,	 nawet	 utrzymywania	
abstynencji.	 Paradoksalnie,	 ta	właśnie	 dobro-
wolność	sprawia,	że	uparci	z	natury	i	drażliwi	
ludzie	chętnie	uczestniczą	w	spotkaniach,	po-
dejmują	służby	na	rzecz	AA	i	pomagają	innym.
Zachęcamy	każdego	lekarza,	a	także	każdą	

osobę	pracującą	w	służbie	zdrowia	 i	mającą	na	
co	dzień	w	swojej	pracy	kontakt	z	osobami	uza-
leżnionymi,	do	udziału	w	otwartych	bądź	spiker-
skich	mityngach	AA,	by	na	własne	oczy	mogli	
się	przekonać	o	skuteczności	tej	prostej	metody,	
jaką	jest	realizacja	Programu	Dwunastu	Kroków.	
Wierzymy,	że	wysiłki,	jakie	podejmują	niektórzy	
lekarze,	 rozmawiając	 i	 współpracując	 z	 nami,	
sprawią,	że	jeszcze	więcej	alkoholików	i	ich	ro-
dzin	zazna	spokojnego	i	wartościowego	życia.

Małgorzata AA



30 Rzut oka na Wspólnotę 

SŁUŻYĆ CZY BYĆ OBSŁUGIWANYM?
Ostatnio nie ma tylu chętnych do służb. Szkoda, że tak jest, bo służba 

pozwala spojrzeć nieco dalej niż czubek własnego nosa.

Niedawno,	 parę	 tygodni	 temu,	 miałam	
okazję	uczestniczyć	w	regionalnym	mityngu	
służb,	który	odbył	się	w	miejscu	oddalonym	
ode	mnie	o	150	km.	Pochodzę	ze	skrajnego	
rogu	 Intergrupy	 2.	 (Palatynat)	 Regionu	 4.	
(Południowy	 Zachód).	 Na	 początku	 nawet	
nie	wiedziałam,	jak	dzielą	się	i	są	rozmiesz-
czone	intergrupy	i	regiony.	
Wyjazd	 ten	 nie	 był	 konieczny,	 abym	

utrzymała	 abstynencję,	 jednak	 doszłam	 do	
wniosku,	że	chciałabym	wiedzieć,	do	czego	
przynależę.	 Pojechałam	 tam	 z	 czystej	 cie-
kawości,	 a	 do	 tego	 doświadczyłam	 czegoś	
zupełnie	 nowego,	mianowicie	 pierwszy	 raz	
w	życiu	pojechałam	autem	sama	do	tak	duże-
go	miasta.	Kiedy	dotarłam	już	do	celu,	byłam	
dumna	 jak	 paw,	 a	 jednocześnie	 wdzięczna	
mojej	 Sile	 Wyższej	 za	 to,	 że	 pozwoliła	 mi	
bez	szwanku	przybyć	na	miejsce.	Jazda	tam	
i	z	powrotem	trwała	dłużej	niż	sam	mityng	
i	 ostatnio	 zaczęłam	 zastanawiać	 się	 nad	
sensem	 takich	 wypadów	 tym	 bardziej,	 że	
w	 domu	 czekało	 mnie	 mnóstwo	 rzeczy	 do	
zrobienia.

Najpierw rzeczy najważniejsze!

Kiedy	 przed	 ośmioma	 laty	 zaczynałam	
uczestniczyć	w	mityngach	online,	intergrupy	
i	regiony	były	dla	mnie	czarną	magią,	nie	in-
teresowało	mnie	to	szczególnie.	Najwyższym	
priorytetem	było	dla	mnie	po	prostu	nie	pić.	
Z	czasem	dopiero	moje	postawy	ulegały	

zmianie,	za	co	bardzo	chciałabym	podzięko-
wać	mojej	sponsorce.	Podsuwała	mi	niezbęd-
ne	sugestie	w	chwilach,	kiedy	gotowa	byłam	
postawić	krok	do	przodu.	Sponsoring	jest	dla	

mnie	 najprzyjemniejszą,	 ale	 też	 najbardziej	
odpowiedzialną	służbą	w	AA.	Miałam	szczę-
ście,	że	w	AA	znalazłam	przyjaciółkę,	która	
mówiła	do	mnie	tym	samym	językiem	–	ję-
zykiem	serca.	Motywowała	mnie	i	przekaza-
ła,	 jak	mam	radować	się	i	być	wdzięczną	za	
to,	że	nie	piję,	a	także	uświadomiła	mi	poczu-
cie	obowiązku,	abym	to,	co	bezinteresownie	
dostałam,	 przekazywała	 dalej.	 Dziś	 sama	
mam	podopieczne	 i	daję	 im	 to,	 czego	sama	
się	nauczyłam.	Rzeczą	absolutnie	bezcenną	
dla	mnie	jest	wspólne	przeżywanie	ich	nowo	
odnalezionej	radości	z	tego,	że	nie	piją.	Moją	
pierwszą	służbą	do	której	„popchnęła”	mnie	
moja	 sponsorka,	 była	 służba	 prowadzącego	
na	mojej	macierzystej	grupie	online.	Dała	mi	
ona	 dużo	 radości,	 a	 przy	 tym	wiele	 się	 na-
uczyłam.	Musiałam	czuwać	nad	przebiegiem	
mityngu,	uczyłam	się	słuchać	i	trzymać	bu-
zię	na	kłódkę.	Mimo	przesłania,	że	„w	AA	nic	
się	 nie	 musi”,	 czasami	 trzeba	 wręcz	 prze-
zwyciężyć	siebie	samego	i	coś	zrobić.	

Służba uczy ponoszenia odpowiedzialności

Od	 mojego	 pierwszego	 uczestnictwa	
w	 regionalnym	 mityngu	 służb,	 prawie	 za-
wsze	biorę	w	nim	udział.	Fajnie,	 że	 są	 tam	
też	 przyjaciele	 z	 mojej	 intergrupy,	 których	
na	co	dzień	nie	widuję.	
W	międzyczasie	przejęłam	służbę	proto-

kolantki,	sprawia	mi	ona	dużo	radości	i	usta-
wia	 moje	 myśli	 we	 właściwym	 kierunku.	
Ostatnio	nie	ma	 tylu	chętnych	do	służb.	Od	
kiedy	nasz	rzecznik	Reiner	przedstawił	waka-
ty	na	następcę	w	kilku	służbach,	na	sali	nasta-
ła	cisza.	Problem	ten	dotyczy	grup,	a	na	po-
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ziomie	intergrupy	jest	jeszcze	gorzej.	Szkoda,	
że	tak	jest,	bo	służba	pozwala	mi	spojrzeć	nie-
co	dalej	niż	czubek	własnego	nosa.	Wtajem-
niczam	się	w	struktury,	a	także	w	to,	co	jest	
konieczne,	 aby	 nasza	 Wspólnota	 funkcjono-
wała,	są	to	mityngi	informacyjne	w	szpitalach	
i	zakładach	karnych,	a	także	według	zapotrze-
bowania	w	 szkołach,	 gdzie	 udzielamy	 odpo-
wiedzi	 na	 szereg	 pytań.	 Niemieckojęzyczny	
Zlot	Radości	2018	w	Koblenz	też	musi	zostać	
zorganizowany.	 Wymaga	 to	 od	 uczestników	
poświęcenia	 czasu	 i	 zaangażowania.	 Zapłatą	
jest	 poczucie	 wdzięczności,	 że	 sama	 mogę	
oddać	to,	co	dostałam	za	darmo.	
Służba	w	AA	oznacza	branie	na	siebie	od-

powiedzialności	 i	 czasami	 jest	 koniecznym,	
że	muszę	coś	zrobić	mimo	tego,	że	jest	to	dla	
mnie	 mało	 wygodne.	 Pomoc	 otrzymuję	 za-
wsze,	 jeśli	 tylko	się	o	 to	modlę.	Są	 też	służ-
by	sponsorowania.	W	AA	nie	muszę	robić	nic	
sama	 poza	 jednym.	 To	 ode	mnie	 zależy,	 czy	
podniosę	ten	pierwszy	kieliszek.	Poza	tym,	ce-
lem	tych	wszystkich	działań	nie	jest	samo	nie-
picie,	ale	aktywność	ta	ma	bardzo	duży	wpływ	
i	związek	z	moim	duchowym	rozwojem.	Za	to	
jestem	 wdzięczna,	 ponieważ	 wszystkie	 lata	
mojego	picia	spowodowały,	że	wciąż	wiele	rze-
czy	mam	jeszcze	nieuporządkowanych.	Mogę	
też	przez	 to	uczyć	się	 tolerancji	wobec	 tych,	
którzy	mają	inne	poglądy.	Nie	muszę	przy	tym	
złościć	 się	 ani	 ranić	 ich	 swoimi	 cynicznymi	
uwagami,	mogę	 akceptować	 to,	 że	każdy	ma	
prawo	widzieć	pewne	rzeczy	inaczej.	
Coraz	 częściej	 mogę	 stawiać	 „zasady	

przed	osobowościami”,	tak	jak	to	jest	w	na-
szej	Dwunastej	Tradycji:	„Anonimowość	sta-
nowi	duchową	podstawę	wszystkich	naszych	
Tradycji,	 przypominając	 nam	 zawsze,	 że	
zasady	 są	 ważniejsze	 od	 osobowości”.	 Dla	
mnie	 osobiście	Tradycja	 ta	 jest	 najważniej-
sza	z	wszystkich	dwunastu.	Wszystko	to	jest	
bazą	stworzoną	dla	mojego	życia	we	Wspól-
nocie	i	poza	nią,	ponieważ	nie	żyję	tylko	dla	

AA,	lecz	w	mojej	codzienności	z	AA.	Często,	
szczególnie	w	podróży	rozmyślałam	nad	tym	
i	 doszłam	 do	wniosku,	 że	 tak	 naprawdę	 to	
ja	sama	zbieram	najwięcej	profitów,	ale	tyl-
ko	wtedy,	kiedy	pełnię	 jakąś	służbę.	Ciągle	
uczę	 się	wiarygodności,	 tolerancji	 i	 wspól-
nego	działania	we	Wspólnocie,	która	urato-
wała	mi	życie.	Tutaj	nie	chodzi	tylko	o	mnie,	
ale	 o	 nas	 wszystkich.	WSZYSCY	 jesteśmy	
AA.	AA	radykalnie	zmieniło	moje	życie	i	za	
to	dziękuję.	Chciałabym	przekazywać	posła-
nie	dalej,	ponieważ	AA	wciąż	będzie	istnieć	
dla	 tych,	 którzy	 potrzebują	 pomocy.	Możli-
wością	taką	dla	mnie	jest	harmonijna	współ-
praca	w	naszym	zespole	redakcyjnym	„AA-
-Dach”,	która	polega	między	innymi	na	tym,	
że	od	czasu	do	czasu	coś	od	siebie	napiszę.	

Rosi, Langweiler
Tyt. oryg.: „Diene ich oder lasse ich mich 

bedienen?”
Z niemieckojęzycznego „AA-Dach” 

11/2016 tłum. Arek AA
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Ogólnopolskie Warsztaty Poradnika Służb

Powierniczy Zespół ds. Poradnika dla Służb i Karty Konferencji
zaprasza na

Ogólnopolskie Warsztaty Poradnika Służb
organizowane przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce

27–29 marca 2020 r.
Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS „SCH”

Zakwaterowanie
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRS „SCH”, 
ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
http://www.centrumsk.pl/
tel. +48 22 872 00 31-32; +48 502 828 216, e-mail: recepcja@centrumsk.pl
Dojazd:  cztery miejskie linie autobusowe: 146 z Dworca Wschodniego, 
 702 i 142 z Ronda Wiatraczna, 507 z Dworca Centralnego – 
 z przesiadką na Rondzie Waszyngtona

Opłata
Koszt pełnego pobytu z wyżywieniem oraz opłatą organizacyjną: 340 zł
Numer konta: Santander Bank Polska S.A. 63 1500 1777 1217 7008 1218 0000
 BSK AA w Polsce
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, liczba osób oraz dopisek: 
                          Warsztaty PS 27-29.03.2020 r.
Termin uiszczenia opłaty – 28 lutego 2020 r. 
[po tym terminie ośrodek nie zapewnia miejsc]

Kontakt z organizatorem
Fundacja Biuro Służby Krajowej AA, e-mail: info@aa.org.pl

Program
Piątek, 27 marca

16.00–18.00 Przyjazd i zakwaterowanie
18.00–18.45  Kolacja
19.00–19.45  Wstęp – Poradnik dla służb AA
20.00–20.15  Przerwa
20.15–21.30  Struktura Służb a struktura Konferencji

Sobota, 28 marca
8.00–8.45  Śniadanie
9.00–10.30  Poradnik, część I – Grupa; Intergrupa; Region
10.30–11.00  Przerwa
11.00–12.30  Poradnik, część I – Grupa; Intergrupa; Region
12.30–14.00  Przerwa
14.00–15.00  Obiad
15.30–16.00  Informacja dyrektor BSK AA w Polsce 
 Alicji Darkowskiej-Kowalskiej
16.00–17.00  Poradnik, część I – Konferencja Służby Krajowej;  
 Rada Powierników; Fundacja BSK

17.00–17.30  Przerwa
17.30–19.00  Poradnik, część I – Konferencja Służby Krajowej;  
 Rada Powierników; Fundacja BSK
19.15–20.00  Kolacja
20.15  Panel dyskusyjny

Niedziela, 29 marca
8.00–8.45 Śniadanie
9.00–10.30  Poradnik, część II – Informacja publiczna;   
 Zakłady karne; Współpraca ze służbą zdrowia
10.30–11.00  Przerwa
11.00–12.30 Poradnik, część II – Internet; PIK i służba Dwuna- 
 stego Kroku; Organizacja warsztatów i zlotów;  
 Relacje z Al-Anon
12.30–13.00  Przerwa
13.00–14.00  Obiad
14.15  Panel dyskusyjny – zakończenie warsztatów

Przygotowujesz się do spikerki 
na mityngu AA?

W ulotkę zaopatrzysz się:

•w Biurze Służby Krajowej AA: ul. Chmielna 20,  

 00-020 Warszawa

 tel. (+48) 22 828 04 94

•w Magazynie Literatury AA: ul. Dobrowoja 8/1, 

 04-003 Warszawa

 tel. (+48) 22 114 91 33; 604 867 406

•poprzez sklep internetowy Fundacji BSK AA:  

 https://sklep.aa.org.pl/

W ulotce znajdziesz:

•sugestie: jak ułożyć wypowiedź oraz jak mówić,   
 aby być słyszalnym i zrozumianym przez grupę

•Preambułę AA oraz Dwanaście Kroków AA 
 – do wykorzystania w razie potrzeby

Druk kolorowy
Format po złożeniu na trzy części: 99×210 mm
Cena: 0,5 zł

ulotka_spiker ok.indd   1 22.11.2019   12:46
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OGÓLNOPOLSKI ZLOT RADOŚCI 
ŚWIĘTO „ZDROJU”

35-lecie czasopisma
Anonimowych Alkoholików „ZDRÓJ”

             KRASNOBRÓD 1-3 maja 2020 r.

Informacje dotyczące rezerwacji i darowiznInformacje dotyczące rezerwacji 

1. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Pszczeliniec" ul. Wczasowa 23, Krasnobród. Ilość miejsc 270, z 
tego 70 w ośrodku i 200 w domkach całorocznych. Cena pobytu 85-95 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. 
Rezerwacja do 29 lutego 2020. Kontakt 662 217 922

2. Ośrodek „Barwy Roztocza” ul. Wczasowa 38, Krasnobród. Ilość miejsc 140. Cena pobytu 85 zł 
/osobodoba/. Rezerwacja do 29 lutego 2020. Kontakt 509 703 843 

3. Ośrodek Wypoczynkowy "Jolanta" ul. Wczasowa 3, Krasnobród. Ilość miejsc 160 plus 20. Cena 95 zł 
/osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego 2020. Kontakt 500 173 021 

4. Ośrodek Wypoczynkowy „Zapiasek" ul. Wczasowa 15, Krasnobród. Ilość miejsc 25, pokoje 2, 3, 5 
osobowe, cena 85-90 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 30 marca 2020.  Kontakt 505 003 086 

5. Ośrodek Wypoczynkowy „U Maćka” ul. Wczasowa 13. Krasnobród. Ilość miejsc 22 plus 3 łóżka 
podwójne. Pokoje 2,3,4, osobowe. Cena 80 zł / osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego 2020. 
Kontakt 504 094 658.

6. Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Bocianem” ul. Targowa 23A. Krasnobród. Ilość miejsc 59 plus 10 łóżek 
podwójnych. Pokoje 2, 3 , i 4 osobowe. Cena 105 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 marca 
2020. Kontakt 663 310 297

7. Ośrodek Wypoczynkowy „U Lucyny" ul. Partyzantów 38. Krasnobród. Ilość miejsc 60, pokoje 2, 3, 4, i 5 
osobowe. Cena 105 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 30 marca 2020r. Kontakt 663310297 
lub 606889257 

8. Ośrodek Wypoczynkowy „U Gromków", ul. Sosnowa 47. Krasnobród. Ilość miejsc 41. Pokoje 1, 2, 3, i 4 
osobowe. Drugi obiekt ilość miejsc 20, pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Cena 90 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. 
Rezerwacja do 30 marca 2020 rok. Kontakt 609027291.

9. Ośrodek Wypoczynkowy „Zielnik". Krasnobród. Ilość miejsc 31, pokoje 3 i 4  osobowe, cena 100 zł 
/osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego 2020 rok. Kontakt 515251835.

10. Ośrodek Wypoczynkowy „Marta”, ul. Joachima Lelewela 14. Krasnobród. Ilość miejsc 53, pokoje 2, 3, 
i 4 osobowe. Cena 95 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego 2020. Kontakt 606672662. 

11. Centrum Szkolenia i Rekreacji ul. Kościuszki 73. Krasnobród. Ilość miejsc 130 pokoje 2, 3  i 4 osobowe. 
Cena 128 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego. Kontakt 846607050 lub 846607092.
Hasło do Rezerwacji: ZLOT

Telefony kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 17: 00 do 21:00  

Andrzej 512670031 

Krzysztof 797494960 

Zosia 733559393 

e-mail kontaktowy: kontakt@zdroj2020aa.org.pl  

http://zdroj.aa.org.pl/           Strona czasopisma Zdrój  

https://zdroj2020.aa.org.pl/  Strona informacyjna Zlotu Radości Święta Zdroju Krasnobród 2020 r. 
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lub 606889257 

8. Ośrodek Wypoczynkowy „U Gromków", ul. Sosnowa 47. Krasnobród. Ilość miejsc 41. Pokoje 1, 2, 3, i 4 
osobowe. Drugi obiekt ilość miejsc 20, pokoje 2, 3 i 4 osobowe. Cena 90 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. 
Rezerwacja do 30 marca 2020 rok. Kontakt 609027291.

9. Ośrodek Wypoczynkowy „Zielnik". Krasnobród. Ilość miejsc 31, pokoje 3 i 4  osobowe, cena 100 zł 
/osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego 2020 rok. Kontakt 515251835.

10. Ośrodek Wypoczynkowy „Marta”, ul. Joachima Lelewela 14. Krasnobród. Ilość miejsc 53, pokoje 2, 3, 
i 4 osobowe. Cena 95 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego 2020. Kontakt 606672662. 

11. Centrum Szkolenia i Rekreacji ul. Kościuszki 73. Krasnobród. Ilość miejsc 130 pokoje 2, 3  i 4 osobowe. 
Cena 128 zł /osobodoba/ z wyżywieniem. Rezerwacja do 29 lutego. Kontakt 846607050 lub 846607092.
Hasło do Rezerwacji: ZLOT

Telefony kontaktowe czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 17: 00 do 21:00  

Andrzej 512670031 

Krzysztof 797494960 

Zosia 733559393 

e-mail kontaktowy: kontakt@zdroj2020aa.org.pl  

http://zdroj.aa.org.pl/           Strona czasopisma Zdrój  

https://zdroj2020.aa.org.pl/  Strona informacyjna Zlotu Radości Święta Zdroju Krasnobród 2020 r. 
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Teksty Billa W. dla magazynu „Grapevine”
Zbiór ponad stu artykułów Billa W. napisanych 
dla „Grapevine’a”, międzynarodowego pisma 
Wspólnoty AA. Publikacja dokumentująca 
rozwój myśli inicjatora Anonimowych Alkoho-
lików w kontekście jego przemiany wewnętrz-
nej, napływ nowych członków do Wspólnoty, 
zawiązywanie się struktur AA. 

Jak rozumieć anonimowość i jej strzec? Z czego 
wynika i na czym bazuje służba we Wspólnocie 
AA? Jak budować relacje pomiędzy Wspólnotą 
AA i mediami? O czym należy pamiętać podczas 
niesienia posłania? Jak wprowadzać nowicjuszy? 

Edycja zawiera:

• artykuły tematyczne 

• korespondencję Billa W. z Karolem   
 Gustawem Jungiem oraz przedstawicielem  
 Uniwersytetu Yale

• życzenia i pozdrowienia okolicznościowe

• pulę tekstów wspomnieniowych 

• refl eksje dotyczące magazynu „Grapevine”

Tytuł oryginalny: The Language of the 

Heart. Bill W.’s Grapevine Writings

Wydanie:  Warszawa, 1, 2019

Wydawca: Fundacja Biuro Służby Krajowej 

Anonimowych Alkoholików w Polsce

Typ oprawy: twarda

ISBN: 978-83-87043-84-1

EAN: 9788387043841

Liczba stron: 632

Wymiary: 14,4×20,1 cm

Cena: 35 zł

Książka do nabycia:

• w Biurze Służby Krajowej AA: ul. Chmielna  
 20, 00-020 Warszawa
 tel. (+48) 22 828 04 94

• w Magazynie Literatury AA: ul. Dobrowoja  
 8/1, 04-003 Warszawa
 tel. (+48) 22 114 91 33; 604 867 406

• poprzez sklep internetowy Fundacji BSK AA:  
 https://sklep.aa.org.pl/

KSIĄŻKA_OK.indd   1 22.11.2019   12:44

50-lecie AA w Polsce
Poznań, sierpień 2024

Niedawno widzieliśmy się w Katowicach. A tymczasem już odliczamy dni do kolejnego spotkania. 
Zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze kilka lat, ale przy organizowaniu tak dużej imprezy to niewiele.
Z doświadczeń Wspólnoty AA z poprzednich zlotów wiemy, że ich organizacja wymaga hojności grup 
AA oraz indywidualnych darczyńców. W związku z tym przekazujemy ważną informację, że można 
już dokonywać wpłat na specjalne subkonto zlotu 50-lecia AA.
Prosimy o zastosowanie w tytule przelewu opisu: darowizna 50-lecie oraz wskazanie wpłacającego, 
np. Region Warta, Grupa Jutrzenka Kościan czy Halina AA.

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa

Numer konta: 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000
Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC) WBKPPLPP

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 66 Oddział w Warszawie, 
Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

Koordynatorka Złotu 50-lecia AA – Magda
e-mail: kontakt@50lat.aa.org.pl
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