JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek
potrzebuje pomocy
chc~, aby napotkat wyciqgni~tq ku niemu
pomocnq dton AA
I za to
JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Duchowni
pytajq
o W sp61nott;

AA
PUBLlKACJA ZAAPROBOWANA PRZEZ KONFERENCJ~ SlUtB OGOLNYCH AA

FUNDACJA BIURO ScUZBY KRAJOWEJ
ANONIMOWYCH AlKOHOLlKOW
W POLSCE
00-950 WARSZAWA 1
SKR. POCZTOWA 243
TEL./FAX (22) 828-04-94
Internet: www.aa.org.pl
E-mail: wspolnota-aa@aa.org.pl

SPIS KSlf\ZEK I BROSZUR
ZAAPROBOWANYCHPRZEZKONFERENC~

PREAMBUt.A AA

Anonimowi Alkoholicy s~ wsp61not~ m~zczyzn
i kobiet, kt6rzy dziel~ si~ nawzajem doswiadczeniem, sil:t i nadziej% aby rozwi~zac sw6j wsp61ny
problem i pomagac innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wsp6lnocie jest ch~c zaprzestania picia. Nie rna w AA zadnych skladek ani oplat, jestesmy samowystarczalni,
poprzez wlasne dobrowolne datki.
Wsp61nota AA nie jest zwi~zana z zadn~ sekt%
wyznaniem, dzialalnosci:t polityczn% organizacj~
lub instytucj% nie angaZuje si~ w zadne publiczne
polemiki, nie popiera ani nie zwa1cza zadnych pogl:td6w.
Naszym podstawowym celem jest trwac w trzezwosci i pomagac innym alkoholikom w jej osi~~ciu.
Copyright © by The A. A. Grapevine, Inc.
przedrukowano za zgodq
Tytul oryginaru: "Members ofthe Clegry ask about
Alcoholics Anomyous"
Copyright © 1996 by Alcoholics Anonymous World Services, Inc
All Rights Reserved
Wszystkie prawa zastrzezone
Przelozono z angielskiego i wydano za zgod!\. Sluzb Swiatowych
AnonimowychAIkoholik6w (A.A.WS.). Prawa autorskie
wersji angielskiej niniejszej pracy s'l r6wniez wlasnoscii\,
A.A.WS., New York, New York. Zadna cz(,!sc niniejszej
pracy nie moze bye powielana w jakiejkolwiek formie
w jakimkolwiekj(,!zyku bez pisemnej zgody A.AWS.
Wydawca
Fundacja Biuro Sruzby Krajowej
Anonimowych Alkoholik6w w Polsce
00-020 Warszawa
uL Chmielna 20
00-950 Warszawa I
skr. pocztowa 243
Internet: www.aa.org.pl
E-mail: wspolnota-aa@aa.org.pl
Warszawa 2012 r.
ISBN 978-83-87043-05-6
Druk: APOSTOLICUM
uL Wilcza 8,05-091 Z!\.bki
teL (22) 771-52-00, 11; fax (22) 771-52-07

SLUZB OGOLNYCH AA

KSIf\ZKI
Anonimowi Alkoholicy (Alcoholics Anonymous)
Anonimowi Alkoholicy wkraczajll w dojrzalose
(Anonymous Alcoholics Comes of Age)
Codzienne refleksje (Daily Reflections)
Dwanascie Krokow i Dwanascie Tradycji
(Twelve Steps and Twelve Traditions)
Dr Bob i weterani (Dr. Bob and the Good Timers)
Jak to widzi Bili (As Bili Sees It)
Przekaz dalej (Pass It... On)
Uwie rzyliSmy (Came to Believe)
Zycie w trzeiwosci (Living Sober)
BROSZURY
Rzut oka na AA (A.A. ataGlance)
AA dla kobiet (A.A for the Woman)
Grupa AA (The A.A. Group)
AA w zakladach karnycb
(A.A. in Correctional Facilities)
AA w placowkach leczniczych
(A.A. in Treatment Facilities)
Duchowni pytajll 0 Wspolnot~ AA
(Members of the Clergy Ask aboutA.A)
Myslisz, ze jestes inny?
(Do You Think You're Different?)
44 pytania (44 Questions)
Jak AA wspolpracujll z profesjonalistami?
(How AA Members Cooperate?)
AA od srodka (Inside AA)
Czy AAjest dla Ciebie?
(Is AA. for You?)
Czy AAjest dla mnie? (Is A A for Me?)
Czy w Twoim Zyciu jest alkoholik?
(Is There an Alcoholic in Your Life?)
Artykul Jacka Alexandra 0 AA
(The IackAlexander Article aboutAA)
Jak mowie 0 AA poza AA
(Speaking at Non-A.A Meetings)
To jest AA (ThisisA.A.)
Zbyt mlody? (Too Young?)
Dwanascie Koncepcji ilustrowane
(The Twelve Concepts Illustrated)
Dwanascie Krokow ilustrowane
(The Twelve Steps Illustrated)
Dwanascie Tradycji ilustrowane
(The Twelve Traditions Illustrated)
Co si~ zdarzylo Joemu?
(What Happened to Ioe)
MlodziiAA
(Young People andAA.)
Sponsorowanie. Pytania i odpowiedzi
(Questions and Answers on Sponsorship)
Czas zaczlle Zye
(Time to start Living)
Nowicjusz pyta
(a Newscomer asks ... )
przeslanie dla wi~znia, ktory bye more jest alkoholikiem
(Memo to an Inmate who may be an Alcoholic)
Jak rozumiee anonimowose
(Understanding Anonymity)

Niezaletnie od tego, jak silna by/a nasza obsesja picia,
udalo nam sif odkrye, je wGiqt motemy dokonywae
innych wybor6w tyciowych. Motemy na przyklad uznae,
te jestdmy bezsilni wobec alkoholu, te jest nam niezbfdne poddanie sif "SiZe ~tszej", nawet jd/i oznaczaloby to po prostu podporzqdkowanie grupie AA.
Motemy tet podjqe pr6bf ZyGia w uczciwosci i pokorze,
w bezinteresownej slutbie innym uczestnikom naszej
wsp61noty oraz "Bogu, jakkolwiek Go pojmujemy".
Bili W. wspolzal:ozyciel AA, 1966

Jak AA moze lepiej wspolpracowac z duchownymi?

AA stale dliZY do poszerzenia i wzmocnienia kontaktow
z duchownymi, totez z radoscill przyjmiemy wszelkie
uwagi i sugestie na ten temat. Pomogll nam one lepiej
wspolpracowac z duchownymi w realizowaniu naszego
wspolnego zadania: niesienia pomocy alkoholikowi, ktory wci<ti: jeszcze cierpi.
Oto propozycja Krok6w, dZi?ki kt6rym okolo dw6ch milion6w m?zczyzn i kobiet na calym swiecie osiqgn?lo
trzeiwosc uczestniczqc we Wsp6lnocie Anonimowych
Alkoholik6w.
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1. Werbowaniem nowych uczestnik6w i zaszczepianiem
alkoholikom motywacji do rozpocz~cia leczenia.

DWANASCIE KROKOW
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW

2. Przechowywaniem akt z danymi 0 uczestnikach blidi
z historiami ich przypadk6w.

1. Przyznalismy, ze jestesmy bezsilni wobec
alkoholu, ze przestalismy kierowac wlasnym Zyciem.
2. Uwierzylismy, ze Sil", Wi~ksza od nas samych
moze przywrocic nam zdrowie.
3. Postanowilismy powierzyc nasz", wol~ i nasze
Zycie opiece Boga,jakko/wiek Go pojmujemy.
4. Zrobilismy gruntowny i odwazny obrachunek
moralny.
5. Wyznalismy Bogu, sobie i drugiemu czlowiekowi istot~ naszych bl~dow.
6. Stalismy si~ calkowicie gotowi, aby Bog
uwolnil nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwrocilismy si~ do Niego w pokorze, aby usun",l nasze braki.
8. Zrobilismy list~ osob, ktore skrzywdzilismy
i stalismy si~ gotowi zadoscuczynic im wszystkim.
9. Zadoscuczynilismy osobiscie wszystkim, wobec ktorych bylo to mozliwe, z wyj",tkiem tych przypadkow, gdy zraniloby to ich lub innych.
10. Prowadzilismy nadal obrachunek moralny,
z miejsca przyznaj",c si~ do popelnianych bl~dow.
11. D<ti:ylismy poprzez modlitw~ i medytacj~ do
coraz doskonalszej wi~zi z Bogiem,jakko/wiek Go
pojmujemy, prosz",c jedynie 0 poznanie Jego woli
wobec nas oraz 0 sil~ do jej spelnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych
Krokow staralismy si~ niesc poslanie innym alkoholikom i stosowac te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

3. Prowadzeniem Iub wspieraniem badan naukowych.
4. Opracowywaniem medycznych czy psychologicznych diagnoz i prognoz.
5. Leczeniem szpitalnym, medycznym czy psychiatrycznym; dostarczaniem lek6w.
6. Pomocli socjalnli w zakresie zakwaterowania, dostarczania Zywnosci i odzieZy, zatrudnienia czy zasilk:6w
pieni~Znych.

7. Prowadzeniem doradztwa rodzinnego czy zawodowego.
8. Formalnym zwiltZkiem z osrodkami pomocy spolecznej (choc wielu uczestnik6w i biur AA realnie wsp61dziala z nimi).
9. Niesieniem po slug religijnych.
10. Wlliczaniem si~ w publiczne dyskusje na temat alkoholu czy na jakikolwiek inny.
11. Pobieraniem oplat za swiadczone uslugi i przyjmowaniem dotacji ze ir6del spoza AA.
12. Wystawianiem referencji lub por~czen przeznaczonych dla Slid6w i adwokat6w, zarzlid6w przedsi~
biorstw i szk61, osrodk6w pomocy spolecznej i innych organizacji czy instytucji.

c~ AA

zajmuje sift problemami innymi nit alkohol?

AA jest otwarte dla wszystkich, kt6rzy pragnli przestac
pic, jednak jest wsr6d nas wielu majlicych r6wniez problemy inne niz alkohol. Nasza wsp6lnota rna jeden cel pomagac zdrowiec, w ci~lym procesie, z choroby alkoholowej i niesc poslanie AA innym alkoholikom. Choc
wi~c ch~tnie korzystamy z kazdej okazji, aby naszymi
zasadami i metodami dzielic si~ ze zmagajlicymi si~ z innymi problemami muszli oni samodzielnie wytworzyc to,
co decyduje 0 powodzeniu: wlasnq wsp6lnotowli wi~i.
- 18-
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1. Wzilte udzial w ki1ku otwartych mityngach AA
2. Zaznajomie silt z 1iteraturltAA - z ksiltZkami "Anonimowi A1koholicy", "Dwanascie Krokow i Dwanascie Tradycji", ,,Anonimowi Alkoh01icy wkraczajlt
w dojrzalose", "Zycie w trzeiwosci" czy broszurami.

Wprowadzenie
Anonimowi Alkoholicy nie slt stowarzyszeniem religijnym. A jednak bardzo wiele zawdziltczajlt duchownym
romych wyznan, ktorzy od samych poczlttkow wspolnoty, siltgajltcych 1935 raku, okazujltjej przyjaZit i wsparcie.
Zrodlem tego przyjaznego stosunku jest zrozumienie
i tolerancja - zrozumienie mozliwosci i ograniczen AA
jako wspolnoty oraz tolerancja dla slabosci jej uczestnikow, mltzczyzn i kobiet, ktorych aspiracje duchowe moglt przewyzszae ich ludzkie jedynie zdolnosci.
Mijalby silt z prawda" kto by utrzymywal, ze wszyscy
uczestnicy AA slt rozbudzeni duchowo. Wielu z nich
rowniez nie jest formalnie zwiltZanych z zadnlt doktrynlt
religijnlt. Ale niezliczeni Anonimowi Alkoholicy - takZe
ci, ktorzy nie wyznajlt Zadnej religii - swiadczlt 0 tym, ze
zaznali odradzajltcej mocy plynltcej z wzajemnego dzielenia silt troska" zawierzeniem i miloscilt.
Anonimowi Alkoholicy zywilt nadziejlt, ze bltdlt mogli
nadal, jak dotychczas, wystltPOWae jako pomocny sprzymierzeniec wszystkich duchownych, ktorym rowniez leZy na sercu sprawa zdrowienia alkoholikow.

3. Zapoznae silt z duchowymi (choe nie zwiltzanymi
z zadnym okreslonym wyznaniem) aspektami programuAA.
4. Zwr6cie silt do AA 0 pomoc, gdy sytuacja tego wymaga.
5. Otworzye swoje drzwi dla mityngow AA.

Wjaki spos6b duchowni mogq skontaktowac sif zAA?
W miejscowej ksiltZce telefonicznej lub gazecie mozna
znaleze numer telefonu Anonimowych Alkoholikow.
Literaturlt na temat programu AA oraz szczegolowe
wskazowki, jak skontaktowae silt z najblizszlt gruPlt AA,
moma uzyskae telefonujltc lub piszltc pod adresem:
Fundacja Biuro Sluzby Krajowej
Anonimowych Alkoholikow w Polsce
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa 243
tel.lfax (0-22) 828-04-94
Internet: www.aa.org.pl
E-mail: aa@aa.org.pl

Czym AA sif NIE zajmuje?
Dzis, gdy coraz wiltcej osob z problemami innymi niz
alkoholizm kierowanych jest mylnie do AA, pozostaje
wciltZ w mocy poslanie, ktore wspolzaloZyciel AA, Bili
W., skierowal do uczestnikow kongresu zwolanego
w 1955 roku z okazji dwudziestej rocznicy powstania
AA: "Niech nasza wspolnota z rozwaglt trwa w wiemosci wobec swego jedynego celu: niesienia poslania alkoholikowi, ktory jeszcze cierpi. Musimy odrzucie dyktowane przez pychlt przypuszczenie, ze skoro Bog pozwolil nam czynie dobrze na jednym polu, to oznacza
to, ze jestesmy przeznaczeni, aby przynosie ulglt
wszystkim" .
Wiele tu napisano, co czyni AA realizujltc wytrwale
swoje jedyne zadanie. Oto zas lista niektorych spraw,
ktorymi AA silt NIB zajmuje:
- 8-
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W jaki sposob duchowni
powinni injormowac alkoholikow 0 AA?
Duehowni seisle wspolpraeuj~ey z AA wskazujq, ze
udzielaj~e porady alkoholikom naleZy przede wszystkim:
1. Wyjasniac, ze AA moze pomoe jedynie wowezas,
gdy oni sami b~d~ eheieli zaprzestac pieia.
2. Naklaniac alkoholikow do utrzymywania otwartej
postawy wobee programu AA, nawet jesli poez~tko
wo wyda im si~ pozbawiony sensu; przekonywac, ze
ieh pierwsze wrazenia z pewnosei~ ulegn~ zmianie,
jesli tylko b~d~ nadal ehodzic na mityngi.
3. Podkreslac, ze AA rna tylko jeden eel: pomagac alkoholikom w osi~aniu trzeiwosei.
4. Przypominac alkoholikom, ze w AA reprezentowany
jest peiny przekroj spoleezenstwa. Nowo wst~puj~ey
spotykaj~ tam ludzi wszystkieh zawodow, ze wszystkieh srodowisk. Bez wzgl~du na to, jak rome jest ieh
poehodzenie, wszystkieh l~ezy uezestnietwo w programie zdrowienia AA.
5. Zapewniac alkoholikow, ze ieh osobista anonimowosc b~dzie zaehowana.

,

6. Wyjasniac, ze alkoholizm - jak wskazuje wiedza medyezna - jest ehorob~ post~puj~eq, ktor~ mozna powstrzymac (ehoc nigdy nie mozna si~ z niej "wyleezyc") tylko wtedy, gdy alkoholik przestanie pic. W
AA alkoholiey spotkaj~ tysi~ee m~zezyzn i kobiet,
ktorzy, dziel~e si~ z nimi doswiadezeniem trzeiwienia, mog~ pomoe im znaleic drog~ do Zyeia w trzeiwosei, pelnego i satysfakejonuj~eego.

Pomoe~

dla duehownyeh, ktorzy wspieraj~ rad~ alkoholikow, moze byc kontakt z aktywnymi uezestnikami 10kalnej grupy AA. Anonimowi Alkoholiey, gdy tylko zostan~ powiadomieni, zajm~ si~ ze szezegoln~ uwag~ nowiejuszem, jesli tylko b~dzie on eheial pomoey; zabior~
go na mityng, podziel~ si~ z nim swym doswiadezeniem
trzeiwienia w AA.
pragn~liby

Wielu duehownyeh dobrze zna AAjako ieh sojusznikanie zwi~zanego z zadn~ sekt~ ani wyznaniem - w niesieniu pomoey alkoholikom, aby przestali pic i zaez~li prowadzic zdrowe, tworeze Zyeie. Wielu duehownyeh wyraza popareie dla programu AA; wielu zdaje sobie spraw~,
ze rowniez wsrod nieh s~ taey, ktorzy wlasnie w AA znaleili rozwi~zanie wlasnyeh problemow z pieiem.
Zadania tej broszury, ktora przytaeza najez~seiej zadawane przez duehownyeh pytania na temat AA, s~ trojakie:
Po pierwsze - dac wyraz wdzi~eznosei AA wobee wielu duehownyeh, ktorzy w jakikolwiek sposob udzielali
i udzielaj~ weiqZ wspareia alkoholikom.
Po clrugie - przedstawic material, ktory moze dostarezyc uZyteeznej wiedzy na temat zalozen AA tym, ktorzy
nie mieli jeszeze okazji zapoznac si~ ze wspolnot~.
I wreszeie - odpowiadaj~e na pytania najez~seiej zadawane przez duehownyeh, przedstawic syntetyeznie osobiste doswiadezenia, sil~ i iJ.adziej~ wszystkieh Anonimowyeh Alkoholikow.

Czym jest AA ? Jak dziala?

W jaki sposob duchowni mogq najskuteczniej
wspOlpracowac z AA ?

Oto co mog~ zrobic duehowni, ktorzy
znac blizej program AA:
- 16-

Zadania tej broszury

po-

Anonimowi Alkoholiey to ogolnoswiatowa wspolnota
m~zezyzn i kobiet, ktorzy pomagaj~ sobie nawzajem
trwac w trzeiwosei. Jedynym warunkiem uezestnietwa
we wspolnoeie jest eh~c zaprzestania pieia.
Czlonkowie wspolnoty podezas mityngow AA i spotkan indywidualnyeh dziel~ si~ swym doswiadezeniem,
sil~ i nadziejq, jak osi~ac trzeiwosc i w niej trwac.
Uezestnietwo nie jest zwi~ane z zadnymi skladkami ani
oplatami. Jak stanowi preambula AA: "Jestesmy samowystarezalni poprzez wlasne dobrowolne datki".
-9-

Podstaw't programu AA jest Dwanascie Krokow, zbior
zasad opartych na zdobytym drog't prob i hlcedow doswiadczeniu pierwszych uczestnikow AA. Dwanascie
Krokow, urzeczywistniane jako pewien sposob Zycia,
zawiera elementy wystcepuj'tce w wielu religiach. Kroki
te pomagaj't uczestnikom AA na calym swiecie zyc
w trzeiwosci i spelniac sice w takim Zyciu.

Jak powstaio AA?

Wicekszosc grup i intergrup wspiera finansowo np.
przez zakup literatury AA dzialalnosc zwi'tzan't z niesieniem poslania AA w szpitalach, zakladach kamych - jak
rowniez pracce Biura Sluzby Krajowej Anonimowych
Alkoholikow, ktore swiadczy swe uslugi na terenie calego kraju w ramach niesienia poslania 12 Kroku.

Co to jest Dwanascie Tradycji AA?

AA zostalo zapocz'ttkowane w miejscowosci Akron
w stanie Ohio (USA), w 1935 roku, kiedy to dwaj swiadomi swego problemu alkoholowego mcezczyzni - Bili W.
i doktor Bob - odkryli, ze wspomagaj'tc sice nawzajem s't
w stanie osi<tgll'tc to, czego zaden z nich nie zdolal dokonac samodzielnie: zachowac trzeiwosc. Wkrotce tez przekonali sice, ze ich trzeiwosc wzmacnia sice, gdy probuj't
dzielic sice ni't z innymi. Juz po kilku miesi'tcach w Akron
rozpoczcely sice regulame mityngi niewielkiej grupy trzezwych alkoholikow; stopniowo ich liczba wzrosla do stu.
W 1939 roku, wraz z publikacj't ksillZki ,,Anonimowi
Alkoholicy" (od ktorej tytulu wspolnota wzicela swoj't nazwce), a takZe dziceki pomocy wielu osob wspomagaj'tcych
nie bcedltcych alkoholikami, AA zdobywalo coraz to nowych uczestnikow w Ameryce P6lnocnej i kilku innych
krajach. W odpowiedzi na stale rosn'tc't potrzebce informacji, jak rowniez w celu wspierania nowych grup powstaj:tcych niemal codziennie - utworzono w Nowym Jorku
swiatowe biuro AA (General Service Office).
Obecnie AA liczy okolo dwoch milionow czlonkow,
tworz'tcych ponad 100 000 grup, ktore dzialaj't w ponad
150 krajach.

Jak wyg/qdajq mityngi AA?
Mityngi AA prowadzone s't przez autonomiczne grupy
na calym swiecie. Jest wiele odmian mityngow, ale zasadniczo dziel't sice one na dwa rodzaje: mityngi zamknicete, przeznaczone wyl'tcznie dla alkoholikow oraz
mityngi otwarte, w ktorych uczestniczyc moze kaZdy.
Mityngi zamknicete stwarzaj't uczestnikom mozliwosc
nie skrcepowanego dzielenia sice osobistymi doswiadczeniami, a takZe praktycznego stosowania zasad AA dla zachowania trzeiwosci w ci:tgu najblizszych dwudziestu
czterech godzin.
- 10-

Dwanascie Tradycji jest dla istnienia AA jako calosci
tym, czym Dwanascie Krokow dla procesu zdrowienia
kazdego uczestnika wspolnoty.
Tradycje stanowi't propozycjce zasad, ktore zapewniaj't
trwanie i rozwoj tysicecy grup skladaj'tcych sice na AA.
Zasady te - wyrosle z doswiadczenia samych grup
w pierwszych, przelomowych latach istnienia AA - dotycz't Zycia wewncetrznego grupy, wsp6lpracy micedzygrupowej oraz stosunkow na zewn'ttrz. Wicekszosc Tradycji stanowi odzwierciedlenie duchowej orientacji wspolnoty.
Zdecydowana wicekszosc grup na calym swiecie prowadzi swoje sprawy zgodnie z zasadami proponowanymi
przez Tradycje.

D/aczego duchowni powinni interesowac sif AA?
Duchowni s't czcesto pierwszymi osobami, do ktorych czynni
alkoholicy zwracaj't sice po pomoc i zrozumienie i przed kt6rymi otwarcie przyznaj't sice do swojej choroby. W istocie
wielu alkoholikow oczekuje od duchownych porady duchowej zarowno przed przys1:f!pieniem do AA, jak i poZuiej.
Niektorzy alkoholicy wcale nie chc't przestac pic alba
tez s'tdzll, ze mog't "poradzic sobie sami". Doradcy duchowi mogliby w takich przypadkach informowac alkoholikow, ze pomoc dla nich istnieje - jesli tylko oni sami
stan't sice gotowi do jej przyjcecia.

Czy wsrod uczestnikow AA sq duchowni?
Tak. Alkoholizm nie zna zadnych wyj'ttkow. Niemalo
duchownych alkoholikow, roznych wyznan, osi:tgnce1o
trzeiwosc dziceki uczestnictwu we wspolnocie.
- 15-

,,Pozwalalo to unikn~e stawiania uczestnik6w przed, klopotliwym dla wielu z nich, zadaniem samodzielnego wymyslania sl6w modlitwy".

Choe wiele mityng6w otwartych zachowuje konwenswobodnych dyskusji, jednak wi~kszose przybiera
postae scisle zaplanowan~. Z reguly wypelniaj~je wypowiedzi jednego lub kilku uczestnik6w, kt6rzy dziel~ si~
swymi doswiadczeniami z okresu czynnego alkoholizmu
czy tez z procesu zdrowienia w AA.
cj~

Czy AA organizuje spotkania rekolekcyjne?

Nie, AA nie organizuje takich spotkan.

Jaka jest organizacja AA ?
Kto kieruje wspolnotq?

AA nie rna zadnych wladz centralnych. Struktura organizacyjna ograniczona jest do minimum, a zamiast zbioru
przepis6w wystarczaj~ Tradycje.
Zwyczajowo przyjmuje si~, ze dw6ch lub wi~cej alkoholik6w, kt6rzy spotykaja,. si~ w celu utrzymania trzezwosci, moze uwazac si~ za grup~ AA, jesli tylko, jako
grupa, utrzymuja,. si~ samodzielnie i nie maj~ Zadnych powia,.zan zewn~trznych.
Grupy AA tworz~ intergrupy, kt6re zajmuja,. si~ przede
wszystkim dystrybucj~ literatury i niosa,. poslanie przekraczaj~ce mozliwosci pojedynczej grupy. Intergrupy
tworz~ regiony, kt6re wybieraj~ delegat6w na Konferencj~ SluZby Krajowej AA zbieraj~ca,. si~ raz w roku.
Konferencja wybiera 13 osobow~ Rad~ Powiemik6w na
trzyletnia,. kadencj~. Konferencja SluZby Krajowej AA
jest opiekunem sluZb AA i 12 Tradycji Anonimowych
Alkoholik6w. Fundacja Biuro SluZby Krajowej AA zajmuje si~ dzialalnosci~ usrugowa,. (m.in. wydawaniem literatury) na rzecz Wsp6lnoty AA.
Zasadnicza praca AA wykonywana jest przez samych
alkoholik6w, kt6rzy pracuj~ w ramach wsp6lnoty nad
wlasnym zdrowieniem.

Jak sqfinansowane dzialania i uslugiAA?

AA jest calkowicie samowystarczalne i nie powinno
przyjmowae dotacji z zewnl:ttrz.
W AA nie rna zadnych skladek ani oplat. Wydatki poszczeg6lnych grup (na wynaj~cie sali, napoje, literatur~
AA itp.) pokrywane s~ z dobrowolnych datk6w zbieranych zwykle podczas mityng6w grupy.
- 14-

Niekt6re mityngi otwarte - na kt6re zaprasza si~ ludzi
zawodowo pomagaj~cych alkoholikom, dziennikarzy
i inne osoby - sluz~ informowaniu opinii publicznej
o zialalnosci AA.
Osoby nie b~d~ce alkoholikami, kt6re po raz pierwszy
uczestnicza,. w mityngu AA, sa,. cz~sto zaskoczone slysZ3,.c, z jakim humorem niekt6rzy uczestnicy wsp61noty
opowiadaj~ 0 swych doswiadczeniach z czas6w picia.
Wypowiedzi bardzo r6zni~ si~ mi~dzy soba,. - jedne mog~ nie zawierae zadnych akcent6w religijnych, podczas
gdy inne mog~ bye przesycone gl~bokFeligijnosci~.
Trzeba podkreslie, ze kazdy wypowiada si~ wyl~cznie
w swoim wlasnym imieniu, nie zas w irnieniu calego AA.
Wszystkich l~czy jednak wsp6lne pragnienie umocnienia
wlasnej trzeiwosci przez dzielenie si~ nia,. z innymi.
Wi~kszose uczestnik6w AA przekonala si~, ze regulame uczestnictwo w mityngach jest niezb~dne dla
utrzymania trzezwosci. Nowych czlonk6w zach~ca si~,
aby brali udzial w mityngach tak cz~sto, jak to tylko
mozliwe.

Wielu uczestnik6w opowiada, ze kr~ ich znajomych
z AA znacznie si~ poszerzyl w wyniku nieformalnych
rozm6w przy kawie, odbywaj~cych si~ przed mityngami
i po ich zakoitczeniu.

Gdzie odbywajq sit! mityngiAA?

Grupy AA wynajmuja,. na swe spotkania sale w kosciolach, osrodkach kultu religijnego, a takZe w wielu innych
miejscach. Choe wiele mityng6w AA odbywa si~ w pomieszczeniach b~d~cych w posiadaniu i uzytkowaniu
Kosciola, nie wynika st~d jakikolwiek zwil:tzek czy przynaleznose do zadnych konkretnych instytucji czy ruch6w
religijnych. Korzystanie z tego rodzaju udogodnien jest
raczej owocem otwartej i Zyczliwej akceptacji AA przez
duchownych r6mych wyznan, kt6rzy od samych POCZ3,.tk6w wsp6lnoty udzielali jej pomieszczen za nie wyg6rowanl:topla~.
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Czy duchowni mogq uczestniczyc w mityngach AA?

Duchowni S'l jak najmilej widziani na wszystkich mityngach otwartych, zar6wno "spikerskich" jak i "zwyklych". Po informacje, gdzie i kiedy takie mityngi si~ odbywaj1b mozna zwracac si~ do lokalnych intergrup lub
Biura SluZby Krajowej AA w Polsce, tel. 828-04-94
Warszawa ul. Chmielna 20.

Dlaczego tak znacznq wagf przyklada sif
do anonimowosci?

Podlaeslaj'lc r6wnosc wszystkich uczestnik6w AA
- jednosc tworzy wsp6ln'l wi~i, kt6rej zawdzi~czaj'l oni
swe trzeiwienie - anonimowosc stanowi duchow'l podstaw~ wsp6lnoty. Na poziomie Zycia osobistego anonimowosc chroni wszystkich uczestnik6w AA przed ujawnieniem ich tozsamosci jako alkoholik6w poza czasem
i miejscem mityng6w co stanowi gwarancj~ bezpieczeilstwa szczeg6lnie istotn'l dla nowo wst~puj'lcych.
Kazdy rna jednak swobod~ ujawnienia, ze jest trzeiwiej'lcym alkoholikiem, w indywidualnych kontaktach.
z ludZmi zdrowymi, a takZe z tymi, kt6rych podejrzewa,
ze mog'l miec problem alkoholowy. W tym przypadku
otwartosc moze ulatwiac niesienie poslania AA.
W kontaktach z pras'l, radiem, telewizj'l czy filmem
anonimowosc sluZy podlaesleniu r6wnosci wszystkich
czlonk6w wsp6lnoty. Czyni si~ to przypominaj'lc 0 tej
zasadzie, pragn'lc powstrzymac tych wszystkich, kt6rzy
mogliby wyzyskiwac sw'l przynaleznosc do AA do
osill:8ni~cia uznania, wladzy czy innych osobistych korzysci.
Jak glosi Tradycja Dwunasta: ,,Anonimowosc stanowi
duchow'l podstaw~ wszystkich naszych Tradycji, przypominaj'lc nam zawsze 0 pierwszeilstwie zasad przed
osobistymi ambicjami".

Czy program AA opiera si~ na wierze religijnej?

Gdy alkoholicy zwracaj'l si~ do wsp61noty
ich nie pyta 0 przekonania religijne.

0

pomoc, nikt

snymi zapatrywaniami, jak r6wniez wolno im nie zajmowac si~ w og6le ill kwesti'l.
Wi~kszosc uczestnik6w jeszcze przed przystlU'ieniem
do AA przyznala, ze nie potrafi kontrolowac swojego picia - to alkohol przej'll kontrol~ nad ich zyciem.

Doswiadczenie AA wskazuje, ze aby przestac pic i utrzymac trzeiwosc, alkoholicy potrzebuj'l akceptacji i poddania
si~ istocie czy sile duchowej, kt6r'l uznaj'l za wi~ksz'l od
nich samych. Niekt6rzy Sil~ Wyzsz'l upatruj'l w grupie
AA; niekt6rzy widz'lj'l w Bogu - jakkolwiek Go pojmujq;
inni przyjmuj'l wlasne, zupelnie odmienne wyobraZenia.
Wielu alkoholik6w przy pierwszym zetkni~ciu z AA
odnosi si~ z rezerw'l wobec istnienia Sily Wi~kszej od
nich samych - w jakimkolwiek rozumieniu. A jednak doswiadczenie pokazuje, ze jesli zachowuj'l otwart'l postaw~ wobec tej kwestii i systematycznie uczestnicz'l w mityngach AA, znajd'l w koilcu wlasne rozwi'lzanie tego
tak bardzo osobistego problemu.

Czy programAA nakazuje modlitwf?

ZaloZyciele AA w Dwunastu Krokach wspominaj'l 0 modlitwie dwukrotnie.
Krok Si6dmy glosi: ,,zwr6cilismy si~ do Niego w pokorze, aby usun'll nasze braki". Zas Krok Jedenasty
stwierdza: "D'lZylismy poprzez modlitw~ i medytacj~ do
coraz doskonalszej wi~zi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosZ'lC jedynie 0 poznanie Jego woli wobec nas
oraz 0 sil~ do jej spelnienia".
Niekt6re mityngi AA koilcZ'l si~ wsp61nym odm6wieniem Modlitwy Pailskiej. lnne stosuj'l Modlitw~ 0 Pogod~Ducha:

Boze, uzycz mi pogody ducha,
abym godzil si~ z tym, czego nie mog~ zmienic.
Odwagi, abym zmienial to, co mog~ zmienic
I mqdrosci, abym odroznial jedno od drugiego.
U zarania wsp6lnoty, gdy nie istniala jeszcze Zadna literatura AA, pocz'ltkuj'lce grupy oddawaly si~ czytaniu
Biblii, czerpi'lC z tego inspiracj~ i przewodnictwo duchowe.

Program zdrowienia AA jest oparty na pewnych wartosciach duchowych, jednak poszczeg6lni uczestnicy
maj'l swobod~ interpretacji tych wartosci zgodnie z wla-

Mityngi zazwyczaj koilczono Modlitw'l Pailsk'l, poniewaz, jak wyjasnial poiniej wsp61zaloZyciel AA, Bili w.:
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Podstaw't programu AA jest Dwanascie Krokow, zbior
zasad opartych na zdobytym drog't prob i hlcedow doswiadczeniu pierwszych uczestnikow AA. Dwanascie
Krokow, urzeczywistniane jako pewien sposob Zycia,
zawiera elementy wystcepuj'tce w wielu religiach. Kroki
te pomagaj't uczestnikom AA na calym swiecie zyc
w trzeiwosci i spelniac sice w takim Zyciu.

Jak powstaio AA?

Wicekszosc grup i intergrup wspiera finansowo np.
przez zakup literatury AA dzialalnosc zwi'tzan't z niesieniem poslania AA w szpitalach, zakladach kamych - jak
rowniez pracce Biura Sluzby Krajowej Anonimowych
Alkoholikow, ktore swiadczy swe uslugi na terenie calego kraju w ramach niesienia poslania 12 Kroku.

Co to jest Dwanascie Tradycji AA?

AA zostalo zapocz'ttkowane w miejscowosci Akron
w stanie Ohio (USA), w 1935 roku, kiedy to dwaj swiadomi swego problemu alkoholowego mcezczyzni - Bili W.
i doktor Bob - odkryli, ze wspomagaj'tc sice nawzajem s't
w stanie osi<tgll'tc to, czego zaden z nich nie zdolal dokonac samodzielnie: zachowac trzeiwosc. Wkrotce tez przekonali sice, ze ich trzeiwosc wzmacnia sice, gdy probuj't
dzielic sice ni't z innymi. Juz po kilku miesi'tcach w Akron
rozpoczcely sice regulame mityngi niewielkiej grupy trzezwych alkoholikow; stopniowo ich liczba wzrosla do stu.
W 1939 roku, wraz z publikacj't ksillZki ,,Anonimowi
Alkoholicy" (od ktorej tytulu wspolnota wzicela swoj't nazwce), a takZe dziceki pomocy wielu osob wspomagaj'tcych
nie bcedltcych alkoholikami, AA zdobywalo coraz to nowych uczestnikow w Ameryce P6lnocnej i kilku innych
krajach. W odpowiedzi na stale rosn'tc't potrzebce informacji, jak rowniez w celu wspierania nowych grup powstaj:tcych niemal codziennie - utworzono w Nowym Jorku
swiatowe biuro AA (General Service Office).
Obecnie AA liczy okolo dwoch milionow czlonkow,
tworz'tcych ponad 100 000 grup, ktore dzialaj't w ponad
150 krajach.

Jak wyg/qdajq mityngi AA?
Mityngi AA prowadzone s't przez autonomiczne grupy
na calym swiecie. Jest wiele odmian mityngow, ale zasadniczo dziel't sice one na dwa rodzaje: mityngi zamknicete, przeznaczone wyl'tcznie dla alkoholikow oraz
mityngi otwarte, w ktorych uczestniczyc moze kaZdy.
Mityngi zamknicete stwarzaj't uczestnikom mozliwosc
nie skrcepowanego dzielenia sice osobistymi doswiadczeniami, a takZe praktycznego stosowania zasad AA dla zachowania trzeiwosci w ci:tgu najblizszych dwudziestu
czterech godzin.
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Dwanascie Tradycji jest dla istnienia AA jako calosci
tym, czym Dwanascie Krokow dla procesu zdrowienia
kazdego uczestnika wspolnoty.
Tradycje stanowi't propozycjce zasad, ktore zapewniaj't
trwanie i rozwoj tysicecy grup skladaj'tcych sice na AA.
Zasady te - wyrosle z doswiadczenia samych grup
w pierwszych, przelomowych latach istnienia AA - dotycz't Zycia wewncetrznego grupy, wsp6lpracy micedzygrupowej oraz stosunkow na zewn'ttrz. Wicekszosc Tradycji stanowi odzwierciedlenie duchowej orientacji wspolnoty.
Zdecydowana wicekszosc grup na calym swiecie prowadzi swoje sprawy zgodnie z zasadami proponowanymi
przez Tradycje.

D/aczego duchowni powinni interesowac sif AA?
Duchowni s't czcesto pierwszymi osobami, do ktorych czynni
alkoholicy zwracaj't sice po pomoc i zrozumienie i przed kt6rymi otwarcie przyznaj't sice do swojej choroby. W istocie
wielu alkoholikow oczekuje od duchownych porady duchowej zarowno przed przys1:f!pieniem do AA, jak i poZuiej.
Niektorzy alkoholicy wcale nie chc't przestac pic alba
tez s'tdzll, ze mog't "poradzic sobie sami". Doradcy duchowi mogliby w takich przypadkach informowac alkoholikow, ze pomoc dla nich istnieje - jesli tylko oni sami
stan't sice gotowi do jej przyjcecia.

Czy wsrod uczestnikow AA sq duchowni?
Tak. Alkoholizm nie zna zadnych wyj'ttkow. Niemalo
duchownych alkoholikow, roznych wyznan, osi:tgnce1o
trzeiwosc dziceki uczestnictwu we wspolnocie.
- 15-

W jaki sposob duchowni
powinni injormowac alkoholikow 0 AA?
Duehowni seisle wspolpraeuj~ey z AA wskazujq, ze
udzielaj~e porady alkoholikom naleZy przede wszystkim:
1. Wyjasniac, ze AA moze pomoe jedynie wowezas,
gdy oni sami b~d~ eheieli zaprzestac pieia.
2. Naklaniac alkoholikow do utrzymywania otwartej
postawy wobee programu AA, nawet jesli poez~tko
wo wyda im si~ pozbawiony sensu; przekonywac, ze
ieh pierwsze wrazenia z pewnosei~ ulegn~ zmianie,
jesli tylko b~d~ nadal ehodzic na mityngi.
3. Podkreslac, ze AA rna tylko jeden eel: pomagac alkoholikom w osi~aniu trzeiwosei.
4. Przypominac alkoholikom, ze w AA reprezentowany
jest peiny przekroj spoleezenstwa. Nowo wst~puj~ey
spotykaj~ tam ludzi wszystkieh zawodow, ze wszystkieh srodowisk. Bez wzgl~du na to, jak rome jest ieh
poehodzenie, wszystkieh l~ezy uezestnietwo w programie zdrowienia AA.
5. Zapewniac alkoholikow, ze ieh osobista anonimowosc b~dzie zaehowana.

,

6. Wyjasniac, ze alkoholizm - jak wskazuje wiedza medyezna - jest ehorob~ post~puj~eq, ktor~ mozna powstrzymac (ehoc nigdy nie mozna si~ z niej "wyleezyc") tylko wtedy, gdy alkoholik przestanie pic. W
AA alkoholiey spotkaj~ tysi~ee m~zezyzn i kobiet,
ktorzy, dziel~e si~ z nimi doswiadezeniem trzeiwienia, mog~ pomoe im znaleic drog~ do Zyeia w trzeiwosei, pelnego i satysfakejonuj~eego.

Pomoe~

dla duehownyeh, ktorzy wspieraj~ rad~ alkoholikow, moze byc kontakt z aktywnymi uezestnikami 10kalnej grupy AA. Anonimowi Alkoholiey, gdy tylko zostan~ powiadomieni, zajm~ si~ ze szezegoln~ uwag~ nowiejuszem, jesli tylko b~dzie on eheial pomoey; zabior~
go na mityng, podziel~ si~ z nim swym doswiadezeniem
trzeiwienia w AA.
pragn~liby

Wielu duehownyeh dobrze zna AAjako ieh sojusznikanie zwi~zanego z zadn~ sekt~ ani wyznaniem - w niesieniu pomoey alkoholikom, aby przestali pic i zaez~li prowadzic zdrowe, tworeze Zyeie. Wielu duehownyeh wyraza popareie dla programu AA; wielu zdaje sobie spraw~,
ze rowniez wsrod nieh s~ taey, ktorzy wlasnie w AA znaleili rozwi~zanie wlasnyeh problemow z pieiem.
Zadania tej broszury, ktora przytaeza najez~seiej zadawane przez duehownyeh pytania na temat AA, s~ trojakie:
Po pierwsze - dac wyraz wdzi~eznosei AA wobee wielu duehownyeh, ktorzy w jakikolwiek sposob udzielali
i udzielaj~ weiqZ wspareia alkoholikom.
Po clrugie - przedstawic material, ktory moze dostarezyc uZyteeznej wiedzy na temat zalozen AA tym, ktorzy
nie mieli jeszeze okazji zapoznac si~ ze wspolnot~.
I wreszeie - odpowiadaj~e na pytania najez~seiej zadawane przez duehownyeh, przedstawic syntetyeznie osobiste doswiadezenia, sil~ i iJ.adziej~ wszystkieh Anonimowyeh Alkoholikow.

Czym jest AA ? Jak dziala?

W jaki sposob duchowni mogq najskuteczniej
wspOlpracowac z AA ?

Oto co mog~ zrobic duehowni, ktorzy
znac blizej program AA:
- 16-

Zadania tej broszury

po-

Anonimowi Alkoholiey to ogolnoswiatowa wspolnota
m~zezyzn i kobiet, ktorzy pomagaj~ sobie nawzajem
trwac w trzeiwosei. Jedynym warunkiem uezestnietwa
we wspolnoeie jest eh~c zaprzestania pieia.
Czlonkowie wspolnoty podezas mityngow AA i spotkan indywidualnyeh dziel~ si~ swym doswiadezeniem,
sil~ i nadziejq, jak osi~ac trzeiwosc i w niej trwac.
Uezestnietwo nie jest zwi~ane z zadnymi skladkami ani
oplatami. Jak stanowi preambula AA: "Jestesmy samowystarezalni poprzez wlasne dobrowolne datki".
-9-

1. Wzilte udzial w ki1ku otwartych mityngach AA
2. Zaznajomie silt z 1iteraturltAA - z ksiltZkami "Anonimowi A1koholicy", "Dwanascie Krokow i Dwanascie Tradycji", ,,Anonimowi Alkoh01icy wkraczajlt
w dojrzalose", "Zycie w trzeiwosci" czy broszurami.

Wprowadzenie
Anonimowi Alkoholicy nie slt stowarzyszeniem religijnym. A jednak bardzo wiele zawdziltczajlt duchownym
romych wyznan, ktorzy od samych poczlttkow wspolnoty, siltgajltcych 1935 raku, okazujltjej przyjaZit i wsparcie.
Zrodlem tego przyjaznego stosunku jest zrozumienie
i tolerancja - zrozumienie mozliwosci i ograniczen AA
jako wspolnoty oraz tolerancja dla slabosci jej uczestnikow, mltzczyzn i kobiet, ktorych aspiracje duchowe moglt przewyzszae ich ludzkie jedynie zdolnosci.
Mijalby silt z prawda" kto by utrzymywal, ze wszyscy
uczestnicy AA slt rozbudzeni duchowo. Wielu z nich
rowniez nie jest formalnie zwiltZanych z zadnlt doktrynlt
religijnlt. Ale niezliczeni Anonimowi Alkoholicy - takZe
ci, ktorzy nie wyznajlt Zadnej religii - swiadczlt 0 tym, ze
zaznali odradzajltcej mocy plynltcej z wzajemnego dzielenia silt troska" zawierzeniem i miloscilt.
Anonimowi Alkoholicy zywilt nadziejlt, ze bltdlt mogli
nadal, jak dotychczas, wystltPOWae jako pomocny sprzymierzeniec wszystkich duchownych, ktorym rowniez leZy na sercu sprawa zdrowienia alkoholikow.

3. Zapoznae silt z duchowymi (choe nie zwiltzanymi
z zadnym okreslonym wyznaniem) aspektami programuAA.
4. Zwr6cie silt do AA 0 pomoc, gdy sytuacja tego wymaga.
5. Otworzye swoje drzwi dla mityngow AA.

Wjaki spos6b duchowni mogq skontaktowac sif zAA?
W miejscowej ksiltZce telefonicznej lub gazecie mozna
znaleze numer telefonu Anonimowych Alkoholikow.
Literaturlt na temat programu AA oraz szczegolowe
wskazowki, jak skontaktowae silt z najblizszlt gruPlt AA,
moma uzyskae telefonujltc lub piszltc pod adresem:
Fundacja Biuro Sluzby Krajowej
Anonimowych Alkoholikow w Polsce
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa 243
tel.lfax (0-22) 828-04-94
Internet: www.aa.org.pl
E-mail: aa@aa.org.pl

Czym AA sif NIE zajmuje?
Dzis, gdy coraz wiltcej osob z problemami innymi niz
alkoholizm kierowanych jest mylnie do AA, pozostaje
wciltZ w mocy poslanie, ktore wspolzaloZyciel AA, Bili
W., skierowal do uczestnikow kongresu zwolanego
w 1955 roku z okazji dwudziestej rocznicy powstania
AA: "Niech nasza wspolnota z rozwaglt trwa w wiemosci wobec swego jedynego celu: niesienia poslania alkoholikowi, ktory jeszcze cierpi. Musimy odrzucie dyktowane przez pychlt przypuszczenie, ze skoro Bog pozwolil nam czynie dobrze na jednym polu, to oznacza
to, ze jestesmy przeznaczeni, aby przynosie ulglt
wszystkim" .
Wiele tu napisano, co czyni AA realizujltc wytrwale
swoje jedyne zadanie. Oto zas lista niektorych spraw,
ktorymi AA silt NIB zajmuje:
- 8-
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1. Werbowaniem nowych uczestnik6w i zaszczepianiem
alkoholikom motywacji do rozpocz~cia leczenia.

DWANASCIE KROKOW
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW

2. Przechowywaniem akt z danymi 0 uczestnikach blidi
z historiami ich przypadk6w.

1. Przyznalismy, ze jestesmy bezsilni wobec
alkoholu, ze przestalismy kierowac wlasnym Zyciem.
2. Uwierzylismy, ze Sil", Wi~ksza od nas samych
moze przywrocic nam zdrowie.
3. Postanowilismy powierzyc nasz", wol~ i nasze
Zycie opiece Boga,jakko/wiek Go pojmujemy.
4. Zrobilismy gruntowny i odwazny obrachunek
moralny.
5. Wyznalismy Bogu, sobie i drugiemu czlowiekowi istot~ naszych bl~dow.
6. Stalismy si~ calkowicie gotowi, aby Bog
uwolnil nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwrocilismy si~ do Niego w pokorze, aby usun",l nasze braki.
8. Zrobilismy list~ osob, ktore skrzywdzilismy
i stalismy si~ gotowi zadoscuczynic im wszystkim.
9. Zadoscuczynilismy osobiscie wszystkim, wobec ktorych bylo to mozliwe, z wyj",tkiem tych przypadkow, gdy zraniloby to ich lub innych.
10. Prowadzilismy nadal obrachunek moralny,
z miejsca przyznaj",c si~ do popelnianych bl~dow.
11. D<ti:ylismy poprzez modlitw~ i medytacj~ do
coraz doskonalszej wi~zi z Bogiem,jakko/wiek Go
pojmujemy, prosz",c jedynie 0 poznanie Jego woli
wobec nas oraz 0 sil~ do jej spelnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych
Krokow staralismy si~ niesc poslanie innym alkoholikom i stosowac te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

3. Prowadzeniem Iub wspieraniem badan naukowych.
4. Opracowywaniem medycznych czy psychologicznych diagnoz i prognoz.
5. Leczeniem szpitalnym, medycznym czy psychiatrycznym; dostarczaniem lek6w.
6. Pomocli socjalnli w zakresie zakwaterowania, dostarczania Zywnosci i odzieZy, zatrudnienia czy zasilk:6w
pieni~Znych.

7. Prowadzeniem doradztwa rodzinnego czy zawodowego.
8. Formalnym zwiltZkiem z osrodkami pomocy spolecznej (choc wielu uczestnik6w i biur AA realnie wsp61dziala z nimi).
9. Niesieniem po slug religijnych.
10. Wlliczaniem si~ w publiczne dyskusje na temat alkoholu czy na jakikolwiek inny.
11. Pobieraniem oplat za swiadczone uslugi i przyjmowaniem dotacji ze ir6del spoza AA.
12. Wystawianiem referencji lub por~czen przeznaczonych dla Slid6w i adwokat6w, zarzlid6w przedsi~
biorstw i szk61, osrodk6w pomocy spolecznej i innych organizacji czy instytucji.

c~ AA

zajmuje sift problemami innymi nit alkohol?

AA jest otwarte dla wszystkich, kt6rzy pragnli przestac
pic, jednak jest wsr6d nas wielu majlicych r6wniez problemy inne niz alkohol. Nasza wsp6lnota rna jeden cel pomagac zdrowiec, w ci~lym procesie, z choroby alkoholowej i niesc poslanie AA innym alkoholikom. Choc
wi~c ch~tnie korzystamy z kazdej okazji, aby naszymi
zasadami i metodami dzielic si~ ze zmagajlicymi si~ z innymi problemami muszli oni samodzielnie wytworzyc to,
co decyduje 0 powodzeniu: wlasnq wsp6lnotowli wi~i.
- 18-
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Jak AA moze lepiej wspolpracowac z duchownymi?

AA stale dliZY do poszerzenia i wzmocnienia kontaktow
z duchownymi, totez z radoscill przyjmiemy wszelkie
uwagi i sugestie na ten temat. Pomogll nam one lepiej
wspolpracowac z duchownymi w realizowaniu naszego
wspolnego zadania: niesienia pomocy alkoholikowi, ktory wci<ti: jeszcze cierpi.
Oto propozycja Krok6w, dZi?ki kt6rym okolo dw6ch milion6w m?zczyzn i kobiet na calym swiecie osiqgn?lo
trzeiwosc uczestniczqc we Wsp6lnocie Anonimowych
Alkoholik6w.

- 19-

DWANASCIE TRADYCJI
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW
1. Nasze wsp6lne dobro powinno bye najwazniejsze, wyzdrowienie kazdego z nas zaleZy bowiem
od jednosci Anonimowych Alkoholikow.
2. Jedynym i najwyzszym autorytetem w naszej
Wspolnocie jest miluj~cy Bog, jakkolwiek moze si~
On wyrazae w sumieniu kaZdej grupy. Nasi przewodnicy s~ tylko zaufanymi slugami, oni nami nie
rz~dz~.

3. Jedynym warunkiem przynaleznosci do AA
jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Kazda grupa powinna bye niezalezna we
wszystkich sprawach, z wyj~tkiem tych, ktore dotycz~ innych grup lub AAjako calosci.
5. KaZda grupa rna jeden g16wny cel: niese poslanie alkoholikowi, kt6ry wci~z jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierae, finansowae ani uZyczae nazwy AA zadnym pokrewnym
osrodkom, ani jakimkolwiek przedsi~wzi~ciom,
azeby problemy finansowe, maj~tkowe lub sprawy
ambicjonalne nie odrywaly nas od g16wnego celu.
7. Kazda grupa AA powinna bye samowystarczalna i nie powinna przyjmowae dotacji z zewn~trz.
8. Dzialalnose we Wsp6lnocie AA powinna na
zawsze pozostae honorowa; dopuszcza si~ jednak zatrudnianie niezb~dnych pracownik6w w sluZbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy
stae si~ organizacj% dopuszcza si~ jednak tworzenie
sluZb i komisji bezposrednio odpowiedzialnych wobec tych, kt6rym sluZ~.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmuj~ stanowiska wobec problemow spoza ich Wsp6lnoty, azeby
imi~ AA nie zostalo nigdy uwiklane w publiczne
polemiki.
11. Nasze oddzialywanie na zewn~trz opiera si~
na przyci~aniu, a nie na reklamowaniu; musimy
zawsze zachowywae osobist~ anonimowose wobec
prasy, radia i filmu.
12. Anonimowose stanowi duchow~ podstaw~
wszystkich naszych Tradycji, przypominaj~c nam
zawsze 0 pierwszenstwie zasad przed osobistymi
ambicjami.
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SPIS KSlf\ZEK I BROSZUR
ZAAPROBOWANYCHPRZEZKONFERENC~

PREAMBUt.A AA

Anonimowi Alkoholicy s~ wsp61not~ m~zczyzn
i kobiet, kt6rzy dziel~ si~ nawzajem doswiadczeniem, sil:t i nadziej% aby rozwi~zac sw6j wsp61ny
problem i pomagac innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wsp6lnocie jest ch~c zaprzestania picia. Nie rna w AA zadnych skladek ani oplat, jestesmy samowystarczalni,
poprzez wlasne dobrowolne datki.
Wsp61nota AA nie jest zwi~zana z zadn~ sekt%
wyznaniem, dzialalnosci:t polityczn% organizacj~
lub instytucj% nie angaZuje si~ w zadne publiczne
polemiki, nie popiera ani nie zwa1cza zadnych pogl:td6w.
Naszym podstawowym celem jest trwac w trzezwosci i pomagac innym alkoholikom w jej osi~~ciu.
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SLUZB OGOLNYCH AA

KSIf\ZKI
Anonimowi Alkoholicy (Alcoholics Anonymous)
Anonimowi Alkoholicy wkraczajll w dojrzalose
(Anonymous Alcoholics Comes of Age)
Codzienne refleksje (Daily Reflections)
Dwanascie Krokow i Dwanascie Tradycji
(Twelve Steps and Twelve Traditions)
Dr Bob i weterani (Dr. Bob and the Good Timers)
Jak to widzi Bili (As Bili Sees It)
Przekaz dalej (Pass It... On)
Uwie rzyliSmy (Came to Believe)
Zycie w trzeiwosci (Living Sober)
BROSZURY
Rzut oka na AA (A.A. ataGlance)
AA dla kobiet (A.A for the Woman)
Grupa AA (The A.A. Group)
AA w zakladach karnycb
(A.A. in Correctional Facilities)
AA w placowkach leczniczych
(A.A. in Treatment Facilities)
Duchowni pytajll 0 Wspolnot~ AA
(Members of the Clergy Ask aboutA.A)
Myslisz, ze jestes inny?
(Do You Think You're Different?)
44 pytania (44 Questions)
Jak AA wspolpracujll z profesjonalistami?
(How AA Members Cooperate?)
AA od srodka (Inside AA)
Czy AAjest dla Ciebie?
(Is AA. for You?)
Czy AAjest dla mnie? (Is A A for Me?)
Czy w Twoim Zyciu jest alkoholik?
(Is There an Alcoholic in Your Life?)
Artykul Jacka Alexandra 0 AA
(The IackAlexander Article aboutAA)
Jak mowie 0 AA poza AA
(Speaking at Non-A.A Meetings)
To jest AA (ThisisA.A.)
Zbyt mlody? (Too Young?)
Dwanascie Koncepcji ilustrowane
(The Twelve Concepts Illustrated)
Dwanascie Krokow ilustrowane
(The Twelve Steps Illustrated)
Dwanascie Tradycji ilustrowane
(The Twelve Traditions Illustrated)
Co si~ zdarzylo Joemu?
(What Happened to Ioe)
MlodziiAA
(Young People andAA.)
Sponsorowanie. Pytania i odpowiedzi
(Questions and Answers on Sponsorship)
Czas zaczlle Zye
(Time to start Living)
Nowicjusz pyta
(a Newscomer asks ... )
przeslanie dla wi~znia, ktory bye more jest alkoholikiem
(Memo to an Inmate who may be an Alcoholic)
Jak rozumiee anonimowose
(Understanding Anonymity)

JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek
potrzebuje pomocy
chc~, aby napotkat wyciqgni~tq ku niemu
pomocnq dton AA
I za to
JESTEM ODPOWIEDZIALNY

Duchowni
pytajq
o W sp61nott;

AA
PUBLlKACJA ZAAPROBOWANA PRZEZ KONFERENCJ~ SlUtB OGOLNYCH AA

FUNDACJA BIURO ScUZBY KRAJOWEJ
ANONIMOWYCH AlKOHOLlKOW
W POLSCE
00-950 WARSZAWA 1
SKR. POCZTOWA 243
TEL./FAX (22) 828-04-94
Internet: www.aa.org.pl
E-mail: wspolnota-aa@aa.org.pl

