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Dwanaście Kroków AA 

1.   Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, 
      że przestaliśmy kierować własnym życiem. 
2.   Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może 
      przywrócić nam zdrowie.  
3.   Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece  
      Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 
4.   Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. 
5.   Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę  
      naszych błędów. 
6.   Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od  
      wszystkich wad charakteru. 
7.   Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze 
      braki. 
8.   Zrobiliśmy listę 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 obrachunek moralny, z miejsca  
      przyznając się do popełnianych błędów. 
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz  
      doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy,  
      prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz  
      o siłę do jej spełnienia. 
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy  
      się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady  
      we wszystkich naszych poczynaniach. 

Przedrukowano za pozwoleniem Światowych Służb AA, Inc.
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Droga Przyjaciółko, Drogi Przyjacielu! 

Możesz zobaczyć swoją bezsilność wobec alkoholu i szybciej, niż wielu z nas podjąć 

decyzję o przystąpieniu do Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, a przez to skrócić 

własne męki. Nic w tym bardziej nie pomaga, niż opowieść zawierająca doświadczenie 

innego alkoholika. Wielu z nas pamięta, jak stereotypowo myśleliśmy o Anonimowych 

Alkoholikach i jakie skojarzenia zawierały się w tych stereotypach. Milo nam było 

przekonać się na pierwszym mitingu, ze ci alkoholicy z AA to są całkiem porządni ludzie. 

W osobistych doświadczeniach zawartych na kartach "Pomocnej Dłoni" możesz ten 

obraz zobaczyć.  

Miting pisany "Pomocna Dłoń" dociera poza salkę mitingową. Dzięki niemu 

możemy dotrzeć do wielu alkoholików, którzy ciągle jeszcze mają trudność z własną 

tożsamością alkoholika.  

Wierzymy także, że "Pomocna Dłoń" wielu alkoholikom z naszej Wspólnoty 

pomoże spokojnie zasnąć w chwilach kiepskiego samopoczucia, jakiejś gorszej kondycji 

i w ten sposób da szansę przetrwać do następnego dnia, nie napić się, albo 

zdystansować się trochę od trudnych spraw. 

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 © ''AA Grapevine'', Inc., przedrukowane za zgodą.
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Delirium tremens 

Nastała noc, 
a szpital w mroku ginie. 
Wiem, że mam zasnąć 
lecz nie mogę, 
bo coś po sali płynie. 
Wysilam się 
i widzę wewnątrz sali 
chmarę komarów, 
co zawzięcie 
z pragnienia mi się żali. 
Krzyczę z bólu, 
bo każdy z nich mnie kłuje. 
Nie mam pojęcia 
co uczynić. 
Tylko ból straszny czuję! 

I oto siostra się pojawia, 
jak anioł prosto z nieba. 
-Czy dobrze pan się czuje? 
-Nic złego tutaj nie ma! 

Następna noc 
do snu mnie znów kołysze. 
Wtulam się w łóżko 
żeby zasnąć 
i błogosławię ciszę. 

Wznoszę oczy, 
by dostrzec wśród ciemności, 
jak całą salę 
w srebrne nitki 
ktoś złośliwie wymościł. 
Palę światło, 
zaczynam wszystkie zwijać 
i metr po metrze 
brnę do celu 
nie chcąc żadnej pomijać. 
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I nagle siostra się pojawia, 
jak anioł prosto z nieba. 
-Czy dobrze pan się czuje? 
-Tu żadnych nici nie ma! 

I znowu noc. 
Ze strachu cały płonę. 
Szukam spokoju 
w mojej duszy. 
Oczy mam rozognione. 
I słyszę krzyk, 
krzyk grozy i rozpaczy. 
Wleciał przez okno 
jak nietoperz. 
Wyjrzałem by coś zobaczyć. 

W głębi nocy  
psy gryzą jakąś postać. 
Ona się broni 
i krwią broczy. 

Nie może bestiom sprostać. 
Krzyczę w szale, 
by przyszła jakaś pomoc. 
Nic to nie dało, 
nie pomogło 
i wzmogło moją niemoc. 

Wtem lekarz z siostrą się zjawiają, 
niczym anioły z nieba. 
-Czy dobrze pan się czuje? 
-Tam psa żadnego nie ma!            

Wezwano  mnie nazajutrz, 
wcześnie rano. 
Stwierdziłem wtedy, 
że w wypisie 
„Delirium trem.” podano. 

   Jurek K. 
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Jest siła większa, niż moja 

Mam na imię Józek i jestem alkoholikiem. Byłem jednym z tych 

pijaków, którzy nigdy nie oglądali więzienia od środka. Nigdy też nie 

legitymowano mnie za wykroczenie, które mógłbym wiązać z alkoholem. 

Nie trafiłem na izbę wytrzeźwień. Nie straciłem rodziny, pracy ani 

przyjaciół. Uważano mnie za jednego z lepszych pracowników i byłem 

lubiany wśród kolegów. Miałem tylko jeden problem, trudny do 

zrozumienia i rozwiązania. Często po przebudzeniu rano, gdy czułem się 

chory i całkowicie rozbity z powodu przepicia, obiecywałem sobie, że już 

nie będę taki głupi i więcej się nie napiję. Dlaczego potem robiłem to 

samo i znowu byłem głupi? Dlaczego nie mogłem poprzestać na paru 

kieliszkach, jak moi znajomi? Dlaczego niemal zawsze myślałem  

o alkoholu?  

Kombinowałem, co by tu zrobić i co wymyśleć, żeby tylko się napić. 

Nie mogłem zasnąć, dopóki nie byłem przynajmniej na wpół 

„ugotowany”. Piłem coraz więcej i coraz częściej, a moja choroba 

postępowała. Po półrocznym ciągu wylądowałem na odtruciu. Właśnie 

tam uświadomiłem sobie, jak bezsilny jestem wobec alkoholu. Zdałem 

sobie sprawę, że utraciłem zdolność do kierowania własnym życiem. 

Moja wola i sposób życia, moje picie, doprowadziły mnie do 

beznadziejnego stanu umysłu, emocji i ducha. Zadawałem sobie pytania, 

na które nie znałem wtedy odpowiedzi. Jak to się dzieje, że nie mogę 

rzucić picia, kiedy tego chcę, podczas, gdy zawsze mówiłem, że mogę? 

Jak to się dzieje, że tyle kłamię, że oszukuję samego siebie? Byłem tym 

zmęczony. Uświadomiłem sobie, że jestem uzależniony od alkoholu. 

Pomyślałem, że problem sam się nie rozwiąże i muszę coś z nim zrobić.  

Miałem to szczęście, że inny alkoholik wskazał mi drogę do 

Wspólnoty AA. Jego krótka historia kazała mi uwierzyć, że istnieje 

sposób i Siła Większa niż moja własna, więc będę mógł się uwolnić od 

picia. Jest Siła, której na początku mojej drogi do trzeźwości chciałem 

zaufać i w nią uwierzyć. 
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Pracując na programie 12 Kroków, postanowiłem podporządkować 

się zaleceniom i sugestiom tej Siły i rzeczywiście to zrobiłem. Wszystkie 

najprostsze wskazówki, jakie można usłyszeć na mitingu, propozycje 

sponsora, 12/12, czytanie literatury AA, są elementami, za pomocą 

których utrzymuję abstynencję. Pytałem samego siebie, czy program AA 

da mi gwarancję, że już nigdy się nie napiję i doszedłem do wniosku, że 

raczej nie. Nikt mi, Józkowi alkoholikowi, nie da gwarancji dożywotniej 

abstynencji. Wiem tylko, że rzetelna praca każdego dnia i realizacja 

wskazówek, które są zawarte w programie AA, mogą mi ułatwić 

utrzymywanie trzeźwości. Kiedy piłem, uciekałem od życia, od siebie, od 

cierpienia i od rzeczywistości, której nie akceptowałem. Program 

Wspólnoty AA okazał się początkiem drogi powrotnej. Wspólnota dała mi 

w prezencie 12 Kroków, abym pozbył się nadmiaru bólu, smutku i łez,  

a także nienawiści, kłamstwa i wszystkiego, przez co cierpiałem. 

Przyjąłem ten prezent, użyłem go i moje życie stało się wolne od tego, 

co je niszczyło. 

Józek AA 
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Uwolniony od alkoholu 

Ja, Piotr alkoholik, który jeszcze parę miesięcy temu tonąłem  
w odmętach samotności, myśląc już tylko o końcu swojego życia, nie 
widząc żadnej nadziei, odnalazłem ją po wielu latach w Bogu.  
A kontakt z Bogiem odnalazłem poprzez Wspólnotę. 

Dotychczas czekałem oczywiście na zmianę, na to, żeby 
nadeszła pomoc, aby to wszystko się skończyło. Mijały lata, ale nic 
takiego się nie wydarzyło, co spowodowałoby jakąkolwiek zmianę. 
Pomoc nie nadchodziła – ja nadal piłem, pogrążając się coraz 
bardziej w pijaństwie i innych związanych z takim życiem kłopotach. 

Przełomem było spotkanie z moim kolegą, który - jak się okazało 
- nie pił już 5 lat. Był to dla mnie pierwszy szok. Znałem go od dawna 
i wiedziałem, że niedawno stracił brata, a mimo to - jak mówił - nie 
napił się alkoholu. Było to dla mnie na ten czas niepojęte. Coś na 
miarę cudu. Byłem tak oszołomiony i zdumiony, że nie mogłem w to 
za bardzo uwierzyć. Ale stał przede mną trzeźwy, spokojny, pełen 
życia. Ja z kolei byłem przepity, podłamany, bez nadziei. Powiedział 
mi, że jest we Wspólnocie AA. 

Wróciłem do domu, dalej piłem, ale już wtedy wiedziałem, że 
stało się coś, co może mnie zmienić. W następnych dniach 
spotkaliśmy się parę razy po moich telefonach. Teraz wiem, że to były 
moje pierwsze nieformalne mitingi, bo mimo tego, że nadał byłem pod 
wpływem alkoholu, to chęć zaprzestania picia brała już górę i zaczęła 
się dokonywać we mnie przemiana. To był kolejny szok. Potem 
udałem się już na miting grupy AA. Tak się wszystko zaczęło. Tak się 
zaczęło moje nowe, fajne życie. 

Lubię myśleć o tamtym spotkaniu, że nie było przypadkowe. Że 
tego kolegę na mojej drodze postawił Bóg. On szedł nieść posłanie 
do kościoła. Ja z kolejnym plecakiem pełnym alkoholu - do domu. Ale 
tego dnia Bóg wyciągnął do mnie rękę - parę dni później 
wytrzeźwiałem (raczej przestałem wlewać w siebie alkohol) i mam 
nadzieję, że tak już będzie. 

Czy uwierzyłbym w AA, gdyby nie dowód, który spotkałem na 
swojej drodze? Tego nie wiem, ale mogłoby być różnie, a tak miałem 
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czarno na białym. Kolega trzymał się blisko Wspólnoty Anonimowych 
Alkoholików i trwał w trzeźwości pomimo przedwczesnej śmierci 
brata. Z jego bratem chodziłem do klasy całą podstawówkę. Znaliśmy 
się dobrze. Ja sam również straciłem brata, kiedy miałem 21 lat,  
i pamiętam, że bardzo się wtedy „odnalazłem w alkoholu”. Topiłem  
w nim ten smutek i żal. Brat był młodszy o 2 lata - wychowywaliśmy 
się razem. Z dzisiejszej perspektywy wiem, że już wtedy inaczej 
reagowałem na alkohol i już prawie 20 lat temu stałem się osobą 
uzależnioną. Przypadek kolegi był dla mnie niezbitym dowodem, że 
można się zmienić, porzucić nałóg i stanąć na nogi. Teraz razem 
trzeźwiejemy, spotykamy się na mitingach, wspieramy się. 

Wracając do mojego początku we Wspólnocie: po miesiącu 
abstynencji pojechałem na wycieczkę do Lichenia. Cały dzień  
z nowymi znajomymi, było dużo czasu na rozmowy. To właśnie tam 
dowiedziałem się od mojego wspomnianego tu kolegi  
o sponsorowaniu i o programie 12 Kroków, usłyszałem też  
o rozwoju, przemianie i duchowości. Przede wszystkim o tym, że nie 
ma powodu, żeby na cokolwiek czekać i najlepiej dla mnie będzie, jak 
zacznę rozglądać się za sponsorem od razu. Wróciłem do Wrocławia 
i następnego dnia zwróciłem się do znajomego ze Wspólnoty  
z prośbą o sponsorowanie. Tak się zaczęło. Zacząłem pracę na 
Krokach. 

Co mną kierowało, że się zdecydowałem? Słowa, które 
słyszałem na każdym mitingu, początek 5 rozdziału Wielkiej Księgi: 
„Rzadko się zdarza, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje 
zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy 
nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu 
programowi.” Nie mogą lub nie chcą!? Hmm, czyli jeśli będę mógł  
i będę chciał, to wrócę do zdrowia - pomyślałem. 

Prawie 40 lat nasłuchuję, słucham i jeszcze nic ważniejszego  
w moim życiu nie usłyszałem. Taka jest moja droga do trzeźwości, do 
miejsca, w którym teraz jestem. Program 12 Kroków przywrócił mi 
rozum i normalność w moim życiu. 

Do alkoholizmu przyczyniły się, a wręcz doprowadziły mnie moje 
zaburzenia osobowości takie, jak niedojrzałość emocjonalna  
i brak odpowiedzialności. Nie potrafiłem zmagać się z codziennymi 
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trudami życia, które dla zwykłego człowieka były zapewne do 
pokonania. Wieloletnie nadużywanie, „uśmierzanie się” doprowadziły 
mnie do ogromnego poczucia osamotnienia. Na alkoholizm mówi się, 
że to choroba samotności, i ja właśnie tak się czułem. Byłem otoczony 
ludźmi, którzy wskazywali mi, że piję za dużo, że jestem nadwrażliwy 
- wiele razy to słyszałem - a mimo to czułem się taki samotny. Resztę 
dopełniły moje wady charakteru, które zatrzasnęły za mną drzwi 
uzależnienia i uniemożliwiły wydostanie się. Nie było odwrotu  
i powrotu do normalnego stanu. Dopiero Wspólnota otworzyła te 
drzwi, uwolniła mnie z poczucia samotności. 

Wspólnota już z nazwy jest przeciwieństwem samotności - jako 
zbiór jednostek. Działamy wspólnie, czyli nie sami, co oczywiście nie 
wyklucza samodzielnych działań. Poprzez Wspólnotę odzyskałem 
kontakty z ludźmi. Nawiązałem nowe znajomości z ludźmi z AA - 
stworzyłem sobie nową sieć kontaktów, z której korzystam, kiedy 
mnie coś trapi lub kiedy są chwile, gdy nie chcę lub nie powinienem 
być sam np. święta, sylwester i inne okoliczności. Dzięki programowi 
12 Kroków udało mi się również naprawić relacje z dotychczasowymi 
znajomymi, rodziną i współpracownikami. 

       Poczucie odosobnienia, 
alienacji, odrzucenia - słowem 
wszystkie te odczucia, które 
sprawiają, że czułem się 
samotny - zniknęły, dzięki 
czemu czuję się wolnym 
człowiekiem i mogę oddychać 
pełną piersią. Dziś skupiam 
się bardziej na rozwiązywaniu 
moich problemów i wad, które doprowadziły mnie do alkoholizmu niż 
na samym alkoholu. Uzależnienie zostanie jako brzemię, pamiątka  
z czasów samotności, osobliwe znamię. 

Dziś kończę program AA, w życiu prywatnym zaczęło mi się 
układać, duchowo się rozwijam i czuję wewnętrzny spokój - coś, 
czego w dorosłym życiu nigdy nie zaznałem. Wstępując do 
Wspólnoty, otrzymałem dużo więcej, niż mogłem się spodziewać. We 
Wspólnocie również działam jak tylko mogę, chodzę na mitingi, 
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czytam literaturę i jestem gotów sponsorować, co już ogłosiłem na 
grupie. Zacząłem także poznawać Tradycje ze sponsorem. 

Minęło 7 miesięcy, a ja czuję się, jakbym dostał nowe życie. 
Kiedyś uważałem, że moje całe życie jest do kitu. Teraz nic się  
w moim życiu nie zmieniło, nie wygrałem w Lotto, nie zmieniłem pracy 
ani miejsca zamieszkania, nie urodziło mi się kolejne dziecko - nie 
zmieniło się nic, prócz tego, że jestem we Wspólnocie, nie piję i dzięki 
Programowi dokonała się we mnie przemiana duchowa.  
I nagle okazało się, że mam fajne życie. Z całej układanki tylko ja - 
ten pijany ja - zaburzony emocjonalnie, byłem do niczego. 

Moje podejście do pieniędzy było również zachwiane. Całe życie 
kierowało mną „chciejstwo”, zawsze chciałem wszystko mieć, 
wydawać na to pieniądze. Zazdrościłem ludziom wielu rzeczy, 
chciałem wszystko szybko pozyskać. Tym się kierowałem. 
Doprowadziło to moje gospodarstwo domowe do wielkich długów. Ale 
i na tym polu dokonały się zmiany. Podejście do pieniędzy zmieniło 
mi się diametralnie. Już nie marzę o wielkich pieniądzach, już nie 
muszę wszystkiego mieć - już mnie to tak nie spala. Nie buduję swego 
szczęścia na pieniądzu. 

Podobnie jest z innymi problemami. Dzięki Wspólnocie 
zrozumiałem, że nie wszystkie problemy mogę rozwiązać, nie mam 
wpływu na wszystkie sprawy, ale mam wpływ na mój stosunek do tych 
problemów. Potrafię zdystansować się do wielu spraw, co do których 
jestem bezsilny. Nie bagatelizując oczywiście niczego, bo np. długi 
trzeba spłacać, a problemy zdrowotne mieć pod kontrolą lekarską, ale 
mnie to już nie spala od środka. 

Można czuć się uwolnionym od alkoholu, zawsze mając 
świadomość swojego uzależnienia. Dzięki temu można przeżyć 
szczęśliwie wiele lat. Jestem pewien, że bez Programu nie miałbym 
szansy na takie podejście do życia. Czekam na swoją pierwszą 
rocznicę. Jedno, co mogę powiedzieć to to, że ostatni rok był dla mnie 
wyjątkowo dobrym rokiem. 

 Pogody ducha, Piotr z Wrocławia
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Istota moich błędów 

Brak akceptacji, pogarda, agresja słowna i przemoc fizyczna to 

główne cechy moich relacji z ojcem. Do tego bez wątpienia należy 

dodać biedę, jaka panowała w domu rodzinnym.  

Tak więc nie zapewniona potrzeba bezpieczeństwa, miłości, 

akceptacji, szacunku i godności spowodowała, że coraz bardziej 

byłem wyczulony na własnym punkcie. Coraz łatwiej było mnie zranić, 

bo od pewnego momentu wręcz instynktownie wyłapywałem  

i wypatrywałem zagrożenia. Z czasem tego typu zachowania stały się 

moją drugą naturą, moim nawykiem. Stałem się uzależniony od 

przeżywania negatywnych emocji. To powodowało, że nie umiałem 

się skupić na „dniu dzisiejszym”. Myślami ciągle wybiegałem  

w przyszłość, szukając zagrożeń. Na własne życzenie te zagrożenia 

znajdowałem. Podświadomie próbowałem we własnych oczach 

podnosić swoją wartość tam, gdzie tej wartości nikt nie kwestionował. 

Patrząc ciągle na siebie, nie mogłem zauważyć zwyczajnych 

zachowań ludzi, którzy mnie otaczali. Widziałem niechęć lub wrogość 

w ludziach tylko dlatego, że się do mnie nie uśmiechali, że o mnie 
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dobrze nie mówili. Kiedy nie byłem w centrum uwagi, na piedestale, 

uważałem, że jestem odrzucany. Tymczasem ludzie mieli własne 

życie, własne sprawy, własne problemy. Ich problemów i spraw nie 

zauważałem, bo ja byłem najważniejszy! W ten sposób stałem się 

ofiarą samego siebie. Byłem nachalny, narzucałem się ludziom, nie 

umiejąc zająć się sobą i własnym życiem. Nie zauważając ludzi, ich 

spraw, nie mogłem usłyszeć tego, co mają mi do powiedzenia. Będąc 

nieufnym i zamkniętym w sobie powodowałem, że ludzie nie mogli 

nabrać do mnie zaufania czy otworzyć się przede mną. W ten sposób 

traciłem znajomych i przyjaciół. To ja ich odrzucałem, a nie oni mnie! 

Wymyśliłem więc sobie, że nie rozumieją mnie, bo jestem kimś 

wyjątkowym, że jeśli się w czymś wybiję ponad przeciętność, to będę 

lubiany i szczęśliwy, tymczasem stałem się śmieszny i niepoważnie 

traktowany. Wiele lat nie rozumiałem, dlaczego ludzie źle odczytują 

moje intencje, zarzucając mi niecne zamiary, podczas, gdy ja 

uważałem się za człowieka bez skazy, bez wad.  

Teraz dopiero zrozumiałem, że kierowały mną liczne wady 

charakteru i słabości. Ludzie je widzieli, ja nie! Tymczasem kierowały 

mną: strachliwość, egocentryzm, egoizm, urazy i nieuzasadnione 

żale; minimalizowałem własne przewinienia, byłem perfekcjonistą, nie 

umiałem chwalić - zawsze widziałem cudze niedociągnięcia, 

manipulowałem ludźmi, a ci, którzy nie mieli zamiaru robić po 

mojemu, stawali się moimi wrogami. Ach, ile tego było…! 

W dzieciństwie, przez okres szkoły podstawowej i zawodowej, 

ciągle miałem problem z dogadaniem się z kolegami. Z różnych 

powodów szydzili ze mnie, a ja reagowałem poczuciem krzywdy  

i strachem. Byłem sparaliżowany strachem i nie umiałem właściwie 

zareagować, bojąc się wydumanych przez siebie konsekwencji 

własnej reakcji. Z góry stawiałem siebie na przegranej pozycji. 

Robiłem to na wyrost, bez żadnych realnych powodów. Moje 

„pokojowe” nastawienie odbierali jako słabość. Starałem się być 

świętszy od papieża. Zdarzało się tak często, ponieważ byłem zbyt 

przeczulony na własnym punkcie. Moja strachliwość dodawała im 

odwagi i pewności siebie, a mnie pozostawiała bezbronnym. Był 
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okres, kiedy bałem się chodzić do szkoły, gdyż mój strach już na 

pierwszy rzut oka musiał być widoczny i prowokował ich do takich 

zachowań. Tę strachliwość i przeczulenie powodował brak pewności 

siebie i poczucie bycia kimś gorszym. Czułem się gorszy z powodu 

kiepskiego ubrania, braku obycia i wspólnych tematów: nie chodziłem 

do kina, na lodowisko, na lody, nie chodziłem z kolegami po mieście. 

W klasie byli również koledzy z ubogich rodzin, jednak to ja sam 

odsuwałem się od nich, będąc nieufny i kwestionując swoją wartość. 

Żyjąc w ciągłym napięciu między szkołą i domem, nie byłem w stanie 

skupić się na nauce. 

W harcerstwie, w szkole zawodowej i później, prowadząc własną 

drużynę zobaczyłem, że są rzeczy, z którymi dobrze sobie radzę, 

nawet lepiej niż inni, że mam wiele zalet i talentów, których inni nie 

mają. To spostrzeżenie spowodowało, że stałem się bardziej ufny  

i otwarty. Było to nowe uczucie, którego nie znałem wcześniej. Jak 

człowiek bardzo głodny, chcący najeść się do syta, najlepiej na zapas, 

chciałem błyszczeć, być w centrum uwagi, napawać się blaskiem 

chwały, a raczej pochwały. Nikt nie kwestionował moich osiągnięć,  

a jednak ja czułem się zagrożony i wciąż nie dość doceniany. 

Starałem się bronić swojej nowej pozycji jak niepodległości - 

błyszczeć, błyszczeć i błyszczeć. To musiało być dla wszystkich 

męczące, a z czasem żałosne. Tak, to ja stawałem się żałosny  

i śmieszny. W ramach samej organizacji czułem się świetnie, ale 

kiedy zabrakło tematów „harcerskich” i trzeba było porozmawiać 

prywatnie, znowu, jak dawniej, czułem się dziwnie i obco. Nie miałem 

nic do powiedzenia albo raczej nie umiałem o sobie mówić; nie 

umiałem słuchać, kiedy inni o sobie mówili. Tak więc, obok okresu 

wzmożonego rozwoju własnych talentów, świetnie rozwijał się mój 

egocentryzm. Zacząłem stawiać siebie wyżej od innych i uwypuklać 

ich gorsze wyniki. Stałem się wyniosły i zarozumiały. W dążeniu do 

perfekcjonizmu, zastępującego wewnętrzną pustkę, zacząłem ganić 

albo krytykować innych za każdą błahostkę. Stałem się nie do 

zniesienia. Odbiło mi. Osiągnięcia były ważniejsze niż ludzie. Nie 

myślałem o tym, co czują i myślą inni. Musiało być po mojemu albo 
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pozbywałem się ich. W konsekwencji coraz częściej popadałem  

w konflikty. Nawet jeśli przyłapałem się na tym, że w czymś 

przesadziłem, nie umiałem przyznać się do błędu, przeprosić, 

wycofać się… Pierwsze skrzypce grały we mnie moje wady. W ten 

sposób tzw. szczytną ideą, którą wypaczyłem, zafundowałem sobie 

zapamiętałych wrogów, którzy po kilkunastu czy kilkudziesięciu już 

latach nadal na wspomnienie mojego nazwiska wytaczają przeciwko 

mnie najcięższe działa. A mogłem mieć w nich najszczerszych 

przyjaciół… 

Teraz, po siedmiu latach trzeźwości i spotykania się z trzeźwymi 

alkoholikami, mam świadomość, jak do tego doprowadziłem. Co 

mogę zmienić na lepsze? Szanować i doceniać innych ludzi na równi 

z sobą. 

Stokrotek 
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Czuć się bardziej na miejscu 

Cokolwiek. Wszystko jedno co, byleby się tak już nie czuć. Koniec z piciem? 

Ok, próbowałem już chyba wszystkiego, spróbujmy tego niepicia. Może to przyniesie 

mi jakąś ulgę. Może to spowoduje, że moje życie w końcu się odmieni. Tego typu 

myślenie towarzyszyło mi, gdy siedziałem na izbie wytrzeźwień i terapeutka 

oznajmiła mi, że mam problem - jestem alkoholikiem, a rozwiązaniem mojego 

problemu jest całkowite odstawienie alkoholu. Gdyby powiedziała mi: "Jak spałeś, 

zrobiliśmy ci badania i okazuje się, że jesteś kosmitą, ale nie martw się, mamy tu 

fajną terapię dla kosmitów" zapewne poszedłbym na tę terapię. Gdyby powiedziała, 

że mam zacząć chodzić na lekcje baletu, chodziłbym. Cokolwiek. Byleby się już tak 

nie czuć. 

Nie do końca pamiętam, kiedy to się u mnie zaczęło, ale już jako dziecko miałem 

w sobie uczucie wyobcowania z tego świata. Czułem się inny, przyblokowany, gorszy. 

Bałem się ludzi. Miałem w sobie mnóstwo poczucia krzywdy, wstydu i rozżalenia. 

Czułem się źle we własnym życiu - kompletnie nie na miejscu. Jako dziecko 

uciekałem w marzenia. Wchodząc w okres dojrzewania, poznałem lepsze lekarstwo 

na ten stan - alkohol. Działał natychmiastowo i za każdym razem. Gdy upijałem się, 

to łączyłem się ze światem. Czułem się świetnie z samym sobą, pasowało mi moje 

życie, nie bałem się ludzi. Czułem się bogiem. Alkohol na długi czas został moim 

najlepszym przyjacielem. Uświadomienie sobie swoich problemów w funkcjonowaniu 

na trzeźwo traktuję jako element mojego Pierwszego Kroku. 

Od razu, gdy zaczęła się moja przygoda z alkoholem, pojawił się niepokojący 

objaw - gdy zaczynam pić, nie umiem kontrolować ilości wypijanego alkoholu, ani 

swojego stanu. Gdy koledzy opowiadali mi o tym, że wyczuwają jakiś moment, kiedy 

powinni przestać pić, słuchałem zdziwiony. Ja nigdy czegoś takiego nie miałem. Gdy 

zaczynałem pić, od razu przychodziła euforia i chciałem więcej i więcej: "Jeśli 

wypiłem 3 kieliszki wódki i czuję się świetnie, to jak wypiję 9 kieliszków, to poczuję 

się 3 razy lepiej" - mniej więcej takie myślenie mi przyświecało. Choć tak naprawdę 

nie było w tym za wiele myślenia, rozważania czy siły woli. To po prostu się działo. 

Traciłem nad sobą kontrolę. 

Niedawno przypomniała mi się scena z pierwszego wyjazdu wakacyjnego bez 

rodziców. Pojechałem z kolegami nad jezioro. Mieliśmy po 16 lat. Pierwszego dnia 

strasznie się spiłem, zerwał mi się film i obudziłem się gdzieś pod płotem we własnych 

wymiocinach. Drugiego wieczora powtórzyłem to, ale upiłem się bardzo szybko  

i koledzy położyli mnie spać w naszym domku. Gdy obudziłem się po paru godzinach, 

impreza jeszcze trwała. Nie wstawałem, ale słuchałem, o czym gadają. Było tam kilka 

osób, które wcześniej nie znały mnie zbyt dobrze. Pytali się mojego kolegi: "Co z tym
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Michałem? Zawsze tak się upija?", a mój kolega na to: "No, jakoś nie nauczył się 

jeszcze pić". Przez następne 16 lat próbowałem się nauczyć pić... Bezskutecznie. 

Potem wytłumaczono mi, że to alergia. Mój organizm jest inny od organizmu 

normalnej osoby. Nie mam z tym żadnych szans. 

Przez większość życia miałem przekonanie, że kontroluję mój problem  

z alkoholem. Uważałem, że skoro upijam się tylko w weekendy, a w tygodniu jestem 

w stanie albo nie pić wcale, albo wypić kilka piw i normalnie wrócić do domu, to 

wszystko w zasadzie ze mną w porządku. Skończyłem studia i mam pracę, jakoś da 

się z tym żyć. I nawet to niekontrolowane upijanie się mógłbym uciąć, gdybym tylko 

chciał... Ale na razie nie chcę, bo: 

 nie mam wystarczająco ważnego powodu 

 najpierw muszę zająć się ważniejszymi sprawami w moim życiu, piciem 

zajmę się później 

 taki jest mój styl, nie jestem jak ci inni nudziarze, którzy gadają tylko o pracy, 

rodzinie i kredytach 

 w zasadzie to nic złego się nie stało, posprząta się, nikt się nie dowie... 

 wczoraj się upiłem, bo akurat miałem gorszy dzień... bo nic nie zjadłem 

przed wyjściem... bo ktoś za szybkie tempo narzucił... bo ogólnie to mam 

ciężki okres ostatnio... bo zmieszałem to z tym, następnym razem już tego 

na pewno nie zrobię... itp. 

 po prostu następnym razem będę bardziej uważał. 

Tego typu bajki sprzedawała mi moja głowa i ja w nie wierzyłem. Niedługo przed 

odejściem od picia jeszcze powtarzałem, że alkohol nie jest problemem. Potem 

wytłumaczono mi, że to obsesja. Moja głowa oszukuje mnie. Powie mi wszystko, 

żebym tylko dalej pił. Jest w stanie rozhuśtać mnie emocjonalnie i podstępnie 

wprowadzić w takie stany, gdzie już nie pozostaje nic innego, jak tylko się napić. 

Z biegiem lat mój stan psychiczny pogorszał się. Czułem się sam ze sobą coraz 

gorzej. Ciągle wracało do mnie uczucie, że moje życie tak naprawdę nigdy się nie 

zaczęło, że ciągle siedzę w poczekalni. I to stałe okłamywanie samego siebie. Ciągłe 

udawanie, że wszystko jest ok. Gdybyście wtedy mnie spotkali, powiedziałbym, że 

jest super, że radzę sobie, że w zasadzie to nie mam problemów. Budowałem fasadę, 

swój wizerunek na potrzeby innych i samego siebie. A tymczasem tłumione uczucia 

wypełzały: przygnębienie, depresja, rozżalenie, poczucie krzywdy, poczucie winy... 

Życie mnie bolało. Męczyłem się w nim. Jak bumerang wracała do mnie jedna wizja 

- jestem pod wodą i powoli, ale systematycznie zapadam się w ciemny, gęsty muł.  

I nic nie mogę zrobić.

Aby zmienić swoje życie, próbowałem przestawiać rzeczy naokoło siebie. 

Przeważnie obwiniałem pracę. Czułem się niespełniony, niedoceniany, powinienem 
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robić coś innego. Często zmieniałem pracodawców. Wierzyłem, że jak znajdę  

w końcu to miejsce, gdzie poczuję się dobrze w pracy, to wszystkie moje problemy 

się skończą. Podobnie było z partnerkami. Jestem sam, to chcę być w związku. 

Jestem w związku, to chcę być sam, albo w związku nie z tą dziewczyną, ta mnie 

ogranicza. Jeśli tylko znajdę tę prawdziwą miłość, to wszystkie moje problemy się 

rozwiążą. Następny ratunek - zainteresowania. Rzucałem się w setki nowych 

pomysłów, które po chwili zarzucałem na rzecz następnych, niczego tak naprawdę 

nie robiąc do końca. Nauki języków obcych, kręcenie filmów, gra na gitarze, 

fotografia, podróżowanie, paralotnie, nurkowanie... Cały czas upatrywałem ratunku 

na zewnątrz siebie, a nie w sobie. A tak na prawdę tylko miotałem się, machałem 

bezradnie rękami i nogami wzbijając muł... 

Coraz trudniej przychodziło mi 

okłamywanie samego siebie, że 

następna zmiana pracy, następna 

dziewczyna, następna podróż są  

w stanie coś odmienić w moim życiu. 

Zrezygnowany, samotny, zagubiony  

i otumaniony alkoholem dryfowałem 

dalej przez życie. W takim stanie po 

kolejnym zapiciu obudziłem się na izbie 

wytrzeźwień. Przy wyjściu zapytali 

mnie, czy chciałbym porozmawiać z terapeutką. Czemu nie? Może nauczy mnie paru 

sposobów, jak w końcu mam kontrolować swoje picie... 

Diagnoza zabrzmiała jak wyrok. Ja alkoholik?! Niemożliwe. Nie jestem przecież 

jak ci menele spod sklepu. Mówi się, że rzucenie picia jest łatwe, trudne jest 

nauczenie się życia na trzeźwo. Dopiero później zrozumiałem, o co chodzi w tym 

powiedzeniu. Dla mnie wtedy rzucenie picia nie było łatwą decyzją. Myśli kotłowały 

mi się w głowie. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Zestresowany myślałem tylko  

o wódce jak o wybawieniu. Cały dzień minął mi na gorączkowym rozważaniu pytania 

"pić czy nie pić?" i nie byłem ani odrobinę bliżej decyzji. Nagle wieczorem pojawił się 

pomysł - spróbuję nie pić 3 miesiące, zobaczę jak to jest i potem się zastanowię. Ten 

pomysł był jak stały ląd dla statku na wzburzonym morzu. Uspokoiłem się. Nie 

umiałem od razu zrezygnować całkowicie z alkoholu. Był dla mnie zbyt ważny. 

Przez te 3 miesiące chodziłem na terapię i zacząłem też chodzić na mitingi AA. 

Poszedłem pierwszy raz trochę z ciekawości. Nie wiedziałem, czego się spodziewać. 

W głowie wróciła mi scena z jakiegoś amerykańskiego filmu, gdzie ludzie wychodzili

na mównicę i wygłaszali wzruszające mowy o swoim piciu. Byłem zaskoczony. 

Spotkałem takich samych ludzi jak ja. Ich historie tak bardzo nie różniły się od mojej. 

Co najciekawsze, mówili moimi myślami. 
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Chodziłem regularnie raz w tygodniu, traktując to jako swój obowiązek. Nie 

odzywałem się za bardzo. Na przerwach stałem z boku. Czułem się obco. Nie miałem 

tożsamości osoby uzależnionej. Gdy czytałem Kroki i przedstawiałem się jako 

"Michał alkoholik", brzmiało mi to dość dziwnie. A jednak chodziłem dalej. Ludzie na 

mitingach mówili, że nie piją i dobrze im się żyje, że są szczęśliwi. Też tak chciałem. 

Na terapii zobaczyłem, jak wiele z mego życia zabrał alkohol. Jak wiele spraw 

kręciło się wokół alkoholu. Jak wielką dziurę w środku mam, gdy go zabrakło. Gdy 

zbliżał się termin 3 miesięcy abstynencji, to nie miałem wielkich rozterek. Byłem 

zdecydowany kontynuować trzeźwienie. Trochę na zasadzie – zobaczmy, co jest 

dalej. A nuż ci ludzie z mitingów mówią prawdę? Poza tym bardzo nie chciałem 

wracać do swojego starego życia. Często, gdy miałem kryzys, to wracałem do tego, 

że pijaną ścieżkę życia już sprawdziłem, wiem, co tam mnie czeka. Natomiast ta 

trzeźwa ścieżka jest jakąś tajemnicą. Może tu będzie mi lepiej? 

Byłem bardzo spragniony pozytywnych efektów abstynencji. Traktowałem 

niepicie jako mój talizman, jako coś, co odmieni moje życie. Po 2-3 miesiącach 

zauważyłem poprawę nastroju, lepsze samopoczucie fizyczne. Potem ciut lepiej mi 

się zaczęło myśleć. Chaos, który zawsze miałem w głowie, trochę zelżał. Zaczęły 

dochodzić do mnie emocje. W pijanym życiu wyrobił mi się mechanizm 

natychmiastowego tłumienia uczuć. Dławiłem je w zarodku. Potem rozładowywałem 

to alkoholem i przez krótki czas czułem się lżej. Po odstawieniu alkoholu zaczęło mi 

się też lepiej rozmawiać z ludźmi. W pijanym życiu nie umiałem mówić o sobie. Lepiej 

się czułem w rozmowie o kimś, a najlepiej w atmosferze luźnych żartów. Po 

odstawieniu alkoholu spotykam się z ludźmi na trzeźwo i przeważnie w cztery oczy. 

Mówię im o swoich odkryciach dotyczących samego siebie i ludzie też bardziej 

otwierają się przede mną. 

Cały czas towarzyszyły mi wahania. Czy ja jestem alkoholikiem? Czy może 

jednak nie. A może od czasu do czasu mógłbym się napić? Wkrótce pojawiło się coś, 

co trochę utemperowało moje myśli - głody alkoholowe. Przychodziły przeważnie  

w weekendy wieczorami, gdy byłem sam. Silny, niczym niespowodowany niepokój 

wychodził ze mnie i paraliżował moje ciało. Towarzyszyła temu myśl: "Jezu, nie wiem, 

co się ze mną dzieje!". Jest to bardzo nieprzyjemne uczucie, ale na pewien okres 

dało mi wytchnienie od podważania własnego alkoholizmu. Myślałem sobie: "Skoro 

pół roku po odstawieniu wódki, ja wciąż mam głody alkoholowe, to chyba jednak 

jestem tym alkoholikiem". 

Na grupie AA, na którą chodziłem, nie mówiło się za bardzo o sponsorowaniu. 

Jeden, dwie osoby coś tam czasem o tym opowiadały, ale większość nie robiła 

Programu ze sponsorem. We wrześniu ubiegłego roku ktoś przyniósł ulotki  

o warsztatach dotyczących pracy na Krokach. Poszedłem z ciekawości. Poza tym 

powoli mijało moje początkowe zadowolenie z efektów abstynencji. Męczyły mnie 
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głody alkoholowe, miałem żal po stracie. Czułem się gorszy od innych, którzy mogą 

iść na imprezę i się napić. Wciąż czułem się w swoim życiu nie na miejscu. 

Na warsztatach dotyczących 12 Kroków nie zrozumiałem chyba niczego, poza 

tym, że chcę zrobić ten program. Zobaczyłem trochę innych aowców – ci po 

Programie mieli w sobie dużo spokoju, mądrości i luzu. Poczułem wtedy, że też chcę 

mieć, to co oni mają. Warsztaty zasiały we mnie ziarno chęci wejścia na Program. 

Jednak zanim ziarno wydało plon, musiało minąć trochę czasu. 4,5 miesiąca. Niby 

chciałem, ale nie byłem przekonany. Jeździłem po różnych mitingach, żeby znaleźć 

sobie sponsora. "Może ten? Może tamten? Może najpierw skończę terapię? Może 

lepiej nie ruszać tego przed świętami? Może tak jak jest, jest dobrze?" Do wejścia na 

Program przymusił mnie mój stan psychiczny. Samo niepicie i chodzenie na mitingi 

przestało mi wystarczać. Okazało się, że nie rozwiązało to wszystkich moich 

problemów. Nie przyniosło mi to szczęścia. Znowu zacząłem czuć się źle we własnym 

życiu. Poczułem zbliżającą się pustkę. 

Złapałem się Programu, jak deski ratunkowej. Pokładam w nim olbrzymie 

nadzieje. Gdy bardzo chcę, by coś zadziałało, to często udaję, że już działa. Tak było 

i teraz, gdy od razu chciałem chełpić się rezultatami. Nie ma cudów od razu. Widzę 

jednak, że jest trochę inaczej. Zrozumiałem swoją chorobę i mam więcej akceptacji 

dla niej. Na nowo otworzyłem się na Boga. Zobaczyłem swoje wady, o których 

wcześniej nie miałem pojęcia. One zaburzały mój kontakt ze światem i z ludźmi. 

Zaczynam czuć się bardziej "na miejscu" w swoim życiu. Pojawiło się coś, jakby 

poczucie sensu, celowości. Nigdy tego nie miałem. Mam nadzieję, że ze mną 

zostanie, że to nie iluzja. 

Nie mówię, że teraz żyję w stanie permanentnego spokoju i błogości. Mam 

swoje kryzysy i chwile zwątpienia. Jestem tylko człowiekiem. Jest trochę tak, jak 

gdybym obudził się w domu, gdzie panuje wielki chaos i bałagan, wszystko jest 

powywracane do góry nogami. Kiedyś uciekałem przed tym i udawałem, że wszystko 

jest w porządku. Teraz wiem, że nie ma innego wyjścia, jak tylko zacząć sprzątać. 

Jednak po wysprzątaniu jednego pomieszczenia odkrywam przejścia do następnych, 

gdzie również jest totalny syf. Im więcej porządkuję swoje życie, tym więcej widzę 

pracy przed sobą. Czasem myślę: "Czy mi życia starczy, żeby to wszystko 

wyprostować? Może ja w próżnię te modlitwy posyłam?". Tylko, że jak już zacząłem, 

to nie za bardzo widzę inną drogę. Próbowałem już chyba wszystkiego. Powrót do 

udawania, że wszystko jest super już nie wydaje mi się realny. Pracuję teraz nad 

Szóstym Krokiem. Proszę Boga o uczciwość, szczerość i wytrwałość. Tego Wam też 

wszystkim życzę. 

Michał Alkoholik 
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Moja bezsilność 

Bezsilność wobec alkoholu - niekontrolowanie ilości wypijanego 

alkoholu, kiedy zacznę pić i kiedy skończę. Myślałem, że wypije tylko kilka 

piw lub setkę wódki, a kończyło się to utratą filmu, ciągiem alkoholowym lub 

stanem, w którym sam nie mogłem dojść do domu i leżałem na ławce przez 

kilka godzin lub ktoś mnie przyprowadzał, lub znajdowałem się na izbie 

wytrzeźwień, albo w szpitalu podpięty do kroplówki. 

Większość spraw osobistych załatwiałem pod wpływem alkoholu: 

szukanie pracy, sprawy urzędowe - dla mnie był to stan normalny, bo gdy 

byłem trzeźwy, nie miałem takiej odwagi, moja głowa mówiła mi, że to czy 

tamto jest nie do załatwienia, ty tego nie umiesz, nie nadajesz się. Nawet nie 

próbując, wierzyłem w swoje myśli, bo jak im nie uwierzyć - alkohol 

powodował we mnie pewność siebie, dodawał odwagi w nawiązywaniu 

relacji z kobietami, zawierałem nowe znajomości i też po wypiciu stawałem 

się pewny siebie. Uwalniał mnie od tych wszystkich strachów, lęków  

i poczucia niskiej wartości - stawałem się kimś innym (nierzadko 

towarzyszyły temu bójki, awantury, kradzieże, pobicia itp.) 

TAK NAPRAWDĘ W ŚRODKU SIEBIE WIEDZIAŁEM, ŻE ROBIĘ ŹLE, 

ALE STRASZNIE BAŁEM SIĘ SAMOTNOŚCI. Zamykając się w sobie, 

myślałem, że jestem inny, nikt mnie nie rozumie, każdy mnie ocenia. Alkohol 

był lekarstwem na życie, bo życie na trzeźwo było nie do przyjęcia, ale jak 

każdy lek, którego się nadużywa, stał się trucizną. Moim problemem było 

nieradzenie sobie z moimi emocjami, myślami na trzeźwo, bez alkoholu,  

a zaczynając pić w wieku 15 lat przestałem dojrzewać emocjonalnie, bo 

alkohol załatwiał za mnie wszystkie moje emocje (smutek, lęk, radość, złość 

- znałem już lekarstwo).   

Obsesja picia (mój uzależniony umysł), czyli myśli moje związane  

z piciem, planowanie picia, kiedy, gdzie, jak to będzie wyglądało. Moja głowa 

była tylko tym zajęta, przeważnie lub zawsze stan ten występował wtedy, 

kiedy byłem w pracy lub załatwiałem różne rzeczy, sprawy osobiste, nie 

pijąc. Były to okresy, w których udawało mi się utrzymać abstynencję, ale 

również wtedy, gdy piłem kontrolowanie, czyli nie wpadałem w ciągi, ale ilość 

wypijanego alkoholu w ciągu dnia powodowała upojenie alkoholowe. Tak 
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więc czy piłem, czy nie, myślałem o piciu, kiedy, gdzie i jak – planowanie. 

Takie jest moje doświadczenie, przykład: wracałem z pracy, nie piłem jakieś 

2-3 miesiące, popatrzyłem w szybę wystawową z zadowoleniem… Nagle 

pojawiła się myśl: może jedno piwo, nie, nie, nie piję już tyle czasu, szkoda 

stracić to, co mam (jestem trzeźwy, praca, dobre samopoczucie). Druga 

myśl: dobra, piwo nie zaszkodzi… I jadąc, cały czas w tramwaju 

wyobrażałem sobie, że… piję. Moje myśli skupiły się wokół alkoholu, 

właściwie większość czasu skupiałem się na myślach o piciu - będąc  

w pracy, tak naprawdę w niej nie byłem myślami. Planowałem picie nawet, 

jak nie chciałem - te myśli same przychodziły (obsesja picia – kiedy nie piję, 

myślę o piciu). 

Alergia na alkohol – o tym, że ją mam, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, 

jak przestać pić (na samozaparciu, bo kilkukrotnie tak robiłem - były to 

nieprzyjemne stany odstawienia alkoholowego, które powodowały objawy 

abstynencyjne: delirium, halucynacje, drżenie rąk, nieprzyjmowanie 

posiłków - taka pula „nagród” za moje niepicie, ale to po jakimś czasie 

mijało). Nie wiedziałem, kiedy to się zaczyna, co ten stan powoduje, że 

zaczynam pić, i jak go skontrolować. O alergii dowiedziałem się na 

warsztatach Kroków, kiedy inny alkoholik tłumaczył Pierwszy Krok, że nie pół 

litra czy litr, tylko ten pierwszy kieliszek… Że moje ciało jest inne, inaczej 

reaguje na alkohol. Ja myślałem, że to duża ilość wypijanego alkoholu 

wywołuje pragnienie picia dalej, ale jest na odwrót: pierwsza dawka 

jakiegokolwiek alkoholu wywołuje u mnie lawinę nieprzewidywalnych 

zdarzeń - wcześniej czy później, ale zawsze.  

Teraz przyglądając się i analizując to, widzę jak na dłoni moje 

doświadczenie, jak ten pierwszy kieliszek powalił mnie na siedem miesięcy. 

Oto one. Po samodzielnym odtruciu się podjąłem pracę, nie piłem ze dwa 

miesiące, byłem zadowolony z siebie, że znowu ja sam przestałem pić, 

znalazłem pracę i jestem gość. W pracy wielokrotnie byłem namawiany na 

alkohol, odmawiałem mówiąc, że nie piję, ale teraz wiem, że sam w to nie 

wierzyłem. Lub właśnie… wierzyłem. Ot, pycha: jaki to ja IDEALNY, SILNY, 

NIEZALEŻNY jestem, sam SPOWODOWAŁEM ZMIANĘ MOJEGO ŻYCIA, 

że nie będę pił. 

Na tamtą chwilę nawet nie wiedziałem, że mam umysł, który mnie 

okłamuje. Namawiano mnie: postaw wódkę, pić nie musisz, więc 
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zadecydowałem, że jak kupię wódkę, to się ode mnie odczepią. I kupiłem, 

przyniosłem, dałem i usłyszałem: pijesz, nie pijesz - to chociaż jeden 

kieliszek… przecież ci nie zaszkodzi. I nagle przemiana w drugą stronę: no 

tak, jeden mi nie zaszkodzi i nic mi nie będzie, bo jak ma mi zaszkodzić, to 

większa ilość alkoholu, pół litra (bo takie doświadczenia miałem, że 

musiałem ostro się upić, żeby się źle czuć). Po tym kieliszku był drugi, a po 

pracy zaczęły się piwka. Następnego dnia już myślałem o tym, aby wypić 

piwo przed pracą, a jak do niej przyjechałem, to wróciłem się do domu, bo 

stwierdziłem, że nie ma sensu pracować podpitym. I tak się piekło zaczęło.  

Niekierowanie swoim życiem - dopiero po kilku latach we Wspólnocie 

AA zauważyłem, że coś jest nie tak, że sam ze sobą źle się czuję, wszyscy 

mnie denerwują, nie robią tak, jak ja chcę, nie spełniają moich oczekiwań  

i nie myślą tak, jak ja. Moja głowa była pełna różnego rodzaju 

niezałatwionych spraw z dzieciństwa, spraw rodzinnych, skomplikowanych 

relacji z innymi ludźmi. Ja po prostu nie umiałem żyć na trzeźwo, ciągle 

rozdrażniony, myślący o zaspokojeniu swoich potrzeb (egoizm), cały czas 

wymagałem od innych, aby mnie doceniali, chwalili. W pracy zawsze 
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myślałem o sobie, że wiem o wiele więcej niż moi koledzy, narzucałem im 

mój sposób myślenia. Złośliwymi uwagami, podniesionym tonem, aż 

usłyszałem od kolegi, że on się boi mojego zachowania wobec niego, za 

wszystko obwiniałem innych - to nie ja źle zrobiłem, tylko gdyby on/ona 

zrobili to inaczej…  

Wiecznie zły, moja głowa była pełna strachu, lęku, że zwolnią mnie  

z pracy, jak coś zrobię źle, czy przedłużą mi umowę? To, że moje 

umiejętności nie są takie wysokie, cóż… Po prostu nie akceptowałem siebie 

takim, jakim jestem, zawsze czułem się inny. Po prostu grałem kogoś innego, 

bo większość mojego życia tak wyglądała: lęk, że ktoś się dowie czegoś  

o mnie. W domu liczyło się tylko, co ja powiem lub zrobię. Wydawało mi, że 

gdy nie będę pił, wszyscy wokół mnie mają tańczyć tak, jak ja zagram, czyli 

robić to, co ja mówię, myślę - a gdy nie spełniają moich oczekiwań, są moimi 

wrogami. 

Pracując z Programem 12 Kroków, zrozumiałem, że to ja mam się 

zmienić, a nie zmieniać innych, mam dać im żyć. Dziś wiem, że tym, co mną 

kierowało, były moje wady: EGOIZM, EGOCENTRYZM, ZAWIŚĆ, 

AROGANCJA, NIETOLERANCJA, PYCHA, TCHÓRZLIWOŚĆ, 

NIESPEŁNIONE OCZEKIWANIA. Te wszystkie zachowania mogę odnieść 

do mojego dzieciństwa, bo u mnie, Artura 

alkoholika, wtedy to się zaczęło. Dziś 

wiem, że to nie ja kieruję swoim życiem, 

nie ja jestem Bogiem. Dziś proszę Boga, 

aby kierował moim życiem, Jemu siebie 

ofiarowuję i z pokorą przyjmuję to, co mi 

daje w tych trzeźwych 24 godzinach. 

Gdy piłem, to alkohol kierował moim całym życiem, bez niego  

w organizmie byłem nikim, zamykałem się w sobie, uciekałem w samotność, 

której się straszliwie bałem, nie potrafiłem poradzić sobie na trzeźwo z moimi 

problemami, bo nie akceptowałem siebie takim, jaki jestem. 

Artur alkoholik
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Dobra Siła 

Dwadzieścia jeden lat temu, kiedy poznałam Roberta, wydawało 

mi się, że mamy ze sobą wiele wspólnego; on też tak myślał. Szybko 

jednak okazało się, że jedynym łącznikiem między nami jest alkohol. 

Wychodziliśmy co dzień wieczorem pod sklepik, gdzie pokaźna 

grupka ludzi różnych klas społecznych urządzała sobie wspólne, 

rytualne picie piwa. Prędko staliśmy się członkami „sekty piwnej”; tak 

po pewnym czasie nazwaliśmy tę grupę ku uciesze wszystkich. 

Rozprawialiśmy tam o wszystkich aspektach życia społecznego  

i politycznego, a nawet filozoficznego i duchowego, bo byliśmy 

przekonani, że w każdym z nas tkwi niedoceniany przez najbliższe 

otoczenie człowiek o szerokich horyzontach myślowych. 

Dyskutowaliśmy również o istnieniu Boga. Mój partner mówił: „Jaki 

tam Bóg? Boga nie ma!”. Na co odpowiadałam: „Chyba jest, ale na 

takiego pijaka jak ja dawno już położył kreskę!”. Wtedy nie zdawałam 

sobie sprawy, jakie znaczenie będzie miał ten dialog w najbliższej 

przyszłości. Tymczasem codzienne, dwugodzinne dysputy stopniowo 

się przedłużały, aż po około półtora roku doszły do pięciu godzin; 

nawet piętnastostopniowy mróz nam nie przeszkadzał! Robert upijał 

się bardziej niż ja, więc na różne sposoby próbowałam kontrolować 

jego picie, sama podlegając złudzeniu kontroli, oczywiście bez 

powodzenia. Po czterech latach praktyk w „sekcie piwnej” resztką 

samoświadomości zaczęłam zauważać, że spadł mi poziom 

zainteresowań tym, co ciekawiło mnie jeszcze zanim poznałam 

mojego partnera. Pewnego lutowego wieczoru jeden z „piwnych 

załogantów” powiedział: 

„Trochę czasu mnie nie było, bo wylądowałem na OLO. Mogę  

z wami stać i gadać, ale nie będę pił piwa, bo jestem alkoholikiem!”. 

Miałam wrażenie, że ktoś szczególnie podobny do mnie otworzył 

mi furtkę; wystarczyło tylko przez nią przejść. Odważyłam się  

i powiedziałam:
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„Ja też jestem alkoholikiem! Dziwicie się? Kto normalny wystaje 

pod sklepem z piwem po pięć godzin dziennie, pije i rozprawia  

o wszystkim bez żadnych wniosków i bez względu na pogodę!? Jeśli 

tu, gdzie teraz stoimy, urwie mi się film, zawieźcie mnie na OLO!”. 

Zapadła cisza. Nikt nie śmiał zaprzeczyć moim argumentom, 

choć wśród „piwnego bractwa” nadal panowało zdziwienie. Chwilę 

potem wszystko „doszło do normy” i piliśmy dalej, jednak po trzech 

miesiącach nastąpił przełom. Był długi, majowy weekend. „Sekta 

piwna”, zaopatrzona w swoje „rytualne materiały” z racji zamknięcia 

sklepów i pobliskich knajp, jak zwykle zebrała się na ulubionym 

miejscu, odnajdując wątpliwą rozrywkę w powiewie wiosennego 

wiatru i wśród zakamarków, stworzonych przez układ budynków. 

Piliśmy i paliliśmy, dzieląc się na mniejsze grupki według tematów, 

które w danym momencie najlepiej rozkręcały rozmowę. Moim 

częstym partnerem do rozprawiania o wszystkim był gruby prawnik; 

wtedy też z nim o czymś rozmawiałam. Rozmowa jednak nie 

przynosiła takiej przyjemności jak zwykle i momentami zanikała.  

W pewnej chwili przestałam słyszeć nie tylko grubego prawnika; 

gdzieś odpłynęły mi odgłosy otoczenia, poczułam zimno i zobaczyłam 

nieprzeniknioną czerń, w którą zaczęłam się zapadać. Czerń była 

coraz gęstsza i gęstsza, tak gęsta, że nie mogłam się w niej poruszać. 

Zapadałam coraz głębiej i głębiej, tak głęboko, że nie sposób było się 

wydostać. Nagle poczułam strach i usłyszałam głos: „Zginiesz!”. Był 

tak wyraźny i nieubłagany, że w panice zawołałam do Boga: 

„Boże, ratuj! Ja nie chcę ginąć! Zrobię wszystko, co zechcesz, 

ale pomóż mi!”. 

Wołałam w myślach, nie zastanawiając się, czy Bóg istnieje i czy 

na pewno „położył na mnie kreskę”. On chyba czekał na moje 

wołanie, bo nagle poczułam, że wyłaniam się z nieprzeniknionej, 

czarnej otchłani. Coś lub ktoś ciągnął mnie w górę i w górę, czerń 

stopniowo rzedła i przypływały odgłosy otoczenia. Wreszcie do mojej 

świadomości dotarło, że to gruby prawnik wziął mnie pod pachy 
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i podniósł z kucek. Gdy złapałam równowagę, byłam jeszcze trochę 

oszołomiona, ale bardzo wyraźnie usłyszałam głos: „Nie pij!”. 

Wtedy oszołomienie momentalnie minęło i zaczął się dialog; 

pytałam: „Jak to zrobić?”. 

W odpowiedzi zobaczyłam szaro-świetlistą otoczkę, która 

oddzieliła mnie od reszty piwoszy. Całym 

swym istnieniem poczułam, że otacza 

mnie i ochrania jakaś Dobra Siła, której 

muszę się poddać. Znów usłyszałam 

głos: „Jeśli zrobisz krok w stronę 

piwoszy, zginiesz!”. Stałam więc 

nieruchomo w przekonaniu, że muszę 

słuchać, bo inaczej rzeczywiście 

zginę. Byłam bezpieczna. Nie 

słyszałam, o czym rozmawiali piwosze. 

Istniałam tylko ja i ta Dobra Siła. 

Wiedziałam, że jest dużo, dużo większa ode 

mnie; wiedziałam, że ma moc i uchroni mnie przed piciem i śmiercią. 

Do dziś nie mam świadomości, jak długo doświadczałam wyraźnej 

obecności tej Mocy. Strach ustąpił miejsca zadziwieniu, a poddanie 

się i posłuszeństwo przyniosło uczucie ukojenia, nadzieję  

i bezpieczeństwo. Mój partner dopił piwo i stopniowo zaczęliśmy się 

rozchodzić. Odchodziliśmy od pozostałych piwoszy jako pierwsi, a ja 

nadal czułam obecność tej Dobrej Siły; choć szaro-świetlista otoczka 

zniknęła, znów usłyszałam głos: „Nie pij!” i znów pytałam: „Dobrze, 

zrobię wszystko, co zechcesz, ale powiedz, jak?”. W domu, gdy już 

zasypiałam, ten sam głos się powtórzył i nastąpiła taka sama 

odpowiedź z mojej strony. Zasnęłam z uczuciem zaufania i ledwie 

uchwytną myślą: „Jutro będę wiedziała, co zrobić, żeby nie pić”. 

Pierwsza myśl po przebudzeniu brzmiała: „Nie pij!” i znów poczułam 

obecność tej Dobrej Siły. Nie wiedząc, jak poradzić sobie z kacem 

pytałam: „Powiedz, co mam zrobić?”. Głos odpowiedział: „Wyślij 

Roberta po niegazowaną Staropolankę”. Zrobiłam to, wywołując  

u mojego partnera niemałe zdziwienie faktem, że nie chcę piwa. Gdy
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piłam wodę, czułam się coraz gorzej: łóżko było niby statek dryfujący 

w nieważkości, bolała mnie głowa, drżały mi ręce i nogi i dopadała 

ssawa w żołądku. Wtedy zawołałam wprost do Boga: „Boże, nie 

wiem, czy przeżyję, ale jeśli nie, to weź pod uwagę, że słuchałam Cię 

w ostatnich minutach!”. I znów usłyszałam głos: „Cytryna i cukier”. Nie 

mogłam wstać. Kiedy zastanawiałam się, jak dojść do kuchni, 

przyszedł Robert, więc poprosiłam go o cytrynę i cukier. Przyniósł, 

zjadłam i poczułam się trochę lepiej. Tymczasem do mieszkania 

przychodzili i wychodzili różni ludzie; Mój partner mówił mi, że to 

sąsiadki, przyszła bratowa, ojciec… Nie słyszałam ich; byłam obecna 

tylko ja i ta Dobra Siła, która podpowiadała mi: „Trzymaj się blisko 

toalety; spróbuj wstać i wejść do letniej wody”. Zrobiłam to i poczułam 

ulgę. Potem już tylko przysypiałam, a gdy budziłam się po krótkim 

półśnie, miałam coraz więcej nadziei, że uda mi się nie pić. Dobra Siła 

była przy mnie, ze mną i we mnie, a im bliżej pozostawałam z Nią, 

tym bardziej oddalałam się od reszty domowników, a szczególnie od 

Roberta. Przyjmując ten stan z coraz większym spokojem dotrwałam 

do wieczora. Wtedy powróciło zmęczenie, a gdy wszyscy pokładli się 

spać, poczułam niepokój. Próbowałam zasnąć, ale zimne poty  

i dreszcze wybudzały mnie i potęgowały zmęczenie. W tym 

momencie uświadomiłam sobie: „Boże! Pierwszy dzień od czterech 

lat bez alkoholu! Może jutro też mi się uda? Broni mnie przecież ta 

Dobra Siła!”. Nie umiałam Jej inaczej nazwać; wiedziałam tylko, że 

jest. Na drugi dzień też ze mną była w osobie mojej koleżanki, która 

przyszła i widząc mój stan opowiedziała mi o trzeźwym od dziesięciu 

lat alkoholiku: „On ma audycje w „Radiu Tok FM” w niedzielę  

o dwudziestej. Dzwonią tam trzeźwi alkoholicy i mówią o tym, co 

robią, żeby się nie napić. Ostatnio opowiadali o jakimś kongresie; było 

ich tam trzy tysiące, a większości z nich ledwo udało się wyjść 

grabarzowi spod łopaty!”. Pomyślałam wtedy: „Jeśli tym trzem 

tysiącom się udało, to i dla mnie jest nadzieja!”. 

Następnego dnia była niedziela. Nie mogłam się doczekać 

głosów trzeźwych alkoholików: „Ciekawe, co usłyszę?” - myślałam. 

Usłyszałam ciepły, niosący nadzieję głos: „Jeśli zakręciliście już 
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flaszkę i nie wiecie, co dalej robić, idźcie na miting; tam są mądrzy 

ludzie i oni powiedzą wam, co zrobili, żeby się nie napić. Niektórzy nie 

piją dwa lata, niektórzy dziesięć lat, a są i tacy, co wytrzymali dwa dni; 

ważne, żeby nie pić dzisiaj, obudzić się następnego dnia i znów nie 

pić tylko dzisiaj, bo każdy kolejny dzień niepicia to dwadzieścia cztery 

godziny uratowanego życia. Chcesz żyć - nie pij i dołącz do nas; na 

pewno cię nie odrzucimy!”. 

On mówił do mnie: otarłam się o śmierć, „zakręciłam flaszkę”, nie 

wiedziałam, co dalej robić, żeby nie pić i miałam za sobą dwa dni bez 

alkoholu. Posiadałam już doświadczenie, była ze mną Dobra Siła,  

a ten facet przyniósł mi nadzieję - szansę na uratowanie życia. Słowa 

tej nadziei to dla mnie najpiękniejsza, najbardziej trafna  

i najprawdziwsza mowa, jaką usłyszałam od drugiego alkoholika  

i taką pozostała przez siedemnaście lat mojego bycia w AA. 

(Po kilku audycjach trzeźwego alkoholika znalazłam się na 

pierwszym mitingu; ten alkoholik nadal niesie ludziom nadzieję, teraz 

w internetowym Antyradiu.) 

Katarzyna AA 
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Alkohol od dziecka 

Mam na imię Dorota. Pochodzę z miasta średniej wielkości. 

Wychowywałam się bez ojca, za to w domu, gdzie handlowano 

alkoholem dzień i noc.  

Nigdy nie byłam zbytnio kontrolowana - nie nadzorowano mnie. 

Już w ósmej klasie próbowałam wino i popalałam papierosy, a na 

dodatek zaszłam w ciążę i w wieku 15,5 roku urodziłam dziecko. Mój 

partner, a potem mąż, był ode mnie starszy o dziesięć lat. Po 

urodzeniu córki zamieszkaliśmy razem i wtedy zaczął się ciąg 

"alkoholowo-rozrywkowy". Imprezowaliśmy, a mój mąż często się 

upijał. To typowy schemat alkoholizmu: awantury, przemoc, 

naprawianie i znowu awantury. W tym czasie urodziłam drugie 

dziecko - syna.  

Tak więc, mając dziewiętnaście lat miałam dwójkę dzieci i męża 

alkoholika. Wtedy nie byłam jeszcze uzależniona. Chciałam mieć 

normalną rodzinę i nie lubiłam alkoholu, a zwłaszcza wódki, jednak 

częsty kontakt z alkoholem i pijanym mężem spowodował, że również 

zaczęłam pić. Stało się! Alkohol zasmakował mi w czasie, gdy byłam 

wraz z mężem we Włoszech, dokąd wyjechaliśmy za pracą. Tam też 

mój związek się rozpadł i wróciłam do Polski.  

W Polsce poczułam tzw. wolność i rzuciłam się w wir imprezowy, 

w trakcie którego poznałam kolejnego partnera; on też okazał się 

alkoholikiem. Zamieszkaliśmy razem i dalej imprezowaliśmy. Po 

dwóch latach urodziłam kolejne dziecko - córkę, ale wódka z domu 

nie zniknęła. Partner był na terapii, ale niewiele to pomogło, bo 

alkohol wrócił i skutki picia też. Była przemoc, awantury, musiałam 

uciekać z domu przed agresją partnera, ale nadal z nim piłam i nie 

umiałam tego zmienić.  

Po kilku latach nieudanych terapii partnera i moich jako 

współuzależnionej poczułam, że mam dość takiego życia  
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i rozstaliśmy się. Gdy zostałam sama, nie zrezygnowałam z alkoholu, 

tym bardziej, że był on moim "lekarstwem" na życie i wszelkie kłopoty. 

Wokół siebie miałam ludzi, którzy także nie stronili od picia. Trwało to 

kilka lat, aż ponownie pojawił się mój drugi partner i znów chciał 

zamieszkać u mnie. Nie wyraziłam na to zgody, a on z zemsty zgłosił 

do sądu, że piję alkohol i wychowuję dziecko. Bardzo nie chciałam 

stracić córki, więc poszłam na terapię i do AA, choć nie czułam się 

jeszcze alkoholiczką; nawet nie utrzymywałam całkowitej abstynencji.  

Po 1,5 roku mojego bycia w AA przyjechała do mnie kuzynka, 

jedyna bliska przyjaciółka. Chciała wytrzeźwieć po kilkudniowym 

piciu, ale umarła na oczach dwóch moich córek, leżąc na podłodze. 

To był dla mnie szok; zobaczyłam, że sięgając po kolejny kieliszek też 

mogę znaleźć się na podłodze. Wreszcie dotarło do mnie, że jestem 

bezsilna wobec alkoholu, odtąd największego wroga. To zdarzenie 

było moim dnem, od którego mogłam się odbić. Od tej pory zaczęłam 

poważnie traktować Wspólnotę. Wtedy też spotkałam dwóch ludzi, 

którzy zajęli się mną. Jeden z nich kupił mi literaturę, wprowadził  

w służbę i rozmawiał ze mną, wspierając mnie na drodze trzeźwości. 

Od drugiego dowiedziałam się, że jest dobry sposób na trzeźwienie 

poprzez Program 12 Kroków AA. Chciałam popracować na tym 

Programie, bo przestawałam sobie radzić emocjonalnie, jednak przez 

pół roku nie znalazłam żadnej kobiety, która mogłaby zostać moją 

sponsorką. Nie mogąc już dłużej czekać, bojąc się moich reakcji 

emocjonalnych, a nawet śmierci, poprosiłam mężczyznę  

o sponsorowanie.  

Dziś zakończyłam pracę na Programie i mam podopiecznych - 

same kobiety. Cieszę się, że jestem na tej drodze i umiem sobie 

radzić z normalnymi życiowymi sytuacjami. Dostałam narzędzia do 

radzenia sobie z moimi uczuciami i emocjami. Wszystko to dzięki 

Wspólnocie AA i jej Programowi. Jestem za to wdzięczna. 

Dorota alkoholiczka 
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Czerpię całymi garściami 

Jestem alkoholiczką. Szczęśliwą, niepijącą od 5 lat alkoholiczką. 

Chcę opowiedzieć Wam swoją historię, jak się zaczęło i jak było - 
historię mojej walki - i jak jest. 

Jaki był początek mojego picia? Zupełnie banalny, niewinny. Pierwsze 
spotkania towarzyskie, imprezy, wyjazdy z niewielkimi ilościami wina czy 
piwa. Polubiłam ten stan: rozluźnienie, dobry humor, wspaniała zabawa. 
Dość szybko zwiększały się ilości wypijanego alkoholu, a wraz z nimi rosły 
procenty. Na początku były tylko soboty. Po niedzielnym „zgonie” wracałam 
do pracy, zajmowałam się domem, wychowywaniem syna. Z biegiem czasu, 
już w połowie tygodnia, czekałam z niecierpliwością na weekend. 
Planowaliśmy ze znajomymi spotkania, zawsze  z alkoholem. Alkohol stał 
się  moim „eliksirem szczęścia”. Bez niego ciężko mi było wyobrazić sobie 
dobrą zabawę czy jakiekolwiek spotkanie. Moi znajomi byli bardzo dobrymi  
i chętnymi kompanami. Luźna atmosfera, doskonałe poczucie humoru. Pod 
wpływem alkoholu znikały kłopoty, troski  i problemy szarej codzienności. To 
mi się po prostu spodobało. Już nie czekałam do soboty. Zaczynałam   
w piątek, kończyłam w niedzielę. Moja tolerancja na alkohol wzrastała  
w zastraszającym tempie. Gdy wybierałam się na imprezę, spotkanie   
z rodziną, piłam już wcześniej w domu, dla rozluźnienia. A gdy polewano zbyt 
wolno i mało, po powrocie dopijałam się w domu. 

Po śmierci mojej mamy (najwspanialszej i najbliższej mi osoby), 
miałam, a właściwie znalazłam sobie pretekst do jeszcze większego picia. 
Żal, ból, płacz, nieumiejętność pogodzenia się z jej odejściem. Zalewałam 
się  w trupa. Dzień tygodnia nie miał dla mnie już żadnego znaczenia. Piłam 
prawie codziennie. To był mój sposób na nietęsknienie, niemyślenie. Coraz 
częściej nie nadawałam się następnego dnia do pracy. Zaczęłam nawalać. 
Wymyślałam przeróżne historie. Dzwoniłam do swojej szefowej i pod byle 
pretekstem brałam wolne. Jeszcze wtedy uchodziło mi to na sucho. Moja 
szefowa przymykała oczy. A ja już nie potrzebowałam towarzystwa, 
przeszkadzali mi. Piłam sama, do dna, do „zgonu”. 

Co było do przewidzenia, moi najbliżsi widzieli mój problem, ja nie. 
Najpierw były prośby, potem awantury, więc piłam po kryjomu. Mąż lub syn 
(już wtedy pełnoletni) szukali po całym mieszkaniu, gdy znaleźli, wylewali 
zawartość butelki do zlewu. Potrafiłam nocą, cichuteńko wymknąć się do 
sklepu, byleby się napić. Byłam mistrzynią w wymyślaniu nowych kryjówek. 
A że mamy duże mieszkanie, miałam duże możliwości. Szybko też 
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nauczyłam się kamuflażu. Przelewałam wódkę do różnych pojemników, 
słoików czy nieużywanych termosów. Kolejne awantury, prośby, bym zgłosiła 
się na leczenie... Bez skutku. 

Pomimo utraty zdrowia, złamanego nosa, siniaków, zadrapań i innych 
urazów, w dalszym ciągu nie uważałam się za alkoholiczkę. Przecież 

alkoholik to śmierdzący, brudny żul. Ja zawsze czysta, świeża, zadbana, 
uważałam, że wszyscy przesadzają. Potrafiłam nawet udowodnić, że 
potrafię żyć normalnie, bez alkoholu i świetnie sobie radzę. Zakładałam 
okresy abstynencji, jedno-, dwu-, trzytygodniowe. Na zaciśniętych zębach 
liczyłam swoje trzeźwe dni. A potem nagradzałam się za wytrwałość 
kilkudniowymi ciągami. 

Byłam bardzo dobrą manipulantką. Przy każdej awanturze wracał temat 
śmierci mamy. Tłumaczyłam, że nie potrafię pogodzić się z jej odejściem. 
Poza tym mój ojciec jest alkoholikiem, więc widocznie mam jego geny. Jakoś 
jeszcze ciągnęłam... Jakoś... Nikt mi już nie wierzył. Moja szefowa 
(wspaniała kobieta, której wiele zawdzięczam) postawiła warunek: albo 
leczenie, albo zwolni mnie z pracy. Podejmowałam pozory walki z nałogiem 
- piszę „nałogiem”, ale ja w dalszym ciągu nie dopuszczałam do siebie myśli, 
że jestem alkoholiczką. Kilkukrotne wizyty u lekarzy, którzy zajmowali się 
leczeniem uzależnień nie pomagały. Dwukrotnie miałam wszyty esperal. 
Zapiłam po zaledwie kilku miesiącach. Głód alkoholu był tak mocny, że 
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potrafiłam zaryzykować i się napić. Aby móc funkcjonować, stałam się stałą 
klientką terapii odtruwających. Ale w dalszym ciągu piłam. 

Bezsilna rodzina odsunęła się ode mnie. A ja piłam dalej, użalając się 
nad sobą, jaka to z powodu wszystkich jestem nieszczęśliwa, samotna, 
niechciana. Ostatnie dwa lata mojego picia były wielkim koszmarem. Ostatni 
rok - MOIM DNEM. Przestałam być matką, żoną, kobietą, byłam wrakiem. 
Obdarta z człowieczeństwa, czułam się nikim. Zatraciłam zdolność 
wyrażania uczuć. 

Alkohol zawładnął całym moim życiem. Liczyła się tylko moja 
„przyjaciółka” butelka. Wszystkie moje sfery życiowe - duchowa, 
emocjonalna, fizyczna - taplały się w gnoju. Nie potrafiłam już żyć ani  
z alkoholem, ani bez niego. Chciałam umrzeć. Po ostatnim kilkudniowym 
piciu powiedziałam DOŚĆ!!! Byłam na zwolnieniu lekarskim. Widziałam dla 
siebie tylko jedna nadzieję: terapię zamkniętą.  

Jak się wcześniej dowiedziałam, były długie terminy oczekiwania na 
miejsce w ośrodku, dwa, trzy miesiące. To nie wchodziło w grę. Nie mogłam 
czekać. Byłam pewna, że zwariuję. W piątek zadzwoniłam do ośrodka 
płacząc, błagając, żeby mnie przyjęli. Życzliwa pani, z którą rozmawiałam 
przez telefon, bardzo chciała mi pomóc. Chyba się domyślała jak bardzo 
byłam zdesperowana, a może zobaczyła dla mnie szansę, bo powiedziała, 
żebym zadzwoniła w poniedziałek rano. Może zwolni się miejsce. Od piątku 
do poniedziałku czas leciał zbyt wolno - to była wieczność. Miotałam się jak 
w klatce. O 8:00 rano w poniedziałek, z sercem walącym jak młot, 
zadzwoniłam. Okazało się, że jest wolne miejsce. Pakowanie trwało 15 
minut. Po dwóch godzinach byłam w ośrodku. Regulamin był surowy, 
właściwie same zakazy. W głowie mętlik, chaos, natłok pytań: dlaczego ja? 
Dlaczego właśnie mnie to spotkało? A dlaczego nie? Nie miałam pojęcia, na 
czym polega terapia, jak będzie przebiegać, ale wiedziałam, że nie chcę już 
więcej pić. Zostałam. 

Byłam pilną uczennica, dobrą słuchaczką. Wykłady prowadzone przez 
terapeutów były interesujące. To w ośrodku poznałam genezę alkoholizmu, 
dowiedziałam się, że alkoholizm jest chorobą. Nieuleczalną chorobą. Picie 
służyło mi do zagłuszania świadomości, że coś jest ze mną nie tak, do 
odsuwania poczucia winy wobec dziecka, najbliższych. Choroba ciała, duszy 
i umysłu. Chciałam tylko nauczyć się z nią żyć, zaakceptować, pogodzić. 
Miałam problemy z pisaniem prac, uzewnętrznianiem swoich uczuć, 
ogromne poczucie wstydu, gdy opowiadałam o swoich największych 
brudach alkoholowych. Zaczynałam widzieć swój egoizm, egocentryzm, 
kapryśność, złośliwość, zanik uczuć społecznych i etycznych, zubożenie 
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dążeń i zainteresowań, skłonność do egzaltacji, składanie deklaracji bez 
pokrycia, charakterystyczne rzutowanie winy na los i otoczenie.  

W ośrodku poszłam na pierwszy miting. Czułam się mocno 
zażenowana, zestresowana i wystraszona. Zupełnie nie wiedziałam, o co  
w tym wszystkim chodzi. Wielka sala, tłum ludzi, świeca, kapelusz, nieznana 
mi modlitwa. Pierwszy raz słuchałam wypowiedzi Anonimowych Alkoholików. 
Nie wierzyłam własnym uszom. Słyszałam opowiadania o mnie samej. Takie 
same przeżycia, takie same zachowania. Taka sama umiejętność 
manipulowania innymi. Poczułam się wśród swoich. To właśnie wtedy 
uznałam swoją bezsilność wobec alkoholu i to, że przestałam kierować 
własnym życiem. Poznałam wiele interesujących, życzliwych ludzi. Sześć 
tygodni w bezpiecznym miejscu. Dużo czasu na przemyślenia i pracę nad 
sobą. 

Bałam się wyjścia, powrotu do życia, pracy, spojrzenia ludziom w twarz. 
Czułam się, jakbym wróciła z zaświatów. Na początku wszystko było trudne. 
Ten sam dom, ta sama droga do pracy, miejsca, w których piłam, przedmioty, 
sklepy... Wszędzie wyzwalacze. Obsesja picia ciągnęła się  
w nieskończoność. Codzienna walka: napić się, czy się nie napić. Jak tonący 
brzytwy, trzymałam się zasady 24 godzin. NIE DZISIAJ. Bardzo pomocna 
była mi wtedy lista wszystkich moich pijackich czynów. Pomagała rodzina, 
prawdziwi przyjaciele, znajomi, których została garstka. Odsunęłam się od 
towarzystwa, z którym piłam, a oni też już nie potrzebowali niepijącej 
koleżanki. Dla siebie nie chciałam pić. Nie chciałam powrotu do przeszłości. 
Już nie byłam więźniem alkoholu. 

Zaczynałam nowe życie. Planowałam każdy kolejny dzień. 
Zaopatrzyłam się w literaturę, którą dosłownie chłonęłam. Wróciła moja 
wiara. Przy każdej modlitwie dziękowałam za trzeźwość i prosiłam o kolejne 
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trzeźwe 24 godziny. O nic więcej. Przeprosiłam wszystkich, których 
skrzywdziłam. W miarę możliwości zadośćuczyniłam i podziękowałam za 
wsparcie, wytrwałość i cierpliwość. 

Znalazłam pomoc w AA, ponieważ zaznałam głębi rozpaczy, 
samotności i przygnębienia. Zaczęłam wsłuchiwać się  w tłumiony dotąd głos 
mojej własnej duszy. Stosuję w praktyce sugerowane mi 12 Kroków. 
Nauczyłam dzielić się swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją z innymi 
alkoholikami. 

AA wiele dla mnie znaczy. Dziś wiem, że bez tej pomocy sama nie 
dałabym rady wrócić do normalnego życia. Wcześniej nie wiedziałam, jak 
stać się trzeźwą alkoholiczką. Otrzymałam narzędzia, dzięki którym wiem, 
jak radzić sobie z chorobą. Wiem, co robić, gdy złapie mnie głód alkoholowy. 
Cały czas się uczę. Odzyskuję szacunek do siebie, pozbywam się poczucia 
winy, które mnie paraliżowało.  Powoli odbijam się od swojego dna. 

Moja zmiana na lepsze nie była zauważalna z dnia na dzień. Widzę 
teraz, jaka byłam, gdy piłam, jakie były początki mojego trzeźwienia i jaka 
jestem teraz. Codziennie się zmieniam, ulepszam, porządkuję swój świat. 
Nie karmię się jednak sukcesem niepicia, trzeźwością wielkiego EGO, które 
doprowadziło mnie do zguby i  zatracenia, bo wiem, że alkohol cały czas na 
mnie czyha. Już się go nie boję. Chociaż czasami życie bywa trudne: nawał 
obowiązków, pracy, cała masa spraw do załatwienia - potrafię sobie 
poradzić. Chociaż w moje życie czasami wkrada się smutek, przytłaczają 
szare i ponure dni, potrafię znaleźć  pocieszenie w modlitwie, pójść na miting 
czy porozmawiać z niepijącym alkoholikiem. Nie izoluję się od ludzi. Staram 
się panować nad emocjami.  

Cieszę się swoim nowym życiem. To fascynująca przygoda. Czerpię 
całymi garściami radości dnia codziennego. Zauważam piękno, które mnie 
otacza, słońce, przyrodę. Uśmiecham się do siebie i do ludzi. Mam teraz 
czas, by realizować swoje marzenia, plany. Wróciłam do swoich pasji, a mam 
ich tak wiele. Wieczorami zawsze zapalam świeczki, myślę o swoich 
znajomych. Z radością o tych, którym się udało, ze smutkiem o tych, którzy 
nie dali rady albo już ich nie ma. Jestem przepełniona wdzięcznością Bogu, 
rodzinie, przyjaciołom, niepijącym alkoholikom za moje nowe, trzeźwe życie. 
Autorom książek: Wiktorowi Osiatyńskiemu, Ewie Woydyłło i in. Przy moim 
łóżku leży WIELKA KSIĘGA, z którą się nie rozstaję,  
i „Codzienne refleksje”. Otrzymałam dużo więcej, niż mogłam sobie 
wyobrazić. Mam nadzieje, że wielu osobom uda się tak, jak mi. WARTO! 

Alkoholiczka z grupy Żelazna
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Ludzka twarz AA 

Nigdy nie zapomnę swojego pierwszego mityngu, tego, od którego 

rozpoczęła się moja trzeźwość. Miałem wtedy bardzo chorą głowę – całą 

drogę oglądałem się za siebie. Wydawało mi się, że wszyscy mieszkańcy 

okolicznych bloków wiedzą i widzą, że idę na mityng AA. Bardzo się tego 

obawiałem i wstydziłem, ponieważ szedłem tam w poczuciu całkowitej 

życiowej porażki. Dziwne, bo jednocześnie pchała mnie jakaś myśl, że 

oni, ci alkoholicy, pomogą mi, pocieszą, zrozumieją. Zostałem przywitany 

nadzwyczaj serdecznie. Uśmiecham się dzisiaj na tamto wspomnienie. 

Miałem trzydzieści osiem lat, a średnia  zgromadzonych tam ludzi 

oscylowała między wiekiem 50-60 lat. Ucieszyli się, że przyszedł do nich 

taki smarkacz; byli wobec mnie bardzo życzliwi, uprzejmi, serdeczni. 

Starsza pani pod nos podsunęła mi kawę i chyba jakieś ciastka. Boże, 

jaki ja byłem im wdzięczny za to przyjęcie! Moje ostatnie kilka lat życia  

i picia to była towarzyska pustka. Żyłem w wielkim mieście, a czułem się 

tak strasznie samotny i odrzucony przez ludzi… 

W tydzień później na następny mityng niemal biegłem. W trakcie 

wielu kolejnych spotkań miałem ogromną potrzebę mówienia, a ci ludzie 

mnie słuchali. Mówiłem nieskładnie, myśli mi się urywały i wypowiadane 

przeze mnie  zdania również. Nikt mnie nie skrytykował, nie wyśmiał, nie 

oceniał. Czułem, że oni cieszą się z mojej obecności, a ja cieszyłem się 

z nimi. Chyba już na trzecim mityngu poprosiłem o możliwość parzenia 

kawy i herbaty. Pojęcia nie miałem, że ktoś tam niesie nadzieję na to, by 

nie pić i stać się lepszym człowiekiem. Ci alkoholicy chcieli mi pomóc, ale 

nie mówili o tym. Ich postawa była bardzo naturalna, zupełnie nie czułem, 

że ktoś próbuje czymś się wykazać albo zaistnieć. Nie usłyszałem w 

wypowiedziach nowych przyjaciół ani jednego słowa o programie 

dwunastu kroków AA, ale AA już działali. Kilka miesięcy później do grupy 

zaczęli dołączać nowi. Teraz to ja ekscytowałem się ich przybyciem  

i próbowałem być jeszcze milszy, biegając wokół stołu z kawą i herbatą. 

Chciałem oddać to, czego sam doświadczyłem i zaopiekować się nowym 

uczestnikiem mityngu. Emocjonalnie byłem jeszcze bardzo rozchwiany, 

więc musiałem wyglądać zabawnie z tą moją uprzejmością. Wiedziałem 

jednak, że tyle mogę dać innym alkoholikom, ile na danym etapie sam 
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posiadam. Przyjmuję i daję, oddaję i dalej przyjmuję – od samego 

początku, tak jak robili to poznani na grupie ludzie. Ich postawa 

zadecydowała o tym, że z nimi zostałem. 

Minęło około ośmiu miesięcy, odkąd przestałem pić. Ten okres był 

niezwykły i obfitował w nowe doznania. Przestawałem powoli żyć jak  

w jakimś matriksie. Świat, otoczenie, w którym żyłem, ludzie, których 

spotykałem, stali się jakby bardziej wyraźni niż dotąd. Zaczynałem na 

nowo czuć, widzieć i słyszeć. Pamiętam swój zachwyt nad pięknem 

wiosny, jakbym rodzące się na nowo życie przyrody obserwował po raz 

pierwszy. Dawno zapomniałem, jak to jest wstawać co rano bez 

zastanawiania się nad tym, co znowu „schrzaniłem” poprzedniego dnia. 

Zachowywałem trzeźwość. Dziwny lęk jednak pozostał, bo trudno było 

uwierzyć w to, że jest dobrze. Głody alkoholowe występowały jeszcze 

dość często, ale już trochę rzadziej niż zwykle i objawiały się w nieco 

innych formach, nie wprost, ze świadomą potrzebą napicia się i smaku 

alkoholu w ustach. Taki głód mogłem łatwiej wychwycić, ale alkohol 

mieszał mi w głowie sprytniej, inaczej. Łatwo się irytowałem, złościłem, 

jakbym ciągle podświadomie szukał pretekstu do utraty panowania nad 
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sobą i napicia się. Co gorsze, euforia nowego życia bez alkoholu 

przestała wystarczać. Któregoś dnia zorientowałem się, że nie piję,  

a boli. Wszystkie sprawy w moim życiu przebiegały jak dawniej, 

chaotycznie, bez ładu, a ja nie potrafiłem nad nimi zapanować. Poza 

niepiciem nic się nie zmieniło. Doceniłem wtedy znaczenie uczestnictwa 

w mojej grupie, tam, gdzie spotkałem tych dobrych ludzi. Oni zdążyli 

mnie już dość dobrze poznać i szybciej niż ja sam wychwytywali moje złe 

stany psychiczne. Widzieli, że coś niedobrego zaczynało się ze mną 

dziać. Telefonowali do mnie, rozmawialiśmy godzinami i pilnowali mnie 

trochę, abym nie zapił. Gdyby nie oni – nigdy bym sam nie utrzymał 

trzeźwości. Kolega z grupy, Michał, często woził mnie na mityngi swoim 

samochodem po całym Wrocławiu. W pewnym okresie niemal 

codziennie dzwonił do mnie, żeby umówić się na spotkanie. Siedzieliśmy 

w jego samochodzie pod blokiem, w którym mieszkałem i rozmawialiśmy 

o tym, jak mi jest źle, jak moje sprawy nie idą w pożądanym kierunku. 

Wtedy przypominał mi, dlaczego nie piję i dlaczego warto utrzymać 

trzeźwość. Te spotkania bardzo mnie wyciszały i pozwalały mi przetrwać 

do następnego mityngu. Kolega poświęcił mi mnóstwo czasu; być może 

sam też tych rozmów potrzebował, ale dzięki niemu nie zapiłem. Jestem 

ci wdzięczny, przyjacielu i nigdy  tego nie zapomnę. 

Pierwsi alkoholicy we wspólnocie, Bill W. i dr Bob, tak właśnie sobie 

pomagali: aby się nie napić, Bill odwiedził Boba, później odwiedzali 

innych alkoholików i tak utrzymali trzeźwość. Wiem, że o wiele łatwiej 

trzeźwieć, pomagając sobie nawzajem i mając wzajemne oparcie, 

przestając skupiać się wyłącznie na sobie i otwierając się na innych ludzi. 

W ten sposób urzeczywistniają się słowa „przyjaźń”, „zrozumienie”  

i „empatia”. 

Z radością niesienia posłania AA – Grzegorz, grupa AA Pomocna Dłoń 
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Czy wszystko stracone? 

Przepiłam kilkanaście lat swojego życia. Zaczęło się niewinnie od 

lampki wina, jednego piwa czy drinka. Alkohol nigdy mi nie smakował, ale 

piłam, bo polubiłam ten charakterystyczny stan; wszyscy pili, więc nie 

chciałam odstawać od reszty. Po alkoholu byłam wyluzowana, zabawna, 

pewna siebie, towarzyska i odważna. Wszystko stawało się wtedy takie 

proste - największe problemy znikały albo traciły na znaczeniu.  

Moje początkowo sporadyczne picie niepostrzeżenie uległo 

przekształceniu w codzienny lub prawie codzienny rytuał i w końcu stało się 

przymusem. W pewnym momencie bez picia nie potrafiłam już normalnie 

funkcjonować: najpierw nie umiałam załatwić najprostszej sprawy, a potem 

w ogóle żyć. Zaczęły się kłopoty w domu, w pracy i w każdej sferze mojego 

życia. Rodzina, przyjaciele, znajomi i wszyscy dookoła wiedzieli, że mam 

problem. Próbowali ze mną rozmawiać, tłumaczyć, dotrzeć do mnie, ale ja 

nie wiedziałam, o co im chodzi, więc tak myślałam: „Prowadzę dom, pracuję 

i wypełniam wszystkie swoje obowiązki; czego oni chcą?”. Jeszcze wtedy 

jakoś funkcjonowałam, więc zastanawiałam się ze zdziwieniem: „Przecież 

każdy pije!”. Pominęłam jednak istotną różnicę, że nie wszyscy pili, a już na 

pewno nie każdy do dna, tak jak ja.  

Często zaczynałam dzień od klina, żeby móc iść do pracy, opanować 

drżenie rąk i okropne samopoczucie. Na zaciśniętych zębach chciałam tylko 

przetrwać kilka godzin, a po powrocie do domu zalać się w trupa. Powodów 

do picia nigdy mi nie brakowało: musiałam się napić, bo coś nie wyszło, ktoś 

mnie zdenerwował, miałam ciężki dzień, chciałam coś uczcić, załatwiłam 

pozytywnie jakąś sprawę lub po prostu wstałam w dobrym humorze; powody 

mogłabym wymieniać bez końca. Tak wyglądała moja codzienność i nie 

wiem, jak długo trwałoby to jeszcze, gdybym nie zaczęła ponosić 

konsekwencji swojego picia: sytuacja w domu stawała się nie do zniesienia, 

groziło mi zwolnienie z pracy, a na dodatek znajomi zaczęli się powoli ode 

mnie odsuwać.  

Nie dopuszczałam do siebie myśli, że jestem alkoholiczką, ale 

wiedziałam, że coś jest ze mną nie tak. Oczywiście myślałam, że sama 

doskonale poradzę sobie z piciem, jednak wszelkie próby zawodziły. 
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Zakładałam okresy abstynencji, wytrzymywałam je, ale to były katorgi, 

zakończone oczywiście nagrodą w postaci kilkudniowego ciągu. 

Oprócz psychiki zaczął się buntować mój organizm. Doszłam do etapu, 

w którym nie mogłam już żyć ani z alkoholem, ani bez niego i wtedy bardzo 

zapragnęłam nie pić, uwolnić się od mojej "niezawodnej przyjaciółki wódki", 

budzić się bez kaca i cieszyć normalnym życiem, tak jak inni. Zaczęłam od 

szukania pomocy w internecie.  

Wszystkie spotkania z psychologami, psychiatrami i terapie 

ambulatoryjne nie przyniosły żadnych skutków. Wiedziałam, że w moim 

przypadku musi to być terapia stacjonarna (zamknięta). Gdy ją podjęłam, 

właśnie tam dowiedziałam się, że alkoholizm jest chorobą nieuleczalną; 

trzeba tylko ją zaakceptować i nauczyć się z nią żyć. Trafiłam na wspaniałych 

terapeutów, a potem na pierwszy miting, gdzie poszłam z duszą na ramieniu. 

Okazało się, że całkiem niepotrzebnie, bo spotkałam tam wielu życzliwych 

ludzi, chętnych do pomocy.  

Trzymam się zasad programu HALT i 24 godzin. Cały czas pracuję na 

programie 12 Kroków, bo uważam, że jest to praca do końca życia. Początki 

tej pracy były bardzo trudne, a zwłaszcza rozliczenie się z przeszłością, 

jednak zadośćuczynienie i przeproszenie ludzi, których skrzywdziłam 

przyniosły mi ogromną ulgę i radość. W gorszych momentach mojego 

trzeźwienia pomagali mi i wspierają do dziś znajomi ze Wspólnoty AA, 

rodzina i przyjaciele. Dziękuję Wam, że byliście i jesteście ze mną.  

Dziś mam dobre relacje z ludźmi, minęła obsesja picia i mogę cieszyć 

się życiem, o jakim marzyłam. Nie zapominam jednak, że jestem 

alkoholiczką i zostanę nią do końca życia; mam tylko nadzieję, że trzeźwą. 

Właśnie dlatego uznałam za ważne, by chodzić na mitingi, czytać literaturę 

AA i służyć pomocą innym alkoholikom. Po pewnym czasie takiego sposobu 

życia wróciła mi wiara w Boga. To Jemu codziennie dziękuję za moją 

trzeźwość, bo wiem, że nie każdy dostaje taką szansę, a właściwie drugie 

życie; nie zamierzam tej szansy zaprzepaścić. Zauważam też, że na 

mitingach pojawiają się coraz to młodsi ludzie. Miło ich widzieć. To dobrze, 

że dostrzegają swój problem i zaczynają działać w tak młodym wieku; mają 

ogromne szanse nie zmarnować wielu lat pięknego życia. Życzę im tego  

z całego serca.  

Beata Alkoholiczka
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Uwierzyłem w paradoks poddania się, 
by zwyciężyć 

Na imię mam Darek i jestem alkoholikiem. Nie piję od 1995 roku, ale 
pierwszy kontakt ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików miałem już  
w 1988 roku. Trochę czasu mi więc zajęło rozstawanie się z alkoholem... 
 

Jak to się rozstawałeś? Zmniejszałeś ilości wypijanego alkoholu, 
piłeś rzadziej? Robiłeś sobie przerwy w piciu? Żal ci się było rozstać? 

 
Sam fakt, że dowiedziałem się o istnieniu Wspólnoty AA, że zacząłem 

poznawać ludzi, uczestniczyć w mitingach właściwie niewiele zmienił. 
Ponieważ wtedy ja... niewiele z sobą zrobiłem, właściwie nic. Dwa razy 
wróciłem do picia. Coś wiedziałem, słuchałem, wypowiadałem się, ale nie 
pracowałem nad sobą i... zapiłem. Jest to choroba podstępna. Choroba 
zakłamania. Co wtedy robiłem? Porównywałem się z innymi: ja przecież nie 
znalazłem się na dnie, nie byłem z powodu picia ani razu na detoksie, nie 
miałem wszywek itd. Inni osiągnęli dno, lądowali w szpitalu na odtruciu, 
wszywali sobie esperal. Niechętnie przyznawałem się do jakiejś porażki, 
zresztą szybko zapomina się o najgorszym... Ja szybko zapomniałem  
o najgorszym, jak tylko lepiej się poczułem i złapałem trochę abstynencji. 

 
Czyli nie były to próby kontrolowania swojego picia? Niemożliwe, 

że nie próbowałeś. Każdy z nas próbował. 
 
Pewnie, że tak. Pierwszy raz nie piłem rok i 7 miesięcy, drugi raz – dwa 

i pół roku. Zaczęło mi się lepiej układać materialnie, bo nie piłem. Ale... ale 
zacząłem chodzić w miejsca, gdzie ludzie piją alkohol, ja piłem soki 
owocowe. Co z tego? Byłem tak pewny siebie, przekonany o tym, że panuję 
nad sytuacją. Co? Mam stać się odludkiem i tylko Wspólnota AA? I ile tak 
można wytrzymać? Alkoholik wśród pijących alkohol z przekonaniem, że 
przecież on nie był na żadnym dnie? 

 
Alkoholik, który chciał wygrać z alkoholem? 

 
No właśnie. Mało tego. Jak już zacząłem z powrotem pić, nie miałem  

z tego żadnej przyjemności. AA odbiera komfort picia - ludzie prawdę mówią. 
Jak przerwałem abstynencję, to piłem od razu z wyrzutami sumienia. Gdy 
wróciłem do picia, to znalazłem się w stanie gorszej destrukcji niż wcześniej. 
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Okropny stan. Bo wiedziałem już, że można być trzeźwym, że można nie pić 
i żyć. Byłem na siebie zły, miałem do siebie żal, że zapiłem. Wiedziałem, że 
do AA wrócę. 
 

Jak zareagowali ludzie ze Wspólnoty? Przecież nie ty pierwszy  
i nie ostatni - wielu wraca do picia i po długiej przerwie. 
 

Nikt na mnie nie naciskał, nie osądzał. Gdy spotkaliśmy się gdzieś 
przypadkiem, to mówili: "Darek,  wróć". Prosili, byli bardzo grzeczni. Nikt 
mnie nie potępił. To ja czułem się paskudnie, czułem, że zawiodłem. I teraz 
ani pić, ani trzeźwieć, piłem dużo więcej. Wcześniej, gdy piłem, po alkoholu 
czułem się lepiej, miałem ten luz, teraz – gorzej. Wiedziałem, że robię źle. 
Chciałem się jak najszybciej upić, żeby o tym nie myśleć. Organizm 
odmawiał już przyjmowania alkoholu, a ja nie mogłem znaleźć i poczuć 
żadnej, najmniejszej ulgi... Bałem się świadomości, że mogę stać się 
"roślinką", że alkohol mnie nieodwracalnie uszkodzi. Miałem ogromny 
przerób niedobrych, koszmarnych myśli. Że jestem nieudacznikiem.  
Że jestem skończony. 

 
Wiedziałeś, że jest Program 12 Kroków, że można nie pić, a nie 

takie to proste – wrócić. 
 

Moja pierwsza abstynencja wydawała się ugruntowana, a prysnęła jak 
bańka mydlana: wczoraj jeszcze kwiaty były kolorowe, trawa zielona, a dziś 
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już śnieg, bo ja sztywny, pijany, nie mam świadomości mijającego czasu - 
pić, zasnąć, otworzyć oczy, pić, paść, ocknąć się, pić... Gdy miałem 2 lata  
w miarę stabilnej trzeźwości, miałem się ożenić. Przyszły teść namawiał 
mnie: "Napij się, nie bądź mięczak, bądź mężczyzną, no napij się". Nie 
przekonałem go, że mam alergię na alkohol, dalej robił mi przytyki. Ale 
prawdziwym powodem zapicia byłem ja sam... To był czas w moim życiu, że 
bardzo potrzebowałem być przytulonym, potrzebowałem akceptacji, bycia z 
kimś, pragnąłem przynależeć do kogoś, mieć kogoś, czuć bliskość... Znowu 
dałem się wprowadzić w ten sam kanał, znowu pomyślałem, że będzie lepiej, 
a było tylko gorzej, wciąż gorzej i gorzej... Straciłem dziewczynę. Nie wiem, 
czy ją kochałem. Nie wiem, czy wtedy w ogóle znałem takie uczucie, czy 
miałem taką zdolność. Ja po prostu nie chciałem być samotny. 
 

Poznałeś już Anonimowych Alkoholików. Jak przydały ci się 
dotychczasowe doświadczenia wyniesione ze Wspólnoty? 
 

Od moich pierwszych kontaktów z AA wszystko już było inne. Tak, jak 
powiedziałem wcześniej, nawet powrót do picia, picie alkoholu nie było tym 
samym. Oskarżałem się. Nie chciałem zostać z tym sam. Mówiłem o tym, co 
się ze mną działo, na mitingach. Wiedziałem, że będę zrozumiany, że nikt 
mnie nie odrzuci. Po takich przeżyciach byłem jednak jeszcze dość 
zamknięty. Zresztą nie musiałem nic mówić. Sponsor mi powiedział, że jest 
taka zasada, żeby przez rok pielęgnować jakąś roślinę, potem przez rok 
zajmować się opieką nad zwierzęciem, a dopiero później myśleć o związku 
z człowiekiem. Zawsze czułem, że Wspólnota jest prawdą. To niezwykle 
skuteczny program duchowy, to coś ponad moje chore ja. Bóg postawił na 
mojej drodze drugiego alkoholika, który powiedział mi bardzo proste, 
zwyczajne i prawdziwe słowa: "Albo idziesz na miting, albo kończymy 
współpracę. Człowieku, umierasz"... Tak, osiągnąłem swój upadek, wielkie 
upodlenie. Siła Wyższa zadziałała w moim życiu, bo następnym krokiem 
byłaby rzeczywiście śmierć – wiem o tym. 
 

Popatrz, tak niewiele trzeba: mitingi, sponsor, Program 12 Kroków. 
A to niewiele oznacza wszystko – ocalone życie. 
 

Gdy wchodziłem na miting, wyłączał się mój program "wódka, wódka"  
i ogarniał mnie spokój. To było coś ponad moją zdolność pojmowania. 
Spokój, bezpieczeństwo, zrozumienie, przynależność. To miejsce, w którym 
chcę być, stać się nowym człowiekiem, mieć nadzieję na zmianę. To MOJE 
miejsce. 
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Zacząłeś dostrzegać zależność między tym, co robisz i czego nie 
robisz, a tym, co się dzieje w twoim życiu. Co jeszcze się zmieniło  
w twojej postawie? 

 
Miałem już więcej pokory w sobie, więcej zgody na to, co mnie spotkało. 

Wykorzystałem te moje upadki. Uwierzyłem w paradoks poddania się, by 
zwyciężyć. Przyznałem się do porażki. Przyznałem, że jestem bezsilny 
wobec alkoholu, że przestałem kierować własnym życiem (Pierwszy Krok). 
Uwierzyłem, że jest Siła Większa ode mnie, która może mi zdrowie 
przywrócić i postanowiłem się Jej powierzyć. Z pozycji kolan, z szacunkiem 
modliłem się, by ta relacja była trwała, a nie – jak trwoga, to do Boga. Nie 
ma trzeźwości bez pokory i uczciwości, bez otwartego umysłu i otwartego 
serca. Ja fizycznego kaca się nie bałem, choć wykręcało mnie na wszystkie 
strony... Nie chciałem już być ze sobą sam, osamotniony w swoim życiu 
alkoholika, walczącego ze światem, a dawno pokonanego. 

 
Ale do Wspólnoty AA trafiają różni ludzie. Sam fakt przynależności 

do AA nie sprawia, że ktoś jest uczciwy, spolegliwy i uporządkowany. 
Skąd wiedziałeś, jak poruszać się w tym gąszczu ludzkich słów  
i zachowań?  Mnie, na przykład, wielu wydawało się mędrcami – jak 
patrzyłem na ich naznaczone trudnym doświadczeniem twarze – 
zwłaszcza, gdy pozostawali w milczeniu. 
 

Z czasem czujesz, gdy ktoś mówi szczerze, prawdziwie, autentycznie, 
a nie rutynowo, pod publikę, na pokaz. Ja właśnie tak niektórych odbierałem. 
"Przez tego człowieka przemawia prawda" – nie raz myślałem. Nie idę 
doszukiwać się różnic między ludźmi, porównywać. Na mitingu jest 
duchowość. Mogę powiedzieć o tym, co mnie męczy, nie ma tu alkoholu, nie 
napiję się. To miejsce jest szczególne i ten czas jest wyjątkowy. Nie będę 
zwracał uwagi na to, że X, co kradnie podkłady kolejowe, kłamie czy nie 
kłamie, jest szczery czy nieszczery. On nie zmieni mojego nastawienia. 
Duchowość to akceptacja "tu i teraz". Mnie to przekonywało: "Nawet jeśli nie 
rozumiesz, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dla nas jesteś najważniejszy. 
Zostań". Nie zwracałem na tych zakłamanych uwagi. 

 
Czy sam doszedłeś do takiej postawy, czy twój sponsor ci to 

sugerował? 
 

Gdy czułem się nijak, mówiłem o tym swojemu sponsorowi. Nie zawsze 
wiedziałem, dlaczego coś mi nie odpowiada i co się dzieje. On mnie zachęcał 
do nieustannego wracania do Trzeciego Kroku, nieustannego powierzania 
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się Sile Wyższej, szczególnie wtedy, gdy coś szło nie po mojej myśli. Mówił 
też po prostu: „To idź na inny miting”. 
 

Czym dzisiaj jest dla ciebie miting? 
 

Miting to tratwa, na której razem płyniemy. Każdy ma odpowiedzialność 
chwycić za wiosła i przyłączyć się do wspólnego wysiłku. Dużo rzeczy się na 
to składa, kultura osobista na mitingu też, praca z Programem na co dzień. 
Mamy jeden cel, jeden łączący nas problem i spełniamy ten jeden, jedyny 
warunek (chęć zaprzestania picia). Tam, gdzie 2-3 spotyka się, by 
rozmawiać o trzeźwieniu, tam jest zwierzchnictwo Siły Wyższej. Ten program 
jest naprawdę prosty. Prosty program dla skomplikowanych ludzi. 
 

 
Może raczej: prosty program dla komplikujących wszystko ludzi... 

 
Tak, jestem tego najlepszym przykładem. Kilku lat potrzebowałem, by 

przyjąć sercem tę prostotę, żyć nią. Wszelki niesmak życiowy zapijałem. 
Przećpany, przepity szukałem dobrego, godnego życia, a nie umiałem w taki 
sposób żyć. Właściwie alkohol mi w ogóle nie smakował. Ja lubiłem ten stan 
pod wpływem alkoholu: czułem się silniejszy, pewniejszy siebie, byłem 
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bardziej komunikatywny (wszystko do czasu, oczywiście). On się upomniał 
o moje ciało, moją duszę i umysł. Powalił mnie. 
 

Cenne doświadczenia innych alkoholików ze Wspólnoty  
przydały się. 
 

Też nie tak od razu. Ktoś na przykład mówił o duchowości, miał 
pieniądze, dom, samochód, a ja bez środków do życia, bez pracy, z długami, 
z garbem moralnym. Jak mam mieć w tej sytuacji spokój wewnętrzny? Ten 
ktoś był śmiertelnie chory i wiedział, że niebawem umrze. Jego duchowość 
to zgoda na to, co życie mu przyniosło – zgodnie ze słowami modlitwy: 
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę 
zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym 
odróżniał jedno od drugiego”. Dopiero, gdy umarł, dowiedziałem się o jego 
chorobie od jego żony i o tym, jak godnie żył do ostatnich swoich dni. 
 

Zobacz, jak z tej perspektywy wyglądają takie „problemy”, że ktoś 
krzywo na mnie spojrzał albo usiadł nie na tym miejscu. 
 
Właśnie. Imponowało mi to, że ci ludzie są spokojni, choć niejeden przeżył 
piekło i gorsze upadki niż ja. Widziałem i doświadczałem z ich strony  
bezinteresownej pomocy, wyciszenia, widziałem, że reagują bez lęku, nie 
obwiniają o nic innych. I wtedy pytałem: „Jak wy to robicie?” Znalazłem to, 
czego zawsze pragnąłem. To jest moja droga. 

Pogody ducha, Darek i K. 
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Dziecko uratowało mi życie 

Mam na imię Gosia i jestem alkoholiczką, dziś szczęśliwą alkoholiczką. 

Od czasu, gdy nie piję, awansowałam w pracy i ustabilizowałam swoją  

w niej pozycję, odeszłam z toksycznego, alkoholowego związku, 

załatwiłam mieszkanie, spłaciłam długi i zaciągnęłam nowe. Przytyłam 

12 kg, zaczęłam się uśmiechać, tańczyć, bawić się, rozmawiać z ludźmi 

i czuć się kobietą. Nawiązałam świetne kontakty z rodziną, szczególnie 

z synkiem i poprawne z byłym partnerem. Udało mi się rzucić palenie; 

nie palę dwa lata. "Dołki" psychiczne miewam coraz rzadziej i szybko 

interweniuję, bo już teraz wiem, że to nie życie do d... tylko ja mam zły 

dzień albo po prostu zaniedbałam "HALT". Po latach przerwy zaczęłam 

grać na gitarze i jeździć rowerem, a najważniejsze, że zbliżyłam się do 

Boga. Teraz powoli odnajduję siebie i nauczyłam się być szczęśliwa. 

Mam sporo problemów: małe zarobki, choroby, kłopoty wychowawcze, 

listopadowe wieczory i głupie lęki, ale to nic… Błogosławię dzień, gdy 

spotkałam odpowiedniego człowieka - takiego, który słuchał, nie oskarżał 

i nie radził. Błogosławię dzień, w którym trafiłam do AA, na terapię i na 

szlaki trzeźwiejących alkoholików. Dziś wiem, co znaczy "do zobaczenia 

na szlaku". 

Czasami jednak przypominam sobie przeszłość. Kiedy miałam naście lat, 

robiliśmy weekendowe imprezy. Już wtedy zdarzało mi się nie iść do 

szkoły z powodu sfingowanej choroby. Jako osiemnastolatka znalazłam 

się w nocy "na mecie" w zupełnie nieznanym mieście z nieznanymi 

ludźmi. To tylko niektóre epizody. Nikt mi do dziś nie powiedział, co 

wyprawiałam, kiedy urwał mi się film w środku miasta, gdy miałam 20 lat, 

ale ocucili mnie dobrzy ludzie i kazali pić w lepszym towarzystwie. I tak 

ciągle - jedno piwo, dwa, dziesięć, podbite oczy, zgubiona forsa, zegarki, 

telefony, kac, moralniak, karanie się i obiecywanie sobie, że następnym 

razem tylko jedno, dwa piwa, tylko z bliskimi osobami lub tylko sama w 

domu, a może wino będzie lepsze… 

Lata mijały. Urodziłam dziecko, którego nie chciałam. Mój synek 

wychowywał się w knajpach. Kiedyś "dla zabawy" dałam 

półtorarocznemu dziecku papierosa. Innym razem ktoś je poczęstował 
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piwem. Było "zabawnie", ale coraz ciężej. Malec utrudniał mi picie, 

uciekał z knajp, domagał się opieki i zainteresowania, gdy leżałam 

skacowana. Zostałam sama z problemem pt. „Niewierny facet”  

i „Upierdliwe dziecko”. To dziecko uratowało mi życie. Pamiętam jeden 

epizod z tamtego czasu: knajpa, koleżanka z facetem i ja sama. Oni 

tańczyli, ja siedziałam, piłam któreś tam piwo i wiedziałam z całą mocą, 

że nie chcę tu być, męczę się potwornie, a cały wszechświat i całe moje 

życie jest bez sensu i nigdy sensu nie nabierze. Wiedziałam, że 

cokolwiek zrobię i tak nie ma to znaczenia, Więc zamówiłam następne 

piwo, którego nie chciałam pić. 

Drugi epizod: grudniowy wieczór, beznadzieja i rozpacz, ja sama  
z dzieckiem, chuda, czarna, smutna, ponura, problemy ze wszystkim  
i zero przyjaciół. Chciałam się zabić. Musiałam jednak żyć dla dziecka, 
żeby miało matkę. A może stchórzyłam…? Wiem, że nie chciałam już 
żyć i w tym momencie przyszła mi do głowy myśl: „Jeśli nie ma Boga, to 
jesteśmy zwierzętami, bestiami; trzeba więc żyć jak zwierzę! Jednak 
takie życie nie ma sensu; lepiej się zabić! Może więc trzeba uznać, że 
On jest i wtedy będzie można uwierzyć w miłość, przyjaźń, a przede 
wszystkim w sens i cel istnienia.” Po tej myśli po raz pierwszy od lat 
modliłam się i płakałam. 

Długo trwało, nim znalazłam właściwe dla mnie miejsce. Trafiłam do AA 

i na terapię. Nie chcę już grzebać się w przeszłości, ale te dwa 

wydarzenia wolę pamiętać jako nieświadomie wykonane dwa pierwsze 

Kroki AA. Chcę pamiętać, kim jestem i co może mnie czekać, jeśli o tym 

zapomnę. Wcale nie straty materialne i moralne były „w tamtym życiu” 

najgorsze, lecz właśnie duchowa pustka, cholerna pustka i bezsens. 

Dziś chodzę ulicami miasta uśmiechnięta, kocham mojego synka, 

przyjaciół i rodzinę, pomagam ludziom i oni mi pomagają. Ludzie 

zaczepiają mnie i mówią, że dobrze wyglądam, a moja siostra jest 

uszczęśliwiona, że może ze mną pogadać i pożartować. No, chyba tylko 

jest we mnie za dużo pychy, ale pracuję nad tym i jestem szczęśliwa. 

 Szczęśliwa alkoholiczka 
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Sądziłem, że potrafię znaleźć 
łatwiejszą, łagodniejszą drogę 

Zawsze lubiłem iść na łatwiznę, ślizgać się po okolicznościach, innych 
ludziach i żyć w poczuciu, że wszystkich dookoła ,,wykręciłem”. Wierzyłem 
w to, że wiem więcej niż inni (nawet, że wiem o innych więcej, niż oni sami o 
sobie wiedzą), że jestem w stanie więcej osiągnąć i ogólnie, że jestem 
sprytniejszy, lepszy, mądrzejszy, milszy, porządniejszy. Wydawało mi się, że 
mam lżejsze życie bo tyle wiem i tak potrafię tym wszystkim i wszystkimi 
kierować, a oni nie wiedzą, że są pociągani przeze mnie za sznurki. Nawet 
jeśli kogoś w danej chwili nie miałem na sznurku, to byłem święcie 
przekonany o tym, że mogę go mieć pod swoją ,,władzą”. Gdybym chciał, to 
bym miał, ale nie chcę teraz. Cóż to była za moc! Cóż za wyjątkowość! 
Owszem, niby marzenia mi się nie spełniły, niby skrzywdziłem wiele osób, 
niby zostałem alkoholikiem, ale i tak nie straciłem swojej lepszej pozycji od 
innych. 

Już na terapii działałem po swojemu. Zalecenia prawie wszystkie 
złamałem, bo wiedziałem, że ja mogę trzeźwieć po swojemu w inny sposób. 
W AA na mitingach też nic nie musiałem robić. Wystarczyło, że chodziłem na 
spotkania, żyłem z dnia na dzień i trzeźwiałem po swojemu w sposób 
oczywiście lepszy niż inni... W sposób łatwiejszy, bardziej łagodny. To ONI 
niech podporządkowują się zasadom, to ONI powinni działać we Wspólnocie 
(przecież tyle osób nic nie robi, to dlaczego akurat ja mam coś robić?), to 
ONI niech prowadzą mitingi, to ONI niech angażują się w służby. Ja przecież 
nic nie muszę. Dałem czas czasowi i czekam na cud. Chodzę regularnie na 
mitingi, nie piję i nikogo nie biję.  

Ja mam lepszy plan - nawet nie plan A, lecz ALFA! Widocznie od 
myślenia życzeniowego też jestem uzależniony! Poczucie wyższości, 
samowystarczalności, wyjątkowości i wszechmocy towarzyszyły mi od rana 
do wieczora, a nawet w nocy, bo sny też miałem wyjątkowe. Żyłem  
w poczuciu lekkości i sam siebie okłamywałem, że jest mi dobrze. Na 
zewnątrz jakoś kamuflowałem ból, ale w środku czułem, jak zżera mnie 
trucizna. W momencie, gdy stanąłem sam przed sobą w prawdzie, okazało 
się, że ja nadal cały czas bardzo cierpię. Piramida, którą sam dla siebie 
zbudowałem, runęła z wielkim hukiem. Uzmysłowiłem sobie, że  
w towarzystwie z ,,branży i w samej ,,branży” funkcjonuję dość dobrze, 
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natomiast poza mitingami i poza AA moje życie to gnój większy niż za 
czasów czynnego alkoholizmu.  

Zło wyrządzane ,,na trzeźwo” bolało coraz bardziej. Cierpienie  
z powodu bólu, jaki zadawałem najbliższym było nie do zniesienia. Tak jak 
za czasów picia, był już czas, kiedy nie chciałem pić, a piłem dalej. Toteż na 
trzeźwo przyszły chwile, których nie chciałem, a nie miałem siły i sposobu 
przeciwdziałania im. Droga, która wydawała mi się słuszna; zaprowadziła 
mnie nad przepaść. Ponownie osiągnąłem stan duchowego dna. Straciłem 
sens trzeźwienia.  

Kolejna superterapia nic nie pomogła. Każdy kolejny dzień był po prostu 
smutny, bez perspektyw. Życie na trzeźwo w takiej formie faktycznie było nie 
do przyjęcia. Po kolejnym ciężkim okresie, kiedy zostawałem sam w domu, 
dochodziłem na skraj szaleństwa. Nie potrafiłem wytrzymać sam ze sobą! 
Nie tak sobie wyobrażałem moje trzeźwe życie.  

Powtórka z przeszłości. Byłem kimś, kim nie chciałem nigdy być. 
Powróciły dawne schematy plątania się w poczuciu krzywdy, winy  
i samotności. Przyszedł w końcu ten dzień, kiedy upadłem na kolana i ze 
łzami w oczach na głos błagałem, żeby coś się zmieniło w moim życiu. Że 
jestem gotów zrobić wszystko tak, jak na początku mojej drogi… Żeby tylko 
było mi lżej. Gdy szczerze wyznałem przed Bogiem swoje słabości, zaczęła 
do mnie przychodzić świadomość, że ja muszę być gotów na zmianę. Doszło 
do mnie, że jestem grzesznikiem, że jestem słaby. Niełatwo mi to 
przychodziło, ale wiedziałem, że kolejny raz muszę zrobić wszystko 
odwrotnie, niż podpowiada mi głowa.
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Dopiero w momencie, gdy zacząłem niżej nosić czoło, dochodziła do 
mnie świadomość (dał mi to drugi alkoholik), gdzie jest moje miejsce  
w szeregu (a nie przed). Zaczęły się zmiany. Pomoc z góry była skuteczna.  

Na nowo przyszło zaufanie i otwartość na drugiego człowieka. Nie 
miałem żadnych wątpliwości, że sam sobie nie poradzę i że muszę poprosić 
o pomoc. Zacząłem najbardziej poważnie, jak potrafiłem, traktować  
12 Kroków.  

Zmiana przychodziła praktycznie z każdym tygodniem. Usytuowano 
mnie gdzieś na orbicie z boku w odpowiednim dla mnie miejscu. Poczułem, 
że to jest prawidłowe położenie dla mnie. Centrum wszechświata należy do 
Boga i takie jest prawo, czy mi się to podoba, czy nie. Akceptacja tego stanu 
rzeczy była dla mnie prawdziwym odkryciem Ameryki. Ja wtedy naprawdę 
poczułem ulgę i poczucie, że ten układ jest prawidłowy. W międzyczasie 
pokazano mi moje miejsce w stosunku do mojego Ojca. On jest ,,duży”,  
a ja ,,mały”. Ja pochodzę od Niego, więc On był pierwszy i mam z nim nie 
rywalizować. Taki stosunek przybrałem do Boga i teraz już wiem, że Bóg jest 
jedyną ,,Instancją”, która może mi pomóc. To Bóg daje mi gotowość do 
działania każdego dnia. To Bóg wymyślił miłość, której można zaznać 
poprzez służenie sobą drugiemu człowiekowi najlepiej, jak potrafię.  

Anonimowy Alkoholik
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Mój pierwszy miting 

Nie od razu zaprzestałam picia. Był maj. Co niedzielę słuchałam audycji 

Krzysztofa, alkoholika. Emitowało je „na żywo” radio „Tok FM”. Miały tytuł 

„Wieczorne rozmowy” i dawały dużo do myślenia; teraz są w internetowym 

„Antyradio”. Im więcej było „Wieczornych rozmów”, tym bardziej 

towarzyszyło mi poczucie wyłaniania się z osamotnienia; z czasem nabrałam 

nawet przekonania, że ktoś nie tylko jest blisko mnie, ale ma w sobie dużo 

ciepła i wspiera. Do audycji dzwonili trzeźwi alkoholicy z całej Polski, a ja 

miałam nieodparte wrażenie, że łączę się z bliską mi grupą ludzi. Słuchałam 

ich, aż w pewnym momencie Krzysztof powiedział: 

„Nie da się trzeźwieć przez radio. Idźcie na miting. Tam są mądrzy 

ludzie; oni wam pomogą.” 

Zabrzmiało to w mojej głowie niczym ostrzeżenie i wezwanie, ale jak tu 

iść na miting, skoro nie posiadałam internetu, więc nie wiedziałam, gdzie 

takie mitingi są…? Minął jeden miesiąc, potem połowa drugiego, a moje picie 

stawało się wyraźnie coraz rzadsze; w końcu przybrało charakter 

incydentalny. Któregoś dnia koleżanka nalała mi jakiś alkohol do 

jednorazowego kubka. Miało to miejsce w pracy, w ramach jej imienin, więc 

trzeba było się konspirować i wypadało nie odmówić. Odruchowo wzięłam 

kubek i szybko przechyliłam, a zaraz potem pomyślałam: 

„Co ja zrobiłam?! Przecież chcę być z ludźmi takimi jak Krzysztof - 

trzeźwymi?”. 

Po chwili powiedziałam ze strachem: 

„Nie powinnam tego robić”. 

Koleżanka zdziwiła się, bo nigdy przedtem nikt nie słyszał z mojej strony 

takich tekstów. Poczułam żal i szybko uchwyciłam myśl: 

„Nie wszystko stracone; mogę zacząć od nowa”. 

Koleżanka coś jeszcze mówiła, ale ja już jej nie słuchałam; uczepiłam 

się nadziei, którą niosła z sobą ledwo uchwycona, ale ważna przy kolejnych 

incydentach i dobrze zapamiętana przeze mnie myśl. Po niej pojawiła się 

druga: „Nie chcę pić”.
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Prawie nie piłam. Słuchałam „Wieczornych rozmów” i w mojej głowie 

coraz wyraźniej brzmiało wezwanie: „Idź na miting!”. Nie wiedziałam, gdzie 

szukać mitingu, ale dobrze znałam drogę do sklepiku z piwem, który do 

niedawna odwiedzałam wraz ze swoim partnerem i grupką kolegów od picia. 

Poszłam tam z niewinnym zamiarem spotkania kumpli i pogadania z nimi 

bez alkoholu. Po drodze kupiłam jednak wino, tłumacząc sobie, że jedna 

butelka to mniej niż sześć puszek. Stojąc z kolegami i pijąc myślałam: 

„Co ja robię? Przecież piję dokładnie w tym samym miejscu, w którym 

błagałam Boga o uratowanie życia? Koniec z alkoholem!”. 

Znów minął jeden miesiąc i prawie drugi, gdy wydarzył się ostatni epizod 

z udziałem mojego picia. Matka dostała w prezencie swoją ulubioną wódkę 

i poczęstowała mnie, chcąc sprawić mi radość. Kieliszek był mały, więc 

wychyliłam go szybko i bezmyślnie. Dopiero po chwili dotarło do mnie, co 

zrobiłam. Przeraziłam się i poczułam żal, a potem, szukając wsparcia, 

powiedziałam: „Boże, ja chcę nie pić!”. 

Nie pomogły myśli: „Koniec z alkoholem!”, „Nie powinnam tego robić!”  

i „Nie chcę pić”; poskutkowała dopiero myśl: „Boże, ja chcę nie pić!” i „Nie 

wszystko stracone; mogę zacząć od nowa”. 

Od 29.09.2000 r. nie piję. Musiało jednak minąć jeszcze półtora 

miesiąca, żebym trafiła na swój pierwszy miting, a był on dla mnie ogromną 

niespodzianką. 

Wybierałam się na imprezę muzyczną do Cieplic. Miałam tam coś 

śpiewać, ale czułam się tak, jakby mnie to w ogóle nie obchodziło. Wszystko 

było zamazane i w wolnym tempie prześlizgiwało się obok; rzeczywistość 

wyglądała tak, jakbym widziała ją przez zamarznięte szyby wolno jadącego 

samochodu. Rano, w dniu wyjazdu, gdy ścieliłam łóżko, usłyszałam bardzo 

wyraźną myśl, jakby ktoś mówił do mnie z boku: „Idziesz na miting”. 

Zdziwiłam się i odruchowo zapytałam: 

„Na jaki miting!? Przecież jadę na imprezę i na dodatek mam tam 

wyśpiewywać jakieś mało znaczące teksty!”. 

Głos umilkł, ale gdy dwie godziny później pakowałam potrzebne rzeczy, 

pojawił się znowu: „Jedziesz na miting”. Nie dyskutowałam już, bo 

wiedziałam, co to za głos; był bardzo podobny do wcześniej słyszanego pod 

sklepikiem z piwem, gdy do mnie wołał: „Nie pij!”. 
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Zdziwiłam się jeszcze bardziej, kiedy wsiadłam do umówionego busa  

i zobaczyłam, kto na tę imprezę jedzie. 

„To ma być miting?” - pytałam. „Z kim? Z ludźmi, od których już teraz 

czuć alkohol?”. 

Głos nie odpowiedział, ale poczułam, że coś mnie chroni i oddziela od 

reszty ludzi w busie. Nawet nie siliłam się, żeby wytłumaczyć sobie to 

zjawisko; przyjęłam je, bo było mi znane spod sklepiku z piwem. Oprócz 

poczucia czyjejś ochrony nie rejestrowałam niczego specjalnego; wszystko 

było jałowe i bez wyrazu, także mój śpiew. Właśnie po nim wydarzenia 

nabrały tempa. 

Zeszłam ze sceny na korytarz i zapaliłam papierosa. Nagle stanął przy 

mnie jakiś człowiek i powiedział: 

„Dzień dobry! Poznajesz mnie?”. 

Po chwili zastanowienia odpowiedziałam zgodnie z prawdą: „Nie”. 

Wtedy przedstawił się i przypomniał mi kilka faktów: „Pamiętasz, jak 

razem piliśmy?”. 

Gdy wymienił swoje imię i miejsca naszego wspólnego picia - już 

wiedziałam, kim jest i dlaczego do mnie podszedł. Resztę wątpliwości 

ostatecznie rozwiała kolejna jego wypowiedź: 

„Ja już nie piję półtora roku”. 

Uśmiechnęłam się: „A ja półtora miesiąca”. 

On na to: „Wiesz, dlaczego nie piję? Jeden kieliszek za dużo…” 

Dokończyłam: „A tysiąc za mało”. 

Wtedy i on już wiedział, kim jestem. Roześmialiśmy się obydwoje  

z szyfrowego rozpoznania, a potem on spytał: 

„Może zrobilibyśmy miting? Mam wszystkie potrzebne materiały oprócz 

świeczki, ale ona nie jest konieczna 

Znieruchomiałam i chyba się rozpromieniłam: „To super, bo jeszcze nie 

byłam na mitingu!”. 

 On przeszedł do konkretów: „Wieczorem będę miał wolny pokój. 

Znajdę cię po kolacji i zrobimy miting u mnie.” 
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Nie mogłam się doczekać. Gdy moment rozpoczęcia mitingu wreszcie 

nadszedł - poczułam, że następuje bardzo uroczysta chwila, chociaż 

wchodziłam do skromnego, hotelowego, dwuosobowego pokoju. Trudno mi 

było uwierzyć, że to się naprawdę dzieje. Dotarło do mnie, gdzie jestem, gdy 

podaliśmy sobie ręce i wypowiedzieliśmy modlitwę o pogodę ducha. Byłam 

ciekawa, co dalej nastąpi. Tymczasem on przeczytał teksty początkowe, 

„Preambułę”, 12 Kroków, 12 Tradycji i mityngowe zasady. Z tego najbardziej 

zapamiętałam, że AA jest wspólnotą mężczyzn i kobiet, które dzielą się 

nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jestem kobietą i potrzebuję 

doświadczeń innych alkoholików, więc AA to miejsce dla mnie. Bliski był mi 

także Drugi Krok, bo mówił o tym, czego już doświadczyłam pod sklepikiem 

z piwem - Siła nieskończenie większa ode mnie uratowała mi życie, a teraz 

daje w prezencie miting, na którym mogę zdrowieć. Dużo ciepła poczułam 

przy Piątej Tradycji; tam najważniejsze było, by każdy alkoholik, a zwłaszcza 

ten w kryzysie, miał wsparcie, a ja potrzebowałam go bardzo. Gdy mitingowe 

zasady wyjaśniły, jak mam dzielić się doświadczeniem, zrobiłam to. On też 

podzielił się swoim; było mi bliskie i dawało poczucie jedności. Gdy 

wybrzmiał tekst końcowy, poczułam dużo nadziei i trochę żalu, że miting 

musi się już skończyć. Podziękowałam za pomoc i wyszłam z pokoju nie ta 

sama, jak przed spotkaniem. 

Za kolejne półtora miesiąca trafiłam na miting, którego najbardziej się 

obawiałam: duża sala, nikogo znajomego, dwudziestu mężczyzn i ani jednej 

kobiety. Pomyślałam: 

„Oni chyba mnie zlekceważą albo skrytykują, bo przecież kobieta 

alkoholiczka z niczym dobrym nikomu się nie kojarzy.” 

Jednak gdy stanęliśmy w kręgu i podaliśmy sobie dłonie - poczułam 

jedność między tyloma obcymi osobami. Nikt mnie nie zlekceważył, nie 

skrytykował, nie wyrzucił, a na dodatek jeden z alkoholików spytał, czy chcę 

przestać pić. Odpowiedziałam twierdząco i pomyślałam, że jest tu miejsce 

na szczerość. Zrobiło mi się ciepło na duszy. Zostałam z nimi i jestem do 

dziś. 

Katarzyna AA 
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W górę… 

Wyszedłem z domu, gdy było jeszcze ciemno. Pusta ulica pachniała 

świeżością po wieczornym deszczu, ale chłód i gwiazdy na niebie zapowiadały 

piękny dzień. Będzie jeszcze piękniejszy – ucieszyłem się w duchu, poprawiając 

ciężki plecak na ramieniu i myśląc o czekającej mnie przygodzie. Samochód 

zapalił bez kłopotów i po chwili byłem już na drodze wyjazdowej z miasta. Ruch 

był niewielki, po drodze minąłem zaledwie parę aut. Ciekawe, czy jeszcze ktoś 

zaplanował na dzisiaj wypad w góry – pomyślałem. Jadąc przy cichej muzyce  

z radia wyobrażałem sobie szczegóły zaplanowanej wspinaczki. Nie znałem 

skalnej drogi z doświadczenia, miało to być dla mnie pierwsze przejście tej 

ściany. Wspinałem się wcześniej w innych miejscach, zrobiłem kilka ciekawych 

przejść, ale dziś czekało mnie nie lada wyzwanie – Wielka Ściana.  

Napłynęły obrazy z przeszłości… Zobaczyłem ją rok temu, gdy włóczyłem 

się po okolicy, szukając ciekawych miejsc i bazy na weekendowe wypady. 

Któregoś wieczoru dojechałem do wioski położonej w głębokiej dolinie. Dnem 

doliny płynął potok, a na zboczu przycupnęło kilka chałup. Przystanąłem przed 

jedną z nich, z napisem „Agroturystyka – Noclegi i Domowe Posiłki”. Gospodarz 

nie był specjalnie rozmowny, widziałem, że spojrzeniem ocenił moje miejskie 

ubranie. Przygotował mi parę kanapek i dzbanek herbaty. Chleb był 
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nadzwyczajny, a herbata z malinową konfiturą smakowała zupełnie inaczej niż 

w mieście. Torbę wniosłem do pokoju z werandą wychodzącą na dolinę, a szum 

potoku szybko mnie uśpił. Ale prawdziwe zaskoczenie czekało mnie rano: 

obudziłem się, gdy promienie słońca zaświeciły mi w twarz i wyszedłem na 

werandę. Ziewnąłem i… szczęka pozostała w tej pozycji na dłużej. Po drugiej 

stronie doliny, za potokiem, z gęstwiny lasu wznosiła się ku niebu skalna ściana. 

Ponad nią słońce było już wysoko. Musiałem przysłonić oczy dłonią, żeby dojrzeć 

szczyt skalnej ściany. Poniżej snuły się pasma mgły, unosząc się z dna doliny,  

z parującego lasu, znad potoku. Widok był oszałamiający. Dopiero po chwili 

zacząłem odbierać inne wrażenia: szum wody, szelest wiatru w gałęziach drzew, 

świergot ptaków… Ogrom i monumentalny widok góry przytłaczał, budził 

dreszcz, niepokoił. Gdzie ja trafiłem? Wieczorem, gdy dojechałem do tego 

miejsca, zapadał już zmrok, a ja byłem skupiony na poszukiwaniu noclegu  

i wcale nie zauważyłem tej góry. Postanowiłem sprawdzić lokalizację na tablecie, 

ale w tym miejscu były kłopoty z sygnałem. Nawet telefon komórkowy nie miał 

zasięgu. Nic dziwnego – byłem na dnie wąskiej doliny, a wokół wysokie i strome 

skalne zbocza. 

Od tej pory zagubiona w górach wioska stała się moim ulubionym miejscem 

wypadów na weekendy. Po bliższym poznaniu się z gospodarzem doszedłem 

do wniosku, że właśnie taka relacja mi odpowiada: był spokojny, małomówny, 

trochę tajemniczy, nie narzucał się ze swoim towarzystwem, ale dbał o mnie 

wystarczająco. Zawsze mogłem liczyć na obfity posiłek z miejscowych 

produktów, a poranna jajecznica była po prostu fantastyczna! Czasem 

siadaliśmy wieczorem na drewnianej ławie przed domem, pijąc herbatę i wtedy 

udawało mi się namówić go na opowieść o okolicy. O prastarym szlaku 

handlowym w dolinie, którym wędrowały karawany kupców, o rycerzach-

zbójnikach, którzy albo żądali okupu od podróżnych, albo łupili ich bezlitośnie,  

a czasem pozbawiali nawet życia. O kopalniach minerałów, cennych kamieni czy 

złota, korytarzach wydrążonych w okolicznych zboczach gór, o jaskiniach,  

o leczniczych ziołach, o orłach zakładających gniazda na niedostępnych 

skalnych półkach…  

Któregoś wieczoru zagadnąłem go o skalną ścianę wznoszącą się nad 

doliną. Spojrzał na mnie zagadkowym wzrokiem i lekko się uśmiechnął. 

- Wiedziałem – rzekł – że wreszcie o nią zapytasz. Wszyscy prędzej czy 

później o nią pytają. 

- To chyba nic dziwnego – odrzekłem – trudno jej nie zauważyć. Poza tym 

budzi respekt, jest dzika, wygląda, jakby nikt się na nią nie wspinał… 

- I dobrze – stwierdził gospodarz – wystarczy tych, co próbowali. Było kilka 

wypadków, paru ludzi zginęło, wielu straciło zdrowie. Te skalne drogi są 
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niebezpieczne, chociaż na początku jest łatwo i przyjemnie. Szczególnie młodzi 

ulegają urokowi góry. Wchodzą, pokrzykują z radości, bawią się, upajają swoją 

mocą i wytrzymałością. Ale im dalej, tym gorzej. Wbijają zęby w skałę, szarpią 

się, tracą siły… Bardzo często kończy się tragicznie… 

Od lat chętni do wspinaczki rzadko tu przybywali, może dlatego okolica 

wydawała mi się taka cicha i spokojna… W końcu w pobliżu było wiele innych 

wspaniałych miejsc wspinaczkowych, działały szkółki, instruktorzy, 

wypożyczalnie sprzętu. 

Ostatnie promienie słońca rozświetlały szczyty ściany, przez co góra 

wyglądała jakby jej szczyt był ze złota… Budził niepokój i tęsknotę, dreszcz 

emocji i podziw, pragnienie i obawę… Wtedy podjąłem decyzję. 

Moja praca w wielkiej korporacji cały czas trzymała w napięciu, to był ciągły 

wyścig, rywalizacja. Uznałem, że najlepszym sprawdzianem mojej wartości 

będzie wspinaczka na Wielką Ścianę. Na dodatek samotna, jak to w korporacji. 

Tylko sobie mogłem zaufać. Nie chciałem robić sensacji z moich planów, więc  

w firmie nikomu nie zdradziłem, co i kiedy zamierzam.  

I oto dziś nadszedł dzień próby. Auto zostawiłem przy leśnej drodze, 

zarzuciłem na plecy tobół ze sprzętem i ruszyłem pod ścianę. Pokonałem potok, 

skacząc po kamieniach, czułem się silny, podekscytowany, radosny. 

Odgarniałem mokre gałęzie świerków zagradzających mi wąską ścieżkę, 

prowadzącą lekko pod górę. Podszedłem do podnóża skalnej ściany  

i przywitałem się z nią, kładąc rękę na kamieniu. Był zimny, chropowaty, wilgotny. 

Obok leżały głazy i kamienie, niektóre miały świeże ślady pęknięć, widocznie 

niedawno spadły z góry. Cóż, normalne – pomyślałem – dobrze, że mam kask. 

Zacząłem przygotowywać sprzęt asekuracyjny: kostki, friendy, pętle. Założyłem 

kask, uprząż i plecak, dociągając taśmy. Gdzieś niedaleko usłyszałem 

niewyraźne głosy. Chyba jednak nie jestem sam – pomyślałem. Ktoś jeszcze 

wpadł na ten sam pomysł. No dobrze, zobaczymy, kto będzie lepszy. Pewnie idą 

w zespole, zawsze to pewniej mieć asekurację z liną. Ale ja chcę się zmierzyć 

ze skałą samodzielnie, nie będę się dzielił sukcesem z innymi. Wszedłem  

w szczelinę, chwytając się wyraźnych występów skalnych. Droga była łatwa, 

ciężar ciała opierałem na nogach, rękami przytrzymywałem się skalnych 

występów, patrzyłem w górę, koncentrując się na najbliższych metrach. 

Widziałem wyraźnie szlak, widziałem, gdzie postawić następny krok i jak ułożyć 

ręce. Słońce wychyliło się zza krawędzi szczytu i oświetliło połać ściany. Krople 

rosy na kępkach trawy rozbłysły iskierkami blasku. Smugi mgły snujące się  

u podnóża ściany zaczęły się rozmywać, widok stał się klarowny i przejrzysty.  
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Ze zdziwieniem stwierdziłem, jak wysoko już wszedłem. W dole wyniosłe 

świerki wyglądały jak niewielkie krzaczki. Powróciłem wzrokiem w górę, gdzie 

wygodny do wspinaczki komin zaczął się zwężać, przechodząc w skośną 

szczelinę a potem ledwo widoczną rysę.  

- No, to zaczęły się schody – mruknąłem do siebie – a tak naprawdę to 

schody się skończyły. Teraz potrzebowałem coraz więcej siły, żeby utrzymać się 

na drodze, a każdy krok wymagał nie tylko uwagi, ale i szczęścia. Skała była 

krucha, niektóre solidnie wyglądające stopnie okazywały się chwiejne a chwyty 

śliskie i niepewne. Musiałem balansować na krawędzi odpadnięcia i parę razy 

nieźle się spociłem, gdy kamień, na którym zacisnąłem dłoń, nagle został mi  

w ręce. Odpędzałem od siebie wizję przestrzeni otwierającej się pode mną. 

Naprzód, w górę, tylko w górę.  

Już od pewnego czasu nie słyszałem głosów zespołu wspinającego się 

obok. Skalny filar oddzielał mnie od nich od samego podnóża ściany, więc tylko 

od czasu do czasu słyszałem stuk młotka wbijającego hak, albo krótkie 

polecenia: „Możesz iść”, „Daj mi luz”, „Czekaj”, a czasem głośny krzyk „Kamień!”. 

– No, niezłą mają zabawę – pomyślałem. Mnie idzie się lepiej, szybciej, jestem 

mocniejszy, bardziej sprawny, a może mam więcej szczęścia?

 Nagle poniżej usłyszałem krzyk, przeciągły, nagle urwany głuchym 

uderzeniem… Gdzieś niedaleko posypały się kamienie i okruchy skalne, 
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grzechocząc po pochyłości. Zamarłem w bezruchu, nasłuchując. Cisza. Tylko 

pulsowanie w uszach. Szum wiatru.  

- Hej! – krzyknąłem. Najwyraźniej ktoś ze wspinaczy odpadł i poleciał. 

Wyobraźnia podsuwała mi rozmaite obrazy: może zwisa bezwładnie na linie, 

może lina się zerwała i spadł aż do podnóża skały? Muszę coś zrobić! Sięgnąłem 

wolną ręką do kieszeni na piersiach i wyjąłem telefon komórkowy. Na wszelki 

wypadek wpisałem tam wczoraj wiadomość, gdzie była podana pozycja skały  

i prośba o pomoc. Odbiorcą miał być pobliski posterunek Pogotowia Górskiego. 

Nacisnąłem klawisz „Wyślij” i wpatrzyłem się w wyświetlacz. Symbol koperty ze 

strzałką nie znikał. Na wyświetlaczu zasięgu pojawiała się i znikała jedna kreska. 

No tak, tu zasięg jest minimalny… Chciałem ponowić wysyłkę, gdy nagle telefon 

wyśliznął mi się z dłoni i… No to ładnie…. Przez chwilę śledziłem wzrokiem 

malejącą kropkę, która w końcu zniknęła w dole. Pewnie nic z niego nie zostało,  

pomyślałem. Szkoda. A ja zostałem bez łączności. I nie zrobię sobie fotki na 

szczycie. Trudno.  

Na chwilę się wystraszyłem, ale pomyślałem: Mnie to nie dotyczy, ja mogę 

jeszcze się wspinać. Jestem ciągle silny i sprawny. Silny? Już nie tak bardzo… 

Powoli zmęczenie zaczęło się wkradać w mięśnie, pojawiło się drżenie nóg  

i skurcze w rękach wyciągniętych do góry. Wspinaczka przedłużała się, droga 

zaczęła być coraz bardziej skomplikowana. Szerokie i wygodne szczeliny 

zaczęły się zwężać, zmieniać kierunki, parę razy musiałem się cofnąć, żeby 

pójść do przodu. Stopnie pod stopami zamieniły się w wąskie szczebelki, 

orzeszki, czasem musiałem klinować stopy wykręcając je boleśnie. Ściana  

z pochyłej zrobiła się pionowa, momentami nawet lekko przewieszona, 

odpychała moje ciało jakby chciała pozbyć się intruza. Ręce zaczęły drżeć, 

mięśnie były obolałe, otarcia o skałę piekły, pot zalewał oczy a skóra pod hełmem 

swędziała. Ciągle jeszcze promienie słońca oświetlały skałę obok mnie, ale 

podnóże góry pogrążone już było w cieniu… Ten mrok wydał mi się nagle 

groźny, jakby krył w sobie nieznane niebezpieczeństwo. Na dodatek granica 

mroku wznosiła się ku mnie w miarę, gdy słońce opuszczało się coraz niżej. Już 

wiedziałem, że nie dam rady za dnia zakończyć wspinaczki.  

Wkrótce ogarnęła mnie ciemność i chłód. Pokonanie każdego kroku w górę 

wymagało coraz większego wysiłku. Drżały mi ręce, dygotały nogi, głowa 

ciążyła… Marzyłem, żeby odpocząć, chociaż chwilę. Przeklinałem w myślach  

i na głos siebie, skałę i cały świat. Ale przecież muszę dać sobie radę. Jestem 

tutaj sam. 

Dotarłem do skalnej półeczki, na której mogłem ledwo postawić czubki stóp, 

na szczęście na wysokości barku widniała głęboka, zwężająca się w głąb 
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pozioma szczelina. Włożyłem w nią lewą rękę aż po łokieć i zacisnąłem pięść, 

żeby mieć pewną asekurację i przez chwilę odpocząć. 

Z dołu napłynęła mgła. Wilgoć zaczęła osiadać na skale, spływać  

w szczelinach, po ubraniu. Parę razy nogi mi się ześlizgnęły i tylko zaklinowana 

ręka i rozpaczliwe wczepianie się w skałę uchroniło mnie przed upadkiem. Po 

chwili zaczął padać deszcz. Ubranie nasiąkło, byłem coraz cięższy, plecak też 

chwytał wodę i nabierał wagi. A skała była coraz bardziej śliska… Trudno, nikt 

nie mówił, że będzie łatwo… Pora ruszać dalej. Wypatrzyłem kilka chwytów 

powyżej i zebrałem siły. Ale kiedy chciałem wyciągnąć lewą rękę ze szczeliny, 

poczułem ból w nadgarstku. Co jest? Rozluźniłem pięść, pokręciłem dłonią  

w obie strony, ale nadal nie chciała się wysunąć. Chrobot metalu o skałę... Mój 

zegarek! Miałem na przegubie Rolexa, którego dostałem jako premię za 

pierwszą udaną transakcję w firmie. Przyniosła korporacji wielkie zyski, a zarząd 

wraz z awansem obdarował mnie prezentem. Kazałem zamienić firmową 

bransoletę na lżejszą i bardziej wytrzymałą, ze stopu tytanu. Nie do zerwania.  

A może jednak? Szkoda zegarka, pewnie się porysuje, ale nie ma wyjścia. 

Szarpnąłem gwałtownie, zabolało! I co teraz? Grube kryształy granitu trzymały 

moją rękę jak zęby drapieżnika. No nie… przecież to absurdalne! Mam być 

uwięziony przez własną rękę? Tylko spokojnie, muszę sobie dać radę. Prawą 

ręką wyjąłem z bocznej kieszeni plecaka latarkę-czołówkę. Założyłem na kask, 

zapaliłem i poświeciłem w głąb szczeliny. Zegarek błysnął metalicznie, na dłoni 

dostrzegłem kilka zadrapań i krew. Palce zaczęły mi drętwieć, mrówki wędrowały 

aż do łokcia. To nie może tak być! Zdesperowany szarpnąłem parę razy, dopiero 

piekący ból w nadgarstku spowodował, że przestałem. Co teraz? Odetchnąłem 

głęboko parę razy. Myśl i analizuj! Przecież nie ma sytuacji bez wyjścia! A może 

właśnie to jest sytuacja bez wyjścia? Mam sobie odgryźć rękę, jak wilk złapany 

w sidła? Wyobraziłem sobie, że zginę tu z tą ręką idiotycznie uwięzioną  

w szczelinie, że za jakiś czas ktoś mnie tu znajdzie, a może moje ciało spadnie 

do podnóża ściany… a ręka zostanie… brrrr. 

Latarka świeciła coraz słabiej, stałem unieruchomiony, zmarznięty, mokry, 

bez nadziei na dalszą drogę i bez nadziei na dalsze życie. Poczułem, jaki jestem 

słaby, jak moja pycha i zadufanie w swoje możliwości doprowadziły mnie do tego 

punktu. Gdybym tylko mógł zawrócić z tej drogi… Czas mijał powoli. 

Zacząłem kląć i modlić się na przemian, przy czym przekleństwa 

przychodziły mi łatwiej… To absurdalna sytuacja: wiszę tu uwięziony na własne 

życzenie, szarpię się, wysilam a szans na uwolnienie nie widzę. Z góry leją się 

na mnie strumienie wody, jest mi coraz ciężej… Powoli zacząłem popadać  

w odrętwienie, przytomność opuszczała mnie chwilami, zacząłem majaczyć.  

W głowie pojawiały się obrazy z przeszłości, moje biurko w pracy zawalone 
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papierami, wygodny fotel, kubek kawy… Roześmiani koledzy… Zrobiło mi się 

straszliwie żal. Przecież mógłbym teraz siedzieć w wygodnym fotelu w otoczeniu 

bliskich osób, w cieple, bezpieczny i radosny… 

Zerwał się wieczorny wiatr -  szarpał, wdzierał się pod ubranie, gwizdał  

w rozdarciach kurtki. Nadchodziła burza. Jeszcze tego brakowało! Uderzył 

piorun i w świetle błyskawicy zobaczyłem na moment upiorny widok… Skały 

rozbłysły przez sekundę jak zęby potwora, drżenie przebiegło całą ścianę… 

Krople deszczu spadły mi na twarz wzniesioną ku górze, mieszając się ze 

łzami… Nie chcę już dłużej być w tym piekle! 

Nagle z góry posypały się na mnie drobne okruchy skalne. Dostałem w łeb 

kamieniem i to przywróciło mi przytomność. Skuliłem się cały, przywarłem do 

mokrej skały… Tego już za wiele! Zacząłem głośno wołać: - O Boże! Ratunku! 

Pomocy! 

Wyczułem jakiś ruch nad sobą. To nie złudzenie, ktoś był powyżej mnie! 

Usłyszałem chrobot sprzętu o skałę. Podniosłem z nadzieją wzrok ku górze. 

Najpierw pojawiła się delikatna poświata, snop światła rozjaśnił ciemności. 

Jeszcze chwila i obok mnie pojawiła się jakaś postać.  

- O Jezu, jak to dobrze, że wreszcie 

jesteś – zawołałem. Nic nie odpowiedział, 

tylko zakrzątnął się wokół mnie. Dotknął 

moich ramion i zauważył, że lewa ręka 

tkwi głęboko w szczelinie. Czułem jego 

oddech na karku, gdy przesuwał się na 

moją lewą stronę. Jak on się tu dostał? - 

pomyślałem. Usłyszałem szczęk jakichś 

narzędzi. Pomogę ci – usłyszałem. 

Zacząłem gorączkowo tłumaczyć, że ręka 

utkwiła mi w szczelinie z powodu zegarka, 

że spuchła, że boli. Uspokajająco mruknął 

coś i poczułem, że majstruje przy moim 

nadgarstku. Wsunął w szczelinę jakieś 

narzędzie i manipulował nim teraz  

z ostrożnością. Usłyszałem szczęk,  

i poczułem, że lewa ręka jest 

swobodniejsza. Delikatnie manewrując, 

podciągnął mnie wyżej, a ja poczułem 

wielką ulgę. Teraz powoli zaczął 

przekręcać moją rękę w lewo i w prawo, wydobywając ją z pułapki. Jeszcze 

chwila i mogłem obejrzeć własną dłoń – była opuchnięta i mocno podrapana, ale 
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palce kurczyły się i prostowały bez problemu. Pomyśleć, że jeszcze godzinę 

temu chciałem ją odciąć! Coś błysnęło w jego dłoni – to mój Rolex z przeciętą 

tytanową bransoletą.  

- Później ci go oddam – zażartował - bo inaczej skończy jak telefon. Ach, 

więc odebrał wiadomość albo znalazł mój telefon!  

- Jesteś z Pogotowia Górskiego? – zapytałem.  

- Z Pogotowia Górskiego? – powtórzył – nie, raczej nie… Chociaż… jest to 

rodzaj służby ratunkowej. 

Krążył wokół mnie, porządkując sprzęt. Cienka lina, na której zwisał  

w uprzęży, wiodła prosto w górę i fosforyzowała w ciemnościach. Dziwna jakaś 

– pomyślałem. Wiem, że są świecące liny dla grotołazów, ale ta promieniowała 

złocistym blaskiem, jakby sama była światłem… Musi być bardzo mocna – 

pomyślałem, widząc pewne ruchy i manewry ratownika. Nie do zerwania. Teraz 

zaczął mnie przypinać do uprzęży.  

- Musisz robić dokładnie to, co ci powiem - rzekł. - Żadnych własnych 

pomysłów, bo zginiesz. Sam widzisz, co wyszło z twojej samotnej wspinaczki. 

Pozwolisz sobie pomóc? 

Wstąpiła we mnie nadzieja. Byłem gotów spełnić każde żądanie 

nieznajomego, żeby tylko wydostać się z tej pułapki. Było mi strasznie wstyd, że 

wpakowałem się w kłopoty i jeszcze naraziłem innego człowieka na 

niebezpieczeństwo. On poświęcił się dla mnie. Skąd przyszedł? Czy znalazł mój 

telefon u stóp skały? Czy mieszkał w pobliżu – nie znałem wszystkich 

mieszkańców wioski. Po ubiorze trudno mi było to stwierdzić. Czy to ważne? 

Później się dowiem. Teraz czułem tylko ogromną wdzięczność i zaufanie, że 

wyciągnie mnie z tego piekła. 

Powoli ruszyliśmy w górę. Kierował moimi ruchami jak niania niemowlakiem. 

Prawa ręka wyżej i w prawo. Zrób pierwszy krok. Chwyt jak klamka. Lewa noga 

na stopień, uważaj, bo śliski. Postaw but bokiem. Teraz druga noga w szczelinę, 

zaklinuj i podciągnij się wyżej. Nad głową masz półeczkę, wciągnij się na nią. 

Miałem wrażenie, że sam idę do góry, chociaż czułem asekurację i byłem pewien 

pomocy, gdybym się zachwiał.  

- Zrzuć ten plecak – powiedział mój opiekun.  

Jak to? Mam pozbyć się tego, co z takim mozołem dźwigam na plecach? 

Co prawda ciągnie mnie w dół i mało się przydał we wspinaczce, ale to moje 

rzeczy, przyzwyczaiłem się do nich!  

- Wywal, nie żałuj! Będzie ci lżej, gdy uwolnisz się od ciężaru. Będziesz miał 

nowe, lepsze rzeczy – przekonywał. 



POMOCNA DŁOŃ  ____________________ NUMER SPECJALNY  

 

65 

Z rozterką i obawą zacząłem rozpinać klamry. Jeszcze chwila, moment na 

decyzję. Otworzyłem dłoń i ciężki tobół poleciał w ciemność. Uff… Poczułem się 

lżejszy! Faktycznie, teraz każdy następny krok był łatwiejszy. Niewiele mówiąc, 

wspinaliśmy się wyżej i wyżej. Szlak wskazywała połyskująca w mroku lina. 

Czułem obecność mego towarzysza gdzieś z boku, tylko czasem wyprzedzał 

mnie, wskazując jak pokonać trudniejsze fragmenty drogi.  

W górze nad nami zaczęło się rozjaśniać. Nie miałem już zegarka, żeby 

stwierdzić, czy to świt, ale nowa nadzieja dodała mi siły. Poczułem się lepiej, 

było mi ciepło.  

Krok za krokiem, stopień za stopniem wydobywałem się z przepaści.  

- Powoli, systematycznie, bez brawury – napominał mnie mój opiekun.  

Czasem ślizgałem się na pochyłości, musiałem powtarzać kroki, które przed 

chwilą zrobiłem.  

- Nie poddawaj się, walcz o swoje życie, nie jesteś sam, ja ci pomogę – 

słyszałem.  

Wreszcie stromizna drogi złagodniała. Już nie musiałem wkładać całego 

wysiłku we wspinaczkę. Rozejrzałem się dookoła – widok był niesamowity.  

W pierwszym brzasku świat wokół wyglądał zachwycająco. Wszystko widziałem 

ostro, dokładnie, kolorowo… Piękny świat, mój świat. Moja nagroda za wysiłek, 

pot i łzy.  

Jeszcze kilka kroków, już bez wielkiego wysiłku, ale rozważnie i spokojnie. 

Wreszcie wyszedłem na płaski teren wierzchołka.  

Na szczycie stał krzyż. Mocny, 

solidny, zdolny przetrwać wichry  

i burze. Kto go tu ustawił? Z jakiej 

okazji? Do podstawy krzyża 

uwiązana była lśniąca lina, na której 

opuścił się do mnie ratownik. Teraz 

zwijał ją i uśmiechał się przyjaźnie. 

To solidne zamocowanie  

i dobra asekuracja. Niejeden raz się 

sprawdziła – powiedział.  

Wśród skalnych bloków na szczycie znaleźliśmy zaciszne miejsce.  

Ze swego plecaka przewodnik wyjął prowiant. Przy jedzeniu udzielił mi 

wskazówek, jak iść dalej, którędy bezpiecznie wrócić do wioski.  

- A Ty nie wracasz na dół? – spytałem.  
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- Mój dyżur jeszcze się nie skończył – odpowiedział.   

- Jestem Ci ogromnie wdzięczny, nawet nie wiesz jak bardzo! Uratowałeś 

mi życie, chcę Ci się odwdzięczyć – słowa cisnęły mi się na usta, ale czułem, że 

to nie wystarczy, żeby oddać moje uczucia. – Chcę, żebyś był moim 

przyjacielem… 

- Jestem i będę twoim przyjacielem – odpowiedział. - A swoją wdzięczność 

skieruj ku innym, potrzebującym pomocy. Tak, jak zrobili to Twoi poprzednicy. 

To mnie najbardziej ucieszy – uśmiechnął się i wskazał gestem wielki kamień 

obok.  

Wcześniej byli tu inni. Na głazie ktoś wyrył inicjały: AA i datę, teraz już 

nieczytelną… Poczułem wzruszenie, sympatię i wspólnotę z tymi, którzy przeszli 

podobne przygody przede mną. Wiedziałem, że kolejne niespokojne serca też 

podążą tą drogą. W duchu życzyłem im szczęścia, odwagi i mądrości.  

Rysiek z grupy Żelazna 



 

 
 

Dwanaście Tradycji AA 

1.   Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie 
      każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych 
      Alkoholików. 
2.   Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest  
      miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej 
      grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie  
      rządzą. 
3.   Jedynym warunkiem przynależności do 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 jakimkolwiek  
      przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub 
      sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. 
7.   Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna  
      przyjmować dotacji z zewnątrz. 
8.   Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać  
      honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych  
      pracowników w służbach AA. 
9.   Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją;  
      dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio  
      odpowiedzialnych 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 o pierwszeństwie zasad  
      przed osobistymi ambicjami. 

Przedrukowano za pozwoleniem Światowych Służb AA, Inc.



GRUPA AA POMOCNA DŁOŃ 
ZAPRASZAMY W KAŻDY WTOREK O GODZINIE 17:00  

 

 

 
Mitingi 

Zapraszamy na mitingi grupy Anonimowych Alkoholików Pomocna Dłoń. 
Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 17:00 przy ul. Oficerskiej 1-3 we 

Wrocławiu (sala nr 6 budynku parafii pw. św. Karola Boromeusza). 

Grupa 

Jeżeli pragniesz przestać pić, ale nie wiesz jak to zrobić, to wśród nas 
znajdziesz ludzi, którzy tego dokonali i chętnie podzielą się z Tobą 
sposobem na trzeźwe życie. Mimo że spotykamy się przy parafii katolickiej, 
nie jesteśmy związani z żadną religią ani wyznaniem. Jesteśmy ludźmi  
z różnych środowisk społecznych, ale łączą nas wspólne starania  
o utrzymanie trzeźwości i  dążenie do osiągnięcia szczęśliwego życia. 

Źródło mapy: OpenStreetMap.org 

W jaki sposób działamy? 

Dla siebie – spotykamy się raz w tygodniu, aby dawać sobie nawzajem 

duchowe wsparcie. Dla innych – tworzymy miting pisany „Pomocna Dłoń”, 

dzięki czemu możemy dotrzeć do każdego, kto dotąd sam, bezskutecznie 

borykał się z uzależnieniem od alkoholu. Indywidualnie – w grupie spotkasz 

ludzi, którzy bezinteresownie przeprowadzą Cię przez niezwykły program  

12 Kroków AA. W jednym, drugim i trzecim przypadku dajemy nadzieję na 

nowe, lepsze, trzeźwe życie. 

Kontakt  

e-mail: pomocnadlon@autograf.pl 

strona: pomocnadlonaa.blogspot.com 
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