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PREAMBUI::.A AA 

Anonimowi Alkoholicy Sq wsp6lnotq m~zczyzn 
i kobiet, kt6rzy dzielq si~ nawzajem doswiad
czeniem, sitq i nadziejq, aby rozwiqzac sw6j wsp6l
ny problem i pomagac innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wsp6l
nocie jest ch~c zaprzestania picia. Nie rna w AA 
zadnych skladek ani oplat, jestesmy samowystar
czalni, poprzez wlasne dobrowolne datki. 

Wsp6lnota AA nie jest zwiqzana z zadnq sektq, 
wyznaniem, dzialalnosciq politycznq, organizacjq 
lub instytucjq, nie angazuje si~ w zadne publiczne 
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza zadnych 
poglqd6w. 

Naszym podstawowym celem jest trwac w trzez
wosci i pomagac innym alkoholikom w jej osiqgni~ciu. 
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SPIS KSIAZEK I BROSZUR 
ZAAPROBOWANYCH PRZEZ KONFERENCJIj; 

SLUZB OGOLNYCH AA 

KSIAZKI 
Anonimowi Alkoholicy (Alcoholics Anonymous) 
Anonimowi Alkoholicy wkraczaj~ w dojrzalose 
(Anonymous Alcoholics Comes of Age) 
Codzienne refleksje (Daily Reflections) 
Dwanascie Krokow i DwanaScie Tradycji 
(Twelve Steps and Twelve Traditions) 
Dr Bob i weterani (Dr. Bob and the Good Timers) 
Jak to widzi Bill (As Bill Sees It) 
Przekaz dalej (Pass It ... On) 
Uwierzylismy (Came to Believe) 
Zycie w trzeiwosci (Living Sober) 

BROSZURY 
Rzut oka na AA (A.A. at a Glance) 
AA dla kobiet (A.A for the Woman) 
GrupaAA (The A.A. Group) 
AA w zakladach karnych 
(A.A. in Correctional Facilities) 
AA w placowkach leczniczych 
(A.A. in Treatment Facilities) 
Duchowni pytaj~ 0 Wspolnot~ AA 
(Members of the Clergy Ask about A.A.) 
Myslisz, ze jestes inny? 
(Do You Think You're Different?) 
44 pytania (44 Questions) 
Jak AA wsp61pracuj~ z profesjonalistami? 
(How A.A. Members Cooperate?) 
AA od srodka (Inside A.A.) 
Czy AA jest dla Ciebie? 
(Is A.A. for You?) 
Czy AA jest dla mnie? (Is A.A. for Me?) 
Czy w Twoim zyciu jest alkoholik? 
(Is There an Alcoholic in Your Life?) 
Artykul Jacka Alexandra 0 AA 
(The Jack Alexander Article about AA) 
Jak mowie 0 AA poza AA 
(Speaking at Non-A.A. Meetings) 
To jest AA (This is A.A.) 
Zbyt mlody? (Too Young?) 
Dwanascie Koncepcji ilustrowane 
(The Twelve Concepts Illustrated) 
Dwanascie Krokow ilustrowane 
(The Twelve Steps Illustrated) 
Dwanascie Tradycji ilustrowane 
(The Twelve Traditions Illustrated) 
Co si~ zdarzylo Joemu? 
(What Happened to Joe) 
MlodziiAA 
(Young People and AA.) 
Sponsorowanie. Pytania i odpowiedzi 
(Questions and Answers on Sponsorship) 
Czas zacz~e :lye 
(Time to start Living) 
Nowicjusz pyta 
(a Newscomer asks ... ) 
Przeslanie dla wi~inia, ktory bye moze jest alkoholikiem 
(Memo to an Inmate who may be an Alcoholic) 
Jak rozumiee anonimowose 
(Understanding Anonymity) 



11. Powiernicy powinni zawsze zapewniac naj
lepsze komitety, dyrektor6w sluzb, personel i dorad
c6w. Sklad, kwalifikacje, spos6b wprowadzenia do 
sluzb,jak r6wniez prawa i obowillZki zawsze bt;dll 
przedmiotem ich powaznej troski i zainteresowania. 

12. Konferencja bt;dzie przestrzegac ducha 
Tradycji AA dbajllc 0 to, by: 

- nigdy nie stala sit; ona osrodkiem nadmiernego 
bogactwa i wladzy, 

- podstawowll zasadll finansowania bylo zapew
nienie wystarczajllcych funduszy operacyj
nych oraz niezbt;dnych rezerw , 

- zaden zjej czlonk6w nie stan<p: na pozycji auto
rytatywnej wladzy nad innymi, 

- do wszystkich waznych decyzji dochodzono 
przy pomocy dyskusji i glosowania, a gdy tylko 
to mozliwe podejmowano je jednoglosnie, 

- nie stala sit; polem rozgrywek personalnych ani 
zarzewiem polemik publicznych, 

- nigdy nie dzialala jak rZlld i zeby podobnie jak 
spolecznosc, kt6rej sluzy na zawsze pozosta
wala demokratyczna w swym duchu i dzialaniu. 

JAK ANONIMOWI ALKOHOLICY 
WSPOtPRACUJ4 Z PROFESJONALISTAMI 

Wsp6lpraca, a nie lqczenie 



DWANASCIE KROKOW 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW 

1. Przyznalismy, ze jestdmy bezsilni wobec 
alkoholu, ze przestalismy kierowac wlasnym zyciem. 

2. Uwierzylismy, ze Sib Wi~ksza od nas samych 
moze przywrocic nam zdrowie. 

3. Postanowilismy powierzyc nasz'! wol~ i nasze 
zycie opiece Boga,jakkoiwiek Go pojmujemy. 

4. Zrobilismy gruntowny i odwazny obrachunek 
moralny. 

s. Wyznalismy Bogu, sobie i drugiemu czlowie
kowi istot~ naszych bl~dow . 

6. Stalismy si~ calkowicie gotowi, aby Bog 
uwolnil nas od wszystkich wad charakteru. 

7. Zwrocilismy si~ do Niego w pokorze, aby usu
n,!l nasze braki. 

8. Zrobilismy list~ osob, ktore skrzywdzilismy 
i stalismy si~ gotowi zadoscuczynic im wszystkim. 

9. Zadoscuczynilismy osobiscie wszystkim, wo
bec ktorych bylo to mozliwe, z wyj'!tkiem tych przy
padkow, gdy zraniloby to ich lub innych. 

10. Prowadzilismy nadal obrachunek moralny, 
z miejsca przyznaj,!c si~ do popelnianych bl~dow. 

11. D,!zylismy poprzez modlitw~ i medytacj~ do 
coraz doskonalszej wi~zi z Bogiem,jakkoiwiek Go 
pojmujemy, prosz'!c jedynie 0 poznanie Jego woli 
wobec nas oraz 0 sil~ do jej spelnienia. 

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kro
kow staralismy si~ niesc poslanie innym alkoholi
kom i stosowac te zasady we wszystkich naszych 
poczynaniach. 
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DW ANASCIE TRADYCJI 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW 

1. Nasze wsp6lne dobro powinno bye najwaz
niejsze, wyzdrowienie kazdego z nas zalezy bowiem 
od jednosci Anonimowych Alkoholik6w. 

2. Jedynym i najwyzszym autorytetem w naszej 
Wsp6lnocie jest miluj'lcy B6g,jakkolwiek moze si~ 
On wyrazae w sumieniu kazdej grupy. Nasi prze
wodnicy S'l tylko zaufanymi slugami, oni nami nie 
rZ'ldz'l. 

3. Jedynym warunkiem przynaleznosci do AA 
jest pragnienie zaprzestania picia. 

4. Kazda grupa powinna bye niezalezna we 
wszystkich sprawach, z wyj'ltkiem tych, kt6re doty
cz'l innych grup lub AAjako calosci. 

S. Kazda grupa rna jeden g16wny cel: niese po
slanie alkoholikowi, kt6ry wci'lz jeszcze cierpi. 

6. Grupa AA nigdy nie powinna popierae, finan
sowae ani uzyczae nazwy AA zadnym pokrewnym 
osrodkom, ani jakimkolwiek przedsi~wzi~ciom, 
azeby problemy finansowe, maj'ltkowe lub sprawy 
ambicjonalne nie odrywaly nas od g16wnego celu. 

7. Kazda grupa AA powinna bye samowystar
czalna i nie powinna przyjmowae dotacji z zewn'ltrz. 

8. Dzialalnose we Wsp6lnocie AA powinna na 
zawsze pozostae honorowa; dopuszcza si~ jednak za
trudnianie niezb~dnych pracownik6w w sluzbach AA. 

9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy 
stae si~ organizacj'l; dopuszcza si~ jednak tworzenie 
sluzb i komisji bezposrednio odpowiedzialnych wo
bec tych, kt6rym sluz'l. 

10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmuj'l stanowi
ska wobec problem6w spoza ich W sp61noty, azeby 
imi~ AA nie zostalo nigdy uwiklane w publiczne 
polemiki. 

11. Nasze oddzialywanie na zewn'ltrz opiera si~ 
na przyci'lganiu, a nie na reklamowaniu; musimy 
zawsze zachowywae osobist'l anonimowose wobec 
prasy, radia i filmu. 

12. Anonimowose stanowi duchow'l podstaw~ 
wszystkich naszych Tradycji, przypominaj'lc nam 
zawsze 0 pierwszenstwie zasad przed osobistymi 
ambicjami. 
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DW ANASCIE KONCEPCJI 
DLA SLUZBY SWIATOWEJ AA 

1. Ostateczna odpowiedzialnose oraz najwyzszy 
autorytet sluzb swiatowych powinien zawsze spo
czywae w zbiorowym sumieniu naszej wsp6lnoty 
jako calosci. 

2. Konferencja sluzb swiatowych AA jest czyn
nym glosem i skutecznym sumieniem calej naszej 
spolecznosci, dla prawie kazdego praktycznego celu 
w jej swiatowych sprawach. 

3. Dla zapewnienia efektywnego przewodnictwa 
powinnismy przyznae kazdej sluzbie AA - konfe
rencji, radzie sluzb, sp61kom uslugowym, persone
lowi, komitetom i wykonawcom tradycyjne "prawo 
decyzji". 

4. N a wszystkich szczeblach odpowiedzialnosci 
powinno bye zachowane tradycyjne "prawo do 
uczestnictwa" pozwalaj,!ce na reprezentatywne glo
sowanie, w odpowiedniej proporcji do odpowie
dzialnosci, kt6r'! kazdy powinien wykazae. 

5. W calej naszej strukturze powinno obowi,!zy
wac "prawo do apelacji", tak, aby opinie mniejszo
sci byly wysluchane, a osobiste skargi starannie roz
patrzone. 

6. Konferencja uznaje, ze g16wna inicjatywa 
i czynna odpowiedzialnose za wi((kszose spraw sluzb 
swiatowych powinny bye spelniane przez powiemi
k6w konferencji dzialaj,!cychjako zarz'!d sluzb. 

7. Karta i prawo zwyczajowe zarz'!du sluzb swiato
wych s,! przyj((tymi instrumentami, upowazniaj,!cymi 
do kierowania i prowadzenia spraw sluzb swiatowych. 
Karta konferencji nie jest dokumentem prawnym, 
opiera si(( na tradycji i srodkach finansowych przezna
czonych na uzyskanie ostatecznej skutecznosci. 

8. Powiemicy wytyczaj'! og6lne kierunki dziala
nia, zarz'!dzaj'! finansami, sprawuj,! piecz(( nad ci,!
gle aktywnymi sluzbami, co jest mozliwe dzi((ki 
wybieraniu dyrektor6w wszystkich tych jednostek. 

9. Dobre przewodzenie sluzbom na wszystkich 
szczeblach jest nieodzowne dla naszego przyszlego 
funkcjonowania oraz bezpieczenstwa. Przewo
dzenie sluzbom, kiedys sprawowane przez zalozy
cieli, musi bye przyj((te przez powiemik6w. 

10. Odpowiedzialnose ponoszona w sluzbach 
powinna bye odzwierciedleniem autorytetu w sluz
bie, kt6rego zakres winien bye mozliwie dokladnie 
okreslony. 
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W strukturach sluzb Wsp6lnoty AA w Polsce ist
nieje Komisja Informacji Publicznej i Wsp61pracy 
z Innymi spoza AA Sluzby Krajowej AA w Polsce, 
kt6ra sklada si~ z delegat6w z poszczeg6lnych regio
n6w AA oraz powiemik6w skierowanych do pracy 
w komisji. Komisja zajmuje si~ caloksztaltem spraw 
informacyjnych 0 AA na forum publicznym oraz 
wsp61pracq z innymi spoza AA: profesjonalistami, 
plac6wkami leczniczymi, zakladami kamymi, me
diami itp. dlajedynego i gl6wnego celu AA wynika
jqcego z V Tradycji AA. 

Regionalne Zespoly ds. Informacji Publicznej 
i Wsp61pracy z Innymi spoza AA zajmujq si~ mi~
dzy innymi organizowaniem mityng6w informacyj
nych dla lekarzy, duchownych, srodowisk prawni
czych, policji i szkolnictwa, kontaktami z lokalnq 
prasqitd. 

Doswiadczenie AA 

W wielu krajach nast~puje gwaltowna zmiana 
postrzegania zjawiska alkoholizmu. Nawet w obr~
bie AA spojrzenie na alkoholizm zmienia si~ nie
ustannie. We wczesnych latach istnienia AA niekt6-
rzy uczestnicy podejmowali si~ roli "domoroslych" 
lekarzy wsr6d pacjent6w oddzia16w detoksykacyj
nych, gdyz nikt inny si~ tym nie zajmowal. Byli tez 
tacy, co dostarczali jedzenia czy udzielali pozyczek 
zubozalym alkoholikom. 

Dzis AA nie udziela tego rodzaju wsparcia, zaj
mujq si~ nimi osoby fachowo przygotowane. W bro
szurach np. "Rzut oka na AA" czy "Grupa AA" 
mozna dowiedziec si~, co robi AA, a czego nie. 
W chwili obecnej najwi~ksze doswiadczenie we 
wsp61pracy z profesjonalistami posiada Komisja In
formacji Publicznej i W sp61pracy z Innymi spoza 
AA Sluzby Krajowej AA i regionalne Zespoly In
formacji Publicznej i W sp61pracy z Innymi spoza 
AA. Na ich staraniach 0 zachowanie litery i ducha 
Dwunastu Tradycji oparte Sq ponizsze uwagi. 

1. Nie istniejq zadne sztywne zasady, ktore moz
na by stosowac we wszystkich przypadkach -
zwlaszcza je.sli chodzi 0 rozroznienie mifdzy 
wspolpracq, a nie lqczeniem sif. 

Ze wzgl~du na to, ze w r6znych sytuacjach i okre
sach mamy do czynienia z odmiennymi okoliczno
sciami wsp61pracy, kazdy przypadek nalezy oceniac 
osobno. Pomaga w tym znajomosc doswiadczen 
AA. Broszura, kt6rq czytacie, oparta w duzej mierze 
na Dwunastu Tradycjach, przedstawia wynikajqce 
z nich podstawowe zasady. Bardziej szczeg610we 
wyjasnienia znajdziecie w tekstach ir6dlowych AA 
- ,,12 Krok6w i 12 Tradycji" i w "Anonimowi Alko
holicy wkraczajq w dojrzalosc" . 
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2. AA z nikim nie rywalizuje. 

To, ze potrafimy pomoc innym akoholikom nie 
wynika ani z wiedzy naukowej ani fachowej. J ako 
Anonimowi Alkoholicy ograniczamy sit; do dziele
nia sit; nabyt'! bezposrednio wiedz,! 0 cierpieniu al
koholika ijego zdrowieniu. 

My, uczestnicy AA, posiadamy jedn,!, wyj'!tkow'! 
kwalifikacjt;, by pomagac pij,!cym - to, oczywiscie 
nasze osobiste doswiadczenie. Sami przeszlismy 
przez piekio. Obok dzialalnosci specyficznej dla AA 
mozemy oczywiscie winny sposob pomagac alkoho
likom, nie zapominaj,!c jednakZe 012 Tradycjach. 

Te Tradycje, ktore mowi,! 0 samowystarczal
nosci finansowej, nie pobieraniu oplat za nasz'! 
dzialalnosc, unikaniu polemik czy l,!czeniu sit; 
z kimkolwiek wskazuj'! rowniez, bysmy jako AA 
nie krytykowali, przeszkadzali lub utrudniali jak,!
kolwiek dzialalnosc nios,!C4 pomoc alkoholikom. 
Najlepiej sluzymy nie przez rozdzielanie s,!dow ale 
po prostu dziel,!c sit; osobistym doswiadczeniem. 

3. Organizacje i profesjonalisci spoza AA nie sq 
zobowiqzani do przestrzegania Tradycji. Tradycje 
AA sq wylqcznie dla AA. 

Dobrze jest jednak, gdy osoby i instytucje, z ktory
mi wspolpracujemy zostan,! zaznajomione z Trady
cjami - wspolne dzialania S,! wtedy efektywniejsze. 

4. Uczestnicy AA, ktorzy sqjednocZeSnie profesjo
nalistami muszq dbac 0 to, by zawsze jasno okre
slac, w jakim charakterze wyst?pujq. 

Wsrod uczestnikow AA znajduj,! sit; zawodowi 
psychiatrzy, lekarze roznych specjalnosci, duchowni, 
prawnicy, pracownicy socjalni, kuratorzy, pielt;
gniarki, nauczyciele, adwokaci, dzialacze lokalni, 
kierownicy, administratorzy, kadrowcy itp. Wielu 
z nich - obok osobistego uczestnictwa w AA - bie
rze udzial w innych przedsit;wzit;ciach, zwi'!zanych 
z problemem alkoholizmu . .Ich praca i umiej~tnoscj 
zawodowe nie sa w iaden sposob czescia ichprzyna,.. 
leznosci do AA. Otrzymuj,! wynagrodzenie za wy
konywanie zawodu, a nie za to, ze pozostaj'! trzeiwi 
w AA. Nie zawsze jest to rozumiane przez ich przy
jaciol ze Wspolnoty jak i wspolpracownikow. 
Niezwykle wazne wit;c jest, by jasno rozgraniczali 

8 

Regionalny rzecznik komisji moze zostac wy
brany lub mianowany przez Radt; Regionu. Podo
bnie, intergrupa moze powolac swojego rzecznika. 

3. Co robi Komisja Informacji Publicznej i Wspol
pracy zInnymi spozaAA? 

Najlepsz,! pomoC4 w tej kwestii jest "Poradnik 
CPC" (CPC Workbook), dostt;pny poprzez GSO. 
Podstawow'! regul,! jest praca z jedn,! grup,! profe
sjonalistow: najpierw sporz,!dzamy ich listt;, zarowno 
osob, jak organizacji, a potem czlonkowie komisji 
mog'!: 

a) nawi,!zac znajomosc (listown,!, telefoniczn,! 
lub osobist'!), 

b) zaproponowac spotkanie i rozmowt; 0 AA, 
lub prezentacjt; dla grupy profesjonalistow, 

c) zaprosic na otwarty mityng AA, 
d) dostarczyc literaturt; AA, opisuj,!C4 program 

12 Krokow, 
e) zacht;cac innych uczestnikow AA do sluzby 

innym alkoholikom. 

4. Dlaczego dzialalnoSi Komisji Informacji 
Publicznej i Wspolpracy z Innymi spoza AAjest 
waina? 

Profesjonalisci mog'! pomoc alkoholikom otwo
rzyc sit; na poslanie powrotu do zdrowia, niesione 
przez AA. Jest jeszcze wielu takich profesjonali
stow, ktorzy zbyt slabo alba wcale nie znaj,! AA. 
Otwarta informacja w przyjaznym duchu jest wit;c 
wci,!z potrzebna na zewn'!trz. 

5. Gdzie moina uzyskac dodatkowe informacje 
o Komisji Informacji Publicznej i Wspolpracy 
z Innymi spoza AA? 

Informacje dotycz'!ce sluzby Komisji Informacji 
Publicznej i Wspolpracy z Innymi spoza AA, a tak
ze zespolow regionalnych mozna uzyskac w Biurze 
Sluzby Krajowej AA w Polsce a takze w punktach 
informacyjno-kontaktowych regionow. 
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Komisje do Spraw Wspofpracy 
ze Srodowiskiem Profesjonalistow 

Rada Sluib Og6lnych w 1970 roku ustanowila 
Komisjt( ds. Wsp61pracy ze Srodowiskiem Profe
sjonalist6w (Committee on Cooperation With the 
Professional Community, CPC) . W 1971 roku Kon
ferencja Sluib Ogolnych poszla w jej slady, powo
lujqc swojq analogicznq komisj~. 

Wiele przedsi~wzi~e, kt6re niegdys mialy sluiyc 
informacji publicznej i wsp61pracy z instytucjami 
jawi si~ dzisiaj jako logicznie zwiqzane z dzialalno
sciq komisji. W strukturach Sluib Wsp6lnoty AA 
w Polsce istnieje Komisja Informacji Publicznej 
i W sp61pracy z Innymi spoza AA i regionalne ze
spoly informacji publicznej i wsp61pracy z innymi 
spozaAA. 

1. lakie cele majq realizowac regionalne lub 10-
kalne Zespoly Informacji Publicznej i Wspolpracy 
zInnymispozaAA? 

Czlonkowie tych zespol6w majq informowac 
o AA - gdzie nas moina znaleic, co robimy a czego 
nie. Celemjest nawiqzanie lepszej wsp61pracy mi~
dzy AA a profesjonalistami. 

Wiele regionalnych zespo16w udost~pnia na iy
czenie innym organizacjom materialy prezentujqce 
AA lub organizuje prezentacj~ w formie spotkania. 
Typowe spotkanie obejmuje jeden lub par~ film6w 
o AA i wystqpienia kilku alkoholik6w, wyjasniajq
ce, co AA robi a czego nie robi. 

Sprawdi w swojej ksiqice telefonicznej, czy 
znajdziesz tam numer AA. 

2. lak powstajq regionalne Zespoly Informacji 
Publicznej i W spolpracy z I nnymi spoza AA? 
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prac~ zawodowq i to, co robiq jako uczestnicy AA. 
Pomocq w tym rozgraniczeniu dla nich, jak i dla 

nas wszystkich moie bye rozdzial poswi~cony 
8 Tradycji z ksiqiki ,,12 Krok6w i 12 Tradycji", 
szczeg6lnie strony 169-171. 

5. Uezestnicy AA mogq brae udzial r6wniez w in
nyeh przedsifwzifciaeh zwiqzanyeh z alkoholi
zmem, pod warunkiem, i.e nie stwarza to wrazenia, 
i.e reprezentujq AA. 

Wielu z nas bierze udzial w r6inych przedsi~
wzi~ciach poza Wsp6lnotq, niosqc jako wolontariu
sze pomoc alkoholikom. W takiej dzialalnosci wy
st~pujemy zawsze jako osoby prywatne, nigdy jako 
uczestnicy AA lub reprezentanci jakichkolwiek 
struktur czy calej W sp6lnoty. Dla powodzenia ta
kich pozawspolnotowych dzialan naleiy ucinae 
wszelkie pr6by formalnego lub organizacyjnego 
wiqzania AA z jakimkolwiek, choeby najszlachet
niejszym, programem zewn~trznym. 

6. Nie nalezy dyskryminowae zadnej kategorii po
tencjalnych uezestnik6w AA, nawet tyeh, kt6rzy 
przyehodzq pod naciskiem prawa ezy instytucji. 

Choc sila naszego programu pol ega na dobrowol
nosci, wielu z nas po raz pierwszy przyszlo na rnityng 
z powodu nacisku innych ludzi lub okolicznoSci. Do
piero dluiszy wplyw AA ukazal nam prawdziwq natu
rt( naszej choroby. Widzqc innych alkoholik6w iyjq
cych trzeiwo i szcz~sliwie odkrywalismy w sobie pra
gnienie, by tei tak iye; rodzila si~ w nas wdzi~cznosc 
i ochota do uczestniczenia w mityngach. Nie mamy 
wi~c prawa odmawie wst~pu nikomu - bez wzgl~du 
na to dlaczego do nas przyszedl i z jakim nastawie
niem. Nie interesuje nas kto skierowal go do AA, inte
resuje nas czlowiek, kt6ry przychodzi. 

Niezaleinie od naszej opinii 0 nowo przyj~tych 
nie moiemy orzekae, kt6rzy z nich wyzdrowiejq ani 
nie mamy prawa decydowae jakich metod majq oni 
uiywac w trzeiwieniu. Wielu z nas potrzebowalo 
przeciei specjalnych form pomocy, jakich najlepiej 
jest szukae poza AA. ("Anonimowi Alkoholicy", 
str. 63,64, ,,12 Krok6w i 12 Tradycji" str. 62). 

7. W miarf jak dojrzewamy, stajemy sif bardziej 
elastyezni i pozbywamy sif obaw. 
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Ci, ktorzy dzi~ki AA uzyskali trzezwose musz'! 
pami~tae, ze to skromnose zjednuje przyjaciol AA, 
a nie samozadowolenie, arogancja i nieomylnose. 
Przekonanie, ze AA zna jedyny sposob na trzezwienie 
to egoistyczny luksus, na ktory W spolnota nie moze 
sobie pozwolie w rownym stopniu,jak na urazy. 

Wielu ludzi przychodz'!c do AA odczuwa wielk,! 
ulg~: znajdujemy w sobie powody do dumy, zaczy
namy budowae swoj,! dobr,! reputacj~, stopniowo 
usuwaj'!c wstyd pijanych dni. Takie uczucia mog'! 
latwo przerodzie si~ w niezwykle siln,! wdzi~cznose 
i wiemose AA - i wtedy, zanim si~ spostrzezemy, 
mozemy stae si~ zaborczy i uczuleni na punkcie 
Wspolnoty, takjakby byla ona ekskluzywnym klu
bern z monopolem na slusznose . 

Dopiero trzezwiej,!c spostrzegamy ,jak wielu z nas 
otrzymalo pomoc od swych rodzin, przyjaciol, szpita
Ii, lekarzy, duchownych. Uswiadamiamy sobie, ze 
wyrzucaj'!cy nas z pracy szef, zrz~dz,!cy krewny czy 
ostrzegaj'!cy nas policjant - wszyscy oni rowniez po
mogli nam zobaczye, ze mamy problem z piciem. Za
czynamy wtedy wyrastae z obronnej zaborczosci. Nie 
traqc wiary w AA pozbywamy si~ fanatyzmu i stra
chu, ze ktos spoza Wspolnoty przywlaszczy sobie jej 
osi,!gni~cia, lub odbierze nam swiezo uzyskan'! god
nose, wdzi~cznose i inne pozytywne uczucia. 1m dlu
zej jestesmy trzezwi, tym bardziej prawdopodobne, 
ze powiemy: "Wszystko, co sluzy zdrowieniu 
alkoholikow jest dobre, l,!cznie ze szpitalami, osrod
kami odwykowymi, przychodniami, religi,!, psychia
tric!, psychologi,! - no i oczywiscie z AA". Stajemy si~ 
wtedy bardziej "przyci'!gaj'!cym" (w duchu 11 Tra
dycji) przykladem skutecznosci programu AA. 

Pocz~tki wsp6'pracy: Bill, Bob i inni 

Zaraz na poczC!tku istnienia AA, wsp6lzalozyciele 
dali swietny przyklad prawidlowej wspolpracy z pro
fesjonalistami - niealkoholikami. Zarowno "Anoni
mowi Alkoholicy wkraczaj,! w dojrzalosC" jak i arty
kul Billa "B,!dzmy przyjaini wobec naszych przyja
ciol" (Grapevine, 1958) wypelnione S,! wdzi~czno
sci,!, jak,! W sp61nota obdarzyla liczne grono przyja
ciol z zewnl}trz. Ze skromnoscil} i zyczliwoscil} Bill 
i dr Bob przez cate zycie dokladali sil, by wspolpra
cowae z nimi, buduj,!c dla AA rozlegle wsparcie 
w roznych srodowiskach profesjonalistow. 
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do AA. Ale warto tez podkreslae, ze choe uczestni
cy AA probuj,! pomoc kazdemu przychodz'!cemu, 
to nie S,! w stanie zagwarantowae niczyjej przyszlej 
trzezwoSci (nawet swojej wlasnej !), ani zrobie nic 
wi~cej ponad dzielenie si~ doswiadczeniem z nowo 
przyj~tym. 

Warto w tym wszystkim pami~tae, ze AA nie 
ponosi odpowiedzialnosci za decyzje zadnego 
urz~dnika. 

19. Jakijest stosunek AA do rekolekcji, ruchow 
trzeiwosciowych i dzialan podejmowanych (bqdi 
nie) pod auspicjami wyznan religijnych? 

Nie rna zadnych formalnych stosunkow, podob
nie jak nie rna ich mi~dzy AA a Kosciolami, swi,!ty
niami, stowarzyszeniami etycznymi, humanistycz
nymi czy agnostycznymi, do ktorych uczestnicy AA 
mog'! nalezee. 

AA nie wspiera zadnych spotkan religijnych. 
Nie rna czegos takiego jak "rekolekcje AA" , podob
nie jak nie rna "schronisk AA", "osrodkow AA" 
i "szpitali AA" . 

20. Czy wspolpraca z profesjonalistami rzeczywi
scie przynosi jakies korzysci? 

Mamy przytlaczaj'!ce dowody na to, ze wspol
praca przynosi olbrzymie korzysci zarowno po
szczegolnym alkoholikom, jak i calemu AA. Przy
toczmy tekst ze Zlotu W spolnoty USA i Kanady 
w 1992 roku: "Niemal 113 zebranych otrzymala po
moc z zewn'!trz - medyczn'!, psychologiczn,!, du
chow'! czy inn'!, ktora to pomoc odegrala wazn,! rol~ 
w dotarciu do AA" . 

Wniosek z tego taki, ze bye moze ponad 1/3 na
szych czlonkow zyje i jest dzis trzezwa w AA dzi~ki 
wspolpracy z osobami z zewn'!trz zajmuj,!cymi si~ 
alkoholizmem. 

A przeciez nadal jeszcze czekajl} na pomoc mi
liony cierpi,!cych alkoholikow ... 
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trzymac zasady samowystarczalnosci. Jezeli placow
ka nie z::tda pieni~dzy za wynajem sali, to grupa po
winna znaleic inny sposob symbolicznej oplaty. 
Uczestniey AA praeuj::tey w plaeowee nie powinni 
uczestniczyc w powstawaniu grupy na jej terenie". 

16. Co moma zrobie, gdy grupa lub inne cialo AA 
znajdzie sif w powainym konflikcie z zewnftrznq 
organizacjq zajmujqcq sif alkoholizmem? 

Najlepsze efekty daje szczera, przyjazna, bezpo
srednia dyskusja. Cz~sto mandatariusz lub delegat 
(takie byly) z ochot::t podejmie si~ roli mediatora. 
Rozwi::tzanie takich sporow zalezy od woli porozu
mienia po obu stronach i umiej~tnosci sluchania 
siebie nawzajem. 

Powazne roznice zdari. biorq si~ cz~sto z niezna
jomosei faktow - zwyklego braku informacji. Przy
kladowo: osoby spoza AA mog::t nic nie wiedziec 
o Tradycjach, a uczestnicy AA mog::t nie znac prze
pisow i zwyczajow obowi::tzuj::tcych gdzie indziej. 
Wystarcza wtedy zwyczajna wymiana pogl::tdow 
i przedstawienie wzajemnych oczekiwan - problem 
zostaje wye1iminowany bez niczyjej krzywdy, 
a obie strony mog::t dalej pomagac alkoholikom, 
kazda na swoj sposob. 

17. Jak Wspolnota AA moze pomagae pacjentom 
opuszczajqcym szpitale, oddzioly odwykowe, itp.? 

Aby nie powstawala przerwa w trzeiwieniu pa
cjentow tych placowek, uczestnicy AA zglaszaj::t si~ 
ochotniczo jako "tymczasowy kontakt" i wprowa
dzaj::t ich do AA. Wiele grup lokalnych wypracowa
to sobie stale formy takiej dzialalnosci. ( ... ) 

18. Jakijest stosunekAA do ludzi pnychodzqcych 
do Wspolnoty pod pnymusem - np. gdy uczestnic
two w AAjest warunkiem zawieszenia wyroku lub 
zachowania pracy? 

Przede wszystkim AA przyjmuje alkoholika. 
Choc program AA jest dobrowolny, to wielu z nas 
pami~ta, z jak wielkim oporem przychodzilismy na 
pierwsze mityngi. Wiemy rowniez jak wielu z tych 
opieraj::tcych si~ zacz~lo z czasem, po okresie nieuf
nosci, stosowac program AA dobrowolnie. To s::t 
fakty, 0 ktorych nalezy mowic tym, ktorzy kieruj::t 
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Pytania i odpowiedzi dotycz<:lce wspotpracy 
AA z profesjonalistami 

- zwiqzane z najcz~sciej wyst~pujqcymi 
nieporozumieniami. 

1. Ktore z Tradycji AA nalezy stosowe, by dzialal
nose uczestnikow Wspolnoty w zewnfirznych pned
sifwzifciach niosqcych pomoc alkoholikom przy
nosilajak najlepsze efekty? 

Wszystkie, oczywiseie. Ale niektore z nich majq 
w tym wypadku szczegolne znaczenie: 

Pierwsza: przypomina, ze bezpieczenstwo AA 
jest wazniejsze od naszych osobistych pragnien. 

Druga: mowi::tca, ze zaden uczestnik AA nie 
moze zmuszac innego AA do podj~cia lub zaprze
stania jakiejkolwiek dzialalnosci. 

Trzecia: zgodnie z ni::t nie mozemy os::tdzac niczyje
go pragnienia zaprzestania picia. Taka potrzeba w wielu 
alkoholikach zyje, choe moze bye niewidoczna. 

Piqta: przypomina, ze jedynym celem AA jest 
niesienie poslania i nic wi~cej. 

Sz6sta: zaleca, by nigdy nie stwarzac wrazenia, 
ze AA jako calosc lub jakakolwiek jego cz~sc po
piera (lub zwa1cza!) ezy finansuje jakies zewn~trzne 
przedsi~wzi~cie, niezaleznie od naszego zdania 
o nim. Zwraca tez uwag~, ze szukanie prestizu 
zawsze stwarza problemy. 

Dziesiqta: przypomina, by nie wiklac imienia 
AA w zadne publiczne spory . 

ledenasta: mowi, ze w srodkach masowego 
przekazu powinnismy przyci::tgac do AA przez 
przedstawianie atrakcyjnosci naszej drogi zycia, 
zachowuj::tc przy tym osobist::t anonimowosc (za
rowno na antenie jak i w druku). 

Dwunasta: przypomina 0 pierwszenstwie zasad 
przed osobistymi ambicjami. 

2. Jakie wewnftrzne struktury AA angazujq sif 
na zewnqtrz w dzialania zwiqzane z problemem 
alkoholizmu? 
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Co najrnniej szese rodzajow: 
a) Indywidualni uczestnicy AA - wystl;puj'!c ja

ko prywatne osoby nie reprezentuj,!ce AA. 
b) Grupy AA. W lokalnych grupach mog'! ist

niee sluzby do tego powolane - wil;cej informacji na 
ten temat znajdziecie w broszurze "Grupa AA". 

c) Regiony, intergrupy i ich biura. W duzych 
miastach regiony maj,! swoje biura, z adresami po
danymi w ksi,!zce telefonicznej. Biura te, utrzymy
wane ze skladek grup, min. informuj,! telefonicznie 
potrzebuj'!cych 0 adresach mityngow. 

Wasz region lub intergrupa posiada wiadomosci 
o pozawspolnotowych dzialaniach na polu alkoholi
zmu podejmowanych w waszej okolicy i moze in
formowae 0 zapotrzebowaniu na tak,! sluzbl; chl;t
nych do jej podjl;cia. 

d) Komisje, zajmujqce si~ publicznq informa
cjq, wspolpracq z profesjonalistami, placowkami 
leczniczymi i wychowawczymi. Czlonkowie tych 
komisji - na szczeblu intergrupy, regionu lub krajo
wym - Set szczegolnie odpowiedzialni za wlasciwy 
ksztalt informacji publicznej na temat AA i powinni 
dbae 0 to, by informacja 0 Wspolnocie, szczegolnie 
o tym jak kierowae do niej, trafiala do wszystkich 
zainteresowanych. 

e) Sluzby krajowe i ich komisje. Set one przede 
wszystkim odpowiedzialne za wspolpracl; ze sluz
bami swiatowymi, poprzez Biuro Uslug Ogolnych 
(GSO) w Nowym 10rku i coroczn'! Swiatow,! Kon
ferencjl; Sluzb AA. lednak gdy lokalne sluzby AA 
nie prowadz'! takich dzialan, sluzby krajowe mog'! 
czasami pomagae tworz'!c odpowiednie komisje, 
prowadz'!c bezposrednio dzialalnose czy chociazby 
uzyczaj'!c lokali. 

Wasz delegat do sluzby krajowej posiada in
formacje, w jakiego rodzaju przedsil;wzil;ciach 
pozawspolnotowych oczekiwana i potrzebna jest 
pomocAA. 

f) Rada Sluzby Ogolnej (GSB) i Biuro Uslug 
Ogolnych (GSO). Rada utworzyla kornisje zajmuj,!ce 
sil; informacj,! publiczn'!, wspolpraq z placowkarni 
leczniczymi, zakladami kamymi, a takZe komisjl; 
ds. wspolpracy ze srodowiskiem profesjonalistow. 

Rada i Biuro utrzymuj'! scisl,! l'!cznose z krajowy
mi sieciami informacyjnymi i wydawnictwami, jak 
rowniez z organizacjarni rnil;dzynarodowyrni zajrnu
j,!cyrni sil; alkoholizmem. GSO organizuje rnityngi 
informacyjne, na ktorych profesjonalistom prezento-
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wany jest obraz AA. Publikuje rowniez periodyk 
"About AA", wysylany darmowo chl;tnym, oraz roz
syla listl; centralnych biur AA tym, ktorzy chq kiero
wac tam alkoholikow. 

Dodatkowo, na corocznych spotkaniach Konfe
rencji Sluzb Ogolnych tworzone Set komisje ds. pla
cowek leczniczych, zakladow kamych, informacji 
publicznej i wspolpracy ze srodowiskiem profesjo
nalistow. Konferencja zapoznaje sil; rowniez z pra
cami GSO i sugeruje wlasne rozwi,!zania*. 

3. Czy indywidualny uczestnik AA moie brae 
udzial w pracach legislacyjnych zwiqzanych 
z alkoholizmem? 

Prace takie wykraczaj,! poza podstawowy cel 
AA, tak jak okresla go Pi'!ta Tradycja. Prywatnie 
kazdy AA moze podejmowae dzialania za lub prze
ciw inicjatywom legislacyjnym, ale musi bye bar
dzo ostrozny, by nigdy nie wiklae w to swojego 
czlonkostwa w AA i nie sprawiae wrazenia, ze wy
stl;puje jako reprezentant AA. 

4. Czy uiywanie w aktach prawnych imienia AA 
jest zgodne z Tradycjami? 

Nie,jezeli rna to oznaczae, ze AA popiera lub l'!czy 
sil; z organarni panstwowyrni. Z,!danie, by uczestnicy 
AA zasiadali w kornisjach zwi'!Zanych z adrninistracj,! 
panstwow'! moze wymuszae jednoczesnie lamanie ich 
anonimowosci w srodkach masowego przekazu. 
Unikniemy tego, gdy czlonkowie takich komisji s,!je
dynie "trzeiwiej,!cyrni alkoholikarni" , "zdrowiej,!cyrni 
alkoholikarni" itp. (Podobnie ci z AA, ktorzy Set dorad
cami powinni bye przedstawiani jako "doradcy ds. al
koholizmu" , a nie jako "doradcy ds. AA"). 

5. Czy AA rekomenduje swych uczestnikow do 
prac w pozawspolnotowych przedsi~wzi~ciach 
antyalkoholowych? 

Nie, nie robi tego ani AAjako calose, ani zadnako
rnisja, biuro czy grupa. Indywidualni AA mog'! kogos 
rekomendowae, daj,!c jasno do zrozurnienia, ze jest to 
ich osobista rekomendacja, a nie z rarnienia AA. 

* Konferencja Sluzby Krajowej AA w Polsce utworzyla Komi* Inforrnacji Publicznej i Wspolpracy z Innymi spoza AA. 
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5. Czy AA rekomenduje swych uczestnikow do 
prac w pozawspolnotowych przedsi~wzi~ciach 
antyalkoholowych? 

Nie, nie robi tego ani AAjako calose, ani zadnako
rnisja, biuro czy grupa. Indywidualni AA mog'! kogos 
rekomendowae, daj,!c jasno do zrozurnienia, ze jest to 
ich osobista rekomendacja, a nie z rarnienia AA. 

* Konferencja Sluzby Krajowej AA w Polsce utworzyla Komi* Inforrnacji Publicznej i Wspolpracy z Innymi spoza AA. 
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6. Czy uczestnicy AA mogq sluiyi alkoholikom 
w instytucjach poza AA? 

Tak, jezeli chc,! i maj(! potrzebne kwalifikacje . 
Ale powinni robie to prywatnie, nie mieszaj'lc do 
tegoAA. 

7. Zdarza sif, ie uczestnik AA bfdqcy jednocze
snie profesjonalistq wystfpuje naforum Wspol
noty. Czy naleiy wtedy, w zapowiedzi lub w dru
kowanym programie, wspominai 0 jego pozycji 
zawodowej? 

Jezeli on lub ona wystc:puje jako uczestnik AA 
podajemy jedynie imic: oraz nazwc: grupy czy miasta 
- bez zadnych pozawspolnotowych powi'lzan. 
W AA nie rna grubych ryb, jestesmy wszyscy rowni 
- po prostu uczestnicy AA. Komitet organizacyjny 
takiego spotkania ponosi odpowiedzialnose za 
ochronc: anonimowosci wszystkich uczestnikow. 

Na takim spotkaniu moze wyst'!pic ktos w cha
rakterze specjalisty spoza AA: mozna wtedy przed
stawiaj'lc go uzye peIne go nazwiska, funkcji i insty
tucji, ktor'! reprezentuje - ale wtedy nie wspomina
my oczywiscie 0 jego ewentualnym uczestnictwie 
we Wspolnocie. 

Idealem byloby bardzo staranne rozgraniczenie 
w przyszlosci tych dwoch przypadkow. 

8. Czy uczestnik AA pracujqcy w instytucjach 
panstwowych lub organizacjach niosqcych pomoc 
alkoholikom niesie tym samym poslanie 
Dwunastego Kroku? 

Nie. Wielu z bc:dllcych w tej sytuacji aowcow 
tlumaczy to tak, ze ich praca zawodowa polega na 
kierowaniu do AA, stwarzaj'lc mozliwosc niesienia 
poslania innym - ale oni sami wykonuj'lc pracc: po
slania nie niosll. 

Tradycj(! AA jest, ze nikt nie jest oplacany za 
wykonywanie Dwunastego Kroku. Czc:sto mowi
my, ze pozostajemy trzeiwijedynie dzic:ki dawaniu . 
Terapeuta, prawnik czy lekarz dostaje wynagrodze
nie za prac~ i dlatego nie niesie poslania. 

Zdarza sic:, oczywiscie, ze np. pracownik pomocy 
spolecznej i jednoczesnie uczestnik AA spotyka 
osobc: z powainym problemem alkoholowym i ulega 
pokusie, by podzielic sic: z ni'l swoim osobistym do-
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swiadczeniem. Wielokrotne doswiadczenie pokaza-
10, ze efekty takiego dzialania mog'l nie przyniese 
korzysci zarowno pracownikowi, jak i tej osobie. 
Ten drugi zaczyna odbierae AA jako czc:se systemu 
opieki spolecznej: stwarza to zafalszowany obraz, 
w ktorym pomieszane S'l role zawodowego pracow
nika socjalnego i aowskiego sponsora. 

Udowodniono wiele razy, ze lepiej jest jawnie 
i bezposrednio skierowae tak'l osobc: do AA: stwo
rzy sic: wtedy mozliwose Dwunastego Kroku, ale 
jego wykonaniem zajmie sic: ktos inny, bc:d(!cy jedy
nie Anonimowym Alkoholikiem. Jezeli dojdzie do 
spotkania kieruj'lcego do AA profesjonalisty ze 
skierowanll przez niego osob(! na mityngu, to rna on 
szansc: wytlumaczye, ze jest tu dla swojego wlasne
go zdrowienia, a AA nie jest wlasciwym miejscem 
do prowadzenia pracy zawodowej. 

Rzecz jasna, powyzsze uwagi nie zabraniaj'l pro
fesjonalistom niesc poslania AA poza swoj'l praq 
zawodowll. 

9. Czy grupa, intergrupa lub komisja AA moie 
skierowai alkoholika lub jego rodzinf do instytucji 
pozaAA? 

Oczywiscie, tak. Gdy potrzebujll oni profesjo
nalnej pomocy spoza zakresu dzialalnosci Wspol
noty - np. opieki medycznej, dentystycznej, porady 
prawnej, zawodowej, czy pomocy socjalnej - to 
uczestnicy AA kieruj'l do odpowiednich instytucji. 
Rodziny otrzymujll informacje 0 AI-Anon i Alateen. 

Pomoc w znalezieniu fachowej opieki nie zdej
muje z nas obowi'lzku niesienia poslania AA i rzetel
nego sponsorowania. Nie jest dobrze, gdy odsylamy 
alkoholika gdzie indziej z powodu braku czasu alba 
dlatego, ze sprawia klopoty i jest wymagaj(!cy. Prze
ciez wielu z nas pamic:ta, jak wiele zyczliwosci 
i cierpliwosci okazano nam, gdy przyszlismy do AA. 

Odklld rozne instytucje i osoby zaczc:ly przysy
lac alkoholikow do nas to mamy tez obowillzek 
dbac, by srodowiska profesjonalistow wiedzialy, 
jak do AA trafic. Aktualna lista mityngow i telefony 
kontaktowe powinny trafiac do wszystkich zajmuj(!
cych sic: alkoholizmem. 

10. Czy AA moie uczestniczyi wspolnie z innymi 
instytucjami w dzialalnosci informacyjnej i pro
gramach przeciwdzialania alkoholizmowi? 
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Tylko wtedy, gdy nie rna w'!tpliwosci, ze AA nie 
jest w iaden spos6b pol(!czone z nimi, nie popiera ich 
i gdy takie wsp61dzialanie nie wci,!ga AA w spory 
publiczne. Powinnismy stale podkreslae wyj(!tkowy, 
nieprofesjonalny charakter AA, jego samowystar
czalnose finansow(!, oraz wyrainie zaznaczae co robi 
i czego nie robi AA. 

Wymogi te nie zabraniaj(! nikomu niesienia posla
nia podczas publicznych wyst(!pien razem z ludimi 
spoza W sp6lnoty - pod warunkiem jednoznacznego 
uwypuklenia, ze AAjest odrt(bn(!, nie pol(!czon(! z ni
czym ajedynie wsp6lpracujqq calosci(!, ajej uczest
nicy wystt(puj(! w swoim imieniu, nie reprezentuj(!c 
zadnej grupy, komisji, biura czy AA jako calosci. 

Jak uczy doswiadczenie - AA nie powinno bye 
powi'!zane z zadnym innym przedsit(wzit(ciem. 
Zadna sluiba kontaktowa ani zadna sluiba centralna 
(region, intergrupa) nie powinna bye ulokowana pod 
wsp6lnym adresem z jak<lkolwiek instytucjq zajmu
jqcq sit( problemami alkoholizmu. Nie powinna tez 
dzialae w jakimkolwiek klubie dla alkoholik6w. Ta
ka lokalizacja sugeruje powi(!zanie, co nikomu na 
dobre nie wychodzi. 

11. Co moie zrobie Wspolnota,jeieli imif AA zo
stanie powiqzane z jakims przedsifwzieciem do
chodowym? 

Przede wszystkim naleiy spr6bowae przerwae ta
kie powi(!Zanie. Zwykle wystarcza przyjazna, uczciwa, 
bezposrednia rozmowa. Nie mozemy oczekiwae od in
nych automatycznego zrozumienia naszych Tradycji 
i ich wagi dla istnienia Wsp6lnoty. To na nas ciqZy od
powiedzialnose, by spokojnie i cierpliwie wciqZ na no
wo je wyjasniae. Wit(kszose instytucji jest w tym 
wzglt(dzie cht(tna do wsp6lpracy. Czasem jednak ko
nieczne jest - jako ostateczny srodek - publiczne 
oswiadczenie. Powinno ono bye przyjazne w tonie 
i wyjasniae, ie AA nie jest zwiqzane z iadnym innym 
przedsit(wzit(ciem, nie zabiega 0 publiczne fundusze 
i przyjmuje wplaty jedynie od wlasnych uczestnik6w. 
Nalezy zaznaczye, ze AA ani nie popiera, ani nie zwal
cza zadnych dzialan wobec alkoholik6w. Mozemy 
wsp61pracowae - ale nigdy z nikim sit( nie lqczymy. 

12. Czy ogloszenia 0 przedsifwzifciach poza
wspolnotowych mogq bye podawane na mityngach 
albo drukowane w pismach AA? 
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To zalezy od wewn~trznych decyzji grupy czy pi
sma. W kazdym takim przypadku nalezy unikac 14-
czenia si~, popierania czy zwalczania czegokolwiek. 

13. Czy grupa AA moie przyjqc pomoc w postaci 
darmowej literatury, druku, poiyczki czy darowi
zny, jeieli ofiarodawcq jest osoba lub instytucja 
spozaAA? 

Nie. Tradycja Siodma mowi: "Kazda grupa po
winna bye samowystarczalna i nie powinna przyj
mowae dotacji z zewn'!trz". Wi~cej informacji na 
ten temat - w ,,12 Krokow i 12 Tradycji" (str. 160). 

Jezeli nie stae grupy na literatur~, to z pewnosci,! 
moze jej pomoc Biuro Sluzby Krajowej AA,jakas in
na s,!siedzka grupa, region lub intergrupa. Znizki na 
literatur~ mog'! otrzymae instytucje i publiczne sluz
by infonnacyjne. 

Zwyczajowo, nawet grupy, ktorym udost~pnio
no lokal za darmo, wplacaj4 niewielkie, regularne 
datki jako symboliczny czynsz. Nauka odpowie
dzialnosci za placenie rachunkow jest cz~sci,! na
szego procesu zdrowienia. 

14. Czy grupy lub ciala AA mogq posiadac lub za
rzqdzac szpitalami i osrodkami odwykowymi? 

Zgodnie z Tradycjami - nie . 

15. Czy grupy AA majqce regularne mityngi 
w szpitalach, na oddzialach detoksykacyjnych, 
w otwarych i zamkniftych osrodkach odwykowych, 
centrach rehabilitacyjnych czy noclegowniach nie 
wiqiq sif tym samym z tymi instytucjami? 

Sytuacja grup AA w osrodkach leczniczych zosta
la wyjasniona przez takie zalecenie Konferencji 
Sluzb Ogolnych z 1978 roku: "Uczestnicy AA wyst~
puj,!cy z prosb4 0 umozliwienie zalozenia grupy AA 
na terenie placowki leczniczej, w rozmowach z admi
nistracj,! powinni podkreslae niezaleznose grupy, jak 
i to, co AA moze, a czego nie moze robie (Tradycje). 
Powinni oni takze dobrze zapoznae si~ z przepisami 
i zasadarni obowi'lZuj4Cymi na terenie placowki. Gdy 
obopolna zgoda zostanie osi,!gni~ta, to waine jest, by 
podzielili si~ swoj,! wiedz,! na ten temat z tymi, kto
rzy b~d4 brae udzial w mityngach. Sugeruje si~, by 
grupy na terenie placowek leczniczych staraly si~ 
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trzymac zasady samowystarczalnosci. Jezeli placow
ka nie z::tda pieni~dzy za wynajem sali, to grupa po
winna znaleic inny sposob symbolicznej oplaty. 
Uczestniey AA praeuj::tey w plaeowee nie powinni 
uczestniczyc w powstawaniu grupy na jej terenie". 

16. Co moma zrobie, gdy grupa lub inne cialo AA 
znajdzie sif w powainym konflikcie z zewnftrznq 
organizacjq zajmujqcq sif alkoholizmem? 

Najlepsze efekty daje szczera, przyjazna, bezpo
srednia dyskusja. Cz~sto mandatariusz lub delegat 
(takie byly) z ochot::t podejmie si~ roli mediatora. 
Rozwi::tzanie takich sporow zalezy od woli porozu
mienia po obu stronach i umiej~tnosci sluchania 
siebie nawzajem. 

Powazne roznice zdari. biorq si~ cz~sto z niezna
jomosei faktow - zwyklego braku informacji. Przy
kladowo: osoby spoza AA mog::t nic nie wiedziec 
o Tradycjach, a uczestnicy AA mog::t nie znac prze
pisow i zwyczajow obowi::tzuj::tcych gdzie indziej. 
Wystarcza wtedy zwyczajna wymiana pogl::tdow 
i przedstawienie wzajemnych oczekiwan - problem 
zostaje wye1iminowany bez niczyjej krzywdy, 
a obie strony mog::t dalej pomagac alkoholikom, 
kazda na swoj sposob. 

17. Jak Wspolnota AA moze pomagae pacjentom 
opuszczajqcym szpitale, oddzioly odwykowe, itp.? 

Aby nie powstawala przerwa w trzeiwieniu pa
cjentow tych placowek, uczestnicy AA zglaszaj::t si~ 
ochotniczo jako "tymczasowy kontakt" i wprowa
dzaj::t ich do AA. Wiele grup lokalnych wypracowa
to sobie stale formy takiej dzialalnosci. ( ... ) 

18. Jakijest stosunekAA do ludzi pnychodzqcych 
do Wspolnoty pod pnymusem - np. gdy uczestnic
two w AAjest warunkiem zawieszenia wyroku lub 
zachowania pracy? 

Przede wszystkim AA przyjmuje alkoholika. 
Choc program AA jest dobrowolny, to wielu z nas 
pami~ta, z jak wielkim oporem przychodzilismy na 
pierwsze mityngi. Wiemy rowniez jak wielu z tych 
opieraj::tcych si~ zacz~lo z czasem, po okresie nieuf
nosci, stosowac program AA dobrowolnie. To s::t 
fakty, 0 ktorych nalezy mowic tym, ktorzy kieruj::t 
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Pytania i odpowiedzi dotycz<:lce wspotpracy 
AA z profesjonalistami 

- zwiqzane z najcz~sciej wyst~pujqcymi 
nieporozumieniami. 

1. Ktore z Tradycji AA nalezy stosowe, by dzialal
nose uczestnikow Wspolnoty w zewnfirznych pned
sifwzifciach niosqcych pomoc alkoholikom przy
nosilajak najlepsze efekty? 

Wszystkie, oczywiseie. Ale niektore z nich majq 
w tym wypadku szczegolne znaczenie: 

Pierwsza: przypomina, ze bezpieczenstwo AA 
jest wazniejsze od naszych osobistych pragnien. 

Druga: mowi::tca, ze zaden uczestnik AA nie 
moze zmuszac innego AA do podj~cia lub zaprze
stania jakiejkolwiek dzialalnosci. 

Trzecia: zgodnie z ni::t nie mozemy os::tdzac niczyje
go pragnienia zaprzestania picia. Taka potrzeba w wielu 
alkoholikach zyje, choe moze bye niewidoczna. 

Piqta: przypomina, ze jedynym celem AA jest 
niesienie poslania i nic wi~cej. 

Sz6sta: zaleca, by nigdy nie stwarzac wrazenia, 
ze AA jako calosc lub jakakolwiek jego cz~sc po
piera (lub zwa1cza!) ezy finansuje jakies zewn~trzne 
przedsi~wzi~cie, niezaleznie od naszego zdania 
o nim. Zwraca tez uwag~, ze szukanie prestizu 
zawsze stwarza problemy. 

Dziesiqta: przypomina, by nie wiklac imienia 
AA w zadne publiczne spory . 

ledenasta: mowi, ze w srodkach masowego 
przekazu powinnismy przyci::tgac do AA przez 
przedstawianie atrakcyjnosci naszej drogi zycia, 
zachowuj::tc przy tym osobist::t anonimowosc (za
rowno na antenie jak i w druku). 

Dwunasta: przypomina 0 pierwszenstwie zasad 
przed osobistymi ambicjami. 

2. Jakie wewnftrzne struktury AA angazujq sif 
na zewnqtrz w dzialania zwiqzane z problemem 
alkoholizmu? 
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Ci, ktorzy dzi~ki AA uzyskali trzezwose musz'! 
pami~tae, ze to skromnose zjednuje przyjaciol AA, 
a nie samozadowolenie, arogancja i nieomylnose. 
Przekonanie, ze AA zna jedyny sposob na trzezwienie 
to egoistyczny luksus, na ktory W spolnota nie moze 
sobie pozwolie w rownym stopniu,jak na urazy. 

Wielu ludzi przychodz'!c do AA odczuwa wielk,! 
ulg~: znajdujemy w sobie powody do dumy, zaczy
namy budowae swoj,! dobr,! reputacj~, stopniowo 
usuwaj'!c wstyd pijanych dni. Takie uczucia mog'! 
latwo przerodzie si~ w niezwykle siln,! wdzi~cznose 
i wiemose AA - i wtedy, zanim si~ spostrzezemy, 
mozemy stae si~ zaborczy i uczuleni na punkcie 
Wspolnoty, takjakby byla ona ekskluzywnym klu
bern z monopolem na slusznose . 

Dopiero trzezwiej,!c spostrzegamy ,jak wielu z nas 
otrzymalo pomoc od swych rodzin, przyjaciol, szpita
Ii, lekarzy, duchownych. Uswiadamiamy sobie, ze 
wyrzucaj'!cy nas z pracy szef, zrz~dz,!cy krewny czy 
ostrzegaj'!cy nas policjant - wszyscy oni rowniez po
mogli nam zobaczye, ze mamy problem z piciem. Za
czynamy wtedy wyrastae z obronnej zaborczosci. Nie 
traqc wiary w AA pozbywamy si~ fanatyzmu i stra
chu, ze ktos spoza Wspolnoty przywlaszczy sobie jej 
osi,!gni~cia, lub odbierze nam swiezo uzyskan'! god
nose, wdzi~cznose i inne pozytywne uczucia. 1m dlu
zej jestesmy trzezwi, tym bardziej prawdopodobne, 
ze powiemy: "Wszystko, co sluzy zdrowieniu 
alkoholikow jest dobre, l,!cznie ze szpitalami, osrod
kami odwykowymi, przychodniami, religi,!, psychia
tric!, psychologi,! - no i oczywiscie z AA". Stajemy si~ 
wtedy bardziej "przyci'!gaj'!cym" (w duchu 11 Tra
dycji) przykladem skutecznosci programu AA. 

Pocz~tki wsp6'pracy: Bill, Bob i inni 

Zaraz na poczC!tku istnienia AA, wsp6lzalozyciele 
dali swietny przyklad prawidlowej wspolpracy z pro
fesjonalistami - niealkoholikami. Zarowno "Anoni
mowi Alkoholicy wkraczaj,! w dojrzalosC" jak i arty
kul Billa "B,!dzmy przyjaini wobec naszych przyja
ciol" (Grapevine, 1958) wypelnione S,! wdzi~czno
sci,!, jak,! W sp61nota obdarzyla liczne grono przyja
ciol z zewnl}trz. Ze skromnoscil} i zyczliwoscil} Bill 
i dr Bob przez cate zycie dokladali sil, by wspolpra
cowae z nimi, buduj,!c dla AA rozlegle wsparcie 
w roznych srodowiskach profesjonalistow. 
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do AA. Ale warto tez podkreslae, ze choe uczestni
cy AA probuj,! pomoc kazdemu przychodz'!cemu, 
to nie S,! w stanie zagwarantowae niczyjej przyszlej 
trzezwoSci (nawet swojej wlasnej !), ani zrobie nic 
wi~cej ponad dzielenie si~ doswiadczeniem z nowo 
przyj~tym. 

Warto w tym wszystkim pami~tae, ze AA nie 
ponosi odpowiedzialnosci za decyzje zadnego 
urz~dnika. 

19. Jakijest stosunek AA do rekolekcji, ruchow 
trzeiwosciowych i dzialan podejmowanych (bqdi 
nie) pod auspicjami wyznan religijnych? 

Nie rna zadnych formalnych stosunkow, podob
nie jak nie rna ich mi~dzy AA a Kosciolami, swi,!ty
niami, stowarzyszeniami etycznymi, humanistycz
nymi czy agnostycznymi, do ktorych uczestnicy AA 
mog'! nalezee. 

AA nie wspiera zadnych spotkan religijnych. 
Nie rna czegos takiego jak "rekolekcje AA" , podob
nie jak nie rna "schronisk AA", "osrodkow AA" 
i "szpitali AA" . 

20. Czy wspolpraca z profesjonalistami rzeczywi
scie przynosi jakies korzysci? 

Mamy przytlaczaj'!ce dowody na to, ze wspol
praca przynosi olbrzymie korzysci zarowno po
szczegolnym alkoholikom, jak i calemu AA. Przy
toczmy tekst ze Zlotu W spolnoty USA i Kanady 
w 1992 roku: "Niemal 113 zebranych otrzymala po
moc z zewn'!trz - medyczn'!, psychologiczn,!, du
chow'! czy inn'!, ktora to pomoc odegrala wazn,! rol~ 
w dotarciu do AA" . 

Wniosek z tego taki, ze bye moze ponad 1/3 na
szych czlonkow zyje i jest dzis trzezwa w AA dzi~ki 
wspolpracy z osobami z zewn'!trz zajmuj,!cymi si~ 
alkoholizmem. 

A przeciez nadal jeszcze czekajl} na pomoc mi
liony cierpi,!cych alkoholikow ... 
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Komisje do Spraw Wspofpracy 
ze Srodowiskiem Profesjonalistow 

Rada Sluib Og6lnych w 1970 roku ustanowila 
Komisjt( ds. Wsp61pracy ze Srodowiskiem Profe
sjonalist6w (Committee on Cooperation With the 
Professional Community, CPC) . W 1971 roku Kon
ferencja Sluib Ogolnych poszla w jej slady, powo
lujqc swojq analogicznq komisj~. 

Wiele przedsi~wzi~e, kt6re niegdys mialy sluiyc 
informacji publicznej i wsp61pracy z instytucjami 
jawi si~ dzisiaj jako logicznie zwiqzane z dzialalno
sciq komisji. W strukturach Sluib Wsp6lnoty AA 
w Polsce istnieje Komisja Informacji Publicznej 
i W sp61pracy z Innymi spoza AA i regionalne ze
spoly informacji publicznej i wsp61pracy z innymi 
spozaAA. 

1. lakie cele majq realizowac regionalne lub 10-
kalne Zespoly Informacji Publicznej i Wspolpracy 
zInnymispozaAA? 

Czlonkowie tych zespol6w majq informowac 
o AA - gdzie nas moina znaleic, co robimy a czego 
nie. Celemjest nawiqzanie lepszej wsp61pracy mi~
dzy AA a profesjonalistami. 

Wiele regionalnych zespo16w udost~pnia na iy
czenie innym organizacjom materialy prezentujqce 
AA lub organizuje prezentacj~ w formie spotkania. 
Typowe spotkanie obejmuje jeden lub par~ film6w 
o AA i wystqpienia kilku alkoholik6w, wyjasniajq
ce, co AA robi a czego nie robi. 

Sprawdi w swojej ksiqice telefonicznej, czy 
znajdziesz tam numer AA. 

2. lak powstajq regionalne Zespoly Informacji 
Publicznej i W spolpracy z I nnymi spoza AA? 
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prac~ zawodowq i to, co robiq jako uczestnicy AA. 
Pomocq w tym rozgraniczeniu dla nich, jak i dla 

nas wszystkich moie bye rozdzial poswi~cony 
8 Tradycji z ksiqiki ,,12 Krok6w i 12 Tradycji", 
szczeg6lnie strony 169-171. 

5. Uezestnicy AA mogq brae udzial r6wniez w in
nyeh przedsifwzifciaeh zwiqzanyeh z alkoholi
zmem, pod warunkiem, i.e nie stwarza to wrazenia, 
i.e reprezentujq AA. 

Wielu z nas bierze udzial w r6inych przedsi~
wzi~ciach poza Wsp6lnotq, niosqc jako wolontariu
sze pomoc alkoholikom. W takiej dzialalnosci wy
st~pujemy zawsze jako osoby prywatne, nigdy jako 
uczestnicy AA lub reprezentanci jakichkolwiek 
struktur czy calej W sp6lnoty. Dla powodzenia ta
kich pozawspolnotowych dzialan naleiy ucinae 
wszelkie pr6by formalnego lub organizacyjnego 
wiqzania AA z jakimkolwiek, choeby najszlachet
niejszym, programem zewn~trznym. 

6. Nie nalezy dyskryminowae zadnej kategorii po
tencjalnych uezestnik6w AA, nawet tyeh, kt6rzy 
przyehodzq pod naciskiem prawa ezy instytucji. 

Choc sila naszego programu pol ega na dobrowol
nosci, wielu z nas po raz pierwszy przyszlo na rnityng 
z powodu nacisku innych ludzi lub okolicznoSci. Do
piero dluiszy wplyw AA ukazal nam prawdziwq natu
rt( naszej choroby. Widzqc innych alkoholik6w iyjq
cych trzeiwo i szcz~sliwie odkrywalismy w sobie pra
gnienie, by tei tak iye; rodzila si~ w nas wdzi~cznosc 
i ochota do uczestniczenia w mityngach. Nie mamy 
wi~c prawa odmawie wst~pu nikomu - bez wzgl~du 
na to dlaczego do nas przyszedl i z jakim nastawie
niem. Nie interesuje nas kto skierowal go do AA, inte
resuje nas czlowiek, kt6ry przychodzi. 

Niezaleinie od naszej opinii 0 nowo przyj~tych 
nie moiemy orzekae, kt6rzy z nich wyzdrowiejq ani 
nie mamy prawa decydowae jakich metod majq oni 
uiywac w trzeiwieniu. Wielu z nas potrzebowalo 
przeciei specjalnych form pomocy, jakich najlepiej 
jest szukae poza AA. ("Anonimowi Alkoholicy", 
str. 63,64, ,,12 Krok6w i 12 Tradycji" str. 62). 

7. W miarf jak dojrzewamy, stajemy sif bardziej 
elastyezni i pozbywamy sif obaw. 
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2. AA z nikim nie rywalizuje. 

To, ze potrafimy pomoc innym akoholikom nie 
wynika ani z wiedzy naukowej ani fachowej. J ako 
Anonimowi Alkoholicy ograniczamy sit; do dziele
nia sit; nabyt'! bezposrednio wiedz,! 0 cierpieniu al
koholika ijego zdrowieniu. 

My, uczestnicy AA, posiadamy jedn,!, wyj'!tkow'! 
kwalifikacjt;, by pomagac pij,!cym - to, oczywiscie 
nasze osobiste doswiadczenie. Sami przeszlismy 
przez piekio. Obok dzialalnosci specyficznej dla AA 
mozemy oczywiscie winny sposob pomagac alkoho
likom, nie zapominaj,!c jednakZe 012 Tradycjach. 

Te Tradycje, ktore mowi,! 0 samowystarczal
nosci finansowej, nie pobieraniu oplat za nasz'! 
dzialalnosc, unikaniu polemik czy l,!czeniu sit; 
z kimkolwiek wskazuj'! rowniez, bysmy jako AA 
nie krytykowali, przeszkadzali lub utrudniali jak,!
kolwiek dzialalnosc nios,!C4 pomoc alkoholikom. 
Najlepiej sluzymy nie przez rozdzielanie s,!dow ale 
po prostu dziel,!c sit; osobistym doswiadczeniem. 

3. Organizacje i profesjonalisci spoza AA nie sq 
zobowiqzani do przestrzegania Tradycji. Tradycje 
AA sq wylqcznie dla AA. 

Dobrze jest jednak, gdy osoby i instytucje, z ktory
mi wspolpracujemy zostan,! zaznajomione z Trady
cjami - wspolne dzialania S,! wtedy efektywniejsze. 

4. Uczestnicy AA, ktorzy sqjednocZeSnie profesjo
nalistami muszq dbac 0 to, by zawsze jasno okre
slac, w jakim charakterze wyst?pujq. 

Wsrod uczestnikow AA znajduj,! sit; zawodowi 
psychiatrzy, lekarze roznych specjalnosci, duchowni, 
prawnicy, pracownicy socjalni, kuratorzy, pielt;
gniarki, nauczyciele, adwokaci, dzialacze lokalni, 
kierownicy, administratorzy, kadrowcy itp. Wielu 
z nich - obok osobistego uczestnictwa w AA - bie
rze udzial w innych przedsit;wzit;ciach, zwi'!zanych 
z problemem alkoholizmu . .Ich praca i umiej~tnoscj 
zawodowe nie sa w iaden sposob czescia ichprzyna,.. 
leznosci do AA. Otrzymuj,! wynagrodzenie za wy
konywanie zawodu, a nie za to, ze pozostaj'! trzeiwi 
w AA. Nie zawsze jest to rozumiane przez ich przy
jaciol ze Wspolnoty jak i wspolpracownikow. 
Niezwykle wazne wit;c jest, by jasno rozgraniczali 
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Regionalny rzecznik komisji moze zostac wy
brany lub mianowany przez Radt; Regionu. Podo
bnie, intergrupa moze powolac swojego rzecznika. 

3. Co robi Komisja Informacji Publicznej i Wspol
pracy zInnymi spozaAA? 

Najlepsz,! pomoC4 w tej kwestii jest "Poradnik 
CPC" (CPC Workbook), dostt;pny poprzez GSO. 
Podstawow'! regul,! jest praca z jedn,! grup,! profe
sjonalistow: najpierw sporz,!dzamy ich listt;, zarowno 
osob, jak organizacji, a potem czlonkowie komisji 
mog'!: 

a) nawi,!zac znajomosc (listown,!, telefoniczn,! 
lub osobist'!), 

b) zaproponowac spotkanie i rozmowt; 0 AA, 
lub prezentacjt; dla grupy profesjonalistow, 

c) zaprosic na otwarty mityng AA, 
d) dostarczyc literaturt; AA, opisuj,!C4 program 

12 Krokow, 
e) zacht;cac innych uczestnikow AA do sluzby 

innym alkoholikom. 

4. Dlaczego dzialalnoSi Komisji Informacji 
Publicznej i Wspolpracy z Innymi spoza AAjest 
waina? 

Profesjonalisci mog'! pomoc alkoholikom otwo
rzyc sit; na poslanie powrotu do zdrowia, niesione 
przez AA. Jest jeszcze wielu takich profesjonali
stow, ktorzy zbyt slabo alba wcale nie znaj,! AA. 
Otwarta informacja w przyjaznym duchu jest wit;c 
wci,!z potrzebna na zewn'!trz. 

5. Gdzie moina uzyskac dodatkowe informacje 
o Komisji Informacji Publicznej i Wspolpracy 
z Innymi spoza AA? 

Informacje dotycz'!ce sluzby Komisji Informacji 
Publicznej i Wspolpracy z Innymi spoza AA, a tak
ze zespolow regionalnych mozna uzyskac w Biurze 
Sluzby Krajowej AA w Polsce a takze w punktach 
informacyjno-kontaktowych regionow. 
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W strukturach sluzb Wsp6lnoty AA w Polsce ist
nieje Komisja Informacji Publicznej i Wsp61pracy 
z Innymi spoza AA Sluzby Krajowej AA w Polsce, 
kt6ra sklada si~ z delegat6w z poszczeg6lnych regio
n6w AA oraz powiemik6w skierowanych do pracy 
w komisji. Komisja zajmuje si~ caloksztaltem spraw 
informacyjnych 0 AA na forum publicznym oraz 
wsp61pracq z innymi spoza AA: profesjonalistami, 
plac6wkami leczniczymi, zakladami kamymi, me
diami itp. dlajedynego i gl6wnego celu AA wynika
jqcego z V Tradycji AA. 

Regionalne Zespoly ds. Informacji Publicznej 
i Wsp61pracy z Innymi spoza AA zajmujq si~ mi~
dzy innymi organizowaniem mityng6w informacyj
nych dla lekarzy, duchownych, srodowisk prawni
czych, policji i szkolnictwa, kontaktami z lokalnq 
prasqitd. 

Doswiadczenie AA 

W wielu krajach nast~puje gwaltowna zmiana 
postrzegania zjawiska alkoholizmu. Nawet w obr~
bie AA spojrzenie na alkoholizm zmienia si~ nie
ustannie. We wczesnych latach istnienia AA niekt6-
rzy uczestnicy podejmowali si~ roli "domoroslych" 
lekarzy wsr6d pacjent6w oddzia16w detoksykacyj
nych, gdyz nikt inny si~ tym nie zajmowal. Byli tez 
tacy, co dostarczali jedzenia czy udzielali pozyczek 
zubozalym alkoholikom. 

Dzis AA nie udziela tego rodzaju wsparcia, zaj
mujq si~ nimi osoby fachowo przygotowane. W bro
szurach np. "Rzut oka na AA" czy "Grupa AA" 
mozna dowiedziec si~, co robi AA, a czego nie. 
W chwili obecnej najwi~ksze doswiadczenie we 
wsp61pracy z profesjonalistami posiada Komisja In
formacji Publicznej i W sp61pracy z Innymi spoza 
AA Sluzby Krajowej AA i regionalne Zespoly In
formacji Publicznej i W sp61pracy z Innymi spoza 
AA. Na ich staraniach 0 zachowanie litery i ducha 
Dwunastu Tradycji oparte Sq ponizsze uwagi. 

1. Nie istniejq zadne sztywne zasady, ktore moz
na by stosowac we wszystkich przypadkach -
zwlaszcza je.sli chodzi 0 rozroznienie mifdzy 
wspolpracq, a nie lqczeniem sif. 

Ze wzgl~du na to, ze w r6znych sytuacjach i okre
sach mamy do czynienia z odmiennymi okoliczno
sciami wsp61pracy, kazdy przypadek nalezy oceniac 
osobno. Pomaga w tym znajomosc doswiadczen 
AA. Broszura, kt6rq czytacie, oparta w duzej mierze 
na Dwunastu Tradycjach, przedstawia wynikajqce 
z nich podstawowe zasady. Bardziej szczeg610we 
wyjasnienia znajdziecie w tekstach ir6dlowych AA 
- ,,12 Krok6w i 12 Tradycji" i w "Anonimowi Alko
holicy wkraczajq w dojrzalosc" . 
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DWANASCIE KROKOW 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW 

1. Przyznalismy, ze jestdmy bezsilni wobec 
alkoholu, ze przestalismy kierowac wlasnym zyciem. 

2. Uwierzylismy, ze Sib Wi~ksza od nas samych 
moze przywrocic nam zdrowie. 

3. Postanowilismy powierzyc nasz'! wol~ i nasze 
zycie opiece Boga,jakkoiwiek Go pojmujemy. 

4. Zrobilismy gruntowny i odwazny obrachunek 
moralny. 

s. Wyznalismy Bogu, sobie i drugiemu czlowie
kowi istot~ naszych bl~dow . 

6. Stalismy si~ calkowicie gotowi, aby Bog 
uwolnil nas od wszystkich wad charakteru. 

7. Zwrocilismy si~ do Niego w pokorze, aby usu
n,!l nasze braki. 

8. Zrobilismy list~ osob, ktore skrzywdzilismy 
i stalismy si~ gotowi zadoscuczynic im wszystkim. 

9. Zadoscuczynilismy osobiscie wszystkim, wo
bec ktorych bylo to mozliwe, z wyj'!tkiem tych przy
padkow, gdy zraniloby to ich lub innych. 

10. Prowadzilismy nadal obrachunek moralny, 
z miejsca przyznaj,!c si~ do popelnianych bl~dow. 

11. D,!zylismy poprzez modlitw~ i medytacj~ do 
coraz doskonalszej wi~zi z Bogiem,jakkoiwiek Go 
pojmujemy, prosz'!c jedynie 0 poznanie Jego woli 
wobec nas oraz 0 sil~ do jej spelnienia. 

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kro
kow staralismy si~ niesc poslanie innym alkoholi
kom i stosowac te zasady we wszystkich naszych 
poczynaniach. 
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DW ANASCIE TRADYCJI 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKOW 

1. Nasze wsp6lne dobro powinno bye najwaz
niejsze, wyzdrowienie kazdego z nas zalezy bowiem 
od jednosci Anonimowych Alkoholik6w. 

2. Jedynym i najwyzszym autorytetem w naszej 
Wsp6lnocie jest miluj'lcy B6g,jakkolwiek moze si~ 
On wyrazae w sumieniu kazdej grupy. Nasi prze
wodnicy S'l tylko zaufanymi slugami, oni nami nie 
rZ'ldz'l. 

3. Jedynym warunkiem przynaleznosci do AA 
jest pragnienie zaprzestania picia. 

4. Kazda grupa powinna bye niezalezna we 
wszystkich sprawach, z wyj'ltkiem tych, kt6re doty
cz'l innych grup lub AAjako calosci. 

S. Kazda grupa rna jeden g16wny cel: niese po
slanie alkoholikowi, kt6ry wci'lz jeszcze cierpi. 

6. Grupa AA nigdy nie powinna popierae, finan
sowae ani uzyczae nazwy AA zadnym pokrewnym 
osrodkom, ani jakimkolwiek przedsi~wzi~ciom, 
azeby problemy finansowe, maj'ltkowe lub sprawy 
ambicjonalne nie odrywaly nas od g16wnego celu. 

7. Kazda grupa AA powinna bye samowystar
czalna i nie powinna przyjmowae dotacji z zewn'ltrz. 

8. Dzialalnose we Wsp6lnocie AA powinna na 
zawsze pozostae honorowa; dopuszcza si~ jednak za
trudnianie niezb~dnych pracownik6w w sluzbach AA. 

9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy 
stae si~ organizacj'l; dopuszcza si~ jednak tworzenie 
sluzb i komisji bezposrednio odpowiedzialnych wo
bec tych, kt6rym sluz'l. 

10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmuj'l stanowi
ska wobec problem6w spoza ich W sp61noty, azeby 
imi~ AA nie zostalo nigdy uwiklane w publiczne 
polemiki. 

11. Nasze oddzialywanie na zewn'ltrz opiera si~ 
na przyci'lganiu, a nie na reklamowaniu; musimy 
zawsze zachowywae osobist'l anonimowose wobec 
prasy, radia i filmu. 

12. Anonimowose stanowi duchow'l podstaw~ 
wszystkich naszych Tradycji, przypominaj'lc nam 
zawsze 0 pierwszenstwie zasad przed osobistymi 
ambicjami. 
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DW ANASCIE KONCEPCJI 
DLA SLUZBY SWIATOWEJ AA 

1. Ostateczna odpowiedzialnose oraz najwyzszy 
autorytet sluzb swiatowych powinien zawsze spo
czywae w zbiorowym sumieniu naszej wsp6lnoty 
jako calosci. 

2. Konferencja sluzb swiatowych AA jest czyn
nym glosem i skutecznym sumieniem calej naszej 
spolecznosci, dla prawie kazdego praktycznego celu 
w jej swiatowych sprawach. 

3. Dla zapewnienia efektywnego przewodnictwa 
powinnismy przyznae kazdej sluzbie AA - konfe
rencji, radzie sluzb, sp61kom uslugowym, persone
lowi, komitetom i wykonawcom tradycyjne "prawo 
decyzji". 

4. N a wszystkich szczeblach odpowiedzialnosci 
powinno bye zachowane tradycyjne "prawo do 
uczestnictwa" pozwalaj,!ce na reprezentatywne glo
sowanie, w odpowiedniej proporcji do odpowie
dzialnosci, kt6r'! kazdy powinien wykazae. 

5. W calej naszej strukturze powinno obowi,!zy
wac "prawo do apelacji", tak, aby opinie mniejszo
sci byly wysluchane, a osobiste skargi starannie roz
patrzone. 

6. Konferencja uznaje, ze g16wna inicjatywa 
i czynna odpowiedzialnose za wi((kszose spraw sluzb 
swiatowych powinny bye spelniane przez powiemi
k6w konferencji dzialaj,!cychjako zarz'!d sluzb. 

7. Karta i prawo zwyczajowe zarz'!du sluzb swiato
wych s,! przyj((tymi instrumentami, upowazniaj,!cymi 
do kierowania i prowadzenia spraw sluzb swiatowych. 
Karta konferencji nie jest dokumentem prawnym, 
opiera si(( na tradycji i srodkach finansowych przezna
czonych na uzyskanie ostatecznej skutecznosci. 

8. Powiemicy wytyczaj'! og6lne kierunki dziala
nia, zarz'!dzaj'! finansami, sprawuj,! piecz(( nad ci,!
gle aktywnymi sluzbami, co jest mozliwe dzi((ki 
wybieraniu dyrektor6w wszystkich tych jednostek. 

9. Dobre przewodzenie sluzbom na wszystkich 
szczeblach jest nieodzowne dla naszego przyszlego 
funkcjonowania oraz bezpieczenstwa. Przewo
dzenie sluzbom, kiedys sprawowane przez zalozy
cieli, musi bye przyj((te przez powiemik6w. 

10. Odpowiedzialnose ponoszona w sluzbach 
powinna bye odzwierciedleniem autorytetu w sluz
bie, kt6rego zakres winien bye mozliwie dokladnie 
okreslony. 
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11. Powiernicy powinni zawsze zapewniac naj
lepsze komitety, dyrektor6w sluzb, personel i dorad
c6w. Sklad, kwalifikacje, spos6b wprowadzenia do 
sluzb,jak r6wniez prawa i obowillZki zawsze bt;dll 
przedmiotem ich powaznej troski i zainteresowania. 

12. Konferencja bt;dzie przestrzegac ducha 
Tradycji AA dbajllc 0 to, by: 

- nigdy nie stala sit; ona osrodkiem nadmiernego 
bogactwa i wladzy, 

- podstawowll zasadll finansowania bylo zapew
nienie wystarczajllcych funduszy operacyj
nych oraz niezbt;dnych rezerw , 

- zaden zjej czlonk6w nie stan<p: na pozycji auto
rytatywnej wladzy nad innymi, 

- do wszystkich waznych decyzji dochodzono 
przy pomocy dyskusji i glosowania, a gdy tylko 
to mozliwe podejmowano je jednoglosnie, 

- nie stala sit; polem rozgrywek personalnych ani 
zarzewiem polemik publicznych, 

- nigdy nie dzialala jak rZlld i zeby podobnie jak 
spolecznosc, kt6rej sluzy na zawsze pozosta
wala demokratyczna w swym duchu i dzialaniu. 

JAK ANONIMOWI ALKOHOLICY 
WSPOtPRACUJ4 Z PROFESJONALISTAMI 

Wsp6lpraca, a nie lqczenie 



PREAMBUI::.A AA 

Anonimowi Alkoholicy Sq wsp6lnotq m~zczyzn 
i kobiet, kt6rzy dzielq si~ nawzajem doswiad
czeniem, sitq i nadziejq, aby rozwiqzac sw6j wsp6l
ny problem i pomagac innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. 

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wsp6l
nocie jest ch~c zaprzestania picia. Nie rna w AA 
zadnych skladek ani oplat, jestesmy samowystar
czalni, poprzez wlasne dobrowolne datki. 

Wsp6lnota AA nie jest zwiqzana z zadnq sektq, 
wyznaniem, dzialalnosciq politycznq, organizacjq 
lub instytucjq, nie angazuje si~ w zadne publiczne 
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza zadnych 
poglqd6w. 

Naszym podstawowym celem jest trwac w trzez
wosci i pomagac innym alkoholikom w jej osiqgni~ciu. 
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SPIS KSIAZEK I BROSZUR 
ZAAPROBOWANYCH PRZEZ KONFERENCJIj; 

SLUZB OGOLNYCH AA 

KSIAZKI 
Anonimowi Alkoholicy (Alcoholics Anonymous) 
Anonimowi Alkoholicy wkraczaj~ w dojrzalose 
(Anonymous Alcoholics Comes of Age) 
Codzienne refleksje (Daily Reflections) 
Dwanascie Krokow i DwanaScie Tradycji 
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Dr Bob i weterani (Dr. Bob and the Good Timers) 
Jak to widzi Bill (As Bill Sees It) 
Przekaz dalej (Pass It ... On) 
Uwierzylismy (Came to Believe) 
Zycie w trzeiwosci (Living Sober) 

BROSZURY 
Rzut oka na AA (A.A. at a Glance) 
AA dla kobiet (A.A for the Woman) 
GrupaAA (The A.A. Group) 
AA w zakladach karnych 
(A.A. in Correctional Facilities) 
AA w placowkach leczniczych 
(A.A. in Treatment Facilities) 
Duchowni pytaj~ 0 Wspolnot~ AA 
(Members of the Clergy Ask about A.A.) 
Myslisz, ze jestes inny? 
(Do You Think You're Different?) 
44 pytania (44 Questions) 
Jak AA wsp61pracuj~ z profesjonalistami? 
(How A.A. Members Cooperate?) 
AA od srodka (Inside A.A.) 
Czy AA jest dla Ciebie? 
(Is A.A. for You?) 
Czy AA jest dla mnie? (Is A.A. for Me?) 
Czy w Twoim zyciu jest alkoholik? 
(Is There an Alcoholic in Your Life?) 
Artykul Jacka Alexandra 0 AA 
(The Jack Alexander Article about AA) 
Jak mowie 0 AA poza AA 
(Speaking at Non-A.A. Meetings) 
To jest AA (This is A.A.) 
Zbyt mlody? (Too Young?) 
Dwanascie Koncepcji ilustrowane 
(The Twelve Concepts Illustrated) 
Dwanascie Krokow ilustrowane 
(The Twelve Steps Illustrated) 
Dwanascie Tradycji ilustrowane 
(The Twelve Traditions Illustrated) 
Co si~ zdarzylo Joemu? 
(What Happened to Joe) 
MlodziiAA 
(Young People and AA.) 
Sponsorowanie. Pytania i odpowiedzi 
(Questions and Answers on Sponsorship) 
Czas zacz~e :lye 
(Time to start Living) 
Nowicjusz pyta 
(a Newscomer asks ... ) 
Przeslanie dla wi~inia, ktory bye moze jest alkoholikiem 
(Memo to an Inmate who may be an Alcoholic) 
Jak rozumiee anonimowose 
(Understanding Anonymity) 



JESTEM ODPOWIEDZIALNY 

Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek 
potrzebuje pomocy 
chc~, aby napotkat wyciqgni~tq ku niemu 
pomocnq dton AA 
I za to 
JESTEM ODPOWIEDZIALNY 
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JakAA 
wsp6fpracujCl 
z profesjonalistami 


