KALENDARIUM SPOTKAē SŁUĩB AA W REGIONIE WARSZAWA
00

INTERGRUPA AA „ATLAS” – trzecia niedziela godz. 14 spotkania w terenie
adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24
00

INTERGRUPA AA „MAZOWIECKA” – pierwsza sobota godz. 15
05-120 Legionowo, ul. Ks. Kordeckiego (KoĞciół na Górce)
00
INTERGRUPA AA „MOKOTÓW” – ostatni poniedziałek godz. 18
02-672 WARSZAWA ul. Dereniowa 12, Dom Parafialny
00
INTERGRUPA AA „NAREW” – pierwsza niedziela godz. 17
07-400 OSTROŁĉKA, ul. Goworowska 49, KoĞciół Zbawiciela ĝwiata (harcówka)
00
INTERGRUPA AA „PÓŁNOC” - druga Ğroda godz. 18 ,01-188 W-wa,ul. Karolkowa 49a
00

INTERGRUPA AA „SAWA” – ostatnia sobota godz. 17 03-946 W-wa,ul. Brazylijska 10
00
INTERGRUPA AA „WARS” – pierwszy piątek godz.18
02-532 W-wa, ul. Rakowiecka 61, KoĞciół A. Boboli
00
INTERGRUPA AA „WSCHÓD”- ostatnia Ğroda godz.18 WARSZAWA ul. Brazylijska 10
————————ZESPOŁY SŁUĩB AA REGIONU WARSZAWA—————–——
spotykają siĊ w PIK, 03-946 Warszawa ul. BRAZYLIJSKA 10:
ds. FINANSÓW pierwszy poniedziałek m-ca godz. 1800.
ds. INFORMACJI PUBLICZNEJ I WSPÓŁPRACY
Z PROFESJONALISTAMI
pierwszy czwartek m-ca godz. 1800
ds. INTERNETU ostatnia sobota m-ca godz. 1500
ds. LITERATURY drugi czwartek m-ca godz. 1800
ds. ORGANIZACJI trzeci czwartek m-ca godz. 1800
ds. ZAKŁADÓW KARNYCH czwarty czwartek m-ca godz. 1800
prace nad ARCHIWUM - pierwszy wtorek m-ca godz. 1800
Spotkania KOLPORTERÓW LITERATURY drugi czwartek m-ca godz. 1730
SprzedaĪ Literatury w PIK; kaĪdy Poniedziałek, Wtorek, Czwartek od 16-oo
——————————RADA REGIONU AA WARSZAWA———————–———
W-wa, ul. BRAZYLIJSKA 10 warszawa@aa.org.pl
www.aa.org.pl/regiony/index013.php
Spotkania odbywają siĊ w trzecią sobotĊ – miesiące nieparzyste
NajbliĪsze spotkanie odbĊdzie siĊ 15 maja 2010r. o godz. 15:00


381.7,1)250$&<-12.217$.72:< 3,. 

Od pon. do pt. godz. 1600- 2100 W-wa ul. BRAZYLIJSKA 10 tel. 022/ 616-05-68
Poniedziałki - dyĪury pełni Intergrupa
:6&+Ð'
Wtorki - dyĪury pełni Intergrupa
6$:$0$=2:,(&.$,,ZW
ĝrody - dyĪury pełni Intergrupa
:$56
Czwartki - dyĪury pełni Intergrupa
02.27Ð:
Piątki - dyĪury pełni Intergrupa
3Ðâ12&
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Redakcja Regionalnego Biuletynu Informacyjnego MITYNG:
Artykuły archiwalne dostĊpne są na stronie www.mityng.net
PISZCIE DO NAS: redakcja@mityng.net
Teksty i rysunki moĪna teĪ dostarczyü albo wysłaü pocztą na adres PIK.

Infolinia AA: 0 - 801 033 242
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Temat wiodący: Spotkanie słuĪb głosem jednoĞci
A za miesiąc :

Sponsorowanie w słuĪbie

Anonimowi ale… widoczni
Jak pokazuje doĞwiadczenie Wspólnoty, niesienie posłania AA, wychodzenie na
zewnątrz z informacją, jest jej Īywotną potrzebą i warunkiem istnienia, rozwoju.
Pierwszym przykładem wychodzenia na zewnątrz moĪe byü wydanie Wielkiej KsiĊgi AA w kwietniu 1939r. Warto tutaj takĪe wspomnieü artykuł Jacka Alexandra o
AA, który ukazał siĊ 1 marca 1941r. dziĊki któremu
„walcząca o uznanie Wspólnota AA wpisała siĊ na
mapĊ ĞwiadomoĞci społecznej” – „PrzekaĪ dalej. Rozdział 14, strona 264”.
Te dwa przykłady to kamienie milowe w rozwoju
informacji o Wspólnocie, otwarciu siĊ na Ğwiat zewnĊtrzny. JuĪ w początkach istnienia AA w Warszawie, od 1998r. kiedy powstała pierwsza grupa
„Odrodzenie”, alkoholicy spontanicznie organizują siĊ
i drukują pierwsze ulotki i broszury, tłumaczą teksty
AA. Współpracują i nawiązują kontakty z profesjonalistami. Rok 1984r. to otwarcie przy ulicy HoĪej punktu kontaktowego z telefonem
czynnym dwa razy w tygodniu po 2 godziny. To była pierwsza słuĪba informacyjna
AA w Warszawie dla Ğwiata zewnĊtrznego. DziĞ tĊ funkcjĊ z powodzeniem pełni
punkty PIK mieszczący siĊ przy ulicy Brazylijskiej 10, gdzie pełnione są dyĪury telefoniczne, internetowe, odbywa siĊ sprzedaĪ literatury i inne spotkania. Wspólnota
AA cały czas rozwija siĊ, otwierają siĊ nowe kanały informacyjne, powstają strony
internetowe Wspólnoty AA, spisy adresowe grup i dyĪury internetowe on-line. W
roku 1984 powstaje pierwsza intergrupa „Wars”, zaczynają powstawaü nowe intergrupy, a w grudniu 1993 dochodzi do powstania Regionu Warszawa.
Efektem rozwoju AA było utworzenie w 1995r. fundacji BSK AA w Polsce. Prawnie reprezentującej WspólnotĊ AA wobec instytucji zewnĊtrznych. RozpoczĊło siĊ
legalne wydawanie literatury – to waĪny fakt w Īyciu Wspólnoty i otwieraniu siĊ na
Ğwiat zewnĊtrzny, wychodzeniu z informacją o AA. W Regionie Warszawa w 1992r.
ukazuje siĊ, na zasadzie ulotki wewnĊtrznej, regionalny biuletyn – miesiĊcznik MITYNG, wydawany w nakładzie 700 sztuk.
(c.d. - str. 3)
D O

U ĩ Y T K U

W E W N ĉ T R Z N E G O

2

Cytaty pochodzą z ksiąĪki „Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałoĞü”
Spis treĞci:
Str. 1 Anonimowi, ale... widoczni
Str. 4 Krok czwarty
Str.6 Sprawozdanie: 40-lecie AA w 2014
Str.7 O 7 Tradycji
Str.8 PodziĊkowanie za słuĪbĊ
Str. 9 AA uratowało mi Īycie
Str. 10 O, matko, zmieniłem zdanie!
Str. 11 Rocznica
Str. 12 Koncepcja 5. Prawo mniejszoĞci
Str. 14 Moja pierwsza osiemnastka
Str. 15 Szkic o Īyciu wspólnotowym
Str. 17 Byłem na warsztatach
Str. 19 Długa droga
Str. 21 Z archiwum MITYNGU
Str. 22 Zza krat - trzeĨwienie nie ma granic (fragmenty)
Zaproszenia grup, informacje

17.04.10.o godz.19-00 Grupa AA JANKA z WĊgrowa zaprasza na mityng otwarty z okazji
XXI Rocznicy powstania grupy, MDK ul. Mickiewicza 4a (sala kinowa) WĊgrów.
21.04.2010 o godz. 18:00 Grupa AA LICZYDEŁKO zaprasza wszystkich przyjaciół na uroczysty mityng, z okazji XVII Rocznicy powstania grupy. Ząbki ul. Piłsudskiego 46 (Sala J. Popiełuszki)
25.04.2010 odbĊdzie siĊ mityng rocznicowy z okazji XXIII rocznicy grupy AA SZANSA w
Zakładzie Karnym w Siedlcach w godzinach 10-15.
Do Intergrupy Sawa zgłosiła akces nowa grupa AA ŁOKIETEK. Powstała 05 .02.2010. Mityngi odbywają siĊ w piątek godz.17:00 w OĞrodku Terapii UzaleĪnieĔ SPZOZ ul. Władysława
Łokietka 11.
Do Intergrupy Sawa zgłosiła akces reaktywowana grupa AA DON ORIONE schronisko dla
bezdomnych uL. Witosa 46 Czarna /k/ Wołomina. Mityngi - ĝroda godz.18:30,wszystkie otwarte.

DyĪury telefoniczne w PIK tel. 022/ 616 - 05 - 68
Infolinia AA: 0 - 801 033 242
WSCHÓD
05 - Kamionek
12 - Orlik
19 - MiĊdzylesie
26 - U Wincentego

SAWA
06 - Nowa Droga - Kontakt
13 - Intergrupa Mazowiecka
20 - Szembek - Ostrobramska
27 - Poranek - Horyzont Wyszków

WARS
07- Michał
14 - Klemens - Nadarzyn
21 - Walenty - Raszyn
28 - Płomyk - Grójec

Prenumerata MITYNGU: Kolporter literatury Regionu AA Warszawa, Zbyszek,
przyjmuje zamówienia. ChĊtni mogą kontaktowaü siĊ 502-075-011 lub osobiĞcie w PIK
Pełniący słuĪbĊ w redakcji biuletynu MITYNG zastrzegają sobie prawo do skracania
tekstów i nie przekazują tekstów do autoryzacji.

„Od samego początku naszej wspólnoty najwaĪniejszym problemem było to, jak najlepiej
współĪyü i współdziałaü.”

W warszawskim wiĊzieniu na Rakowieckiej działa od lat oddział terapeutyczno odwykowy Atlantis. DziĞ jest 27 takich oddziałów odwykowych w Z.K w Polsce. Współpraca z
Atlantisem układa nam siĊ teĪ bardzo dobrze. Lekarze, Psychologowie tego oddziału są
nam Īyczliwi i przychylni. Kierują osadzonych na mityngi AA. Niewątpliwie ich poparcie, jako profesjonalistów utorowało nam drogĊ do wielu innych zakładów karnych.
Uzupełniamy siĊ. DziĊkujemy. Nie od razu było tak piĊknie i łatwo.
(...)
Mimo to zdarzyło siĊ kilka przykrych incydentów, wnoszenia zabronionych przedmiotów, czy kontaktów osobistych, wrĊcz intymnych poza salą spotkaĔ AA.
Niosąc posłanie AA, nie wchodzimy z torbami i wypchanymi kieszeniami, staramy siĊ
nie stwarzaü nawet pozoru podejrzenia. MoĪemy byü poddawani kontroli, choü nie zawsze ma to miejsce. SłuĪby wartownicze traktują nas bardzo wyjątkowo i Īyczliwie, jesteĞmy za to wdziĊczni.
TĊ kiedyĞ niemoĪliwą granicĊ pokonaliĞmy. Natomiast znacznie trudniej jest nam pokonaü niechĊü ze strony naszych aowców do uczestnictwa w mityngach w Z.K. Wiele osób
przychodzi jeden raz, dwa obejrzy osadzonych jak w ogrodzie zoologicznym, a potem
znika. Pozostawia to niesmak. Jest nietaktem wobec osadzonych, którzy czekają na ponowną wizytĊ. Przypomina to porzucanie niechcianych dzieci. A to są ludzie, tacy jak
wielu z nas. Kaziu mówi tak: „wiĊzienie to nie cyrk – Īeby przyjĞü i obejrzeü małpy”.
O wdziĊcznoĞci łatwo siĊ mówi, za to trudniej ją oddaü w praktyce. Tak naprawdĊ
mnie ludzie wyciągnĊli z wiĊzienia, pomogli mi wstaü. (...)
DepczĊ juĪ 13 lat po zakładach karnych. Jedno zrozumiałem przez ten czas – „słuĪba to
nie stanowisko”. Nie wszyscy tego doĞwiadczą i chcą to zrozumieü. Czasem ambicje
osobiste wiele psują. Podobnie jak wiĊĨniowie po wielu latach odsiadki mają pewne trudne do wyzbycia nawyki. Niektórzy po jakimĞ czasie bycia wolnym i Īycia na wolnoĞci
wyzbywają siĊ ich. Ale niektórzy nie są w stanie tego dokonaü, tak jak i wĞród nas aowców mimo długiej trzeĨwoĞci trudno wyzbyü siĊ egocentryzmu. Wielu wartoĞciowych
aowców odeszło gdzieĞ po odbyciu róĪnych zaszczytnych słuĪb. Ale dla mnie słuĪba
nigdy siĊ nie koĔczy.
Literatura w Z.K jest dostĊpna. Jest w bibliotekach wiĊziennych, dostarczamy regularnie
ulotki. JeĞli ktoĞ chce naprawdĊ do niej dotrzeü to zdoła. Ale w Z.k. podobnie jak tu na
wolnoĞci nie wielu ją czyta. A nawet, jeĞli zaczyna czytaü, to podobnie jak ja kiedyĞ nie
ma zgody na przyjĊcie treĞci. Nie rozumiałem wtedy, co czytam, myĞlami byłem gdzieĞ
daleko. Nie rozumiałem sensu słów. Wkurzało mnie to, co czytałem. Nazywałem to
bzdurami. Nie potrafiłem tego do siebie zastosowaü. Bez sponsora jest to trudne.
Nie wyobraĪam sobie Īebym wówczas mógł powiedzieü o sobie, Īe jestem wdziĊczny za
wymierzoną karĊ 15 lat wiĊzienia. Nigdy bym nie wytrzeĨwiał gdybym nie trafił do Z.K.
Wtedy takie myĞlenie było poza moimi moĪliwoĞciami.
Nigdy nie wypowiadam siĊ na temat wiary, o Bogu czy religii. Na mityngach mówiĊ
jedynie: „nie uwierzysz to leĪysz”. (...)
Ryszard alkoholik
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„Istnienie grupy jest nieodzownym warunkiem przetrwania
poszczególnych jej członków.”

[niĪej przedstawiamy fragmenty obszernego artykułu,
który ukazał siĊ w Zdroju, do którego lektury gorąco zachĊcamy]
ZZA KRAT

TrzeĨwienie nie ma granic
11 listopada 2009
Wielu wiĊĨniów woła o pomoc, czasami głucho, chcesz tego wołania nie słyszeü? JeĞli
nie, to chodĨ, słuchaj i sprawdĨ. Udzielaj siĊ w słuĪbie. To nie tylko tobie pomoĪe, weĨ ją i
bądĨ odpowiedzialny. Wzrastaj!
Jestem alkoholikiem, i tym „autentykiem”, który zaczął swoją trzeĨwoĞü w ZK.
Mam za sobą 15 lat odsiedzianego pudła.
Gorzała całe Īycie mi dokuczała, tyle lat ponosiłem konsekwencje swojego picia.
W czasie odsiadki ukoĔczyłem szkoły (Ğrednie wykształcenie), zrobiłem papiery mistrzowskie, wykorzystałem ten czas na naukĊ, bo liczyłem na warunkowe. Dali dwa razy,
ale na kolejne nie miałem szansy.
ĩeby dostaü zwolnienie warunkowe, ostatnią pozostałą deską ratunku okazało siĊ - przystąpiü do AA. Nie szukałem trzeĨwoĞci, szukałem drogi do złagodzenia kary unikniĊcia
konsekwencji swojego picia. Podpowiedział mi to jeden z osadzonych „idĨ do AA tam
dają warunkowe zwolnienia, przepustki” skoro nie masz nadziei jako recydywista. W
taki sposób trafiłem na swój pierwszy mityng. I rzeczywiĞcie pomogło mi to w uzyskaniu
przepustki i póĨniej warunkowego. Nie myĞlałem wówczas Īeby pozostaü trzeĨwy. Taki
paradoks!
Dyrektor ZK udzielając zgody na pierwszy mityng powiedział mi wówczas: „strach ciĊ
puĞciü na wolnoĞü bandyto”.
DziĞ po 13 latach wolnoĞci, gdy spotykam go na ulicy, mówi coĞ innego: „w ciągu 30
lat swojej pracy w wiĊziennictwie, spotkałem tylko jednego człowieka takiego jak
Pan”.
Przeszedłem wszystkie szczeble słuĪby w AA od rzecznika grupy wiĊziennej (w trakcie
odbywania kary) poprzez słuĪby Intergrupy, w Regionie Bałtyckim - KomisjĊ ds. ZK,
którą zakładałem. W ostatnim roku odbywania kary dostawałem, co tydzieĔ przepustki,
aby braü udział mityngach na wolnoĞci i w Intergrupie.
W 1997 opuĞciłem ZK. Po trzech dniach od zakoĔczenia kary, wszedłem na mityng do
Z.K, ale juĪ z wolnoĞci. Do wiĊzienia, w którym odbywałem karĊ! ChodzĊ tam nadal.
Nie miałem oporów. WiĊzienie znałem. Tylko klawisze pytali:, „co Rysiu juĪ ci siĊ znudziło na wolnoĞci?”.
Ze spokojem odpowiadałem, „ale dziĞ to musicie mnie wpuĞciü i wypuĞciü”.
(...)
DziĞ AA jest obecne w 133 wiĊzieniach w całej Polsce, a jest 157 jednostek penitencjarnych. Z takim wynikiem jesteĞmy ewenementem w skali Ğwiata. Jednak 24 jednostki
są tzw. białymi plamami, wiĊc jest nadal, co robiü.
(...)

„SłuĪbą AA jest wszystko to, co w dozwolony sposób pomaga nam dotrzeü do cierpiących braci i sióstr.”
(c.d. ze strony 1)

Zamieszczane w nim są informacje o działaniach słuĪb oraz doĞwiadczenia dotyczące osiągania, utrzymywania trzeĨwoĞci przez członków AA. Stajemy siĊ bardziej
widoczni takĪe dla nas samych, wydajemy ksiąĪeczki adresowe ze spisem grup AA.
Od grudnia 1994r. organizowane są przez Region Warszawa systematyczne spotkania z profesjonalistami stykającymi siĊ z swej pracy zawodowej z alkoholikami potrzebującymi pomocy.
W obecnej chwili Region Warszawa poprzez działania zespołu ds. informacji publicznej i współpracy z profesjonalistami organizuje cykliczne mityngi dla studentów
medycyny, uczniów LO, mityngi na Īyczenie w gminach i dzielnicach, domach opieki społecznej. Organizowane są takĪe spotkania ze słuĪbami wiĊziennictwa. Grupy
AA istnieją w zakładach karnych i aresztach Ğledczych.
Moje osobiste doĞwiadczenia jako członka grupy są dla mnie tez bardzo waĪne,
pierwszy przykład to umieszczenie plakatu informacyjnego o mojej macierzystej
grupie przed miejscem gdzie siĊ spotyka. Czy dbam o to aby był aktualny i czytelny?
Kiedy ostatni raz go czytałem? Staram siĊ braü takĪe udział w niesieniu posłania informacji o AA na mojej macierzystej grupie. RoznoszĊ wiĊc ulotki do aptek i uczestniczĊ w dyĪurach telefonicznych. W tych działaniach staram siĊ jak umiem najlepiej
stosowaü nasze tradycje, które są dla mnie kierunkiem i sposobem działaĔ funkcjonowania Wspólnoty w kontaktach ze Ğwiatem zewnĊtrznym (Tradycja 6, Tradycja 10,
Tradycja 11 i Tradycja 12). UczĊ siĊ cały czas działaü w grupie, to bezpiecznie dla
mnie i dla Wspólnoty. DoĞwiadczenie Wspólnoty mówi mi – bądĨmy widoczni jako
całoĞü, nie jako jednostka. Starajmy siĊ by znany był nasz Program Zdrowienia i
Wspólnota a nie my osobiĞcie. To podstawa wszystkich naszych tradycji. Tradycja
12 – „AnonimowoĞü stanowi duchową podstawĊ wszystkich naszych Tradycji przypominając nam zawsze o pierwszeĔstwie zasad przed osobistymi ambicjami.”
Rzecznik Regionu
Spotkanie słuĪ głosem jednoĞci. Czyli w którą stronĊ płyniemy.

XXXIII Konferencji SłuĪb Regionu AA Warszawa,
17 kwietnia 2010r. Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47
(PaĔstwowy Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego DZIADKA)
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„JesteĞmy teraz w AA – zjednoczeni we wspólnotĊ – i wiemy, Īe w przyszłoĞci
teĪ pozostaniemy.”

Krok czwarty
ǇƚĂƚ͕t<ϱϰͲϱϱ͗
ůĂƚĞŐŽ ƌŽǌƉŽĐǌħůŝƑŵǇ ŽĚ ĚŽŬŽŶĂŶŝĂ ŽƐŽďŝƐƚĞŐŽ ƌŽǌƌĂĐŚƵŶŬƵ͘ dŽ tZdz
<ZK<ŶĂŶĂƐǌĞũĚƌŽĚǌĞ͘WƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌƐƚǁŽ͕ŬƚſƌĞŶŝĞƐƉŽƌǌČĚǌĂƌĞŐƵůĂƌŶŝĞďŝůĂŶͲ
ƐƵǌǁǇŬůĞďĂŶŬƌƵƚƵũĞ͘tŚĂŶĚůƵƚĂŬŝƌĞŵĂŶĞŶƚŽďƌĂǌƵũĞƐƚĂŶƉŽƐŝĂĚĂŶŝĂ͘:ĞƐƚ
ǌĂƚĞŵŶŝĞǌďħĚŶǇƉŽƚŽ͕ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌĂǁŝĚųŽǁŽůŝĐǌďħƚŽǁĂƌſǁ͘:ĞĚŶǇŵǌĐĞůſǁ
ŽǁĞŐŽƌĞŵĂŶĞŶƚƵũĞƐƚƵũĂǁŶŝĞŶŝĞƉƌǌĞĚŵŝŽƚſǁƵƐǌŬŽĚǌŽŶǇĐŚůƵďŶŝĞŶĂĚĂũČͲ
ĐǇĐŚƐŝħĚŽƐƉƌǌĞĚĂǏǇŽƌĂǌƐǌǇďŬŝĞƉŽǌďǇĐŝĞƐŝħŝĐŚ͘:ĞƑůŝǁųĂƑĐŝĐŝĞůƉƌǌĞĚƐŝħďŝŽƌͲ
ƐƚǁĂĐŚĐĞŽĚŶŽƐŝđƐƵŬĐĞƐǇ͕ŶŝĞŵŽǏĞƐĂŵƐŝĞďŝĞŽƐǌƵŬŝǁĂđ͘
W koĞciele katolickim, w którym jestem wychowany i z tego powodu jest mi
bliski, rozrachunek z przeszłoĞcią jest zwany spowiedzią. W szczególnoĞci spowiedzią generalną. NaleĪy wykonywaü go w Īyciu wielokrotnie. Przy okazji
waĪnych Īyciowych wydarzeĔ. W koĞciele to Ğluby, komunie ale równieĪ w innych waĪnych momentach. W programie 12 kroków AA właĞnie w kroku IV.
PóĨniej równieĪ na bieĪąco (czyli jak rozumiem równieĪ wielokrotnie) w kroku
X. Mój KoĞciół odkrył Īe taka inwentura jest ludziom, nam grzesznikom, potrzebna juĪ dawno. Alkoholicy (w AA) dopiero kilkadziesiąt lat temu Czy chcĊ czy nie - przeszłoĞü była. Była jaka była i ja na pewno nie mogĊ jej
zmieniü. MogĊ ją tylko zaakceptowaü i wyciągnąü z niej wnioski.
ProwadzĊ małą firmĊ komputerową, wiĊc do mnie mocno trafia zacytowane powyĪej porównanie z WK (red: Wielka KsiĊga, czyli Anonimowi Alkoholicy).
Jestem równieĪ, jak kaĪdy człowiek, właĞcicielem przedsiĊbiorstwa które nazywa siĊ "moje Īycie". Analogia z WK jest równieĪ dla mnie dowodem, Īe Bill W.
był człowiekiem z krwi i koĞci. Człowiekiem Īyjącym na tym samym Ğwiecie co
ja, mającym doĞwiadczenia Īyciowe z tej a nie z innej planety. Krok IV to inwentaryzacja biznesu jakim jest moje Īycie. Tak jak z firmą. W firmie to nawet
ustawowo naleĪy robiü inwentaryzacjĊ raz na rok. Przez Īycie moĪna przejĞü
całe nie robiąc inwentaryzacji nigdy. A warto, bardzo warto.
Moje historia oglądana przez pryzmat emocji. Urazy, Īale, wstyd, osiągniĊcia,
lĊki to objawy. Udane lub nieudane transakcje z przeszłoĞci. Zachowania, odczucia których listĊ zrobiłem w tym kroku są tylko efektem moich prawdziwych
zasobów. Robiąc ich spis, listĊ, poprzez spojrzenie na siebie poprzez moje oddziaływania na innych ludzi dowiadujĊ siĊ o ISTOCIE MOICH ZACHOWAē.
O moich AKTYWACH i PASYWACH. MoĪnoĞciach, talentach ale i OBCIĄĩENIACH/CIĉĩARACH, w które wyposaĪył mnie Bóg z sobie znanych powodów. WyposaĪył mnie za poĞrednictwem moich genów, mojego wychowania.
Kapitał załoĪycielski mojego przedsiĊbiorstwa!!! Objawy są tylko efektem.
Efektem dającym siĊ obserwowaü, posługiwania siĊ przeze mnie moimi cechami, umiejĊtnoĞciami.

„Gdy, dziĊki Dwunastemu Krokowi, powstaje grupa alkoholik dokonuje odkrycia: wiĊkszoĞü ludzi nie moĪe zdrowieü bez grupy.”

Z archiwum MITYNGU
MITYNG 03/33/2000
„Moja pierwsza rnacierzysta grupa AA była niesamowitą kolekcją mĊĪczyzn i kobiet wszystkich
moĪliwych ras, klas, wyznaĔ i religii. Niektórzy
mieli teĪ inne problemy, ale dziĊki Trzeciej Tradycji trafili do nas, jeĞli tylko przyznali siĊ do alkoholizmu. Mieszkali oni na ulicy, a poznaü ich moĪna
było głównie po zapachu. NazywaliĞmy ich
„wyĪeracze". WyĪeracze pojawiali siĊ na długo
przed mityngiem, właĞnie by wyĪreü co siĊ dało i
wypiü kawĊ…”
MITYNG 03/45/2001
„Bycie "dyplomowanym weteranem" zaczĊło oznaczaü dla mnie, Īe nie muszĊ
dawaü wszystkiego co mógłbym daü, Īe mogĊ uczestniczyü tylko do takiego stopnia, jaki jest wygodny dla mnie. Ta ĞwiadomoĞü była chyba dla mnie sygnałem, Īe
nadszedł czas na zmianĊ i otwarcia na rzeczy, które dawały mi tyle zadowolenia na
początku trzeĨwienia. Zmieniłem wiĊc nastawienie…”
MITYNG 03/57/2002
„Wiele lat Īyłem chcąc byü lepszy od innych, wiele straciłem sił, by tĊ wizjĊ udowadniaü. Ta droga okazała siĊ utopią. Dzisiaj, dziĊki udziałowi w duchowym Īyciu AA,
teĪ chcĊ byü lepszy, lecz nie egoistycznie dla siebie, ale tym razem chyba równieĪ dla
innych. TĊ historiĊ przypomina mi właĞnie aluminiowa łyĪka w mojej kuchni. Obok
jest oczywiĞcie nowa, błyszcząca, ale ta stara przypomina mi, bym siĊ wiĊcej w Īyciu
nie pogubił, Īe nawet coĞ skromnego jest bardzo waĪne, jeĞli jest darem miłoĞci dla
wspólnego dobra. Dzisiaj, wchodząc do kuchni, spoglądam na łyĪkĊ i ogarnia mnie
wdziĊcznoĞü do wspólnoty, Īe potrafiła pomóc mi odnaleĨü drogĊ do spokoju…”
MITYNG 03/69/2003
„Znalazłszy siĊ we Wspólnocie zapragnąłem w niej pozostaü, by w trakcie mojego w
niej pobytu realizowaü krok trzeci. Wszystko zaczĊło siĊ układaü w logiczną całoĞü,
dziĊki dwunastu krokom i tradycjom. UczĊ siĊ Īyü na nowo. Kiedy dziĊki łasce Boga
wyrwany zostałem z piekła picia alkoholu, odczuwałem co znaczy uwierzyü w SiłĊ
WyĪszą i WiĊkszą…”
MITYNG 03/81/2004
„Na gorzałĊ wydałem w swym Īyciu majątek, na prywatną pomoc juĪ mnie nie staü
a obciąĪaü podatników swą chorobą nie muszĊ. Mam wspólnotĊ Anonimowych Alkoholików. Kocham ich i szanujĊ. Swym działaniem uczą mnie bezinteresownej
miłoĞci….”
www.mityng.net
zapraszamy na naszą stronĊ
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„Wspólnota AA posiada niezwykłą jasnoĞü celu i moc działania.”

„Tradycje AA zawierają esencjĊ naszych wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ i polegamy na nich
w kwestii zachowania jednoĞci wobec wyzwaĔ i niebezpieczeĔstw.”

to niektórym, lecz najbardziej z tego niezadowolone było grono nauczycielskie, dlatego przydzielono mi kuratora sądowego. Matce, która mnie kochała zawdziĊczam, Īe
nie zamkniĊto mnie od razu w zakładzie poprawczym. Wielokrotnie obiecałem, Īe
bĊdĊ innym i na pewien okres czasu zmieniałem siĊ. Lecz po niedługim czasie wracałem na złą drogĊ. TĊskniłem za kolegami, którzy mi imponowali i zostali przeze
mnie zaakceptowani. Dla mnie to była duĪa satysfakcja, Īe mogłem z nimi przebywaü i robiü to samo co oni – paliü papierosy i piü alkohol. W koĔcu trafiłem do zakładu poprawczego mając 14 lat, w którym przebywałem przez okres 3 lat.
W miĊdzyczasie w gronie kolegów w wieku 14 lat spróbowałem pierwszy raz alkoholu. Poczułem do niego wielki wstrĊt ale nie na długo. Po nastĊpnych paru kieliszkach poczułem siĊ swobodnie i zaczĊło mi szumieü w głowie, byłem coraz weselszy
i Ğmielszy w stosunku do innych osób. Spodobało mi siĊ to i zacząłem coraz wiĊcej
piü. Nie piłem alkoholu w duĪych iloĞciach, lecz jedynie dla towarzystwa, dodania
sobie odwagi i pewnoĞci siebie. WłaĞnie wtedy nie bojąc siĊ niczego ani nikogo
wstąpiłem na drogĊ przestĊpczą. ParĊ razy przebywałem w ZK, pierwszy raz w wiĊzieniu znalazłem siĊ w 1977 r. Od tamtej pory coraz czĊĞciej pod wpływem alkoholu
popełniałem przestĊpstwa, za które trafiałem do ZK co w sumie dało około 25 lat
pozbawienia wolnoĞci.
Po pierwszej odsiadce opuĞciłem ZK w Sztumie w 1980, próbowałem skoĔczyü z
alkoholem. Byłem jeszcze młody, miałem dziewczynĊ, którą bardzo kochałem, oczywiĞcie z wzajemnoĞcią. Chciałem oĪeniü siĊ z nią i załoĪyü rodzinĊ. MyĞlałem wtedy, gdy bĊdĊ miał ĪonĊ i rodzinĊ, to przestanĊ piü i wiĊcej nie wejdĊ w kolizje z prawem. Jednak tak siĊ nie stało. Nadal piłem i to coraz w wiĊkszych iloĞciach. Upijałem siĊ do nieprzytomnoĞci. Moja głowa stawała siĊ słaba
i nie wiedziałem co robiĊ. Nadal mieszkałem z dziewczyną. W domu czĊsto pod wpływem alkoholu wyczyniałem
awantury, aĪ musiała interweniowaü milicja. W koĔcu
odeszła ode mnie dziewczyna i zostałem sam. Z rozpaczy
zacząłem coraz wiĊcej piü.
Piłem juĪ codziennie. Na drugi dzieĔ rano dokuczał mi
potworny kac, który w początkowym okresie mijał po
kilkugodzinnym odpoczynku i wypiciu duĪej iloĞci płynu
a najczĊĞciej zimnego mleka z lodówki. W niedługim
czasie dowiedziałem siĊ, Īe na kaca najlepszy jest klin.
Zatykając nos wypijałem pierwszy kieliszek na klina a nastĊpne szły coraz lepiej i tak
piłem dalej. Mijały dni, a ja piłem, nie znając umiaru doszedłem do takiego stanu, Īe
trzy razy dziennie urywał mi siĊ film i nie wiedziałem co ze mną siĊ dzieje. Bardzo
czĊsto odzyskiwałem ĞwiadomoĞü w grójeckim szpitalu na tzw. wytrzeĨwiałce. Gdy
trzeĨwiałem, zadawałem sobie pytanie, po co pijĊ...
Warszawa – Mokotów „Atlantis” 27.02.2010
[ciąg dalszy w nastĊpnym numerze]

Wracając do analogii inwentaryzacji w firmie. MuszĊ zrobiü podsumowanie. Co
siĊ sprzedaje, co przynosi mi pieniądze (a w przypadku Īycia osobistego satysfakcjĊ) a co mi po prostu zalega w magazynie. Są takie produkty, które pomimo
Īe są ciĊĪarem dla firmy, ciĊĪarem dla mnie w moim Īyciu, trzymam w swoim
magazynie bo mam do nich sentyment. Mam sentyment do produktów /cech/
wad, które sam lubiĊ, które mi kojarzą siĊ z jakimĞ Īyciowym wydarzeniem. Pomimo tego, Īe obiektywnie nikt poza mną ich nie akceptuje. Klienci nie chcą ich
kupowaü, bliscy nienawidzą tych moich ciąĪących mi cech. A ja mimo to je lubiĊ i trzymam na swoich półkach. LiczĊ na to, Īe poznam powody mojej sympatii do odkrytych wad póĨniej. W kroku VI. Jednak juĪ wiem tyle, Īe niewyzbywanie siĊ zalegających produktów /wad/ powoduje, Īe moje przedsiĊbiorstwo
ma zamroĪone pieniądze/kapitał. Ale nie tylko to. Zajmowanie siĊ tymi towarami odbiera mi równieĪ energiĊ i czas. PrzecieĪ muszĊ, co jakiĞ czas, przejĞü
przez magazyn, pochyliü siĊ nad jakimĞ przedmiotem/wadą odkurzyü ją, wziąü
do rĊki, obejrzeü. Przypomnieü sobie, jakie miłe lub niemiłe chwile mi kiedyĞ
przyniosła. Samo to, pielĊgnowanie dawnych emocji, przeszłoĞci, pielĊgnowanie
minionych chwil jest marnotrawieniem Īycia, które Bóg dla mnie przeznaczył.
Jeszcze gorszą konsekwencją nierobienia pracy
nad inwenturą kroku IV jest brak miejsca na nowe, lepsze cechy. Mój magazyn pełen, zakurzony,
pełen wad - gdzie tu ma siĊ pomieĞciü to co nowe ? Gdzie miejsce na pogodĊ ducha, na dobre
stosunki z innymi ? Gdzie miejsce w moim magazynie na dobre, Ğwietnie sprzedające siĊ, mile widziane przez rynek produkty ?
Ja trzeĨwiejący alkoholik nie mam wyboru. Obietnice programu (moje nowe
wspaniałe, sprzedające siĊ produkty czy inaczej - nowe Īycie) same z siebie do
mnie nie przyjdą. MuszĊ najpierw zrobiü miejsce w magazynie i uwolniü swój
umysł. Zrobiü miejsce w swojej głowie na to co nowe, lepsze. To jedyna dla
mnie droga Īeby nie powtórzyü Īyciowego bankructwa jakim było moje alkoholowe dno, moja bezsilnoĞü która przyprowadziła mnie do AA.
Napisałem tu kilka razy słowo muszĊ. Z pełną ĞwiadomoĞcią. Pomimo tego, Īe
„w AA nic nie musisz”. ZauwaĪyłem, Īe samo uczestnictwo w AA, chodzenie
na mityngi, nawet słuĪby – to nie zabezpiecza mojej trzeĨwoĞci. Ja MUSZĉ pracowaü nad programem 12 kroków Īeby trzeĨwieü! Po wyznaniu istoty moich
błĊdów zobaczyłem jak wiele pracy jeszcze przede mną w nastĊpnych krokach.
Stawiając krok IV koĔczĊ pasywne rozpamiĊtywanie przeszłoĞci. Czas przejĞü
do działania. PrzechodzĊ do wyrywania chwastów z ogródka o nazwie „moje
Īycie”. Ja nie tylko Īe MUSZĉ pracowaü nad programem. Ja CHCĉ !
Miron - AA
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„JuĪ dawno temu przekonaliĞmy siĊ, Īe wspólne dobro musi byü uznane za waĪniejsze;
bez niego nie da siĊ uzyskaü wiele dobra indywidualnego.”

„ĩaden AA nie moĪe zmusiü drugiego do czegokolwiek, nikt nie moĪe byü karany ani
wykluczony ze wspólnoty.”

Warszawa dnia 01 marca 2010r.
Sprawozdanie nr.3 ze spotkania Zespołu zadaniowego ds. organizacji
„Zlotu RadoĞci - ĝwiĊta Zdroju z okazji 40 - lecia AA w Polsce 2014r.”
przez AA z Regionu Warszawa
1. Obecnych było 6 osób.
2. Relacje z podjĊtych działaĔ:
a) Rozeznanie cenowe miejsc otwarcia i zamkniĊcia Zlotu:
Arena – 2300 osób, tylko na tyle mają zgodĊ – odpada.
Torwar – 4800 miejsc na trybunach, ale razem z krzesłami 6380
osób i na tyle maja zgodĊ. Cena 40 000 tyĞ zł za dobĊ. Przyjmują
terminy nie dłuĪej niĪ do 2011 roku, poniewaĪ siĊ przekształcają.
NasunĊło siĊ pytanie czy w cenĊ wchodzą pomieszczenia boczne
(w których moglibyĞmy zorganizowaü mityngi i spotkania)?
Ze wstĊpnych rozmów z dyrektorem biura polityki społecznej w UrzĊdzie Miasta
Stołecznym Warszawy uzyskano informacjĊ, Īe wszelkie Fundacje i Stowarzyszenia
maja zniĪki przy wynajmowaniu hal sportowych do zoorganizowania obchodów,
uroczystoĞci i itp.
b) Zwróciü siĊ do BSK o zdobycie Rekomendacji:
Oczekujemy na przesłanie rekomendacji od Wojewody Mazowieckiego do BSK a w
póĨniejszym etapie rekomendacji od Prezydenta Warszawy.

bym w stanie nikomu obiecaü, Īe jutro, czy nawet jeszcze dziĞ nie siĊgnĊ po alkohol.
WszĊdzie gdzie do tej poty szukałem pomocy, wymagano ode mnie deklaracji, Īe nie
bĊdĊ pił i na dodatek przestrzegania tej deklaracji. Mimo tego, Īe bardzo chciałem
przestaü piü, nie byłem w stanie takich przyrzeczeĔ dotrzymaü. Gdy wracałem do picia
wyrzucano mnie, z klubu abstynenckiego, z terapii.
Tradycja trzecia oferowała mi wstĊp na kaĪdy mityng AA na całym Ğwiecie, nie przypisywała mnie do Īadnego miejsca, nie zmuszała do Īadnych składek,. Czyli tak naprawdĊ nie musiałem składaü ĩADNYCH deklaracji, a i tak od początku oferowano
mi pełną akceptacjĊ.
PamiĊtam, Īe przez pewien okres czasu nie mogłem przychodziü na moją macierzystą
grupĊ. Chodziłem gdzieĞ indziej na spotkania AA, ale
przez ponad dwa miesiące na
swoją grupĊ nie przyszedłem.
Gdy wróciłem, nikt nie powiedział mi skreĞliliĞmy cie z listy, nikt nie zapytał gdzie byłem, ani co z zaległymi składkami. Usłyszałem natomiast:
Fajnie, Īe jesteĞ. ChcĊ taką
samą akceptacjĊ dawaü od siebie innym uczestnikom wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
(rysunki pochodzą z „Tradycji ilustrowanych AA”)

3.W czasie dyskusji rozpatrywaliĞmy wersjĊ zadaszenia w formie namiotu polany na
SGGW, gdzie mogłoby odbyü siĊ otwarcie zlotu.
4.Padł teĪ pomysł zorganizowania warsztatu w PIK-u na temat organizacji zlotu.

Długa droga

5.Na XXXIII Konferencji Regionu Paweł przedstawi zarysy zespołów, struktury i
organizacji Zlotu 40-lecia.

Na imiĊ mam Tomek. Jestem alkoholikiem. 51 lat temu urodziłem siĊ w małym podwarszawskim miasteczku o nazwie Grójec. DziĞ jest tam wielki przemysł sadowniczy, ale Īycie w tym miasteczku toczyło siĊ powoli i w wielkim koszmarze. Gdy byłem małym chłopcem, zostałem z matką i trójką młodszych braci bez ojca, który porzucił nas dla alkoholu.
ZamieszkaliĞmy z babcią. Pytałem czĊsto matkĊ, dlaczego ojciec to zrobił. Początkowo zbywała mnie, albo mówiła, Īe nie bĊdĊ rozumiał. MoĪe kiedyĞ, gdy bĊdĊ starszy
to mi odpowie. Z czasem dowiedziałem siĊ od mamy, Īe ojciec lubił alkohol i towarzystwo, w którym siĊ znajdował. Bez ojca było nam ciĊĪko, gdyĪ matka sama pracowała na utrzymanie 5 osób. Z czasem zaczĊła pomagaü nam babcia, która razem z
nami mieszkała. JuĪ w wieku szkolnym byłem trudnym dzieckiem. Matka miała ze
mną wiele kłopotów. WczeĞnie zacząłem podbieraü jej pieniądze, których nie miała
za wiele. Robiłem to równieĪ w stosunku do innych osób. NaukĊ w szkole zacząłem
w wieku 6 lat i przez nastĊpne 9 kontynuowałem ją. Kłopoty mieli ze mną równieĪ
nauczyciele. Przez okres 9 lat ze sprawowania miałem ocenĊ dostateczną. Swoim
postĊpowaniem chciałem zaimponowaü kolegom a takĪe dorównaü im. Podobało siĊ

6.Działania do podjĊcia i przedstawienia na nastĊpnym spotkaniu:
• Alunia – zadzwoni na Torwar i zorientuje siĊ o moĪliwoĞü wynajĊcia dodatkowych sal.
• Paweł – zorientuje siĊ o wynajĊcie namiotu.
7.NastĊpne spotkanie zespołu zadaniowego odbĊdzie siĊ w poniedziałek w dniu 12
kwietnia 2010 r. o godz. 17:00, w PIK-u ul. Brazylijska 10.
8.Na spotkanie zapraszamy osoby chĊtne do udziału w organizowaniu „Zlotu RadoĞci - ĝwiĊta Zdroju z okazji 40 - lecia AA w Polsce w 2014r.” przez Anonimowych
Alkoholików z Regionu Warszawa.
Sprawozdanie sporządził – Paweł
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18 „Tradycje bĊdą nas, z BoĪą pomocą, utrzymywaü w jednoĞci tak długo, jak tylko Bóg bĊdzie nas potrzebowaü.”

łem z tego co mówiono, sama ĞwiadomoĞü tego, Īe jestem u siebie, na mityngu Anonimowych Alkoholików, była dla mnie kojącym lekarstwem. Zdarzyło mi siĊ jednak i
tak, Īe mityng, który w spisie widniał jako mityng AA był mityngiem kobiecym. Nie
chciano mnie na niego wpuĞciü, pomimo Īe powiedziałem o tym jak bardzo jest mi
spotkanie AA potrzebne.
WiĊc jak to jest z tą jednoĞcią?
Ostatnio przeglądałem strony internetowe
wspólnoty AA w róĪnych krajach.
Ogromne wraĪenie zrobiła na mnie strona
Anonimowych Alkoholików w rejonie
Moskiewskim w Rosji.
Wiele grup, ale przy tym wiele spotkaĔ tej samej grupy. To samo miejsce spotkaĔ, ale
dni tygodnia, godziny, a nawet uĪywana do pracy literatura ( bo teĪ była w spisie wymieniona) za kaĪdym razem inne.
A w mojej rodzinnej Warszawie tyle jest grup, które spotykają siĊ w tym samym miejscu. DuĪo osób przychodzi tych samych, jest problem z obsadzaniem słuĪb na kaĪdej z
grup, ale trudno jest siĊ zjednoczyü, połączyü siły. Raz nawet w jednym miejscu zaproponowałem takie połączenie , to usłyszałem o niezaleĪnoĞci kaĪdej grupy. Niby racja,
tylko czy to ma w takim wypadku tak wielki sens? Czy grupa to jest to samo co mityng? Dla mnie nie. Mityng to dla mnie spotkanie grupy, tak jak siĊ wewnĊtrznie umówimy, raz, dwa czy wiĊcej razy w tygodniu. Grupa AA, moja i kaĪda inna, dla mnie
istnieje siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobĊ.
Spotkałem siĊ jednak i z prawdziwą jednoĞcią. Gdy na telefon do warszawskiego PIK
dodzwania siĊ osoba z innego regionu Polski i trzeba taką osobĊ wesprzeü na samym
starcie, wystarczy kilka telefonów, by łącza telefoniczne rozgrzały siĊ do czerwonoĞci.
W szybkim tempie przychodzi informacja, Īe osobą potrzebującą juĪ siĊ zaopiekowano. I to jest najwspanialsza informacja, za to kocham Anonimowych Alkoholików.
Tradycja druga
NajwyĪszym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jak kol wiek moĪe siĊ
ona wyraĪaü w sumieniu kaĪdej grupy, nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami,
oni nami nie rządzą.
Tradycja te mówi mi, Īe nie mam prawa narzucaü własnego zdania, własnych ambicji
innym uczestnikom Wspólnoty, a zawsze mam dąĪyü do wypracowania wspólnego
zdania, jak najbardziej zbliĪonego do jednomyĞlnoĞci – czyli sumienia grupy.
Tradycja ta mówi mi teĪ, Īe jeĞli jestem innego zdania niĪ pozostali uczestnicy spotkania, to mam prawo do wyraĪenia tego zdania. Dostosowaü siĊ musze jednak do decyzji
zaaprobowanej przez wiĊkszoĞü. Bez obraĪania siĊ, bez bójek, darcia szat. Tradycja ta
uczy mnie tego, jak powinienem budowaü relacji z innymi ludĨmi. A wydawało mi
siĊ, Īe tylko kroki mają wpływ na moje zdrowienie.
Tradycja trzecia
Jedynym warunkiem przynaleĪnoĞci do AA jest pragnienie zaprzestania picia
Gdy trafiłem do wspólnoty AA miałem bardzo głĊbokie pragnienie, Īeby przestaü piü.
Nie miałem za to Īadnej wiary, ani nawet nadziei, Īe tak siĊ moĪe zdarzyü. Nie był-

„Pycha , strach i gniew to frontowi wrogowie naszego wspólnego dobra. Jedyną siłą
obronną przeciw nim jest prawdziwe braterstwo, harmonia i miłoĞü.”

O 7 Tradycji
Witam wszystkich Alkoholików i sympatyków.
Wypełniam słuĪbĊ skarbnika Naszego Regionu. Podjąłem siĊ jej z jednego powodu:
nie wiedziałem, jaki jest przepływ pieniĊdzy w AA, a oprócz tego mam wielką niechĊü, którą chcĊ zmieniü, do Īmudnych i bezsensownych rozliczeĔ cyferek, które
jakby nie zapisywaü, jakby nie wydawaü, czy na paliwo dla kolportera czy na gaz do
pieca ogrzewającego PIK – i tak są wydane na posłanie AA. RóĪnice wynikają jedynie z kosztów poĞredniego posłania, tj. opłat czynszu, gazu, rach. telefonicznych, Internetu, wywozu Ğmieci, kaucji w PGM-ie, zakupu Ğrodków czystoĞci i higienicznych. Pozostałe koszty są bezpoĞrednie i w tych wydatkach mieĞci siĊ np.: zakup i
rozdawnictwo ulotek informacyjnych, teczek dla uczestników mityngów informacyjnych organizowanych przez Zespół Informacji Publicznej.
Ogólnie rzecz biorąc radzimy sobie. Samofinansujemy swoje działania i JAKOĝ,
wychodzimy. Od marca bĊdziemy płaciü podwyĪszony czynsz, plus wyrównanie za
poprzednie dwa miesiące, za styczeĔ i luty. W związku z mroĨną zimą zapłacimy
wyĪszy rachunek za prąd, wydaliĞmy trochĊ na naftĊ do pieca i gaz do ogrzewania,
oraz dopłatĊ za dodatkowy wywóz Ğmieci, i zwiĊkszoną kaucjĊ za
lokal i za umowĊ notarialną wymaganą przez PGM.
Łącznie są to wydatki wiĊksze od poprzednich miesiĊcy około
1000zł. Z matematyką trudno dyskutowaü!
Mamy początek marca, odbyłem kolejny dyĪur jako skarbnik w
PIK-u (w pierwszy poniedziałek miesiąca), przyjąłem troszkĊ
mniejsze wpłaty, ale i za to Wam bardzo dziĊkujĊ w imieniu
tych, którzy do nas przyjdą. Skarbnik jednej z Grup przyjechał
specjalnie z wpłatą 10zł na PIK. Wzruszył mnie tym szczególnie.
Mamy TradycjĊ o dobrowolnoĞci datków i nie ma co o tym mówiü. Nieubłaganie opłacamy faktury z ZGN, PGE, TPSA, MPO! Te są stałe i przychodzą regularnie. Nie zapominajmy o tym, podejmując nowe zobowiązania.
Zerknąłem do ulotki o 7 Tradycji (Īółto-fioletowej), o sugestiach podziału pieniĊdzy,
zerknąłem do materiałów z Warsztatów o 7 Tradycji i z ciekawoĞcią przeczytałem
ponownie. Polecam uwaĪne jej przeczytanie. MoĪe warto czĊĞciej ją czytaü na mityngach.
Łatwo jest byü dobrym za wspólne pieniądze. Wszelkie potrzeby rozpatrujemy wiele
razy. W tak zwanym realu dostrzegam, Īe wiele grup i alkoholików w AA jest odpowiedzialna, rozumie o czym mówiĊ i jeĞli trzeba pokryü wydatki extra, to wyprzedzając takie zajĞcia moĪna odkładaü wczeĞniej pewną kwotĊ lub jednorazowo zorganizowaü dodatkową „celową zrzutkĊ” na pokrycie takich kosztów.
JeĞli spontanicznie podejmujemy nowe zobowiązania, to nie zapominajmy o wczeĞniejszych. Tak jest robiona coroczna zrzutka na Zlot RadoĞci. Stoi odrĊbna puszka z
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„Wspólne dobro musi byü najwaĪniejsze.”

napisem „Zlot RadoĞci”, bo z kapelusza - wiadomo - musimy utrzymaü i opłaciü niezbĊdne bieĪące zobowiązania.
Podobnie kombinowałem bĊdąc skarbnikiem Grupy: „jak daliĞmy dychĊ Intergrupie to nam siĊ naleĪy 20 ksiąĪeczek za darmo” zapominając o kosztach uzyskania.
Czyli - dawałem tylko tyle, ile mogłem dostaü w zamian, drugą rĊką zabierałem. Nie
miało to nic wspólnego z tak zwaną bezinteresownoĞcią. Teraz to widzĊ.
Nie widziałem zaleĪnoĞci, póki sam nie zobaczyłem „Jak to działa”.
Pozdrawiam wszystkich ciepło, ĪyczĊ twórczej medytacji nad 7 tradycją, planowania
wydatków i zachĊcam do dobrowolnych, aczkolwiek hojnych wpłat.
lechu02 – skarbnik Regionu Wawa

PodziĊkowanie za słuĪbĊ
Moja dwuletnia słuĪba Przewodniczącej Zespołu ds. Literatury na tej Konferencji dobiega koĔca. ĩałujĊ bardzo, Īe nie mogĊ byü dzisiaj z Wami na
Konferencji i osobiĞcie podziĊkowaü za to, Īe mogłam Wam słuĪyü. Nauczyłam siĊ w AA i słuĪbach prosiü o pomoc i pomoc tĊ otrzymujĊ. Tym razem jest mi
ona potrzebna, bym mogła byü z Wami sercem i duchem (choü ciałem daleko) i mówiü
do Was głosem Czermena Konferencji:
Chciałabym z całego serca podziĊkowaü wszystkim, którzy przez ten czas wspierali mnie
swoją mądroĞcią i doĞwiadczeniem. Wszystkie Wasze uwagi, słowa otuchy a przede
wszystkim obecnoĞü były mi bardzo drogie i pomocne w wypełnianiu słuĪby. Wielokrotnie
miałam poczucie, Īe słuĪba ta mnie przerasta, Īe byü moĪe sama jeszcze nie dorosłam do
niej. Czułam na sobie odpowiedzialnoĞü a równoczeĞnie lĊk przed oceną. Bywało, Īe nie
mogłam z racji obowiązków z poza AA bywaü na spotkaniach Rady Regionu. Było teĪ tak,
Īe opuĞciłam w trakcie trwania słuĪby przewodniczącej dwa spotkania Zespołu ze wzglĊdu
na chorobĊ. I w takich sytuacjach zawsze mogłam liczyü na Waszą pomoc.
Przez te dwa lata zobaczyłam jak trudno jest mi stawiaü wspólne dobro przed moimi
osobistymi ambicjami. Uczyłam siĊ byü w Zespole a nie obok. CzĊsto pojawiały siĊ
emocje ale bywało i tak, Īe wychodziłam ze spotkaĔ pełna nadziei. Były momenty, Īe
chciałam zrezygnowaü, przekazaü tĊ słuĪbĊ komuĞ innemu – bardziej doĞwiadczonemu.
Zostałam. Dawało mi wiele radoĞci organizowanie warsztatów i to, Īe coraz liczniej
chcieliĞcie z nich korzystaü. Pisanie relacji z nich dawało mi dodatkową siłĊ i wiedzĊ o
słuĪbach.
DziĊki spotkaniom zespołu drugi czwartek miesiąca wpisał siĊ w moim kalendarzu na
stałe. Po wypełnieniu słuĪby nadal chcĊ uczestniczyü czynnie w spotkaniach Zespołu i
pracy Redakcji MITYNG. Ale równieĪ bĊdĊ bywaü chĊtnie na spotkaniach innych Zespołów, bo słuĪba moja rozbudziła we mnie nie tylko ciekawoĞü wydarzeĔ w Regionie
ale przede wszystkich dalszą chĊü bycia z Wami we Wspólnocie i w działaniu. Mogłabym dalej opisywaü te wszystkie gorsze i lepsze momenty w wypełnianiu moje słuĪby.
Jedno jest jednak najwaĪniejsze – przez ten czas NIE NAPIŁAM SIĉ.
DziĊkujĊ Przyjaciele - Gosiali

„Anonimowy Alkoholik stopniowo zaczyna zdawaü sobie sprawĊ, Īe jest jedynie czĊĞcią wiĊkszej
całoĞci, Īe zachowanie wspólnoty jest warte nawet najwiĊkszych poĞwiĊceĔ osobistych.”

bokiej wierze, przeĪywają ją w uniwersalnej formie łącznoĞci ze wszystkimi ludĨmi.
Ich Īycie jest właĞnie ciągłą słuĪbą Īyciu i ludziom. Bez wzglĊdu na rasĊ, płeü czy
wyznanie.
Przedstawiona klasyfikacja ułatwia mi odnaleĨü własne miejsce w Īyciu. Choü omawia drogĊ poszukiwaĔ duchowych, to zastosowana w Īyciu pozwala mi łatwiej zrozumieü swoją postawĊ. CzujĊ siĊ członkiem społecznoĞci w której odnajdujĊ wiele
analogii. I tu pojawia siĊ okres naiwnego powtarzania zasłyszanych prawd, potem
etap manifestacji przynaleĪnoĞci, etap wątpliwoĞci postawy, szczególnie wobec ludzi spoza grupy. Jeszcze raz okazało siĊ, jak waĪne jest szukanie tego, co łączy a nie
dzieli. Dopiero przy takiej postawie wszystkie drogi prowadzą do sukcesu, a dla wielu poszukujących - do Boga.
Pozdrawiam pogodnie Marek Z Warszawa 28 01 2010r

Byłem na warsztatach

Tradycja pierwsza
Nasze wspólne dobro powinno byü najwaĪniejsze, wyzdrowienie kaĪdego z nas zaleĪy
bowiem od jednoĞci Anonimowych Alkoholików
Bardzo waĪna i dla mnie jest ta tradycja. Mówi mi o tym, Īe całe dobro AA jest wspólne, a wiĊc i moje.
MuszĊ jednak uwaĪaü, Īeby nie zapomnieü, Īe wspólne oznacza takĪe dobro innych.
Byü uwaĪnym, aby przez własne ambicje i nawet najlepsze chĊci nie wyrządziü
krzywdy innemu Anonimowemu Alkoholikowi. CzĊsto jednak zdarza mi siĊ pokłóciü
z drugim członkiem wspólnoty o drobnostkĊ, bo górĊ biorą moje ambicje. NapsujĊ
nerwów sobie, tej drugiej osobie. I pozostajĊ sam, bo kto chce zadawaü siĊ z takim
typkiem, który psuje nerwy, wiecznie chce forsowaü soje racje.
Gdzie tu dbanie o jednoĞü, o NASZE WSPÓLNE dobro?
A przecieĪ sprawa jest bardzo prosta. Wysłuchaü racji tej drugiej strony, nie upieraü siĊ
tak bardzo przy swoim, wypracowaü wspólne zdanie, czyli sumienie grupy. ChcĊ siĊ
tego nauczyü i muszĊ siĊ tego nauczyü.
Tradycja pierwsza to równieĪ jednolita literatura, to praca grup w oparciu o literaturĊ
aprobowaną przez ĝwiatową KonferencjĊ SłuĪb AA.
Gdy wchodzĊ na mityng jakiejĞ grupy i zamiast literatury wydawanej przez AA, widzĊ
inne wydawnictwa, to juĪ nie czujĊ siĊ bezpiecznie. Zastanawiam siĊ, czy nie trafiłem
na jakąĞ terapeutyczna grupĊ wsparcia. Niby nie powinno mi zaszkodziü, ale to juĪ nie
to samo co mityng AA. Natomiast gdy wchodzĊ i widzĊ leĪąca literaturĊ AA, nawet w
obcym, niezrozumiałym dla mnie jĊzyku – bo przecieĪ na całym Ğwiecie okładki naszej literatury są jednakowe, róĪne są tylko znaki i wyrazy – od razu czujĊ siĊ bezpieczniej. JuĪ od samego początku zaczyna działaü magia mityngu AA.
Samo to, Īe mogĊ wejĞü na kaĪdy mityng na Ğwiecie teĪ jest dla mnie waĪne. Miałem
takie zdarzenie w czasie wyjazdu słuĪbowego na WĊgry. Pomimo, Īe nic nie rozumia-
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16 „DwanaĞcie Tradycji, które strzegą jednoĞci naszej wspólnoty, nie zawierają ani jednego
zakazu w rodzaju „Nie czyĔ tego”.”

rium nakazowym postĊpowania. To zjawisko moĪna zaobserwowaü w róĪnych grupach społecznych, np. w Ğrodowisku kibiców, organizacji partyjnych, wojsku, klasie
szkolnej, zakładzie pracy czy grupy typu "nasza klasa". Wtedy łatwo pojawia siĊ wyjątkowa lojalnoĞü wzglĊdem wartoĞci wyznawanych przez grupĊ, obserwujemy wyraĨny wpływ autorytetów. Natomiast w kontaktach z innymi, niewraĪliwi na odmienne ideały i wartoĞci, członkowie grup zachowują wyraĨny dystans a nawet pojawia siĊ wrogoĞü wobec innoĞci.
Czwarty etap " indywidualno refleksyjny"
róĪni siĊ znacznie od poprzednich. Teraz osobiste doĞwiadczenia człowieka stają siĊ
pierwszym kryterium nowych poglądów.
Pojawiają siĊ pierwsze wątpliwoĞci co do
wartoĞci pielĊgnowanych w grupie. Coraz
czĊĞciej zaczyna siĊ odwoływanie do prawdy
uczuü. Pada pytanie - Czy to czujĊ, co do
mnie mówią? Kosztem wewnĊtrznego rozdarcia wobec przynaleĪnoĞci społecznej
otrzymywane informacje przestają byü jak
dawniej pełne sensu od momentu poznania. Formułują siĊ pytania. Pojawia siĊ potrzeba prawdy i koniecznoĞü bycia spójnym. Nie moĪna akceptowaü pozostawania
wiernym tylko dla zasady. W tym okresie "złamanych symboli" otwieramy siĊ na
ludzi Īyjących i myĞlących inaczej. Powstaje w nas nowy Ğwiatopogląd, który łączy
w sobie postawĊ tradycyjną i mądroĞü róĪną od tej, z jaką wzrastaliĞmy.
Wstąpienie w piątą fazĊ oznacza rezygnacjĊ z naiwnej akceptacji bez zadawania pytaĔ na temat rzeczywistoĞci oraz przyjmowania słów w ich dosłownym znaczeniu.
Odkąd z etapem czwartym pojawia siĊ ĞwiadomoĞü krytyczna, to przestajemy byü
czegokolwiek pewni. Wchodzimy w długi okres doĞwiadczania wątpliwoĞci, pytaĔ,
niepewnoĞci. Zachowujemy rezerwĊ w swoich osądach i przynaleĪnoĞciach z uwagi
na pojawienie siĊ przeszkód natury intelektualnej, uczuciowej. Ponownie rozwaĪamy
dotychczas naiwnie przyjĊte wartoĞci. WłaĞnie na tym polega sedno piątego etapu.
Stajemy siĊ wtedy poszukiwaczami duchowoĞci w wewnĊtrznej spójnoĞci z innymi
ludĨmi poszukującymi Boga i sensu Īycia. Bez uczucia zagroĪenia moĪemy łączyü
siĊ z kaĪdym prawdziwym poszukiwaniem duchowym NastĊpuje harmonijna integracja wszystkich przeĪyü, nastĊpuje komunia z ludĨmi i Ğwiatem. Bardziej niĪ osobiste tragedie waĪniejsze stają siĊ ogólnoludzkie dramaty. To rozszerzenie ĞwiadomoĞci jest zakoĔczeniem wewnĊtrznej wĊdrówki.
Osoby z szóstej fazy nazywane są czĊsto „ĞwiĊtymi”. Trudno siĊ dziwiü. Kiedy
przyjrzymy siĊ takim postaciom jak nasz papieĪ JP II, Matka Teresa, Dalajlama czy
Luter King to zobaczymy, Īe kaĪda z tych osób charakteryzuje siĊ wyraĨnie sprecyzowaną postawą duchową i religijną. Ani na moment nie zapominając o swojej głĊ-

„Dwunasty Krok, niesienie posłania, jest podstawową słuĪbą naszej wspólnoty, jest to
nasz główny cel oraz główna przyczyna naszego istnienia.”

AA uratowało mi Īycie
Pierwszy raz upiłem siĊ do nieprzytomnoĞci, gdy miałem 15 lat. Koledzy przynieĞli
mnie do domu. Nie potrafiłem wypiü jednego kieliszka, musiałem piü do oporu. W
towarzystwie nigdy nie upiłem siĊ. Wszyscy byli pijani, a ja nie. Zawsze było za mało dla mnie, by siĊ upiü. Potem zacząłem trenowaü kolarstwo. Na ten czas przestałem
siĊ upijaü – rzuciłem picie i palenie na 2 lata. Gdy nie miałem celu ogarniała mnie
nicoĞü – zapijałem ją gorzałą. Wojsko – wiĊkszy reĪim, tylko zdarzało mi upijaü.
Potem oĪeniłem siĊ – wtedy teĪ gorzały było mniej. W trakcie budowy domu teĪ
ograniczałem picie. Dom juĪ stał. Uznałem, Īe juĪ w Īyciu osiągnąłem to co chciałem – hulaj duszo-piekła nie ma.
Potem było coraz gorzej, coraz dłuĪsze ciągi, coraz wiĊcej gorzały. Ostatni mój ciąg
przed odtruciem trwał 3 lata. Jak ktoĞ potrafi, niech sobie wyobrazi kaca po trzech
latach picia. Zaszywka. Rok przerwy – właĞciwie niecały, tylko 10 miesiĊcy, nie wytrzymałem. I znów ciąg. JuĪ nawet nie pamiĊtam ile to trwało. Potem znów na dwa
lata zaszywka, po 10 miesiącach znów – gorzała. Cud, Īe nie umarłem. Dwie zapaĞcie. Po tych zapaĞciach ze 4 miesiące nie piłem, bo
nie miałem na to siły. Brałem takie lekarstwa, Īe bym
zdechł, gdybym siĊ napił. Ale jak wydobrzałem, to
znów piłem. Picie i picie.
Pewnego dnia po pijanemu wlazłem na słup. A na słupie był plakat Wspólnoty AA i było na nim napisane:
„Jak masz problem z alkoholem, to przyjdĨ do nas”.
Nie pamiĊtam po jakim czasie (bo miewałem ciągi 4, 6
miesiĊczne), ale poszedłem do Wspólnoty, oczywiĞcie
pijany. Tam mnie uĞwiadomili, Īe powinienem przyjĞü
trzeĨwy. No i za tydzieĔ przyszedłem trzeĨwy, przyjĊto mnie do i zacząłem chodziü na mityngi ale z mizerną nadzieją, Īe mi to pomoĪe.
Do tej pory nic mi przecieĪ nie pomogło. Po paru mityngach zacząłem popijaü. Tak jakby jednak mniej,
maskowałem siĊ. Do dnia, gdy złapała mnie policja.
Jechałem po pijaku – miałem prawie 4 promile. Policjant miał jakiĞ dar w sobie. To
on mnie uĞwiadomił, co ja robiĊ – nie wyĞmiewał, nie pouczał . Po wyjĞciu z posterunku wypiłem pół litra. To była moja ostatnia flaszka. Odtrucie. Zacząłem chodziü z
powrotem na mityngi, bez Īadnych podpórek. Bolało, ogromnie bolało. I tak siĊ zaczĊło. Początki były ciĊĪkie, ale dziĊki przyjaciołom, ludziom mądrym przekonałem
siĊ do AA, Īe bĊdĊ mógł nie piü. Od samego początku zacząłem pełniü słuĪby. Myłem szklanki, byłem skarbnikiem, prowadzącym.
Po półtora roku trzeĨwoĞci sytuacja ekonomiczna, zmusiła mnie do wyjazdu za granicĊ. Jak wyjeĪdĪałem miałem jakąĞ taką pewnoĞü w sobie, Īe bĊdzie dobrze. O
duchowoĞci wtedy praktycznie jeszcze nic nie wiedziałem, ale wziąłem ze sobą

9

10 „My musimy nieĞü posłanie AA; w przeciwnym razie moĪemy ulec samozniszczeniu, a ci,
którym nie było jeszcze dane poznaü prawdy, mogą zginąü.”

wszystkie ksiąĪki AA. Był to czas, gdy Polska nie naleĪała do Unii, nie było tam
mityngów po polsku. Moje próby załoĪenia mityngu dla trzech alkoholików, by siĊ
wspieraü, spełzły na niczym. Dwaj pozostali zaczĊli piü. Została mi tylko literatura,
modlitwa i medytacja. Kiedy czułem siĊ gorzej albo miałem wahania emocjonalne
siĊgałem do „Wielkiej KsiĊgi”, bo mnie to uspokajało, dawało nadziejĊ na dzieĔ
nastĊpny. Rano czytałem „Codzienne refleksje” i „24 godziny”. Starałem siĊ je
wdraĪaü w Īyciu codziennym, by Īyü według zasad AA. Potem modliłem siĊ. Na
początku bardzo ciĊĪko mi było modliü siĊ, bo daleko odszedłem od wiary w czasie
picia. Formułki koĞcielne jakoĞ mi nie pasowały, wiĊc ułoĪyłem swój własny pacierz – o swoich bolączkach. Modlitwa dawała mi siłĊ do Īycia i nadziejĊ, Īe wytrwam w trzeĨwoĞci. Wystrzegałem siĊ alkoholu jak potrafiłem najlepiej – nigdy nie
wszedłem do tamtejszego pubu, choü byłem wielokrotnie zapraszany. Nawet na
Coca-ColĊ nie wszedłem.
Do kraju przyjeĪdĪałem raz na pół roku na urlop. Wykorzystywałem ten czas, by jak
najczĊĞciej byü na mityngu. I tak minĊło szeĞü lat mojego Īycia w trzeĨwoĞci na emigracji. Po powrocie do kraju wróciłem na łono Wspólnoty. UczĊszczam na mityngi,
mam słuĪbĊ mandatariusza, pełniĊ dyĪury telefoniczne. Mam duĪo przyjaciół we
Wspólnocie. Niedawno obchodziłem 10 - tą rocznicĊ trzeĨwoĞci. Z tej okazji dostałem od przyjaciół Kalendarz AA z wpisami i Īyczeniami. Moje Īycie zmieniło siĊ
bardzo - jestem człowiekiem radosnym, pełnym optymizmu i nadziei.
Adam Alkoholik

O, matko, zmieniłem zdanie!
I to nie raz. JuĪ na trzeĨwo. Nie ze strachu, czy pod przymusem, ale
Ğwiadomie.
Tak siĊ dzieje, kiedy spotykam siĊ w ramach słuĪb, na przykład na
wczorajszej Radzie Regionu Warszawa. Tu nie ma miejsca na pieszczoty i kiziu-miziu,
jakie ja bardzo lubiĊ. Tu dzieje siĊ wiele. Nie zawsze jest spokojnie.
Na Ğcianie, za plecami rzecznika wciąĪ widnieje napis: Naszym głównym celem jest
nieĞü posłanie alkoholikowi, który wciąĪ jeszcze cierpi. Za kaĪdym razem, kiedy tam
zerkam, nabieram dystansu do swojego uporu, zatwardziałoĞci.
Tym razem tak siĊ stało z kwestią dwudniowej konferencji. Wysłuchałem z prawdziwym otwarciem głosu innych i ostatecznie nabrałem przekonania, Īe to dobra, zasadna
propozycja. Zmieniłem zdanie, nie kombinowałem, nie upierałem siĊ juĪ.
Podobnie z błahą niby sprawą przesuniĊcia terminu majowego spotkania Rady. Chciałem zmiany, ale to zaczĊło komplikowaü sytuacjĊ i odpuĞciłem. I w innych sprawach teĪ.
Moja odwaga, o którą ciągle przecieĪ Boga proszĊ, musi iĞü w parze z rozsądkiem, chĊcią słuchania głosów innych. ĩeby nie przerodziła siĊ w brawurĊ. W znane mi z pijanego
Īycia - Nie bo nie!
Nie upieram siĊ wiĊc. WsłuchujĊ siĊ w to, co mówią inni przyjaciele z AA. UwaĪnie.
I jestem gotowy na zmiany swoich poglądów. Oby!
S.AA

„Bez jednoĞci serce AA przestałoby byü, a nasze – oplatające cały Ğwiat – arterie przestałyby dostarczaü Īyciodajną łaskĊ BoĪą.”

Z okazji rocznicy

Szkic o Īyciu wspólnotowym
Choü tytuł tej gawĊdy brzmi bardzo powaĪnie to początek był wielce zabawny. Poszukiwałem materiałów do wypowiedzi na temat duchowoĞci gdy Īona podsunĊła mi
do rąk ksiąĪkĊ. Przekartkowałem ją szybko i natrafiłem na kilka interesujących zagadnieĔ. Poprosiłem wiĊc Ğmiało o poĪyczenie, a Īona ze zdziwieniem i uĞmiechem
oznajmiła, Īe ksiąĪka jest moja i pokazała mi dedykacjĊ na pierwszej stronie. "Drogi
Marku,....podsuwam Ci nowe tematy do naszych rozmów, które ja bardzo sobie ceniĊ i za które dziĊkujĊ w tym szczególnym dniu. Mirek"
Kilka lat temu dar od przyjaciela połoĪyłem w bibliotece. Tak siĊ stało, Īe ostatnio
nasze drogi trochĊ rozeszły siĊ geograficznie przez co kontakty stały siĊ rzadsze, a o
prezencie zupełnie zapomniałem. Dopiero Īona natknĊła siĊ na nią i w odpowiednim
momencie przypomniała sobie.
Niedawno, kiedy miałem okazjĊ spotkaü siĊ z tym przyjacielem, powiedziałem mu o
zdarzeniu, jak równieĪ o wraĪeniu, jakie lektura ksiąĪki na mnie wywarła. Dotyczy
bowiem trudnych spraw wiary, a przy tym porusza wiele zagadnieĔ, które były i są
moim codziennym udziałem. Chodzi o etapy duchowoĞci w Īyciu człowieka. Zaproponowana w niej klasyfikacja rozwoju pozwala łatwiej zrozumieü moją własną duchowoĞü jak teĪ sytuacje w róĪnych, szczególnie nowych Ğrodowiskach.
Wymienia siĊ szeĞü etapów takiego rozwoju.
Pierwsze dwa etapy mogą dotyczyü zarówno wieku dzieciĊcego, jak teĪ człowieka
w nowym Ğrodowisku, kiedy z ufnoĞcią przyjmuje wszelkie informacje. Rejestruje
obrazy wokół siebie bez zbĊdnych pytaĔ. Powstający Ğwiat wewnĊtrzny nie jest jeszcze doĞwiadczeniem osobistym. Wierzymy tylko, Īe podawane fakty są prawdziwe. Dziecko wzorując siĊ na obserwowanych przykładach kształtuje swoje wyobraĪenia. NaĞladuje styl funkcjonowania rodziców, otoczenia, bezwiednie decydując, co
jest waĪne, prawdziwe, a co nie. Trudno jednak mówiü o moĪliwoĞci rozumienia
obserwowanych zdarzeĔ. W drugim etapie, szczególnie w obszarze wiary pojawia
siĊ wiele pojĊü, które przyjmowane bez zastrzeĪeĔ nadal pozostają zagadką. Choüby
symboliczne znaczenie słowa Bóg, który wszystko wie, kojarzący siĊ z rodzicem, szefem, starszym kolegą. Albo słowo istnieje, umarł czy ĞwiatłoĞü. Brak osobistych
doĞwiadczeĔ nie pozwala na zrozumienie tych pojĊü. W nowym zaĞ Ğrodowisku
jeszcze nie mamy pojĊcia, jak ono funkcjonuje. To dopiero przed nami. PrzeĪywamy
okres, kiedy raczej przyziemne sprawy Īyciowe na tyle absorbują, Īe odpowiedzi
na trudne pytania odsuwamy na dalszy plan.
Kolejny, trzeci etap nazywany jest czĊsto przynaleĪnoĞcią wspólnotową. Członkowie
społecznoĞci z przynaleĪnoĞci czynią główne Ĩródło motywów postĊpowania, z niej
czerpią wzorce, formułują zasady wyznawania wiary czy okreĞlają swój sposób Īycia. W tej fazie fakt przynaleĪnoĞci do jakiejĞ grupy jest czĊsto najwaĪniejszym kryte-
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14 „JednoĞü Anonimowych Alkoholików jest najcenniejszą wartoĞcią naszej wspólnoty.”

Moja pierwsza osiemnastka
To był mój pierwszy mityng z okazji 18 lat Īycia w trzeĨwoĞci. Zdecydowałem siĊ
pierwszy raz uczciü swoja rocznicĊ. Byłem gotowy przyjąü odpowiedzialnoĞü za tĊ
decyzjĊ. Emocjonalnie byłem przygotowany, nie miałem Īadnych wątpliwoĞci. Po
prostu chciałem to przeĪyü wspólnie z tymi alkoholikami, którzy chcieli byü razem ze
mną. Przerosło to mnie i moje wyobraĪenie. Otrzymałem wsparcie, miłe prezenty
oraz kwiaty, byli wszyscy podopieczni i wielu przyjaciół spoza grupy. Kupiłem tort,
który symbolizował dwoma Ğwieczkami moje 18-cie lat przeĪytych doĞwiadczeĔ w
AA. MogĊ wyznaü, Īe byłem szczĊĞliwy, ponad chorobĊ, która nawiedziła mnie od
rana, miałem temperaturĊ i kaszel. Jestem przekonany o tym, ze wspólnota jest miejscem najwiĊkszych przeĪyü, zasadnoĞci bycia trzeĨwym, utrzymywania trzeĨwoĞci
zgodnie z tradycja mi AA. Przełamałem swoje niezdecydowanie do obchodzenia
rocznic, teraz wiem, Īe jest to dobre dla wszystkich, uczy nas komunikowania siĊ i
radowania trzeĨwoĞcią. Otrzymałem wiele ciepłych słów i przyjaznych zwrotów. Moi
podopieczni doceniają wartoĞü sponsorowania, a ja jestem im wdziĊczny za zaufanie i
zdanie tak waĪnego egzaminu bycia odpowiedzialnym.
Praca z drugim człowiekiem umacnia mnie w przekonaniu działania Siły WiĊkszej poprzez niesienie posłania. Taki mityng pozwala na zbliĪenie siĊ do siebie i akceptacji. Jestem zadowolony i wiem, Īe warto organizowaü rocznice tak osobiste, jak i
grupy. Nasza grupa NIMB bĊdzie obchodziła w tym roku 12 rocznicĊ działania. BĊdzie to we wrzeĞniu pierwszy piątek. To doĞwiadczenie pozwala mi jeszcze bardziej
otworzyü siĊ na wspólnotĊ AA, korzystaü z Īyciowej energii płynącej w dwie strony.
Tak niewiele, a tak pomaga zaprzyjaĨniü siĊ nam i wspieraü na drodze powrotu do
zdrowia duchowego. Wszystkim obecnym na mojej 18-ce serdecznie
dziĊkujĊ za wsparcie i doĞwiadczenie bliskoĞci. Do zobaczenia na
nastĊpnych rocznicach, w tym roku na grupie NIMB.
i ĪyczĊ Pogody Ducha i wytrwałoĞci w AA, Andrzej
UĞmiechnij siĊ,!
JeĞli znalazłeĞ chwilĊ czasu i czytasz MITYNG to cieszymy siĊ razem
z Tobą. A jeĞli masz ochotĊ podzieliü siĊ swoim doĞwiadczeniem na
drodze do trzeĨwoĞci - napisz, nie zwlekaj! Rysunki teĪ są mile widziane.. Nie zastanawiaj siĊ. wiĊc, pisz, rysuj...
WyĞlij na redakcja@mityng.net
lub dostarcz tekst osobiĞcie, albo teĪ wyĞlij na
adres
PIK, Brazylijska 10 , 03-946 Warszawa,
z dopiskiem MITYNG

„Suma wszystkich słuĪb stanowi Trzeci Legat AA.”

Rocznica
Jestem alkoholikiem na imiĊ mam Maciek. W kwietniu 2002 roku moje pijaĔstwo
osiągnĊło stan obłĊdu, na ogromnym kacu po jakimĞ rocznym ciągu za butelkĊ wódki chciałem zabiü brata. Teraz z perspektywy czasu widzĊ, Īe był to znak od Siły
WyĪszej, Īe nadszedł czas bym coĞ zrobił z swoim pijackim Īyciem. Wtedy ogarnął
mnie wielki strach. Tak ogromny, Īe poprosiłem matkĊ aby zadzwoniła na policjĊ, a
ta do szpitala psychiatrycznego.
I tak wylądowałem w psychiatryku w Radzyniu
Podl. Po czterech dniach odtrucia poszedłem na
rozmowĊ z psychologiem, który stwierdził alkoholizm i zaproponował leczenie na sąsiednim oddziale. Tam skoĔczyłem 6-tygodniową
terapiĊ, ale teĪ tam wstąpiłem do AA . Moja
pierwsza grupa to Orion, którą mile wspominam, miejsce i ludzi, był to ogromny przełom
w moim Īyciu.
Do dziĞ mam wspomnienia z tamtego czasu,
które pomagają mi w drodze do trzeĨwoĞci. Moja droga w AA układała siĊ róĪnie od początkowej fascynacji, poprzez całkowite zobojĊtnienie, aĪ do powrotu i zrozumieniu Īe jest
to dla mnie, Maüka alkoholika, jedyna słuszna i bezpieczna droga. Droga, która daje
spokój, bezpieczeĔstwo i szczĊĞliwe Īycie.
Odkąd nie pijĊ, chodzĊ na mityngi, biorĊ czynny udział w Īyciu AA, moje Īycie jest
pełne i szczĊĞliwe, mam kochającą kobietĊ, dobrą pracĊ, czĊĞciowo spełniam swoje
marzenia ,rzuciłem palenie tytoniu, dbam o zdrowie przymierzam siĊ do studiów i
jeszcze wiele, wiele wspaniałych rzeczy, które spotykają mnie gdyĪ nie pijĊ i staram
siĊ Īyü zgodnie z programem AA.
DziĞ moja grupa macierzysta to grupa Kontakt w W-wie, mam tu słuĪbĊ mandatariusza, która jest dla mnie motorem do Īycia w wspólnocie. Jestem wdziĊczny grupie za
zaufanie. Od maja bĊdĊ miał słuĪbĊ w Regionie , która jest dla mnie wielkim wyzwaniem i próbą mojej trzeĨwoĞci. I za to wszystko co opisałem, chcĊ podziĊkowaü swoją
rocznicą 25 kwietnia, na którą - jeĞli moĪna - zapraszam wszystkich przyjaciół.
wdziĊczny i szczĊĞliwy alkoholik Maciek

„:ĞĚĞŶĚǌŝĞŷŶŝĞƉŝũ͕ƉƌǌǇũĚǍŶĂŵŝƚǇŶŐ͕
ǁǇƚƌǌǇŵĂũƉƌǌǇŶĂũŵŶŝĞũŐŽĚǌŝŶħŽƌĂǌ
ŶŝĞǁĂůĐǌǌŶŝŬŝŵŝŶŝĐǌǇŵ͕
ƉŽŶŝĞǁĂǏŶĂǁĞƚƐųƵƐǌŶǇŐŶŝĞǁ
ĐǌǇŶŝǌƚƌǌĞǍǁŝĞũČĐĞŐŽĂůŬŽŚŽůŝŬĂ
ŶŝĞƐǌĐǌħƑŶŝŬĂ͕ŶŝĞǌĚŽůŶĞŐŽĚŽǏǇĐŝĂ͘͟
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12 „Samotnicy uzyskali nowe poczucie przynaleĪnoĞci i przekonali siĊ, Īe ich odosobnienie
nie było nigdy aĪ tak zupełne, jak siĊ czasem wydawało.”

Koncepcja 5
Prawo mniejszoĞci
Tekst pochodzi z raportu ze ĝwiatowym Mityngu SłuĪb AA w NJ z 2004r.
Koncepcja Piąta mówi nam:
"Na wszystkich szczeblach Ğwiatowej struktury, powinno panowaü «Prawo do apelacji», gwarantujące to, Īe wysłuchany zostanie głos mniejszoĞci, a petycje o zadoĞüuczynienie osobistym krzywdom zostaną wnikliwie rozwaĪone".
Jeszcze raz, musimy podziwiaü dalekowzrocznoĞü okazaną przez naszych załoĪycieli.
Jako alkoholiczka wiem, Īe nie mam najmniejszych problemów w postrzeganiu siebie jako eksperta we wszystkich sprawach, i myĞlĊ, Īe Koncepcja Piąta jest bardzo
sprytnym sposobem ochrony AA przed naszymi wadami i nami samymi. W zasadzie
jesteĞmy zachĊcani do włączania do dokumentacji raportów mniejszoĞci ilekroü sądzimy, Īe wiĊkszoĞü znacznie siĊ myli. Kiedy pojawia siĊ opinia mniejszoĞci, czasami oznacza to, Īe mniejszoĞü widziała coĞ lub posiada informacje, których nie mają
pozostali.
Aby przeprowadziü pełne i poparte informacjami głosowanie, zawsze waĪne jest, aby
jako zaufany sługa, zbadaü opiniĊ mniejszoĞci pod kątem jej waĪnoĞci i wartoĞci. ZachĊca siĊ nas do wysłuchania mniejszoĞci, ponownej dyskusji i wówczas czasami
okazuje siĊ, Īe byü moĪe wiĊkszoĞü moĪe zaraz popełniü powaĪny błąd, który moĪe
mocno zaszkodziü AA.
Jest to przywilej, Īe mamy prawo apelacji, kiedykolwiek czujemy, Īe podjĊta zostanie
błĊdna decyzja przez grupĊ, intergrupĊ, region czy RadĊ Powierników AA. Nawet
jeĪeli siĊ mylĊ, sprawa jest jeszcze raz gruntownie omówiona, i mogĊ czuü, Īe mój
głos jest waĪny, nawet jeĪeli jestem w mniejszoĞci. Moim prawem jest wyraĪenie
mojej opinii. Uczestniczyłam w niezliczonej liczbie mityngów roboczych, spotkaĔ
intergrupy, uczestniczyłam w oĞmiu Konferencjach Krajowych, byłam na spotkaniach miĊdzynarodowych. Przez wszystkie lata mojej słuĪby, widziałam szacunek i
rozwagĊ wobec pracy mniejszoĞci, ale niestety równieĪ tego zaprzeczenie. Kiedy doĞwiadczamy "tyranii wiĊkszoĞci" lub "tyranii mniejszoĞci", albo wiĊkszoĞü albo
mniejszoĞü bĊdzie próbowaü zapewniü głosy uczestników na swoją korzyĞü. JeĪeli
któreĞ z nich bĊdzie mieü miejsce, opinia mniejszoĞci i prawo apelacji mogą byü waĪnym czynnikiem koĔcowym, jeĪeli tĊ koncepcjĊ wprowadzi siĊ w Īycie.
Widziałam, jak runĊła intergrupa i widziałam, jak rozpadały siĊ grupy AA.
ĩałujĊ, Īe przy tych okazjach wczeĞniej nie przeczytaliĞmy dokładnie Koncepcji Piątej, poniewaĪ mówi ona, Īe jest to nasza główna ochrona przed niedoinformowaną,
Ĩle poinformowaną, pochopną lub rozgniewaną wiĊkszoĞcią.
Koncepcja Piąta chroni kaĪdą osobĊ w naszej strukturze, opłacaną czy nie. Nieuchronnie bĊdziemy doĞwiadczaü sytuacji, w których albo personel albo inni zaufani
słudzy czują siĊ niezrĊcznie lub czują niesprawiedliwoĞü z tego czy innego powodu.

„Gdyby AA miało rzeczywiĞcie kierowaü siĊ Dwunastoma Tradycjami, nie moglibyĞmy
nigdy i w Īaden sposób rozpaĞü siĊ.”

Wielkim przywilejem jest mieü prawo apelacji jako mniejszoĞü. Koncepcja Piąta daje
nam prawo postĊpowaü bez obawy przed odwetem. Nie jest powiedziane, Īe zobaczymy jakiekolwiek zmiany w sytuacji, ale mieliĞmy prawo wyraziü naszą opiniĊ bez
Īadnych negatywnych konsekwencji. Jest to waĪny czynnik bezpieczeĔstwa w naszej
strukturze.
W praktyce prawa mniejszoĞci zawsze były dobrze stosowane. Jest to zapisane, aby
powiĊkszyü przyszłe zastosowania. Prawa "Apelacji" i "Petycji", oczywiĞcie odnoszą
siĊ one do globalnego problemu ochrony i najlepszego wykorzystania odczuü i opinii
mniejszoĞci. Jest to cecha rządów i demokratycznych społeczeĔstw. Jestem zaangaĪowana w lokalną politykĊ mojego miasta, wiĊc wiem.
WolnoĞü jednostki w AA ma wielkie znaczenie. Jest niezbĊdna. Stajemy siĊ uczestnikami AA, kiedy sami o tym zdecydujemy, a jedyne co początkowo musimy, to wyraziü chĊü zaprzestania picia.
Nikt nam nie moĪe zabraü prawa przynaleĪnoĞci. Nie zmusza nas siĊ do płacenia
czegokolwiek, nie zmusza siĊ nas do wiary w cokolwiek.
Faktycznie, jesteĞmy jednostką w mniejszoĞci poĞród miliona osób w AA.
Nasza Karta jest wyjątkowa ze swoimi zapisami przywilejów i swobód mniejszoĞci. Przy wyborze kandydatów godne uwagi jest kierowanie siĊ metodą Trzeciego Legatu.
Widziałam pewnego razu coĞ takiego. Kandydat wiĊkszoĞci nie mógł uzyskaü dwóch trzecich głosów i jego imiĊ
trzeba było wrzuciü do kapelusza razem z innym kandydatem mniejszoĞci. W wyniku losowania, wybrano kandydata mniejszoĞci. To pokazało, Īe w AA bierzemy sobie do serca odczucia i mądroĞü mniejszoĞci. NaprawdĊ
wzmocniło to ducha demokracji wĞród nas.
Na Konferencji Krajowej wspaniale widaü, jak prawa mniejszoĞci pomagają nam
podczas dyskusji i debatowania nad pytaniami dotyczącymi organizacji i struktury.
Nawet jeĪeli mamy wiĊkszoĞü, moĪemy podjąü decyzjĊ o dalszej dyskusji, aby poznaü zdanie mniejszoĞci. Opinia mniejszoĞci moĪe mieü, i czasami ma jakiĞ waĪny
punkt, który moĪe spowodowaü zmianĊ opinii na zupełnie przeciwną lub teĪ rzuciü
nowe Ğwiatło na temat, który wydawał siĊ po prostu nie do rozgryzienia. Mamy prawo do apelacji nie obawiając siĊ odwetu. MniejszoĞü istnieje ze swoim prawem dla
bezpieczeĔstwa i ochrony AA.
Rzadziej popełniamy powaĪne błĊdy w naszych decyzjach dziĊki prawu do
"Apelacji" i "Petycji". To prawo jest wyjątkowe i sprawdza siĊ w AA.
Stosując KoncepcjĊ Piątą mamy szansĊ uniknąü niezadowolonej mniejszoĞci.
Annika M. - Szwecja
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