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Zmoczył Cię kiedyś wiosenny deszcz? Co czułeś, gdy maleńkie krople 
muskały Twoja głowę, dotykały Twojej twarzy? Radość? Wolność? Błogość? 
Czy tańczyłeś w deszczu? Beztroskie chwile nie do zapomnienia…

Wiesz, co może dać Ci niezapomniane chwile wolności i radości? Trzeź-
wość ! Tak, tak, dobrze czytasz – abstynencja. Ale jak? - zapytasz- przecież 
rozluźnienie, dobre samopoczucie pojawia się po spożyciu…

A próbowałeś? Próbowałeś czerpać radość z kilku chwil w deszczu? Czy 
doceniasz wartość spotkania z przyjacielem? Czy próbowałeś tańczyć w peł-
ni oddając się osobie, którą kochasz? Rozmawiałeś kiedyś patrząc w oczy? 
Słuchając i będąc wysłuchanym? Czy czułeś się szczęśliwy tylko dlatego, że 
ktoś był obok Ciebie? Bez wspomagaczy, umilaczy i ułatwiaczy rozmów. 

Dopóki nie spróbujesz, nigdy się nie przekonasz…
Ale nie podchodź do abstynencji jak do kary, najgorszej rzeczy jaka mo-

gła się przydarzyć. To Twój wolny wybór. Wybór drogi miłości, wolności, 
piękna. Trzeba trochę wysiłku i samozaparcia, by to dostrzec i tego doświad-
czyć. W życiu wszystko, co piękne i dobre kosztuje nas samych, a najbar-
dziej cierpi nasze ego. Nie jest to też czarodziejska różdżka przemieniająca 
nasze relacje na idealne. To droga, na której łatwiej dojrzeć perły, zwłaszcza 
te leżące obok nas. Dostrzec chwile, które są pełne piękna, czystej radości, 
błogiej ciszy, szumu górskich jezior i śpiewu wiosennych ptaków. Chwile 
poczucia, że ktoś jest dla Ciebie darem, niezwykłym prezentem od Boga. 

Droga nie jest łatwa, okupiona czasem szyderstwem, niezrozumieniem 
bliskich, wyśmianiem. Czy warto? A próbowałeś tańczyć w wiosennym 
ciepłym deszczu? Nie? To nie wiesz, co tracisz… Więc wyjdź ze mną na 
deszcz. Gdyż … „nie ma czego się bać i trzeba kochać”.

Redakcja

„Wyjdź ze mną na deszcz
podnieś głowę, nie bój się,

weź głęboki wdech 
niech swobodnie spływa z rzęs...”wolny

WYBÓR

TWÓJ
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26 kwietnia tego roku w Instytucie 
Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odby-
ła się konferencja dla nauczycieli i dy-
rektorów szkół poświęcona uzależnie-
niom, na które jest narażona dzisiejsza 
młodzież. 

Pierwsze wystąpienie pod tytułem 
„W PUŁAPCE WŁASNEGO CIAŁA, CZYLI 
O MECHANIZMACH UZALEŻNIEŃ DAW-
NYCH I WSPÓŁCZESNYCH” poprowadzi-
ła dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka 
– profesor nadzwyczajna WSEiI w Lubli-
nie. Pani Profesor na wstępie cofnęła się 
do czasów prehistorycznych i znaczenia 
pożywienia dla pradawnego człowieka 
oraz jego genotypu. Pierwotny czło-

MIĘDZY WOLNOŚCIĄ
A ZNIEWOLENIEM

Uczeń w sytuacji zagrożenia uzależnieniem
wiek żył na pograniczu głodu. Co 
kilka tygodni miał możliwość naje-
dzenia się, któremu towarzyszyła 
łatwość przyswajania i szybkie ma-
gazynowanie spożytego pożywie-
nia. Pani profesor zwróciła uwagę, 
że nasz genotyp się nie zmienił, 
a dostępność pożywienia, czy też 
tryb życia tak, dlatego też obecnie 
spotykamy się z chorobami takimi 
jak otyłość, która nierzadko pro-
wadzi do cukrzycy. Jak pokazują 
badania naukowe wszechobecny 
cukier jest uzależniający nie mniej 
niż narkotyki. Biochemia mózgu 
narkomanów i osób uzależnio-
nych od słodyczy jest podobna. 
Odpowiedzialne za taki stan rze-
czy są nasze hormony: dopamina 
i serotonina oraz acetylocholina 
i noradrenalina. Spożywany cu-
kier powoduje wydzielanie tych 
pierwszych a hamuje działanie 
tych drugich. Nasz mózg jednak 
przyzwyczaja się, dlatego też po-
trzebujemy spożywać coraz więk-
sze dawki. Pani profesor zwróciła 
uwagę na to, że niestety wiedzę tę 
wykorzystują producenci żywości, 
wspomniała o aferze, kiedy odkry-
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to, że smakowa woda do picia znanej 
firmy zawiera więcej cukru niż słoik 
popularnego kremu czekoladowego. 
Wszystkich zaciekawionych tematem 
uzależnienia od cukru prelegentka 
zachęciła do przeszukania Internetu, 
gdzie dostępnych jest więcej informa-
cji na ten temat. 

PODCZAS KONFERENCJI 
ZWRÓCONO UWAGĘ  

NA RÓŻNEGO TYPU UZALEŻNIENIA 
TAKIE JAK:

• Ortoreksja, czyli obsesja na punk-
cie zdrowego jedzenia. 

• Bigoreksja, czyli uzależnienie od 
rzeźbienia muskulatury, zbyt in-
tensywne ćwiczenia.

• Pregorekcja, czyli anoreksja w cią-
ży. Uzależnienie, w którym dbamy 
o figurę będąc w ciąży kosztem 
dzieciątka w łonie. Niespożywa-
nie wystarczającej ilości kalorii, 
czy mordercze ćwiczenia prowa-
dzą do zaniedbywania dziecka, 
a w skrajnych przypadkach do po-
ronienia. 

• Hazard – na stronie www.hazar-
dzisci.org dostępny jest test dla 
osób chcących się sprawdzić. Nie-
bezpieczne może być nawet nie-
winne granie w totolotka.

• Uzależnienie od gier komputero-
wych – narażeni są na to głównie 
młodzi ludzie. Niestety odnoto-

wano już przypadki śmiertelne 
osób, które zmarły na skutek wy-
cieńczenia organizmu.

• Uzależnienie od cyberseksu 
i pornografii – www.sa.org.pl/
test.html – podobnie jak w przy-
padku innych uzależnień można 
zrobić test. 

• Uzależnienie od telefonu, czy-
li fonoholizm – uzależnienie, 
które dotyczy głównie młodych 
ludzi, niewypuszczających tele-
fonu z rąk i nieustannie wymie-
niających telefony na nowsze 
modele, by nie być gorszymi. 

• Pracoholizm – bardzo niebez-
pieczny nałóg ze względu na silne 
przyzwolenie społeczne. Należy 
się mu przyjrzeć, gdy pracujemy 
więcej niż 50 godzin tygodniowo. 
Polacy w porównaniu z innymi 
mieszkańcami państw europej-
skich niestety długo pracują, co 
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i nie kwalifikuje się jako narkotyk, 
a przebadanie jej trwa kilka miesię-
cy. Substancje, które co chwilę wy-
chodzą na rynek nie wiadomo jak 
działają na organizm, zaobserwowa-
no jednak, że najczęściej przyczy-
niają się do wyniszczenia lub zgonu. 

Prelegent wspomniał też o za-
ostrzeniu przepisów regulujących 
sprzedaż alkoholu. Miejmy nadzieję, 
że w prawie pojawi się zapis o ogra-
niczeniu sprzedaży alkoholu w go-
dzinach nocnych. 

Ostatni wykład zaprezento-
wała dr Małgorzata Sitarczyk – pra-
cownik naukowy WSEiI w Lublinie 
na temat „IAD WŚRÓD UCZNIÓW, 
CZYLI O ZADANIACH SZKOŁY 
W PROFILAKTYCE WPŁYWÓW ME-
DIALNYCH”.

nie sprzyja zdrowiu. Na świecie 
szczególnie w Japonii spotykane 
są przepadki syndromu karoshi, 
czyli śmierci z przepracowania 
(około 10 tysięcy zgonów rocznie). 

• Hikikomor, czyli uzależnienie od 
samotności. Jak się okazuje to nie 
tylko choroba zachodniej Europy, 
gdyż ostatnio w Polsce w ośrodku 
uzależnień był przypadek dziew-
czynki z gimnazjum, która nie 
wychodziła z domu i ostatecznie 
nie była w stanie wyjść do szkoły. 
Pomoc w tych wszystkich uzależ-

nieniach jest możliwa i jest skuteczna 
o ile uzależniony zwróci się po nią. 

Kolejnym prelegentem był 
mjr mgr Waldemar Osowski – mgr 
psychologii, major służb peniten-
cjarnych, areszt śledczy w Lublinie. 
Przedstawił on temat ”NIE DLA NIE-
LETNICH, CZYLI O DYNAMICE UZA-
LEŻNIENIA OD ALKOHOLU”.

Pan major przedstawił różne eta-
py uzależnia od alkoholu. Zwrócił 
uwagę, że jest to uzależnienie, któ-
re rozwija się latami. Dziś mamy do 
czynienia z uzależnieniami, które 
rujnują zdrowie i życie bardzo szyb-
ko. Są nimi dopalacze – znacznie 
gorsze od narkotyków, gdyż trudno 
kontrolować ich produkcję. Niewiel-
ka zmiana w składzie chemicznym 
powoduje, że jest to inna substancja 

młodych 
ludzi uważa, że 

kontroluje sytuację i nie 
widzi problemu, natomiast 

co czwarta osoba taki problem 
dostrzega. biorąc pod uwagę, 

że nawet kilkanaście lat swojego 
życia można spędzić w sieci, warto 

zastanowić się ile w tym czasie 
udałoby się zrealizować 

marzeń, ile osiągnąć 
celów?

60 % 
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Pani doktor przedstawia-
ła badania naukowe wśród 
młodych osób, które wyka-
zały, że młodzież średnio 
rozmawia 7 minut dziennie 
z matką, 2 minuty z ojcem, 
a 2 godziny i 44 minuty spę-
dza w sieci. Internet jest dla 
nich bardzo atrakcyjnym śro-
dowiskiem, gdyż w życiu co-
dziennym nigdy nie jest się 
w stanie osiągnąć takiego na-
sycenia treściami jak w sieci. 

Badania pokazały rów-
nież, że sieć internetowa 
jest uzależniająca i istnieją 
fazy wchodzenia w taki na-
łóg. Pierwsza z nich to ZA-
ANGAŻOWANIE: twa około 
2-3 lata, statystycznie w tę 
fazę wchodzą chłopcy w wie-
ku od 13 do 19 lat. Użytkow-
nik poznaje sieć i jej możli-
wości. Często jest internet 
jest dla niego odprężeniem 
po ciężkim dniu lub maskuje 
poczucie osamotnienia. Ko-
lejnym etapem jest ZASTĘ-
POWANIE. Pojawia się efekt 
wyporności, gdzie młoda 
osoba przedkłada wirtualne 
spotkania nad realne relacje. 
Traci czas przeznaczony na 
sen, hobby czy szkołę. Ob-
niżają się wówczas oceny, 

stopniowo uzależnieni rezygnują ze sportu, 
z przyjaciół. Trwa to dobrych kilka lat. Jeżeli 
w tym czasie nie zostanie postawiona kon-
trola społeczna wówczas pojawia się samot-
ność i następuje kolejny etap – UCIECZKA. 
Wówczas sieć jest ucieczką od rzeczywisto-
ści. Uzależniony zaniedbuje rodzinę i obo-
wiązki, a towarzyszące temu wyrzuty su-
mienia maskuje jeszcze intensywniejszym 
przebywaniem w sieci. 

Znane są przypadki uczniów, którzy biją 
rekordy przebywania w sieci: 31 % wg badań 
wytrzymuje 8 h przed monitorem, rekord 
to 35 h. Po takich maratonach pojawiają się 
zaburzenia koncentracji, często konieczna 
jest porada psychiatryczna. 

Z przebywaniem w sieci wiąże się problem 
przemocy internetowej. Niestety jest ona 
dość powszechna wśród młodych, a skutki 
są tragiczne – przypadki samobójstw nasto-
latków, którzy zdecydowali się na taki krok 
w wyniku tzw. „hejtu” w internecie. 

Anna Warchoł
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Legendarny Duszpasterz Hipisów, 
salezjanin ks. Andrzej Szpak odszedł do 
domu Pana. Żegnały go tłumy. Przypo-
minamy kilka myśli „Szpaka”

O SALEZJANACH
Do mojego wujka przyjechał kie-

dyś jego rodzony brat ksiądz salezja-
nin. Wujek powiedział mu” Ty wiesz, 
Andrzej tak czasami myśli, żeby zo-
stać księdzem”, a on „No to dawaj 
mi go”. Dwie godziny chodziliśmy 
i rozmawialiśmy nad brzegiem rzeki. 
Od razu podjąłem decyzję – jadę do 
seminarium salezjanów. Tata w tym 

czasie był w Krakowie, żeby mi zała-
twić szkołę muzyczną, bo umiałem 
grać już trochę tak ze słuchu. Powie-
działem ojcu: „Tato, wiesz, ale ksiądz 
mnie namówił, żebym wstąpił do se-
minarium”. „No to kupujemy pierzynę 
i już”. Wstąpiłem do Niższego Semina-
rium Duchownego w Kopcu. Dziedzic 
ofiarował salezjanom swój dwór i tam 
otworzyli licem. Maturę musieliśmy 
zdawać korespondencyjnie w Kato-
wicach. Ten ksiądz, który przyjechał, 
to było wezwanie z nieba. Przypadek 
jest logiką Boga. Bóg wzywa. 

O RODZINIE
Profesor Olejnik powiedział mi 

kiedyś: „Chłopcze, gdyby ci matka 
nie dała wiary, prostej wiary, to byś 
nie wytrzymał”. To prawda. Bo ja za-
wsze opierałem się na wierze, głosi-
łem wiarę. Wokół wiary wszystko się 
kręci, Eucharystia, Maryja, niebo. To 
jest suma wszystkiego: wiara, two-
ja wiara. Rzeczywiście, matka dała 
mi taką wiarę. Pochodziła z rodziny 
wielodzietnej. Moja babcia, której 
nie poznałem, miała jedenaścioro 
dzieci. Ja się urodziłem w 1944 roku 
w styczniu – jeszcze trwała woj-
na. Rodzice się pobrali na początku 
1943 roku. Tato przeżył wojnę cu-

Pedagogika serca
księdza szPaka 
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dem, mama też. To też cuda. To rodzice 
przekazują wiarę. A w seminarium na-
potkałem naraj. Księża salezjanie stwa-
rzali młodzieży raj na ziemi. To było 
coś niesamowitego. Oni cały czas byli 
z nami. Kiedy się uczyliśmy, kiedy by-
liśmy na boisku, chodziliśmy do teatru 
czy na koncerty. Mimo wszystko z trzy-
dziesty czterech, którzy wstąpili do se-
minarium, księżmi zostało tylko czte-
rech. Matka wychowała nas w szacunku 
dla księży. Ksiądz, nauczyciel, matka 
to dla nas niepodważalne autorytety. 
Swoje kapłaństwo przez całe życie tez 
tak cenie. Zawsze miałem szacunek do 
nauczycieli, nawet gdy stawiali lufę, 
no cóż trudno. Ale nauczyciele nie byli 
złośliwi. Księża w Kopcu byli dla mnie 
wspaniałymi autorytetami. Podobnie 
kapłani, którzy formowali mnie przez 
trzy lata nowicjatu i dwa lata filozofii 

w Oświęcimiu czy rok prakty-
ki w Pogrzebieniu na parafii. To 
było piękne życie, bardzo dobrze 
wspominam ten okres. Choć trze-
ba powiedzieć, że cudem udało 
mi się czasem uwolnić od jakiegoś 
zakochania i pójścia w świat.

O KSIĘDZU BOSKO
Uczyłem się od niego pedago-

giki serca. Był genialnym wycho-
wawcą młodzieży. Jego miłość do 
młodzieży była jak w hymnie św. 
Pawła. On ciągle zaskakiwał nowy-
mi pomysłami. Budził w młodzie-
ży taką naturalna radość, żeby nie 
dać dojść do głosu tej sztucznej 
i grzesznej. Mówił: Sta allegro 
– „Bądź wesół”. Dbał, żeby mie-
li spokojne sumienie. Spowia-
dał w każdej chwili i wszędzie. 
„Czyńcie co chcecie byle byście 
nie grzeszyli”. Z dobrego sumie-
nia rodził się postęp w świętości 
życia, a więc w zachowaniu, wie-
dzy, kulturze osobistej. Jan Bosko 
stworzył preferencyjny system 
wychowawczy, metodę zapobie-
gawczą. Najkrócej można ją zde-
finiować jako wyzwalanie dobra 
w młodzieży. W jego systemie 
młodzi byli stale czymś zajęci. 
Bosco stworzył regulamin, który 
był po prostu dobrym i ciekawym 
programem dnia. Asystenci mieli 
towarzyszyć młodzieży przez cały Sta allegro – „Bądź weSół”



9

dzień, mieli być pomysłowi i kre-
atywni. To był człowiek wielkiej 
żarliwości, zaangażowany, miał 
pasję zbawienia dusz. Był stale 
zjednoczony z Bogiem. Tym żył 
i do tego w naturalny sposób in-
spirował. Doskonale znał swoich 
wychowanków. Przyjaźnił się nie-
mal z każdym i wiedział co każde-
go z nich boli. Młodzież wiedzia-
ła, że jest kochana. Bosko rozpalał 
u dzieci kult różnych świętych, 
zakładał poważne towarzystwa: 
św. Alojzego Gonzagi czy Aniołów 
Stróżów, a te podnosiły poziom 
życia religijno-moralnego w stwo-
rzonym przez niego oratorium 
i szkole. Błogosławiony Ksiądz 
Markiewicz pojechał do księdza 
Bosko i od niego przejął tę me-
todę, by następnie zaszczepić ją 
w polskich warunkach. Dla swego 
zgromadzenia michalitów przyjął 
hasło „Powściągliwość i praca”. 
Organizował szkoły dla młodzieży. 
Wychowawcy nieustannie starali 
się znajdować młodym ludziom 
pożyteczne zajęcia. Dużo z peda-
gogiki św. Jana Bosko zapożyczył 
w swojej metodzie ksiądz Fran-
ciszek Blachnicki, którego obser-
wowałem z bliska. Stworzył ruch 
oazowy i system wychowawczy, 
którego hasłem i ideą było „Świa-
tło-Życie”. Opracował dla mło-

dzieży programy wakacyjne i całorocz-
ne. Ja sam zapożyczyłem od niego idee 
„wypraw otwartych oczu”, „pogodnych 
wieczorów”, przygotowywania ani-
matorów. Kiedyś powiedziałem sobie 
tak: „Szpaku, ty nigdy nie będziesz 
księdzem Bosko. Ty jesteś Szpakiem. 
Ksiądz Bosko dał ci to miejsce, zakon, 
w którym możesz działać, ale ty jesteś 
Szpakiem”.

O PATRZENIU NA ŚWIAT
Optymistycznie spoglądam na spra-

wy świata, bo wierze w Boga Ojca, 
który daje szczęście nasze codzienne. 
Mogę cieszyć się z ciastka, które tu 
mam, i z twojego przyjścia. Mogę cie-
szyć się z cudownego telefonu. Może 

„PodczaS eucharyStii nie SkuPiajcie 
Się na drugim człowieku.  
SkuPcie Się na ołtarzu.  
jeSteś tylko ty i jezuS”
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i hipisi zarazili się tym, że Szpak 
jest optymistą. Pan Bóg, kochany 
Bóg Ojciec, cały czas nade mną 
czuwa. To są po prostu cuda. Ufun-
dowałem w ubiegłym roku takie 
wotum, dziękując Opatrzności Bo-
żej za opiekę nad nami i za wyjście 
z różnych trudnych sytuacji. 

O MIEJSCU BOGA W RODZINIE 
Gdy Bóg nie jest na pierwszym 

miejscu w rodzinie, kończy się 
dramatem. Bo coś wchodzi na 
jego miejsce: albo biznes albo al-
kohol, albo jakaś zdrada. Kiedyś 
tematem jednej z pielgrzymek 
był Bóg w rodzinie. Pewien hipis 
powiedział wtedy: „Człowiekiem, 
którego najbardziej nienawidzę 
w życiu jest mój ojciec.” Niestety, 
również kiedy rodzice się rozwo-
dzą a potem drugi raz pobierają, 
dziewięćdziesiąt pięć procent lu-
dzi, których znam, nie zaakcepto-
wało ojczyma. Taka osoba szuka 
ojca, wiecznie szuka ojca.
O MIŁOŚCI I ŻARLIWOŚCI

Miłość jest najsilniejsza potę-
gą. Ktoś mi powiedział, że moja 
metodą jest żarliwość. Tak jak mu-
zułmanie prą by nawracać, i każdy 
muzułmanin jest wojownikiem. 
U nas katolików, gdzieś to zniknę-
ło. Ten żywioł gdzieś się zatracił. 

Trzeba mieć czas, kiedy przyj-
dzie potrzebujący, nie można po-

wiedzieć: „ Jutro albo za dwie godziny”. 
On tylko w tej chwili jest gotów, żeby 
się zwierzyć. Mówią mi czasem: „Szpa-
ku, daj sobie spokój z tymi hipisami”. 
Pan Bóg wie, że wierzę, iż Opatrzność 
Boża działa. Widzę wyraźnie, że oni 
się przyczynią do ustanowienia święta 
stworzenia świata i człowieka w Polsce.

O ISTOCIE
Bóg jest nieskończenie doskonały 

i ciągle odkrywamy w Nim coś nowego. 
To fantastyczna przygoda iść tak w głąb 
Boga i ciągle odkrywać coś nowego, 
nagrzewać się Bogiem. 

Artykuł ukazał się w 2 numerze miesięcznika 
„Don Bosco” w lutym 2018 r

Foto.: www.doziemiobiecanej.pl/notka/1163/
wspomnienia-z-38-pielgrzymki/

„Bóg kocha cię mimo wszystko. 
Mimo upadków i grzechów”



11

WSZYSTKO MOŻNA NAPRAWIĆ

Mam na imię Tadeusz i jestem alkoholi-
kiem. Pierwszy kontakt z alkoholem miałem 
w siódmej klasie szkoły podstawowej. Pa-
miętam, jak o rok starszy kolega przyniósł na 
szkolny bal sylwestrowy butelkę wina. Może 
to był szampan? Może chciałem mu dorów-
nać? Poczułem się strasznie. Pierwszy raz 
w życiu byłem pijany. Później kontakt z al-
koholem jakby się urwał, ale po zakończeniu 
zasadniczej szkoły zawodowej - mając zawód 
„w ręku” - kupiliśmy z kolegami kilka butelek 
wytrawnego wina tzw. „bycza krew”. Wtedy 
również zapaliłem pierwszego papierosa. 
Wróciłem do domu i mama powiedziała do 
mnie: „Tadek ty jesteś pijany i palisz papie-
rosy?” Przyszła pierwsza praca, koledzy do-
magali się tzw. wpisowego i tak stopniowo 
traciłem kontrolę nad swoim piciem. Ko-
lejna praca była na Śląsku w kopalni wę-
gla kamiennego. Horror tamtego picia 
przypominam sobie do dziś. Brzęk 
wyrzucanych bu- telek z okna 

hotelu gór- n i c z e g o 
po wy- p ł a c i e 

trwał do 10 dni. Dobrze 
pamiętam ten okres. Ucie-
kłem od tego terroru picia 
w swoje rodzinne stro-
ny. Niestety, nic się nie 
zmieniło. Kolejny zakład, 
kolejne upicia i awantury 
w domu, a czasami płacz 
matki. Tak to trwało do 28 
roku życia. Ożeniłem się 
na drugim końcu Polski, 
na podkarpaciu, a pocho-
dzę z Pomorza i myślałem, 
że wszystko powoli się 
ułoży i nie będę pił. Była to 
kolejna ucieczka i zmiana 

środowiska. Po urodze-
niu dziecka nieśmia-

ło jeszcze, ale coś 
zaczęło się dziać 

z  moim na-
łogiem. 
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Nie wiedząc, że jestem uzależniony ukry-
wałem swoje picie. Jak każdy alkoholik 
znajdowałem tysiące sposobów, by się na-
pić, np. zostawałem w pracy z drugiej na 
trzecią zmianę i wracałem do domu uda-
jąc zmęczonego pracą po dwóch zmia-
nach. Po dwóch latach małżeństwa bałem 
się tylko, aby mnie nie wyrzucili z domu, 
tak silny był „głód picia”. I stało się. Za-
mieszkałem w hotelu pracowniczym. 
Wtedy zaczęło się apogeum uzależnie-
nia, nad którym nie mogłem już zapano-
wać. W przebłyskach normalnego życia 
chodziłem do pracy, odwiedzałem syna, 
ale pić nie przestałem. Miałem wsparcie 
kompanów od picia: „Ty jesteś dobry, 
tylko teściowie i żona są źli, to wina te-
ściowej” itp. Mimo mojego ostrego picia 
chodziłem do kościoła i chyba tylko to 
trzymało mnie przy życiu. Przypominam 
sobie jedno spotkanie z moim synem. 
Miał wtedy 4,5 roku. Siedzimy przy stole, 
pokazuje mi książeczkę pt. „ Już czytam” 

„Z całą wiarą wołam do Ciebie,  
Jezusie Synu Dawida  
ulituj się nade mną, 
ponieważ ten, którego 
kochasz jest chory 
i potrzebuje Ciebie”.

i w pewnej chwi-
li mówi do mnie: 
„Tato, ty chcesz 
mnie przepić?” 

Nie wiedząc co 
mu odpowiedzieć wstałem 
i wyszedłem z domu. Idąc na 
przystanek płakałem zdając 
sobie sprawę z tragizmu mo-
jej choroby. Szybko jednak 
zapomniałem przy „pocieszy-
cielach” czekających na mnie 
z wódką w hotelu. Słowa syna 
pamiętam do dziś i będę pa-
miętał do końca życia. Uża-
lając się nad swoim trudnym, 
a zarazem tragicznym losem 
usiłowałem popełnić samobój-
stwo, ale koledzy odratowali 
mnie. Pewnego czerwcowego 
dnia, a było to w 1992 roku po-
szedłem do kościoła i do spo-
wiedzi. Kapłan na koniec dał 
mi karteczkę z modlitwą, któ-
rej ostatnie zdanie brzmiało: 
„Z całą wiarą wołam do Ciebie, 
Jezusie Synu Dawida ulituj się 
nade mną, ponieważ ten, któ-
rego kochasz jest chory i po-
trzebuje Ciebie”. Dziś wiem, 
że to był przełom w moim pi-
ciu, chociaż definitywnie jesz-
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cze nie uporałem się z nałogiem.  
Zacząłem zastawiać się nad swo-
ją chorobą chociaż wtedy prawie 
nic o niej nie wiedziałem. Dziękuję 
Bogu, że postawił na mojej drodze 
kapłana, który dał mi tę modlitwę, 
która poruszyła moje zapite sumie-
nie. To właśnie ten kapłan popsuł mi 
„komfort picia” i powiedział mi też 
o grupie Anonimowych Alkoholików. 
Ja dalej myślałem, że poradzę sobie 
sam i dalej piłem. Wtedy dowiedzia-
łem się od pewnej rodziny o osobie, 
która nie pije już cztery lata. Przy-
szedłem do tego człowieka i zapyta-
łem jak to możliwe, a on powiedział: 
„Przyjdź na grupę AA to zobaczysz”. 
Jeszcze cztery miesiące broniłem się 
przed pójściem na grupę, aż przy-
szedł „trzeźwy poniedziałek”, a był 
to poniedziałek Wielkiego Tygodnia 
kiedy to poszedłem na grupę AA. 
Od tego dnia trzeźwieję. Zachowu-
ję pełną abstynencje od wszelkich 
napojów alkoholowych, również 
piwa. Przychodząc na pierwszy mi-

tyng AA trafiłem akurat na rocznice 
abstynenckie kolegów. Poczułem 
zazdrość z tego powodu i jednocze-
śnie ogromne pragnienie, abym i ja 
mógł doczekać takiej chwili.

Minęło 25 lat, a ja Tadeusz - al-
koholik (mimo abstynencji alkoholi-
kiem pozostaje się do końca życia) 
odzyskałem rodzinę, nawiązałem 
relację z synem, co nie było łatwe. 
Wybudowałem trzeźwy dom, w któ-
rym nie ma alkoholu, ani kieliszków. 
Pomimo wielu trudności trwam 
w swoim postanowieniu codzien-
nie dziękując Bogu za dar trzeźwo-
ści. Cały czas niosę posłanie innym 
alkoholikom, którzy jeszcze cierpią 
oraz proszę Pana Boga o kolejny 
trzeźwy dzień dla mnie i wszystkich 
„suchych alkoholików” w Polsce i na 
świecie. Ogólnopolskie Spotkania 
AA w Częstochowie Licheniu, czy 
Kalwarii Pacławskiej oraz rekolekcje 
Diakonii Wyzwolenia dają mi siłę do 
dalszego życia we wspólnocie AA 
oraz Krucjacie Wyzwolenia Człowie-
ka. Niech świadectwo mojego ży-
cia, tego pijanego i tego trzeźwego 
będzie dowodem na to, że można 
odzyskać swoje człowieczeństwo. 
Wszytko można naprawić, trzeba 
tylko uwierzyć i zaufać Bogu w Trój-
cy Jedynemu na sto procent. W pełni 
oddany Matce Niepokalanej.

Trzeźwiejący alkoholik Tadeusz
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1 maja br. odbyła się XXXII Pielgrzym-
ka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do 
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Niechobrzu. Towarzyszył jej 
II Bieg Trzeźwości im. ks. Franciszka 
Blachnickiego, którego organizatorem 
było Katolickie Stowarzyszenie TABOR, 
a współorganizatorami Ruch Światło 
Życie i gałąź Ruchu – Domowy Kościół 
Diecezji Rzeszowskiej, Duszpasterstwo 
Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej oraz 
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność 
i Miłość”. Honorowy patronat nad bie-
giem objął biskup Diecezji Rzeszowskiej 
Jan Wątroba oraz Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego Władysław Ortyl. 

Celem pielgrzymki i biegu było 
propagowanie zdrowego stylu życia 

oraz postaw abstynenckich, 
promowanie wszelkich form 
aktywności sportowej, walki 
z uzależnieniami oraz two-
rzenie warunków dla rozwi-
jania kreatywności młodzieży 
oraz aktywnego wypoczynku. 
W nazwie jest bieg, ale są to 
również zawody nordic wal-
king, a także rajd rowerowy, 
w różnych kategoriach wie-
kowych. Tak więc każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Rodzin-
ne spędzenie czasu w połą-
czeniu z aktywnością fizyczną 
organizatorzy stawiali jako 
priorytet, stąd też oprócz na-
gród indywidualnych znalazły 

II RZESZOWSKI BIEG TRZEŹWOŚCI
im. ks. Franciszka Blachnickiego 
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się również nagrody dla najliczniej-
szej rodziny. Wszyscy uczestnicy w ra-
mach pakietu startowego otrzymali 
pamiątkowe medale i okolicznościo-
we koszulki, oraz zestaw upominków 
od sponsorów. Trasę biegu przygo-
towali i zabezpieczyli wolontariusze 
– członkowie Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” Józefa Piłsudskiego, od-
dział w Rzeszowie. W biegu uczest-
niczyło 133 biegaczy, 38 zawodników 
nordic walking i 71 rowerzystów. 
Nagrody i wyróżnienia wręczyli ks. 
dr Jan Koc – kustosz Sanktuarium w 
Niechobrzu oraz ks. Grzegorz Kot – 
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości.

W pielgrzymce do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy wzięło udział około 
500 osób z 6 okolicznych parafii, któ-
re przez kilka godzin pielgrzymowały 
do Sanktuarium w Niechobrzu. U wej-
ścia do kościoła Ksiądz Kustosz witał 

wszystkich i zapraszał do udziału 
w pikniku rodzinnym w przyko-
ścielnym Ogrodzie Różańcowym, 
w pięknej majowej scenerii. Na 
strudzonych uczestników biegu 
i pielgrzymki przygotowany był 
gorący posiłek. 

Świadectwo wyjścia z uzależ-
nienia od narkotyków dał Do-
bromir „Mak” Makowski, który 
w swojej wypowiedzi podkre-
ślał: Pan Bóg walczy o serce czło-
wieka dopóki ono bije. W swym 
wielkim miłosierdziu nikogo nie 
pozostawi bez nadziei na lepsze 
jutro. Nie można nikogo przekre-
ślać, niezależnie od tego, w którym 
miejscu znalazł się na swej drodze 
życia. Często nasza postawa w sto-
sunku do innych, zwłaszcza tych, 
od których doznaliśmy krzywdy jest 
wyczekująca. Nie tyle oczekujmy 
przebaczenia, lecz sami przeba-

Pan Bóg

walczy
o serce człowieka 
dopóki

ono bije.



16

czajmy. Nigdy nie jest za późno, żeby wró-
cić do świata żywych. Swoje świadectwo 
uświetnił rapowanym tekstem o poszu-
kiwaniu Boga w człowieku oraz szacun-
ku dla rodziców.

Podczas adoracji Krzyża Świętego, 
wierni prosili Boga o przebaczenie win 
związanych ze zniewoleniem nie tylko 
od alkoholu, ale od wszelkich innych 

uzależnień. U stóp Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
prosiliśmy o opiekę nad na-
szą Ojczyzną i naszymi ro-
dzinami, a szczególnie tymi, 
w których alkohol i przemoc 
degradują szczęście rodzin-
ne, do tego stopnia, że za-
miast w niej znaleźć spokój 
i ukojenie, jest strach i ból.

O godz. 12.30 rozpoczęła 
się Eucharystia, której prze-
wodniczył ks. prałat Jan Koc 
– kustosz Sanktuarium Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy 
w Niechobrzu. Homilię wy-
głosił ks. Grzegorz Kot – Die-
cezjalny Duszpasterz Trzeź-
wości. Powiedział m.in.: Tylko 
w Panu Bogu znajdzie ratunek 
każdy, niezależnie od tego jak 
głęboko tkwi w nałogu. Tylko 
modlitwa i wspólnota są tą war-
tością, na którą należy położyć 
nacisk. Kto mnie pyta: proszę 
księdza- co mam robić? Ja mu 
odpowiadam: idź na górę, tam 
do Matki Najświętszej – twojej 
Matki. Kto inny Cię wysłucha 
bardziej jak nie Ona? Ja nie za-
pomnę o tobie, czytamy w Księ-
dze Izajasza. Ojciec nigdy nie 
zapomina o swoich dzieciach. 
W darach złożona została 
księga Krucjaty Wyzwolenia 

Idź na górę,  
tam do  

Matki Najświętszej – 
twojej Matki.  
Kto inny Cię 

wysłucha bardziej 
jak nie Ona?
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Człowieka i 13 deklaracji przyłączenia 
do tego dzieła – dziedzictwa duchowe-
go sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic-
kiego. Przed zakończeniem Eucharystii 
miała miejsce niecodzienna uroczystość, 
wręczenia kopii obrazu Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Niechobrzu 
panu Tadeuszowi, który będąc alko-
holikiem, 25 lat wytrwał w trzeźwości. 

Na koniec pozwolimy sobie 
przytoczyć odpowiedzi na za-
dane kilkorgu młodym człon-
kom pytania:
- Czym dla ciebie jest Krucja-

ta Wyzwolenia Człowieka?
- Jest ona wsparciem dla bli-

skiej mi osoby, która ma 
problem z uzależnieniem nie 
tylko alkoholowym, ale też od 
hazardu.

- Powiesz jej o tym, że przy-
jęłaś krucjatę w jej intencji? 

- Tak, chociaż nie jestem pew-
na jak to przyjmie.

- A dla ciebie? 
- Mam znajomych, którzy 

przystąpili kiedyś do krucjaty. 
Z początku uważałem ich za 
dziwaków, ale dziś wiem, że 
to jest to, do czego musiałem 
dojrzeć, mimo swego jeszcze 
młodego wieku.
Nie przeszliśmy obojętnie 

obok słów papieża Polaka, 
który apelował do nas :

„Proszę, abyście przeciwsta-
wiali się wszystkiemu, co uwła-
cza ludzkiej godności i poniża 
obyczaje zdrowego społeczeń-
stwa (…)” 

Nie mogło nas tam zabrak-
nąć, o czy dajemy to niniejsze 
świadectwo! 

 Agnieszka i Wojciech T.
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FOTORELACJA  
ii Rzeszowskiego Biegu tRzeźwościowego oRaz  

XXXii PielgRzyMka kRucjaty wyzwoleNia człowieka
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Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej
Prezes Stanisław Drzał – Rzeszów, tel.: 17 863 59 63

35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 4 • Regon: 691673181 • NIP: 813-32-74-769
NASZE KONTO: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Filia w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 64

Nr konta: 63864211262012110190970001

Jeśli masz jakieś sugestię, chcesz sie podzielić z nami świadectwem,  
napisz na nasz adres e-mail: natrzezworzeszow@gmail.com 

Druk: „Bonus Liber” Sp. z o. o. Drukarnia i Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej,  
35−020 Rzeszów, ul. 17 Pułku Piechoty 7, tel.: 17 852 59 38, www. bonusliber. pl, e-mail bonusliber@wp. pl

MODLITWA OSOBY UZALEŻNIONEJ,  
PRAGNĄCEJ WYRWAĆ SIĘ Z NAŁOGU

Ojcze dobry i miłosierny, który mnie wezwałeś do głębokiej bli-
skości z Tobą, abym stał się uczestnikiem Twojej własnej natury, 
proszę Cię, abyś wylał na mnie ducha modlitwy i uwielbienia, abym 
dzięki Duchowi Świętemu mógł wejść w pełny kontakt z Tobą.

Modlitwa jest darmowym darem Twojej hojności. Błagam Cię, 
udziel mi tego daru, abym mógł się modlić nieustannie.

Niech Twój Duch Święty, Duch przybrania za synów, świadczy 
we mnie o Twojej miłości, abym poczuł się kochanym i żył jak Twoje 
dziecko – wolne od lęku.

Umocnij moją wiarę w Twoją miłość, abym całkowicie zaufał Two-
jemu Słowu i przyjął jako skierowane do siebie wszystkie obietnice, 
których udzieliłeś.

Umocnij moją nadzieję, abym wtedy, gdy wszystkie drzwi zamkną 
się przed moimi problemami, był pewny, że została mi jeszcze jedna 
możliwość, której nie rozważałem: ta Twoja.

Jeśli chcesz możesz mnie uzdrowić, oczyścić i przemienić. Zależy 
to tylko od Twojej woli i od Twego miłosierdzia, jakie masz wzglę-
dem mnie.

Z cała wiarą wołam do Ciebie: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną, ponieważ ten, którego kochasz jest chory i potrzebuje Ciebie.



„Współsfinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.”

Zapisy na rok akademicki 2018/2019
Więcej informacji na www.cud.rzeszow.pl  

email: biuro@cud.rzeszow.pl • tel. 17 856 92 88

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie oraz
Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości  

przy współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

ZAPRASZAJĄ NA

STUDIA PODYPLOMOWE
O KIERUNKU

Czas trwania studiów wynosi 420 godzin, w tym 60 godzin praktyki w pla-
cówkach profilaktyki i terapii uzależnień, 150 godzin – moduł podstawowy 
oraz 210 godzin – moduł specjalnościowy.
Adresatami studiów są osoby mające wykształcenie wyższe licencjackie lub 
magisterskie, przy czym kandydaci, którzy mają staż pracy w terapii uzależ-
nień co najmniej 2 lata zwolnieni są z praktyki. Kandydaci na studia muszą 
spełniać następujące kryteria:

• dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjackim lub ma-
gisterskim

• reprezentować następujące kierunki ukończonych studiów: medycyna 
(oraz pokrewne zawody medyczne), dietetyka, psychologia, pedagogika, 
pedagogika specjalna, teologia, resocjalizacja, socjologia, praca socjal-
na, nauki o rodzinie, filozofia, pielęgniarstwo.

PROFILAKTYKA, PORADNICTWO 
I TERAPIA UZALEŻNIEŃ


