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Mów mi o czym tylko chcesz,
Ja słucham ...
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Słowo od Redakcji

Coraz bliżej święta….
Jesienny czas powoduje w nas przygnębienie i chandrę. Jedni 

radzą sobie z tym lepiej, inni gorzej. Dla większości jest to czas cie-
płej herbatki i książki lub wspólnych wieczorów przy kominku. Jest 
jednak cześć osób, która sobie nie radzi. 

Wczoraj wstrząsnęła mną śmierć mojej 38-letniej znajomej. Po-
godna, uśmiechnięta, pełna życia i energii. To dzięki niej weszłam 
na kilka różnych spotkań i poznałam wspaniałych ludzi. Do tej pory 
mam w uszach jej śmiech i radość bijącą z jej oczu. Wielu ludzi pyta 
mnie, co się stało. Też myślałam najpierw, że to wypadek, ale zabi-
ła ją straszna choroba – depresja. Walczyła z nią jak tylko mogła, 
wszystko zaczęło się układać i nagle dowiaduje się, że jej już nie ma. 

Uświadomiłam sobie wtedy, że tej niepozornej choroby NIGDY 
nie wolno lekceważyć i że ZAWSZE warto odważyć się i pójść pro-
sić o POMOC. 

Mam nadzieję, że Ciebie to nie dotyczy, ale może znasz kogoś, 
kto na nią choruje? Może ta osoba potrzebuje telefonu, spotkania 
by się wygadać? Prawdopodobnie nie jesteś psychologiem, jednak 
samo bycie przy takiej osobie może już dużo zmienić. Może trzeba 
ją zachęcić do skorzystania z pomocy terapeuty? 

Oczywiście nie bądźmy jak „wujek dobra rada” i nie mówmy 
utartych frazesów, które nic nie wnoszą typu: „weź się w garść”, 
„masz dla kogo żyć”, „nie gadaj głupot”, „będzie dobrze”, bo czy 
komuś zrobiło się lepiej od „będzie dobrze”?

Wczoraj miałam spotkanie, na którym podzieliłam się śmiercią, 
która mną wstrząsnęła i usłyszałam fenomenalne zdanie: „wiesz 
co, nie wiem co ci powiedzieć, bo „przykro mi” jest takie nijakie, ale 
mogę posłuchać i możesz się wygadać, może pomoże”. 

Otwórz swoje oczy i zobacz czy ktoś nie potrzebuje, by być wy-
słuchanym.

Anna Warchoł
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Ostatni w sekwencji. 
W dobie pracoholizmu mylony z odpoczynkiem.
Trawi czas na głupoty, szybko obezwładnia.
Podcina skrzydła, zniechęca, marnuje czas, więc i życie…
Nokautuje działanie, myślenie, duchowość…
Kolejny demon, co nami się karmi.
Co to za czort? 

cd. ...7 grzechów głównych – 
trochę dziś zapomniane, trochę porzucone...

7. Lenistwo
Zanurzenie w lenistwie 2021

Ludzie leniwi to mistrzowie uspra-
wiedliwień. Chętnie oddają swoje 
zobowiązania. Lenistwo ukrywa się 
za pozornym zmęczeniem. Przesu-
wanie granic, by w końcu nie stawiać 
sobie żadnych wymagań. Marazm. Jak 
każdy z grzechów głównych, ma w so-
bie paradoks – im mniej wymagam od 
siebie, tym większe niezadowolenie, 
rozczarowanie sobą, frustracja. Ta-
lenty nie rozwijane – świadomie za-
kopane. Zaprzepaszczone. Lenistwo 
wymaga od innych, bo innych ręce to 
zrobią. Bezduszne wysługiwanie się, 
wykorzystywanie, oszukiwanie: nie 
umiem, nie mam czasu, mam waż-
niejsze sprawy, nie chce mi się. Le-
nistwo jest mistrzem zmiany tematu 
i zwracania uwagi na coś innego. Ma 
dwa wymiary. Fizyczny to bezczyn-
ność, wygodnictwo, bezmyślne tra-
cenie czasu, unikanie jakiegokolwiek 
wysiłku, „przynieś”, „załatw”, „zrób”, 

aż po zaniedbywanie obowiązków, 
nieróbstwo. I intelektualny: bez-
myślność, stagnacja umysłowa, 
ignorancja, bezkrytyczne uleganie 
wpływom, brak namysłu, weryfikacji, 
rozsądku. Blokada intelektu na wła-
sne życzenie. Prymitywne myślenia. 
Z niechcenia. Niemyślenia. Konse-
kwencją zanurzenia w lenistwie jest 
brak wiedzy. Brak doświadczeń i brak 
horyzontów. Leniwi tuszują swe bra-
ki poprzez hałas. Mają najwięcej do 
powiedzenia na wszelkie tematy. Nie 
uczą się na doświadczeniach, ponie-
waż ich unikają. Nie lubią wniosko-
wać. Wszystko, co kojarzy się z wysił-
kiem jest okropne. Nawet myślenie. 
Wynajduje te najprostsze rozwiąza-
nia. Pustka i brak perspektyw, jest dla 
nich odpoczynkiem. Dlatego leniwy 
komenderuje, podporządkowuje so-
bie innych, kontroluje, usprawiedli-
wiając się i wykręcając na wszelkie 
sposoby. Chorobą. Niedomaganiem. 
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Złym dniem. Nieumiejętnością. 
Brakiem wiedzy. Brakiem czasu. 
Zamienia się w niewiarę we wła-
sne możliwości. Właśnie do tego 
leniwemu jest potrzebna mani-
pulacja. Po co się wysilać, sko-
ro znajdzie kogoś, kto to zrobi. 
W każdej dziedzinie. Lenistwo, 
zapanowało już nad człowie-
kiem, nie pozwala na działanie 
tak łatwo. Odwrócenie tego pro-
cesu jest możliwe, ale wymaga 
wysiłku. A jak już wiemy, to jest 
passé. Dlatego tych ambitnych, 
spełniających się, zapracowa-
nych i troszczących o własne 
rodziny trzeba stłamsić, podko-
pać ich wiarę w siebie, znaleźć 
słabości, wmówić przesadę, bez-
sensowność czynności. Życie ma 
być wyłącznie relaksem. Żyjemy 
w czasach, kiedy najważniejsze 
są weekendy. Mamy już nawet 
całą kulturę weekendową, która 
sprowadza się do leżenia na so-
fie z alkoholem w ręku i telewi-
zorem stucalowym. Taki absurd 
życia. Leniwemu wszystko koja-
rzy się z wysiłkiem. Praca, mąż, 
żona, dzieci, zwierzaki, dom, 
to tylko problemy na drodze 
do fotela. Albo lodówki. Trzeba 
to sprytnie ominąć. Leniwy jest 
chronicznie zmęczony. W jego 
słowniku nie istnieje słowo 
chcę, tylko muszę. I poczucie 
rozdrażnienia. Zamieniającego 
się w gniew.

Duchowe lenistwo
Konsekwencją lenistwa jest acedia. 

Synchroniczne zmęczenie, które nim 
nie jest. Zniechęcenie. Depresyjne stany. 
Brak celu. Za mało pracy i wysiłku. O wy-
maganiach od siebie nie ma mowy. Jak 
pojawią się jakieś przebłyski, to stają się 
więzieniem. Jego szczęściem i celem jest 
upływający czas na traceniu go. Wmó-
wią nam dystans do siebie. Udowodnią, 
że inni też nic nie robią. Tak zakwaszają 
ludzkie umysły. Acedia to kapitalny termi-
nem do opisu człowieka współczesnego. 
Jej podstawowe znaczenie to oczywiście 
lenistwo. Choć nie oddaje w pełni tego 
terminu – klucza. Acedia to także, a może 
przede wszystkim, pokusa demona smut-
ku. I znudzenia. Pokusa paraliżuje wolę 
i intelekt. Paul Evdokimov rozwija tę 
myśl i dodaje, że acedia jest „nieczuło-
ścią zatwardziałego serca”, nieustającym 
strachem, swoistą duchową, a często i fi-
zyczną depresją. Zamknięciem się na dru-
giego. Pełna rozpacz i zniechęcenie skon-
centrowane na sobie. A stąd już krótka 
droga do rozpadu osobowości człowieka. 
I tak buduje duchowe piekło. Ostatecznie 
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acedia prowadzi do bezwolnej sa-
motności. Acedia jest nie tylko swo-
istym duchowym lenistwem, ale rów-
nież – z religijnej perspektywy – jest 
skutkiem grzechu, niewłaściwego 
działania, niezgodnego z ideą Bożą. 
Bomba atomowa

Nic się nie da zrobić… Ostatni 
bastion i twierdza lenistwa, bomba 
atomowa, odbierająca chęć do życia, 
czyli poczucie zniechęcenia. I bez-
sensu. I beznadziei. Kiedy tak już 
zaprzyjaźnimy się na dobre z naszym 
lenistwem, zasiądziemy w fotelu bez-
czynności i niewymagających zagłu-
szaczy, ostatecznie dochodzimy do 
wniosku, że: nic nie da się zrobić! No 
kompletnie nic! W tej dłuższej per-
spektywie lenistwo odbierze wszel-
ką radość życia. A to już wegetacją. 
Dłuższe przebywanie w takim stanie 
jest niebezpieczne i może właśnie 
z tego powodu mamy dziś plagę 
depresji w stanie klinicznym. A jeśli 
coś takiego nas dotknie, warto udać 
się po pomoc medyczną. Albo i du-
chową. Tu nie ma miejsca na wstyd. 
Niemniej, jak mówi stare porzekadło, 
lepiej zapobiegać niż leczyć, a więc 
nie dajmy się lenistwu położyć na ło-
patki. I do dzieła! Go!
Katalog Brzechwy

 Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi 
cały dzień. „O, wypraszam to sobie! 
Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi 
na tapczanie? A kto zjadł pierwsze 
śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? 
A kto się w głowę podrapał? A kto 
dziś zgubił kalosze? O – o! Proszę!” 

Na tapczanie siedzi leń. Nic nie 
robi cały dzień. „Przepraszam! 
A tranu nie piłem? A uszu dzisiaj nie 
myłem? A nie urwałem guzika? A nie 
pokazałem języka? A nie chodziłem 
się strzyc? To wszystko nazywa się 
nic?” To wszystko nazywa się nic? To 
wszystko nazywa się nic?

Ech… dydaktyczna lektura, 
znana nam wszystkim na pamięć 
… i dziś się uśmiechamy z tej listy 
zapychaczy wolnego czasu… 
Boże mrówki a prawo Newtona

Ludzie leniwi nie potrafią właści-
wie ocenić sytuacji ani siebie. Biblia 
mówi: Leniwy mówi: Lwica jest na dro-
dze, lew jest na ulicach. Jak drzwi ob-
racają się na zawiasach, tak próżniak 
na łóżku. Leniwy wyciąga rękę do misy, 
lecz ciężko mu podnieść ją dalej do ust. 
Leniwy ma się za mądrzejszego niż sied-
miu odpowiadających rozsądnie. Przyp. 
26,13-16 (BW)

Człowiek leniwy może uczyć 
się pracowitości od mrówki. Biblia 
mówi: Idź do mrówki, leniwcze, przy-
patrz się jej postępowaniu, abyś zmą-
drzał. Nie ma ona wodza ani nadzorcy, 
ani władcy, a jednak w lecie przygoto-
wuje swój pokarm, w żniwa zgromadza 
swoją żywność. Leniwcze! Jak długo 
będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze 
snu? Jeszcze trochę pospać, trochę pod-
rzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby 
odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo 
jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbroj-
ny. Przyp. 6,6-11 (BW)
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Odkładanie spraw na potem, nie-
przywiązywanie do nich wagi, może 
spowodować nasz upadek i… bach – 
stąd ten zbójca i mąż zbrojny, co ka-
pitalnie zauważył Salomon. Przykład 
mrówki jest bardzo trafny. Nawet jest 
powiedzenie: „Pracowity jak mrów-
ka”. Lenistwo to jedna z negatyw-
nych cech, która w Biblii jest najbar-
dziej piętnowana. Naturą człowieka 
jest praca. Nie w sensie zawodu, ale 
w sensie czynności, działania – natu-
ry. Człowiek nie może siedzieć cały 
czas; jeżeli cały czas będzie leżał „do 
góry brzuchem”, to będzie jak ten 
próżniak i do reszty się zepsuje. Sam 
Salomon mówi o lenistwie bardzo 
wiele i w sposób szczególny je pięt-
nuje, nie tylko w przywołanych wyżej 
wersetach. Piętnuje! ale i ostrzega! 
np. leniwa osoba nienawidzi pracy: 

„Pożądanie zabija leniwego, gdyż 
jego ręce nie chcą pracować” (21.25); 
uwielbia spać: „ Jak drzwi obracają się 
na zawiasach, tak próżniak na łóżku” 
(26.14); znajduje sobie wymówki: „Le-
niwy mówi: Lwica jest na drodze, lew 
jest na ulicach” (26.13); marnuje czas 
i energię: „ Już ten, który jest niedba-
ły w pracy, jest bratem szkodnika” 
(18.9); wierzy, że jest mądry, lecz jest 
głupcem: „Leniwy ma się za mądrzej-
szego niż siedmiu odpowiadających 
rozsądnie” (26.16).

Nie ma wątpliwości, że lenistwo 
jest cechą charakteru, która w oczach 
Bożych jest zła. Cecha ta powinna 
być z naszego życia usunięta. Jest to 
trudne, gdyż zmienić samego siebie 
jest ciężko, wiemy o tym doskona-
le. Ale starajmy się mobilizować do 
działania, prośmy Boga o pomoc, aby-
śmy byli „użytecznymi narzędziami” 
w Jego rękach. 
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Pierwsze prawo Newtona stwier-

dza, że obiekt w ruchu pozostaje 
w ruchu, a obiekt w spoczynku, po-
zostaje w spoczynku. Prawo to ma 
zastosowanie także do ludzi. Nie-
którzy ludzie zawsze się czymś zaj-
mują, podczas gdy inni są apatyczni 
i potrzebują motywacji, aby nie po-
zostawać w stanie spoczynku. Le-
nistwo jest stylem życia niektórych 
ludzi, ale dla każdego jest to wielka 
pokusa. Biblia jednak w jasny sposób 
naucza, że Pan nakazał ludziom pra-
cować, lenistwo jest grzechem. Jak 
masz wątpliwości, to idź leniu do tej 
mrówki… 

Antidotum na lenistwo:  
PRACOWITOŚĆ 

Cnota pracowitości. 
Masz duszę, masz ciało – bierz 

się do pracy. Jak mówił święty Jan Pa-
weł II: Musicie od siebie wymagać nawet 
wtedy, gdyby inni od was nie wymagali. 

Nie jutro, nie kiedyś – zacznij już dziś. 
Wyznacz sobie realny cel. Realizuj go. 
Step by step. Nie ulegaj rozprosze-
niu. Nie rozmieniaj się na drobne. 
Nie wykonuj pracy w pośpiechu. Nie 
byle jak. Przemyśl, co i kiedy robić. 
Zaczynaj od początku i idź stopnio-
wo do końca. Pracuj starannie. Pracuj 
z poświęceniem. Stawiaj pracy czoła 
z pogodą ducha. Z uwagą. Z dbało-
ścią o szczegóły. Najlepiej w duchu 
służby. Nie zatrzymuj się. Taka praca 
przyniesie efekty. I ucz się najlepiej 
jak potrafisz. Bądź sumienny i obo-
wiązkowy. Nie uciekaj od zmęczenia. 
Pot na czole czy bolące kolana niech 
będą oznaką zaangażowania. Nie ule-
gaj złemu. Walcz. Walczę ze złem – 
dobrem. I pracowitością. Zwyciężaj. 
Ciężka praca i zdolności doprowa-
dzą cię do celu. Pracowitość tworzy 
dobro. Człowiek pracowity – pisał 
Święty Josemaría Escrivá, autor książ-
ki „Przyjaciele Boga” – czyni to, co po-
winien i jest w tym, co czyni nie z przy-
zwyczajenia czy dla zabicia czasu, lecz 
w wyniku starannej i wyważonej refleksji. 
Dlatego jest staranny, sumienny, pilny. 
A następnie dodawał: Łaciński odpowied-
nik słowa pilny – diligens – pochodzi 
od diligo, czyli kocham, cenię, wybieram 
w wyniku starannej rozwagi i uwagi. Nie 
jest pilny ten, kto się spieszy, ale ten, kto 
pracuje z miłością i pieczołowitością. 

ps. Pracowitość wyzwala mnie 
 z lenistwa…

Małgorzata

Gdy człowiek 
jest pracowity 
to i ziemia się 

nie leni.
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Rozmowę z członkiem Centralnej 
Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-
-Życie, posłem na Sejm III RP Henry-
kiem Kowalczykiem przeprowadzili 
Agnieszka i Wojciech Trojanowscy
AWT: Jak wyglądała Twoja droga do 
Centralnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu 
Światło-Życie?
Henryk Kowalczyk: Do Central-
nej Diakonii trafiłem we wrześniu 
2018 r., po tym jak organizowali-
śmy w Sejmie konferencję trzeźwo-
ściową. Było to pokłosie Kongresu 
Trzeźwości. W konferencji uczestni-
czył ks. Krzysztof Dukielski, ówcze-
sny moderator Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka. Ponieważ w imieniu po-
słów prowadziłem tę konferencję, 
po jej zakończeniu ks. Dukielski za-
proponował mi, byśmy z żoną włą-
czyli się w Centralną Diakonię Wy-
zwolenia. Chętnie się zgodziłem.
AWT: Jaka jest rola Centralnej Diakonii 
Wyzwolenia i jaki jest jej skład?
Henryk Kowalczyk: Diakonia Wy-
zwolenia jest częścią służebną Cen-
tralnej Diakonii Ruchu Światło-Życie, 
a jej wydawnictwem jest kwartalnik 
Eleuteria. CDW koordynuje działal-
ność diecezjalnych diakonii wyzwo-
lenia Ruchu Światło-Życie. W skład 
diakonii wchodzi kilka osób, w tym: 
aktualny moderator ks. kan. Jaro-

Rola KWC w Narodowym  
Programie Trzeźwości

sław Błażejak, ks. Wojciech Ignasiak, 
Wojciech Terlikowski, członkinie In-
stytutu Niepokalanej Matki Kościoła 
Stanisława Orzeł i Kasia Owczarek, 
Mateusz Terlikowski, Łukasz Terli-
kowski, Basia i Irek Siemkowie, Kasia 
i Maciej Jóźwiakowie, Hania i Henryk 
Kowalczykowie.
AWT: Gdzie szukać informacji o Cen-
tralnej Diakonii Wyzwolenia w mediach 
społecznościowych oraz programie, któ-
ry realizuje?
Henryk Kowalczyk: Krucjata Wyzwo-
lenia Człowieka ma swój profil na Fa-
cebooku, gdzie można znaleźć wiele 
informacji o bieżącej działalności. 
Funkcjonuje strona internetowa kwc.
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oaza.pl, muszę przyznać nieco zanie-
dbana, choć wiele treści tam zamiesz-
czonych nie starzeje się. Opóźnia się 
uruchomienie nowej strony KWC, co 
muszę przyznać z przykrością, nie 
wchodząc w szczegóły powodów 
tej sytuacji. Nowa strona będzie za-
wierać program roku pracy, terminy 
wydarzeń, o których warto wiedzieć 
i w których można wziąć udział. 
W tym roku, w sobotę 25 IX, orga-
nizowana jest doroczna pielgrzymka 
KWC do Niepokalanowa. Szczegóło-
we informacje i program znajdą się 
na profilu facebookowym KWC oraz 
na stronie oaza.pl. 
AWT: 14 II 2018 roku biskup Tadeusz 
Bronakowski ogłosił Narodowy Pro-
gram Trzeźwości. Czy możesz przybliżyć 
nam przygotowanie tego historycznego 
dokumentu?
Henryk Kowalczyk: Brałem udział 
w Kongresie Trzeźwości na UKSW, 
gdzie powstawał ten dokument. 
Projekt przygotował prof. Krzysztof 
Wojcieszek. Program jest ambitnym 
zamysłem skierowanym do wszyst-
kich: państwa, samorządu, Kościoła, 
rodziny. Teraz jest czas jego realiza-
cji. Po pierwsze ważne jest zapoznać 
ludzi, zwłaszcza osoby mające wpływ 
na innych (samorządowcy, nauczy-
ciele, kapłani, lekarze, rodzice i in.) 
z owocami i materiałami z NPT, roz-
pisać na systematyczną pracę po to, 
żeby założenia kongresu, czyli zmia-
na nastawienia Polaków do pracy 
trzeźwościowej dokonała się w czasie 

jednego pokolenia. Ważne jest takie 
strategiczne, dalekosiężne podejście: 
co chcemy osiągnąć, kiedy i w jakim 
czasie, biorąc pod uwagę zadania ro-
dziny, Kościoła, państwa i samorządu. 
Dla państwa i samorządu rzecz jest 
najtrudniejsza, bo należy zmienić 
myślenie rządzących, zarówno samo-
rządem jak i państwem. Podstawowa 
sprawa to rodzina i Kościół, gdzie 
chyba najłatwiej dotrzeć, bo Kongres 
odbył się z inicjatywy Zespołu Komi-
sji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości. Dobrze byłoby przeko-
nać wielu księży do krzewienia idei 
trzeźwości i abstynencji. Krucjata ma 
tutaj niepośrednią rolę, powiedział-
bym strategiczną i główną rolę. 
AWT: No właśnie, jak postrzegasz rolę 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w re-
alizacji NPT, bo jest to przedsięwzięcie 
pokoleniowe na 10-15 lat?
Henryk Kowalczyk: Na Kongresie 
uznano, że nawet na 25 lat. Traktuję 
w ten sposób, że KWC ma armię lu-
dzi gotowych do pracy, by tę armię 
zaprząc w dzieło i realizację założeń 
Kongresu Trzeźwości. Powiedziałem 
do ks. biskupa Bronakowskiego: księże 
biskupie, mamy armię ludzi gotowych do 
działania, trzeba im dać zajęcie. To takie 
wojsko Gedeona – bo ludzi związanych 
z Krucjatą, propagatorów abstynencji 
i trzeźwości jest wielu. To główna rola 
KWC w realizacji tego Kongresu. Lu-
dzie Krucjaty mają też wpływ na samo-
rząd. To się dokonuje, bo są posłowie 
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i samorządowcy trwający w Krucjacie.
AWT: Czy Polacy mają szansę wybić się 
na trzeźwość?
Henryk Kowalczyk: Gdybyśmy nie 
wierzyli w taki cel, to byśmy nad tym 
nie pracowali. Oczywiście, że mają 
szansę wybić się na trzeźwość. Takim 
przykładem była sytuacja na prze-
łomie XIX i XX wieku, gdy spożycie 
alkoholu było ogromne, kilkanaście 
litrów czystego spirytusu na głowę 
i wtedy objawienia w Gietrzwałdzie 
spowodowały odwrót. Ale to było 
tak, że rodzina wyzdrowieje, jeśli oj-
ciec przestanie pić, a wszyscy zaczną 
modlić się na różańcu. Wezwania 
Matki Bożej zostały potraktowane 
jako wyraźny znak, że musi zmienić 
się obyczajowość powszechna. To 
wydarzenie stało się impulsem do 
wzrostu poczucia jedności narodowej 
i odpowiedzialności wśród Polaków 
do tego stopnia, że kilkakrotnie spa-
dło spożycie alkoholu i w momencie 
kiedy Polska odzyskiwała niepodle-
głość, wynosiło statystycznie niewie-
le ponad 3 litry czystego alkoholu 
na głowę mieszkańca. Świadczy to 
o tym, że należy się z problemem al-
koholizmu zmierzyć i poprawa jest 
możliwa. Ks. bp Bronakowski często 
przywołuje stwierdzenie ks. Bronisła-
wa Markiewicza, który wielokrotnie 
powtarzał, że „Polska albo będzie 
trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”. 
Będę przekonywał każdego, aby do-
stosować ilość punktów sprzedaży 

alkoholu do liczby mieszkańców. 
Trzeba ludzi oswajać z problemem. 
Najpierw należy edukować decyden-
tów rządowych i lokalnych. Liczba 
sprzedaży punktów alkoholowych, 
dostępność ekonomiczna i fizyczna, 
sprzedaż nocna mają ogromny wpływ. 
Jestem za całkowitym wycofaniem ze 
sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. 
Pytanie, na ile decydenci są gotowi 
podjąć taką inicjatywę. Potrzeba dużo 
edukacji, żeby nie polec na oporze 
społecznym. Trzeba bardzo roztrop-
nie podejść do zagadnienia.
AWT: Dzisiaj mieliśmy okazję zapoznać 
się z projektem strategii KWC. Czy jest 
on czymś zupełnie nowym, czy już wcze-
śniej były podejmowane takie próby?
Henryk Kowalczyk: Idea działania, 
którą ks. Franciszek Blachnicki zamie-
ścił w Podręczniku KWC była podstawą 
do opracowania strategii. Naszym 
staraniem było, aby nie burząc tam-
tego modelu, rozwinąć, uszczegóło-
wić i uaktualnić. Nie wiem czy była 
jeszcze jakaś inna strategia. Jest to 
dokument, który ma wytyczyć kie-
runki na nasze czasy. Zawiera pro-
pozycje konkretnych działań, jakie 
mogą podejmować członkowie KWC 
i diakonie wyzwolenia w diecezjach, 
rejonach, parafiach. Strategia KWC 
została wypracowana przez członków 
KWC z całej Polski, m.in. na kongresie 
KWC na Jasnej Górze w 2019 r. oraz 
przez uczestników Akademii Lokal-
nych Liderów Trzeźwości w 2020 r. 
Projekt strategii KWC po zredagowa-
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niu został przesłany do ks. bp. Brona-
kowskiego. Był jednym z pierwszych 
recenzentów. Generalnie pochwalił, 
lecz wyraził wątpliwość co do tego, 
czy wszystkie zapisy są realne i czy 
nie pozostaną w sferze marzeń. My-
ślę jednak, że trzeba żyć marzeniami. 
AWT: Jaki będzie dalszy los tego doku-
mentu?
Henryk Kowalczyk: Projekt strate-
gii jest jeszcze konsultowany przez 
członków KWC. W listopadzie 2021 
planujemy kongres z okazji 100. rocz-
nicy ur. ks. F. Blachnickiego, na który 
zaprosimy przedstawicieli wszystkich 
diecezji (200 osób). Wtedy zatwierdzi-
my projekt, żeby wdrażać go w życie. 
Będziemy go uzupełniać w scenariu-
sze i inne propozycje szczegółowe, 
np. wykaz prelegentów i inne pomoc-
ne załączniki. Członkowie KWC mieli-
by wyznaczony szlak na kilka lat.
AWT: Gdybyś dziś spotkał ks. Blachnic-
kiego, co byś chciał mu powiedzieć?
Henryk Kowalczyk: Powiedziałbym 
mu, że natchniony Duchem Świętym 
miał genialny pomysł rozwiązywania 
problemów alkoholowych w Polsce. 
Możemy żałować, że jesteśmy niedo-
skonałymi realizatorami jego zamy-
słów. Czytając materiały ojca Blach-
nickiego podczas tworzenia strategii 
KWC, tak naprawdę nie trzeba było 
wiele wymyślać, lecz trzymać się 
charyzmatu i kierunków nakreślo-
nych przez Założyciela Krucjaty. Nie-
samowity wizjoner, który wszystko 
przewidywał i jest to nadal aktualne. 

Abyśmy tylko chcieli realizować Jego 
wizję. Może nie przewidział mediów 
społecznościowych, ale to nie ma 
znaczenia, bo i tak bardzo dużą uwa-
gę zwracał na rolę mediów jako środ-
ka przekazu.
AWT: Co chciałbyś przekazać czytelni-
kom czasopisma „Wolność i Miłość”?
Henryk Kowalczyk: Chcę przeka-
zać, że w walce o trzeźwość narodu 
potrzebna jest każda osoba, która 
nawet małym działaniem, choćby 
osobistym świadectwem abstynencji, 
okresowym czy trwałym, przyczyni 
się do szerszenia zdrowych obycza-
jów w tej dziedzinie. Osobom uzależ-
nionym, chciałbym przekazać, że nie 
będą mogły trwale wyzdrowieć, jeśli 
nie chwycą się Pana Boga i wspólnoty, 
gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu 
i są życzliwi ludzie, którzy będą ich 
wspierać i wspomagać. Taką wspólno-
tę tworzą ludzie z KWC, ale nie tyl-
ko. Generalnie ważna jest wspólnota, 
gdzie centralne miejsce zajmuje Pan 
Bóg i wiara. To będzie ich umacniać, 
bez tej łaski nie dadzą sobie rady. 
AWT: Dziękujemy bardzo za poświęco-
ny nam czas i w imieniu naszych czytel-
ników życzymy wytrwałości we wdraża-
niu Narodowego Programu Trzeźwości 
i Strategii KWC w życie. 
Henryk Kowalczyk:  
Dziękuję za rozmowę. 
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10. Krucjata Wyzwolenia Człowie-
ka propaguje zdecydowanie absty-
nencję również w odniesieniu do 
wina i piwa. Aczkolwiek wzbudza to 
najwięcej oporów i sprzeciwów, to 
jednak Krucjata nie może zrezygno-
wać z tego postulatu, gdyż pozba-
wiłoby to w niedalekiej przyszłości 
całą akcję Krucjaty jej skuteczności. 
Picie wina i piwa bowiem, chociaż-
by nawet było aktualnie formą picia 
mniej szkodliwą od picia wódki, to 
jest jednak nie mniej szkodliwe, je-
śli chodzi o utrzymywanie się nało-
gu alkoholowego, a nawet bardziej 
szkodliwe z punktu widzenia po-
wstawania nałogu. Zarówno więc ze 
względu na ratowanie alkoholików, 
jak i z punktu widzenia profilaktyki 
trzeba w ruchu przeciwalkoholowym 
podtrzymać postulat abstynencji 
również od piwa i wina.

11. Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
propaguje abstynencję również ze 
względu na jej wartości wychowaw-
cze. Jest ona doskonałym środkiem 
wyrabiania cnoty wstrzemięźliwo-
ści, siły woli i charakteru, a przede 
wszystkim tak potrzebnej dzisiaj 
samodzielności i odwagi moralnej 
uzdalniającej do płynięcia przeciw 
prądowi opinii i powszechnych zwy-
czajów. Jest ona także doskonałym 

środkiem wyodrębnienia spośród 
biernej masy i zorganizowania do 
jednolitej akcji przeciwalkoholowej 
ludzi aktywnych, idealistów z poczu-
ciem społecznej odpowiedzialności 
i o nastawieniu apostolskim. Tylko 
tacy ludzie, którzy dla ratowania bliź-
nich i narodu od klęski alkoholizmu 
zdobędą się na osobistą ofiarę wy-
rzeczenia się alkoholu, którzy sami 
wyzwolą się spod wszelkich alkoho-
lowych przesądów i zajmą postawę 
bezkompromisową wobec alkoholo-
wych zwyczajów, są zdolni do pro-
wadzenia walki i do stworzenia ak-
tywnego, bojowego i zwycięskiego 
ruchu przeciwalkoholowego. Tylko 
abstynencja jest skutecznym hasłem 
mobilizującym do walki i środkiem 
walki z alkoholizmem, umiarkowanie 
natomiast – samo w sobie może nie-
naganne – jest jednak jako takie ha-
sło i środek w walce z alkoholizmem 
całkowicie bezużyteczne. Chociażby 
powszechne prawdziwe umiarko-
wanie wszystkich było celem ruchu 
przeciwalkoholowego, to osiągnąć 
je można tylko przez dobrowolną 
abstynencję wielu. Człowiek umiar-
kowany zajmuje w walce z alkoho-
lizmem pozycję obojętną, neutralną, 
a dopiero abstynent wnosi pozytyw-
ny wkład w dzieło otrzeźwienia naro-

Abstynenckie „Credo” 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – cz. 4
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du. Z tego względu Krucjata Wyzwo-
lenia Człowieka uważa za bezcelowe 
organizowanie w ruchu przeciwal-
koholowym ludzi umiarkowanych 
i propaguje zdecydowanie całkowitą 
abstynencję.

12. Wreszcie idea abstynencka gło-
szona przez Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka nabiera jeszcze szczegól-
nej wartości i atrakcyjności przez 
zespolenie jej z ideą wyzwolenia 
człowieka.

Abstynencja przyjęta świadomie 
i dobrowolnie wyzwala tego, kto ją 
praktykuje, bowiem osoba określa 
i tworzy sama siebie przez decyzję. 

Im ta decyzja jest bardziej dojrzała, 
tym pełniej człowiek realizuje sie-
bie jako osobę. Czyn abstynencji 
wyzwala:
– od względu ludzkiego, który czę-

sto paraliżuje wolne postępowa-
nie człowieka;

– od bezmyślności; człowiek pod-
dający się naciskom, sloganom, 
zwyczajom, nie jest wolny; wol-
nym jest wtedy, gdy wybiera ro-
zumnie;

– od zależności od alkoholu; czę-
ste używanie alkoholu prowadzi 
bowiem do zaburzenia zdolności 
decyzji. Alkoholicy nie są ludźmi 
wolnymi. Tylko abstynencja daje 
pełną gwarancję zabezpieczenia 
się przed takim uzależnieniem;

– od przymusu, który prowadzi lu-
dzi do postawy określanej często 
słowem „musiałem”.
Abstynencja wyzwala drugiego 

człowieka poprzez solidarne stanię-
cie obok niego tam, gdzie chcemy 
go doprowadzić. Jest to „taktyka po-
dania dłoni” zamiast głoszenia haseł 
i programów, które jeszcze nie przy-
noszą wyzwolenia. Wyzwalając in-
nych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie 
wyzwalający prowadzi wyzwolonego 
do Chrystusa, w którym jest ideał 
i realizacja naszej wolności.

Tylko człowiek wolny może wy-
zwalać innych. Ci wolni ludzie mają 
stworzyć „nowe wojsko Gedeona”.

Ks. Franciszek Blachnicki
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W sobotę 25 IX grupa 50 członków i sympa-
tyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Diecezji 
Rzeszowskiej uczestniczyła w 41. Pielgrzymce 
KWC. W tym roku celem pielgrzymki był Nie-
pokalanów – franciszkański klasztor - sanktu-
arium, położony na terenie archidiecezji war-
szawskiej, w miejscowości Paprotnia. Miejsce 
nieprzypadkowe, ponieważ bardzo ścisłe zwią-
zane z działalnością duszpasterską św. Ojca M. 
M. Kolbe i sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic-
kiego – założyciela Ruchu Światło-Życie, a tak-
że Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

Spotkanie pielgrzy-
mów rozpoczęła Eucha-
rystia, której przewodni-
czył moderator generalny 
Ruchu Światło-Życie ks. 
Marek Sędek, a koncele-
brował moderator krajo-
wy KWC ks. kanonik Jaro-
sław Błażejak. Ks. Jarosław 
w swej homilii skupił się 
na zjawisku męczeństwa. 
Męczeństwo jest darem miło-
sierdzia danym od Boga jako 
łaska. (…) Będziemy zawsze 
powracać do stóp Chrystu-
sa, jak Maria w Betanii, 
aby zrozumieć pewne rze-
czy, które jednak wymagają 
czasu i miejsca, aby wszyst-
ko w nas dojrzewało i było 
przez nas odkrywane. Do-
brze, że Pan Bóg daje nam 
ten czas. Korzystajmy z nie-
go i powracajmy do stóp 
krzyża. (…) Wiele przed 
nami. Do końca życia mamy 
co robić, a ci święci patrono-
wie, dając świetlane przykła-
dy, niech nam orędują, patro-
nują, wstawiają się za nami 
i prowadzą nas do Chrystusa 
i tej jedynej prawdy o nas 

41. Pielgrzymka KWC
do Sanktuarium najświętSzej maryi Panny  
niePokalanej wSzechPośredniczki ŁaSk



15

Aktualności
samych i o Nim. Podczas Ofiarowania 
w darach były niesione DIECEZJAL-
NE KSIĘGI CZYNÓW WYZWOLENIA, 
a kolejne osoby złożyły deklaracje 
kandydackie i członkowskie KWC – 
jako dobrowolny dar miłości wobec 
osób zniewolonych nałogami.

Konferencja ojca franciszkanina 
o św. Maksymilianie Kolbe wygłoszo-
na po Mszy św. przybliżyła pielgrzy-
mom postać świętego męczennika 
naszych czasów. Natomiast modera-
tor generalny Ruchu Światło-Życie ks. 
Marek Sędek przedstawił ks. Francisz-
ka Blachnickiego jako kontynuatora 
myśli trzeźwościowej ojca Maksymi-
liana oraz kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, jako tych, którym w sposób 
szczególny leżała na sercu trzeźwość 
narodu. W kolejnej konferencji dnia 
ks. Jarosław Błażejak zasygnalizował 
rolę członków KWC w Narodowym 
Programie Trzeźwości przyjętym 
przez Episkopat Polski w 100. roczni-
cę odzyskania niepodległości. Owo-
cem prac Centralnej Diakonii Wy-
zwolenia Ruchu Światło-Życie będzie 
przyjęcie Strategii KWC, podczas 
Kongresu Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka w listopadzie bieżącego roku 
w Sękocinie pod Warszawą.

Kolejnym punktem pielgrzym-
ki była Droga Krzyżowa, do której 
rozważania w oparciu o przesłania 
duszpasterskie bł. kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, przygotował mo-
derator krajowy KWC ks. Jarosław 
Błażejak. Podczas Drogi Krzyżowej 
świadectwa abstynencji i uzdrowie-

nia z uzależnień przedstawili człon-
kowie KWC z różnych diecezji. Krzyż 
i asystę krzyża wystawili członkowie 
KWC z Archidiecezji poznańskiej, na-
tomiast asystę proporca członkowie 
grupy KWC z Dębicy. 

Podczas pielgrzymki Henryk Ko-
walczyk, członek Centralnej Diakonii 
Wyzwolenia, zaprezentował najnow-
szy, specjalny numer kwartalnika 
KWC – ELEUTERIA. W całości poświę-
cony wybitnemu Polakowi, Kardyna-
łowi 1000-lecia ks. kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu oraz jego drodze ży-
cia i trosce o wyzwolenie z nałogów 
Narodu Polskiego. 

Mieliśmy możliwość odwiedze-
nia miejsc i pamiątek poświęconych 
św. o. Maksymilianowi Marii Kolbe 
– jednemu z patronów KWC. Szcze-
gólnym miejscem dla nas wszystkich 
była Kaplica Wieczystej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, gdzie w sku-
pieniu mogliśmy oddać za wstawien-
nictwem Matki Najświętszej nasze 
intencje, w których podjęliśmy trud 
pielgrzymowania.

Pielgrzymka członków i sympaty-
ków KWC była dobrym czasem budo-
wania wspólnoty, czasem wspólnego 
wzrastania w duchu abstynencji oraz 
możliwością spotkania wielu dobrych 
znajomych z rekolekcji, pielgrzymek 
i spotkań KWC, a także innych wyda-
rzeń związanych z aktywną działal-
nością w Ruchu.

Wojtek
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14 IX 2021 roku Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe Wyzwolenie Tyczyn 
zorganizowało wyjazd do Zakopa-
nego, gdzie mogliśmy uczestniczyć 
w Drodze Krzyżowej na Giewont. 
Z Tyczyna wyjechaliśmy o godz. 
3:30 w nocy w 8 osób, by rozpo-
cząć o 9:00 nasze pielgrzymowanie 
Mszą Świętą w kościele Świętego 
Krzyża w Zakopanem. W tym dniu 
odbywał się tam odpust parafial-
ny. Po Mszy Świętej udaliśmy się 
na szlak. O godz. 11:00 rozpoczę-
liśmy Drogę Krzyżową i Różaniec 
w kierunku krzyża na Giewoncie. 
Gdy dotarliśmy na polanę Kalatówki, 
gdzie mogliśmy złapać oddech oraz 
odmówić kolejną część różańca jak 
i drogi krzyżowej wyruszyliśmy dalej 
ku celu naszej pielgrzymki. Następ-
nie dotarliśmy na Halę Kondratową, 
gdzie mogliśmy się posilić i 15 min. 

odpocząć przed drugą częścią drogi 
krzyżowej, która była już bardziej 
wymagająca niż pierwsza, a zmęcze-
nie dawało się we znaki. 

Przed naszym wyjazdem na stro-
nie Facebooka Stowarzyszenia Trzeź-
wościowe Wyzwolenie – Tyczyn za-
mieściliśmy post, pod którym można 
było wpisywać swoje intencje, które 
nieśliśmy ze sobą na szczyt i właśnie 
te intencje nasze i wasze dodawały 
nam siły, by pomimo zmęczenia bólu 
jak i łez pojawiających się na twa-
rzy nie poddawać się tylko iść dalej 
– dotarliśmy na Polanę Herbacianą. 
Tam mogliśmy posłuchać świadec-
twa trzeźwości Mietka i jego walki 
z bezsilnością wobec alkoholu oraz 
o tym jak wygląda teraz jego 11 lat 
trzeźwego życia. Kolejnym świadec-
twem dla naszej grupy było świadec-
two przewodnika, który podpisał 

Relacja z DRogi KRzyżowej na GIEWONT
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Krucjatę Wyzwolenia Czło-
wieka za brata alkoholika, 
gdzie po 4 miesiącach brat 
przestał pić. Na Polanie 
Herbacianej nasza droga 
krzyżowa została oficjalnie 

zakończone, ale w naszych sercach mieli-
śmy jeszcze nasz cel, by zanieść intencje 
na krzyż, po czym udaliśmy się po łańcu-
chach na sam szczyt. Gdy dotarliśmy do 
krzyża nasze pielgrzymowanie tak napraw-
dę dobiegło końca i wszystko zostało osią-
gnięte. Następnie udaliśmy się w drogę po-
wrotną do Zakopanego. 

Po zejściu ze szlaku pojechaliśmy na ko-
lację z góralem Mietkiem, który towarzyszył 
nam całą drogę krzyżową. Dziękujemy Miet-
kowi, który nas zaprosił. To dzięki niemu 
mogliśmy w tym wszystkim uczestniczyć. 
Do Tyczyna wróciliśmy o 00:30 i rozjechali-
śmy się do domów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspie-
rali w tej pielgrzymce, ale przede wszystkim 
Panu Bogu za łaski i siły jakimi nas obdarzył, 
za to, że mogliśmy iść razem, by dać świa-
dectwo trzeźwego życia i pokazać, że mo-
żemy być szczęśliwy bez alkoholu. Chcemy, 
by dalsze nasze pielgrzymowanie było pod-
trzymywane w coraz większym gronie – do 
zobaczenia za rok, hej!

Waldek
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W dniach 10-12 IX roku odbyły się 
rekolekcje trzeźwościowe dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych 
pod hasłem: „Wiara wiedzie ku wol-
ności”. Rekolekcje w Domu Rekolek-
cyjnym ,,Kana” w Czarnej Sędziszow-
skiej prowadził ks. Marcin Duplaga.

Podczas zawiązania wspólnoty 
każdy uczestnik podzielił się refleksją 
na temat powodu, dla którego przy-
jechał na rekolekcje. Wzięło w nich 
udział bardzo dużo nowych osób, 
dlatego też ksiądz wraz z organizato-
rami przypomniał wszystkim ogólne 
zasady i cel takich rekolekcji. W tym 
dniu też uczestniczyliśmy w Mszy 
Świętej, podczas której usłyszeli-
śmy Słowo Boże, wprowadzające 
nas w temat rekolekcji w rekolekcje. 
W sobotę podczas spotkania w gru-
pach rozważaliśmy tekst Pisma Św., 
w którym główna myślą przewod-
nią było uzdrowienie dzięki wierze. 
Omawialiśmy między innymi frag-
ment mówiący o uzdrowieniu sługi 
setnika. W tym wydarzeniu Jezus 
uzdrowił nie tylko sługę, ale też i sa-
mego setnika. My powinniśmy być ta-
kimi setnikami przynoszącymi innych 
do Jezusa, z wiarą, że On może ich 
uzdrowić, ale poprzez to sami może-
my spotkać się z Jezusem i sami zo-
stać uzdrowieni z naszych pysznych 
i samolubnych postaw. „Do setnika 
zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, 

jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego 
sługa odzyskał zdrowie.” (Mt 8,13). 
Bóg chce nam udzielać hojnych da-
rów, uzdrawiać nas, przemieniać, ale 
do tego potrzebna jest nasza wiara. 
Otrzymanie łaski od Boga jest zależ-
ne od siły naszej wiary. Jak silna jest 
moja wiara? Na ile wierzę? To były 
pytania, które nam towarzyszyły pod-
czas tego rozważania. 

W sobotę też udaliśmy się do 
Sędziszowa Młp., w miejsce poświę-
conego przez ks. bp Jana Wątrobę 
krzyża i placu, na którym ma po-
wstać Centrum Profilaktyczno – Te-
rapeutyczny przy ul. Jodłowej. Tam 
też odmówiliśmy Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia w intencji o wzrost na-
szej wiary, uzdrowienie nas od na-
szych uzależnień, a także w intencji 
dzieła, które ma w tym miejscu po-
wstać. Na kolejnym spotkaniu w gru-
pie oprócz wzajemnego dzielenia się 
naszym doświadczeniem, rozmawia-
liśmy i odnosiliśmy się do fragmentu 
Pisma Św. o uzdrowieniu paralityka, 
którego przez otwór w dachu zanio-
sło do Jezusa czterech mężczyzn. Ich 
wiara sprawiła, że Jezus Go uzdrowił. 
Nasza wiara może przyczynić się do 
uzdrowienia drugiego człowieka. 
Nie każdy jest w stanie o własnych 
siłach dojść do Jezusa, aby prosić Go 
o uzdrowienie, niektórzy potrzebują 
naszej pomocy. Czy jesteśmy w stanie 

Wiara Wiedzie ku Wolności
relacja z rekolekcji trzeźwościowych



mieć taką wiarę, aby innych przypro-
wadzić pomimo trudności do Jezusa? 
A może sami jesteśmy tymi parality-
kami, których inni próbują przynieść 
do Jezusa? Uzależnienia czynią z nas 
paralityków, w pewnym momencie 
nie jesteśmy w stanie sami przyjść do 
Jezusa, muszą to zrobić inni. Ale czy 
my pozwalamy im się tam zanieść? 
A może mamy w rodzinie takiego pa-
ralityka, czy chcemy i umiemy pomi-
mo wielu trudności z wiarą i uporem 
przynieść taką osobę do Jezusa? Po-
winniśmy właśnie każdego dnia przy-
nosić innych do Jezusa z wiarą, że On 
ich uzdrowi. Jest to trudne zadanie 
szczególnie dla wszystkich współuza-
leżnionych, którym tak trudno jest 
żyć z osobą uzależnioną. Ci którzy 
są uzależnieni, ale zostali uzdrowie-
ni, powinni o tym pamiętać, że wciąż 
muszą walczyć, aby ponownie nie 
wpaść w sidła uzależnienia i nie dać 
się zniewolić. Podczas czasu wolnego 
była możliwość skorzystania z Sakra-
mentu pokuty. Wieczorem odbyły się 
spotkania AA, a także AL ANON. 

Niedzielę rozpoczęliśmy Jutrznią, 
jak w poprzednich dniach, ale tym 
razem połączoną z Eucharystią, któ-

rą sprawował ks. Marcin. Po homilii, 
podczas ofiarowania, chętni mogli 
złożyć na ołtarzu z darami swoje de-
klaracje przynależności do Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. Widok osób 
składających swoje deklaracje wy-
wołał u wielu, którzy już należą do 
tej krucjaty, łzy wzruszenia. Krucja-
tę można było podpisać na rok lub 
na stałe. Można ją ofiarować w inten-
cjach bliskich naszych uzależnionych, 
albo w intencji osoby, która tego naj-
bardziej potrzebuje, niekoniecznie 
nam znanej. Bogu niech będą dzięki 
za nowych członków krucjaty, którzy 
postanowili podjąć się wyrzeczenia 
abstynencji od alkoholu, aby poma-
gać innym.

Był to piękny i owocny czas, 
w którym zawiązały się nowe przy-
jaźnie, a atmosfera ciepła rodzinnego 
pomogła wielu otworzyć się, aby po-
rozmawiać o własnych problemach 
z uzależnieniami i poszukać pomocy, 
a także otrzymać wsparcie przez cie-
płe słowo.Bogu niech będą dzięki. 

Chwała Panu!
Izabela M., 24 lata
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Rekolekcje dla Diakonii Wyzwolenia
W Opactwie Sióstr Benedyktynek 

w Jarosławiu odbyły się rekolekcje 
dla Diakonii Wyzwolenia Rekolekcje 
z języka łacińskiego recolligere zna-
czy zebrać, zgromadzić ponownie. 

W tym przypadku zebrali się człon-
kowie diakonii, żeby podzielić się 
wnioskami z całorocznej pracy i po-
szukać nowych rozwiązań. Owocem 
tych rekolekcji jest plan pracy na rok 
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2021/22. Ważnym punktem rekolek-
cji była analiza zapisów projektu Stra-
tegia KWC w realizacji Narodowego 
Programu Trzeźwości. Jest on aktual-
nie na etapie konsultacji i planowane 
jest jego zatwierdzenie na II Kongre-
sie KWC w Sękocinie koło Warszawy.

Dyskutowaliśmy na temat tego 
czym się zajmujemy, co planuje-
my realizować w najbliższym czasie 
oraz w perspektywie 25-letniej, po-
nieważ tak dalekosiężne są założenia 
Narodowego Programu Trzeźwości. 
Pierwszym autorem strategii KWC 
był Sługa Boży ks. F. Blachnicki, któ-
ry główne idee ruchu trzeźwościo-
wego zawarł w „Podręczniku Krucja-
ty Wyzwolenia Człowieka” wydane 
w 1979 r. Przenikliwość autora i wizja 
nie straciły na aktualności pomimo 
upływu lat, dlatego współcześnie tyl-
ko je uszczegółowiono.

Znaczącym i miłym wydarzeniem 
rekolekcji była wizyta ks. bp JE Jana 
Wątroby. Przybył do naszej wspólno-

ty w towarzystwie ks. Marka Dzika 
proboszcza parafii pw. Judy Tadeusza 
w Rzeszowie oraz ks. Macieja Figu-
ry z Dobrzechowa, darczyńcy działki 
pod budowę Centrum w Sędziszowie 
Młp. Duszpasterze zostali przywita-
ni przez Krystynę i Stanisława Drza-
łów, którzy w tych dniach obchodzili 
55. rocznicę pożycia małżeńskiego 
i otrzymali błogosławieństwo z rok 
Księdza Biskupa. Wojciech Trojanow-
ski z Diakonii Wyzwolenia Domowe-
go Kościoła przedstawił plan pracy 
i przedsięwzięć realizowanych w roku 
pracy 2021/22. Ksiądz Biskup w słowie 
skierowanym do wspólnoty podkre-
ślił, że samemu trudno się zbawić jak 
i trudno podnieść się z kryzysu życio-
wego, jeżeli nie zaufa się Bogu. 

Podczas rekolekcji powierzaliśmy 
Panu Bogu nasze plany i zamierzenia, 
a w modlitwie na zakończenie, pro-
siliśmy Niepokalaną – patronkę KWC 
o wsparcie naszych działań.

Agnieszka 
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Ośrodek Adopcyjny w Rzeszo-
wie prowadzi swoją działalność od 
stycznia 2012 roku na mocy Ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 
roku. Funkcjonujemy jako Oddział 
w Regionalnym Ośrodku Polityki Spo-
łecznej w Rzeszowie. Do 2012 roku 
na terenie województwa podkarpac-
kiego działały publiczne ośrodki tj. 
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy 
w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu 
i Tarnobrzegu oraz Katolicki Ośrodek 
Adopcyjno – Opiekuńczy w Krośnie. 
Działalność adopcyjna na Podkar-
paciu ma więc długą historię. Obec-
nie mieścimy się w Rzeszowie przy 
ul. Hetmańskiej 9. Jesteśmy jedynym 
ośrodkiem w województwie realizu-
jącym zadania związane z procedurą 
adopcyjną. 

Nasza praca jest dwukierunkowa. 
Pierwszy i najważniejszy cel naszych 
działań to praca związana z kwalifi-
kacją dzieci i praca na rzecz dzieci. To 
jest nasza główna misja. Do ośrodka 
zostają zgłaszane dzieci, które mają 
uregulowaną sytuację prawną, tzn. 
że rodzice biologiczni zostali pozba-
wieni władzy rodzicielskiej, albo sami 
przed sądem się jej zrzekli. Wówczas 
zbieramy wszystkie dokumenty dzie-
ci, przeprowadzamy diagnozę i kwa-

lifikujemy lub nie dzieci do adopcji. 
Z różnych powodów dzieci mogą nie 
zostać zakwalifikowane do adopcji. 
Czasem wychowują się w środowi-
sku dziadków czy wujostwa, czasem 
rodzeństwa, zostają więc w tych ro-
dzinach. Natomiast dla tych dzieci, 
które zostają zakwalifikowane do ad-
opcji szukamy przyszłych rodziców 
adopcyjnych. 

Równolegle prowadzimy pracę 
z kandydatami, czyli z tymi osobami, 
które zgłaszają się do nas, bo pragną 
przysposobić dziecko. Najczęściej 
osoby te nie mają swoich biologicz-
nych dzieci, a pragną zostać rodzi-
cami. Ale też chcą pomóc jakiemuś 
dziecku, które z różnych powodów 
nie może wychowywać się w swo-
jej rodzinie biologicznej. Kandyda-
ci zgłaszają się do nas na rozmowę 
wstępną, wtedy informujemy ich 
o wszystkich formalnościach. Pro-
cedura nie jest trudna, dokumenty 
jakie należy złożyć to: podanie z da-
nymi do kontaktu, życiorys kandy-
data w formie opisowej, fotografia, 
skrócony odpis aktu małżeństwa, 
a w przypadku powtórnego małżeń-
stwa sentencja wyroku rozwodowe-
go albo zgonu pierwszego małżon-
ka, dla osób samotnych wymagany 
jest skrócony akt urodzenia, numery 

WYWIAD Z KIEROWNIKIEM  
OŚRODKA ADOPCYJNEGO W RZESZOWIE

Panią Jolantą Zarówną
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PESEL w celu wykonania przez Ośro-
dek zapytania o karalność. Wyma-
gamy także zaświadczenie lekarskie 
dla osoby ubiegającej się o adopcję 
dziecka, zaświadczenie o zatrudnie-
niu i dochodach oraz zeznanie podat-
kowe – PIT za ubiegły rok, ewentu-
alnie wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej oraz zaświadczenie 
o dochodach z urzędu gminy, a tak-
że stosowne oświadczenia kandydata 
na potrzeby procedury adopcyjnej. 
Cała procedura kwalifikacyjna trwa 
około roku. Prowadzimy szczegóło-
wą diagnozę kandydatów, jest ona 
rozciągnięta w czasie, bo chcemy jak 
najlepiej poznać i przygotować oso-
by, którym powierzymy w przyszło-
ści dziecko. Według kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego przysposobić 
mogą tylko osoby, które mają pełną 
zdolność do czynności prawnych, 
ponieważ umożliwia ona po adopcji 

sprawowanie władzy rodzicielskiej, 
posiadają kwalifikacje osobiste, które 
uzasadniają przekonanie, że w przy-
szłości będą należycie wywiązywać 
się z obowiązków rodzicielskich, tj. 
odpowiednie kwalifikacje moralne, 
nie były karane sądownie, ich stan 
zdrowia jest dobry, posiadają dobrą 
i stabilną sytuację materialną oraz 
mieszkaniową zapewniającą utrzy-
manie i wychowanie dziecka, uzyska-
ły opinię kwalifikacyjną ośrodka adop-
cyjnego oraz świadectwo ukończenia 
szkolenia organizowanego przez ten 
ośrodek. Ponadto między przysposa-
biającym a przysposabianym musi za-
chodzić odpowiednia różnica wieku 
odpowiadająca różnicy wieku pomię-
dzy rodzicami a dzieckiem w rodzi-
nie biologicznej. Niezwykle ważnym 
czynnikiem jest również stabilny 
i trwały związek małżeński kandy-
datów, oparty na szacunku i miłości. 
Przysposobić wspólnie mogą tylko 
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małżonkowie. Możliwa jest także ad-
opcja przez osobę samotną. Ważne 
jest wówczas, by osoba ta mogła li-
czyć na wsparcie i pomoc osób z naj-
bliższej rodziny. Nasza praca polega 
na tym, aby zdiagnozować czy środo-
wisko rodzinne kandydatów będzie 
właściwe, by dzieci o specyficznych 
potrzebach mogły się w nim prawi-
dłowo rozwijać. Po przeprowadzeniu 
spotkań diagnostycznych i uzyskaniu 
wstępnej pozytywnej opinii kandyda-
ci na rodziców adopcyjnych uczest-
niczą w szkoleniu, które trwa ok. 
3 miesiące i obejmuje 9 spotkaniach 
warsztatowych. Po jego ukończe-
niu kandydaci uzyskują kwalifikację 
na rodzinę adopcyjną. 

 Zależy nam na tym, by rodzice 
byli dobrze przygotowani do adopcji, 
żeby dobrze sprawowali opiekę nad 
dziećmi. Jeśli widzimy, że rodzina 
przeżywa jakiś kryzys to sugerujemy, 
że może to nie jest dobry moment 
na realizację procedury adopcyjnej. 
Spotyka się to czasem z niezrozu-
mieniem. Brak kwalifikacji dla rodzi-
ny to trudna emocjonalnie dla nich 
sytuacja. Małżonkowie wyczerpali 
już najczęściej wszystkie możliwości 
leczenia i adopcja jest dla nich ostat-
nią deską ratunku. Z naszej perspek-
tywy nie chcemy aby tak było, bo na-
sze dzieci zasługują na to, by rodziny 
były świadome czym jest adopcja, 
aby ich decyzja o adopcji była dobrze 
przemyślana, aby osoby te były bar-
dzo dobrze przygotowane na to ja-
kie są potrzeby dzieci i miały pełną 

gotowość na ich przyjęcie. Czasami 
w toku diagnozy okazuje się, że tylko 
jedno z małżonków chce adoptować 
dziecko, a to nie jest dobra sytuacja 
dla adoptowanego dziecka. Czasem 
okazuje się, że między małżonkami 
jest niewłaściwa komunikacja, nie 
umieją ze sobą rozmawiać czy oka-
zywać emocji, nie potrafią mówić 
o trudnych emocjach. W przypadku 
wychowywania dzieci adopcyjnych 
są to bardzo ważne umiejętności. 
Wychowanie dziecka adopcyjnego 
jest dużą odpowiedzialnością. Mał-
żeństwa, które mają za sobą trudną 
historię rodzinną, bo same doświad-
czyły np. przemocy, alkoholizmu ze 
strony bliskich czy innych trauma-
tycznych przeżyć, bardzo często 
funkcjonują właściwie, ale chodzi 
o to, by mieli swoje trudności prze-
pracowane i uporządkowane. Ja po-
daję często taki przykład – jeśli boli 
mnie głowa to skupiam się na swoim 
bólu i nie jestem w stanie nikomu po-
móc, nie dostrzegam jego potrzeb. 
I podobnie dziecko ze swoją trudną 
historią, jeśli przywoła jakieś wspo-
mnienia, dotknie czegoś co jest nie-
zamknięte w życiu kandydata – to 
skoncentruje się on na swoim bólu, 
nie dostrzeże potrzeby dziecka i nie 
będzie w stanie mu pomóc. Dlatego 
potrzebny jest ten czas przygotowa-
nia i my wskazujemy pewne obszary 
nad czym można i trzeba popraco-
wać. Jeśli rodzina jest otwarta i po-
dejmuje taką współpracę z nami, 
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wraca za jakiś czas i małżonkowie do-
ceniają to, że się wzmocnili, zobaczy-
li inne strony swojego małżeństwa, 
czy życia. Czasami nie wracają i to też 
jest w porządku. Być może okazało 
się, że adopcja nie byłaby rozwiąza-
niem ich trudności. Jako pracownicy 
ośrodka, nie mamy takich założeń 
z góry, aby nie zakwalifikować danej 
rodziny na rodzinę adopcyjną. Zależy 
nam jednak na tym, by rodziny były 
świadome, pełne gotowości, zrozu-
mienia, akceptacji dla adopcyjnego 
dziecka. To jest najważniejsze. Jeśli 
go nie zaakceptują, to samą miło-
ścią pewnych trudności nie uda im 
się pokonać. Z płodowego zespołu 
alkoholowego (FASD) nie wyleczymy 
dzieci, ale możemy je wspierać i mu-
simy wiedzieć jak to robić, najpierw 
jednak musimy zaakceptować, że na-
sze dziecko ma pewne ograniczenia. 
Trochę też tak jest, że kiedy widzimy 
dziecko, pokrzywdzone przez los, 
nie mające swoich rodziców, chwyta 
nas to za serce i podejmujemy się 
pewnych działań, nie mając świado-
mości na co się tak naprawdę decy-
dujemy. Taka edukacja i mówienie 
o tym jest bardzo ważne i potrzebne, 
bo rodzicielstwo adopcyjne jest nie-
zwykle potrzebne i ważne, ale cho-
dzi przede wszystkim o to, by rodzi-
ce byli do tego dobrze przygotowani, 
żeby wiedzieli na co się decydują. 
Wtedy wszyscy mają korzyść, przede 
wszystkim dzieci, otrzymują właści-
we wsparcie, a rodzina ma świado-

mość swojej funkcji i może w pełni, 
z poczuciem szczęścia realizować 
swoje role.

Motywacja, którą badamy i z któ-
rą przychodzą przyszli rodzice w cza-
sie spotkań ulega zmianie. Czasem 
słyszymy od kandydatów, że przed-
stawiamy adopcję mało optymistycz-
nie, jednak naszym zadaniem jest 
urealnić całą procedurę i uświadomić 
to, z czym przyszli rodzice będą się 
mierzyć w toku wychowywania dzie-
ci. Bywa, że osoby, które przychodzą 
do ośrodka mają za sobą długoletnią 
procedurę leczenia i wiedzą, że nie 
będą już rodzicami w sposób biolo-
giczny. W ich myśleniu i wyobrażeniu 
adopcja jest procesem przyjemnym 
i cudownym. Wydaje się, że przyjmą 
do swojej rodziny zdrowe i prawi-
dłowo rozwijające się dziecko, które 
nie może wychowywać się w swojej 
rodzinie, i wspólnie będą tworzyć 
szczęśliwą rodzinę. Okazuje się jed-
nak, że nie jest to takie proste. 

Dzieci mają za sobą bardzo duży 
bagaż trudnych doświadczeń, z któ-
rymi same sobie nie poradzą i trze-
ba im w tym pomóc. Jest to zadanie 
rodziców adopcyjnych. Dzieci często 
wymagają specjalistycznej pomo-
cy i wsparcia ponieważ wcześniej 
funkcjonowały w środowisku dys-
funkcyjnym. Doświadczyły depry-
wacji swoich potrzeb, zaniedbania, 
traumy, czasem przemocy psychicz-
nej, fizycznej czy seksualnej. To są 
też dzieci, które wymagają specja-
listycznego wsparcia, bo np. mama 



w ciąży spożywała alkohol, więc są 
obciążone płodowym zespołem alko-
holowym. Nasi kandydaci jako osoby 
dorosłe muszą im w tym pomóc, po-
winni więc być silni, mieć poukładane 
swoje życie. Powinni wiedzieć, po co 
to robią, wiedzieć, że mogą napotkać 
na różne trudności, że opieka nad 
dzieckiem nie zawsze będzie łatwa, 
ale jeśli zaakceptują dziecko, będą 
podążać za jego potrzebami to mogą 
dać dziecku dużo szczęścia. Sami też 
będą mieć satysfakcję z pełnienia 
swoich ról jako mama czy tata. Mó-
wimy o tym kandydatom w trakcie 
spotkań i szkoleń. Rodzice adopcyjni 
podejmują pewne ryzyko, decydują 
się na przyjęcie do swojej rodziny 
dziecka, nie wiedząc do końca jak bę-
dzie przebiegał jego dalszy rozwój, 
pomimo przeprowadzonej diagno-
zy. Rozumiemy, że czasem rodzina 
odmawia przyjęcia danego dziecko, 
bo czuje, że może sobie nie poradzić. 
Szczerość rodziny w kontakcie z pra-
cownikami ośrodka, komunikowanie 
swoich emocji czy obaw są bardzo 
ważne. Decyzja kandydatów powinna 
być świadoma, dobrze przemyślana, 
podjęta nie pod wpływem impulsu 
czy obaw związanych z oceną innych. 

W ubiegłym roku do ośrodka zo-
stało zgłoszonych 139 dzieci z uregu-
lowaną sytuacją prawną, przeprowa-
dziliśmy 59 adopcji. Pozostałe dzieci 
przebywają w pieczy zastępczej, naj-
częściej są to rodziny spokrewnione. 
Zdarzają się też dzieci powyżej 13 
roku życia, które nie wyrażają zgo-
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dy na adopcję. Jeśli to możliwe, za-
wsze badamy gotowość dziecka do 
adopcji. Średnio co roku do ośrodka 
adopcyjnego zgłasza się ok. 70 ro-
dzin, które chciałyby przysposobić 
dziecko. Zwykle rodzin oczekujących 
jest więcej niż dzieci, które możemy 
powierzyć do adopcji. Jako pracow-
nicy ośrodka jesteśmy rzecznikami 
dzieci i dla konkretnego dziecka szu-
kamy najlepszej rodziny. Oczywiście 
kandydaci są również dla nas bardzo 
ważni, bo naszym zadaniem jest jak 
najlepiej ich przygotować do przeję-
cia opieki nad dzieckiem, to im po-
wierzamy konkretne dziecko. Wie-
rzymy, że szczęśliwe dziecko może 
wychować szczęśliwy rodzic. 

Szukamy rodzin dla dzieci w każ-
dym wieku. Zwykle do adopcji tra-
fiają dzieci kilkuletnie. Rzadko się 
zdarza, żeby sąd pozbawiał od razu 
rodziców władzy rodzicielskiej. Po-
czątkowo rodzina objęta jest wspar-
ciem asystenta, pracownika socjalne-
go, ma nadzór kuratora sądowego. 
Jeżeli wyczerpią się środki pomocy 
i rodzice nie rokują na to, że będą 
właściwie wywiązywać się ze swoich 
obowiązków wobec dzieci, wówczas 
sąd pozbawia ich władzy rodziciel-
skiej. Czasem trwa to jednak dość 
długo. W ośrodku zajmujemy się 
adopcją, pieczą zastępczą zajmują 
się powiatowe lub miejskie centra 
pomocy rodzinie. W rodzinie za-
stępczej dziecko przebywa czasowo, 



jest to opieka krótkoterminowa. Ro-
dzina adopcyjna jest trwałą formą 
opieki. Ściśle współpracujemy z ro-
dzinami zastępczymi, gdyż nasze 
dzieci w tych rodzinach przebywają 
do czasu adopcji. Pierwsze kontakty 
kandydatów na rodziców z dziećmi 
odbywają się najczęściej w rodzinie 
zastępczej. Dla nas to ogromna ra-
dość kiedy dziecko trafia do rodziny. 
Zawsze wnioskujemy, by dziecko mo-
gło trafić do przyszłej rodziny jeszcze 
przed prawomocnym postanowie-
niem sądu. Po pierwszym kontakcie 
z dzieckiem, który odbywa się w na-
szej obecności, kiedy rodzice po-
dejmują decyzję, że chcą to dziecko 
przysposobić, umawiają się z rodziną 
zastępczą i kontynuują już spotkania 
indywidualne. Kiedy są gotowi orga-
nizacyjnie i emocjonalnie na przeję-
cie bezpośredniej opieki nad dziec-
kiem, pomagamy im przygotować 
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dokumenty i wnioski, które składamy 
w ich imieniu do sądu. Jeśli jest taka 
potrzeba pracownicy ośrodka adop-
cyjnego nadal wspierają i pomagają 
przyszłym rodzicom adopcyjnym. 
Ostatecznie przysposobienie doko-
nuje się przed sądem rodzinnym. 
Sąd wydaje postanowienie, a po jego 
uprawomocnieniu rodzina staje się 
jak rodzina biologiczna. Nasza rola 
formalnie się kończy. Ani my, ani nikt 
inny nie może bezpodstawnie inge-
rować w funkcjonowanie zawiązanej 
rodziny. Pozostajemy jednak zawsze 
otwarci na dalszą współpracę. Rodzi-
na adopcyjna może zwrócić się do 
nas o pomoc i wsparcie, ale dzieje się 
to na jej wniosek. 

Z Kierownikiem Ośrodka Adopcyjnego 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Rzeszowie Panią Jolantą Zarówną 
rozmowę przeprowadziła  

Anna Pisarek-Buczek 



Ze względu na obostrzenia sanitarne aktualne informacje  
o rekolekcjach i terminach spotkań są aktualizowane na bieżąco  

i znajdują się na stronie natrzezwo.pl

Przedsięwzięcia stałe:
• Spotkanie formacyjne Diakoni Wyzwolenia i KWC – drugi czwartek mie-

siąca – Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, począ-
tek godz. 1800 – Msza święta, rozważania nad Podręcznikiem KWC. 

• Dzień Skupienia – czwarta sobota miesiąca – Kościół pw. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 1200 – Msza Święta, 
świadectwo KWC / konferencja, Agapa; 

• Spotkania scholii dziecięcej – 4 sobota miesiąca Kościół pw. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana, początek godz. 1000 

• Poradnia: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 1600–1900. Re-
jestracja w godz. 1600–1900 od poniedziałku do piątku tel. 798 538 488

• Dyżur w STANICY KWC – wtorek od godz. 1600 do 1800 – Kościół pw. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Rejtana.

• Spotkania grup:
o Anonimowych Alkoholików MATT TALBOT 2 – w piątek godz. 1900 

salka przy kościele św. Jadwigi, tel. 692 724 949
o Dla współuzależnionych – odbywają się w 2 i 4 wtorki miesiąca godz. 

1700, tel. 723 186 255

Kalendarium wydarzeń 
roku pracy 2021/2022
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rekolekcje: 

Data 
rekolekcji

Rodzaj, tytuł,  
w programie – kroki 

AA
Miejsce

Ksiądz  
prowadzący

Zgłoszenia

12-14.11
2021

Dla 
współuzależnionych

KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Stanisław 
SZCZEPANIK

723186255

10-12.12
2021

Dla uzależnionych, 
KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Bogdan 
TĘCZA

504957572

14-16.01
2022

Trzeźwościowe
KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Grzegorz 
KOT

17 8635963;  
881308678

11-13.02
2022

Dla 
współuzależnionych

KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Marcin 
DUPLAGA

723186255

11-13.03
2022

Dla uzależnionych, 
KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Bogdan 
TĘCZA

504957572

8-10.04
2022

Trzeźwościowe
KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Marcin 
DUPLAGA

17 8635963; 
881308678

13-15.05
2022

Apostolstwo 
Modlitwy, 

KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Grzegorz 
KOT

504957572

10-12.06
2022

Dla 
współuzależnionych

KANA Czarna 
Sędziszowska

ks. Stanisław 
SZCZEPANIK

723186255

25-28.08
2022

Dla diakonii KWC, 

Budy 
Głogowskie

Ośrodek 
Caritas

ks. Grzegorz 
KOT 

504957572
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inne Przedsięwzięcia:

DATA NAZWA 
PRZEDSIĘWZIĘCIA MIEJSCE REALIZUJE – 

UCZESTNICY
10.11 
2021

Niepodległościowy Bal 
Trzeźwości i Radości

Zaczernie
504 957 572 – 

Chętni
27.02 
2022

Niedziela Świadectw KWC parafie Członkowie KWC

1.05 
2022

Pielgrzymka KWC  
do Niechobrza

IV Bieg Trzeźwościowy  
im. ks. F. Blachnickiego

Sanktuarium 
Matki Bożej 
Nieustającej 

Pomocy 
w Niechobrzu

DDTiOU – chętni

20-21.05 
2022

KONGRES KWC Rzeszów DDTiOU – chętni

18-19.06 
2022

41. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Apostolstwa 

Trzeźwości
Jasna Góra

Ks. Grzegorz – 
chętni

24-26.06 
2022

XXXV Podkarpacka 
Pielgrzymka Ruchów 

Trzeźwościowych

Kalwaria 
Pacławska

692 724 040 – 
chętni

2.07 
2022

Dzień Trzeźwości i Radości Dobrzechów
17 8635963; 
881308678 – 

chętni
25.07 
2022

XVIII Narodowa Modlitwa 
o Trzeźwość Narodu

Miejsce 
Piastowe

692 724 040 – 
chętni

29-31.07 
2022

Ogólnopolski Spotkania 
Ruchów Trzeźwościowych

Sanktuariom 
Matki Bożej 
w Licheniu

692 724 040 – 
chętni

31.07 
2022

Niedziela Świadectw KWC parafie Członkowie KWC

20.08 
2022

VI Bieszczadzkie Trzeźwe 
Wesele

Caritas 
Myczkowce

Chętni 
indywidualnie



Dla mnie był to też bardzo wyjąt-
kowy czas. Nie jestem osobą uzależ-
nioną, mogę określić, że przynależę 
do grupy DDA. Z początku nie bar-
dzo wiedziałam jak odnajdę się pod-
czas tych rekolekcji, jednak okazało 
się, że pobyt na nich był dla mnie 
bardzo pomocny, mogłam podzielić 
się z innymi własnym doświadcze-
niem „pochodzenia” z rodziny alko-
holowej, gdzie rodziców nigdy nie 
poznam, gdyż alkohol doprowadził 
ich do śmierci. Inni też cieszyli się 
z mojej obecności. Opowiedziałam 
innym o grupie internetowej wspar-
cia modlitewnego za uzależnionych 
i współuzależnionych. Jednak naj-
mocniejszym doświadczeniem było 
dla mnie następujące zdarzenie. Mój 
starszy brat jest głęboko uzależniony 
od alkoholu przez co niszczy swoją 

rodzinę. Nie pomagają moje rozmo-
wy ani tłumaczenia, bo on nie widzi 
własnego uzależnienia. W sobo-
tę wieczorem zadzwoniła do mnie 
bratowa i powiedziała, że mój brat 
w czwartek robił zapasy alkoholu 
na cały weekend. Modliłam się za nie-
go podczas tych rekolekcji. W piątek 
stłukła się mu butelka wódki, cały 
wieczór wściekał się, a w sobotę 
sam postanowił dwie butelki wód-
ki wylać do zlewu, gdyż stwierdził, 
że nie chciał pić w ten weekend, chce 
go spędzić z rodziną. Nie wierzyłam 
w to co słyszałam, tak bardzo byłam 
wzruszona tą sytuacją. To był istny 
cud, ponieważ brat rzeczywiście nie 
wypił przez cały weekend ani kro-
pli alkoholu, a pięknie spędził czas 
z żoną i dziećmi. Oby Bóg dalej pro-
wadził go do trzeźwości.
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O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała...
Świadectwo anny

O chwilo obecna, ty do mnie należysz cała
Ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest 

w mej mocy 
A chociaż jestem słaba i mała
Dajesz mi łaskę swej wszechmocy. 
A więc z ufnością w miłosierdzie Twoje
Idę przez życie jako dziecko małe,
I składam Ci codziennie w ofierze serce moje
Rozpalone miłością o Twoją większą chwałę

Św. Faustyna

„Wiara wiedzie ku wolności”
Świadectwo z rekolekcji Izy



Mam na imię Anna, jestem z pa-
rafii Św. Józefa z Rzeszowa. W Kru-
cjacie Wyzwolenia Człowieka jestem 
od 38 lat. Przez wiele lat wraz z mę-
żem i córką służyliśmy braciom, sio-
strom uwikłanym w różne zniewole-
nia (alkohol, narkotyki, hazard, itp.). 
Dwa lata temu nagle zachorowałam. 
Okazało się, że w przewodach żół-
ciowych miałam bardzo duży kamień 
4,5 cm. Ze względu na przebytą 
wcześniej operację lekarze z Rzeszo-
wa nie podjęli się operacji odsyłając 
mnie do Kliniki w Warszawie. Dia-
gnoza konsylium lekarzy była pesy-
mistyczna: operacja konieczna, nie-
zwykle trudna, szanse na przeżycie 
niewielkie. Operacja się udała, prze-
prowadzono sztuczne zespolenie 
z jelitami, usunięto torbiel. Po 2 tyg. 
szwy wewnątrz puściły i zaczęła się 
moja gehenna, duże ilości wycieka-
jącej żółci i treści jelitowej powodo-
wały wielki ból, różne, dodatkowe 
komplikacje. Proponowano ponowną 
operację albo założenie worka i ode-
słanie do domu. 

W tej sytuacji prosiłam Pana Boga 
aby nie uzależnić się od moich cier-
pień, nie narzekać, nie skupiać się 
na sobie, ale w tej sytuacji służyć tym, 
z którymi przebywałam. Prosiłam, 
aby Pan dał mi wzrok bym dostrze-
gała cierpienia innych, słuch, abym 
słuchała ich zwierzeń, serce, aby od-
powiadało dobrocią i pomocą w ich 
trudnościach. Pan Jezus wysłuchał 
mojej prośby, to On wkładał w moje 
usta słowa, które sprawiały, że chorzy 

powierzali mi swoje problemy, prosili 
o modlitwę wierzący i niewierzący. 
To Pan sprawiał, że przystępowali 
do spowiedzi świętej i uczestniczyli 
w Eucharystii. 

W mojej krytycznej sytuacji Pan 
Jezus pocieszał mnie przez wsparcie 
telefoniczne i modlitwę bardzo wie-
lu osób. Bardzo ważnym dla mnie 
był telefon „brata alkoholika”, któ-
ry rozmawiając ze mną wykrzyczał 
trzy razy: „dlaczego pani nie modli 
się do Św. Szarbela.” Odpowiedzia-
łam, że mamy polskich świętych. 
Te słowa brzmiały w moim sercu 
tak, że po otrzymaniu nowenny do 
św. Szarbela, modliłam się o łaskę 
uzdrowienia. Tę łaskę otrzymałam, 
nagle przestało cieknąć z brzucha 
i zaczęłam powracać do zdrowia, 
ku zaskoczeniu lekarzy. Zarówno le-
karze jak i pielęgniarki podkreślali, 
że to cud natury. Dla mnie oczywi-
stym było, że to cud Boży. 

Roczny pobyt w Klinice był dla 
mnie czasem łaski i rekolekcji, Pan 
Jezus mnie prowadził. To On Uchronił 
mnie od lęku o zdrowie, życie, zacho-
wał od depresji, natomiast wyzwalał 
mnie z różnych słabości, egoizmu, 
pychy, wlewał w serce radość i pokój.

Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem ży-
wym działającym, jesteś Bogiem mi-
łości i miłosierdzia. Za wszystkie ra-
dości i cierpienia, za wstawiennictwo 
Św. Szarbela chce Ci podziękować 
moim życiem. Chwała Panu. 
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Mam na imię Henryk. Mam 37 lat. 
Jestem uzależniony od alkoholu i ha-
zardu. 6 lat temu zostałem wdow-
cem. Mam dwie wspaniałe córeczki. 
Chciałbym opowiedzieć wam swoją 
drogę trzeźwości, która była dla mnie 
długa i trudna. 

Mój pierwszy kontakt z alkoho-
lem to 7 klasa szkoły podstawowej. 
Pamiętam, że wtedy alkohol mi nie 
smakował, ale za to dawał coś w za-
mian. Sprawiał, że byłem odważniej-
szy w relacjach koleżeńskich. Dawał 
mi tzw. rozluźnienie, dzięki czemu 
zawsze dobrze się bawiłem. Zmieniał 
mnie całkowicie i pewnie dlatego tak 
szybko go polubiłem, a z czasem na-
wet jego smak. Nie spodziewałem się, 
że na tak długo zostanie w moim ży-
ciu. Mój problem alkoholowy zaczął 
się mniej więcej pod koniec szkoły 
średniej, kiedy zauważyłem, że piję 
coraz więcej i coraz częściej. Jednak 
dalej wygrywał, bo był lekarstwem 
na moje problemy życiowe i sprawiał, 
że mogłem choć na chwilę o nich za-
pominać. W tamtym czasie poznałem 
dziewczynę, z którą się bardzo za-
przyjaźniłem. Po około 5 latach po-
stanowiliśmy się pobrać, a żeby za-
robić na ślub wyjechałem za granicę. 
Tam, dowiedziałem się, że jest chora 
i czeka ją operacja serca. Nie bardzo 
jak miałem wrócić, bo strasznie się 

tam rozpiłem. Po powrocie było jesz-
cze gorzej, nie potrafiłem się już za-
trzymać. Piłem często. Coraz bardziej 
docierało do mnie, że mam problem 
alkoholowy. Piłem do tego stopnia, 
że pojawiła się u mnie psychoza alko-
holowa, a najbardziej dawały mi się 
we znaki omamy. Trafiłem do szpitala 
psychiatrycznego. Tam dowiedzia-
łem się, że jestem alkoholikiem, cho-
roba jest nieuleczalna i że jak dalej 
będę pił, to jestem na dobrej drodze 
zmierzającej do zapicia się na śmierć. 
Po wyjściu ze szpitala załamałem się. 
Popadłem w depresję. Nie mogłem 
poradzić sobie sam ze sobą. Do tego 
brałem silne leki przeciwpsychotycz-
ne i antydepresyjne. Nie piłem już, 
ale całkowicie się zmieniłem. Narze-
czona mnie nie poznawała. Bałem 
się wtedy wszystkiego, a szczególnie 
ludzi i ciemności. Po jakimś czasie 
rozstałem się nią. Oddałem jej wol-
ność. Nie byłem w stanie wtedy być 
w związku. Ledwo wytrzymywałem 
sam ze sobą. 

Po tym rozstaniu zamknąłem się 
w sobie na dobre. Nie wychodziłem 
z domu prawie w ogóle. Brałem co-
raz to różniejsze leki przepisywane 
przez psychiatrę. Depresja postępo-
wała tak, że w ciągu 7 miesięcy przyty-
łem około 30 kg. Ciągle tylko jadłem, 
spałem i paliłem papierosy. Z głową 

Zapragnąłem być trzeźwy - 
Świadectwo Henryka
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zawieszoną w dół, suwałem noga-
mi po podłodze, zawadzając o każ-
dy próg w domu. Było mi wszystko 
obojętne. Nie piłem wtedy. Miałem 
potworne lęki, bałem się nawet wła-
snej mamy. Bywały dni, że w domu 
pełnym ludzi, przez cały dzień nie za-
mieniłem nawet zdania, oprócz „no”, 
„tak” czy „nie wiem”. Ten stan trwał 
u mnie około 7 miesięcy, dopóki nie 
odważyłem się ponownie spróbować 
alkoholu. Był to 2007 rok, zacząłem 
z powrotem pić i jednocześnie przy 
tym brałem leki. To był straszny czas 
dla mnie. Picie nie było takie jak daw-
niej, bo musiałem się z tym ukrywać. 
Ciągłe kombinowanie, wymyślanie 
nowych kryjówek, by móc po nocy 
wnosić do domu alkohol. I tak upija-
łem się po nocach, gdy wszyscy już 
spali. Gdy się budziłem miałem kaca, 
bardzo ciężkiego, pewnie przez mie-
szanie alkoholu z lekami. Upadałem 
coraz niżej. Gubiłem się w swoich 
kłamstwach. Depresja przytłacza-
ła mnie coraz bardziej. W końcu 
znowu trafiłem do szpitala psychia-
trycznego. Po wyjściu po raz pierw-
szy targnąłem się na swoje życie. 
To było lato 2007 roku. Przeżyłem 
sześć takich prób. Miałem trzy razy 
płukany żołądek, ponieważ głównie 
próbowałem się otruć. Byłem tak za-
łamany, że nawet dziś, nie potrafię 
opisać tego słowami. Pamiętam tyl-
ko, jak strasznie dręczyły mnie myśli 
o alkoholu, końcu życia, o Bogu, by-
łej dziewczynie i jeszcze taka myśl, 
że jestem nieudacznikiem! 

Pracowałem jako mechanik, czyn-
ność, która dziś zajmuje mi godzinę, 
wtedy trwała cały dzień. Nie umiałem 
podjąć jakiejkolwiek decyzji, niczego 
nie byłem pewien. Co z alkoholem? 
Choć wiedziałem, że jestem alkoholi-
kiem i nie mogę pić, to jednak sięga-
łem po niego, ale już nie tak często. 
Nie tak często – ze strachu. Bałem się, 
że psychoza wróci, jeśli będę więcej 
pił. Wiosną 2008 roku pojechałem 
na rekolekcje trzeźwościowe do Prze-
myśla. Absolutnie nie przypuszczałem 
wtedy, że one odmienią moje życie 
na zawsze. Pojechałem tam niechęt-
nie, wręcz przymuszony. Byłem wte-
dy umówiony na randkę, myślałem, 
że nie zdążę wrócić. Ale los chciał ina-
czej… los? A może Bóg? Często mo-
dliłem się, by Bóg zmienił moją sytu-
ację. Błagałem i rozmawiałem z Nim 
o tym całymi nocami. Wtedy bardzo 
zbliżyłem się do Boga, choć na ze-
wnątrz tak to nie wyglądało. Na reko-
lekcjach poznałem wspaniałego kapła-
na, który wlał nadzieję w moje serce. 
Niestety po dwóch dniach, pamiętam, 
że to była niedziela, dopadł mnie głód 
alkoholowy. Uciekłem z tych rekolek-
cji. I popiłem trochę, narozrabiałem, 
pojawiła policja. Na szczęście nad-
jechali moi Rodzice, pewnie dzięki 
temu nie zgarnęli mnie na komisariat. 
Nie po raz pierwszy ratowali mnie, 
za co, z dzisiejszej perspektywy je-
stem Im wdzięczny. Trafiłem po raz 
kolejny do szpitala psychiatrycznego, 
tym razem w Żurawicy. Tam właśnie 
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poznałem swoją przyszłą żonę, która 
była tam pielęgniarką. W moim życiu 
nareszcie zaczęło się układać. Piłem 
coraz mniej. Szybko zakochałem się 
w tej dziewczynie. Często się spoty-
kaliśmy, dojeżdżałem do niej. Kiedy 
czekałem na pociąg do Przemyśla, 
lubiłem chodzić do okolicznych ba-
rów i grać na automatach. Grywałem 
coraz częściej, raz wygrywałem, a raz 
przegrywałem. W przeciwieństwie do 
mojej dziewczyny, która zaczynała się 
tym martwić, ja nie widziałem w tym 
nic złego. Wręcz przeciwnie, uwa-
żałem, że to łatwy sposób na szybki 
zarobek, tym bardziej, że z początku 
udawało mi się często wygrywać. 

W 2010 roku postanowiliśmy się 
pobrać. Na weselu nie wypiłem ani 
jednego kieliszka wódki. Nawet dzi-
wiło mnie to, że tak łatwo radziłem 
sobie z tym, by jakiś czas nie pić. Jed-
nocześnie nie zauważyłem, że coraz 
więcej grałem, a to mnie wciągało. 
Nie wydawałem na hazard nigdy zbyt 
dużych pieniędzy. Przegrywałem tyl-
ko to co miałem przy sobie. Z czasem 
jednak przestało mi to wystarczać, 
a chcąc szybko odrobić straty, zasta-
wiałem w lombardzie różne przed-
mioty. Nienawidziłem mieć długów 
i być może to ratowało mnie przed 
tym, bym nie grał za większe kwoty. 
Z drugiej jednak strony, być może 
dlatego grałem i hazard ciągnął się 
za mną przez te wszystkie lata. Czę-
sto łączyłem swoje nałogi, grając 
i pijąc jednocześnie. W 2010 roku 

urodziła się nasza pierwsza córecz-
ka. Myślałem, że wszystko się zmieni, 
bo przecież zostałem ojcem. Ale tak 
się nie stało, nałogi co rusz dawały 
o sobie znać. I choć córka widziała 
mnie pijanego zaledwie kilka razy, to 
często słyszała moje kłótnie z żoną, 
których powodem był hazard. Coraz 
częściej przegrywałem pieniądze po-
trzebne na życie. Znowu dotarło do 
mnie, że mam wielki problem. Wte-
dy zacząłem szukać pomocy na mi-
tyngach, terapii czy rekolekcjach 
trzeźwościowych. Wszystkie te moje 
próby wyjścia z nałogu były jednak 
bezskuteczne. Gdy radziłem sobie 
z piciem to chodziłem grać, a jak nie 
grałem to piłem. I tak w kółko, przez 
kilka długich lat. 

W 2015 roku moja żona zachoro-
wała. Diagnoza: rak piersi. Była wtedy 
w ciąży. W maju urodziła się nasza dru-
ga córeczka, a żona szybko przeszła 
operację usunięcia piersi. W krótkim 
jednak czasie okazało się, że ma prze-
rzuty do głowy, wątroby i do kości. 
Gdy córka miała dwa miesiące, moja 
żona zmarła. To co się wtedy ze mną 
działo, nie jestem w stanie dziś opi-
sać. Żona oddała swoje życie za życie 
naszej córeczki. Ja niestety dalej nie 
opamiętałem się, często grałem i nie 
raz jeszcze sięgałem po alkohol. Co-
raz częściej jednak dojrzewałem do 
myśli, by w końcu wyjść z tego bagna. 
Zapragnąłem być trzeźwy. Zacząłem 
walczyć o siebie i dzieci. Niemniej, 
długo czasu jeszcze mi zajęło, by tę 
trzeźwość zdobyć na dobre. 
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Całkowicie trzeźwy, zarówno od 

alkoholu jaki i hazardu jestem od 
roku. Nie mam wątpliwości, że za-
wdzięczam to Bogu. Dziś uważam, 
a wręcz jestem tego pewien, że to 
z Jego pomocą przeszedłem wszyst-
kie próby zwycięsko. To, że dziś żyję 
i mogę o tym rozmawiać, zawdzię-
czam właśnie Jemu. Dziś również 
głośno mówię, że Pan Bóg był dla 
mnie ważny, praktycznie od mło-
dzieńczych lat, choć wcześniej tego 
nie uzewnętrzniałem. Prawdą jest 

również, że często się buntowałem 
i nie chciałem przyjąć tego z czym 
przyszło mi walczyć i właśnie Boga 
za to obwiniałem. Dziś z podniesio-
ną głową, zaświadczam, że to dzięki 
Bogu, jestem w tym miejscu i mam 
zaszczyt cieszyć się życiem na nowo! 
– trzeźwym życiem! Dziękuję Ci Boże, 
że przeprowadziłeś mnie przez te 
wszystkie ciężkie momenty mojego 
życia. Chwała Panu. 

Dzięki KWC mamy dobre owoce w rodzinie -
Świadectwo Mari i Zbigniewa

Jesteśmy małżeństwem 33 lata, ja 
należę do Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka 19 lat, a mój mąż 18. Dlacze-
go nie pijemy ? Nigdy nie mieliśmy 
problemu z piciem alkoholu. Pan Bóg 
jednak działa przez ludzi… Kiedy po-
jechaliśmy na rekolekcje do Kacwina 
uczestniczyliśmy w modlitwie wsta-
wienniczej. Ogrom nieszczęść jaki zo-
baczyliśmy przez nałóg picia przeraził 
nas. Nie było osoby, która by się nie 
modliła za osobę bliską – uzależnio-
ną. Jak pomóc zniewolonym braciom? 
Tylko przez abstynencję, ale ja też dla 
konkretnej osoby podjęłam ten post. 
Mój mąż po roku poszedł w moje 
ślady. Na początku nie było mu ła-
two, ponieważ pracował na budowie, 
gdzie jak wiadomo, wszyscy piją. 

Po tylu latach trwania w KWC wi-
dzimy dobre owoce w naszej rodzi-

nie. Nasze dzieci (a mamy ich sześcio-
ro) nigdy nie widziały nas pijanych. 
Zawsze mogą na nas polegać – je-
steśmy do ich dyspozycji. W naszym 
domu nie pije się. Córki też były przez 
rok w KWC, a najmłodszy Jaś złożył 
krucjatę do końca trwania. Syn Piotr 
z narzeczoną zorganizowali bezalko-
holowe wesele. Pomimo obaw czy się 
uda wszyscy świetnie się bawili. Mąż 
i ja lubimy tańczyć, chodzimy na za-
bawy gdzie jest obecny alkohol, ale 
zauważyliśmy, że w naszym towarzy-
stwie mniej się pije. Bawimy się do 
rana, a na drugi dzień nie boli nas gło-
wa. Krucjata uwrażliwia nas na znie-
wolenia naszych braci. Chcielibyśmy 
im pomóc wyjść z nałogu przez nasz 
post, modlitwę i świadectwo, dlate-
go działamy w Diakoni Wyzwolenia. 
Chwała Panu!
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WIARA –  
Świadectwo StaniSława

Według Biblii wiara jest źródłem 
wszelkiego życia religijnego. Ojcem 
wiary jest Abraham. Wiara jest łaską 
daną człowiekowi od Boga od po-
czątku jego istnienia. Człowiek żył 
i umierał w wierze. Jezus doprowa-
dził wiarę do doskonałości w całości 
zawierzając się Bogu Ojcu. Ci któ-
rzy uwierzyli w Chrystusie są Jego 
uczniami całkowicie zawierzając 
swoje życie Bogu i pełniąc Jego wolę. 

Takim człowiekiem, który całko-
wicie zawierzył Bogu jest Abraham, 
który był gotów oddać swojego jedy-
nego syna jako ofiarę. Bóg pragnie, 
abyśmy Mu całkowicie zawierzyli, 
oddając się w całości. Widzimy jak 
my w swoim życiu bardziej wierzymy 
sobie i drugiemu człowiekowi niżeli 
Bogu. Wierzymy w swoją pracę, do-
bra materialne, w swoje umiejętności, 
znajomości, często przypisujemy so-
bie to co osiągamy w życiu, zapomi-
nając, że wszystko to otrzymujemy od 
Boga. Wiemy z historii człowieka jak 
łatwo stracić wiarę, dlatego skarb ten 
musimy pielęgnować, ponieważ łatwo 
go utracić. Wiarę otrzymujemy przez 
Chrzest Święty, a przez słuchanie sło-
wa bożego rodzi się w nas głębia wia-
ry, tzw. „wiara dojrzała”. Czy w imię 
wiary jesteśmy w stanie całkowicie 
zaufać Bogu? Czy jesteśmy w stanie 
oddać Mu wszystko, w tym całe na-
sze życie? Często mówimy, że wierzy-

my, ale popatrzmy jaką mamy wiarę 
– czy jesteśmy całkowicie gotowi iść 
za Chrystusem i pełnić Jego wolę, wy-
zbywając się swojego „ja”? Chrystus 
zarzuca apostołom brak wiary, a oni 
Go proszą „Panie przymnóż nam wia-
ry”, aby pełnić Jego wolę. 

Nasza wiara winna znajdować 
swój wyraz w nienagannym życiu 
i powinna pochodzić z miłości do 
bliźniego. Podobnie jak św. Paweł, 
św. Jan również jest przekonany, 
że wiara prowadzi do uznania miłości 
Boga względem ludzi. Bóg zachęca 
nas do wytrwania w wierze, pomimo 
trudności i pokus jakich doświad-
czamy w swoim życiu, abyśmy przez 
wiarę otrzymali nagrodę jaką jest 
„życie wieczne”. Tym właśnie zwycię-
stwem jest wiara, którą objawił nam 
Chrystus. Jeśli będziemy mieć wia-
rę, to nic dla Nas nie będzie trudne 
do wykonania. Bo często na skutek 
trudności lub lenistwa nie zadajemy 
sobie trudu, by prosić Boga o dar wia-
ry, i łatwo rezygnujemy z powziętego 
zamiaru zmiany swojego życia. Gdy 
nam brak wiary rezygnujemy z wal-
ki o swą wolność, o wyzwolenie się 
z nałogów, bo rezygnacja z własnej 
wolności jest oddaniem się w nie-
wolę szatana. W przypowieści Bóg 
mówi o wierze wielkości maleńkiego 
ziarna gorczycy, dlatego niech nikt 
z nas nie traci wiary, a na pewno do-
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świadczymy wyzwolenia i zaczniemy 
nowe życie. Pan Jezus mówi, jeśli 
będziemy prosić to otrzymamy, ale 
musimy czynić to z wiarą. Ja będąc 
alkoholikiem, gdy zawiodły wszelkie 
moje próby wyjścia z dołu śmierci, 
poprosiłem: „Panie Boże ratuj, bo ja 
o swoich siłach nie daje rady, zosta-
ła tylko w Tobie nadzieja” i stało się! 
Zostałem wyzwolony. Była niedziela 

14 października 1994 roku, nie za-
dając sobie żadnego trudu stałem się 
wolnym. Wiem, że jestem alkoho-
likiem, ale trzeźwym i szczęśliwym 
po dziś dzień. 

Ja wiem, że oddając się z wiarą 
Bogu dostaniemy to czego pragnie-
my, bo Ojciec Nasz Niebieski wie cze-
go nam potrzeba.

JAK ŻYĆ KIEDY PRZESTAJESZ PIĆ ? 
Świadectwo Artura

Kiedy zgłosiłem się na leczenie do Ra-
szyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Absty-
nenckich „Klub Arka” to miałem w sobie 
dużo pokory. Słuchałem wszystkiego co mi 
mówi terapeuta i reszta grupy. Pierwsze 
co było dla mnie istotne to słowa „Dzisiaj 
nie piję”. Na podstawie tej jednej zasady 
przeżyłem około pół roku. Najważniejsze 
wtedy było to, że kolejny dzień był bez al-
koholu. Praca, rozmowy z ludźmi, bez ja-
kiejkolwiek dyskusji z mojej strony. Bardzo 

dużo znaczyło dla mnie słowo 
pokora – znaczyło i wciąż zna-
czy. Robiłem to – utrzymywa-
łem abstynencję – z pomocą 
z grupy, nie sam. 

Nie miałem oczekiwań wo-
bec innych ludzi, że oni coś 
muszą mi dać lub zrobić coś 
za mnie. Byłem skupiony na so-
bie i na tym, by robić wszystko 
co trzeba, aby się nie napić. By-
łem świadomy, że wszystko za-
leży ode mnie. Ta świadomość 
nie była może od pierwszego 
spotkania, ale była informacja 
„Twoje życie w Twoich rękach”. 
Otwarte grupy wsparcia dla 
osób uzależnionych i współ-
uzależnionych z obecnością 
terapeuty. Można również ko-
rzystać z indywidualnych kon-
sultacji – spotkań i rozmów 
z terapeutą. 



Kiedy byłem jeszcze w stanie 
upodlenia nastąpił zwrot w mojej gło-
wie – na to, że nie chcę pić – ja nie po-
strzegałem swojego życia, że jest źle, 
że jest trudno. Z każdego dnia staram 
się wyciągać dobro, mógłbym szukać 
i widzieć rzeczy złe. Jednak to, że by-
łem trzeźwy było nadrzędną wartością 
tak, że wszystko inne było na drugim 
planie, to że mogłem zjeść śniadanie, 
pójść do pracy, drobne niedogodności 
życia nie istniały dla mnie. Nie mówię 
o tzw. „euforii niepicia” – że myśla-
łem o sobie, że jestem świetny, że je-
stem gwiazdą, bo nie piję. To dotyczy-
ło wiary w siebie, że wybór, którego 
dokonałem jest słuszny i cały czas 
z tyłu głowy była ta pokora, ok nie 
piję i ważne jest żebym nie krzywdził 
bliskich. To było dla mnie wspaniałe, 
że nie piję. Dzieją się i będą działy się 
wokół mnie rzeczy trudne, ale rzeczą 
najbardziej fantastyczną jest to, kiedy 
kładę się do łóżka trzeźwy, modlę się 
i dziękuję Bogu za ten dzień przeżyty 
w trzeźwości. 

Kiedy przestałem pić poczułem 
się tak jakbym narodził się drugi raz. 
Stres i niepowodzenia są obecne, ale 
nie sprawiają mi bólu, bo są to sprawy 
do rozwiązania i tyle. Każdy ma swoje 
spojrzenie na trzeźwienie. Nie fruwać 
w obłokach, moja euforia – a raczej 
zadowolenie trwa do dzisiaj. Stosuję 
się do różnych zaleceń i prawd, dotar-
ły one do mnie dopiero w wieku 40 
lat, ale pozwoliły mi żyć na trzeźwo 
i cieszyć się tym każdego dnia. 

Teraz nie przebywam tylko w tym 
środowisku trzeźwościowym, nie-
długo po tym, kiedy przestałem pić 
zacząłem naukę – zmieniam życie, 
otwieram nowe drzwi i tak trwa to 
do dzisiaj czyli 12 lat. Trwa … moja 
nauka i moje trzeźwienie. W pierw-
szej kolejności zrobiłem liceum, ma-
turę i poszedłem na studia. Wybrałem 
profilaktykę uzależnień. Bardzo po-
zytywnie działało na mnie zdawanie 
egzaminów i zaliczanie sesji. To było 
ciekawe doświadczenie. 

Piłem od 15 roku życia, nie miałem 
problemów z nauką tylko problemy 
ze sobą … 

Skończyłem szkolenie przeciw-
działaniu przemocy oraz uzyskałem 
certyfikat w Niebieskiej Karcie. Pra-
cuję i pomagam do dzisiaj w ośrodku 
przeciwdziałania przemocy. 

Chciałbym bardzo podkreślić rolę 
osób, które tu spotkałem: terapeu-
tów, psychologa, przyjaciół i rodzinę, 
która bardzo wspierała mnie w tym 
czasie. Otrzymałem również duże 
wsparcie ze strony zespołu, z którym 
pracuję i aprobatę dla mojej nauki. 
Przypadek sprawił, że poszedłem do 
liceum, ale potem to już poszło jak 
domino. Praca, którą wykonuję mo-
tywuje mnie nadal do szkoleń i zdo-
bywania wiedzy, by lepiej pomagać. 
Wszystkie te działania są przemyśla-
ne i skonsultowane z najbliższymi mi 
osobami. 

Dziękuje za moje trzeźwe życie 
i za wsparcie, które otrzymałem.
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Powstanie
Początki i pierwsze myśli o po-

wstaniu takiej idei jako obecne sto-
warzyszenie sięgają 2000 r. Pierw-
sze rozmowy w urzędzie gminy 
z Panią kierownik Opieki Społecz-
nej, późniejsze rozmowy z osoba-
mi uzależnionymi, aż złączyła nas 
modlitwa i katechezy w Punkcie 
Samarytańskiej Pomocy przy parafii 
Piotra i Pawła w Borku Starym. Myśli 
zaczęły obracać się w czyn. Podczas 
kolejnych spotkań wybrano komitet 
założycielski Stowarzyszenia Trzeź-
wościowego. W dniu 21 II 2004 r. 
na pierwszym walnym zebraniu 
przyjęto statut Stowarzyszenia „Wy-
zwolenie” opracowany wcześniej, 

cele i metody działania. W pierw-
szym walnym zebraniu uczestni-
czył ks. Proboszcz Józef Stanowski, 
który udostępnił lokal w domu ka-
techetycznym na spotkania i dzia-
łalność Stowarzyszenia. Wybrano Za-
rząd Stowarzyszenia „Wyzwolenie”, 
oraz przewodniczącego p. Tadeusza 
Keina. Działalność Stowarzyszenia 
polega na profilaktyce, przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi i innych uzależ-
nień, propagowaniu trzeźwego stylu 
życia. Duchownym patronem sto-
warzyszenia jest Św. Antoni. Stowa-
rzyszenie Trzeźwościowe otrzyma-
ło osobowość prawną 11 V 2004 r. 
po rejestracji w Sądzie Rejonowym 
w Rzeszowie. 

Trzeźwiejąca Dolina Strugu
StowarzySzenie trzeźwościowe “wyzwolenie”
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Działalność
Zarząd i członkowie Stowarzy-

szenia organizują wyjazdy na ogól-
nopolskie spotkania trzeźwościowe 
na Jasnej Górze, w Licheniu, jak rów-
nież w Kalwarii Pacławskiej. Celem 
jest propagowanie trzeźwej kultury 
życia poprzez organizowanie pre-
lekcji w siedzibie Stowarzyszenia, 
pielgrzymek, ognisk integracyjnych, 
wycieczek krajoznawczych, roz-
wiązywanie trudnych problemów 
w rodzinach osób uzależnionych, 
zapraszanie do siedziby Stowarzy-
szenia znanych osobowości z na-
szej diecezji i okolic. Stowarzysze-
nie zaprosiło między innymi ks. dr. 
Jacka Golenia – egzorcystę diecezji 
rzeszowskiej, ks. dr. Marka Dzika 
– biblistę, p. Tadeusza Boratyna – 
dyrektora wojewódzkiego ośrodka 
uzależnień. Stowarzyszenie organi-
zuje wyjazdy na rekolekcje trzeźwo-

ściowe Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka do Czarnej Sędziszowskiej, 
Przemyśla i rekolekcje ewangeliza-
cyjno-trzeźwościowe do Dębowca 
oraz Diecezjalny Dzień Trzeźwości 
i Radości w Dobrzechowie. Sto-
warzyszenie prowadziło kampanię 
„Alkohol Nieletnim Dostęp Wzbro-
niony” oraz kampanię „W Tej Grze 
Masz Jedno Życie”. Ich celem było 
dotarcie do młodzieży gimnazjalnej. 
Opiekunami Stowarzyszenia byli ka-
płani pracujący w parafii, a obecnie 
jest nim ks. Łukasz Ślęczka. W każdą 
pierwszą sobotę miesiąca po Mszy 
Świętej spotykamy się w salce, gdzie 
omawiany jest przez ks. Łukasza wy-
brany wcześniej temat. Nasze dysku-
sje dotyczą trzeźwości parafii, regio-
nu i pomocy osobom uzależnionym. 
Piesze pielgrzymki do Niechobrza 
oraz Chmielnika dodają siły do dal-
szej pracy nad trzeźwością własną, 
parafii i gminy.
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Ten muzyczny duet osadzony 
w twórczości hip-hopowej ewange-
lizuje, bazując na doświadczeniach 
własnego życia: wyrwania z nałogów, 
przemocy i zawiłych dróg życiowych.

Piotr Zalewski i Jacek Zajkowski, 
tworzący grupę „Wyrwani z niewo-
li”, tak w skrócie opisują swoje do-
świadczenia: „Byli zakuci w kajdany 
i obwiązani ogromnymi, żelazny-
mi łańcuchami, które pozostawały 
ogromne rany na ich ciałach i du-
szy. Próbowali się z tego wydostać 
na różne sposoby: wytężali swoją sil-
ną wolę, lecz ona zawodziła, szukali 
pomocy u ludzi, lecz oni ich opuścili, 
aż w końcu stracili wszelką nadzieję 
na uwolnienie. Gdy byli już o krok 
od rozpaczy, wręcz umierali z wy-

cieńczenia, leżąc na zimnej posadz-
ce przyszedł do nich Ktoś niezwy-
kły. Przyszedł i powiedział, że ma 
moc wyrwać ich z niewoli w jakiej 
tkwili przez całe życie. Spotkali Wy-
bawiciela, który zapłacił za nich ka-
ucję, aby opuścili mury więzienia, 
w którym się znajdowali. Tą zapłatą 
było Jego własne życie. On oddał je 
za nich, aby mogli żyć i aby byli wolni 
i tę wolność mogli nieść wszystkim 
aż po krańce Polski, a może i całego 
świata” (swietyjacek.pl/pl/p/Piotr-Za-
lewski-Wyrwani-z-niewoli/2802, dn. 
28.09.2021 r.).

Jacek w swoim świadectwie opo-
wiada, jak żył w uzależnieniach, 
które tworzyły wewnętrzną pustkę, 
budowały kompleksy i lęk. Nie umiał 

„WYRWANI Z NIEWOLI”
Jacek „Heres” Zajkowski i Piotr Zalewski 



42

Oni zwyciężyli

odnaleźć w sobie nic dobrego. Żył 
tak do czasu, kiedy nawiązał realną 
więź z Panem Bogiem – przez Ducha 
Świętego stanął w prawdzie o sobie, 
a to jak twierdzi, za sprawą wielu bli-
skich osób, które gorąco i nieustan-
nie za niego się modliły, „szturmowa-
ły niebo”. Podejmował kolejno kroki 
– spowiedzi generalnej, odrzucenia 
grzechu, zaczął wychodzić do ludzi, 
a po spotkaniu z Piotrem Zalewskim 
zaczęli wspólnie tworzyć muzykę.

Z kolei Piotr przyznaje, że przez 
doświadczenia dzieciństwa wiele 
późniejszych lat żył w strachu, spo-
tykał się z brakiem wsparcia w naj-
bliższej rodzinie. Był daleko od Boga. 
Puste i poranione serce wypełniał 
używkami, żył pragnieniami, ma-
rzeniami i chciał za wszelką cenę 
wszystkim udowadniać, że coś zna-
czy, zakładał „maski”. W pewnym 
momencie mocno zaczął nadużywać 
narkotyków, uzależnił się od por-
nografii, popadł w depresję. Przeło-
mowym momentem było spotkanie 
z zakonnikiem. Krótka rozmowa 
w przedziale pociągu uświadomiła 
mu, jaką ogromną złość i żal żywił 
do kościoła, a z drugiej strony jak 
bardzo szczęśliwym i pełnym poko-
ju człowiekiem był jego rozmówca. 
Po kilku dniach natchniony myślą 
pierwszy raz od ponad 10 lat udał 
się do kościoła. Tam drugi raz w ży-
ciu przystąpił do sakramentu spo-
wiedzi – stanął w prawdzie o sobie, 

opowiedział o swoim uzależnieniu 
i życiu w depresji. Wyzwalające sło-
wa „ja odpuszczam tobie grzechy 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 
oraz przyjęcie komunii świętej, która 
podziałała na niego „jak lekarstwo”, 
całkowicie odmieniły jego życie. Za-
czął codziennie chodzić do kościoła, 
na nowo uczył się modlić, poznawał 
wiarę, a w tym pomagały mu trzy star-
sze kobiety, które codziennie spoty-
kał na eucharystii. Było to też czas 
wychodzenia z nałogu, ewangelizacji 
w dawnym środowisku, wychodzenia 
naprzeciw innym, którzy również po-
trzebowali przemiany życia. 

Pierwszy raz spotkali się na reko-
lekcjach, które połączyły ich drogi. 
Ich osobiste doświadczenia, stały 
się bodźcem do wspólnej ewangeli-
zacji poprzez muzykę, opowiadaniu 
o swoim doświadczeniu wyrwania 
z nałogów, budowaniu wiary i za-
wierzeniu Bogu. Prowadzą koncerty 
profilaktyczne, spotykają się z mło-
dzieżą, której tłumaczą, że warto 
żyć w trzeźwości i konfrontować 
się w zderzeniu z rzeczywistością 
z oparciu o Bożą łaskę. 

Warto wspomnieć, że Piotr Za-
lewski i Jacek Zajkowski założyli 
fundację „Wyrwani z niewoli”. Jej ce-
lem jest m.in. promowanie wartości 
chrześcijańskich, przeciwdziałanie 
patologicznym zjawiskom społecz-
nym, zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu. 

Anna Piotrowska
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trzeźwościowych wszystkich poszu-
kujących pomocy w walce z proble-
mem alkoholowym

Grupa Mateusz jest to już druga 
grupa AA działająca na terenie gminy. 
Pierwsza postała 10 lat temu w Gło-
gowie Młp. Na spotkania grupy re-
gularnie przychodzi około 15 osób. 
Oprócz cyklicznych spotkań odby-
wają się także wyjazdy integracyjne, 
pielgrzymki i mitingi otwarte. W tym 
roku członkowie grupy byli w Liche-
niu i w Krynicy Górskiej. Widać bar-
dzo duże zainteresowanie w spo-
tkaniach obu grup. Uzależnienie od 
alkoholu i jego nadużywanie niszczy 
życie rodzinne i zawodowe osoby 
uzależnionej. Nałóg współuzależnia 
też członków rodziny, osoby bliskie. 
Osoba dotknięta tym problemem nie 
jest w stanie samodzielnie sobie po-
móc, nie zawsze znajdzie ona rów-
nież wystarczające wsparcie w kręgu 
osób najbliższych. Dlatego szczegól-
nie istotna jest rola grup wsparcia dla 
osób uzależnionych, gromadzących 
ludzi zmagających się z problemem 
alkoholowym, a także takich, którym 
udało się pokonać nałóg i mogą swo-
im doświadczeniem i swoim świadec-
twem służyć innym.

Agnieszka Bieniek
Urząd Miejski  

w Głogowie Młp.

W Gminie powstała druga grupa AA

1 sierpnia, swoją pierwszą roczni-
cę powstania obchodziła grupa AA 
Mateusz w Budach Głogowskich. 
Jest ona nową wspólnotą w Gminie 
Głogów Małopolski, w której spoty-
kają się osoby poszukujące pomocy 
i wsparcia w „walce” z wyjściem z na-
łogu alkoholowego. Grupa ta wzię-
ła swoją nazwę i patrona od osoby 
Sługi Bożego Mateusza Talbota. Był 
on nawróconym alkoholikiem, który 
po wyjściu z nałogu poświęcił swoje 
życie apostolstwu trzeźwości. Spo-
tkania grupy odbywają się w każdy 
wtorek o godzinie 18 w domu przy 
plebanii kościoła parafialnego w Bu-
dach Głogowskich. Grupa AA Mate-
usz zachęca do udziału w mitingach 



W dniu 12 września 
odbyła się beatyfikacja 
kard. Stefana Wyszyń-
skiego i matki Elżbiety 
Róży Czackiej. W Zuzeli 
ustanowiono pierwsze 
sanktuarium błogosła-
wionego kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. 

18 września od-
był się kolejny Dzień 
Radości i Trzeźwości 
w Dobrzechowie. Był 
to wspaniale spędzo-
ny czas na adoracji, 
Eucharystii i wspólnej 
agapie.

1 października mija 
10 lat od koronacji ob-
razu Matki Bożej Szka-
plerznej w kościele pw. 
Św. Krzyża w Rzeszowie 
(Sanktuarium Matki Bo-
żej Szkaplerznej). 
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10 października przy-
pada XXI Dzień Papieski.

Na dzień 10 listo-
pada planowany jest 
Niepodległościowy 
Bal Trzeźwości i Ra-
dości w Zaczerniu. 
Zapisy do 31 X 2021 
tel. 514 789 881

11 listopada Naro-
dowe Święto Niepodle-
głości na pamiątkę od-
zyskania wolności przez 
Polskę. 
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„Gdy u naszych pociech pojawia się gry-
pa, wysypka, gdy kaszlą i  kichają, nie wa-
hamy się pójść do specjalisty, lekarza, sko-
rzystać z fachowej porady farmaceuty. Czy 
zauważyliście, że  tak nie jest przy uzależ-
nieniach? Włączają się wtedy wstyd, strach, 
obawa przed stygmatyzowaniem, nieracjo-
nalne wyjaśnienia. Tymczasem uzależnienie 
to CHOROBA. Aby to wszystko zrozumieć, 
zapobiegać problemowi, a w sytuacji trud-
nej dać sobie radę, potrzeba ROZWAGI, 
SPOKOJU, WIEDZY I STANOWCZOŚCI”.

Dobrze, że  pojawiło się takie opraco-
wanie.  Książka rzetelnie opisuje faktyczną 

kondycję współczesnej mło-
dzieży, a  także daje trafną dia-
gnozę problemów narkomanii 
w  Polsce. Pracę tę wyróżnia 
– wśród innych prac na  temat 
narkotyków – umiejętne włą-
czenie naukowych terminów 
w  popularny charakter książ-
ki, bez szkody dla klarowności 
treści. Ciekawe są też przykłady 
działań podejmowanych, aby 
ratować młodych ludzi, któ-
rzy próbują „ucieczki od życia”. 
Książka pozwala na przyjrzenie 
się problemom i zachowaniom, 
z  którymi mierzą się rodzice 
w  relacji z  dorastającym dziec-
kiem (takimi jak np. zwiększa-
jąca się autonomia, chwiejność 
emocjonalna, zachowania an-
tyspołeczne).

Często zwraca się uwagę, 
że  dorastające dzieci (adole-
scenci) próbują zmienić po-
dział władzy i  ról w  systemie 
rodzinnym. Rodzice często 
z  trudem przystosowują się do 
większej niezależności swoich 
dzieci i  przeżywają stres zwią-
zany z  przygotowywaniem się 
dziecka do opuszczenia domu. 

„NARKOTYKI I DOPALACZE. 
Co powinni wiedzieć rodzice?”
Aut. Mariusz Z. Jędrzejko i Zbigniew Staśczak
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Z tej książki można się dowiedzieć:
• Jak działają poszczególne 

narkotyki;
• Jak narkotyki i dopalacze 

wpływają na naszą świadomość;
• Jakie mechanizmy prowadzą do 

uzależnienia;
• Jak chronić swoje dzieci przed 

narkotykami;

• Jak rozpoznać, czy dziecko brało 
narkotyki;

Książkę można i  trzeba polecić 
każdemu, kto zajmuje się (albo chce 
się zajmować) wychowywaniem mło-
dzieży, jednak koniecznie powinni 
przeczytać tę książkę rodzice.



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

zaufałem drodze

zaufałem drodze
wąskiej
takiej na łeb na szyję
z dziurami po kolana
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
nareszcie – powiedziała –
martwiłem się już
że poszedłeś inaczej
prościej
po asfalcie
autostradą do nieba z nagrodą od ministra
i że cię diabli wzięli
„na osiołku”

Jan Twardowski


