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TEZA 1: Alkoholizm zat?ymany zawsze je6 błogosła-
wień6wem

TEZA 2: T?eźwość to nie tylko nie picie, to 6an ciała, 
ducha i umysłu

1.1 Krótka reReksja nad terminem „błogosławień6wo”

Za3anawiając się nad zna6eniem słowa „błogosławień-
3wo”, zaj0ałam do Internetu i oto jakie znalazłam jego syno-
nimy: 0e6 opłacalna, p0ychylność, dobro, dobrodziej3wo, 
orędowanie, p0yzwolenie, żniwo, liberalność, sz6ęśliwy 
traf, j0yjanie, benedykcja, tolerancyjność, pożytek, uśmiech 
losu, łaska boża, wyrozumiałość, konsekracja, pobłażliwość, 
sz6ęśliwe z0ądzenie losu4. Na3ępnie otwo0yłam Biblię, 
wiedziałam, że powinnam szukać w Księdze Powtó0onego 
Prawa, gdzie znalazłam na3ępujący fragment: Widzicie, ja 
kładę dziś p/ed wami błogosławień7wo i p/ekleń7wo. Bło-
gosławień7wo, jeśli usłuchacie poleceń Pana, waszego Boga, 
które ja wam dziś daję – p/ekleń7wo, jeśli nie usłuchacie po-
leceń Pana, waszego Boga, jeśli od7ąpicie od drogi, która ja 
wam dziś wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których 
nie znacie (Biblia, 1975, Pwp 11: 26-28). I dalej: Ale jeśli serce 
odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz... na pewno zginiesz (...). 
Biorę dziś p/eciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę 
p/ed wami życie i śmierć, p/ekleń7wo i błogosławień7wo. 

4 http://synonim.net/synonimy-do-s%C5%82owa-b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo 
(do3ęp z dnia 07.02.2017).
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Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potom7wo (..) 
(Biblia 1975, Pwp 30:18-20).

Co z tego wynika? Jasno je3 powiedziane: mamy wybór. 
Możemy decydować, 6y pozo3ajemy w bagnie swojego ży-
cia, 6y będziemy to życie zmieniać, ulepszać. 

♦

Dziś5 byłam w kościele, gdzie ojciec Tomasz6 pod6as ka-
zania powiedział, że kiedy 6łowiek zo3ał 3wo0ony p0ez 
Boga i umiesz6ony w Raju, cały był dobry i doskonały. 
Z miłości do 6łowieka Bóg dał mu wszy3ko to, co najlepsze. 
Jednak kiedy 6łowiek nie posłuchał Boga, g0ech go zła-
mał. Człowiek 3ał się też g0eszny. Od tego 6asu 6łowiek 
pragnie tego pierwotnego sz6ęścia i dobroci, tęskni za nim 
i dąży do niego. Sz6ęście, dobro, miłość, piękno i wolność 
są w 6łowieku od pierwszego dnia.

♦

Za3anawiałam się jaką po3awić tezę? Czy tezę słabszą: 
„alkoholizm zat0ymany może być błogosławień3wem”, 
6y może mocniejszą: „Alkoholizm zat0ymany je6 błogo-
sławień3wem”, 6y może najsilniejszą: „Alkoholizm zat0y-
many zawsze je6 błogosławień3wem”. P0ez długi 6as 
byłam niezdecydowana. Dla6ego? Ponieważ 0e6ywiście 
znam wiele hi3orii zdrowiejących alkoholików i różnie  
to u nich wygląda. Myślę, że tak jak na każdego alkoholika 
należy pat0eć i traktować go indywidualnie, bo choć choroba 

5 19 luty 2017, msza święta w Kościele Braci Kapucynów, Minderbroeders 
Kapucijnen w Antwerpii, w Belgii.
6 Br. Tomasz Okoń kapucyn, od 2014 r. prezbiter, pracuje w Belgii, w Antwerpii: 
Minderbroeders Kapucijnen.
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 – Jak tak mówisz, to pewnie prawda – od/ekł skowronek. – 
Tylko, że je7em ptakiem. Każdy, kto ma sk/ydła, pragnie 
wzlatywać w górę, ku światłu! 

 – Mówisz słusznie – /ekł żółw, potakując głową. – Jed-
nak ptakom t/eba wNółOuć. Jakże męOące je7 latanie. 
Wszy7kie zwie/ęta z wyjątkiem was pragną jedynie móc 
odpoOywać i mieć pełen żołądek. A poza tym, Oy nie my-
ślałeś nigdy o tym, ze sokół mógłby Naść na ciebie, a my-
śliwy zabić swymi kulami? Skowronek, zamyśliwszy się, 
odpowiedział:

 – Myślę, że masz rację, p/yjacielu. Ale jak mogę p/ezwycię-
żyć swoją naturę? Co mam zrobić, aby pozo7ać z wami na 
zawsze?

Bardzo zadowolony 7ary żółw zasugerował mu, żeby co-
dziennie wyrywał sobie jedno piórko ze sk/ydeł.

 – Powoli latanie 7anie się dla ciebie coraz trudniejsze, w koń-
cu p/e7aniesz latać zupełnie, nawet nie zauważysz kiedy. 
I będziesz żył z nami w ogrodzie, będziesz pił świeża wodę 
i jadł owoce i sałatę, które ludzie p/ynoszą nam codzien-
nie. Wszyscy wtedy będziemy szOęśliwi, pozbawieni trosk 
i lęków. 

PoOynając od tego dnia, skowronek każdego ranka wy-
rwał sobie jedno małe piórko. W końcu jego sk/ydła 7ały 
się całkowicie pozbawione piór.  Teraz już naprawdę nie mógł 
wzbić się do lotu. Jednak w zamian ot/ymał błogi Nokój 
i ileż jedzenia! Skowronek g/ebał i dziobał w ziemi niOym 
kura, tył i bawił się z żółwiami. Nareszcie nie musiał ran-
kiem szybować ku słońcu, zataOać kręgów, ani świergotać, 
jak wszy7kie po/ądne skowronki. Już nie śpiewał nowych 
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piosenek, o7ateOnie jednak jego p/yjaciołom podobały się 
i te 7are.

Pewnego dnia do ogrodu zakradła się wygłodniała łasi-
ca. Widząc utuOonego skowronka, który skakał razem z żół-
wiami, nie wie/yła własnym oOom. O7rożnie p/emykała 
ku niemu, poOątkowo obawiając się jakiejś zasadzki. Potem 
7wierdziła, że skowronek porusza się małymi podskokami. 
Zwinny rabuś rozpędził się i wyskoOył z trawy. Skowronek 
to zauważył i zaOął k/yOeć:

 – Żółwie, pomóżcie!

Ale jego p/erażeni p/yjaciele ukryli się w swoich pan-
ce/ach. WówOas ptak próbował wślizgnąć się do jednego 
z nich, ale tam nie było miejsca. Łasica złapała go swoimi 
mocnymi szOękami i zaOęła ciągnąć. Skowronek usłyszał, 
jak z każdego pance/a dochodził płaO i lament:

 – Czy nie umiecie zrobić nic innego, jak tylko płakać? – zawołał.

 – Drogie dziecko, łasica je7 szybsza od nas i ma o7re zęby. 
Nie możemy ci pomóc! – odpowiedziały żółwie chórem.

 – Dob/e mi tak – pomyślał wówOas skowronek. – Byłem pta-
kiem, a zrobiłem z siebie żółwia, rezygnując z jedynego mo-
jego atutu – ze sk/ydeł! Uwie/yłem głupcom i tchó/om, 
a teraz Oeka mnie koniec, na jaki sobie zasłużyłem!

Potem ukrył łepek pod sk/ydłem i zrezygnowany Oekał 
na swój koniec30.

♦

Najbardziej nisz6y 6łowieka zasz6epiona idea.

30 http://adonai.pl/opowiadania/zycie/?id=110 (do3ęp z dnia 12.07.17)
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3.2 Bogdan Urban31 w a\ykule „Rodzina, odpowiedzial-
ność, wiedza”

Mówimy o pot0ebach i o tym, jak powinna funkcjo-
nować rodzina w dzisiejszym świecie, pełnym alkoho-
lu, p0emocy i złych wzorców. Rodzina to sy3em, a nie 
ojciec, matka, dziecko. Każde z osobna tak naprawdę 
funkcjonuje we własnej zamkniętej p0e30eni. W Pol-
sce osoby uzależnione i wjółuzależnione mają zorga-
nizowaną pomoc na dość p0yzwoitym poziomie, ale 
to wszy3ko. 

U6ucia to temat tabu, o nich się nie mówi. U6ucia to 
sfera życia 6łowieka, która ma największy wpływ na 
podejmowane decyzje.

Alkohol to prawnie dozwolony narkotyk, a jedno6e-
śnie sub3ancja, która je3 de3rukcyjna w 6asie, kiedy 
je3 używana, i również wtedy, gdy zo3aje wyelimi-
nowana z życia rodziny. Na skutek picia około 80% ro-
dzin rozpada się, alkohol, który był tego p0y6yną, je3 
napiętnowany, ale – jeśli osoba uzależniona p0e3aje 

31 Bogdan Urban od 2002 roku Członek Stowa0yszenia Rodzin Ab3ynenckich 
„Socjus” w Pruszkowie, od 2003 do 2018 prezes tego 3owa0yszenia; w latach 
2006-2010 wiceprezes, a od XII 2010 prezes Mazowieckiego Związku Stowa0y-
szeń Ab3ynenckich. Dodatkowo w latach 2010-2014 za3ępca p0ewodni6ącego, 
a od XI 2014 r. p0ewodni6ący Krajowej Rady Związków i Stowa0yszeń Abs-
tynenckich w Polsce. W roku 2014 prowadził seminaria dla 3udentów 3udiów 
podyplomowych „Ruchy ab3ynenckie w Polsce”, „Program 12 Kroków” na Uni-
wersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2015 r. był auto-
rem i koordynatorem projektu „Z wiedzą skute6nie w p0yszłość” realizowanego 
w ramach FIO; w 2016 r. buł koordynatorem, realizatorem i wykładowcą szkoleń 
dla p0ed3awicieli mazowieckiego i krajowego ruchu ab3ynenckiego. W roku 
2017 -u6e3nik panelu ekjeuów w ramach Narodowego Kongresu „Ku T0eź-
wości Narodu”, wjółautor publikacji „Stowa0yszenie Ab3ynenckie wiedza, 
rozwój, skute6ność”, wykładowca i organizator konferencji realizowanych z fun-
duszy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
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pić – odsetek rozwodów nie je3 wcale mniejszy. Teo-
rety6nie alkohol wyeliminowany z rodziny to powrót 
do jrawnego jej funkcjonowania. Nie3ety tak nie je3. 
Wiedza, którą posiadają 6łonkowie rodzin na temat 
choroby alkoholowej, je3 nikła lub żadna. Mimo bra-
ku alkoholu rodzina p0e3aje i3nieć. Każdy z 6łonków 
rodziny podąża własną ścieżką, kierując się własny-
mi u6uciami, 6ę3o nawet nie wiedząc, co naprawdę 
6uje. Choroba alkoholowa nisz6y kontakt z własnymi 
u6uciami każdego 6łonka rodziny. Osoby wjółuza-
leżnione, nie mając wiedzy, natychmia3 two0ą kolejny 
związek z osobą uzależnioną. Ina6ej nie potrawą. Oso-
by żyjące z alkoholikiem nie wiedzą, że alkoholik ma 
w sobie ogromną miłość do swojego kata i zabójcy – 
alkoholu. Prośby, groźby, kazania nie odniosą żadnego 
skutku. Największym błędem najbliższych osoby uza-
leżnionej je3 zadawanie pytania: „Dla6ego pijesz?”. Je3 
to oręż, którego alkoholik używa p0eciwko tym, któ0y 
je zadają. Obwinia o swoje picie wszy3kich, tylko nie 
siebie. Tylko własne cierpienie zmusza każdego 6łowie-
ka do zmiany. Jeśli nie cierpimy z powodu bólu zębów, 
to nie łykamy tabletek p0eciwbólowych. Dopóki alko-
holik nie za6nie cierpieć, nigdy nie p0e3anie pić. Musi 
za6ąć ponosić konsekwencje swojego picia, musi za6ąć 
cierpieć, żeby rozpo6ąć jakąkolwiek zmianę. Takie dzia-
łanie je3 różnie nazywane: „twardą miłością” , „mądrą 
miłością”; ja dzięki mojej bratowej nazywam to „twar-
dym wjarciem” i myślę, że oddaje to w 3u procentach 
to, co dzieje się w najbliższych osoby uzależnionej. Nie 
zawsze po latach udręki i3nieje jesz6e miłość (6ę3o 
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zmienia się w nienawiść), ale chęć pomocy i wjarcia, 
nawet kiedy już nie ma rodziny, pozo3aje.

W chwili obecnej jedynym miejscem, w którym na3ępuje 
powrót rodziny do jrawnego funkcjonowania, je3 Stowa-
0yszenia Ab3ynenckie. W naszych działaniach kładziemy 
sz6ególny nacisk na to, żeby w życiu organizacji u6e3ni6y-
ły całe rodziny. Nie je3eśmy profesjonali3ami, ale do tego, 
aby rozmawiać o u6uciach, nie t0eba mieć tytułu profesora, 
wy3ar6y rozumieć i wjierać tych, któ0y są zdominowani 
p0ez picie alkoholu nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio. 

Wzorce, jakie dzieci 6erpią z oto6enia, „pokutują” p0ez 
całe dorosłe życie. Praca posz6ególnych 6łonków rodziny 
nad sobą w trakcie terapii nie doprowadzi do rozwiązania 
wszy3kich problemów i wyko0enienia wszy3kich złych 
nawyków.

Uzależnienie je3 procesem długotrwały, dlatego też 
powrót rodziny do jrawnego funkcjonowania wymaga 
6asu i rehabilitacji. Stowa0yszenia Ab3ynenckie nie bez 
powodu w swojej nazwie zawiera słowo „RODZINA”. Je3 
to świadome działanie mające na celu p0yciągnięcie jak 
największej li6by pełnych rodzin, które w dogodnych 
warunkach mogą powrócić do prawidłowego funkcjono-
wania. Profesjonalizacja naszych działań ma ułatwiać ro-
dzinom ten proces. Działania rehabilitacyjne podejmowane 
w naszych organizacjach koncentrują się na wszy3kich 
ajektach życia. Dzięki naszym 3araniom poprawiamy 
umiejętności komunikacyjne wewnąt0 rodziny, komuni-
kację na zewnąt0, demon3rowanie swoich pot0eb, po-
zbycie się w3ydu i 3rachu p0ed od0uceniem. Kolejnym 



84

elementem dającym duże rezultaty je3 powrót do wjól-
nego, kreatywnego jędzania wolnego 6asu.

Mamy również świadomość, że bez wjarcia ze 3rony 
0ądzących będzie bardzo trudno osiągnąć zadawalające re-
zultaty. Środowisko nasze 3oi na 3anowisku, że jeśli nic nie 
zo3anie zrobione w t0ech sferach – do3ępności i reklamy 
alkoholu, a także jego ceny – to nasza praca p0ypomina zma-
gania SYZYFA. 

Kilka słów o mnie

W 2002 roku zo3ałem zdiagnozowany jako alkoholik; 
wtedy myślałem, że to bzdura – piję jak wszyscy, mogę 
w każdej chwili p0e3ać. Poszedłem jednak na terapię. Za-
6ąłem uważnie słuchać, tylko jesz6e p0ez około 4 mie-
siące nic nie słyszałem. Byłem zbuntowany i traktowałem 
najbliższych jak największych wrogów. Zabierano mi moje-
go Boga, moje wszy3ko – tak myślałem i 6ułem. Terapia, 
mityngi AA, wreszcie słuchając, za6ąłem słyszeć i rozpo-
6ął się mozolny proces mojego powrotu do życia. Nie mo-
głem się żadną miarą pogodzić z tym, że nie wolno mi pić 
do końca życia i EUREKA!, usłyszałem, że wolno, tylko 6y 
tego chcę? Wtedy zrozumiałem i okazało się, że mogę, tylko 
nie chcę. Puściło, było i je3 super. Stałem na po3umencie 
i uważałem, że wszy3ko mi się należy: zaufanie, empatia, 
akceptacja. Tak nie było, musiałem swym działaniem i pra-
cą jowodować, że wróci zaufanie, ktoś mnie polubi i za-
akceptuje. Pokora uruchomiła się w całej okazałości. Było 
coraz łatwiej. I wtedy p0yszło coś, co jowodowało, że za-
6ąłem myśleć o innych. Zadałem sobie pytanie, jak długo 
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mam myśleć: „Pić, 6y nie pić”. Wiedziałem, że jeśli będę 
dalej tak myślał, to wymyślę tylko jedno – „PIĆ”. Działałem 
już w 3owa0yszeniu i miałem w sobie niepokój, którego 
nie potrawłem określić. Doszedłem do wniosku, że właśnie 
ciągłe mówienie i myślenie o piciu, ciągłe wracanie do tego 
tematu, wywołuje we mnie fru3rację. Formuła AA dla mnie 
alkoholika wy6erpała się. Doszedłem do wniosku, że mu-
szę za6ąć uruchamiać swoje zasoby, pamiętając o6ywiście 
o tym, że najpierw je3em alkoholikiem, a potem całą resztą. 
To jowodowało, że rozpo6ąłem pracę tylko w 3owa0y-
szeniu i zaangażowałem całego siebie do tego działania. 

Dzisiaj mogę jać jokojnie, mam możliwości, wiedzę 
i umiejętności do pracy z całymi rodzinami. Widzę, jak moje 
działania powodują, że całe rodziny wracają do normalno-
ści, u6ą się życia bez alkoholu, widzę uśmiechy na twa0ach 
dzieci, żon, mężów i tych wszy3kich, któ0y do tej pory cier-
pieli. Słyszę, że ktoś się wypala lub ma dość. Ja tego nie 
6uję, mam motywację i ciągle rodzą się we mnie nowe po-
mysły. Coraz więcej ludzi z tego ko0y3a, 6uję to i słyszę, 
chcę, żeby tak zo3ało. Ktoś kiedyś powiedział, że je3 sz6ę-
śliwym alkoholikiem, wyśmiałem go, teraz ja też chcę gło-
śno powiedzieć, je6em szaęśliwym alkoholikiem. Dziś nie 
piję, bo piszę, a jutro na3anie kolejny dzień pełen nowych 
pomysłów i działań Bogdana-alkoholika.

♦

Działania, jakie prowadzimy w 3owa0yszeniach ab3y-
nenckich, to p0ede wszy3kim rehabilitacja uzależnionych 
i ich rodzin. W 3owa0yszeniach nie ma miejsca na le6enie. 
Od tego są jecjaliści i tak ma być. Wynika to również ze 
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3andardów, jakie zo3ały w latach 2012-2013 opracowane 
i według których pracują 3owa0yszenia. Mają one także 
podnosić jakość naszych działań. Służą one rozwojowi nie 
tylko organizacji, ale i posz6ególnych 6łonków. 

Misją 6owa?yszeń je6 wszech6ronna pomoc osobom 
uzależnionym od alkoholu i od innych aynników, a także 
ich rodzinom. Two?ymy wielopłaszayznowe formy pro-
wadzące do pełnej ab6ynencji, aktywności życiowej, za-
wodowej i iołeanej.

Na poziomie 3owa0yszenia paunerami są jedno3ki sa-
mo0ądu terytorialnego, na poziomie związku wojewódz-
kiego u0ędy marszałkowskie i wojewodowie. Natomia3 
Krajowa Rada podejmuje wjółpracę z agencjami 0ądowy-
mi (PARPA) i mini3er3wami.

Działania, które prowadzone są na szeroką skalę, to róż-
nego rodzaju działania edukacyjne, jouowe, integracyjne, 
treningowe – w chwili obecnej w skali kraju ko0y3ają z nich 
tysiące ludzi. 

Bogdan, alkoholik, iołeanik.
P0ewodni6ący Krajowej Rady 

Związków i Stowa0yszeń Ab3ynenckich. 
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3.3 O miłości osobowej jako sile Wiólnot. Z periek-
tywy osobi6ych doświadaeń

Droga ku t/eźwości nie je7 w samotności…– śpiewa Ma-
rek z Legionowa, a kolejne słowa jego piosenki wskazują 
na siłę miłości osobowej, siłę płynącą z obecności drugiego 
6łowieka – kroOy nią dziś ludzi wiele, moi p/yjaciele…

Kiedy bywam na mitingach otwauych AA, w Klubach 
Ab3ynenta, 6y na p0eróżnych jotkaniach organizowa-
nych p0ez Wjólnoty T0eźwościowe doświad6am tej Ich 
siły – miłości 6łowieka do 6łowieka. Tak, miłość kon3y-
tuuje Wjólnotę, we Wjólnocie dokonuje się akt miłości. 
Wjólnoty zdrowiejących alkoholików i Ich rodzin z0esza-
jące się p0y 3owa0yszeniach i klubach ab3ynenckich są 
w moim od6uciu wymownym p0ykładem i3nienia i od-
działywania tej siły, tej miłości. Osobowa relacja miłości 
je3 sz6ególnym wyrazem relacji. Mówi o niej głośno prof. 
K0ysztof Wojcieszek, analizując w kontekście wlozowi św. To-
masza z Akwinu. Powołuje się p0y tym na swojego mentora 
i nau6yciela, wlozofa, prof. Mie6ysława Goga6a. P0ekonu-
je, że opró6 tego, iż relacje osobowe kon3ytuują wjólnotę, 
to wiążą jesz6e 6łowieka z prawdą i dobrem, które d0emią 
we wjólnym działaniu. Te zaś kszta�ują w pojedyn6ym 
6łowieku mądrość i właściwe odniesienie się do siebie sa-
mego oraz do innych ludzi. I3otne zna6enie posiada w tej 
osobowej relacji zarówno wjólnota jako jednorodna całość, 
jak również posz6ególni jej 6łonkowie. Kierunek działań na-
daje grupie dobro wjólne, będące zarazem jej celem. Dobro 
i prawda mieszają się i p0enikają we wjólnocie. Pomaga-
nie sobie nawzajem wzmacnia i uszlachetnia 6łowieka, 3aje 
się wauością autoteli6ną. Te prawdy, które w tej książce 
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zo3ały już kilkukrotnie omówione, doty6ą nie tylko poje-
dyn6ego 6łowieka, ale odnoszą się także do grup ludzkich 
działających we wjólnym celu.

♦

Moja wjółpraca ze 3owa0yszeniami i klubami ab3y-
nenta trwa od po6ątku lat 90. Najpierw wjółpracowałam 
z Kujawsko-Pomorskim Towa0y3wem Rodzin i P0yjaciół 
Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” miesz6ącym się w To-
runiu. Prowadziłam tam Grupę Wjarcia dla Rodziców. 
Z ogromnym sentymentem wjominam pikniki rodzinne 
tam organizowane. Ktoś zafundował świniaka, który piekł 
się właśnie na ognisku, ktoś inny zorganizował p0ejażdż-
kę łodziami po jezio0e, ktoś inny śpiewał karaoke. Z boku, 
na ławce Zdzisław NA32 – t0eźwiejący narkoman, później 

32 Książka o hi3orii „Maj3ra” mogłaby mieć grubość Biblii. Śmierć, nałóg, cierpienie, 
miłość do Boga – najważniejsze rozdziały jego życia – jak 6ytamy w auykule 
(ww.tylkotorun.pl/zdzislaw-betlejewski-p0ez-lata-wal6yl-z-uzaleznieniem-dzis-
pomaga-innym).
Zrodził się z bólu i trwa w nim do dziś. Choć ma 61 lat, żyje dopiero od 20. 
W6eśniej był zwie0ęciem, ćpunem, p0e3ępcą. Nie w3ydzi się o tym mówić, 
bo chce, aby jego doświad6enia 3ały się p0e3rogą dla tych, któ0y błądzą lub 
są na dnie. Teraz to 6łowiek, który jeździ na moto0e i głosi dobrą nowinę. Jako 
3reetworker pomaga le6yć ludzi znisz6onych p0ez dragi.
Nie zawsze tak było. Zda0yło się, że Zdzichu z kolegą touurowali złodzieja, by 
oddał skradzione kosztowności. Zdejerowany złodziej chciał wysko6yć p0ez 
okno z wysokości 60 metrów. W6eśniej znaleźli go na melinie, gdzie wpadli 
z siłą, jak mówi sam Zdzichu, za6erpniętą od diabła. 40-letni wów6as Zdzichu 
zajmował się okultyzmem, zażywał p0y tym twarde narkotyki.
– Gdy wracałem z tej hecy, w rękawie kuuki miałem schowany pręt, którym 
skatowaliśmy tego niesz6ęśnika – opowiada Zdzisław Betlejewski, obecnie 
3reetworker, 6yli osoba, która wnika w „ulicę”, by ratować młodzież p0ed 
patologią. – Byłem okropnie skacowany. Jeden z nich [3reetworkerów] podszedł 
do mnie i powiedział: „Jezus cię kocha” – mówiąc to, „Maj3er” ma w o6ach łzy. 
Ten moment był pierwszym, gdy zechciał się nawrócić.
Matka Zdzicha oddała za niego życie. P0ez jego dom rodzinny alkohol 
nieu3annie p0elewał się litrami. Jako na3olatek za6ął pić, a potem ćpać  
co tylko było możliwe, w tym heroinę i psychotropy. – W domu nie było miłości 
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3.5.1 Wyuaona bezradność a alkoholizm

Twórcą terminu „wyu6ona bezradność” je3 Mauin  Se-
ligman. P0eprowadził on doświad6enie, które polegało 
na tym, że w klatce umieścił psy, a na3ępnie wymie0ał 
im w30ąsy elektry6ne po to, aby „popchnięte” tym bodź-
cem p0esko6yły barierkę, za którą było drugie, bezpie6ne 
pomiesz6enie. W doświad6eniu brały udział dwa rodzaje 
psów: psy, nazwijmy je niedoświad6one, 6yli takie, któ-
re nigdy nie były taktowane w30ąsami, oraz psy w6e-
śniej poddawane w30ąsom (up0ąż Pałowa)48. Psy, które 
ot0ymały w30ąs po raz pierwszy reagowały bardzo in-
tensywnie: biegały chaoty6nie po klatce, wyły, zanie-
6ysz6ały się i p0eskakiwały barierkę. Po kilku kolejnych 
próbach psy nau6yły się, że w30ąsu można całkowicie 
uniknąć i kiedy tylko znalazły się klatce pierwszej, szybko 
p0eskakiwały p0ez nią, a w drugiej było już bezpie6nie. 
Z kolei psy w6eśniej poddawane elektry6nym w30ąsom 
po6ątkowo zachowywały się tak, jak psy niedoświad6o-
ne w30ąsami: wyły, biegały chaoty6nie po klatce i za-
nie6ysz6ały się, ale w drugiej fazie doświad6enia nie 
p0eskakiwały p0ez barierkę, tylko p0e3awały reagować. 
Jedynie skamlały, kuliły się i cicho znosiły cierpienie pły-
nące z bodźców elektry6nych. Te psy nie nau6yły się, że 
aby uniknąć urazu, wy3ar6y p0esko6yć p0ez barierkę, 
nawet jeżeli któremuś się to udało, to nie miało to zna6e-
nia dla ich późniejszego zachowania.

48 http://www.zpazurem.pl/funzone/odcinek/tytul/zwie0eta_poswiecone_nauce 
(do3ęp z dnia 18.03.2018)
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Wyu6ona bezradność je3 według Seligmana efektem 
dwóch 6ynników:

1/ zahamowania pot0ebnych reakcji;
2/ cierpienia zwie0ąt na poziomie wzjologi6nym.

Zwie0ęta trwając w tym 3anie bierności cierpiały: nie 
chciały jeść, a p0ez to wychudziły się, chorowały i były 
gotowe zdechnąć. Seligman 3wierdził, że można te psy na-
u6yć na nowo aktywności, można jowodować, że wróci 
do nich życie i że znajdą się w punkcie wyjściowym – z peł-
ną motywacją do działania. Ten cudowny, ożyw6y josób, 
to pozytywne wzmocnienie. Polega ono na tym, że apaty6-
ne psy należy na siłę p0enieść do bezpie6nej klatki, aby 
doświad6yły jokoju i po6ucia bezpie6eń3wa. Od6ucie 
ulgi w cierpieniu je3 josobem na wyzbycie się zejołu wy-
u6onej bezradności. Nie wszy3kie psy tak kon3ruktywnie 
zareagowały. Były takie, które nawet p0eniesione do 6ęści 
bezpie6nej, nie powtó0yły tego zachowania samodzielnie.

Syndrom wyu6onej bezradności doty6y również ludzi. 
Bada6e dowodzą, że jeżeli w życiu 6łowieka mają miejsce 
3resujące wyda0enia, których nie je3 w 3anie uniknąć, ani 
też sobie z nimi poradzić, to prowadzi to z 6asem do na3ę-
pujących  dewcytów:

• poznawaych: 6łowiek gubi się w 0e6ywi3ości, ma co-
raz większą trudność z p0ewidywaniem dalszego toku 
zda0eń i nie potraw ani ocenić, ani zrozumieć tego, co się 
wyda0a;

• motywacyjnych: 6łowiek traci chęć do działania, pot0e-
buje coraz dłuższego 6asu do  „pozbierania się” po porażce;
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• emocjonalnych: 6łowieka p0epełnia niechęć, lęk, apatia, 
zmę6enie, fru3racja, a także złość i wrogość powodują-
ce zachowania agresywne, a w końcu po6ucie beznadziei, 
utraty sensu robienia 6egokolwiek, może nawet pojawić 
się depresja;

• iołeanych: 6łowiek izoluje się coraz bardziej od innych 
ludzi, wycofuje się z wszelkich kontaktów jołe6nych.

Jak można z łatwością zauważyć dewcyty oddziaływają 
bardzo nieko0y3nie na 3an bio-psycho-jołe6ny 6łowie-
ka i prowadzą do wy3ąpienia różnych chorób oraz p0yśpie-
szają śmierć. 

Zejół wyu6onej bezradności dotyka m.in. ludzi w do-
mach opieki jołe6nej, a także tych długotrwale bezrobot-
nych, bezdomnych i alkoholików. 

Człowiekowi do dobrego życia pot0eba po6ucia sensu 
i3nienia, ale takie po6ucie wraca do niego ze świata wte-
dy, kiedy ten działa, coś robi, 3ara się, zabiega. Ot0ymu-
je w zamian wzmocnienie w po6aci poaucia kontroli nad 
swoim życiem, a po6ucie kontroli „karmi” jego wewnęt0ną 
motywację do kolejnego działania. Człowiek pot0ebuje 6uć 
się pot0ebny, zauważany, chwalony, podziwiany. W życiu 
6łowieka zachodzi swoi3a wymiana – ja działam, zmie-
niam, 3aram się, a za to ot0ymuję wzmocnienie dla mojej 
wewnęt0nej motywacji.

Z wyu6onej bezradności można się „wyle6yć”; ważne je3 
owo po6ucie kontroli lub chociaż na po6ątku p?ekonanie 
o posiadaniu kontroli nad własnym życiem i i3otnymi 
dla życia zda0eniami. Ważne je3, aby 6łowiek uwie?ył, 
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że naprawdę jego los je3 w jego rękach i że on ma wpływ 
na to, co się dzieje z jego życiem.

Kiedy 6łowiek utraci motywację do działania w swoim 
życiu, je3 mu bardzo trudno p0ekonać samego siebie o po-
siadaniu kontroli. T0eba wtedy – podobnie jak to się działo 
w p0ypadku psów – „p0enieść go” w bezpie6ne miejsce 
i jowodować, aby po6uł dobrodziej3wa z niego płynące. 

Uważam, że u alkoholików równolegle z po3ępem cho-
roby alkoholowej rozwija się zejół wyu6onej bezradności. 
U jednych mocniej, szybciej, intensywniej, u innych wolniej, 
jokojniej, wszy3ko zależy od indywidualnych predyjozy-
cji do uzależnienia się. Każdy ma swoje tempo. Jednak alko-
holizm je3 źródłem u6onej bezradności.

Na po6ątku 6łowiek zachowuje kontrolę nad piciem i nad 
swoim życiem. Jednak z biegiem 6asu, wchodząc w kolejne 
fazy uzależnienia, kiedy wydłużają się ciągi picia, a ab3y-
nencja się skraca, 6łowiek za6yna gubić się w swoim życiu, 
nie dba o siebie, ignoruje swoje tzw. zadania życiowe, a jeśli 
zda0y się, że zawal6y jesz6e o coś, to 6yni to nieudolnie, 
a p0ez innych je3 coraz bardziej lekceważony. Człowiek 
wów6as traci wzmocnienie, które je3 dla niego jak chleb, 
którym mógłby nakarmić swoją wewnęt0ną motywację.

W procesie osiągania zejołu wyu6onej bezradności al-
koholik p0ejawia od 6asu do 6asu maksymalną reakcję, do-
świad6ając ulgi i zadowolenia, chwil, kiedy od6uwa władzę 
i kontrolę nad własnym życiem. Wzmocnienie takie działa 
na wewnęt0ną motywację bardzo pozytywnie, ale z dru-
giej 3rony – paradoksalnie – otwiera alkoholikowi „fuukę” 
do kolejnego picia. Alkoholik myśli bowiem: „Hej, nie je3 
źle! Kontroluję swoje życie – to i kontroluję swoje picie!”, 




