
12 TRADYCJIHISTORIA NASZEJ 
WSPÓLNOTY



NASZE TRADYCJE MOŻNA 
NAZWAĆ JĘZYKIEM SERCA 

Dlaczego Tradycje AA są tak ważne? 



Tradycje AA są sposobem na to, aby grupy we 
Wspólnocie same siebie nie zniszczyły. 
W latach 1935–1946 "pojawiły się 
niebezpieczne pytania o członkostwo, 
pieniądze, relacje osobiste, relacje publiczne, 
zarządzanie grupami, klubami i wiele innych 
problemów". "To właśnie z tego ogromnego 
splotu wybuchowych doświadczeń powstało 
Dwanaście Tradycji AA, które zostały 
opublikowane po raz pierwszy w 1946 roku".

"Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji" 



DWANAŚCIE TRADYCJI JEST 
CZĘSTO  

PRZEDSTAWIANE JAKO: 
 

"OTO, DLACZEGO  
TO DZIAŁA".



W literaturze AA napisano 
więcej na temat 

12 Tradycji  
niż na temat 12 Kroków 



"Język serca" zawiera eseje autorstwa 
Billa W. , które zostały opublikowane w 
magazynie "Grapevine" w latach 40. 
Eseje te były bardzo pomocne  
w wyjaśnianiu członkom Wspólnoty, 
o co chodzi w Tradycjach i dlaczego są 
one tak potrzebne. Eseje te zostały 
wykorzystane przez Billa również przy 
pisaniu 12&12, a także "AA wkraczają 
w dojrzałość". 



Książka "AA wkraczają w dojrzałość" 
szczegółowo przedstawia historyczne 
okoliczności i osobiste doświadczenia 
uczestników AA, które doprowadziły 
do spisania 12 Tradycji.  
Zawiera ona serię wykładów, które  
Bill W. wygłosił na historycznej 
Międzynarodowej Konwencji w St. 
Louis w 1955 roku, gdzie przedstawił 
on pochodzenie Tradycji i ich znaczenie. 



Pierwsza z nich to broszura 
"AA, gdzie wszystko się 

zaczyna", zawierająca kilka 
artykułów Billa W. 

opublikowanych w „Grapevine".

Istnieje również kilka 
świetnych broszur 

omawiających Tradycje.



INNA BARDZO POMOCNA 
BROSZURA TO 
"12 TRADYCJI ILUSTROWANE", 
OFERUJĄCA ZWIĘZŁE OPISY 
KAŻDEJ Z TRADYCJI.



Bardzo praktycznym przewodnikiem, 
jak stosować zarówno 12 Tradycji, jak i 
12 Koncepcji w sprawach grupy,  
jest broszura zatytułowana "Grupa AA, 
gdzie wszystko się zaczyna".  
Uważam, że jest to jedna z najbardziej 
pouczających broszur opublikowanych 
przez AA. Broszura ta służy grupie tak 
samo, jak Podręcznik Służb AA służy 
służbom krajowym. 



JEST WRESZCIE 
FILMIK WYDANY 

PRZEZ AA, NA 
KTÓRYM BILL W. 

OMAWIA TRADYCJE. 

Filmik do kupienia w sklepie AA

https://sklep.aa.org.pl/bill-w-omawia-dwanascie-tradycji-anonimowych-alkoholikow-p-89.html


W KSIĄŻCE "AA WKRACZAJĄ W DOJRZAŁOŚĆ́" 
BILL W. OPISAŁ TRADYCJE 

W TRZECH KRÓTKICH, ALE KONKRETNYCH 
AKAPITACH. 



1. W całej Tradycji AA powszechne jest przyznanie, że nasza 
Wspólnota ma swoje grzechy. Przyznajemy, że jako 
społeczeństwo mamy wady charakteru i że wady te 
nieustannie nam zagrażają. Nasze Tradycje są przewodnikiem 
do lepszego sposobu pracy i życia, a także antidotum na 
nasze różne dolegliwości.  
12 Tradycji jest dla przetrwania i harmonii grupy tym, czym  
12 Kroków AA jest dla trzeźwości i spokoju umysłu każdego  
członka AA. 



2. 12 Tradycji wskazuje również wprost na wiele naszych 
indywidualnych wad.  W domyśle proszą każdego z nas, aby odłożył 
na bok dumę i urazę. Proszą o poświęcenie zarówno osobiste, jak i 
grupowe. Proszą nas, abyśmy nigdy nie używali nazwy AA w dążeniu 
do osobistej władzy, prestiżu lub pieniędzy. Tradycje gwarantują 
równość wszystkich członków i niezależność wszystkich grup. 
Pokazują, w jaki sposób możemy najlepiej odnosić się do siebie 
nawzajem i do świata zewnętrznego. Wskazują, w jaki sposób 
możemy najlepiej funkcjonować w harmonii jako wielka całość. 



3. Ze względu na dobro całego naszego społeczeństwa, 
Tradycje proszą, aby każda jednostka, każda grupa i każdy 
region w AA odłożyły na bok wszelkie pragnienia, ambicje  
i niestosowne działania, które mogłyby doprowadzić do 
poważnych podziałów między nami lub utracić zaufanie 
całego świata do nas. 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików 
symbolizuje ofiarny charakter naszego wspólnego życia i są 
one największą siłą jedności, jaką znamy. 



Stara prawda mówi, że 
grupy nie rozpadają się  
z powodu czynników 
zewnętrznych, są 
niszczone od 
wewnątrz. Niestety 
jest to aż nazbyt 
prawdziwe w 
kwestiach, które 
powodują podziały 
wewnątrz grupy. 
Tradycje uczą nas, jak 
jednoczyć, a nie dzielić. 



Historie opisane w 12&12 są spojrzeniem  
z perspektywy czasu, szczególnie gdy 

poszukujemy przyczyn i skutków.  
Formalna dokumentacja Tradycji AA rozpoczęła 

się w kwietniu 1939 roku wraz z publikacją 
Wielkiej Księgi. Nie były one wtedy nazywane 

Tradycjami, ale przedmowa do pierwszego 
wydania Wielkiej Księgi zawiera wiele, choć  
z pewnością nie wszystkie, duchowych zasad 

zawartych w naszych 12 Tradycjach. Zajmę się tą 
przedmową bardziej szczegółowo później. 

Najpierw jednak chciałbym podać przykład tego, 
dlaczego Tradycje są tak ważne. 



Istniało pewne stowarzyszenie, a dokładnie: 
Towarzystwo Umiarkowania, które powstało 
prawie sto lat przed powstaniem AA. 
Początkowo było bardzo podobne do AA, jeśli 
chodzi o cel i zasady członkostwa. Niestety, 
mimo że rozkwitło jak meteor, z czasem 
upadło i zanikło z powodu braku pewnych 
zasad – odpowiedników Tradycji AA.  
Wspólnota ta powstałą w kwietniu 1840 roku, 
kiedy to sześciu przyjaciół – pijaków 
utworzyło w Baltimore  Washington 
Temperance Society. Później stali się oni znani 
jako "Waszyngtończycy". Więcej na ten temat 
opowiemy przy Tradycji Dziesiątej. 



Prawie sto lat po tym, jak 
Waszyngtończycy rozpoczęli swoją 
działalność, a następnie zniknęli,  powstało 
AA. 
W Akron,  w stanie Ohio, w czerwcu 
1935 r. spotkało się dwóch naszych 
współzałożycieli, Bill W. i Dr Bob. 
Dzień 4 lipca 1935 roku jest równie 
ważny w historii AA. Powstała wtedy 
pierwsza grupa AA, Akron nr 1, kiedy Bill 
D., członek AA nr 3, został wypisany ze 
szpitala miejskiego w Akron i dołączył do 
Billa i Dr. Boba, aby pomagać innym 
alkoholikom. 



Jesienią 1935 roku istniały tylko 
dwie grupy – jedna w Akron i jedna 
w Nowym Jorku. Do końca 1936 

roku AA liczyło w sumie 15 
członków. Pod koniec 1937 roku 
liczba ta wzrosła do 40. W 1938 

roku było ich 65. Kiedy w kwietniu 
1939 roku wydawano Wielką 

Księgę, nadal istniały tylko dwie 
grupy, a liczba członków wynosiła 

około 100. 



SZPITALE, PŁATNI MISJONARZE, KSIĘGA 
DOŚWIADCZEŃ – PAŹDZIERNIK 1937 

Nieco ponad dwa lata po ich pierwszym historycznym 
spotkaniu, Bill W. i Dr Bob spotkali się ponownie 

w Akron w październiku 1937 roku. Istniały wtedy 
dwie grupy AA liczące w sumie 40 członków.  
Bill miał ambitne pomysły na sieć szpitali AA, 

zatrudnienie płatnych misjonarzy i wydanie księgi 
doświadczeń, aby nieść posłanie do odległych miejsc. 
Dr. Bobowi podobał się pomysł z książką, ale szpitale  
i płatni misjonarze nie bardzo. Na spotkaniu grupy  

w Akron pomysły Billa przegłosowano nieznacznie, bo 
jednym głosem. Grupa z Nowego Jorku była bardziej 

entuzjastyczna. 



FINANSOWANIE PROJEKTU KSIĄŻKI – 
MARZEC 1938 

Projekt książki wymagał sfinansowania. Wspomogło 
go wielu niealkoholowych przyjaciół AA.  

Fundusze te były traktowane jako pożyczki  
i później spłacane. Większość tej pomocy finansowej 

pochodziła od Johna D. Rockefellera Jr. i Charlesa  
B. Townsa z Towns Hospital, gdzie Bill W. był leczony 

przez dr. Silkwortha. 



FUNDACJA ALKOHOLOWA 
– SIERPIEŃ 1938 

Aby zapewnić przechowywanie funduszy,  
5 sierpnia 1938 r. została utworzona Fundacja 

Alkoholowa jako charytatywny fundusz 
powierniczy. W jej zarządzie było pięciu 

powierników mianowanych dożywotnio. Trzech 
powierników nie było alkoholikami, a dwóch było. 
Fundacja Alkoholowa miała małe jednopokojowe 

biuro i personel, którym była sekretarka o 
nazwisku Ruth Hock. Fundacja i biuro dziś są 
znane jako General Service Board i General 
Service Office. Ruth Hock została później 

pierwszą krajową sekretarką AA. 



We wrześniu 1938 roku zarząd 
Fundacji Alkoholowej nakłonił 

Billa W. do przyjęcia oferty 
wydawnictwa Harper Brothers 
Publishers w sprawie praw do 
książki. Bill W. chciał jednak, aby 
własność książki pozostała we 

Wspólnocie. 



Członek AA z Nowego Jorku, Hank P. przekonał 
Billa do założenia przedsiębiorstwa Works 
Publishing Co. i sprzedaży akcji, aby zebrać 
fundusze na projekt książki. Works Publishing 
Co. miało ostatecznie stać się znane jako A.A. 
World Services. Wyemitowano 600 akcji. Hank  
i Bill otrzymali po 200 akcji, a 200 zostało 
sprzedane innym.  Aby nie doszło do 
nieporozumień w zarządzie, zdecydowano, że 
honorarium autorskie (które normalnie 
należałoby się Billowi) zostanie przekazane 
Fundacji Alkoholowej. 



WIELKA KSIĘGA,  
WYDANIE PIERWSZE –  

4 KWIETNIA 1939 



4 kwietnia 1939 roku opublikowano 4730 kopii 
I edycji "Anonimowych Alkoholików" w cenie 

3,50 dolarów za egzemplarz (dzisiejsza 
wartość to 46 dolarów – była to wówczas 

dość droga książka). Drukarz, Edward 
Blackwell z Cornwall Press, użył najgrubszego 

papieru dostępnego w jego drukarni. Duży, 
nieporęczny tom stał się znany jako "Wielka 

Księga" i nazwa ta z powodzeniem funkcjonuje 
do dziś. Ideą stojącą za grubym, ciężkim 

papierem było przekonanie alkoholika, że 
dostaje coś wartościowego za te pieniądze. 



JAK ZOSTAŁO WCZEŚNIEJ 
WSPOMNIANE, PRZEDMOWA 
DO PIERWSZEGO WYDANIA 
WIELKIEJ KSIĘGI ZAWIERAŁA 

WIELE KLUCZOWYCH ZASAD, 
KTÓRE PÓŹNIEJ 

UKSZTAŁTOWAŁY TRADYCJE. 
ZACYTUJMY.



Ważne jest, abyśmy pozostali anonimowi (...) Chcielibyśmy, aby zrozumiano, 
że nasza praca alkoholowa jest naszą pasją (...) Kiedy piszemy lub mówimy 
publicznie o alkoholizmie, nalegamy, aby każdy z naszej Wspólnoty pomijał 
swoje imię i nazwisko, określając się w zamian jako "członek Anonimowych 

Alkoholików"(...) Bardzo gorąco prosimy prasę, aby przestrzegała tego 
żądania, gdyż w przeciwnym razie będziemy mieli trudności(...) Nie jesteśmy 
organizacją w konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. Nie ma żadnych opłat 

ani należności. Jedynym warunkiem członkostwa jest szczere pragnienie 
zaprzestania picia. Nie jesteśmy związani z żadną konkretną wiarą, sektą 
czy wyznaniem, ani też nie sprzeciwiamy się nikomu. Po prostu chcemy być 

pomocni tym, którzy są dotknięci tą chorobą.



• Chcielibyśmy otrzymać informacje od tych, którzy osiągnęli rezultaty dzięki 
tej książce, szczególnie od tych, którzy rozpoczęli pracę z innymi alkoholikami. 
Chcielibyśmy być pomocni takim ludziom. Mile widziane będą zapytania ze 
strony towarzystw naukowych, medycznych i religijnych. 

• W przedmowie do pierwszego wydania Wielkiej Księgi AA zawarto coś 
jeszcze. Coś, co usłyszycie na prawie każdym spotkaniu AA. Nazywa się to 
Preambułą AA. 



"SATURDAY EVENING POST"  
1 MARCA 1941 

Bardzo ważna część Tradycji odnosi się do polityki A.A. 
w zakresie public relations. 

W październiku 1940 roku Bill W. pojechał do Filadelfii, aby 
porozmawiać z Curtisem Bokiem, jednym z właścicieli 

gazety "Saturday Evening Post". W grudniu gazeta 
wyznaczyła dziennikarza Jacka Alexandra do napisania 

artykułu o AA. Został on opublikowany 1 marca 1941 roku. 
Było to najbardziej znaczące dobrodziejstwo dla AA  

w dziedzinie public relations. 



ARTYKUŁ TEN, KTÓRY PRZECZYTAŁO 3 MILIONY 
CZYTELNIKÓW, ZWIĘKSZYŁ LICZBĘ CZŁONKÓW AA  

Z 2 000 DO 8 000 W 1941 ROKU. 



Biuro w Nowym Jorku miało niezwykle ważne 
zadanie odpowiadania na listy od grup i członków. 

Do obsługi korespondencji z zagranicy 
zatrudniano również tłumaczy. Do 1942 roku 

korespondencja od grup wskazywała o potrzebie 
opracowania wytycznych, które pomogłyby w 
rozwiązywaniu powtarzających się w różnych 

grupach problemów. 
Podstawowe idee 12 Tradycji pochodzą z tej 

właśnie korespondencji oraz zasad określonych 
w Przedmowie do 1 wydania Wielkiej Księgi. 



W 1943 roku biuro w Nowym 
Jorku poprosiło grupy  

o przesłanie list z ich zasadami 
i wymaganiami dotyczącymi 
członkostwa. To był spory 

wstrząs. Okazało się, że gdyby 
te wszystkie zasady były 

stosowane wszędzie, żaden 
alkoholik nie mógłby wstąpić do 

AA. 



"GRAPEVINE A.A." 
W czerwcu 1944 roku opublikowano 1200 
egzemplarzy pierwszego numeru magazynu 

"Grapevine".  Sześciu ochotników 
rozpoczęło wydawanie ośmiostronicowego 

biuletynu dla członków AA w rejonie 
Nowego Jorku oraz dla żołnierzy armii 

amerykańskiej służących za granicą podczas 
II wojny światowej, którzy otrzymywali go 

za darmo. Wkrótce pismo stało się 
oficjalnym magazynem Wspólnoty AA.  
Jak zobaczymy za chwilę, "Grapevine" 

odegrał absolutnie kluczową  
i centralną rolę w rozwoju Tradycji. 



W kwietniu 1945 r. Earl T. (założyciel AA w Chicago) 
zasugerował Billowi W., że wszystkie doświadczenia 
nadsyłane w korespondencji od grup mogłyby 
zostać zebrane w zestaw zasad oferujących 
sprawdzone rozwiązania problemów związanych z 
życiem i pracą we Wspólnocie oraz z relacjami 
Wspólnoty AA ze światem zewnętrznym. 
Najważniejszymi kwestiami były: autonomia grupy, 
jedność celu, nie popieranie innych przedsięwzięć, 
profesjonalizm, kontrowersje publiczne, public 
relations i (co miało stać się najważniejsze) 
anonimowość.  
Earl T. odegrał jedną z głównych ról w rozwoju 
Tradycji (zarówno ich długiej, jak i krótkiej wersji). 



W sierpniowym numerze "Grapevine"  
z 1945 roku ukazał się pierwszy artykuł 
Billa W. na temat Tradycji (zatytułowany 
"Modesty One Plank for Good Public 
Relations" – "Skromność deską ratunkową 
w dobrych public relations"), który stał się 
podstawą jego pięcioletniej kampanii na 
rzecz opublikowania Tradycji. W lipcowym 
"Grapevine" ukazał się artykuł członka AA 
"CHK" z Lansing o Waszyngtończykach. 

Bill wykorzystał ten artykuł, aby rozpocząć 
cykl swoich esejów. 



W latach 1945–1950 Bill W.  doszedł do 
wniosku (co jest opisane w "AA 

wkraczają w dojrzałość"), że trzema 
największymi problemami Wspólnoty są: 

pieniądze, anonimowość oraz to, co 
stanie się z AA, kiedy jego pierwsi 

członkowie i założyciele odejdą. W tym 
okresie Bill pracował najbardziej 

intensywnie i wyczerpująco – 
ustanawiając strukturę służb w AA  

i prowadząc kampanię na rzecz Tradycji. 



"Grapevine" z kwietnia 1946 roku 
zamieścił esej Billa W. zatytułowany 

"12 Sugerowanych Punktów dla 
Tradycji AA". 

Później zaczęto tekst ten nazywać 
długą wersją ̨Tradycji. 



W 1946 roku Bill W. wpadł na 
pomysł, aby członkowie AA z 

różnych obszarów geograficznych 
spotykali się razem na konferencji 

służb. Zarząd fundacji i Dr Bob 
nie byli zbyt entuzjastycznie 
nastawieni do tego pomysłu. 



PREAMBUŁ A AA W "GRAPEVINE" – CZERWIEC 1947 

W czerwcu 1947 roku w "Grapevine" ukazała się po raz pierwszy 
"Preambuła AA". Została ona napisana przez Toma Y., pierwszego redaktora 
"Grapevine", i była oparta na przedmowie do pierwszego wydania Wielkiej 

Księgi. Dziś Preambuła jest często czytana na początku spotkań AA. 



"Grapevine" z grudnia 1947 roku 
donosił, że nowa 48-stronicowa 

broszura zatytułowana "Tradycje AA" 
została wysłana do każdej grupy i że 

dostępna jest wystarczająca ilość 
egzemplarzy, aby każdy członek mógł 
otrzymać jedną bezpłatnie. Była to 
pierwsza literatura AA poświęcona 

całkowicie Tradycjom. 



KRÓTKA WERSJA TRADYCJI W 
"GRAPEVINE" – LISTOPAD 1949 

W czasie gdy przygotowywano się do 
zorganizowania pierwszej Międzynarodowej 
Konwencji AA, Earl T. zasugerował Billowi W. 

przejrzenie i skrócenie "Dwunastu 
Sugerowanych Punktów dla Tradycji AA". 

Bill, z pomocą Earla, opracował skróconą 
wersję ̨12 Tradycji, która została wydrukowana 

w "Grapevine" w listopadzie 1949 roku. 





Cały listopadowy numer "Grapevine" 
poświęcony był  Tradycjom w ramach 

przygotowań do nadchodzącej 
Międzynarodowej Konwencji w Cleveland  

w 1950 roku.  
W numerze postawiono również pytanie, czy 

tydzień Święta Dziękczynienia nie mógłby 
stać się tygodniem poświęconym na dyskusję 

o Tradycjach. Członkowie AA  
w przeważającej większości poparli ten 
pomysł, w wyniku czego listopad stał się 

miesiącem Tradycji. 



W dziś znanej formie Tradycji, w 
porównaniu od oryginalnej wersji 
dokonano dwóch zmian: 

✓ Oryginalny termin "główny cel 
duchowy" został zmieniony na 
"główny cel" w Tradycji VI.

✓ Oryginalny termin "zasady 
ponad osobowościami" został 
zmieniony na "zasady przed 
osobowościami" w Tradycji XII. 



Pierwsza Międzynarodowa Konwencja AA, na której 
obchodzono XV rocznicę istnienia AA, odbyła się  

w Cleveland, w stanie Ohio, w dniach 28–30 lipca 1950 r.



Bill W. opisał to wydarzenie w 
"Grapevine" w artykule z 

września 1950 r., zatytułowanym 
"Osiągamy pełnoletniość". 

Napisał między innymi: "Kilka 
tysięcy z nas stłoczyło się  
w Cleveland Music Hall na 
spotkaniu poświęconym 
Tradycjom, które przez 

większość AA było uważane za 
najważniejszy punkt naszej 

Konferencji. 



"Sześciu starych "wyjadaczy", pochodzących z tak 
odległych miejsc jak Boston lub San Diego, dokonało 

pięknego przeglądu wieloletnich doświadczeń AA, które 
doprowadziły do spisania naszych Tradycji". 



Po przemowach tych sześciu 
członkówAA poproszono Billa W., 
by dokonał podsumowania Tradycji. 

Nie przedstawił on wtedy ani 
krótkiej, ani długiej ich wersji. 
Przekazał wersję, która była 
mieszanką obu form (jest to 

również jedno z najdłuższych zdań 
w literaturze AA). 



...że we wszystkich sprawach dotyczących jedności AA, nasze 
wspólne dobro powinno być na pierwszym miejscu; że AA nie 

ma żadnej ludzkiej władzy – tylko Boga, tak jak On może 
mówić w naszym grupowym sumieniu; że nasi przywódcy są 
tylko zaufanymi sługami, oni nie rządzą; że każdy alkoholik 

może zostać członkiem AA, gdy sam się tak określi – nikogo 
nie wykluczamy; że każda grupa AA może zarządzać swoimi 

sprawami, jak chce, pod warunkiem, że nie zaszkodzi to 
sąsiednim grupom; że my, AA mamy tylko jeden cel – 

niesienie naszego przesłania alkoholikowi, który nadal cierpi; 
 że w konsekwencji nie możemy finansować, popierać lub  
w inny sposób użyczać nazwy "Anonimowi Alkoholicy" 

jakiemukolwiek innemu przedsięwzięciu, choćby najbardziej 
wartościowemu; że AA, jako takie, powinno pozostać ubogie, 
aby problemy własności, zarządzania i finansów nie odwróciły 
naszej uwagi od naszego jedynego celu; że powinniśmy być 

samowystarczalni, chętnie sami opłacając nasze drobne wydatki; 
że AA powinno pozostać na zawsze nieprofesjonalne, zwykła 

nasza praca 12 Kroku nigdy nie powinna być opłacana; 



...że jako Wspólnota nie powinniśmy być nigdy zorganizowani, 
ale możemy jednak tworzyć odpowiedzialne zarządy służb lub 
komitety, które zapewnią nam lepszą propagację i sponsoring 

oraz że te agencje mogą angażować pełnoetatowych 
pracowników do specjalnych zadań; że nasze public relations 
powinno funkcjonować raczej na zasadzie przyciągania niż 
promocji, że lepiej, aby polecali nas przyjaciele; że osobista 
anonimowość na poziomie prasy, radia i filmu powinna być 
ściśle przestrzegana jako nasza najlepsza ochrona przed 
pokusami władzy lub osobistych ambicji; i wreszcie, że 

anonimowość wobec ogółu społeczeństwa jest duchowym 
kluczem do wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam, że 

zawsze mamy przedkładać zasady nad osobowość, że mamy 
praktykować prawdziwą pokorę.  

A to w tym celu, aby nasze wielkie błogosławieństwa nigdy nas 
nie zepsuły; abyśmy zawsze żyli we wdzięcznej kontemplacji 

Tego, który nad nami wszystkimi panuje. 



Po przedstawieniu tego tekstu, 
Bill zapytał, czy ktoś zgłasza 

jakiś sprzeciw. Nie było takich 
głosów.  

Wtedy Bill zaproponował 
przyjęcie tych zasad  

i uczestnicy Konwencji 
zatwierdzili je jednogłośnie  

w owacji na stojąco. 



30 lipca 1950 r. na 
Konwencji pojawił się na 

chwilę ciężko chory  
Dr Bob, aby wygłosić 
swoją ostatnią mowę.  

Dr Bob umierał na raka. 



"KSIĄŻĘ DWUNASTEGO KROKU" 
– 16 LISTOPADA 1950

Po zakończeniu Konwencji Bill W. odwiedził 
Dr. Boba w Akron. Podczas ich ostatniego 
wspólnego spotkania Bill poinformował  
Dr. Boba, że zarząd wkrótce poprze na 
okres próbny powołanie Konferencji Służb 
Ogólnych.  Dr Bob udzielił wtedy Billowi 
swojego poparcia.  
Dr Bob zmarł 16 listopada 1950 r., w wieku 
70 lat, mając 15 lat trzeźwości. 
 W okresie swojej trzeźwości pomógł ponad 
5 000 alkoholików. Nigdy nie brał żadnych 
opłat za swoje profesjonalne usługi.  
W swojej mowie pochwalnej Bill W. nazwał 
Dr. Boba "Księciem Dwunastego Kroku". 



C

Zarząd wyraża zgodę na podjęcie próby 
zorganizowania Konferencji – grudzień 1950

Jesienią 1950 roku powiernicy Klasy A 
Leonard Harrison i Bernard B. Smith 

rozwiązali pięcioletni konflikt pomiędzy 
Billem W. a Fundacją Alkoholową w sprawie 

zorganizowania Konferencji Służb Ogólnych.  
Smith przewodniczył komitetowi 

powierników, który jednogłośnie zalecił 
wypróbowanie pomysłu Konferencji na 
zasadzie eksperymentu przez pięć lat. 



Literatura zatwierdzona przez Konferencję – kwiecień 1952 

Komitet powierniczy zarekomendował literaturę, która powinna być oficjalnie używana 
przez Wspólnotę oraz literaturę, która będzie potrzebna w przyszłości.  

Bill W. poinformował o projektach literackich, w które jest zaangażowany. Zalecenia 
powierników i projekty Billa zostały zatwierdzone przez Konferencję jednogłośnie. 

Zatwierdzając oficjalną literaturę, Konferencja zaaprobowała Wielką Księgę i kilka broszur, 
które zawierały długą wersję Tradycji. 



Przewodniczący zarządu Bernard B. Smith 
poinformował Konferencję w 1953 roku, że nazwa 
korporacji "Works Publishing" zostaje zmieniona na 
"Alcoholics Anonymous Publishing". Pierwszą książką, 

która miała być rozprowadzana pod nową nazwą 
wydawniczą było 12&12, które Konferencja 

zatwierdziła. Książka ta zawiera ostateczne brzmienie 
krótkich wersji Tradycji, które znamy dzisiaj. 

12&12 – 1953



Piąta i ostatnia konferencja 
próbna odbyła się w St. Louis w 
dniach 26–29 czerwca i 3 lipca. 
Jednogłośnie zarekomendowała 

ona stałą Kartę Konferencji 
pod warunkiem zatwierdzenia 
jej przez II Międzynarodową 

Konwencję, która ma odbyć się 
w St. Louis w dniach 1–3 lipca. 

AA wchodzi w wiek 
dojrzały –  

1–3 lipca 1955



3 lipca 1955 r.  Bill W. odczytał 
uczestnikom Konwencji rezolucję, 

w której zaproponował, aby 
Konferencja stała się strażnikiem 
Tradycji i sumienia grupowego 
całej Wspólnoty. Została ona 
przyjęta jednogłośnie i AA 
osiągnęło pełnoletniość.  

Na Konwencji w 1955 roku 
przedstawiono również II wydanie 

Wielkiej Księgi. 



Konferencja z 1957 roku zaleciła: "Nie można 
dokonać żadnej zmiany w artykule 12 Karty 

[Konferencji] lub w  12 Tradycjach AA lub w 12 
Krokach AA bez pisemnej ̨zgody 3/4 grup AA". 



Zmiana w Preambule 
AA – kwiecień 1958

W 1958 roku Konferencja zatwierdziła 
usunięcie słowa "szczera" ze zdania 
"szczera chęć zaprzestania picia"  

w Preambule AA.  
Można czasem usłyszeć legendę AA, 

która błędnie głosi, że słowo "szczera" 
zostało usunięte z Tradycji III, jednak  

ani długa, ani krótka wersja Tradycji III 
nigdy nie zawierała słowa "szczera".  

Termin "szczere pragnienie zaprzestania 
picia" pochodzi z Przedmowy do I 

wydania Wielkiej Księgi. 



 KONFERENCJA W 1958 R. ZALECIŁA 
RÓWNIEŻ ZMIANĘ NAZWY "GENERAL 

SERVICE HQ" NA "GENERAL SERVICE 
OFFICE". 



W 1959 roku nazwa firmy "Alcoholics 
Anonymous Publishing" została 

zmieniona na "Alcoholics Anonymous 
World Services" – czyli na taką, jaką 

dziś znamy "A.A. WS". 



Konferencja w 1962 roku jednogłośnie 
zatwierdziła rękopis "12 koncepcji służby 
światowej" autorstwa Billa W. i zaleciła, by 
ostatecznie stał się on integralną częścią 

Podręc̨znika Trzeciego Dziedzictwa. 



W kwietniu 1968 roku 
Konferencja zaleciła: "Ukazywanie 
całej twarzy członka AA w prasie, 
telewizji i filmie jest uważane za 
naruszenie Tradycji 
Anonimowości, nawet jeśli 
zatajone jest jego nazwisko". 



Konferencja z 1968 roku zaleciła 
również, aby: "zarząd przyjął 
następujące oświadczenie 
polityczne, które będzie 

stosowane w odpowiedziach na 
zapytania dotyczące pośmiertnego 
łamania anonimowości; zarząd 

generalnie uważa, że członkowie 
AA uważają za nierozsądne 
łamanie anonimowości członka 
nawet po jego śmierci, ale w 

każdej sytuacji ostateczna decyzja 
musi należeć do rodziny". 



✓ W lipcu 1970 roku w Miami 
Beach na Florydzie odbyła się  

V Międzynarodowa Konwencja 
AA, na której obchodzono 

XXXV rocznicę istnienia AA.

✓ Jej myślą przewodnią była 
"Deklaracja jedności". 

✓ Zasadniczo jest to deklaracja 
ważności Tradycji, ponieważ są 

one tak kluczowe dla 
Dziedzictwa Jedności AA. 



Stan zdrowia Billa W. stale się pogarszał i po raz ostatni wystąpił on 
publicznie na Międzynarodowej Konwencji w 1970 roku. 

Poruszał się na wózku inwalidzkim i musiał mieć podawany tlen. 



. 

Bill W. zmarł 24 stycznia 1971 r. w Miami na Florydzie,  
w wieku 75 lat, mając 36 lat trzeźwości. 



24 STYCZNIA 1971 R. 
PRZYPADAŁA 

RÓWNIEŻ 
53. ROCZNICA ŚLUBU 

BILLA I LOIS. 



W 1976 roku Konferencja zatwierdziła 
publikację III wydania Wielkiej Księgi. 

Konferencja rozszerzyła również 
postanowienie Karty Konferencji, że 
jakakolwiek zmiana Kroków, Tradycji  

i 6 Gwarancji z artykułu 12 Karty 
będzie wymagała pisemnej zgody 75% 

grup AA na całym świecie. To sprawia, że 
jakakolwiek proponowana zmiana w 

Krokach, Tradycjach i Gwarancjach jest 
praktycznie niemożliwa (nawet dodanie 

lub usunięcie przecinka). 



KONIEC HISTORII TRADYCJI 



PRZEDMOWA DO 12&12 

✓ Dwanaście Kroków AA to zbiór zasad 
duchowych, które stosowane jako sposób 
życia, mogą uwolnić od obsesji picia i 
dopomóć cierpiącemu, by stał się zdrowym, 
szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem. 

✓ Dwanaście Tradycji AA odnosi się do życia 
Wspólnoty. Określają one metody, za 
pomocą których AA utrzymuje jedność 
wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki 
ze światem zewnętrznym; przedstawiają 
sposób, w jaki AA żyje i rozwija się. 



Tradycja Pierwsza – wersja krótka

Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na 
pierwszym miejscu, powrót do zdrowia 

każdego z nas zależy od jedności AA



Wersja długa: Każdy członek 
Anonimowych Alkoholików jest 

tylko małą cząstką wielkiej 
całości. AA musi przetrwać, bo 

inaczej większość z nas  
z pewnością umrze. Nasze 

wspólne dobro znajduje się więc 
na pierwszym miejscu. Dobro 
jednostki zaś jest tuż za nim. 



''12 Tradycji jest dla 
przetrwania i harmonii 

grupy tym, czym 12 
Kroków AA jest dla 
trzeźwości i spokoju 

umysłu każdego 
członka AA". 



Treść Tradycji opierą się na 
zdarzeniach, które wydarzyły się 
w przeszłości i które nie 
powinny znów się wydarzyć. 

Pisząc Tradycje, Bill 
zarekomendował Wspólnocie to, 
że najbardziej pożądanym stanem 
rzeczy jest, by indywidualni 
członkowie AA (w tym on sam) 
byli dla AA mniej ważni niż 
duchowe zasady samego AA. 



Jest to wyrażone w skróconej wersji Tradycji 1. Brzmi ona: "Nasze 
wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót 
do zdrowia każdego z nas zależy od jedności AA". Długa wersja 
Tradycji dostarcza o wiele więcej jasności i zrozumienia kontekstu. 
W długiej wersji tej Tradycji czytamy: "Każdy członek Anonimowych 
Alkoholików jest tylko małą cząstką wielkiej całości. AA musi 
przetrwać, bo inaczej większość z nas z pewnością umrze. Nasze 
wspólne dobro znajduje się więc na pierwszym miejscu. Dobro 
jednostki zaś jest tuż za nim". 



W lipcu 1970 roku AA obchodziło swoją 
XXXV rocznicę oraz odbyła się  
V Międzynarodowa Konwencja  
w Miami Beach na Florydzie. 

Była to Konwencja, która wprowadziła 
to, co nazywane jest w AA 

"Deklaracją jednośći". 
I to jest to, o co chodzi w naszych 
Tradycjach, a ich fundamentem jest 

Tradycja 1. 



W książce "Anonimowi Alkoholicy wkraczają 
w dojrzałość'' Bill W. napisał: 

"Pycha, strach i gniew są wspólnymi wrogami 
naszego wspólnego dobrobytu. Prawdziwe 
braterstwo, harmonia i miłość, wzmocnione 

jasnymi spostrzeżeniami i właściwymi 
praktykami, są jedynym rozwiązaniem.  
A celem tradycyjnych zasad AA jest 

wyniesienie tych sił na szczyt i utrzymanie ich 
tam. Tylko wtedy możemy służyć naszemu 

wspólnemu dobru; tylko wtedy jedność AA 
może stać się trwała". 



Jednym z bardziej użytecznych 
fragmentów literatury AA, który może 

pomóc grupom zrozumieć 
i praktykować 12 Tradycji jest broszura 

zatytułowana "Grupa AA, gdzie wszystko 
się zaczyna". Jest to kopalnia złota 

praktycznych informacji napisanych w 
stylu: "Utrzymajmy to w prostocie". 



Broszura "Grupa AA" może służyć grupie 
w bardzo podobny sposób, w jaki 

"Podręcznik służby AA" służy Generalnej 
Strukturze Służby (czyli naszym 

Dystryktom, Obszarom, Regionom  
i Konferencjom). Tak jak w przypadku 

całej innej literatury AA, zarówno 
broszura, jak i podręcznik służb zostały 
wybite na kowadle doświadczenia AA, 
aby zasugerować powtarzanie tego, co 

dobre i unikanie tego, co złe. 



Rozdział V Wielkiej Księgi "Jak to działa" 
jest prawdopodobnie najbardziej popularną 
lekturą na mityngach AA. Jest to niezwykle 

skuteczne przesłanie na temat tego, co 
trzeba zrobić, aby znaleźć rozwiązanie 

problemu niszczącej natury alkoholizmu.  
I jest to nasze przesłanie nadziei dla wciąż 

cierpiącego alkoholika. 



Nasz program zdrowienia tak 
naprawdę nie wymaga od nas zbyt 

wiele. Starzy "wyjadacze" AA 
bardzo prosto i skutecznie 

podsumowali go tak: "Posprzątaj 
dom, zaufaj Bogu i pomagaj innym".  

Również utrzymanie jedności 
grupy może skorzystać z tej samej 

prostej formuły.



Kroki sugerują, że aby "posprzątać 
dom", muszę zrobić osobistą 
inwenturę i gdy jestem w błędzie, 
natychmiast się do tego przyznać  
i postarać się go naprawić.  

Podobnie może to również przynieść 
korzyść grupie, aby rozważyć zrobienie 
inwentury grupy przynajmniej raz w 
roku. 



Istotne jest również "zaufanie Bogu" na 
poziomie grupy.  Tekst Wielkiej Księgi na 
temat Kroku III sugeruje, że muszę usunąć 
przeszkody, które postawiłem na drodze do 
Boga, a które uniemożliwiają mi oddanie 
mojej woli i mojego życia Bogu.

Tak samo na poziomie grupy muszę usunąć 
wszelkie przeszkody, które tworzę, a które 
uniemożliwiają kochającemu Bogu wyrażanie 
się w naszym sumieniu grupowym i w 
codziennej działalności grupy. 



Wreszcie, aby "pomagać innym" na 
poziomie grupy, muszę ̨robić coś 
oprócz siedzenia na krześle, 
zbierania kurzu, picia kawy i zbyt 
długiego gadania, kiedy jestem 
proszony o głos na mityngu 
dyskusyjnym. Muszę ̨zająć swoją 
kolejkę w obowiązkach, które trzeba 
wykonać w grupie dzień po dniu. 
Mogę też zrobić coś naprawdę 
radykalnego, jak na przykład 
zgłoszenie się na ochotnika do pracy 
w służbach grupy. 



I proszę, proszę, proszę, nie mówcie sobie, że 
nie możecie służyć w grupie, bo macie zbyt 
krótki okres trzeźwości. Oczywiście, nie 
można dać tego, czego się jeszcze nie ma, ale 
każdy może dać to, co ma. Członek grupy 
może nie mieć wystarczająco dużo trzeźwości 
i doświadczenia, aby być mandatariuszem 
i skarbnikiem, ale każdy, kto ma choćby jeden 
dzień trzeźwości może się włączyć i pomóc 
w pracach porządkowych w grupie, wyciągnąć 
rękę do innych nowych członków, aby poczuli 
się mile widziani, lub jeśli ma samochód, a ktoś 
inny nie, zaoferować podwiezienie na 
spotkanie. 



Dlaczego to jest ważne? 
Te proste rzeczy są bardzo skutecznymi sposobami stawiania dobra 
grupy na pierwszym miejscu – a przy okazji pomagają mi zachować 
trzeźwość poprzez wyjście z siebie – to kombinacja, w której 
wygrywają obie strony. 



Tekst w Wielkiej Księdze dotyczący Kroku III wali 
prosto z mostu:

“Samolubstwo, skupianie się na sobie – to jest, jak 
sądzimy, zródło naszych kłopotów!”. (Dalej czytamy:) 
“Zatem uważamy, że to my stwarzamy nasze 
problemy.W zasadzie biorą się one z nas samych. 
Alkoholik jest ekstremalnym przykładem szalejącej 
samowoli, choć zwykle on tak nie myśli. A więc my, 
alkoholicy, musimy przede wszystkim wyzbyć się tego 
samolubstwa; musimy, albo nas ono zabije! Bóg sprawia, 
że staje się to możliwe. Jakże często wydaje się, że nie 
ma sposobu, by całkowicie pozbyć się własnego Ja bez 
Jego pomocy". (WK, wyd. 4, s. 62)



Ten sam egoizm i skupienie na sobie 
może zatruć i zabić grupę AA tak samo 
łatwo, jak może zabić pojedynczego 

członka AA. Kluczem do przetrwania 
zarówno jednostki, jak i grupy są, jak 

sądzę, rozważania na temat Kroku III w 
Wielkiej Księdze (bezpośrednio przed 
paragrafem, który nazywamy Modlitwą 

III Kroku). Stwierdza się w nim: 



"Oto, jak należy do tego podejść. Przede 
wszystkim musieliśmy przestać grać rolę 
Boga. To nie działało. Następnie 
zdecydowaliśmy, że od tej chwili w tym 
dramacie życia Bóg będzie Reżyserem. Jest 
Szefem, my zaś Jego podwładnymi. Jest 
Ojcem, a my Jego dziećmi. Większość 
dobrych pomysłów charakteryzuje się 
prostotą. Również ta koncepcja była 
zwornikiem łuku triumfalnego, pod którym 
przeszliśmy do wolności".  
( WK, wyd. 4, s. 62-63)

(Dodam, że będzie to równie mocno 
podkreślone w Tradycji II). 



(Dalej jest napisane:) 
"Kiedy szczerze przyjęliśmy taką postawą [czyli pozwoliliśmy Bogu być 
Reżyserem], nastąpiły niezwykłe wydarzenia. Mieliśmy nowego Pracodawcę. 
Będąc wszechmocnym, dawał nam to, czego potrzebowaliśmy, jeśli trzymaliśmy 
się blisko Niego i dobrze wypełnialiśmy Jego zadania. Mając taki punkt oparcia, 
zaczęliśmy coraz mniej zajmować się sobą, swoimi małymi planami i projektami. 
Natomiast coraz bardziej interesowaliśmy się tym, co możemy wnieść do życia. 
W miarę jak odczuwaliśmy, że napełnia nas nowa siła i zaczynamy cieszyć się 
spokojem umysłu, odkrywaliśmy, że możemy z powodzeniem stawić czoło 
życiu. Stając się świadomi obecności Boga, zaczęliśmy pozbywać się lęku przed 
dniem dzisiejszym, jutrzejszym, a nawet życiem przyszłym. Narodziliśmy się na 
nowo".  (WK, wyd. 4, s. 63) 



Tradycja I: Nasze wspólne dobro powinno być na 
pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego z nas 

zależy od jedności AA 

✓ Czy w mojej grupie jestem osobą uzdrawiającą, 
naprawiającą, integrującą, czy też dzielącą? Jak u mnie z 
plotkami i robieniem inwentury moralnej innym 
członkom grupy? 

✓Czy jestem człowiekiem, który wprowadza spokój? Czy 
też, z pobożnymi wstępami typu "to dla naszegodobra", 
pogrążam się w kłótniach? 

✓ Czy jestem łagodny dla tych, którzy mnie źle traktują, czy 
agresywny? 



✓ Czy wprowadzam element konkurencji, porównując jedną 
grupę z inną lub przeciwstawiając AA w jednym miejscu AA w 
innym? 

✓ Czy odrzucam niektóre działania AA, jakbym był lepszy, nie 
uczestnicząc ̨w tym czy innym aspekcie AA? 

✓Czy mam świadomość AA jako całości? Czy wspieram, w 
każdy możliwy sposób,  AA jako całość, czy tylko te części, 
które rozumiem i akceptuję? 

✓Czy jestem tak wyrozumiały dla członków AA, jakbym chciał, 
żeby oni byli dla mnie? 



✓ Czy wygłaszam frazesy o miłości, jednocześnie pobłażając 
sobie i potajemnie usprawiedliwiając swoje zachowanie, 
które aż kipi od wrogości? 

✓ Czy chodzę na wystarczającą ilość spotkań AA lub czytam 
wystarczającą ilość literatury AA, aby naprawdę być w 
rozwiązaniu? 

✓ Czy dzielę się z AA całym sobą, tym co złe i tym co 
dobre, przyjmując pomoc wspólnoty i ją ofiarując? 



Tradycja Druga 

Dla naszego grupowego celu istnieje 
tylko jedna ostateczna władza – 
miłujący Bóg, tak jak może On 

wyrażać Siebie w naszym grupowym 
sumieniu. Nasi liderzy są tylko 

zaufanymi sługami – 

oni nie rządzą. 



Jest to jedna z tych ujmujących 
osobliwości AA, że krótka wersja 
Tradycji II jest dłuższa niż długa 
wersja Tradycji. Długa wersja tej 
Tradycji nie zawiera ostatniego 
zdania: "Nasi liderzy są tylko 

zaufanymi sługami – oni nie rządzą".



ZASADA SUMIENIA ZBIOROWEGO – GRUDZIEŃ́ 1936 

W książce "AA wkraczają w dojrzałość" jest opisane najwcześniejsze osobiste 
doświadczenie, które dotyczyło Billa W. i wpłynęło na treść Tradycji. Miało ono 
miejsce kiedy Bill W. był dwa lata trzeźwy. W grudniu 1936 roku Charles B. Towns 
zaoferował mu pracę w swoim szpitalu w charakterze terapeuty alkoholizmu.  
Po chudych  finansowo latach życia Bill W. bardzo chciał  
dostać tę pracę. Zadał jednak to pytanie swojej grupie  
w Nowym Jorku,  która spotykała się w jego domu.  
Oni odrzucili tę propozycję, a Bill podporządkował się  
ich decyzji. Napisał w "AA wkraczają w dojrzałość": 
 "trzy ciosy, dobrze i sprawnie zadane, spadły na kowadło  
doświadczenia. Wspólne dobro musi być na pierwszym miejscu. 
 AA nie może mieć profesjonalnych terapeutów, a Bóg,  
przemawiający w sumieniu grupy, ma być naszym ostatecznym autorytetem. 
Wyraźnie w tych trzech zasadach była zawarta czwarta: "Nasi przywódcy są tylko 
zaufanymi sługami – oni nie rządzą". 



Dla naszego grupowego celu 
istnieje tylko jedna ostateczna 
władza – miłujący Bóg, tak jak 
może On wyrażać Siebie w 

naszym grupowym sumieniu.

Tradycja Druga w dłuższej wersji jest 
krótsza niż w wersji krótkiej.

Mandatariusz



Wzmiankę o naszych liderach, którzy służą, 
a nie rządzą, możemy znaleźć w dzisiejszej 
dłuższej formie Tradycji IX, kończącej się 
słowami: „Wszyscy ci reprezentanci, powinny 
kierować się duchem służby, bo prawdziwi 
liderzy w AA są jedynie zaufanymi i 
doświadczonymi sługami całej Wspólnoty. Ich 
stanowiska nie dają im żadnej władzy. 
Warunkiem ich użyteczności jest powszechny 
szacunek”.

Prawdziwi liderzy w AA kierują się duchem 
służby.

Służba



Długa wersja Tradycji II nigdy nie 
zawierała żadnej wzmianki o „naszych 
liderach, zaufanych sługach – którzy 
nie rządzą”. Również na samym 
początku oryginalna, dłuższa wersja 
Tradycji IX nie zawierała 
sformułowania „oni nie rządzą”.



Zarówno w dłuższych, jak i krótszych 
wersjach Tradycji zachodziły zmiany. 
Dokładne wskazanie dat, kiedy te 
zmiany były wprowadzane, nie jest 
łatwe. Co spowodowało, że dodano 
wzmiankę o liderach, którzy nie 
rządzą do krótkiej formy Tradycji II i 
później do długiej formy Tradycji IX? 
Moje przypuszczenia w tej kwestii 
mogę oprzeć na historycznej literaturze 
AA, szczególnie na książce „AA 
wkraczają w dojrzałość”.



Po pierwszej publikacji Tradycji w 
1946 roku istniało dość intensywne 
napięcie pomiędzy Billem W. a 
Fundacją Rady Powierników odnośnie 
jego pomysłu ustanowienia 
Konferencji Służb Ogólnych. Bill 
otwarcie przyznał to w książce „AA 
wkraczają w dojrzałość” i przeprosił 
za swoje zachowanie w stosunku do 
powierników, których zawsze uważał 
za jednych ze swoich najlepszych 
przyjaciół.



Billowi W. zajęło pięć lat przekonanie 
powierników, by wyrazili zgodę na 
zorganizowanie Konferencji na 
zasadzie eksperymentu. Kiedy 
opublikowano krótką wersję Tradycji 
w listopadowym numerze 
"Grapevine" w 1949 roku, zdanie: 
„Nasi liderzy są zaufanymi sługami – 
oni nie rządzą” mogło być efektem 
tego napięcia pomiędzy Billem a 
powiernikami, które było szczególnie 
natężone w 1949 roku. Powtarzam, to 
jest tylko moje przypuszczenie.



Większość grup ma spotkania 
nazywane „sumieniem grupy” lub 
„mityngiem roboczym”, na których 
dyskutuje się o sprawach 
dotyczących grupy, podejmuje 
decyzje i na których dokonuje się 
wyboru służb. Na takim spotkaniu 
członkowie grupy wysłuchują 
sprawozdań służb grupy, mogą 
wyrazić swoje zdanie i wysłuchać 
informacji od innych członków 
grupy.



Pierwsza część Tradycji Drugiej 
stwierdza, że na grupie ostateczną 
władzą jest miłujący Bóg, tak jak 
On może wyrazić Siebie w naszym 
grupowym sumieniu. To brzmi jak 
wielka idea – ale wymaga 
współpracy pomiędzy członkami 
zaangażowanymi w dyskusję 
sumienia grupy, by mieć pewność, 
że Bóg znajdzie taką możliwość, 
by siebie wyrazić.



Broszura „Grupa AA, gdzie 
wszystko się zaczyna” dodaje ważne 
słowo do sformułowania „sumienie 
grupy” i sugeruje, że celem takiego 
spotkania powinno być 
„wykształcenie sumienia grupy”. 
Zadaje również pytanie „czym jest 
wykształcone sumienie grupy AA?” i 
odpowiada na nie, stwierdzając: 



"Sumienie grupy jest zbiorowym 
sumieniem członków grupy i tym samym 
reprezentuje znaczną jednomyślność w 
jakieś kwestii, która wymaga podjęcia 
konkretnego działania. Sumienie grupy 
wykształca się, gdy członkowie grupy 
dzielą się pełną informacją, 
indywidualnymi punktami widzenia  
i praktykują zasady AA. Pełna informacja 
wymaga chęci słuchania, z otwartym 
umysłem, opinii większości.



To nie jest gra słów – to bardzo ważna kwestia dla członków AA, którzy 
uczestniczą w formowaniu sumienia grupy, by mieli pewność, że 

ostateczna decyzja jest podejmowana przez wykształcone sumienie 
grupy i wyraża jedność.

Jedność



W sprawach dotyczących sumienia grupy każdy członek 
AA ma tylko jeden głos, najlepiej by był on wyrażony  

w jego grupie domowej – macierzystej. Idea jest prosta, 
na tej samej zasadzie, jak gdy mieszkańcy miasta 

wybierają swojego burmistrza. Nie jadą potem do innego 
miasta i nie biorą udziału w tamtejszych wyborach.



Tradycja II: „Dla naszego grupowego celu istnieje tylko jedna ostateczna 
władza – miłujący Bóg, tak jak może On wyrażać Siebie w naszym 

grupowym sumieniu. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami –  
oni nie rządzą.

✓Czy krytykuję osoby pełniące rozmaite funkcje służebne w grupie, 
w komisjach AA i osoby pracujące dla Wspólnoty, czy też ufam im 
i udzielam swojego wsparcia? Jak odnoszę się do nowicjuszy?  
A jak do weteranów?

✓Czy można na mnie całkowicie polegać – nawet w kwestii 
dochowania tajemnicy – gdy chodzi o niesienie posłania AA lub 
wywiązywanie się z innych zadań Wspólnoty?

✓ Czy podejmuję się zrobienia czegoś w AA głównie po to, żeby 
zostać doceniony? Czy oczekuję pochwał za swoje pomysły?



✓ Czy gdy uczestniczę w grupowej dyskusji, to uparcie 
obstaję przy swoim, czy też potrafię ustąpić i uznać 
decyzję sumienia grupy, a następnie z pogodą ducha 
podporządkować się jej w działaniu?

✓Czy, mimo że zachowuję trzeźwość od kilku lat, nadal 
jestem gotów wykonywać uciążliwe i niewdzięczne 
zajęcia w AA?

✓ Czy podczas dyskusji w grupie wymądrzam się na 
temat spraw, w których nie mam doświadczenia i na 
których się nie znam?



TRADYCJA TRZECIA SKUPIA SIĘ NA TYM, KTO 
JEST CZŁONKIEM AA I CZYM JEST GRUPA AA.

CZŁONKOSTWO



TRADYCJA TRZECIA

JEDYNYM 
WARUNKIEM 

CZŁONKOSTWA W 
AA JEST PRAGNIENIE 
ZAPRZESTANIA PICIA



TRADYCJA TRZECIA – 
DŁUGA WERSJA

Członkostwo w AA powinno być 
dostępne dla każdego, kto cierpi z 
powodu alkoholizmu. Nie mamy prawa 
odmówić członkostwa w AA nikomu, kto 
pragnie powrotu do zdrowia. Nie 
powinno ono być uzależnione od 
pieniędzy ani od posłuszeństwa. Nawet 
dwóch czy trzech alkoholików 
spotykających się w celu utrzymania 
trzeźwości może określić się jako grupa 
AA, pod warunkiem że jako grupa nie 
mają żadnych innych powiązań.



Tradycja Trzecia dość specyficznie 
opisuje nasze członkostwo, 
stwierdzając, iż „powinno być 
dostępne dla każdego, kto cierpi z 
powodu alkoholizmu” (nie dla 
każdego, kto cierpi z jakiegokolwiek 
innego powodu). Wydaje się to jasne, 
ale może budzić kontrowersje, jeśli 
nie podejdziemy do tego otwarcie 
i uczciwie.



Jednym z najbardziej pomocnych źródeł 
w literaturze AA odnoszącym się do tej 
kwestii, jest broszura zatytułowana 
„Problemy inne niż alkohol”. Nie mówię 
o tym, by wzbudzać kontrowersje, ale 
sprawa jest ważna i powinna być 
przedyskutowana. Broszura jest 
przedrukiem z artykułu Billa W. z 
magazynu "Grapevine" i przedstawia 
zasady, które zostały potwierdzone 
przez III Konferencję Służb Ogólnych.



W broszurze czytamy: „Problem uzależnienia 
od narkotyków wzbudza w nas najgłębsze 
zainteresowanie i współczucie. Wielu 
członków AA – szczególnie tych, którzy 
doświadczyli podobnego uzależnienia –  
zadaje obecnie pytanie: Co możemy zrobić  
w sprawie uzależnienia od narkotyków,  
w obrębie Wspólnoty i poza nią?  
W broszurce tej znajdują się konkretne 
pytania, które często są zadawane przez 
członków AA i osoby spoza AA.



1.  Czy lekoman lub narkoman, nie będący zarazem alkoholikiem może 
stać się członkiem AA? Odpowiedź brzmi: NIE.

2. Czy osobę taką można przyprowadzić jako gościa na mityng otwarty 
AA w celu zasięgnięcia pomocy i inspiracji? Odpowiedź brzmi: TAK.

3. Jeśli tak, to czy tym uzależnionym od leków i narkotyków 
niealkoholikom (kluczowym słowem jest "niealkoholik") możemy 
sugerować, że mogą stać się członkami AA? Odpowiedź brzmi: NIE.

4. Czy lekoman lub narkoman, który ma prawdziwy problem 
alkoholowy może zostać członkiem AA? Odpowiedź brzmi: TAK



W broszurce tej jest napisane także: „Pewnych rzeczy AA nie 
może zrobić dla nikogo, niezależnie od naszych pragnień 

i sympatii. Naszym podstawowym obowiązkiem jako Wspólnoty 
jest zapewnić przetrwanie nam samym. Dlatego też musimy 

unikać wszystkiego, co odrywa nas od wyłącznego celu 
i wystrzegać się działalności nastawionej na wiele innych celów”.



Czytamy dalej: „Trzeźwość – wolność od 
alkoholu – poprzez naukę i praktykę 12 
Kroków jest jedynym celem grupy AA. Grupy 
wielokrotnie próbowały zajmować się inną 
działalnością i za każdym razem ponosiły 
porażkę. Nauczyliśmy się także, że nie istnieje 
sposób, w jaki moglibyśmy uczynić z nie 
alkoholików członków AA. Musimy ograniczyć 
nasze członkostwo do alkoholików i musimy 
ograniczyć się w grupach AA do naszego 
jedynego celu. Jeśli przestaniemy trzymać się 
tych zasad, niechybnie się rozpadniemy. A jeśli 
się rozpadniemy, to nie będziemy w stanie 
pomóc nikomu”.



Trudne doświadczenia przeszłości, które 
podkreślają wagę Tradycji III są 
udokumentowane w książce „AA wkraczają 
w dojrzałość”. Jest tam opisana historia, gdy 
na początku lat 40. biuro w Nowym Jorku 
poprosiło grupy o przysłanie list warunków 
członkostwa, które obowiązywały na grupach. 
Gdy nadesłano te wszystkie warunki 
członkostwa i umieszczono je na jednej liście, 
stało się jasne, że żaden pojedynczy alkoholik 
na tej planecie nie byłby zdolny zostać 
członkiem AA, włączając w to jego założycieli.



W książce „Przekaż dalej” opisano, jak w 1945 roku

 Bill W. został poproszony przez Barry'ego L. (w latach 
późniejszych napisał on książkę „Życie w trzeźwości”)  

o wzięcie udziału w spotkaniu klubu AA w Nowym Jorku.

Bill przekonał grupę, by przyjęła czarnoskórego człowieka, 
byłego więźnia, z tlenionymi włosami, noszącego kobiece 
ubrania i makijaż. Ten człowiek przyznał, że jest również 

„zaprzyjaźniony z heroiną”. Kiedy zapytano Billa, co z tym 
wszystkim zrobić, Bill odpowiedział pytaniem: „Czy 

człowiek ten przyznał, że jest pijakiem?”. Odpowiedź 
brzmiała: „Tak”. Wtedy Bill odparł: „Dobrze, myślę, że to 
jest wszystko, o co możemy go zapytać”. Mimo że ten 
człowiek szybko zniknął za horyzontem, jego obecność 
stworzyła precedens, na którym opiera się Tradycja III.



✓ W jaki sposób stajesz się członkiem 
grupy AA?

✓ "Jedynym warunkiem członkostwa 
jest pragnienie zaprzestania picia".

✓ Jesteś członkiem AA, jeśli sam to 
postanowisz.



Jaka jest różnica pomiędzy otwartym 
a zamkniętym mityngiem AA? Cel 
istnienia wszystkich grup opisany jest  
w Preambule, która zaleca, by członkowie 
AA dzielili się doświadczeniem, siłą  
i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny 
problem i pomagać innym  
w wyzdrowieniu z alkoholizmu.  
W tym celu grupy AA mają zarówno 
zamknięte, jak i otwarte mityngi.



Zamknięte mityngi są tylko 
dla członków AA – dla tych, 
którzy uważają, że maja 
problem z piciem i mają 
pragnienie, by przestać pić. 

Niniejszy mityng jest mityngiem zamkniętym Anonimowych Alkoholików. W wyrazie poparcia dla 
jedynego celu AA, uczestnictwo w mityngach zamkniętych ograniczone jest do osób, które pragną 

nie pić. Jeśli uważacie, że macie problem alkoholowy, miło jest nam Was powitać. Prosimy wszystkich 
uczestników, aby ograniczyli swoje wypowiedzi do problemów związanych z alkoholem.



Otwarte mityngi AA są 
dostępne dla każdego, kto 
jest zainteresowany 
Wspólnotą Anonimowych 
Alkoholików. Mityngi otwarte 
i zamknięte prowadzone są 
przez członków AA, którzy 
sami określają format swoich 
mityngów.

Niniejszy mityng jest mityngiem otwartym Anonimowych Alkoholików. Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych,  
a zwłaszcza nowoprzybyłych. Chcąc pozostać w zgodzie z jedynym celem Wspólnoty oraz naszą trzecią Tradycją, która 

stanowi, że jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia, prosimy wszystkich uczestników, aby 
ograniczali swoje wypowiedzi do problemów związanych z piciem alkoholu oraz doświadczeniami na drodze do 

wyzdrowienia z alkoholizmu.



CZYM JEST 
GRUPA AA? 

Członkostwo w AA powinno być 
dostępne dla każdego, kto cierpi z 

powodu alkoholizmu. Nie mamy prawa 
odmówić członkostwa w AA nikomu, kto 

pragnie powrotu do zdrowia. Nie 
powinno ono być nigdy uzależnione od 
pieniędzy ani od posłuszeństwa. Nawet 

dwóch czy trzech alkoholików 
spotykających się w celu utrzymania 

trzeźwości może określić się jako grupa 
AA, pod warunkiem, że jako grupa nie 

mają żadnych innych powiązań. 



Tradycja III: Jedynym warunkiem członkostwa 
w AA jest pragnienie zaprzestania picia

✓Czy z góry osądzam w myślach niektórych nowicjuszy, 
prorokując, że nie uda im się wytrzeźwieć?

✓Czy istnieje taki typ alkoholika, którego w głębi duszy 
wolałbym nie mieć w swojej grupie?

✓Czy przyjmuję postawę sędziego, który ma prawo orzekać 
o domniemanej szczerości lub nieszczerości wypowiedzi  
i wysiłków nowicjusza?



✓ Czy nadmiernie imponują mi uczestniczące w mityngach osoby  
o wysokiej pozycji, znane publicznie itp.? A lekarze, duchowni, byli 
więźniowie? Czy też potrafię odnosić się do nich naturalnie  
i traktować ich po prostu jako ludzi chorych, podobnych do mnie 
samego?

✓ Czy gdy ktoś zjawia się w AA, potrzebując informacji lub pomocy 
(choć być może nie potrafi poprosić o nie wprost), ma dla mnie 
istotne znaczenie to, jak taka osoba zarabia na życie, z jakiej 
dzielnicy pochodzi, jak ma urządzone mieszkanie albo to, czy już 
przedtem zetknęła się z AA? Albo jakie ma inne problemy?

✓ Czy pozwalam, aby takie czynniki, jak język, religia (albo jej brak), 
rasa, wykształcenie, wiek osoby potrzebującej pomocy wpływały 
na to, czy i w jaki sposób niosę jej posłanie?



Gwarancja VI – wiele uwagi poświęcono wyjątkowej swobodzie, jaką Tradycje AA 
dają poszczególnym członkom wspólnoty i grupom; za nieprzestrzeganie zasad AA 
nie są wymierzane żadne kary; na członków nie nakłada się opłat, ani nie obciąża 

należnościami – wszystkie składki są dobrowolne; nikt nie może zostać wyrzucony  
z AA – członkostwo zawsze jest wyborem indywidualnym; każda grupa AA prowadzi 
swoje sprawy wewnętrzne zgodnie z własnym życzeniem – wymaga się od niej tylko 
tego, aby powstrzymała się od działań, które mogłyby zaszkodzić Wspólnocie AA jako 

całości; wreszcie zaś każda grupa alkoholików zbierających się w dążeniu do 
trzeźwości może nazywać się grupą AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają 

innego celu ani nie mają innych powiązań.



W krótkiej wersji Tradycji 
Czwartej czytamy: „Każda grupa 

powinna być niezależna we 
wszystkich sprawach, z wyjątkiem 
tych, które dotyczą innych grup 

lub AA jako całości".

Tradycja Czwarta
Autonomia

Grupa AA „Pączek Róży”
Przyłącz się do grupy AA „Pączek Róży”!
Piwo za darmo na Twoim pierwszym mityngu!
Nie jesteśmy anonimowi – jesteśmy dumni!



We wszystkich swoich sprawach żadna grupa AA nie 
powinna być odpowiedzialna wobec żadnej innej władzy 

poza własnym grupowym sumieniem. Gdy jednak jej plany 
dotyczą również dobra pobliskich grup, powinna 

skonsultować się z tymi grupami. Żadna grupa, rada 
regionalna, ani żadna osoba nie powinni nigdy podejmować 
działań, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na AA 

jako całość bez uprzedniego porozumienia się z Radą 
Powierników. W takich sprawach nasze wspólne dobro jest 

najważniejsze.

Tradycja Czwarta – długa wersja



W marcu 1948 r. w artykule 
opublikowanym w magazynie 
"Grapevine" Bill W. napisał, że długa 
wersja Tradycji Czwartej powtarza  
i podkreśla duchowe zasady zawarte w 
Tradycji Pierwszej i Drugiej.  
W Tradycjach spotykamy wiele 
powtórzeń. Nie zawsze jest to jasno 
czytelne w krótkiej wersji Tradycji, 
bardziej widoczne jest w dłuższej 
wersji.



Rozdział z książki 12&12 dotyczący Tradycji 
IV stwierdza, że na przestrzeni lat zdarzyły 
się wszelkie możliwe wypaczenia 12 Kroków  
i 12 Tradycji. Było to nieuniknione, zważywszy, 
że my alkoholicy jesteśmy skrajnym 
przykładem zbuntowanej samowoli. Jednak 
dzięki tym wypaczeniom powstał zbiór 
doświadczeń, prób i błędów, który może 
przynieść korzyść wszystkim.



Każda grupa ma prawo się mylić i może wypracować swoje własne 
zwyczaje, formaty spotkań, strukturę służb i wiele innych rzeczy. Ale wolność 
wymaga również odpowiedzialności. W innym przypadku staje się anarchią. 

Każda grupa jest odpowiedzialna za unikanie wszelkich działań, które 
mogłyby zaszkodzić innym, czy jest to nasze wspólne dobro, inna grupa lub 

pojedynczy członek AA. Takie sytuacje miały miejsce.  
W innym przypadku ta Tradycja byłaby niepotrzebna. 



W "AA wkraczają w dojrzałość" jest 
napisane: „Tradycje AA zawierają 

domniemanie, że nasza Wspólnota ma swoje 
grzechy. Przyznajemy, że jako Wspólnota 

mamy wady charakteru i te wady nieustannie 
nam zagrażają”. 

Doświadczona grupa rozumie, że Tradycje to nie 
szczegóły techniczne. Są to sprawdzone 

wskazówki, które umacniają główny cel wszystkich 
grup AA, a także sposób na utrzymanie harmonii  

i jedności grupy. 



Tradycja III zezwala, by dwóch lub trzech 
alkoholików spotykających się celu 
utrzymania trzeźwości robiło to  
w dowolny sposób. Mogą nie zgadzać 
się z którąkolwiek lub ze wszystkimi 
zasadami AA i nadal nazywać się grupą 
AA. Tak naprawdę każdy członek AA 
może nie zgadzać się z którąkolwiek lub 
ze wszystkimi zasadami AA i nadal 
nazywać siebie członkiem Wspólnoty AA.



Może to brzmieć ryzykownie, ale tak 
naprawdę nie jest groźne. Bill W. 
napisał w „AA wkraczają w 
dojrzałość”, że tego rodzaju wolność 
uniemożliwia AA stanie się skostniałym 
zestawem dogmatycznych (lub 
sztywnych) zasad, których nie można 
zmienić, nawet jeśli byłyby ewidentnie 
błędne. To nasza wspaniała 
„demokratyczna anarchia”, która 
posiada mechanizmy wewnętrznej 
kontroli i sposoby samodzielnego 
rozwiązywania problemów.



Przykładowo rozdział z 12&12 
dotyczący Tradycji IV opisuje historię 
grupy z wczesnych lat AA, której wielkie 
plany – zgodnie z przewidywaniami –
spaliły na panewce. Ale jest i szczęśliwe 
zakończenie. W rozdziale pojawia się 
“zasada nr 62”, mówiąca: “Nie traktuj 
sam siebie, do cholery, tak strasznie 
poważnie”. W późnych latach 30.  
XX wieku pewna grupa postanowiła 
zaangażować się we wszystko. Mieli 
ekstrawaganckie marzenia budowy 
wielkiego centrum dla alkoholików, 
który to pomysł będą chciały 
naśladować wszystkie inne grupy. 



Na parterze miałyby odbywać się 
mityngi. Na pierwszym piętrze byłby 
detoks oraz kasa zapomogowo-
pożyczkowa na spłatę zaciągniętych 
po pijanemu długów. Drugie piętro 
zajmowałby ośrodek edukacyjny.  
A to byłby dopiero początek...



Jak zwykle w takich przypadkach, 
ton całemu przedsięwzięciu nadawał 
jeden człowiek, który okazał się 
super-organizatorem. Napisał do 
Fundacji w Nowym Jorku prośbę o 
udzielenie zezwolenia dla swoich 
wielkich planów. Fundacja odpisała, 
że nie ma prawa nadawania statusu 
filii oraz ostrzegła, że wszystkie inne 
pomysły podobne do zamierzeń 
super-organizatora zakończyły się 
fiaskiem.



Zupełnie niespeszony super-
organizator założył trzy firmy, na 
których czele stanął on sam. 
Dodatkowo wyznaczył siebie jako 
kierownika klubu. Wszystko to 
wymagało dużych ilości pieniędzy,  
i to cudzych pieniędzy. Aby 
utrzymywać wszystkich na właściwej 
ścieżce organizatorzy przyjęli 61 
różnych zasad i regulacji.



Po pewnym czasie zapanował 
chaos. Super-organizator i inni 
członkowie osiągnęli punkt,  
w którym żałowali, że nie 
posłuchali opartych na 
doświadczeniu rad Fundacji AA.  
Po przyznaniu się do porażki  
i wysłaniu listu do Fundacji  
w Nowym Jorku, narodziła się 
sławna zasada nr 62: “Nie traktuj 
sam siebie, do cholery, tak 
strasznie poważnie”.



12&12 mówi, że w ramach Tradycji IV grupa 
skorzystała z prawa do błędu. Co więcej, 
wyświadczyła ona wielką przysługę 
Anonimowym Alkoholikom, stosując z pokorą 
wnioski wyciągnięte z tej lekcji. Nawet główny 
architekt i super-organizator potrafił śmiać się 
z siebie, stojąc na ruinach swoich marzeń.  
Bill opisał to jako objaw najwyższej pokory.



Tradycja IV: Każda grupa powinna być niezależna 
we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które 

dotyczą innych grup lub AA jako całości

✓Czy upieram się, że istnieje tylko kilka właściwych 
sposobów postępowania w AA?

✓Czy moja grupa zawsze bierze pod uwagę dobro całej 
Wspólnoty AA? Pobliskich grup? Samotników na Alasce? 
Internacjonalistów na środku oceanu? Grup z Rzymu czy 
El Salvador?

✓Czy kwestionuję postępowanie innych członków, kiedy 
różni się od mojego? Czy też uczę się od nich?



✓ Czy biorę pod uwagę, że dla osób spoza 
Wspólnoty, którzy wiedzą, że należę do AA, mogę 
w pewnym stopniu reprezentować ukochaną 
Wspólnotę?

✓Czy jestem skłonny pomóc nowicjuszowi zrobić 
wszystko – wszystko według jego miary, nie mojej – 
aby pozostał trzeźwy?

✓ Czy dzielę się moją wiedzą o narzędziach AA  
z innymi członkami, którzy mogli jeszcze o nich nie 
słyszeć?



TRADYCJA PIĄTA 

KAŻDA GRUPA MA JEDEN 
GŁÓWNY CEL – NIEŚĆ 

POSŁANIE ALKOHOLIKOWI, 
KTÓRY WCIĄŻ JESZCZE CIERPI



Tradycja Piąta – długa wersja
Każda grupa AA powinna stanowić duchową całość, 

mającą tylko jeden główny cel – nieść posłanie 
alkoholikowi, który jeszcze cierpi



Prędzej czy później, każdy członek AA 
uczy się, że pozostanie trzeźwym to 
najwyższy priorytet. Jeśli poniesiemy 
porażkę w tej sprawie, nie osiągniemy 
sukcesu w żadnej innej. Piąta Tradycja 
sugeruje, że główny cel grupy powinien 
być najwyższym priorytetem, ponieważ 
jeśli w tym poniesie porażkę, to nie 
osiągnie sukcesu w niczym innym. 
Nauka wyniesiona z Zasady nr 62  
w Tradycji IV pokazuje, że 
prawdopodobnie wszystkie najgorsze 
doświadczenia AA zaczęły się od jak 
najlepszych intencji.



Broszura „Ilustrowane 12 Tradycji” 
opisuje przykład grupy, która tak 
jak grupa Zasady nr 62, chciała 
zbudować Centrum Informacji o 
Alkoholizmie, aby przekazywać 
posłanie. Pokusa jest zrozumiała  
i była ona nawet większa wtedy, 
kiedy Tradycje spisano po raz 
pierwszy, ponieważ opinia 
publiczna nie była świadoma tego, 
że alkoholizm jest chorobą. Pewne 
rzeczy znacznie się zmieniły od 
tamtego czasu.



Obecnie bardzo sprawnie 
działające agencje, zarówno 
prywatne, jak i państwowe, 
przejęły zadanie edukacji opinii 
publicznej o alkoholizmie. To nie 
jest celem AA. Te prywatne  
i państwowe agencje są 
przyjaciółmi AA, a Tradycja VI 
wyznacza granicę tej przyjaźni  
i współpracy.



W 12&12 jest napisane: „Jeśliś szewcem 
został, wytrwaj w szewstwie!". Lepiej robić 
jedną rzecz doskonale, niż wiele źle. To 
temat przewodni Tradycji V. Mówi ona 
również o tym, że grupa AA nie powinna być 
agencją opieki społecznej lub agencją 
pożyczkową. Członek AA może pożyczyć 
innemu kilka dolarów na posiłek lub może 
nawet zaprosić pechowego alkoholika, aby 
był tymczasowym gościem w jego domu. Ale 
grupa AA nie jest przyjazną firmą finansową 
ani departamentem opieki społecznej, ani 
agencją nieruchomości, ani agencją 
zatrudnienia, ani firmą taksówkową itp., itd.



Jeszcze jedna ważna rzecz – kwestia, która może 
być niebezpieczna. Członkowie AA nie powinni 
przyznawać sobie honorowych stopni medycznych. 
Jeżeli jakikolwiek członek AA uważa, że jego 
zdrowienie na 12 Krokach i długość okresu 
abstynencji kwalifikuje go do zachowywania się 
jak lekarz i sugerowania, co ktoś powinien lub nie 
powinien robić z medycznego punktu widzenia, to 
bawi się czyimś życiem, a konsekwencje mogą być 
absolutnie tragiczne. Osobiście byłem świadkiem 
przypadków, w których jeden uczestnik AA 
powiedział drugiemu, żeby przestał przyjmować 
leki, które przepisał mu lekarz, a rezultat był 
katastroficzny.



AA opublikowało broszurę zatytułowaną 
"Uczestnik AA, leki i inne środki odurzające". 
Bardzo radziłbym ją przeczytać. Jest to raport 
grupy lekarzy, którzy są również członkami AA. 
Omawia zarówno korzyści, jak  
i niebezpieczeństwa związane z używaniem 
leków na receptę, a także tych dostępnych bez 
recepty. I robi to w bardzo wyważony i oparty 
na doświadczeniu sposób.



Moje doświadczenie, siła i nadzieja 
związane z Krokami, Tradycjami  
i Koncepcjami AA nie kwalifikują mnie do 
bycia lekarzem, teologiem, doradcą 
małżeńskim, doradcą finansowym czy 
kimkolwiek innym. Kwalifikują mnie jedynie 
do bycia wyleczonym alkoholikiem niosącym 
przesłanie AA, pragnącym wspólnoty 
członkiem AA i członkiem AA, który chce 
spłacić to, co otrzymał za darmo.



Jednak czasem ten dziwny, wywrócony do góry nogami 
sposób myślenia pojawia się wśród członków AA, kiedy 
próbują oni przekształcić osobiste doświadczenia  
w kwalifikacje i stać się kimś, kim nie są. Może to być nieco 
dziwaczne. Na przykład, jeśli rozwiodłem się kilkanaście razy, 
to nie kwalifikuje mnie to do działania jako doradca 
małżeński, oznacza to raczej, że zawiodłem jako mąż. Jeśli 
byłem pacjentem w ośrodku terapeutycznym kilkanaście razy, 
to nie kwalifikuje mnie to do zachowywania się jak ekspert 
medyczny w dziedzinie leczenia alkoholizmu, ale oznacza, że 
poniosłem porażkę jako pacjent. Jeśli złożyłem wniosek  
o upadłość kilkadziesiąt razy, to nie kwalifikuje mnie to do 
występowania w roli doradcy finansowego, to znaczy, że 
poniosłem porażkę w zarządzaniu pieniędzmi. Albo jeśli 
trafiłem do więzienia kilkanaście razy, to nie kwalifikuje mnie 
to do bycia adwokatem, ale oznacza, że zawiodłem  
w przestrzeganiu prawa. Mógłbym ciągnąć tę listę w 
nieskończoność.



W 12&12 i Wielkiej Księdze jest 
wyjaśnione, dlaczego skupienie się na 
głównym celu jest tak ważne dla AA.  
Ze względu na to, że nikt inny nie potrafi 
pomóc osobie z problemem alkoholowym 
tak, jak drugi alkoholik. Nikt inny nie jest 
w stanie przekazać w zwyczajnej 
rozmowie tego dziedzictwa wyzdrowienia 
i wspólnych doświadczeń. Jest też inny 
ważny powód dla naszego jedynego 
celu. Wielkim paradoksem AA jest to, że 
zdajemy sobie sprawę, iż nie możemy 
zachować cennego daru trzeźwości, jeśli 
nie będziemy się starali go przekazać 
dalej.



W 1955 r. Bill W. napisał, że niektórzy 
ludzie przewidują, iż AA może stać się 
awangardą duchowego przebudzenia na 
całym świecie. Jednak aż takie uznanie 
mogłoby okazać się dla nas zgubą, 
gdybyśmy uwierzyli, że jest to prawdziwy 
cel istnienia AA. Dlatego nasze 
stowarzyszenie będzie roztropnie trzymać 
się swojego jedynego celu: niesienia 
posłania alkoholikowi, który wciąż cierpi. 
Oprzyjmy się dumnemu założeniu, że skoro 
Bóg pozwolił nam tak dobrze radzić sobie 
w tym jednym obszarze, naszym 
przeznaczeniem jest przekazywać tę 
zbawczą łaskę wszystkim.



Tradycja V: Każda grupa ma jeden główny 
cel – nieść posłanie alkoholikowi, który 

wciąż jeszcze cierpi

✓ Czy kiedykolwiek wykręcałem się, mówiąc: "Nie 
jestem grupą, więc ta czy inna Tradycja mnie nie 
dotyczy"?

✓Czy jestem gotów stanowczo wyjaśnić nowicjuszowi, 
jakiej pomocy nie udziela AA, nawet jeśli będzie na 
mnie wściekły, że nie chcę mu udzielić pożyczki?

✓ Czy domagałem się od innego członka AA przysługi 
lub pieniędzy tylko dlatego, że jestem jego kumplem 
alkoholikiem?



✓Czy jestem skłonny przeprowadzić nowicjusza 
przez 12 Kroków bez względu na to, czy 
będę z tego miał jakąkolwiek korzyść?

✓Czy pomagam swojej grupie w każdy 
możliwy sposób, aby mogła wypełniać swój 
główny cel?

✓Czy pamiętam, że Anonimowi Alkoholicy z 
długim stażem także mogą być alkoholikami, 
którzy jeszcze cierpią? Czy próbuję zarówno 
im pomóc, jak i uczyć się od nich?



Tradycja Szósta 
Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować  

ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani 
zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy 

związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie 
odrywały nas od głównego celu



Tradycja Szósta – długa wersja 
Problemy związane z pieniędzmi, własnością i władzą mogą z łatwością odwieść nas 
od naszego głównego celu duchowego. Dlatego uważamy, że znaczący majątek, który 

okaże się naprawdę potrzebny dla AA powinien być osobno zarejestrowany 
i zarządzany, dzięki czemu oddzieli się sprawy materialne od duchowych. Grupa AA, 

jako taka, nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające 
działalność AA, na przykład kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub 

administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie 
potrzeby grupy mogły swobodnie z nich zrezygnować. Instytucje te nie powinny 
używać nazwy AA. Zarządzanie nimi powinno spoczywać jedynie w rękach tych 

ludzi, którzy je finansują. Jeśli chodzi o kluby, to zwykle preferujemy, by kierowali 
nimi członkowie AA. Szpitale i inne zakłady rehabilitacyjne powinny natomiast 

pozostawać całkowicie poza obrębem AA i mieć właściwy nadzór medyczny. Chociaż 
grupa AA może współpracować z kim zechce, współpraca ta nigdy nie może 

przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją, 
nie może też jej popierać. Grupa AA nie może z nikim się wiązać.



Podobnie, jak było przy Tradycji V, rozdział o Tradycji VI w 12&12 opowiada, 
 że w chwili, gdy uczestnicy AA zrozumieli, że mają odpowiedź na alkoholizm, 

stało się dla nich jasne (lub też tak im się wtedy wydawało), że mają też 
odpowiedź na wiele innych problemów. W rozdziale tym opisano wiele 

wspaniałych pomysłów i to, jak wszystkie po kolei upadły. Rezultatem tych 
doświadczeń było głęboko zakorzenione przekonanie, że "w żadnych 

okolicznościach AA nie może poprzeć żadnego związanego z nim 
przedsięwzięcia, bez względu na to, jak jest ono dobre. AA nie może być 
wszystkim dla wszystkich ludzi, ani nawet nie powinno tego próbować".



W kontaktach z zewnętrznymi 
przedsięwzięciami zasadą AA jest 
"współpraca, ale nie przynależność".  
Grupa współpracuje, na przykład,  
z ośrodkami leczenia lub z sądami, 
potwierdzając uczestnictwo na mityngach. 
Prowadzi również mityngi w ośrodkach 
leczenia i więzieniach. Członkowie AA 
zatrudnieni w ośrodkach leczenia występują 
w dwóch rolach, ale Tradycja VI 
przestrzega ich, żeby nie pełnili ich 
równocześnie. W pracy mogą być 
doradcami ds. alkoholizmu; nie są oni 
jednak "doradcami AA". Na mityngach są 
po prostu członkami AA, a nie ekspertami 
od alkoholizmu.



Tradycje V i VI podkreślają, że chętnie współpracujemy właściwie  
z każdym, ale nie wiążemy się z nikim. Należy unikać nawet pozorów 

powiązania z jakąkolwiek organizacją zewnętrzną.  
Grupa spotykająca się w zakładzie poprawczym, leczniczym lub  

w kościele nie powinna używać nazwy instytucji w nazwie grupy. Daje 
to jasno do zrozumienia, że grupa nie jest związana z daną instytucją,  

a jedynie wynajmuje od niej miejsce na spotkania.



Nasze sumienie grupowe AA, wyrażone przez 
Konferencję Służb Ogólnych, zaleciło, aby spotkania 

typu: "rodzinne", "podwójne kłopoty", "alkohol i leki" nie 
były wymieniane w spisach mityngów AA. Użycie słowa 

"rodzina" może spowodować mylenie AA z grupami 
rodzinnymi Al-Anon, wspaniałą wspólnotą, ale całkowicie 

odrębną od AA.



Wezwaniem zawartym w długiej formie 
Tradycji VI jest "oddzielenie tego, co 
materialne od tego, co duchowe". Aby 
uniknąć problemów związanych  
z pieniędzmi, własnością i prestiżem, 
większość grup nauczyła się trzymać 
swojego głównego celu i pozostawić 
takie rzeczy jak prowadzenie klubu 
oddzielnym firmom, spoza AA.  
Z tego powodu General Service Office 
nie przyjmuje składek bezpośrednio od 
klubów. Jednak przyjmuje datki od grup, 
które wynajmują przestrzeń na spotkania 
w tych klubach.



Jednym z bardzo istotnych 
powodów unikania zewnętrznej 
przynależności jest to, że jest 
bardzo dużo do zrobienia 
wewnątrz AA. Wspólnota AA 
działa w ponad 60 000 grup  
w USA i w Kanadzie oraz ponad 
100 000 grup na całym świecie. 
AA jest aktywne w ponad 150 
krajach, a liczba członków na 
całym świecie szacowana jest na 
ponad dwa miliony.



Mimo że liczby te wyglądają imponująco, 
badania przeprowadzone przez przyjaciół 
AA, medyków oraz przez instytuty zdrowia 
rządu USA, szacują, że w samych Stanach 
Zjednoczonych jest ponad 18 milionów osób 
pijących w sposób problematyczny.  
Każdy, kto myśli, że narkotyki są większym 
problemem niż alkohol, jest w wielkim błędzie. 
Te same agencje medyczne i rządowe szacują 
liczbę narkomanów w USA na około  
6 milionów. Te 18 milionów osób pijących 
problematycznie, i to sam alkohol, nie w 
połączeniu z innymi substancjami, przewyższa 
liczbę narkomanów 3 do 1.



Tak więc główny cel AA, jakim jest niesienie posłania 
alkoholikom, którzy wciąż cierpią, wciąż ma ogromną populację 

docelową, która jeszcze nie usłyszała tego przesłania.



Tradycja VI: Grupa AA nigdy nie powinna 
popierać, finansować ani użyczać nazwy AA 
żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym 

przedsięwzięciom, ażeby problemy związane  
z finansami, majątkiem lub prestiżem nie 

odrywały nas od głównego celu

✓ Czy ja i moi kumple z grupy powinniśmy zrobić zrzutkę, 
aby ufundować kilka łóżek AA w pobliskim szpitalu?

✓ Czy grupa mogłaby wynająć mały lokal na swoje 
spotkania?



✓Czy wszyscy służebni i członkowie naszego klubu 
AA znają "Wytyczne dla klubów" (które są 
dostępne za darmo w GSO)?

✓Czy rzecznik naszej grupy powinien zasiadać  
w komisji doradczej burmistrza ds. alkoholizmu?

✓Niektórzy alkoholicy chcą być członkami AA tylko 
pod warunkiem, że w klubie będzie dostępny 
telewizor i sala do gry w karty. Jeśli to jest 
konieczne, by nieść im przesłanie, czy powinniśmy 
mieć te udogodnienia?



Tradycja Siódma 
Każda grupa AA powinna być całkowicie 

samowystarczalna i nie przyjmować dotacji  
z zewnątrz



Tradycja Siódma – długa wersja 

Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane 
z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że każda grupa 
wkrótce powinna osiągnąć ten ideał. Uważamy, że wszelkie publiczne 
starania o pieniądze, prowadzone przez grupy, kluby, szpitale czy inne 

instytucje zewnętrzne, w trakcie których korzystano by z nazwy 
„Anonimowi Alkoholicy", są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, 

że przyjmowanie sporych darów z jakiegokolwiek źródła lub dotacji 
pociągających za sobą jakiekolwiek zobowiązania jest niemądre. Niepokoi 

nas także fakt, że w AA gromadzone są nadmierne fundusze, ponad 
rozsądną rezerwę, niesłużące określonemu celowi AA. Doświadczenie 
przekonało nas wielokrotnie, że nic tak skutecznie nie niszczy naszego 

duchowego dziedzictwa, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę.



W 12&12 napisane jest, że żadna 
Tradycja AA nie rodziła się w takich 
bólach jak Tradycja VII. Kiedy 
chodzi o pieniądze, musimy być 
również praktyczni. Grupa nie może 
organizować spotkań na rogu ulicy. 
Pusty kapelusz na datki z VII 
Tradycji nie napełni dzbanka do 
kawy. Istnieje wiele wydatków 
związanych z utrzymaniem grupy na 
co dzień.



Nie ma żadnych składek ani 
opłat za członkostwo w AA, ale 
zgodnie z Siódmą Tradycją 
grupa może "przekazać 
kapelusz" na pokrycie 
wydatków grupy, a członkowie 
są zachęcani do uczestnictwa 
w składaniu datków.



W 1945 r. zarząd Fundacji AA napisał do Johna  
D. Rockefellera Jr. i innych gości pamiętnej kolacji  
z 1940 roku, że AA nie potrzebuje już ich pomocy 
finansowej. Tantiemy ze sprzedaży Wielkiej Księgi 
mogą utrzymać Dr. Boba i Billa, a składki grup są w 
stanie pokryć wydatki biurowe. Jeśli te byłyby 
niewystarczające, rezerwa zgromadzona ze sprzedaży 
literatury może pokryć deficyt. Darowizny były 
postrzegane przez AA jako pożyczki i były spłacane  
z dochodów ze sprzedaży Wielkiej Księgi.  
To doprowadziło do zasady bycia w pełni 
samowystarczalnymi i odrzucenia wszelkich dalszych 
datków z zewnątrz. Zasada ta później stała się 
podstawą Tradycji VII.



Broszura „Samowystarczalność: 

gdzie łączą się pieniądze i duchowość” 
zawiera sugestie, w jaki sposób grupy 
mogą wspierać niesienie posłania przez 
intergrupę, region, służby krajowe  
i służby światowe.



Członkowie AA mają prawo wnosić 
dobrowolne datki, w pewnych 
granicach ustalonych przez struktury 
AA.

Działalność AA jest samowystarczalna 
na wszystkich poziomach i w każdym 
przypadku odpowiedzialność za 
finansowanie spoczywa na jej 
indywidualnych członkach.



Tradycja VII: Każda grupa AA powinna być 
całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować 

dotacji z zewnątrz

✓ Bądźmy szczerzy: czy naprawdę robię wszystko co w mojej 
mocy, aby pomóc Wspólnocie (mojej grupie, intergrupie, Biuru 
Służby Krajowej AA) zachować  niezależność finansową? Czy nie 
mógłbym wspomóc ich pod koniec mityngu nieco hojniejszym 
datkiem, może także w zastępstwie nowicjusza, którego jeszcze 
nań nie stać? Czyż nie szastałem pieniędzmi, gdy pijany 
przesiadywałem w knajpach?

✓Czy magazyn „Grapevine” powinien odpłatnie zamieszczać 
reklamy wydawnictw i firm farmaceutycznych, aby czerpać 
większe zyski, dzięki czemu rozrósłby się zespół redakcyjny, 
podniósłby poziom edytorski i obniżyła cena za numer tego 
czasopisma?



✓Czy gdyby kiedyś w przyszłości zabrakło funduszy Biuru Służby 
Krajowej, to należałoby pozwolić, aby państwo 
subwencjonowało grupy AA w szpitalach i więzieniach?

✓ Co liczy się bardziej: zebranie większej sumy pieniędzy od 
niewielu uczestników AA czy mniejszej – od wielu?

✓ Czy sprawozdanie skarbnika o stanie finansowym grupy jest 
sprawą istotną? Czy przedstawienie go sam skarbnik uważa za 
konieczne?

✓ Czy mojemu zdrowieniu nie służy bardziej poczucie własnej 
godności niż poczucie, że okazywana mi dobroczynność do 
czegoś mnie zobowiązuje, odbierając mi część niezależności?



TRADYCJA 
ÓSMA 

WSPÓLNOTA 
ANONIMOWYCH 

ALKOHOLIKÓW POWINNA 
NA ZAWSZE POZOSTAĆ 

NIEPROFESJONALNA, LECZ 
NASZE BIURA SŁUŻB MOGĄ 
ZATRUDNIAĆ NIEZBĘDNYCH 

PRACOWNIKÓW



Tradycja Ósma – długa wersja 

Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać 
nieprofesjonalna. Przez profesjonalizm rozumiemy zawodową i odpłatną 

pomoc świadczoną alkoholikom. Możemy jednak zatrudniać alkoholików do 
świadczenia takich usług, do których musielibyśmy zatrudniać 

niealkoholików. Tego rodzaju usługi mogą być należycie wynagradzane. 
Nigdy natomiast nie powinno się płacić za realizowanie Dwunastego Kroku.



Większość z nas wyjaśniała potencjalnym 
członkom Wspólnoty ten fakt, że nie 
otrzymujemy wynagrodzenia za niesienie 
posłania AA. Robimy to, ponieważ jest to 
najlepszy sposób, aby pozostać trzeźwymi 
i jest to wystarczająca zapłata.  

To nie znaczy oczywiście, że pomysł, aby 
stać się profesjonalistą nigdy nie pojawił 
się w umyśle żadnego członka AA.



Gdy AA liczyło sobie zaledwie dwa 
lata, Bill W. otrzymał ofertę pracy jako  
terapeuta bez dyplomu, zresztą za 
bardzo wysokie wynagrodzenie,  
w jednym z nowojorskich szpitali. 

Było to w czasie wielkiej recesji 
gospodarczej, kiedy to wielu ludzi było 
bezrobotnych, a liczba miejsc pracy była 
bardzo ograniczona. Z powodu jego 
alkoholizmu, Bill wraz z żoną Lois od 
wielu lat z trudem wiązali koniec z 
końcem.  
Billowi bardzo zależało na tej pracy.



Wtedy pojawił się duch Drugiej Tradycji: grupa 
członków, która spotykała się w domu Billa,  
utworzyła sumienie grupy i poprosiła go, aby nie 
przyjmował tej oferty pracy, a Bill się zgodził.   
Dla pierwszych członków Wspólnoty stało się jasne, 
że AA nie powinno nigdy prosić ani przyjmować 
zapłaty za niesienie posłania komukolwiek.  
Czy ma to zastosowanie dla członków AA dzisiaj, 
którzy pracują jako doradcy w ośrodkach 
leczenia?  
Odpowiedź brzmi: „Nie” i zostało to wspomniane w 
Tradycji VI. W pracy mogą oni być 
konsultantami od alkoholizmu, nie „konsultantami 
AA", a na mityngach są jednymi z członków AA,  
a nie ekspertami od alkoholizmu.



WYNAGRODZENIE  ZA USŁUGI 
SPECJALNE – PAŹDZIERNIK 1942 

Zarówno Bill W., jak i Dr Bob poświęcili się w pełnym 
wymiarze pracy w AA i nie mieli możliwości zarabiania na 

życie w ramach swoich profesji.  

Jak każdy, potrzebowali oni mieszkania, ubrania i jedzenia, 
a Dr Bob miał dwójkę dzieci na utrzymaniu. 

Bill W. poszukał porady u wspaniałego wczesnego 
przyjaciela AA, ojca Eda Dowlinga, który zasugerował, że 

Bill i Bob z pewnością nie powinni przyjmować pieniędzy za 
niesienie posłania w ramach Dwunastego Kroku, ale powinni 
przyjmować należyte wynagrodzenie za usługi, do których 
musieliby zatrudniać niealkoholików. To później uformowało 

podstawy dla Ósmej Tradycji. 



W miarę wzrostu liczby członków 
AA pojawiały się nowe pytania. 
Intergrupy, regiony i służby krajowe  
początkowo "zatrudniały" 
wolontariuszy. Dzisiaj większość  
z tych struktur ma tyle obowiązków, 
że potrzebni są pełnoetatowi 
pracownicy. Czy ci pracownicy są 
opłacani za wykonywanie pracy 
związanej z 12 Krokiem? 
Odpowiedź ponownie brzmi: Nie.



Tradycja VIII: Wspólnota Anonimowych Alkoholików 
powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze 

biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników

✓ Czy moje własne zachowanie odzwierciedla zasady zawarte  
w Tradycjach? Jeśli nie, co powinienem zmienić?

✓ Czy kiedy narzekam na wskazania zawarte w którejś Tradycji, 
zdaję sobie sprawę, że może to mieć zły wpływ na innych?

✓ Czy za moje wysiłki w AA próbuję czasem uzyskać jakieś 
wynagrodzenie?



✓ Czy staram się być postrzegany w AA jako ekspert od 
alkoholizmu? Detoksów? Spraw medycznych? Kwestii 
społecznych? Ekspert od samego AA? Od tematów związanych  
z psychologią? Lub może z duchowością? Albo, niech mi Bóg 
dopomoże, ekspert od pokory?

✓ Czy staram się zrozumieć, co robią pracownicy AA? Co robią 
pracownicy innych agencji zajmujących się przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi? Czy potrafię jasno rozróżnić te dwie sprawy? 

✓ Czy w moim własnym życiu w AA mam jakieś doświadczenia, 
które ilustrują mądrość tej Tradycji?

✓ Czy poświęciłem wystarczająco dużo uwagi książce "Dwanaście 
Kroków i Dwanaście Tradycji"? A także broszurze "Tradycje AA – 
jak się rozwinęły?".



Tradycja Dziewiąta 
AA, jako takie nie powinno nigdy stać się organizacją, ale 

możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio 
odpowiedzialne wobec tych, którym służą



Tradycja Dziewiąta – wersja długa 

Każda grupa AA powinna mieć możliwe jak najmniej cech organizacji. Rotacja 
wśród liderów jest najlepszym rozwiązaniem. Mała grupa może wybrać swojego 

sekretarza, duża grupa swoją komisję rotacyjną, a grupy w dużym mieście 
komisję centralną lub intergrupę, które często zatrudniają sekretarkę na pełnym 

etacie. Powiernicy Rady Służb Ogólnych są w istocie taką Ogólną Komisją 
Służb AA w Nowym Jorku. 

Są oni upoważnieni przez grupy do zajmowania się sprawami public relations 
całego AA, a także dbają o merytoryczną treść naszego głównego czasopisma 

„AA Grapevine”. Wszyscy ci reprezentanci powinni kierować się duchem 
służby, bo prawdziwi liderzy w AA są jedynie zaufanymi i doświadczonymi 
sługami całej Wspólnoty. Ich stanowiska nie dają im żadnej władzy; oni nie 

rządzą. Warunkiem ich użyteczności jest powszechny szacunek.



Grupy i biura służb 
potrzebują pewnej 
minimalnej formy 
organizacji. Jeśli każdy 

myśli, że ktoś inny kupi 
kawę, to co z tego wyniknie? 
Nie będzie kawy! Aby tego 
uniknąć, jeden lub kilku 
członków grupy zgłasza się 
na ochotnika, by być za to 
odpowiedzialnym.



Przez całą drogę w służbach, 
od zaufanych służebnych 
grupy po Radę Powierników, 
wszyscy, którzy pełnią służby 
w AA, przyjmują na siebie 
odpowiedzialność – nie 
przyjmują władzy.



Bardzo ważną cechą tej organizacji 
jest to, że jest ona reprezentowana 
przez odwróconą piramidę lub 
trójkąt, aby zaznaczyć, że 
najwyższą władzą we Wspólnocie 
AA są grupy AA, a nie Rada 
Powierników, czy Służba Krajowa.   
Służba Krajowa jest również 
zorganizowana w zespoły, aby 
lepiej nieść posłanie AA do wielu 
różnych ludzi i miejsc.

ODRWÓCONA PIRAMIDA 

GRUPY, INTERGRUPY, REGIONY, KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ, 
RADA POWIERNIKÓW



Do wykonywania prac służebnych w grupie 
konieczna jest chęć i działanie członków 
grupy. W grupach AA ci zaufani słudzy 
nazywani są „osobami funkcyjnymi” i są 
zazwyczaj wybierani przez grupę na 
określony czas służby.  

Niektóre grupy mają komitety 
wykonawcze, który najpierw rozpatrują 
sprawy grupowe, a potem zwracają się do 
grupy z prośbą o podjęcie decyzji 
zgodnych z sumieniem grupy. 



Aby grupa mogła nadal nieść 
przesłanie o wyzdrowieniu, konieczne 
jest zorganizowanie i zarządzanie 
kilkoma sprawami. To właśnie dzięki 
połączonym wysiłkom i organizacji 
członków grupy:

• Zapewnione i zorganizowane 
jest miejsce spotkań;

• Zaplanowane są mityngi, ich 
tematy, zapraszani są spikerzy; 

• Zbierane są datki zgodnie z  VII 
Tradycją, opłacane są rachunki i 
wydatki grupy;



• Na stoliku jest literatura zaaprobowana przez 
Konferencję AA; 

• Można zakupić "Biuletyn Zdrój" i otrzymać "Skrytkę 
2/4/3" oraz spisy mityngów grup; 

• Na mityngu dostępna jest kawa i herbata; 
• Zapewnia się pomoc w znalezieniu mityngów AA dla 

alkoholików w okolicy; 
• Odpowiada się na wezwania o pomoc; 
• Problemy grupy są omawiane i rozwiązywane.



Tradycja IX: AA, jako takie nie powinno nigdy 
stać się organizacją, ale możemy tworzyć 

zespoły i komisje bezpośrednio 
odpowiedzialne wobec tych, którym służą

✓ Czy nadal próbuję dyrygować wszystkimi w AA i narzucać swoją wolę?

✓ Czy opieram się przyjętym w AA zwyczajom i obowiązującym 
zasadom, ponieważ odbieram je jako zagrożenie dla mojej wolności?

✓ Czy jestem wystarczająco dojrzały, by zrozumieć znaczenie wszystkich 
elementów Programu i korzystać z nich – chociaż nikt mnie do tego 
nie zmusza – z poczuciem osobistej odpowiedzialności?



✓ Czy podejmując się zrobienia czegoś w AA, ćwiczę przy 
tym cierpliwość i pokorę? 

✓ Czy jestem świadom swojej odpowiedzialności wobec 
wszystkich tych, którym służę w AA? 

✓ Dlaczego żadna grupa AA nie potrzebuje statutu ani 
regulaminu? 

✓ Czy gdy nadchodzi pora, umiem – zresztą z korzyścią dla 
siebie – godnie zrzec się pełnionej w AA służby? 

✓W jaki sposób rotacja osób pełniących różne służby w AA 
wiąże się z anonimowością? A z pokorą?



Tradycja Dziesiąta  
Anonimowi Alkoholicy nie 

zajmują stanowiska wobec 
problemów spoza ich 

wspólnoty, ażeby imię AA nie 
zostało nigdy uwikłane  
w publiczne polemiki

PUBLIC CONTROVERSY



Tradycja Dziesiąta – długa wersja 
Żadna grupa AA ani żaden członek AA 
nie powinni nigdy wyrażać swych opinii 
na temat kontrowersyjnych spraw spoza 
Wspólnoty, a w szczególności na temat 
polityki, ustawodawstwa alkoholowego 
lub sekt religijnych, w taki sposób, który 
mógłby sugerować, że jest to opinia AA. 
Grupy Anonimowych Alkoholików nie 
walczą z nikim, a w tego rodzaju 
sprawach w ogóle nie wyrażają swoich 
opinii.



Towarzystwo imienia Waszyngtona –  
XIX-wieczny ruch alkoholików

2 kwietnia 1840
sześciu alkoholików w Chases Tavern na 

Liberty Street w Baltimore (USA) 



Liberty Street w 
Baltimore (USA) 

dzisiaj 

W poszukiwaniu 
Chases Tavern



Oczekiwali oni od swoich członków 
przyrzeczenia abstynencji  

i uczęszczania na cotygodniowe 
mityngi, na których opowiadano swoje 

historie o piciu i wyzdrowieniu. 

Nie uznawali żadnej religii i byli 
politycznie neutralni. 

Każdy członek tego towarzystwa miał 
szukać cierpiących alkoholików  

i im pomagać. 

Czy nie brzmi to znajomo? 



Towarzystwo imienia 
Waszyngtona odeszło od 
swojego pierwotnego celu, 
jakim była pomoc wciąż 
cierpiącemu alkoholikowi, 
a nieporozumienia, 
niesnaski i kontrowersje 
wokół tematu prohibicji w 
końcu zniszczyły tę grupę.



Milton Maxwell,
powiernik Klasy A,
profesor socjologii

"Towarzystwo  im. Waszyngtona  
wymarło tak doszczętnie, że kiedy 
jakieś 50 lat później, w 1935 roku, 

Bill W. i Dr Bob zaczęli razem 
tworzyć Anonimowych Alkoholików, 
żaden z nich nigdy nie słyszał nawet 

o Waszyngtończykach". 



„Nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć 
w AA żadnych zażartych sporów na 
tematy religijne, polityczne, czy prawne. 
Skoro więc nie kłócimy się o to 
prywatnie, możemy mieć pewność, że 
nie będziemy tego robili też publicznie”.

„Dwanaście Kroków i Dwanaście 
Tradycji", s. 176



TRADYCJA DZIESIĄTA – 
ZASADA NEUTRALNOŚCI

Nie stając po żadnej ze stron, AA nie może stanąć w innej pozycji, 
niż neutralna.

Kiedy AA jest neutralne, nie może mieć racji, albo jej nie mieć,  
nie stwarza też okazji, by problemy oddzieliły je od głównego celu, 

jakim jest niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.   
A kiedy praktykujemy Tradycję Dziesiątą, gwarantujemy  istnienie 

Tradycji Pierwszej – Jedności.



TRADYCJA DZIESIĄTA – 
LISTA KONTROLNA

✓ Czy kiedykolwiek dawałem do zrozumienia, że istnieje jakaś "opinia AA" na 
temat anticolu? Środków uspokajających? Lekarzy? Psychiatrów? 
Kościołów? Szpitali? Więzień? Alkoholu? Rządów federalnych lub 
stanowych? Legalizacji marihuany? Witamin? Al-Anon? Alateen?

✓ Czy mogę uczciwie podzielić się moimi własnymi osobistymi 
doświadczeniami dotyczącymi którejkolwiek z powyższych spraw bez 
stwarzania wrażenia, że przedstawiam "opinię AA"?



✓ Czy miałem podobne doświadczenia w moim życiu?

✓ Czym byłoby AA bez tej Tradycji? Gdzie bym się znalazł?

✓ Czy naruszam tę lub którąś inną Tradycję w  subtelny, być 

może nieświadomy, sposób?

✓ Jak mogę zamanifestować ducha tej Tradycji w moim 

osobistym życiu poza AA? A wewnątrz AA?



TRADYCJA XI

Nasze oddziaływanie 
na zewnątrz opiera się 
na przyciąganiu, a nie 

na reklamowaniu; 
musimy zawsze 

zachowywać osobistą 
anonimowość wobec 
prasy, radia i filmu



Tradycja XI – wersja długa 
 Nasze stosunki ze społeczeństwem powinny opierać się 
na zasadzie osobistej anonimowości. Uważamy, że AA 
powinno unikać sensacyjnej reklamy. Nasze nazwiska  
i zdjęcia jako członków AA nie powinny pojawiać się  
w druku,  być filmowane lub pokazywane  w mediach. 

Nasze oddziaływanie na zewnątrz powinno opierać się na 
zasadzie przyciągania, a nie reklamowania. Nigdy nie 
możemy sami siebie zachwalać. Uważamy, że lepiej 

będzie, gdy będą nas polecać nasi przyjaciele.



Zbyt często anonimowość przedstawiana 
jest jako sekretność.  
AA nie jest tajnym stowarzyszeniem. 
Gdyby tak było, nie mogliby do nas 
dotrzeć alkoholicy, którzy nadal cierpią. 
Tradycja Jedenasta mówi o "osobistej 
anonimowości", a nie o całkowitej 
anonimowości. To zachęca nas, jako 
poszczególnych członków, do zachowania 
powściągliwości, jeśli chodzi o osobiste 
uznanie i ambicję.



Alkoholicy, którzy mają doświadczenie 
zdrowienia poprzez Program 12 Kroków są 
zdecydowanie najmocniejszą  stroną AA.  
Są oni żywym, oddychającym przykładem na to, 
że AA działa i że istnieje rozwiązanie.

W sondażach przeprowadzanych wśród 
członków AA najczęściej udzielaną 
odpowiedzią na pytanie, co sprawiło, że szukali 
pomocy w AA było: „uczestnik AA”.

Ich szanse byłyby nikłe lub żadne, gdybyśmy 
wszyscy pozostawali w całkowitym ukryciu. 



Społeczeństwo otrzymuje informacje o AA 
poprzez wszystkie media komunikacyjne, 
w druku i w eterze. W radiu łatwo jest strzec 
anonimowości członków. Jednak telewizja (która 
nie była w powszechnym użyciu, gdy  były pisane 
Tradycje, w 1946 i 1949 roku) to zupełnie inna 
sprawa. Podobnie jest z medium, które jest 
współczesnym fenomenem i ma potencjał, aby być 
największym wyzwaniem dla anonimowości AA – 
Internetem.  
Jeśli pojawiają się jakieś problemy z 
praktykowaniem Tradycji AA przez członków 
Wspólnoty, najczęściej mają one związek  
z łamaniem osobistej anonimowości, szczególnie  
w literaturze, telewizji i Internecie.



Całkiem niedawno temu pewna 
znana osoba została zatrzymana 
za jazdę pod wpływem alkoholu. 
Programy informacyjne  
w telewizji podchwyciły temat 
jako wielką sensację. Po wyjściu  
z centrum odwykowego ta dobrze 
znana osoba zorganizowała 
konferencję prasową, aby ogłosić, 
że zamierza uczęszczać do AA.



Na domiar złego adwokat tej 
osoby, podając swoje imię  
i nazwisko, ogłosił, że jest 
członkiem AA trzeźwym od ponad 
30 lat.  
Jest to klasyczny przypadek 
wyrzucenia do kosza Tradycji AA 
związanych z anonimowością. 



Broszura AA "Jak rozumieć anonimowość” 
stwierdza: "AA stara się zapewnić, by 
poszczególni jego członkowie pozostali tak 
nierozpoznani i bezpieczni, jak sobie tego 
życzą w kwestii przynależności do 
Wspólnoty (...) Doświadczenie wskazuje, 
że członkowie AA szanują prawo innych 
członków do zachowania własnej 
anonimowości na takim poziomie, na jakim 
sobie tego życzą". 



DR BOB POWIEDZIAŁ, ŻE SĄ 
DWA SPOSOBY NA ZŁAMANIE 
TRADYCJI ANONIMOWOŚCI

✓PODAJĄC SWOJE NAZWISKO NA 
POZIOMIE PUBLICZNYM W PRASIE LUB 
RADIU;  

✓BĘDĄC TAK ANONIMOWYM, ŻE NIE 
MOGĄ CIĘ ZNALEŹĆ INNI PIJACY. 

"DR BOB I DOBRZY WETERANI", S. 264 



ANONIMOWOŚĆ NA POZIOMIE GRUPY

 DR BOB MÓWIŁ TEŻ, ŻE WEWNĄTRZ 
GRUPY KAŻDY JEJ CZŁONEK POWINIEN 
ZNAĆ IMIĘ, NAZWISKO, ADRES I NUMER 

TELEFONU WSZYSTKICH INNYCH 
CZŁONKÓW GRUPY. JEŚLI TE DANE NIE 

SĄ ZNANE, WTEDY JAKO GRUPA 
DZIAŁAMY PONAD POZIOM 

ANONIMOWOŚCI. NIE JESTEŚMY  
W STANIE SŁUŻYĆ SOBIE NAWZAJEM  

W POTRZEBIE.



W 1954 r. aktorka i piosenkarka klubów 
nocnych, Lillian R. (Roth) stała się pierwszą 

z wielu sławnych osób, która złamała 
swoją anonimowość i ogłosiła swoje 

członkostwo w AA. Jej książka (później 
film) "I'll Cry Tomorrow" była narodową 

sensacją. W 1955 r. rola Susan Hayward 
jako Lillian przyniosła jej nominację do 
Oscara. Jednak ważność Tradycji AA 
dotyczących anonimowości została 

potwierdzona przez smutny fakt, że Lillian 
znowu zaczęła pić, co przyniosło AA złą 

sławę w całym kraju. 



Tradycja XI: Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się 
na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze 
zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia  

i filmu

✓Czy czasami promuję AA tak fanatycznie, że 
aż zaczyna się ono wydawać nieatrakcyjne?

✓Czy zawsze dbam o zachowanie tajemnic 
powierzonych mi jako członkowi AA?

✓Czy jestem ostrożny w używaniu nazwisk 
innych AA – nawet wewnątrz Wspólnoty?



✓ Czy wstydzę się tego, że jestem 
wyzdrowiałym alkoholikiem?

✓Jak wyglądałoby AA, gdybyśmy nie 
kierowali się ideami zawartymi w 
Tradycji Jedenastej? Gdzie bym był?

✓Czy moja trzeźwość w AA jest na tyle 
atrakcyjna, że chory pijak chciałby mieć 
to, co mam ja?



TRADITION 
12

TRADYCJA XII 
Anonimowość stanowi 

duchową podstawę 
wszystkich naszych 

Tradycji, przypominając 
nam zawsze, że zasady są 
ważniejsze od osobowości



I wreszcie: my, Anonimowi Alkoholicy, 
wierzymy, że anonimowość ma olbrzymie 

znaczenie duchowe. Przypomina nam  
o tym, że zasady AA są ważniejsze od 

osobowości oraz o potrzebie stosowania 
prawdziwej pokory. Potrzebujemy jej po 

to, by zesłane nam błogosławieństwa  
nigdy nas nie zepsuły i byśmy nigdy nie 

przestali rozmyślać z wdzięcznością  
o Tym, który miłościwie panuje nad nami 

wszystkimi. 

Dłuższa wersja tradycji XII brzmi: 



Kiedy praktykujemy 12 Tradycji, aby 
pracować razem w AA, próbujemy również 

osiągnąć pokorę, zarówno jako indywidualni 
członkowie, jak i jako Wspólnota.  

W 12&12, w eseju na temat Tradycji XII jest 
napisane, że minione doświadczenia AA 

"nauczyły nas, że anonimowość jest prawdziwą 
pokorą w działaniu". Esej kończy się 

stwierdzeniem: "jesteśmy pewni, że pokora, 
wyrażona przez anonimowość, jest 

największym zabezpieczeniem, jakie AA może 
kiedykolwiek mieć".



Tradycja XII przypomina nam również, że mamy coś silniejszego niż 
nasze ludzkie osobowości, na których możemy się oprzeć. Na 
pierwszym miejscu są nasze duchowe zasady – i nie są one naszym 
własnym wymysłem. Odzwierciedlają one wieczne i uniwersalne 
wartości duchowe. Dzięki Tradycji XII, zarówno jako jednostki, jak  
i jako Wspólnota, pokornie uznajemy naszą zależność od Siły 
większej od nas samych. 



Wielka Księga i 12&12 opisują wielokrotnie, 
że duchowym kręgosłupem i fundamentem 
Kroków i Tradycji AA jest pokora. A czym 
właściwie jest pokora? Prosta odpowiedź 

brzmi, że jest to brak pychy i innych trudności, 
które wynikają z tej wady charakteru, 

będącej według 12&12 na czele listy Siedmiu 
grzechów śmiertelnych.



Z osobistego doświadczenia: po tym, jak ukończyłem moje pierwsze podejście 
do Kroku V, pamiętam, jak przytłaczające było uczucie mojego egoizmu  
i skupienia na sobie. Jak na dobrego alkoholika przystało, chciałem to 

natychmiast zmienić. Mój sponsor powiedział mi, żebym poświęcił na to około 10 
lat i naprawdę popracował nad sobą. Nie podobała mi się ta odpowiedź, więc 

nadal naciskałem na niego, żeby znalazł jakieś rozwiązanie. W końcu 
powiedział mi, żebym spróbował zrobić coś miłego dla jednej osoby każdego 
dnia i nikomu o tym nie mówił. Po krótkim czasie przekonałem się, jakie to było 
trudne. Dziś wiem, że trudność, jaką miałem z tym zadaniem, polegała na tym, 
że nie miałem dość pokory, by nie przypisywać sobie zasług za dobre uczynki, 

które starałem się wykonać. Byłem dokładnie tam, gdzie powinienem być,  
a praca w tej dziedzinie miała trwać całe życie. 



✓ "Duchową istotę anonimowości 
stanowi POŚWIĘCENIE. Dwanaście 
Tradycji AA stale wymaga od nas 
poświęcenia celów osobistych w imię 
wspólnego dobra".  
(12&12, s. 183)



W mojej grupie domowej 
rezygnuję z mówienia, jak ma 
przebiegać spotkanie, nawet 
jeśli wydaje mi się, że wiem, 
co jest dla niej najlepsze. Bóg 
wyraża się poprzez sumienie 
grupy.

Jest tylko jeden sposób,  
w jaki można to zrobić i 
to JA powiem Wam jaki.



W MOIM MAŁŻEŃSTWIE REZYGNUJĘ Z OSOBISTYCH PRAGNIEŃ 
NA RZECZ WSPÓLNEGO DOBRA I JEDNOŚCI MAŁŻEŃSTWA.



✓Jak próbuję sobie radzić w dzisiejszym 
świecie? 

✓ Muszę kontynuować praktykowanie 
duchowych zasad, aby móc dogadywać 
się z moimi bliźnimi.  



Znaczenie słowa "anonimowy" to 
również: "nieznany".  
W XII Tradycji, jeśli wstawię słowo 
samopoświęcenie w miejsce słowa 
anonimowość, to będzie to 
brzmiało następująco: 
Samopoświęcenie jest duchowym 
fundamentem wszystkich naszych 
tradycji, zawsze przypominając 
nam, abyśmy stawiali zasady 
przed osobowościami.  
Jeśli mogę przenieść to myślenie 
na wszystkie moje relacje, to nie 
pozostaje mi nic innego, jak zacząć 
praktykować prawdziwą pokorę.



Tradycja XII: Anonimowość stanowi duchową 
podstawę wszystkich naszych Tradycji, 

przypominając nam zawsze, że zasady są 
ważniejsze od osobowości

✓ Dlaczego dobrym pomysłem dla mnie jest przedkładanie 
wspólnego dobra wszystkich członków AA nad dobro 
indywidualne? Co by się ze mną stało, gdyby AA jako 
całość zniknęło?

✓ Kiedy nie ufam obecnym służbom AA, kim chciałbym ich 
zastąpić?



✓ Czy w moich opiniach i uwagach na temat innych AA sugeruję 
inne wymagania dotyczące członkostwa niż chęć pozostania 
trzeźwym?

✓ Czy kiedykolwiek próbowałem nakłonić grupę AA do 
dostosowania się do moich standardów, a nie do ich własnych?

✓Czy jestem osobiście odpowiedzialny za pomaganie grupie 
AA w wypełnianiu jej głównego celu? Jaka jest moja rola?

✓Czy moje osobiste zachowanie odzwierciedla VI Tradycję – 
czy raczej ją podważa?



✓ Czy robię wszystko, co mogę, aby wspierać finansowo AA? 
Kiedy ostatni raz anonimowo podarowałem prenumeratę 
"Grapevine" ("Zdroju")?

✓ Czy narzekam na zachowanie niektórych AA – szczególnie 
jeśli płacą im za pracę dla AA? Kto sprawił, że jestem taki 
mądry?

✓Czy wypełniam wszystkie obowiązki AA w taki sposób, aby 
prywatnie zadowolić nawet moje własne sumienie? 
Naprawdę?

✓ Czy moje wypowiedzi zawsze odzwierciedlają Dziesiątą 
Tradycję, czy też daję krytykom AA prawdziwą amunicję?



✓ Czy powinienem utrzymywać moje członkostwo w AA  
w tajemnicy, czy też ujawniać je w prywatnej rozmowie, gdy 
może to pomóc innemu alkoholikowi (a więc i mnie)? Czy moja 
propozycja AA jest tak atrakcyjna, że inni pijacy chcą ją 
przyjąć?

✓ Jakie jest prawdziwe znaczenie mojej osoby wśród ponad 
miliona AA?

Koniec


