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Aim. To examine whether some aspects of involvement in Alcoholics 
Anonymous (AA) are correlated.

Material & method. The sample consisted of 70 participants of Alcoholics 
Anonymous from Poznań. The research applied questions regarding 
involvement in AA derived from the two most popular research tools 
reflecting duration of the AA membership, frequency of attendance to 
AA meetings in the last year, celebration of the abstinence anniversary, 
spiritual awakening, frequency of being the chairperson of the meetings 
in the last year, regular reading of the AA literature.

Results. The duration of the AA membership, involvement in the “12 Step 
Program”, frequency of the AA meeting attendance, frequency of being 
the chairperson were positively related to one another. A positive correlation 
was noted between the involvement in the “12 Step Program” and the 
abstinence anniversary celebration as well as spiritual awakening.

Conclusions. The longer the alcohol-addicted subjects have been the 
members of AA the more involved they are in the“12 Step Program” and 
more frequently fulfill the role of chairpersons as well as more frequently 
attend the AA meetings. Spiritual awakening is independent from the 
duration of participation in AA and is probably the result of involvement 
in the “12 Step Program”.

Key word: self-help group, AA, involvement in Alcoholics Anonymous, 
alcohol addiction

Cel badań. Sprawdzenie czy poszczególne aspekty zaangażowania 
we wspólnotę Anonimowych Alkoholików (AA) są ze sobą wzajemnie 
powiązane.

Materiał i metoda. Próba składała się z 70 Anonimowych Alkoholików 
z Poznania. W badaniach zastosowano pytania odnoszące się do 
zaangażowania we wspólnotę AA pochodzące z dwóch najpopularniejszych 
narzędzi badawczych takie, jak: długość pobytu w ruchu samopomocy, 
częstotliwość pobytu na mityngach w ostatnim roku, obchodzenie rocznicy 
abstynencji, doświadczenie przebudzenia duchowego, częstotliwość bycia 
prowadzącym mityng w ostatnim roku, regularne czytanie literatury AA.

Wyniki. Zanotowano korelacje pomiędzy długością pobytu w ruchu 
samopomocy, zaangażowaniem w realizację „Programu 12 Kroków”, 
częstotliwością pobytu we wspólnocie AA, częstotliwością bycia 
prowadzącym mityng. Zaangażowanie w realizację „Programu 12 Kroków” 
było pozytywnie związane z rocznicą świętowania abstynencji w ruchu 
samopomocy oraz doświadczeniem przebudzenia duchowego.

Wnioski. Dłuższemu pobytowi w ruchu samopomocy towarzyszy większe 
zaangażowanie w realizację „Programu 12 Kroków”, częstszy pobyt na 
mityngach oraz częstsze ich prowadzenie. Przebudzenie duchowe jest 
niezależne od długości pobytu w ruchu samopomocy i jest prawdopodobnie 
wynikiem zaangażowania w realizację „Programu 12 Kroków”.

Słowa kluczowe: ruch samopomocy, AA, zaangażowanie we wspólnotę 
Anonimowych Alkoholików, uzależnienie od alkoholu
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Wprowadzenie

	 Uzależnienie	od	alkoholu	(alkoholizm)	stanowi	
bardzo	istotny	problem	społeczny.	Liczebność	popula-
cji	osób	uzależnionych	od	alkoholu	w	Polsce	jest	trudna	
do	ustalenia.	W	pierwszej	połowie	lat	80.	XX	w.	sza-
cowano,	że	było	to	około	600-900	tys.	osób.	Od	końca	
lat	 80.	 przyjmuje	 się,	 że	 liczba	 osób	 uzależnionych	
w	Polsce	waha	się	w	granicach	miliona	[1].	Pionierska,	
skuteczna	 próba	 radzenia	 sobie	 z	 tym	 zaburzeniem	
była	związana	z	powołaniem	w	1935	r.	w	Stanach	Zjed-

noczonych	przez	społeczność	ludzi	uzależnionych	od	
alkoholu	ruchu	samopomocy	zwanego	Anonimowymi	
Alkoholikami	(AA)	[2].	Pierwsza	grupa	samopomocy	
powstała	 w	Polsce	 w	 1974	 r.	 w	 Poznaniu	 i	 przyjęła	
nazwę	„Eleusis”	[3].
	 Najbardziej	 popularny	 model	 leczenia	 uzależ-
nienia	od	alkoholu	powstał	w	1946	r.	w	Minnesocie	
(Model	Minnesota)	z	połączenia	doświadczeń	wspól-
noty	AA	i	wiedzy	profesjonalistów.	Pierwszy	ośrodek	
działający	według	założeń	Programu	Minnesota	został	
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założony	przez	Hazelden	Foundation	[1].	W	Polsce	
pewne	aspekty	tego	modelu	zostały	po	raz	pierwszy	
wykorzystane	 w	 połowie	 lat	 80.	 XX	 w.	 w	 Oddziale	
Odwykowym	Instytutu	Psychiatrii	i	Neurologii	w	War-
szawie.	Podstawowymi	założeniami	tego	modelu	są:	
traktowanie	alkoholizmu	jako	choroby	podstawowej	
nie	będącej	przejawem	ani	konsekwencją	innej	choro-
by;	traktowanie	alkoholizmu	jako	choroby	przewlekłej	
postępującej,	śmiertelnej	i	niezawinionej;	przekonanie	
o	wstępnej	motywacji	jako	niekoniecznym	elemencie	
dla	przebiegu	i	wyników	zdrowienia;	uznanie	zaprze-
czenia	 jako	 jednego	 z	 najistotniejszych	 czynników	
choroby;	 traktowanie	 pacjentów	 z	 należytym	 sza-
cunkiem	i	zrozumieniem;	dożywotnia	abstynencja	od	
wszelkich	 środków	 psychoaktywnych;	 prowadzenie	
terapii	w	małych	grupach	oraz	indywidualne	podejście	
do	 każdego	 pacjenta;	 aktywny	 udział	 osób	 najbliż-
szych	w	procesie	terapeutycznym;	wykorzystywanie	
w	terapii	elementów	„Programu	12	Kroków”	i	udział	
w	mityngach	AA	[4].	Adaptacja	tego	sposobu	leczenia	
na	grunt	polski	sprawiła,	że	osoby	uzależnione	trafiają	
do	ruchu	samopomocy	bezpośrednio	bez	udziału	psy-
chologów,	psychiatrów	oraz	pracowników	socjalnych	
zajmujących	 się	 zawodowo	 leczeniem	 alkoholizmu	
w	 szpitalach,	 klinikach	 czy	 gabinetach	 prywatnych	
–	dzięki	 informacjom	i	wiedzy	zaczerpniętej	z	mas-
smediów,	od	rodziny	,	znajomych	czy	przyjaciół	albo	
pośrednio	przy	udziale	tych	pierwszych.	
	 W	literaturze	przedmiotu	można	wyróżnić	klu-
czowe	 elementy	 stanowiące	 zaangażowanie	 w	 ruch	
samopomocy	takie,	jak:	bycie	sponsorem	dla	innego	
członka	 wspólnoty,	 posiadanie	 sponsora,	 doświad-
czenie	 przebudzenia	 duchowego,	 utożsamienie	 się	
ze	wspólnotą	AA,	regularne	czytanie	literatury	AA,	
częstotliwość	pobytu	na	mityngach	w	ciągu	ostatniego	
roku,	 częstotliwość	 prowadzenia	 mityngów	 w	ciągu	
ostatniego	roku,	uczestniczenie	w	90	mityngach	w	cią-
gu	90	dni,	obchodzenie	rocznicy	abstynencji	czy	jego	
najistotniejszy	element	w	postaci	realizacji	„Programu	
12	Kroków”	[5-7].
	 Ze	względu	na	kryterium	uczestnictwa	mityngi	
dzielą	 się	 na:	 1)	 spotkania	 zamknięte,	 w	 których	
mogą	uczestniczyć	tylko	członkowie	ruchu	samopo-
mocy	 i	osoby	 z	 innym	 uzależnieniem	 poszukujące	
wsparcia	 oraz	 2)	 spotkania	 otwarte,	 gdzie	 istnieje	
możliwość	wstępu	dla	wszystkich	zainteresowanych.	
Dodatkowym	 kryterium	 podziału	 mityngów	 jest	
przedmiot	 debat	 poruszanych	 podczas	 spotkania	
[2,8].	Członkowie	wspólnoty	AA	uczestniczą	w	mi-
tyngach	z	różną	częstotliwością.	Im	robią	to	częściej,	
tym	 prawdopodobieństwo	 zachowania	 abstynencji	
ulega	zwiększeniu.	Szczególnie	w	pierwszym	etapie	
zdrowienia	 zwiększenie	 częstotliwości	 uczestnictwa	
w	 mityngach	 wydaje	 się	 jak	 najbardziej	 zasadne.	
Egzemplifikacją	 tej	 reguły	 jest	 zasada	 90	 mityngów	

w	90	dni	–	zgodnie	z	którą	w	trakcie	pierwszych	90	dni	
abstynencji	albo	czlonkowie	ruchu	samopomocy	albo	
członkowie	wspólnoty	AA	są	zachęcani	do	codzienne-
go	uczestnictwa	w	mityngach.	Badania	porównawcze	
wśród	alkoholików	leczonych	od	10	tygodni,	którzy	
zostali	podzieleni	na	3	grupy	badanych	ze	względu	
na	 częstotliwość	 mityngów,	 dowiodły	 istnienia	 róż-
nic	 w	 odniesieniu	 do	 wskaźników	 zaangażowania	
w	ruch	 samopomocy	 [9].	 Ci	 z	nich,	 którzy	 w	 ciągu	
10	tygodni	uczestniczyli	w	mniej	niż	20	mityngach,	
w	porównaniu	z	tymi,	którzy	brali	udział	w	od	21	do	
59	 mityngach,	 częściej	 doświadczali	 nawrotu,	 byli	
mniej	skłonni	zaakceptować	„Siłę	Wyższą”,	rzadziej	
kontaktowali	się	z	innymi	członkami	ruchu	samopo-
mocy	oraz	identyfikowali	się	z	nimi,	rzadziej	czytali	
zalecaną	literaturę	AA	oraz	z	mniejszym	komfortem	
dzielili	 się	 swoimi	 przeżyciami	 podczas	 mityngów.	
Jednostki	należące	do	tej	samej	grupy	w	porównaniu	
z	uzależnionymi	należącymi	do	grupy	korzystających	
z	 zasady	 90	 mityngów	 w	 90	dni,	 czyli	 tych,	 którzy	
wzięli	 udział	 w	 co	 najmniej	 70	 mityngach,	 charak-
teryzowały	się	większą	akceptacją	bezsilności	wobec	
alkoholu,	 częściej	 kontaktowały	 się	 ze	 sponsorem	
oraz	częściej	posiadały	pozytywne	uczucia	związane	
z	prywatną	inwenturą	moralną.
	 Sponsoring	stanowi	indywidualną	formę	wspar-
cia	 udzielaną	 nowemu	 członkowi	 wspólnoty	 przez	
bardziej	 doświadczonego	 uczestnika	 spotkań	 ruchu	
samopomocy.	 Sponsor	 pełni	 odpowiedzialną	 funk-
cję	 wchodząc	 w	 różnorakie	 role	 wobec	 osoby,	 którą	
wspiera	[10,11].	Sponsor	pełni	rolę	mentora,	mistrza,	
przewodnika	duchowego,	korepetytora,	przyjaciela	czy	
wreszcie	starszego	brata	lub	siostry.	Mimo,	że	sponso-
rowanie	mieści	w	sobie	aspekty	wszystkich	tych	ról,	
jest	ono	relacją	jedyną	w	swoim	rodzaju.	Prioryteto-
wym	zadaniem	sponsora	jest	dopomóc	podopiecznemu	
w	zrozumieniu	i	zastosowaniu	w	praktyce	„Programu	
12	Kroków”.	Sponsorowanie	–	to	nieodłączna	część	
przynależności	do	ruchu	samopomocy	i	jedno	z	naj-
bardziej	ubogacających	doświadczeń	wspólnotowych.	
W	relacji	 pomiędzy	 sponsorem	 a	 podopiecznym	
następuje	 uaktywnienie	 zasobów	 obu	 podmiotów	
pozostających	 w	 układzie	 wzajemnej	 pomocy	 oraz	
obustronne	czerpanie	korzyści.	Zarówno	sponsor	jak	
i	podopieczny	 mają	 wspólny	 cel,	 którym	 jest	 utrzy-
manie	abstynencji	 i	dążenie	do	trzeźwości.	Sponsor	
poprzez	analizę	doświadczeń	swojego	podopiecznego	
ma	szansę	kolejny	raz	przeprowadzić	restrukturyzację	
swoich	 przeżyć	 z	 okresu	 picia,	 uniknąć	 idealizacji	
swojej	 przeszłości	 oraz	 umocnić	 się	 w	 przekonaniu	
o	niemożności	kontrolowanego	picia.
	 Kluczowym	 elementem	 powrotu	 do	 zdrowia	
w	oparciu	 o	 udział	 w	 mityngach	 AA	 jest	 realizacja	
„Programu	12	Kroków”.	Jego	treścią	są	zasady	zaczerp-
nięte	 z	 założonej	 przez	 Franka	 Buchmana	 w	1908	r.	
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Chrześcijańskiej	Wspólnoty	Pierwszego	Wieku	zwanej	
Grupą	Oksfordzką	[12].	Poza	przyjętymi	przez	Grupę	
Oksfordzką	 zasadami	 t.j.	 prywatne	 oraz	 publiczne	
wyznanie	swoich	win,	poszukiwanie	w	ciszy	boskiego	
przewodnictwa,	zadośćuczynienia	drugiemu	człowie-
kowi	 za	 wyrządzone	 krzywdy	 i	 straty,	 oraz	 niesieniu	
posłannictwa	 innym	 członkom	 wspólnoty	 [12]	 ele-
mentami	„Programu	12	Kroków”	jest	przyznanie	się	do	
bezsilności	wobec	alkoholu,	oparcie	swojego	zdrowienia	
na	„Sile	Większej”	oraz	Bogu	jak	również	przeprowa-
dzenie	gruntownego	obrachunku	moralnego	[13].

Cel pracy

	 Poznanie	relacji	pomiędzy	realizacją	„Programu	
12	 Kroków”	 i	 długością	 pobytu	 we	 wspólnocie	 AA	
a	innymi	 elementami	 stanowiącymi	 zaangażowanie	
w	ruch	samopomocy	takimi,	jak:	bycie	sponsorem	dla	
innego	członka	wspólnoty,	posiadanie	sponsora,	do-
świadczenie	przebudzenia	duchowego,	utożsamienie	
się	ze	wspólnotą	AA,	regularne	czytanie	literatury	AA,	
częstotliwość	pobytu	na	mityngach	w	ciągu	ostatniego	
roku,	 częstotliwość	 prowadzenia	 mityngów	 w	ciągu	
ostatniego	roku,	uczestniczenie	w	90	mityngach	w	cią-
gu	90	dni,	czy	obchodzenie	rocznicy	abstynencji.

Materiał i metody

	 Badania	 zostały	 przeprowadzone	 w	 listopadzie	
2006	r.	Wzięło	w	nich	udział	70	Anonimowych	Al-
koholików	z	Poznania,	dobranych	w	sposób	 losowy.	
Wszystkie	 osoby	 wyraziły	 zgodę	 na	 wypełnienie	
kwestionariusza.
	 Użyto	grupy	pytań	odnoszących	się	do	zaangażo-
wania	we	wspólnotę	AA	zaczerpniętych	z	dwóch	naj-
bardziej	popularnych	skal	do	badania	tej	zmiennej:

•	w	ilu	mityngach	uczestniczyłeś	w	ciągu	ostatniego	
roku?

•	ile	 mityngów	 prowadziłeś	 w	 ciągu	 ostatniego	
roku?

•	czy	utożsamiasz	się	ze	wspólnotą	AA?
•	czy	kiedykolwiek	uczestniczyłeś	w	90	mityngach	

w	ciągu	90	dni?
•	czy	kiedykolwiek	byłeś	sponsorem	w	ruchu	AA?
•	czy	kiedykolwiek	miałeś	sponsora	w	ruchu	AA?
•	czy	kiedykolwiek	obchodziłeś	rocznicę	abstynen-

cji?
•	czy	w	wyniku	udziału	w	spotkaniach	AA	doznałeś	

przebudzenia	duchowego?
•	czy	 regularnie	 czytasz	 literaturę	 proponowaną	

przez	AA?
•	jak	często	bywałeś	na	mityngu	AA	podczas	ostat-

niego	roku?
•	jak	często	prowadziłeś	mityng	AA	w	ciągu	ostat-

niego	roku?	[6,14].

	 Zaangażowanie	w	realizację	„Programu	12	Kro-
ków”	 było	 weryfikowane	 poprzez	 wpisanie	 ilości	
zrealizowanych	kroków,	podobnie	jak	długość	pobytu	
w	ruchu	samopomocy,	gdzie	badani	wpisywali	liczbę	
miesięcy,	które	upłynęły	od	momentu	ich	pierwszego	
pobytu	na	mityngu.
	 Do	 weryfikacji	 postawionych	 hipotez	 użyto	 pa-
kietu	 statystycznego	 SPSS	 wersja	 12.	 W	 przypadku	
hipotez	mających	 istotnościową	naturę	zastosowano	
test	c2,	natomiast	w	odniesieniu	do	hipotez	zależnoś-
ciowych	użyto	współczynników	korelacji	r-Pearsona.	

Wyniki i ich omówienie

	 Wśród	AA	mężczyźni	stanowili	73,9%,	a	kobiety	
26,1%.	 Wykształcenie	 podstawowe	 posiadało	 5,8%	
badanych,	 29%	 –	 wykształcenie	 zawodowe,	 46,4%	
–	 wykształcenie	 średnie,	 18,8%	 –	 wykształcenie	
wyższe.	Średnia	wieku	badanych	wynosiła	46,1	roku	
(SD=11,57),	średnia	długość	abstynencji	–	76	mie-
sięcy	(SD=63,42),	a	średnia	pobytu	w	ruchu	samo-
pomocy	–	102	miesiące	(SD=71,38).	Prawie	wszyscy	
badani,	bo	aż	98,6%,	deklarowali	utożsamienie	się	ze	
wspólnotą	AA.	W	90	mityngach	w	90	dni	wzięło	udział	
tylko	15,9%.	Rocznicę	obchodziło	84,1%	badanych.	
Sponsora	 posiadało	 30,4%	 z	 nich,	 natomiast	 spon-
sorem	 dla	 innego	 członka	 ruchu	 samopomocy	 było	
21,7%.	Przebudzenia	duchowego	doświadczyło	85,5%	
respondentów,	a	prawie	połowa	(47,1%)	deklarowała	
regularne	czytanie	literatury	AA.
	 Zanotowano	pozytywne	umiarkowane	korelacje	
pomiędzy	realizacją	„Programu	12	Kroków”	i	ilością	
przeprowadzonych	 mityngów	 oraz	 częstotliwością	
pobytu	na	mityngach	(tab.	I).	
	 Długość	 pobytu	 w	 ruchu	 samopomocy	 była	
pozytywnie	 skorelowana	 z	 realizacją	 „Programu	 12	
Kroków”	i	ilością	przeprowadzonych	mityngów	oraz	
częstotliwością	pobytu	na	mityngach.	Ilość	przepro-
wadzonych	mityngów	była	związana	z	częstotliwością	
pobytu	na	mityngach.	Przewodniczenie	spotkaniom	
wspólnoty	AA	było	pozytywnie	skorelowane	z	często-
tliwością	pobytu	na	mityngach	(tab.	I).	

Tabela I. Macierz korelacji (n=70)
Table I. The correlation matrix (n=70)

1 2 3

1. Realizacja Programu 12 Kroków 
    /The 12 Step Program realization

2. Długość pobytu w ruchu samopomocy 
    /Duration of the AA membership

0,48**

3. Ilość prowadzonych mityngów 
    /Number of chaired meetings

0,29* 0,29*

4. Ilość mityngów w ciągu roku 
    /Number of meetings yearly

0,42** 0,39** 0,44**

* p≤ 0,05
** p≤ 0,01
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	 Okazało	się,	że	jednostki	uzależnione	utożsamia-
jące	się	ze	wspólnotą	AA,	czytające	regularnie	polecaną	
literaturę,	 będące	 sponsorem	 dla	 innych	 członków	
ruchu	 samopomocy	 oraz	 posiadające	 sponsora,	 są	
w	podobnym	 stopniu	 zaangażowane	 w	 realizację	
„Programu	12	Kroków”	jak	ci	z	nich,	którzy	tego	nie	
robią.	 Również	 osoby,	 które	 zastosowały	 zasadę	 90	
mityngów	w	ciągu	90	dni,	nie	były	bardziej	zaangażo-
wane	w	realizację	„Programu	12	Kroków”	(tab.	II).	

zmiennej	z	realizacją	„Programu	12	Kroków”	wskazuje	
na	fakt,	iż	jest	ono	wynikiem	stosowania	się	do	sugestii	
zawartych	w	„Programie	12	Kroków”.	Jest	to	zbieżne	
z	 wiedzą	 rozpowszechnianą	 przez	 wspólnotę	 AA	
[15].	„Program	12	Kroków”	ma	duchowy	charakter	
[16],	a	przebudzenie	duchowe	jest	traktowane	jako	
kluczowy	element	zdrowienia	z	alkoholizmu.	Zgod-
nie	z	literaturą	przedmiotu	często	ma	ono	charakter	
nawrócenia	 religijnego	 [15,17].	 Badania	 Tobacyka	
[18]	pokazują,	że	przeżycie	religijnego	nawrócenia,	
tak	częste	u	członków	ruchu	AA,	powoduje	znaczącą	
reorganizację	struktury	osobowości,	czego	konsekwen-
cją	 jest	 całkowita	 zmiana	 zachowania	 po	 przeżyciu	
religijnym	(89,5%),	doświadczanie	większej	kontroli	
nad	własnym	życiem	(62%),	zmiana	na	bardziej	po-
zytywny	stosunku	do	rodziny	 i	przyjaciół	(75,5%),	
większe	zadowolenie	z	siebie	i	akceptacja	życia.
	 Im	dłużej	jednostki	uzależnione	uczestniczą	w	mi-
tyngach	ruchu	samopomocy,	tym	ich	zaangażowanie	
w	ruch	samopomocy	wzrasta.	Z	realizacją	„Programu	
12	Kroków”	idzie	w	parze	dalszy	pobyt	we	wspólnocie	
oraz	częstszy	pobyt	na	mityngach	jak	również	częst-
sze	ich	prowadzenie.	Świadczy	to	o	tym,	iż	pomimo	
długiego	 pobytu	 we	 wspólnocie	 AA	 i	 zastosowaniu	
sugestii	 będących	 treścią	 „Programu	 12	 Kroków”,	
ich	pobyt	we	wspólnocie	jest	częstszy.	Wydaje	się,	że	
z	jednej	strony	jest	to	efekt	przywiązania	i	adaptacji	
do	takiego	sposobu	życia	jak	również	korzyści	z	tego	
płynących	takich	jak	poczucie	zrozumienia,	wsparcie	
ze	strony	podobnych	do	siebie	osób,	bezwarunkowa	
akceptacja	oraz	nadzieja	na	lepsze	życie.	Problem	abs-
tynencji	od	alkoholu	z	priorytetowego	w	początkowej	
fazie	powrotu	do	zdrowia	w	perspektywie	czasu	staje	
się	mniej	istotny	na	rzecz	innych	wartości.	Mellibruda	
[19]	dzieli	proces	trzeźwienia	na	trzy	etapy	podlega-
jące	pewnej	dynamice	począwszy	od	1)	oczyszczania	
organizmu	z	obecności	alkoholu,	poprzez	2)	trzeźwość	
rozumianą	jako	uczenie	się	sztuki	dobrego	życia	bez	

Tabela II. Realizacja Programu 12 Kroków a przejawy zaangażowania we 
wspólnotę Anonimowych Alkoholików (n=70): wyniki testów c2

Table II. Realization of the 12 Step Program vs. the level of involvement in the 
AA community (n=70): c2 test results

c2 df p

Utożsamienie się ze Wspólnotą AA 
/Identification with the AA community

64,10 12  0,89

90 mityngów w 90 dni /90 meetings in 90 days 73,00 12 0,84

Obchodzenie rocznicy abstynencji 
/Celebration of the abstinence anniversary

25,13 12 0,01*

Posiadanie sponsora /Having a sponsor 9,10 12 0,69

Bycie sponsorem /Being a sponsor 15,74 12 0,20

Doznanie przebudzenia duchowego 
/Spiritual awakening 

25,26 12 0, 01*

Regularne czytanie literatury 
/Regular reading of AA literature

15,63 12 0,21

* p≤ 0,05

	 Większe	zaangażowanie	w	realizację	„Programu	
12	Kroków”	wiązało	się	z	doznaniem	przebudzenia	
duchowego	oraz	obchodzeniem	rocznicy	 trzeźwości	
(tab.	II).	
	 Długość	pobytu	w	ruchu	samopomocy	była	zwią-
zana	z	obchodzeniem	rocznicy	abstynencji,	natomiast	
nie	korelowała	z	pobytem	na	90	mityngach	w	ciągu	
90	dni,	utożsamianiem	się	ze	wspólnotą	AA,	byciem	
sponsorem,	posiadaniem	sponsora,	doznaniem	prze-
budzenia	 duchowego	 oraz	 regularnym	 czytaniem	
literatury	AA	(tab.	III).	
	 Wyniki	ujawniły	zróżnicowanie	badanych	w	od-
niesieniu	 do	 różnych	 wskaźników	 zaangażowania	
w	ruch	samopomocy.	Poza	jedną	osobą	wszyscy	badani	
utożsamiali	się	ze	wspólnotą	AA.	Prawie	90%	doświad-
czyło	przebudzenia	duchowego.	Podobna	ilość	bada-
nych	nie	zastosowała	zasady	pobytu	w	90	mityngach	
w	ciągu	90	dni	oraz	obchodziła	rocznicę	trzeźwości.	
Co	trzeci	badany	posiadał	sponsora,	natomiast	co	piąty	
był	sponsorem	dla	innego	członka	ruchu	samopomocy.	
Niespełna	 połowa	 badanych	 deklarowała	 regularne	
czytanie	literatury	AA.
	 To,	że	prawie	wszyscy	badani	utożsamiali	się	ze	
wspólnotą	AA,	świadczy	o	ich	identyfikacji	i	oddaniu	
tej	formie	wsparcia.	Brak	związków	pomiędzy	prze-
budzeniem	 duchowym	 a	 długością	 pobytu	 w	 ruchu	
samopomocy,	przy	jednoczesnej	korelacji	tej	pierwszej	

Tabela III. Długość pobytu w ruchu samopomocy a przejawy zaangażowania 
we wspólnotę Anonimowych Alkoholików (n=70): wyniki testów c2

Table III. Duration of the AA membership vs. the level of involvement in the 
AA community (n=70): c2 test results

c2 df p

Utożsamienie się ze Wspólnotą AA 
/Identification with the AA community

32,99 33 0,46

90 mityngów w 90 dni /90 meetings in 90 days 42,95 33 0,11

Obchodzenie rocznicy abstynencji 
/Celebration of the abstinence anniversary

49,39 33 0,05*

Posiadanie sponsora /Having a sponsor 37,80 33 0,26

Bycie sponsorem /Being a sponsor 37,74 33 0,26

Doznanie przebudzenia duchowego 
/Spiritual awakening

32,60 33 0,48

Regularne czytanie literatury 
/Regular reading of AA literature

29,56 32 0,59

* p≤ 0,05
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alkoholu,	a	skończywszy	na	3)	trzeźwości	jako	cnocie	
i	postawie	życiowej,	nie	mającej	w	ogóle	związku	z	al-
koholem.
	 Prowadzenie	mityngów,	podobnie	jak	bycie	spon-
sorem,	jest	obwarowane	spełnieniem	pewnych	kryte-
riów.	W	tym	pierwszym	wypadku	jedynym	wymogiem	
jest	długość	abstynencji,	podczas	gdy	do	pełnienia	roli	
sponsora	 są	 potrzebne	 dodatkowo	 inne	 właściwości	
[20].	
	 O	ile	literatura	AA	w	Polsce	stanowiąca	rzadkość	
w	latach	80.	XX	w.	jest	obecnie	powszechnie	dostępna,	
to	 sponsoring	 jako	 dodatkowa	 forma	 wsparcia	 jest	
w	Polsce	 rzadszy	 niż	 w	 „kolebce”	 AA	 jaką	 są	 Stany	
Zjednoczone.	 Co	 prawda	 sama	 idea	 sponsoringu	
jest	żywa	w	ruchu	samopomocy,	jednak	jest	rzadziej	
wykorzystywana	zarówno	ze	względu	na	brak	zapo-
trzebowania	na	tego	typu	formę	wsparcia	wśród	roz-
poczynających	swoje	trzeźwienie	jak	i	z	powodu	braku	
odpowiedniej	liczby	kandydatów	na	sponsorów.
	 Anonimowi	Alkoholicy	stanowią	swoistego	rodza-
ju	fenomen	organizacyjny,	psychologiczny,	społeczny	
i	duchowy.	O	atrakcyjności	ruchu	samopomocy	decy-
duje	przede	wszystkim	to,	że	udało	mu	się	połączyć	
kilka	czasem	pozornie	sprzecznych	ze	sobą	elementów	
w	jedną	eklektyczną	całość,	w	której	kluczowymi	ele-
mentami	są:	

•	wysoce	ustrukturalizowany,	demokratyczny	model	
organizacyjny	z	rytualnym	przestrzeganiem	„Pro-
gramu	12	Kroków”,

•	akceptacja	bezsilności	z	silnym	wymogiem	aktyw-
nej	odpowiedzialności	 i	zaangażowania	w	proces	
zmiany,

•	nacisk	 na	 duchowość	 powiązana	 z	 odrzuceniem	
dogmatyzmu	religijnego,

•	podkreślenie	znaczenia	odwiecznych	wartości	(tro-
skę	o	innych,	wspólnotę,	dawanie)	z	otwartością	
i	akceptacją,

•	model	 chorobowy,	 wykluczający	 wyzdrowienie	
z	obiecującą	szansą	zdobycia	kontroli	nad	chorobą	
i	długoterminowego	zerwania	z	nałogiem,

•	nacisk	 na	 dekomercjalizację,	 anonimowość,	 apo-
lityczność,	rozległą	strukturę	służącą	pomaganiu	
oraz	szczegółowe	wyjaśnienie	przyczyn	alkoholi-
zmu,	łącznie	ze	strategią	interwencji	umożliwiającą	
zdobycie	kontroli	nad	nałogiem	[20].	

	 Chociaż,	ze	względu	na	sceptycyzm	wobec	nauki,	
Anonimowi	Alkoholicy	nie	prowadzą	statystyk	zdro-
wienia,	przez	co	trudno	zweryfikować	skuteczność	tej	
formy	radzenia	sobie	z	alkoholizmem,	ich	popularność	
na	całym	świecie	jest	ogromna.	
	 W	 1996	 r.	 liczbę	 członków	 Wspólnoty	 AA	 na	
całym	 świecie	 została	 określona	 na	 ponad	 2,3	 mln;	
95	 tys.	 grup	 w	 146	 krajach	 [15].	 Obecnie	 w	 Polsce	
funkcjonuje	1895	grup	AA,	zorganizowanych	w	13	
regionach	[22].	
	 Ogromna	popularność	i	efektywność	modelu	życia	
lansowanego	przez	ruch	AA	sprawiła,	że	istnieją	dzisiaj	
setki	programów	opartych	na	filozofii	„12	Kroków”.	
Biorą	w	nich	udział	ponad	2	mln	Amerykanów.	Prawie	
każdy	z	tych	programów	uważa	się	za	spadkobiercę	
wspólnoty	AA,	a	zajmują	się	one	zwalczaniem	najroz-
maitszych	nałogów;	działają	Anonimowi	Narkomani	
(od	1947	r.),	Anonimowi	Hazardziści	(od	1957	r.),	
Anonimowi	Żarłocy	(od	1960	r.),	osoby	z	problemami	
emocjonalnymi	(od	1971	r.),	itd.	[23,24].
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