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Choroba alkoholowa  
w Twojej rodzinie? 

 
Jeœli cierpisz z powo-

du picia bliskiej Ci osoby, 
przyjdŸ do Al-Anon, punktu 
konsultacyjnego w budynku 
OSP w Tarnowie Op w ka¿dy 
wtorek o 17.00. 

Grupy rodzinne Al-
Anon s¹ wspólnot¹ mê¿czyzn i 
kobiet; mê¿ów, ¿on, krewnych 
oraz bliskich przyjació³ 
alkoholików. Je¿eli szukasz 
sposobu rozwi¹zania proble-
mów, jakie wynikaj¹ ze wspó-
³¿ycia z alkoholikiem mo¿esz 
siê go nauczyæ w Al-Anon. 
Grupy nie maj¹ powi¹zania  
z ¿adnym wyznaniem wiary, 
nie maj¹ ¿adnych zobowi¹zañ 
prawnych, sk³adek, ani wpi-
sowego. Praca w grupie polega 
na wzajemnym dzieleniu siê 
doœwiadczeniem, si³¹ i nadzie-
j¹. Zapewniona jest pe³na ano-
nimowoœæ – liczy siê po prostu 
udzia³ w tej, wspólnej dla 
wszystkich uczestników, spra-
wie.  

Do czego d¹¿y Al-
Anon? Do uœwiadomienia 
uczestnikom, ¿e najwa¿niejsze 
jest by zacz¹æ od siebie. Gdy¿ 
„miejscem”, od którego nale¿y 
zacz¹æ pomaganie alkoholiko-
wi w jego leczeniu, jesteœmy 
my sami- nale¿y siê uczyæ  
i s³owa wprowadzaæ w czyn, 
tylko to mo¿e skutecznie po-
móc alkoholikowi. Kilka pod-
stawowych wskazówek: 
1. Poznaj wszystkie fakty do-

tycz¹ce alkoholizmu. Zasto-
suj zawarte tam wytyczne 
najpierw w swoim ¿yciu – 
nie zaczynaj od alkoholika. 

2. Uczêszczaj na spotkania Al-
Anon, AA i – jeœli to 
mo¿liwe – udaj siê do Po-
radni Zdrowia Psychiczne-
go, Poradni Przeciwalkoho-
lowej lub do kompetentnego 
doradcy  czy duchownego, 
który ma doœwiadczenie  
w tej dziedzinie. 

3. Pamiêtaj o swoim emocjo-
nalnym zaanga¿owaniu – 
zmiana Twojego nastawie-
nia oraz zrozumienie proble-
mu mo¿e przyspieszyæ zdro-
wienie. 

4. Zachêcaj alkoholika do wy-
konywania wszystkich czyn-
noœci, które mog¹ byæ po-
¿yteczne w toku leczenia  

i wspó³dzia³aj w umo¿li-
wieniu ich wykonania. 

5. Naucz siê, ¿e mi³oœæ nie mo-
¿e istnieæ bez wspó³czucia, 
dyscypliny i sprawiedliwoœ-
ci oraz, ¿e przyjmowanie lub 
ofiarowanie jej bez spe³nie-
nia tych warunków, dopro-
wadzi w koñcu do jej uni-
cestwienia. 

Niew¹tpliwie ³atwiej 
jest spisaæ listê tego, czego nie 
powinno siê robiæ w relacjach 
z alkoholikiem, ni¿ tego, co 
robiæ siê powinno, gdy¿ ³at-
wiej jest zorientowaæ, z czego 
wynikaj¹ nasze niepowodze-
nia, ni¿ dlaczego udaje siê nam 
osi¹gn¹æ sukces. Oto parê 
wskazówek dobry pocz¹tek: 
 
1. Nie rób wyk³adów, nie praw 

kazañ, nie ³ajaj, nie wygra-
¿aj siê, nie k³óæ siê bez 
wzglêdu czy jest pijany czy 
trzeŸwy. Nie wylewaj alko-
holu, nie traæ panowania nad 
sob¹ i nie ukrywaj konsek-
wencji spowodowanych pi-
ciem alkoholika. Postêpowa-
nie takie jak powy¿sze, mo-
¿e sprawiaj¹, ¿e czujesz siê 
lepiej, ale w ich wyniku sy-
tuacja siê pogarsza. 

2. Nie traæ panowania nad so-
b¹, gdy¿ w ten sposób mo-
¿esz jedynie zniszczyæ siê-
bie oraz wszelk¹ mo¿liwoœæ 
udzielenia pomocy. 

3. Nie pozwól, by lêk sk³oni³ 
Ciê do zrobienia czegokol-
wiek, co alkoholik powinien 
zrobiæ sam dla siebie. 

4. Nie przyjmuj od alkoholika 
¿adnych obietnic, gdy¿ jest 
to metoda opóŸniania cier-
pieñ. Nie zmieniaj równie¿ 
¿adnych porozumieñ zawar-
tych z alkoholikiem – zawa-
rte porozumienie musi zos-
taæ spe³nione. 

5. Nie pozwalaj ok³amywaæ siê 
alkoholikowi i nie udawaj, 
¿e mu wierzysz, gdy¿ w ten 
sposób zachêcasz do dal-
szych k³amstw. 

6. Nie pozwól alkoholikowi, 
aby Ciê przechytrzy³, gdy¿ 
uczy go to unikania odpo-
wiedzialnoœci i prowadzi do 
utraty szacunku do Ciebie 

7. Nie pozwól wykorzystywaæ 
siê przez alkoholika, gdy¿  
w ten sposób stajesz siê 
wspólnikiem w jego 
ucieczce przed odpowie-
dzialnoœci¹. 

Do powy¿szych zasad 
nie nale¿y stosowaæ siê w ¿y-
ciu tak, jakby by³y znormali-
zowanymi przepisami. Jest to 
jedynie poradnik, który nale¿y 
wykorzystywaæ rozwa¿nie. 
Tak naprawdê, jeœli tylko to 
mo¿liwe, nale¿y uczêszczaæ na 
wtorkowe spotkania Al-Anon  
i postaraæ siê o poradê lekarza-
specjalisty. To wa¿ne: nie tyl-
ko alkoholik potrzebuje pomo-
cy, ale tak¿e Ty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kinderfest” 
 
    Zarz¹d DFK w Ra-

szowej w dniu 15.06.2008 
zorganizowa³ na placu za 
sklepem GS „Kinderfest” – 
festyn dzieciêcy z okazji „Dnia 
dziecka”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzieci mia³y mo¿li-
woœæ udzia³u w 12 konku-
rencjach (tory przeszkód i inne 
zadania). Uczestnicy, posiada-
j¹cy kartê uczestnika, mogli 
zdobywaæ punkty. Ci którzy 
nazbierali ich najwiêcej otrzy-
mali dyplomy i nagrody. 

    Wœród nich by³y 
dzieci przedszkolne i szkolne: 
dzieci przedszkolne: 
1 miejsce  Klaudia Klepert 
2 miejsce  Bartosz Janiszewski 
3 miejsce  Aleksandra Grzywa 
Klasy I-III 
Dziewczêta: 
1 miejsce   Manuela Czech 
2 miejsce   Kamila Ponza 
3 miejsce   Natalia Mientus 
Ch³opcy: 
1 miejsce   £ukasz Miêtus 
2 miejsce   Marcel Dylla 
3 miejsce   Daniel Krancioch 
Klasy IV-VI 
Dziewczêta:                                                                             
1 miejsce  Justyna Kurek 
2 miejsce  Ewa Janiszewska 
3 miejsce  Justyna Gordzielik 
Ch³opcy: 
1 miejsce  Krzysztof Bul 
2 miejsce  Mateusz Miêtus 
3 miejsce Rafa³ Joniec 

  O mi³¹ atmosferê  
i muzykê zadba³ pan Joachim 
Filla. W programie mogliœmy 
obejrzeæ wystêpy miejscowych 

zespo³ów Fuks, Mini Fuks, 
Fuksik, wystêpy dzieci ze 
szko³y podstawowej z Raszo-
wej i Dañca. Odby³ siê tak¿e 
pokaz sztuk walki - Karate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dodatkow¹ atrakcjê 
stanowi³y przeja¿d¿ki: radio-
wozem policyjnym, wozem 
stra¿ackim i bryczk¹ z koñmi 
pañstwa Joachima i Jadwigi 
Mateja. 

By³a mo¿liwoœæ ku-
pienia losów na loterii fan-
towej, zapiekanek, lodów  
i kie³basek z ro¿na. Nie bra-
kowa³o te¿ kawy i ciasta. 

  Wszystkim, którzy 
pomogli i u¿yczyli sprzêtu, 
koni itp. w przygotowaniu 
imprezy organizatorzy sk³ada-
j¹ serdeczne podziêkowania. 

Dziêkujemy tak¿e 
sponsorom i fundatorom nag-
ród rzeczowych: 
- Urz¹d Gminy Tarnów Op. 
- TSKN Tarnów Op. 
- DFK Raszowa 
- Bar „HEINZ” 
- Malarstwo Jan Mróz 
- Salon fryzjerski „Prestige” 
Klaudia Miêtus 
- Ciesielstwo Jan Pytel 
- Ciesielstwo-dekarstwo Ry-
szard Kurek 
- Sklep wielobran¿owy „ Jola” 
- Wytwórnia Hamburgerów 
Walidrogi - pani Terlikowska 
- Przetwory miêsne Walidrogi-  
pani Krasowska 
- Zak³ad Przetwórstwa „Rol-
nik” 
- PKO Opole 
- Janiszewska Dorota 
- Mientus Dorota 
- Ponza Klaudia 
- Rangosz Aneta 
- ¯muda Maria 
- Mientus Barbara 
- Król Barbara 
- Kampa Ma³gorzata 
- Feliks Edyta 
- Weinhold Irena 
- Glensk Edyta 
- Kalla Rajmund 

Barbara Mientus 

 


