
To hasło Apostolstwa Trzeźwości na bieżący rok. 
Wciąż odkrywamy ze zdumieniem w jaki sposób na 
przełomie XIX i XX wieku udało się Polakom w cza-
sach najgłębszego kryzysu politycznego powstać mo-
ralnie i odzyskać niepodległość. Od czasów saskich 
pijaństwo było szczegółną piętą achillesową naszego 
Narodu. Tymczasem na początku XX wieku staliśmy 
się jednym z najtrzeźwiejszych narodów w Europie! 
Świadczą o tym liczne badania z których wynika, że 
spożycie napoi alkoholowych było aż 10-krotnie niż-
sze niż dziś. Obecnie zaś Europa jest najbardziej roz-
pitym kontynentem i skala alkoholizmu jest w Polsce 
na poziomie średniej europejskiej.

Co się więc takiego stało w drugiej połowie XIX 
wieku, że podnieśliśmy się jako Naród do poziomu 
trzeźwości, o jakim dziś możemy tylko pomarzyć… 
Złożyło się na to kilka różnych czynników w Ojczyź-
nie podzielonej pomiędzy trzech zaborców.

2 lutego 1844 r. w sanktuarium maryjnym w Pieka-
rach Śląskich ks. Alojzy Ficek założył Stowarzyszenie 
Wstrzemięźliwości. Zaproponowana metoda walki z 
nałogiem była bardzo czytelna: księża w swoich para-
fiach głosili rekolekcje ukazujące podłoże pijaństwa i 
wartość trzeźwości. Następnie sami przystępowali do 
ołtarza przyrzekając abstynencję i poprzez osobiste 
świadectwo zachęcali swoich parafian do podobnej 
decyzji i wpisania się do specjalnej księgi.

W 1877 roku w Gietrzwałdzie na Warmii miały 
miejsce objawienia Maryi. Oprócz wezwań do mo-
dlitwy różańcowej, 13 sierpnia podczas jednej z roz-
mów z dziewczynkami Maryja wyraźnie poprosiła o 
abstynencję. Objawienia miały dodatkowo wymiar 
patriotyczny – Najświętsza Panienka rozmawiała w 
języku polskim… Tysiące pielgrzymów każdego dnia 
przybywało z najodleglejszych zakątków naszej Oj-
czyzny i podejmowało w swoich parafiach wezwanie 
Maryi do modlitwy różańcowej i wyrzeczenia się al-
koholu.

W zaborze austriackim w Galicji w 1892 roku pod 

Krosnem rozpoczął swoje dzieło wychowawcze wśród 
ubogiej młodzieży bł. ks. Bronisław Markiewicz. 
Jako uczeń św. Jana Bosco dodał do zasad wycho-
wawczych dobrowolną abstynencję i stał się jednym 
z najwybitniejszych apostołów trzeźwości, od którego 
pochodzą znane słowa: „Albo Polska będzie trzeźwa, 
albo jej wcale nie będzie!” Z kolei Andrzej Małkow-
ski przeszczepiając w 1911 roku na grunt polski idee 
skautingu włączył do prawa harcerskiego na naszych 
ziemiach całkowitą abstynencję od alkoholu.

Można powiedzieć, że oprócz motywów pa-
triotycznych i religijnych nastała swoista moda na 
abstynencję! W takim klimacie jako jeden z naj-
trzeźwiejszych narodów w Europie odzyskaliśmy nie-
podległość. Wśród gorliwych apostołów abstynencji 
był również gen. Józef Haller, który oprócz znanej 
nam działalności wojskowej organizował pogadanki 
o abstynencji. W kwietniu 1920 roku Sejm uchwalił z 
inicjatywy poseł Marii Moczydłowskiej ustawy, które 
m.in. dopuszczały funkcjonowanie 1 punktu sprzeda-
ży alkoholu na 2.500 mieszkańców! Do przegłosowa-
nia ustawy o prohibicji zabrakło „na szczęście” tylko 
1 głosu. Doświadczenia amerykańskie pokazały, że 
przez prohibicję handel alkoholem przejęła mafia… 
Stąd aktualna do dziś jest podstawowa zasada mądrej 
akcji trzeźwościowej: „Przez dobrowolną, całkowitą 
abstynencję wielu, do trzeźwości stanowej i zawo-
dowej wszystkich”. W takim klimacie swoją młodość 
przeżywali dobrze nam znani harcerze: bł. Wicek 
Frelichowski i sługa Boży Franek Blachnicki.

Niestety, gdy w okresie międzywojennym przy-
szedł kryzys gospodarczy, zaczęło się luzowanie ogra-

niczeń i dwukrotny wzrost spożycia alkoholu. Kolej-
ny etap przyniosła rzeczywistość wojenna, później 
komunistyczna i w naszych czasach na początku XXI 
wieku wielka reklama piwa…

Przy takich doświadczeniach ogłoszony został 
z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w 2018 
roku Narodowy Program Trzeźwości. Jedną z dróg 
wprowadzenia go w życie jest organizacja kongresów 
„Ku trzeźwości Narodu”. W naszym województwie 
pierwszy taki Kongres odbył się najpierw w Toruniu 
i Bydgoszczy, w roku następnym w gminie Łubianka, 
oraz 8 czerwca br. w Górsku. 

Po raz kolejny zbliża się sierpień z propozycją o 
podjęcie dobrowolnej abstynencji, może na dłużej niż 
na jeden miesiąc. Co ja Bogu ofiaruję z miłości do 
najsłabszych braci: tych uzależnionych, jak i w inten-
cji tworzenia zdrowego klimatu wychowawczego dla 
najmłodszego pokolenia?

ks.Wacław Dokurno

Wicek Frelichowski i Franek Blachnicki

Kongres „Ku trzeźwości Narodu” w Górsku
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