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 Nowy Dwór Mazowiecki,  6.11 AD 2012 

 

       Uczestnicy  i Organizatorzy 

       III  Kongresu Trzeźwości  

       w Łomży  

       11-13 listopada 2012 roku 

 

Szanowni Państwo! 

 

 Stowarzyszenie Wesele Wesel, zrzeszające małżeństwa, które miały wesela 

bezalkoholowe, gorąco pozdrawia organizatorów i uczestników III Kongresu Trzeźwości 

w Łomży. Szczególnie serdecznie pozdrawiamy Księży Biskupów Łomżyńskich, Władze 

Miasta w Łomży, Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień oraz organizacje 

społeczne na czele z Bractwem Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbe, których gościnności 

i zaangażowania w krzewienie kultury trzeźwości doświadczyliśmy podczas XV 

Ogólnopolskiego Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel" 

w 2009 roku w Łomży.  

 Podniesienie trzeźwości do rangi tematu przewodniego Kongresu jest niezwykle 

odważnym i ważnym przedsięwzięciem w czasach szerzenia się swego rodzaju terroru 

alkoholowego.  Jakie przesłanie kierują bowiem uliczne reklamy do naszych dzieci idących do 

szkoły: "Pij mleko" czy "Pij piwo"?  Ludzie trzeźwi zostali zepchnięci do podziemia, czego 

doświadczyło wielu uczestników spotkań "Wesele Wesel". Niemal każde z małżeństw żyło 

przez lata w karmionym przez otoczenie przekonaniu, że są jedynymi na świecie osobami, 

które miały wesela bezalkoholowe. Dopiero historyczny zjazd w Kamesznicy uświadomił, że 

ludzi podobnie myślących jest wielu. A ostatnia sierpniowa sonda KAI pokazała, że nasze 

społeczeństwo rozpada się na trzy równoliczne grupy: jedna, która chce przerwać picie na 

miesiąc sierpień, druga, która nie chce, oraz trzecia, która nie potrzebuje, bo nie pije wcale.  

 Ta statystyka KAI mówi jednoznacznie, że obrazu stanu społeczeństwa nie można opierać 

na bardzo niskiej w skali UE średniej spożycia alkoholu na głowę, gdyż wśród pijących 

średnia ta jest dwu- lub trzykrotnie wyższa. To nie jest tak, że nasi rodzimi pijacy mają słabsze 

głowy, niż ich zagraniczni koledzy, więc się mniej w domach awanturują. To nie jest tak, że 

należy uczyć umiarkowanego picia, czyli często a mało, bo umiarkowane picie to kliniczny 

objaw alkoholizmu. Wreszcie nie jest tak, że wszyscy piją, bo jest w Polsce bardzo duża grupa 

osób niepijących, której społeczne potrzeby pomija się ostentacyjnie przy organizacji imprez 

kulturalnych - ile bowiem potrzeba dziś samozaparcia, aby znaleźć np. lokal organizujący 

bezalkoholowy sylwester.  

 Dlatego życzymy Kongresowi Trzeźwości w Łomży, by był kamieniem milowym na 

drodze wyjścia kultury trzeźwości z podziemia, upowszechnienia trzeźwego stylu życia, aby 

Polska osiągnęła co najmniej średnią światowej kultury trzeźwości, czyli 48% dorosłych 

żyjących dozgodnie w abstynencji od alkoholu (wg danych WHO).  

  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

 

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wesele Wesel 

 

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek, sekretarz   


