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Służba jest naszym Trzecim Legatem,
podczas gdy Zdrowienie i Jedność to Legaty Pierwszy i Drugi.
Służba innym i Wspólnocie przypomina nam,
że naszą trzeźwość zawdzięczamy wysiłkowi
wcześniejszych uczestników AA oraz,
że ciągłość może zależeć od tych setek tysięcy,
które nawet nie poznały Wspólnoty.
Ich udział w jej działaniach może stanowić
część naszej przyszłości.
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Komunikat o ogłoszeniu konkursu na dyrektora Fundacji BSK AA
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Sprawozdanie rzecznika Rady Powierników
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Sprawozdanie ze spotkania Rady Powierników z 8-9.09.2018
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Program 47 Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce
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Pytania do 47 Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce
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Przyszłość literatury AA – zaproszenie do wymiany doświadczeń
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Kalendarium AA

Redakcja Skr y tki 2/4/3 prz ypomina o możliwości bezpłatnej
prenumeraty naszego biuletynu, zainteresowanych prosimy
o kierowanie zamówień pod adres wydawnictwa@aa.org.pl
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RADA FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
OGŁASZA KONKURS NA DYREKTORA ZARZĄDU FUNDACJI
Wybrany kandydat będzie brać udział w realizacji zadań statutowych Fundacji.
Odpowiedzialny będzie za sprawną pracę Biura Służby Krajowej AA.
Wymagania:
•
•
•
			
•
			
•
			
•
•
•
		
•
			
•

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność
znajomość podstawowych zasad zarządzania i doświadczenie w kierowaniu
zespołami ludzkimi,
znajomość przepisów prawnych związanych z działalnością fundacji i rozumie
nie głównych zasad księgowości,
umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi, 		
korzystania z internetu i dostępu do różnych baz danych,
identyfikacja z misją i celami Fundacji oraz znajomość programu AA,
znajomość struktury Wspólnoty AA i jej najważniejszych problemów,
umiejętność sprawnego komunikowania się i rozwiązywania problemów,
kompleksowego wykorzystania wiedzy i potencjału zarządzanego zespołu,
postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, „budowania 		
mostów” i szukanie kompromisowych rozwiązań,
odpowiedzialność za wykonywaną pracę, obowiązkowość, rzetelność
i staranność,
• znajomość języka angielskiego mile widziana.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

•
•
•
			

CV i listu motywacyjnego,
oświadczenia o niekaralności
oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej 		
zdolności do czynności prawnych
Na adres pocztowy:
Fundacja BSK AA w Polsce,
ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa i na adres e-mail: rp@aa.org.pl
W terminie do 20 stycznia 2019 roku z dopiskiem
„Konkurs na dyrektora Zarządu Fundacji”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 700 243

S K R Y T K A 2/4/3

3

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku)
Pełną informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się pod
adresem: http://fundacja.aa.org.pl/fundacja/
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SPRAWOZDANIE RZECZNIKA RADY POWIERNIKÓW
DO 47. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
Rada Powierników od 46 Konferencji spotkała się na roboczych posiedzeniach
pięciokrotnie. Zaplanowane jest jeszcze jedno posiedzenie w październiku. Dwa dodatkowe spotkania zwołaliśmy ze względu na potrzebę przeprowadzenia inwentury
Rady, a także dla zrealizowania wszystkich spraw i zadań, jakie stanęły przed Radą
w bieżącym roku.
Rada na spotkaniu podczas 46 KSK wybrała nowych służebnych, Rzecznika Rady
– Powiernika Roberta G., Zastępcę Rzecznika, Powiernika niealkoholika Renatę Teodorczyk i Sekretarza Rady, Powiernika niealkoholika Edytę Gulbinowicz.
Wszystkie szczegółowe informacje z działań RP zostały przedstawione w sprawozdaniach zamieszczonych w Skrytce 2/4/3. Najważniejszą decyzją było przygotowanie odpowiedzi na przydzielone Radzie wnioski i pytania, które wpłynęły do Sekretariatu 46 KSK,
Wykonując decyzję 46 KSK przygotowano Warsztaty w Burzenie, gdzie wspólnie
z Delegatami KSK przedstawiono informację o pracach nad rewizją tłumaczenia IV
wydania Wielkiej Księgi AA oraz przeprowadzono warsztat dotyczący dopasowania
struktury Służby Krajowej do Dwunastu Koncepcji AA.
Przygotowaliśmy plany pracy zespołów powierniczych na 2018 r.. Powołaliśmy
dwa nowe Zespoły Powierników; zespół ds. audytu w Biurze Służby Krajowej, oraz
zespół ds. inwentury w Radzie Powierników.
Przygotowaliśmy list do członków wspólnoty związany z IV wydaniem Wielkiej
Księgi oraz przeprowadziliśmy akcję informacyjną związaną z jej wydaniem. Członkowie zespołu ds. tłumaczenia WK uczestniczyli w szeregu warsztatów związanych
z IV wydaniem, ukazały się cykle artykułów w Zdroju, a także przygotowano i wydano
specjalne wydanie Skrytki 2/4/3 prezentujące historię powstawania kolejnych wydań oraz proces podejmowania decyzji związanych z najnowszym wydaniem.
Przygotowaliśmy i wysłaliśmy list do członków Wspólnoty, w którym informujemy
o najważniejszych sprawach związanych z działalnością Służb Krajowych.
Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z organizowania w obecnym roku spotkania byłych
i obecnych powierników, ponieważ w roku 2019 spotkamy się wszyscy na Święcie
45-lecia AA w Polsce. Zachęcamy Zarząd BSK do naboru wolontariuszy do rożnych
prac w BSK.
Udzieliliśmy odpowiedzi na kilka petycji, między innymi związanymi z treściami
biuletynu Zdrój oraz doboru wolontariuszy do służby w redakcji. Rada udzieliła odpowiedzi także na dwie petycje związane z decyzjami Komisji Nominacyjnej, oraz decyzji KSK o powołaniu zespołu ds. dostosowania SK do Dwunastu Koncepcji.
RP przygotowała także stanowisko w sprawie wystąpień medialnych dyrektora
BSK w sytuacji, gdy jest on także alkoholikiem, którego obowiązuje zasada anonimowości. Rada Powierników wypracowała także treść komunikatu w sprawie uczestniczenia członków wspólnoty AA w programach telewizyjnych i radiowych i zagrożeń
dotyczących łamania anonimowości przez członków wspólnoty AA.
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Aby usprawnić komunikację pomiędzy członkami RP, utworzyliśmy konto poczty
elektronicznej do ankietowego zbierania opinii członków RP poprzez Internet oraz rozpoczęliśmy regularną komunikację poprzez telekonferencje pomiędzy spotkaniami
RP, zachęcając do podobnych kontaktów zespoły powiernicze.
Rada Powierników podjęła decyzję o potrzebie rozpisania konkursu na dyrektora
BSK po zakończeniu obecnej kadencji upływającej 31 marca 2019 r.
Rada Powierników przyjęła nowy projekt statutu Fundacji BSK AA przygotowany
przez zespół ds. dostosowania SK do Dwunastu Koncepcji AA.
Rada realizując jeden z jej celów – niesienie posłania kraj krajowi wyraziła zgodę
na sfinansowanie wyjazdu powierników niealkoholików do Litwy, Rumuni i Bułgarii na
zaproszenie tamtych Wspólnot, zaproszenia te są efektem bezpośrednich kontaktów
nawiązanych podczas Międzynarodowej Konferencji Służb Więziennych i Wspólnoty
AA „Wspólny cel – wspólne działanie” jak odbyła się w tym roku w Kaliszu. Wspólnoty AA w Rumuni i Bułgarii i na Litwie są zainteresowane współpracą ze służbami
więziennymi oraz rolą powierników klasy A.
Rada podjęła decyzję o stworzeniu zespołu zadaniowego z udziałem członków
zespołów powierniczych: Literatury i Publikacji, ds. Międzynarodowych, Informacji
Publicznej i Współpracy z Innymi, redakcji Zdroju oraz Wydawnictw BSK dla wymiany
doświadczeń i merytorycznej dyskusji nad stanem dzisiejszym i kierunkami rozwoju
literatury AA.
Zgodnie z Koncepcjami AA Rada Powierników ma możliwość powoływania zespołów powierniczych; i tak w bieżącym roku kontynuowały pracę następujące zespoły
powiernicze:
Finansowo-budżetowy – przewodniczy Powiernik Tadeusz B. Zespół informuje, że
ogólnie wynik działalności Fundacji nie odbiega zasadniczo od planów. Rezerwa finansowa jest na bezpiecznym poziomie. Zespół przedstawił analizę cen literatury,
wskazując na potrzebę informowania Wspólnoty o stale rosnących kosztach druku.
Zespół Literatury i Publikacji, któremu przewodniczy Powiernik Krzysztof Sz. przygotował dwa projekty rekomendacji do 47. KSK w sprawie nowych pozycji wydawniczych „Poradnik Nowicjusza” oraz „ ABC Spikera”. Zespół we współpracy z Komisją
Literatury i Publikacji AA przygotował zasady, na jakich ma być wydawany biuletyn
Nadzieja i powoływany redaktor biuletynu.
Zespół ds. międzynarodowych, któremu przewodniczył Delegat Narodowy Paweł
W. niósł posłanie kraj krajowi poprzez uczestniczenie delegatów w konferencjach
służb AA na Litwie, Łotwie, w Czechach, Słowacji, Belgii, Wielkiej Brytanii. Zespół
utrzymuje kontakty także ze służbami AA Białorusi i przekazuje informacje, o które
proszą związane z uzyskaniem licencji na literaturę. Zespół przygotowuje się do
wyjazdu na Światowy Mityng Służb, który odbędzie się Durbanie 7-11 października.
Zespół otaczał także opieką gości zagranicznych na międzynarodowej konferencji
w Kaliszu.
Zespół powierniczy do spraw AA w ZK i AŚ, przygotował propozycję zmian w Poradniku dla Służb dotyczącej służby w ZK i AŚ. Członkowie zespołu uczestniczyli
w warsztatach i wydarzeniach związanymi z niesieniem posłania AA do ZK i AS.
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Zespół Informacji Publicznej pod przewodnictwem Andrzeja Bujkowskiego, Powiernika niealkoholika kończy pracę nad broszurą o roboczym tytule „Przydatne informacje o AA dla profesjonalistów”, Zespół zebrał oferty dotyczące wykonania profesjonalnej prezentacji multimedialnej na spotkania informacyjne i prowadzi rozmowy
z oferentami. Zespół zebrał informacje w sprawie możliwości nagrań krótkich filmów
z przesłaniem dla profesjonalistów.
Zespół ds. dostosowania SK do Dwunastu Koncepcji AA pod przewodnictwem Powiernika Teresy G. przez cały rok prowadził konsultacje z członkami Wspólnoty przy
przygotowaniu czterech projektów rekomendacji dostosowujących struktury SK do
Koncepcji AA. Zespół współorganizował warsztaty w Burzeninie. Zespół przygotował
także projekt Statutu Fundacji BSK zaakceptowany przez RP.
Zespół ds. 45-lecia pod przewodnictwem Michała DN, uczestniczył we wszystkich
spotkaniach organizacyjnych w sprawie 45-lecia w Katowicach. Zespół odpowiada
za łączność pomiędzy RP a zespołem organizacyjnym w Regionie Katowice. Zespół
pracuje nad następującymi zadaniami: zaproszenie i opieka nad gośćmi oficjalnymi
spoza wspólnoty z Polski, zaproszenie i opieka nad gośćmi z zagranicy, zorganizowanie zespołu tłumaczy, zaproszenie przyjaciół profesjonalistów, zorganizowanie przy
45-leciu cyklicznie odbywającego się co dwa lata Spotkania Przyjaciół AA.
Zespół do spraw mediów elektronicznych i Grup 12 Kroku, któremu przewodniczy
Powiernik Piotr P. współuczestniczył w pracach nad projektem G12 i współorganizował warsztaty łączników internetowych. Zespół wspomagał również utworzenie podstrony internetowej KSK.
Zespół Nominacyjny pod przewodnictwem Rzecznika Rady Roberta G. przygotował plan działania na cały okres nominacyjny. Zespół współtworzy Komisję Nominacyjną, która udzieliła nominacji kandydatom na Powierników, jednej kandydatce na
Powiernika niealkoholika i kandydatowi na Delegata Narodowego. Komisja nie udzieliła nominacji dwóm kandydatom z regionów Radom i Bałtycki. Zespół wypracował
również odpowiedzi na skierowane do niego petycje.
Zakończył pracę zespół do spraw IV wydania Wielkiej Księgi, Pragnę w szczególny sposób podziękować za owocną i trudną kilkuletnią służbę wszystkim członkom
zespołu.
Jak wyżej informowałem, powołaliśmy także dwa nowe zespoły:
Zespół do spraw inwentury, który przygotował materiały i pytania związane ze służbą. Rada Powierników jest w trakcie inwentury i sprawozdanie wraz z wnioskami zostanie przedstawione po jej zakończeniu. Zespołowi przewodniczy Powiernik Tadeusz M.
Zespół do spraw audytu, który ma za zadanie sprawdzić zarzuty, jakie pojawiły
się pod adresem BSK i przygotować wnioski usprawnienia pracy w BSK. Kompletne
sprawozdanie powinno być gotowe na 47. KSK, zespołowi przewodniczy Powiernik
Lesław P.
Pełne sprawozdania z zespołów powierniczych, sprawozdanie Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz ostateczne sprawozdanie Rzecznika RP po październikowym
spotkaniu będzie można pobrać na stronie http://aa.org.pl/konferencje/47/
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Pragnę bardzo gorąco podziękować Konferencji i Radzie Powierników za ten rok
służby, za słowa wsparcia i słowa krytyki. Za to, że mogę uczestniczyć we wspólnocie, która jest objęta stałą troską jej członków. Za to, że mam poczucie jedności
w Radzie pomimo, że w niektórych sprawach się różnimy, ale coraz piękniej się różnimy. Dziękuję całej Radzie Powierników i weteranom za wsparcie, jakim mnie otoczyli
od początku służby. Dziękuję za zaufanie i możliwość pełnienia służby, która jest dla
mnie wielkim zaszczytem i niesamowitym polem do rozwoju osobistego.
Robert Rzecznik RP, 10 września 2018

Ze smutkiem informujemy
iż odszedl na wieczny mityng

Andrzej K.
Powiernik Służby Krajowej z Regionu Radom
Przyjaciele z Rady Powierników i Biura Służby Krajowej AA
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY POWIERNIKÓW
W DNIACH 08-09 WRZEŚNIA 2018R
I. Spotkanie Rady po tekstach stałych rozpoczęliśmy od przedstawienia się obecnych powierników i kandydatów na powierników, ponieważ Rada Powierników gościła
na tym posiedzeniu kandydatów na powierników, którzy uzyskali nominację Komisji
Nominacyjnej.
II. Decyzje podjęte przez Radę Powierników
1. Zarząd przedstawił przygotowany przez prawnika Zarządu projekt Statutu Fundacji BSK. Po wysłuchaniu różnych opinii zespołów powierniczych i dyskusji
Rada Powierników jednogłośnie odrzuciła przygotowany projekt. Po przeprowadzonej dyskusji i wprowadzonych poprawkach RP jednogłośnie przyjęła projekt
statutu przygotowany przez zespół ds. dostosowania SK do Dwunastu Koncepcji AA.
2. Rada Powierników udzieliła odpowiedzi na petycje nadesłane z regionów Radom i Bałtycki. Treść odpowiedzi w załącznikach nr 1 i nr 2 do sprawozdania
Rady Powierników.
3. Rada Powierników zaakceptowała wyjazd i wyraziła zgodę na finansowanie
przelotu powierników klasy A: Andrzeja Bujkowskiego oraz Andrzeja Chrobota
na imprezy organizowane przez Wspólnoty AA: Rumunii i Bułgarii (na zaproszenie tych krajów) – wyjazdy są efektem Konferencji Wspólnoty AA i Służb
Więziennych w Kaliszu.
4. Rada Powierników ustaliła datę dodatkowego spotkania Rady na 27-28 października br. w celu kontynuowania inwentury i załatwienia innych istotnych
spraw dla Wspólnoty AA.
5. Rada podjęła decyzję o utworzeniu powierniczego zespołu zadaniowego z udziałem członków zespołów powierniczych: Literatury i Publikacji, ds. Międzynarodowych, Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi oraz Komisję Literatury
i Publikacji KSK oraz Wydawnictw BSK w celu wymiany doświadczeń i merytorycznej dyskusji nad stanem dzisiejszym i kierunkami rozwoju literatury AA
w przyszłości.
6. Na podstawie opinii zespołu Informacji Publicznej oraz zespołu ds. inwentury
RP przygotowała treść komunikatu dotyczącego zagrożeń łamania anonimowości w mediach – treść komunikatu w załączniku 3.
7. Rada zapoznała się z przygotowaną opinią członka zespołu powierniczego ds.
inwentury dotyczącą relacji między członkami Wspólnoty AA i języka jakim się
porozumiewamy – treść w załączniku 4.
8. Z
 miany w Karcie Konferencji i Regulaminie Pracy SK – na wniosek koordynatora Konferencji SK, który wskazywał na brak procedur związanych z aktualizacjami i zmianami w Karcie Konferencji, zespół ds. dostosowania SK do Dwunastu Koncepcji AA przedstawił projekt powołania samodzielnego stanowiska
w tym zespole odpowiedzialnego proceduralnie za aktualizację Karty Konfe-
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rencji i Regulaminu Pracy SK. Rada projekt zaakceptowała – odpowiedzialnym
za wdrożenie będzie zespół ds. dostosowania SK do Dwunastu Koncepcji AA
we współpracy z koordynatorem KSK.
III. Zadania do realizacji
1. 	Wolontariusze w BSK – zarząd zwrócił się z prośbą o pomoc do RP w związku z opinią prawnika, że wolontariusze mogą być zatrudniani tylko do prac
związanych z działalnością statutową Fundacji – poproszono zespół audytowy o przygotowanie opinii w ramach jakich prac wolontariusze mogą być
zatrudniani w BSK.
2. 	Ujęcia do spotu na 45 lecie – powiernicy przedstawili swoje działania w tym
zakresie, ostateczny termin realizacji zadania – do 23 września br.
3. 	Kontynuacja comiesięcznych telekonferencji Rady Powierników oraz zachęta
skierowana do zespołów powierniczych, aby członkowie zespołów korzystali
z takiej formy komunikacji w celu usprawnienia prac zespołu i utrzymywania
stałego kontaktu ze sobą.
4. 	Biuletyn Nadzieja – przygotowany przez Zespół LiP i pracownika BSK projekt
rekomendacji zostanie na następnej RP poddany pod głosowanie.
5. 	Rzecznik RP poprosił o ponowne przeanalizowanie planów zespołów powierniczych na 2019 rok w kontekście minimalizacji kosztów i przedstawienie
ich pod głosowanie RP.
6.	Zespoły przedstawiły sprawozdania na 47. Konferencję Służby Krajowej – RP
zwróciła się do Zarządu z prośbą o umieszczenie tych sprawozdań na stronie konferencji, gdzie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
7.	Rada poprosiła zespół do spraw mediów elektronicznych o przygotowanie
propozycji dotyczącej technicznych możliwości stworzenia newslettera Służb
Krajowych, który na poziomie ogólnopolskim mógłby służyć kontaktom pomiędzy Konferencją (także RP i BSK) a grupami, intergrupami i regionami.
8.	Rada na podstawie kolejnej opinii zespołu IP poprosiła BSK o nawiązanie kontaktu z Komendą Główną Policji w sprawie zainicjowania rozmów dotyczących
organizacji spotkań informacyjnych dla funkcjonariuszy Policji w całej Polsce
(korzystając z doświadczeń regionów, gdzie takie spotkania już się odbywają).
9. 	Sprawa formularza dla grup – w chwili obecnej BSK nie posiada formularza
rejestracji mityngów, ale chciałoby wrócić do możliwości tworzenia takiego
formularza i stosować dobre praktyki z wcześniejszych lat. RP poprosiła
Zarząd o przedstawienie planu wprowadzenia formularza.
10.	BSK widzi potrzebę organizacji warsztatów koordynatorów i pełnomocników
BSK – na kolejne spotkanie RP zostanie przygotowany plan i ewentualna
data takich warsztatów.
11.	Zarząd poinformował, że dzięki pomocy wolontariusza zakończono pracę
nad wynikami ankiet – w trakcie kolejnego spotkania Rada Powierników zdecyduje, w jaki sposób przedstawić wyniki tej ankiety delegatom SK i całej
Wspólnocie AA.
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12.	Do końca października br. Zarząd BSK wyśle list Rady Powierników do
Wspólnoty AA.
13.	Zespół zadaniowy powołany w sprawie wymiany doświadczeń i merytorycznej dyskusji nad stanem dzisiejszym i kierunkami rozwoju literatury AA –
przedstawić na kolejnym spotkaniu RP plan pracy i komunikacji.
14.	Na głównej stronie AA udostępnić przycisk do strony konferencji – odpowiedzialność Zarządu
15.	Zespół KLiP – na kolejnej RP przedstawi plan pracy nad aktualizacją Poradnika
Służb.
16.	Prośba, aby powiernicy którzy uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji
Służb Więziennych i Wspólnoty AA „Wspólny cel – wspólne działanie” w Kaliszu,
dostarczyli sprawozdania.
17.		Rzecznik RP wraz z dyrektorem BSK i zespołem ds. organizacji 45 – lecia
przygotują scenariusz otwarcia Zlotu.
18.	Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedzi na temat spotu na
45 – lecie, czy jakość spotu umożliwi wyświetlanie go na dużym ekranie.
IV. Poza sprawami przestawionymi powyżej Rada Powierników rozmawiała na temat:
1. Przygotowania ewentualnej propozycji przesunięcia kadencyjności dyrektora
zarządu BSK, ze względu na 45 – lecie AA. W opinii prawnika zarządu taka
propozycja jest niezgodna ze statutem. W związku z tym prawnik przedstawił
inne propozycje do rozważenia w przyszłości przez RP.
2. Rzecznik RP przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Nominacyjnej oraz przygotowane odpowiedzi na petycje z regionów Radom i Bałtycki.
3. Na posiedzeniu Rada Powierników gościła przedstawicieli zespołu organizacyjnego do przygotowania 45 lecia AA w Polsce, wspólnie z gośćmi Rada
dyskutowała o sprawach organizacyjnych. Poza tym goście zaprezentowali
sposób medytacji, który chcieliby zaproponować jako imprezę towarzyszącą
w trakcie 45 lecia AA – jako jedną z możliwości praktykowania 11 Kroku.
4. Rada Powierników poprosiła zespół Informacji Publicznej o przygotowanie
planu zorganizowania spotkania informacyjnego dla scenarzystów i przedstawicieli różnych mediów.
5. Wysłuchaliśmy sprawozdań z działalności zespołów powierniczych oraz
wstępnych planów na 2019r. – sprawozdania dostępne do pobrania będą na
stronie http://aa.org.pl/konferencje/47/#

Spotkanie RF w dniu 09.09.2018 r.
Na spotkaniu RF podjęto uchwały dotyczące ogłoszenia o konkursie na dyrektora
zarządu oraz udzielenia pełnomocnictwa Rzecznikowi Rady Powierników w sprawie
podpisywania licencji na tłumaczenie, wydanie i rozpowszechnianie publikacji AAWS,
Inc. i GSB GB zastrzeżonych prawami autorskimi.
Rada Powierników
08-09 września 2018r.
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Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NOMINACYJNEJ 14.07.2018 R.
Komisja Nominacyjna działała w składzie; Rzecznik Rady Powierników, oraz czterech członków Rady Powierników, czterech delegatów jako członkowie Komisji.
Głosowania nad zgłoszonymi wnioskami:
Wniosek nr 1: Rada Powierników wnosi o akceptację przez Konferencję Służby Krajowej kandydatury Hanny Ostrowskiej do służby powiernika klasy A.
Uzasadnienie: Proponowana kandydatura Hanny Ostrowskiej zgłoszona przez
Region Warszawa uzyskała akceptację Komisji Nominacyjnej.
W głosowaniu kandydat otrzymał mandat zaufania wymaganą większością
głosów.
Wniosek nr 2: Rada Powierników wnosi o akceptację przez Konferencję Służby Krajowej kandydatury Barbary z Regionu Kujawsko-pomorskiego do służby
powiernika alkoholika.
Uzasadnienie: Proponowana kandydatura Barbary zgłoszona przez Region
Kujawsko-pomorski uzyskała akceptację Komisji Nominacyjnej.
W głosowaniu kandydat otrzymał mandat zaufania wymaganą większością
głosów.
Wniosek nr 3: Rada Powierników wnosi o akceptację przez Konferencję Służby Krajowej kandydatury Sławomira z Regionu Łódź do służby powiernika alkoholika.
Uzasadnienie: Proponowana kandydatura Sławomira zgłoszona przez Region
Łódź uzyskała akceptację Komisji Nominacyjnej.
W głosowaniu kandydat otrzymał mandat zaufania Komisji Nominacyjnej.
Wniosek nr.4: Rada Powierników wnosi o akceptację przez Konferencję Służby Krajowej kandydatury Sławomira z Regionu Zachodniopomorskiego do
służby powiernika alkoholika.
Uzasadnienie: Proponowana kandydatura Sławomira zgłoszona przez Region
Zachodniopomorski uzyskała akceptację Komisji Nominacyjnej.
W głosowaniu kandydat otrzymał mandat zaufania Komisji Nominacyjnej.
Wniosek nr 5: Rada Powierników wnosi o akceptację przez Konferencję Służby Krajowej Kandydatury Tadeusza z Regionu Europa do służby delegata narodowego.
Uzasadnienie: Proponowana kandydatura Tadeusza zgłoszona przez Region
Europa uzyskała akceptację Komisji Nominacyjnej.
W głosowaniu kandydat otrzymał mandat zaufania Komisji Nominacyjnej.
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Dwóch kandydatów na Powiernika alkoholika proponowanych przez Regiony Radom i Bałtycki nie otrzymało mandatu zaufania Komisji Nominacyjnej.
Rzecznik Rady Powierników
Petycje z Regionów Bałtycki i Radom

PETYCJA – REGION BAŁTYCKI
My, Służebni Regionu Bałtyckiego, mocno wierząc i ufając duchowym zasadom
naszej demokratycznej Wspólnoty, służąc w jak najlepszym interesie naszej społeczności zwracamy się do Rady Powierników i Komisji Nominacyjnej, o zajęcie stanowiska w sprawie decyzji Komisji Nominacyjnej, w wyniku której nominacji na Powiernika klasy B nie otrzymał kandydat z naszego Regionu.
Chcemy zwrócić uwagę na naruszenie punktu 2. Procedury Wyłaniania Powiernika
Alkoholika, a mianowicie na brak przeprowadzenia dyskusji po zakończeniu rozmów
z kandydatami. W naszej ocenie to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik
głosowania. Jak wielokrotnie podkreślał to współzałożyciel naszej Wspólnoty, Bill W.,
wszelkie ważne decyzje powinniśmy podejmować po dokładnej dyskusji. W czasie
takich rozmów często dochodzi do zbliżenia stanowisk i rozwiania wątpliwości. Brak
dyskusji w gronie członków Komisji podważa naszej zaufanie co do prawidłowego
procesu wyłaniania kandydata i samej Komisji.
Kandydat z Regionu Bałtyckiego spełnia wszystkie warunki stawiane kandydatom
na Powiernika Alkoholika i cieszy się niezmiernym poparciem społeczności AA w naszym Regionie.
W związku z tym domagamy się:
– Uchylenia decyzji komisji Nominacyjnej
– Ponownego rozpatrzenia kandydatury z naszego Regionu, w duchu zasad AA
i zachowaniem Procedury Wyłaniania Powiernika Alkoholika

PETYCJA – REGION RADOM
47 Konferencja Służby Krajowej
Rada Powierników
Gwarancje artykułu 12 to szereg poważnych zobowiązań, które zapewniają, że
sama Konferencja będzie przestrzegać Dwunastu Tradycji.
Ostatnie słowo – prawo podejmowania decyzji w sprawach dużej wagi – nie należy
do samych Powierników.
Przedstawiamy nasze stanowisko do Konferencji i wnosimy o uchylenie decyzji
Komisji Nominacyjnej oraz przedstawienie naszego kandydata jako pełnoprawnego
uczestnika Konferencji Krajowej i kandydata na
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Powiernika do zaakceptowania przez 47 Konferencję Służby Krajowej.
Niniejszy wniosek jest odpowiedzią na odrzucenie przez Komisję Nominacyjną
kandydata z naszego Regionu do służby Powiernika klasy B.
Konferencja Regionalna z rozwagą i w duchu bezinteresowności wybrała najlepszego kandydata, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące pełnienia tej służby
– duże zaangażowanie, doświadczenie i predyspozycje zawodowe.
Komisja Nominacyjna nie dopełniła swoich obowiązków, pozbawiając członków
komisji dyskusji na temat kandydatów przed głosowaniem.
Kandydat z Regionu Bałtyckiego został potraktowany w ten sam sposób, dodatkowo jeden z Regionów nie wystawił swojego kandydata.
Wakaty w służbach znacząco zmieniają kworum Rady Powierników, co może mieć
istotny wpływ przy podejmowaniu decyzji ważnych dla całej Wspólnoty.
Takie działania wprowadzają zamieszanie, atmosferę nieufności i mogą wpłynąć
na załamanie jedności.
Mając powyższe na uwadze, wierzymy, że sumienie Konferencji, wsparte Opatrznością Boga, podejmie właściwą decyzję.
Służebni i uczestnicy z Regionu Radom

ODPOWIEDŹ KOMISJI NOMINACYJNEJ
Drodzy przyjaciele, aby w pełni odpowiedzieć na Waszą petycję, warto zwrócić
uwagę, że powinniśmy wszyscy kierować się zasadami (3 Legatami AA) zawartymi też w Koncepcjach AA, oraz naszych w Polsce postanowieniach Konferencji AA,
a zawartych w Poradniku Służb AA w Polsce. My jako Komisja Nominacyjna Służby
Krajowej AA wypełniliśmy je.
Dla przypomnienia: – Regiony AA jedynie poszukują i wyłaniają kandydatów na
powierników SK. Powiernik SK nie jest Powiernikiem Regionalnym lecz Powiernikiem
Służby Krajowej AA w Polsce, którego dodatkowym zadaniem jest łączność z Regionem AA, z którego pochodzi. Podstawowym celem Powiernika SK jest dbanie
o sprawy całej Wspólnoty AA w Polsce, a nie reprezentowanie „interesów” Regionów
jak napisano w Petycji.
Dlatego, aby umożliwić najlepsze wybory Powierników (nie tylko tych co spełniają
formalne kwalifikacje do służby i mają rekomendacje Służb Regionu), – Bill zapisał
sposób ich wyboru w Koncepcjach AA poprzez działanie Komisji Nominacyjnej (połowa Powierników i połowa Delegatów SK), między innymi po to, aby sami Powiernicy
SK mieli wpływ na to, kogo nominują do swego składu, a przez co brali pełną odpowiedzialność za działanie RP. Przypominamy także, że w swoim komunikacie o wyborach w 2018 – cytowaliśmy zapis z Regulaminu Pracy SK z prośbą o wytypowanie co
najmniej dwóch kandydatów.
W naszym przekonaniu, aby wziąć odpowiedzialność za skład RP potrzebna jest
po osobistym kontakcie z kandydatem możliwość swobodnej oceny kandydata we
własnym sumieniu, co można wyrazić w tajnym głosowaniu wg procedury III Dziedzictwa AA (która jak wiecie ma za zadanie eliminować wszelkie ambicje i politykierstwo).
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W przekonaniu Komisji Nominacyjnej podjęliśmy w tym duchu decyzje o nieudzieleniu nominacji kandydatowi przedstawionemu przez Służby Regionu zachowując
jednocześnie wakat w Radzie Powierników, co jest zgodne z przyjętymi zasadami
opisanymi w Karcie Konferencji SK i Regulaminie SK AA w Polsce.
Dyskusja jaka odbywała się w Komisji Nominacyjnej, gdzie padało pytanie o dodatkowe pytania i opinie – ( i każdy swobodnie mógł się wypowiedzieć) pozwoliła jej
członkom na zajęcie stanowiska, a potem wyrażenie go podczas tajnego głosowania.
Kandydat pomimo pozytywnej opinii Służb Regionu odnośnie kwalifikacji do tej
służby, w osobistym kontakcie podczas rozmów nie uzyskał w sumieniu członków Komisji Nominacyjnej aprobaty do nominacji w skład Rady Powierników. Ale po to jest
zasada tajności głosowania, by móc swobodnie wyrazić swoje zdanie o kandydacie
i nie sposób od niej odejść na rzecz publicznych ocen czy uwag do kandydata, zatem
nie można łamać tajności głosowania.
Wynik tajnego głosowania przesądził o nieudzieleniu nominacji do służby Powiernika SK AA w Polsce kandydatowi przedstawionemu z Waszego Regionu i nie było
w tym żadnych koniunkturalnych intencji.
Natomiast przedstawiona w petycji z Regionu procedura dochodzenia do jednomyślności poprzez otwartą dyskusję dotyczy podejmowania decyzji we wszystkich
ogólnych sprawach przez Wspólnotę AA i nie ma zastosowania w procedurze III Dziedzictwa AA – (mających zalecenie w Koncepcjach AA przy wyborach personalnych).
Podstawową zasadą służby we Wspólnocie AA jest zaufanie.

FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE

00-020 Warszawa ul. Chmielna 20, tel./fax: 22 828 04 94
nr konta 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
adres dla korespondencji: 00-950 Warszawa 1 skrytka pocztowa 243
Internet: www.aa.org.pl,
E-mail: aa@aa.org.pl
Infolinia AA: 801 033 242
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ODPOWIEDZI RADY POWIERNIKÓW
Do Służebnych Regionu Bałtyckiego
Po zapoznaniu się z Waszą petycją i przedyskutowaniu poruszonej w niej sprawy
na posiedzeniu w dniu 9. września br. Rada Powierników przyjęła następujące stanowisko.
Rada Powierników uznaje decyzję Komisji Nominacyjnej jako niezależną i pełnoprawną, zgodną z zapisami Karty Konferencji Służby Krajowej i Regulaminu Pracy SK.
Zapisy te nie przewidują uchylenia decyzji podjętych przez KN. Formalne zakwestionowanie decyzji Komisji byłoby pogwałceniem Koncepcji Trzeciej i Czwartej przyznających
każdemu elementowi służby AA prawo do decyzji i uczestnictwa.
Podniesiony przez Was zarzut naruszenia procedury wyłaniania powiernika alkoholika nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistym przebiegu spotkania Komisji. To
sami jej członkowie zdecydowali o chęci wyrażenia swej opinii o kandydacie z Waszego regionu w momencie głosowana mając na względzie zachowanie zasady tajności
w sprawach osobowych. Każdy z członków Komisji mógł – jeśli takie było jego życzenie – swobodnie wyrazić swoje zdanie o kandydacie w inny sposób.
Pomimo pozytywnej opinii Służb Regionu odnośnie do kwalifikacji do tej służby
w osobistym kontakcie podczas rozmów kwalifikacyjnych Wasz kandydat nie uzyskał
w sumieniu członków Komisji Nominacyjnej aprobaty do nominacji w skład Rady Powierników.
Rada Powierników pragnie poinformować, że w swoim komunikacie zawartym
w lutowym wydaniu Skrytki 2/4/3 przypominała wszystkim Regionom AA o zawartej
w Regulaminie Służby Krajowej sugestii zgłaszania co najmniej dwóch kandydatów na
powiernika alkoholika, spośród których KN dokonuje wyboru jednego kandydata na tę
służbę
Rada Powierników sugeruje, aby Wasz Region, jeśli będzie takie Wasze życzenie,
delegował przedstawiciela do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach RP najbliższej kadencji w charakterze obserwatora.
Rada Powierników

Ważna informacja!
Zgodnie z decyzją 46 Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce pod adresem:
www.aa.org.pl/konferencje/47
Znajdują się rekomendacje, program, pytania, sprawozdania
i oraz wszystkie niezbędne informacje pomocne w przygotowaniu się do obrad
oraz dotarciu na miejsce.
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Do 47. KSK

ODPOWIEDZI RADY POWIERNIKÓW
DO SŁUŻEBNYCH REGIONU RADOM
Rada Powierników zapoznała się treścią petycji Służebnych i Uczestników z Regionu Radom skierowanej do 47. Konferencji Służby Krajowej w sprawie wnoszącej
o uchylenie decyzji Komisji Nominacyjnej oraz zaakceptowanie przez 47. KSK zgłoszonego przez Region Radom kandydata na powiernika alkoholika jako pełnoprawnego uczestnika Konferencji Krajowej.
Podnoszony przez wnioskodawcę zarzut pozbawienia członków KN dyskusji na
temat kandydatów przed głosowaniem nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistym
przebiegu spotkania KN. To sami jej członkowie zdecydowali o chęci wyrażenia swej
opinii o kandydacie w momencie głosowania, mając na względzie zachowanie zasady tajności w sprawach osobowych. Każdy z członków KN mógł – jeśli takie było jego
życzenie – swobodnie wyrazić swoje zdanie o kandydacie w inny sposób.
Rada Powierników uznaje decyzję KN jako niezależną i pełnoprawną, zgodną
z obowiązującymi zapisami Karty Konferencji i Regulaminu Pracy Służby Krajowej.
Zapisy te nie przewidują uchylania decyzji podjętych przez KN; formalne zakwestionowanie takiej decyzji oznaczałoby bowiem pogwałcenie Koncepcji Trzeciej i Koncepcji
Czwartej dających każdemu elementowi służby AA prawo do decyzji i uczestnictwa.
Natomiast obecne zapisy Regulaminu Pracy Służby Krajowej zawierają sugestię
wybierania przez region co najmniej dwóch kandydatów na powiernika alkoholika,
spośród których KN dokonuje wyboru jednego kandydata na tę służbę. Rada Powierników przypominała o tym wszystkim regionom w swoim komunikacie o wyborach
w roku 2018 w lutowym wydaniu Skrytki 2/4/3.
Rada Powiernika wnosi do 47. KSK o nieprzyjęcie poniższej petycji Regionu Radom.
Rada Powierników sugeruje służbom Regionu rozważenie możliwości delegowania na posiedzenia RP przedstawiciela regionu w charakterze obserwatora.
Rada Powierników

FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE
ul Chmielna 20; 00-020 WARSZAWA
NIP: 525 10 09 260
nr tel./fax: (+48) 22 828 0494
website: www.aa.org.pl; e-mail: aa@aa.org.pl

Cennik oraz formularz zamówienia
na literaturę AA - 2018/2019
Nazwa Grupy/Intergrupy/Regionu …………………………………………………
(włściwe - podkreśl)

Zamówienie proszę wysłać do:
Imię
Nazwisko

Adres
ulica
miasto
Kod pocztowy
Nr tel.:

+

e-mail:

Magazyn Literatury AA
ul. Dobrowoja 8/1
04-003 WARSZAWA
tel.: (+48) 22 114 91 33

Lp.

ID

Ilość

Cena jedn.

KSIĄŻKI
1 AA w zakładzie karnym WIĘZIEŃ DO WIĘŹNIA

K-16

14,00

2 AA WKRACZAJĄ W DOJRZAŁOŚĆ, miękka oprawa

K-09

27,00

3 ANONIMOWI ALKOHOLICY, wydanie kieszonkowe [A6]

K-03

16,00

4 ANONIMOWI ALKOHOLICY, z hist. polskich AA, miękka oprawa

K-02

22,00

5 CODZIENNE REFLEKSJE, miękka oprawa

K-14

22,00

6 CODZIENNE REFLEKSJE, powiększona

K-27

29,00

7 CODZIENNE REFLEKSJE, twarda oprawa

K-15

29,00

8 DOKTOR BOB i dobrzy weterani, miękka oprawa

K-19

24,00

9 DOKTOR BOB i dobrzy weterani, twarda oprawa

K-20

33,00

10 DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, format [A5]

K-06

22,00

11 DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI, format [A6]

K-07

16,00

12 HISTORIA AA W POLSCE, tom I, miękka oprawa

K-24

32,00

13 JAK TO WIDZI BILL, miękka oprawa

K-11

24,00

14 JAK TO WIDZI BILL, twarda oprawa

K-12

28,00

15 JEST ROZWIĄZANIE - HISTORIE POLSKICH AA

K-28

20,00

16 PORADNIK DLA SŁUŻB

U-40

11,00

17 PRZEKAŻ DALEJ, miękka oprawa

K-17

29,00

18 THE BEST OF BILL, Wiara, lęk, uczciwość, pokora, miłość - m.o

K-21

6,00

19 THE BEST OF BILL, Wiara, lęk, uczciwość, pokora, miłość - t.o.

K-22

11,00

20 UWIERZYLIŚMY……

K-13

21,00

K-N04

19,00

1 AA DLA KOBIET

U-02

2,00

2 AA DLA STARSZYCH WIEKIEM ALKOHOLIKÓW

U-54

2,50

3 AA I SIŁY ZBROJNE

U-51

2,50

21 ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI
22

BROSZURY - ZDROWIENIE

4 AA PYTANIA I ODPOWIEDZI

U-N08

2,00

5 CO SIĘ ZDARZYŁO JANKOWI….?

U-21

2,50

6 CZY AA JEST DLA CIEBIE?

U-11

2,00

7 CZY AA JEST DLA MNIE?

U-12

2,00

8 CZY W TWOIM ŻYCIU JEST ALKOHOLIK?

U-13

2,00

9 DLA UCZESTNIKÓW AA, LEKI I NARKOTYKI

U-33

2,00

10 DWANAŚCIE KROKÓW ILUSTROWANE

U-19

2,00

11 GŁOSY ALKOHOLIKÓW BĘDĄCYCH…

U-52

2,50

12 MŁODZI I AA

U-29

2,00

13 MYŚLISZ, ŻE JESTEŚ INNY

U-07

2,00

UN-25

0,50

U-31

0,60

14 NOWICJUSZ PYTA
15 POSŁANIE DLA NASTOLATKÓW

Ilość

Wartość

Lp.

cd Broszury - zdrowienie

ID

Ilość

Cena jedn.

16 PROBLEMY INNE NIŻ ALKOHOL

U-34

0,50

17 PRZESŁANIE DLA WIĘŹNIA, KTÓRY BYĆ MOŻE JEST……………..

U-22

1,00

18 RZUT OKA NA AA

U-01

0,10

19 SPONSOROWANIE. PYTANIA I ODPOWIEDZI

U-23

2,00

20 TO JEST AA

U-16

2,00

21 WIELE DRÓG DO DUCHOWOŚCI

U-49

2,00

22 WITANIE NOWO PRZYBYŁEGO W GRUPIE

U-55

2,00

23 ZA MŁODZI

U-18

2,00

1 AA W PLACÓWKACH LECZNICZYCH

U-53

2,00

2 AA W ZAKŁADACH KARNYCH

U-09

1,50

3 ARTYKUŁ JACKA ALEXANDRA O AA

U-14

2,00

4 DUCHOWNI PYTAJĄ O WSPÓLNOTĘ AA

U-06

2,00

5 DWANAŚCIE KONCEPCJI DLA SŁ. ŚWIATOWYCH ILUSTROWANE

U-46

2,50

6 DWANAŚCIE TRADYCJI ILUSTROWANE

U-20

2,50

7 GRUPA AA

U-03

2,50

8 INFORMATOR O WSPÓLNOCIE AA

U-48

4,50

9 JAK AA WSPÓŁPRACUJĄ Z PROFESJONALISTAMI

U-28

2,00

10 JAK MÓWIĆ O AA POZA AA

U-15

2,00

11 JAK ROZUMIEĆ ANONIMOWOŚĆ

U-17

2,00

12 POSŁANIE SŁUŻBY AA

U-45

1,00

13 PYTANIA DO 12 TRADYCJI AA

U-27

1,50

14 SAMOWYSTARCZALNOŚĆ: GDZIE PIENIĄDZE I DUCHOWOŚĆ …….

U-50

1,00

15 SŁUŻBA MADNATARIUSZA

U-56

2,00

16 WZRASTANIE W SŁUŻBIE

U-26

0,30

1 DWANAŚCIE KONCEPCJI - karton/folia

I-35,37

1,00/3,50

2 DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI - karton/folia

I-06,05

1,00/3,50

3 JESTEM ODPOWIEDZIALNY - karton/folia

I-12,11

1,00/3,50

BROSZURY - SŁUŻBY

17

TEKSTY

4 KALENDARZ INFORMATOR
5 KALENDARZ KRAJOBRAZOWY

I-38
I-32

10,00
8,00

6 MODLITWA DO KROKU XI - karton/folia

I-33,34

1,00/3,50

7 MODLITWA O POGODĘ DUCHA - karton/folia

I-14,13

1,00/3,50

8 NAKLEJKA - z tekstem

I-17

4,00

9 PLAKAT [A2] - Kroki, Tradycje, Koncepcje - komplet

P-5

24,00

10 PREAMBUŁA - duży format, karton/folia

I-02,01

1,00/3,50

11 PREAMBUŁA - mały format, karton/folia

I-04,03

0,50/2,00

12 ZAKŁADKI z tekstem

I-27

0,00

Ilość

Wartość

Lp.

ID

Ilość

Cena jedn.

Ilość

CYTATY Z LITERATURY
1 ANONIMOWI ALKOHOLICY - str. 143-144, karton/folia

I-20,21

1,00/3,50

2 ANONIMOWI ALKOHOLICY - str. 49-50, karton/folia

I-18,19

1,00/3,50

3 ANONIMOWI ALKOHOLICY - str. 72, karton/folia

I-25,26

1,00/3,50

1 DZIAŁANIE W JEDNOŚCI - dodatek do skrytki nr 122A

DD-00

2,00

2 JAKKOLWIEK GO POJMUJĘ - dodatek do skrytki nr 108A

U-41

3,00

3 KARLIK - dwumiesięcznik

B-09

3,00

4 NADZIEJA - kwartalnik

B-08

1,50

5 SKRYTKA 2/4/3 - dwumiiesięcznik

B-02

1,00

6 WISŁA - kwartalnik

B-10

2,00

7 ZDRÓJ - dwumiesięcznik

B-10

3,00

1 GRZECH CZY CHOROBA [1]

U-32

1,50

2 KOBIETY W AA [2]

U-35

1,50

3 ZBYT MŁODZI NA AA [3]

U-36

2,50

4 JUŻ PO DRUGIEJ STRONIE MURU [4]

U-37

2,00

5 DUCHOWOŚĆ W AA [5]

U-39

3,00

6 GRUPA MACIERZYSTA [6]

U-38

3,00

7 SPONSOROWANIE [7]

U-43

3,00

8 WYŁACZNOŚĆ CELU [8]

U-47

3,00

1 BILL OMAWIA DWANAŚCIE TRADYCJI AA - płyta DVD

M-DV1

16,00

2 DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI - CD

M-CD1

33,00

3 HISTORIE BILLA - płyta DVD

M-DV2

16,00

1 Okładka plastikowa na broszury/ulotki

P-04

11,00

2 Okładki papierowe

T-01

2,00

BIULETYNY

BIBLOTECZKA ZDRÓJ

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

INNE

Zamówienia prosimy kierować na adres:
FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE,
skrytka pocztowa 243, 00-950 Warszawa 1,
Numer rachunku dla wpłat krajowych: 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000,
Numer rachunku dla wpłat z zagranicy: PL 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000 WBK PPLPP
Biuro Fundacji:
ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa, Tel.: (+48) 22 828 0494,
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,
Magazynu Literatury AA:
ul. Dobrowoja 8/1, 04-003 Warszawa, Tel.: (+48) 22 114 9133; 604 867 406; 784 962 657
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
Uwagi:
* przy wyborze tekstu, proszę podkreślić jego rodzaj (karton/folia),
- zamównienia literatury dla Grupy/Intergrupy/Regionu należy składać w magazynie Literatury AA

Wartość
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Załącznik nr 2

OD RADY POWIERNIKÓW DO 47 KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ
Kopia: Delegaci KSK z Regionu Radom
Rada Powierników po zapoznaniu się z poniższą petycję stwierdza, że nie istnieje
jakikolwiek związek między powołaniem przez RP zespołu ds. dostosowania struktury SK do Dwunastu Koncepcji zgodnie z decyzją 45. Konferencji Służby Krajowej
a wnioskiem Komisji Literatury i Publikacji AA (KLiP) o wydanie „Dwunastu Koncepcji
Służb Światowych” w obecnej postaci, dodatkowo opatrzonej wstępem, który przybliży kontekst historyczny.
Zespół ds. dostosowania struktury SK do Dwunastu Koncepcji został powołany
w dniu 10.12.2016 r. wyłącznie do wykonania zadań określonych w nazwie zespołu
tj. wypracowania propozycji unormowania w duchu Dwunastu Koncepcji AA zakresu
kompetencji Rady Powierników, Delegatów SK oraz relacji miedzy nimi.
Wniosek KLiP ograniczony do wydania „Dwunastu Koncepcji Służb Światowych”
został sformułowany w dniu 30.01.2016 r. a jego realizacja rozpoczęła się już w styczniu 2016 r., tj. blisko rok przed powołaniem zespołu ds. dostosowania struktury SK.
Rozpoczął ją Andrzej z Wydawnictw BSK, który w lutym 2016 r. wysłał do ok.
50 służebnych SK książeczkę Eseje Billa z prośbą o komentarz do tego wydania.
Trzy osoby – Bogdan z Opola, Tadeusz M. i Paweł DN przesłali swoje uwagi w różnej
formie, również w formie przypisów, które Andrzej skompilował, wybrał i wstawił do
książeczki wraz z opracowanym przez BSK wstępem. Całość została włączona do
edycji (9) Poradnika dla Służb AA, wydanej w marcu 2017 r.
Proponowane w petycji zmiany o treści „ eksperymentalne .. a w momencie ostatecznego zatwierdzenia zmiana o takim charakterze może zostać zapisana w specjalnej części „ Poradnika dla Służb „, zatytułowanej „ Zmiany „ powinny zdaniem
Rady Powierników przybrać konkretną formę projektu rekomendacji z jasnym określeniem słów przytoczonych w powyższym akapicie.
Rada Powierników
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47 KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ
Rada Powierników
Petycja
W styczniu 2016 r. Komisja Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce wnioskowała wraz z zespołem powierników ds. licencji i tłumaczeń o wydanie „ Dwunastu
Koncepcji Służb Światowych” w obecnej postaci, dodatkowo opatrzonej wstępem,
który przybliży kontekst historyczny. Do obecnego tłumaczenia zostały włączone wyjaśnienia jedynie w formie przypisów z zamiarem przybliżenia polskiemu czytelnikowi
– członkowi AA podanych w tekście nazw poszczególnych służb i poziomów struktury
w USA i Kanadzie. Nie kusiliśmy się o jakąkolwiek zmianę polskich słów, nawet tych,
które by źle zabrzmiały w uchu pojedynczego czytelnika. AA w Polsce nie ma licencji
na tłumaczenie, zatem jest ono dla nas nienaruszalne.
Czytajmy te Dwanaście Koncepcji wraz z przypisami i Poradnikiem dla Służb AA
w Polsce.
Po wnikliwej analizie doszliśmy do wniosku, że popełniliśmy błąd, poprzez powołanie i akceptację przez 45 KSK zespołu ds. dostosowania SK do Koncepcji.
Być może w pośpiechu i nadmiarze spraw nie zwróciliśmy uwagi na to, że opacznie zinterpretowaliśmy sugestie naszych przyjaciół – dyrektora GSO, Grega i dyrektora AAWS, Dorothy.
Proponujemy bliżej zapoznać się ze wstępem do polskiego tłumaczenia Dwunastu Koncepcji dla Służb Światowych, a zmiany proponowane przez zespół powinny
być przez odpowiedni okres czasu oznaczone jako „ eksperymentalne „, a w momencie ostatecznego zatwierdzenia zmiana o takim charakterze może zostać zapisana
w specjalnej części „Poradnika dla Służb” zatytułowanej „ Zmiany”.
Dzięki temu oryginalna postać Dwunastu Koncepcji zostanie nienaruszona i będzie stanowić dowód naszych wcześniejszych doświadczeń.
Delegaci KSK z Regionu Radom
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Załącznik nr 3

INFORMACJA RADY POWIERNIKÓW W TEMACIE PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA ZASADY
ANONIMOWOŚCI W MEDIACH
Coraz częściej członkowie wspólnoty AA biorą udział w programach telewizyjnych
i radiowych.
To bardzo cenne działanie i jednocześnie niosące kilka zagrożeń, np. łamania
zasady anonimowości.
Chcemy zwrócić uwagę na kilka spraw.
Uważamy, że podstawową sprawą we współpracy z tymi mediami jest odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest nasz cel udziału w danym programie radiowym czy
telewizyjnym. Odpowiedź na to pytanie wyznaczy nam sposób naszego zachowania,
wypowiadania się.
Np. jeśli naszym celem jako członka wspólnoty AA jest niesienie posłania alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi będziemy respektować ducha i zasady AA w naszym
zachowaniu i wypowiedziach (kroki, tradycje, koncepcje – właściwe przywołać).
Uważamy, że uczestnicząc w programie warto przygotować się do tego rozmawiając ze sponsorem, z grupą (wsłuchując się w sumienie grupy), o tym, co i jak powiedzieć, jak zachować swoją anonimowość.
Warto też, żebyśmy pamiętali, że nie na wszystkie pytania zadane nam w programie musimy odpowiadać, nie na każdy temat wypowiadać, zwłaszcza, gdy naruszałoby to zasady naszej wspólnoty.
Powierniczy Zespół Informacji Publicznej

Ważna informacja!
Zgodnie z decyzją 46 Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce pod adresem:
www.aa.org.pl/konferencje/47
Znajdują się rekomendacje, program, pytania, sprawozdania
i oraz wszystkie niezbędne informacje pomocne w przygotowaniu się do obrad
oraz dotarciu na miejsce.
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CYTATY Z LITERATURY AA
Zawsze zastrzegamy dziennikarzom, żeby nie ujawniali naszej tożsamości... str 278
Jak to widzi Bill
W kontaktach z prasą, radiem, telewizją czy filmem anonimowość służy podkreśleniu równości wszystkich członków wspólnoty. str 12 Duchowni pytają o Wspólnotę AA
Występując jako uczestnicy AA w radiu, telewizji lub filmach powstrzymujemy się
od pokazywania naszych twarzy i ujawniania naszych nazwisk. W artykułach drukowanych identyfikujemy się tylko imieniem i inicjałem nazwiska. Używamy tylko naszego
imienia i inicjału nazwiska występując jako uczestnicy AA na spotkaniach poza AA. str
9/10 Grupa AA..gdzie wszystko się zaczyna
Pokazanie twarzy w mediach jest złamaniem zasady anonimowości, nawet jeśli
nazwisko pozostanie ukryte. Wypowiadający się dla mediów członek AA zaznacza,
że mówi tylko o sobie i za siebie, a nie w imieniu AA jako całości. Nie wyraża żadnej
opinii na tematy spoza Wspólnoty AA. Jeśli przed kamerą lub mikrofonem pojawimy
się jako zdrowiejący alkoholicy, bez ujawniania członkostwa w AA, wówczas pokazanie twarzy i ujawnienie nazwiska nie jest złamaniem zasad AA. str 8 Informator
o Wspólnocie AA
A zatem na tym szczeblu: prasy, radia, filmu i telewizji anonimowość, i to stuprocentowa anonimowość, była jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem. Tu właśnie zasady AA
miały mieć pierwszeństwo przed osobistymi ambicjami i to bez żadnych wyjątków. str
186 – 12 kroków i 12 tradycji
Chcemy utrzymać stuprocentową anonimowość także z jednego istotnego powodu… niezłomnego zaufania do AA. Podstawą zaś tego zaufania jest – w ich własnym
przekonaniu – nasze stałe naleganie na zachowanie osobistej anonimowości na
łamach prasy. str 85 The Best of Bill
Rada Powierników
9 września 2018r.
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Załącznik nr 4

Jeżeli chcielibyśmy napisać definicję co to znaczy ‚język serca’, to sami zdziwilibyśmy się ile tych definicji by powstało. Pewnie każdy, kto by się o to pokusił napisałby
inną. Pojawiły by się w większości z nich słowa: miłość (spróbuj zdefiniować miłość),
szacunek, tolerancja, pokora i jeszcze pewnie kilka innych w przeróżnych konfiguracjach. Każdy z nas uczestników AA czuje co to jest język serca, ale każdy również
może zrozumieć to inaczej.
Przede wszystkim komunikacja: to jakim językiem mówimy, czy szanujemy innych
uczestników i dajemy im prawo do zdania innego niż nasze, czy wypowiadamy się
z pokorą wyraźnie pokazując, że nie jestem Bogiem. Jestem przekonany, że tak długo, jak będę gotowy i zdolny do niesienia posłania AA innym alkoholikom w tym olbrzymim, naszym świecie, tak długo w moim sercu będzie panowała Pogoda Ducha.
Z nią przyjdzie rozwaga i odwaga.
Pamiętajmy szczególnie o Koncepcji Piątej, Koncepcji Trzeciej oraz Tradycji
Czwartej. Głos mniejszości zawsze, w najbardziej zaskakujący sposób dla mnie, ma
ogromny wpływ na naszą Wspólnotę i należy się dobrze w niego wsłuchać pamiętajcie jednocześnie o AA jako całości.
Bardzo ważna nauka dla nas wszystkich powinny być wydarzenia w roku 2017.
Przypomnijmy sobie słowa, jakie wówczas padały, działania, jakie wówczas były podejmowane i zastanówmy się czy w tym wszystkim była nasza siła wyższą, jakkolwiek ją każdy z nas rozumie. Dotyczy to wszystkich stron zeszłorocznych wydarzeń.
Pomyślmy czy chcemy coś podobnego raz jeszcze przeżywać.
Wystąpienie z przemocą przeciw przemocy, czyli to, co spontanicznie najczęściej
wydaje się być najwłaściwszym, rodzi w rezultacie tylko nową przemoc.
Przy wszelkich działaniach pamiętajmy zdanie, które napisał Bill W. (Jak to widzi
Bill, str 18): „Mimo wszystkich napięć, jakie widziały się z początkami AA, między Dr
Bobem a mną nigdy nie doszło do przykrej wymiany zdań. Z wdzięcznością chce tu
podkreślić, iż było to wyłącznie jego zasługą.
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PROGRAM 47. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
08 – 10 listopada 2018
„Zasady przed osobowościami”
czwartek 08.11.2018
• do 9:50 – zakwaterowanie, rejestracja uczestników Konferencji,
wydanie mandatów.
• 8:00 – 9:00 – śniadanie
•	9:00 – 9:50 – spotkanie robocze Przewodniczących Komisji KSK i ich zastępców,
losowanie pytań do Komisji KSK.
• 9:00 – 9:50 – spotkanie robocze Rady Powierników z udziałem kandydatów
na powierników.
• 9:00 – 9:50 – spotkanie informacyjne Delegatów pierwszego terminu z 		
		 pracownikiem Biura Służby Krajowej.
• 9:50 – 10:00 – przerwa
• 10:00 – 13:00 – oficjalne otwarcie 47 KSK
• powitanie gości z kraju i z zagranicy ( 5 min ).
• przedstawienie i przyjęcie programu 47 KSK ( 5 min ).
• przedstawienie i przyjęcie składu Sekretariatu i Komisji Liczenia Głosów. (5 min)
• 10:15 – informacja Koordynatora Zlotu 45-lecia AA w Polsce (10 min)
• 10:25 – pytania do sprawozdania Dyrektora Zarządu Fundacji BSK (15 min).
• 10:40 – pytania do sprawozdania Głównego księgowego BSK (15 min).
• 10:50 – sprawozdanie Pełnomocnika Biura Służby Krajowej do kontaktów ze 		
		 służbami penitencjarnymi
• 10:55 – pytania do sprawozdania Przewodniczącego Rady Fundacji BSK (15 min).
• 11:10 – pytania do sprawozdania Rzecznika Rady Powierników (15 min).
• 11:25 – pytania do sprawozdań Zespołów powierniczych (95 min).
• 13:00 – 14:00 – obiad
• 14:00 – 15:50 – spotkania robocze w Komisjach KSK. plan pracy i omówienie
		 Rekomendacji które wpłynęły do 47 Konferencji i Pytań do Konferencji,
z udziałem zaproszonych członków Rady Powierników i gości zagranicznych.
• 15:50 – 16.10 – przerwa.
• 16:10 – 18:00 – praca Delegatów w Komisjach nad pytaniami zgłoszonymi do 		
		 47 KSK, z udziałem zaproszonych członków Rady Powierników i gości zagranicznych
• 18:00 – 19:00 – kolacja.
• 19:00 – 21:00 – czas dla Delegatów – głosy z Grup, Intergrup i Regionów
(gotowa wypowiedź jednego Delegata z Regionu maksymalnie po 7 min).
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piątek 09.11.2018
• 07:30 – 08:30 – śniadanie
• 08:30 – 11:00 – informacja o procedurach głosowania i sprawdzenie kworum
		 1. spotkanie plenarne – dyskusja nad każdą Rekomendacją
		 2. rekomendacje i wnioski do 47 KSK
• 11:00 – 11:30 – przerwa
• 11:30 – 13:00 – spotkania Delegatów w Komisjach KSK
• wybór kandydatów na Prowadzącego 48 KSK oraz propozycji tematu
wiodącego 48 KSK
• sprawy bieżące i przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania
skierowane do Konferencji
• plan pracy i wnioski
• 11:30 – 13:00 – spotkanie Rady Powierników, Rady Fundacji i
kandydatów na Powierników
• wybór propozycji tematu wiodącego 48 KSK
• sprawy bieżące
• 13:00 – 14:30 – obiad
•	14:30 – 16:00 – spotkania Delegatów w ramach Regionów w celu wzajemnego
zapoznania się ze wszystkimi propozycjami odpowiedzi na pytania i zgłoszenia
ew. uwag.
•	14:30 – 16:00 – spotkanie Rady Powierników z gośćmi zagranicznymi w temacie Konferencji
• 16:00 – 16:15 – przerwa
• 16:15 – 18:00 – praca Delegatów w Komisjach KSK z udziałem zaproszonych
		 członków Rady Powierników i gości zagranicznych nad pytaniami zgłoszonymi 		
		 do 47 KSK
• przygotowanie gotowych propozycji odpowiedzi cd
• plan pracy na najbliższy rok
• wnioski do Konferencji
• 18:00 – 19:00 – kolacja
• 19:00 – 20:30 – sesja główna w temacie Konferencji „Zasady przed
osobowościami”
• spiker (15 min)
• wypowiedzi uczestników 47 KSK w temacie Konferencji
• 20:30 – spotkanie Zespołu ds. Przygotowania Konferencji Służb Krajowych
(rekomendacje, wnioski, pytania z Sekretariatu).
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sobota 10.11.2018
• 07:30 – 08:30 – śniadanie.
• 08:30 – 11:00 – sprawozdania i przeprowadzenie głosowań.
• informacja o procedurach głosowania i sprawdzenie kworum
• sprawozdania z prac Komisji KSK oraz udzielonych odpowiedzi na
zgłoszone pytania do 47. KSK.
• Komisja Literatury i Publikacji.
• Komisja Finansowa.
• Komisja Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi Spoza AA.
• Komisja Organizacyjna.
		 – wybór Prowadzącego 48 KSK i tematu wiodącego 48 KSK
		 – przedstawienie nowych Delegatów Komisji KSK i przekazanie mandatów
		 – sprawozdanie Komisji Nominacyjnej.
		 – przedstawienie kandydatów do Rady Powierników.
		 – uzupełnienie składu Rady Powierników przez 47 KSK
		 – przekazanie mandatów nowo wybranym Powiernikom.
		 – przedstawienie wniosków złożonych w Sekretariacie KSK.
• 11:00 – 11:30 – przerwa.
• 11:30 – 13:00 – spotkania Delegatów w Komisjach KSK w nowych składach
• wybór służb Komisji oraz określenie zadań i sposobu pracy.
• rozpoczęcie zadań i pracy
• 11:30 – 13:00 – spotkanie Rady Powierników i Rady Fundacji
• wybór służb i uzupełnienie Rady Fundacji.
• 13:00 – 14:30 – obiad.
• 14:30 – 16:00 – spotkanie delegatów w Komisjach KSK – wypracowanie
zadań dla Rady Powierników
• 14:30 – 16:00 – spotkanie Rady Powierników (i Rady Fundacji)
• 16:00 – 16:15 – przerwa.
• 16:15 – 17:15 – przedstawienie propozycji zadań dla Rady Powierników
• sprawozdanie z prac Rady Powierników i Rady Fundacji.
• przedstawienie Zespołów powierniczych
• 17:15 – 18:00 – zakończenie 47 KSK – czym chciałbym się podzielić –
goście zagraniczni.
• 18:00 – 19:00 – kolacja
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PYTANIA DO 47 KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA
Pytanie nr 1
Pytanie: czy delegat z intergrupy na Konferencje Regionu powinien mieć prawo do
głosowania na Radzie Regionu?
U nas w Regionie Lublin ma prawo tylko do uczestnictwa i zabierania głosu.
Mając na uwadze Koncepcje AA szczególnie Koncepcję I oraz przekazywanie
„strumienia „służb na niższe szczeble Wspólnoty czy nie powinno być zasadne aby
delegaci na Konferencję Regionu, mieli prawo do głosu również na Radzie Regionu.
Chodzi o żywe i pełne uczestnictwo poszczególnych służb w strukturach AA.
Pytanie nr 2
Czy grupa AA nie będąca w intergrupie ma prawo być wpisana na spis regionalny
mitingów?
Czy służebni intergrupy i regionu mogą odmówić grupie AA wpisu na spis mitingów pozbawiając tym samym cierpiącego alkoholika możliwości trafienia na grupę
AA. (czyt. Każda grupa, intergrupa, region...ma jeden główny cel nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.)
Służebni regionu w głosowaniu podjęli decyzję o nie wpisaniu grupy na spis mitingów.
Pytanie nr 3
Na okładce ostatniego numeru 133 Skrytki 2/4/3 z grudnia 2017 widnieją życzenia
Bożonarodzeniowe. W Preambula AA można przeczytać :,,Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem....’’ Czy takie teksty nie wskazują jasno, że wiążemy
się z wyznaniem?
Chciałem podkreślić że we wspólnocie AA są także ludzie innych wyznań lub bezwyznaniowi. Czy to nie godzi w Tradycję Pierwszą w której mowa o jedności.
Pytanie nr 4
Kontekst:
Profesjonaliści szpitala psychiatrycznego z oddziałem detoksykacyjnym, odziałem
terapii zamkniętej, przychodnią z terapią dzienną, zwrócili się do nas z prośbą o materiały o Wspólnocie AA celem przekazywania ich wszystkim pensjonariuszom opuszczającym szpital. Jest to wynik spotkań informacyjnych, niesienia posłania do tej placówki, współpracy z jej personelem oraz osobistym kontaktem aowców z przyjaciółmi
profesjonalistami.
Pięć grup w naszym mieście zgodziło się współfinansować akcję przekazywania
zestawów naszych ulotek wraz z ulotką z wykazem mityngów. Wartość kompletu
100zł/miesięcznie.
Na jednej z grup przyjaciel z długim stażem trzeźwości, mający spory autorytet,
stwierdził, że jest to niezgodne z tradycjami AA m.in. z tradycją 6.
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Powiedział, że szpital nie jest biedny i stać go na to by sobie kupić takie ulotki
i rozdawać. Ponadto dodał, iż jest to sprawa tak jednoznaczna, że nie będzie głosowana na grupie i tak się stało.
Pytania:
1. Czy taka inicjatywa: dostarczanie ulotek do placówki, na prośbę jej personelu,
w celu przekazywania ich opuszczającym szpital pacjentom jest niezgodna z tradycjami? Jeśli tak to którymi?
2. Czy uczestnik AA może sam zdecydować o niegłosowaniu zapytania – wniosku
do grupy?
Pytanie nr 5
Jako pełniący służbę rzecznika Intergrupy Pojezierze chciałbym skierować do Konferencji następujące pytanie:
Czy wspólnota AA przewiduje wydanie specjalnych biuletynów „wyspecjalizowanych” w tematyce i wydawanych w podobny sposób jak biuletyn NADZIEJA na detoksy , szpitale czy noclegownie?
Pytanie nr 6
Czy intergrupa może odmawiać umieszczenia w kolportowanych na grupach darmowych spisach mityngów grupom AA, które nie przystąpiły do struktur intergrupy,
powołując się na zapis w Karcie Konferencji?
Zapis brzmi:
„W chwili złożenia przez grupę AA wypełnionej karty zgłoszeniowej do służb Intergrupy zostanie ona wpisana do spisu grup AA niezwłocznie. Grupa będzie figurować
w spisie grup AA niezależnie od uczestnictwa w spotkaniach Intergrupy.”
Czy taki ograniczający grupom niesienie posłania zapis jest zgodny z tradycjami
i koncepcjami?
Czy spisy są spisami odbywających się mityngów i służyć mają tym, którzy chcą
do nas trafić, czy są tylko spisami struktur?
Czy łącznik internetowy Regionu może odmówić umieszczenia grupy na ogólnopolskiej stronie AA lub grupę usunąć z tej strony?
Przykro pisać, ale w mojej macierzystej intergrupie takie dyskryminujące pomysły
pojawiają się regularnie.
Pytanie nr 7
Dotyczy zapisu w Poradniku dla Służb AA, wersja 9, str. 57
„Wolą swoich mandatariuszy intergrupa, deklarując chęć włączenia się w struktury organizacyjne regionu AA, zgadza się na to, aby ostateczną decyzję w tej sprawie
podjęła konferencja regionalna, najczęściej przez aklamację. W ten sposób, zgodnie
z Trzecią Koncepcją AA, tradycyjne Prawo do decyzji zostaje przyznane każdemu elementowi służb AA. Czyni ono naszą Wspólnotę w pełni demokratyczną oraz zapewnia
skuteczne przewodzenie i umacnia ją w jedności.”
Skąd ta decyzyjna i decydująca rola regionu?
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Każdy alkoholik może przystąpić do grupy AA i nikt go nie przyjmuje ani nie wyrzuca. Każda grupa może przystąpić do intergrupy i nikt jej nie przyjmuje ani nie wyrzuca. Dlaczego więc w przypadku intergrupy decyduje konferencja regionu?
Zachodzi ważne pytanie, co w przypadku odmownej decyzji konferencji. Co z intergrupą, której nie przyjęto do struktur regionalnych? Co z jej łącznością i jednością
z całą wspólnotą?
I pytanie odwrotne, czy intergrupa ma obowiązek przystąpienia do struktur regionalnych? Czy może pozostawać poza nimi?
Pytanie nr 8
Czy osoba określająca się i zachowująca jak osoby chore psychicznie mogą brać
udział w mityngu AA? Jak postępować z takimi osobami, jeżeli mogą brać udział w mityngu AA, a widać, że źle wpływają na osoby Z grupy AA, zwłaszcza z krótkim okresem
trzeźwości? Na mityng grupy AA przyszedł nowicjusz, który sam przyznał się, że jest
chory na schizofrenię i powiedział, że nie może brać udziału w rożnych terapiach ingerujących w psychikę. Mityng AA odbywał się w piątek, a ta osoba powiedziała, że musi
iść szybko do WC bo w niedzielę napiła się piwa i to piwo jeszcze go „trzyma”.
Podczas mityngu AA, pomimo zwracania uwagi, mówił prawie cały czas o innych
osobach. Po mityngu trzy osoby z grupy AA (w tym rzecznik, skarbnik i osoba prowadząca) porozmawiały z tą osobą czy mityng AA jest dla niego dobrym rozwiązaniem
aby spytał swojego psychiatry, bo jak sam stwierdził nie może brać udziału w terapiach zbyt mocno ingerujących w psychikę.
Pytanie nr 9
Czy na mitingu AA można zadawać pytania a jeżeli tak to kiedy?
Pytanie nr 10
Czy w Polsce można by było obchodzić powstanie AA co 10 lat zamiast co 5 lat.
Pytania zostały wybrane przez Zespół ds przygotowania
Konferencji spośród pytań jakie zostały nadesłane.

Ważna informacja!
Zgodnie z decyzją 46 Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce pod adresem:
www.aa.org.pl/konferencje/47
Znajdują się rekomendacje, program, pytania, sprawozdania
i oraz wszystkie niezbędne informacje pomocne w przygotowaniu się do obrad
oraz dotarciu na miejsce.
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PRZYSZŁOŚĆ LITERATURY AA – ZAPROSZENIE DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
Drodzy przyjaciele,
Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc i współudział w propagowaniu literatury AA.
Poprzez granice pastw w duchu jedności i wspólnego celu będziemy mogli dyskutować, wymieniać się nie tylko swoimi doświadczeniami lecz i osiągnięciami.
Redakcje naszych biuletynów oraz osoby którym na sercu leży troska o przyszłość naszej Literatury uważają iż powinniśmy zastanowić się nad przyszłością i kierunkami rozwoju literatury AA.
Chcemy Was prosić o opinię na temat tworzenia naszej własnej literatury uwzględniającej doświadczenia polskich AA oraz wzbogacenia tłumaczonych pozycji o nasze
lokalne świadectwa.
Doświadczenie innych Wspólnot narodowych wskazuje na potrzebę tego działania a sugestie jakie otrzymujemy od służebnych zajmujących się literaturą w USA
utwierdzają nas w tym przekonaniu abyśmy propagowali nasze doświadczenie które
wyrasta z naszego „podwórka”.
Chcemy zaproponować wprowadzenie do kalendarza wydarzeń stałej pozycji
w postaci warsztatów wymiany doświadczeń osób tworzących naszą lokalną literaturę, zwróciliśmy się do przyjaciół z Europy, rozmawialiśmy o tym z przedstawicielami
Biura Służb Ogólnych w Nowym Jorku, odpowiedź była jednoznaczna – to dobry pomysł, trzeba to robić już dziś z troski o przyszłość nas i przyszłych pokoleń.
Uważamy także że powinniśmy położyć szczególną uwagę na literaturę adresowaną do ludzi młodych i bardzo młodych, którzy wyrastali w epoce internetu wiemy że
do wielu z nich trudno jest dotrzeć z dzisiejszym przesłaniem drukowanym na papierze. Wiemy że nie mamy monopolu na mądrość, wiemy że musimy poprosić także naszych najmłodszych przyjaciół o opinię jak mówić do nich aby nasz głos był słyszany.
Liczymy na Wasze głosy, Wasze opinie, Wasze rady i sugestie.
Piszcie na adres wydawnictwa@aa.org.pl
Piotr – Redaktor Zdroju wraz z kolegium redakcyjnym
Dario – Redaktor Nadziei wraz z kolegium redakcyjnym
Paweł – Redaktor Wisły wraz z kolegium redakcyjnym
Paweł – Redaktor Karlika wraz z kolegium redakcyjnym
Andrzej – Wydawnictwa BSK
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Plan Urodzinowy
Każda forma wspierania Wspólnoty AA jest dobra i bardzo potrzebna.
Plan Urodzinowy jest jednym ze sposobów, które pozwalają funkcjonować
naszej Wspólnocie i nieść posłanie AA tym, którzy jeszcze cierpią.
Wiemy doskonale, że za nasze pieniądze
nie kupimy swojej trzeźwości, ale przekazując określoną kwotę możemy pomóc sobie
i innym. Sugerowana przez Służby Światowe kwota to równowartość 1 dolara za każdy
rok trzeźwości, ale każda najmniejsza nawet
suma będzie z wdzięcznością przyjęta przez
Wspólnotę. Darowizny na Plan Urodzinowy
pozwalają na realizację celów określonych
w Siódmej Tradycji, pozwalając spokojnie
patrzeć na przyszłość naszej Wspólnoty.
Przekazujemy uznaną przez nas kwotę na
konto Fundacji Biura Służby Krajowej AA

w Polsce z zaznaczeniem „Plan Urodzinowy” i rokiem trzeźwości. Podając swoje imię
i nazwisko (wyłącznie do wiadomości BSK
AA), otrzymujemy kartę urodzinową z życzeniami i gratulacjami od naszych przyjaciół
z BSK. Jest to wspaniała pamiątka pozwalająca uświadomić, jaką każdy z nas przeszedł
drogę. Darowizny na Plan Urodzinowy dotyczą zarówno indywidualnych AA jak i grup.
Można także przekazywać je poprzez swoich
delegatów do Służby Krajowej lub indywidualnie, bezpośrednio do BSK. Można też
anonimowo.

Plan Urodzinowy funkcjonuje we Wspólnocie AA na całym świecie.
Aby zapewnić prawidłowe wysyłanie oraz wypełnianie kart urodzinowych, bardzo prosimy
o czytelne podawanie danych adresowych – imię i nazwisko jubilata lub nazwa grupy AA, adres
wraz z kodem pocztowym oraz w tytule przekazu prosimy o podanie czego on dotyczy np.:
„Darowizna urodzinowa 2 lata”

Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce
Chmielna 20, 00-020 warszawa
konto: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
Adres do korespondencji
00-950 Warszawa 1, skrytka pocztowa 243
tel./fax: 22 828 04 94
Infolinia AA: 801 033 242
Internet: www.aa.org.pl
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Wykaz kont bankowych Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce i ich przeznaczenie.
Nr konta: 33 1090 1043 0000 0001 0067 9467 (Bank Zachodni WBK)
• darowizny na Służbę Krajową
• darowizny urodzinowe
• opłaty za Delegatów na Konferencję Służby Krajowej
• inne wpłaty celowe
• (dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC): WBKPPLPP
Nr konta: 63 1500 1777 1217 7008 1218 0000 (Bank Zachodni WBK)
• należności za uczestnictwo w ogólnopolskich warsztatach służb rozliczanych
przez BSK (np. spotkania byłych powierników, warsztaty rzeczników regionów
i intergrup, warsztaty kolporterów, łączników internetowych, służb ds zakładów
karnych, informacji publicznej, itp.)
Darowizny na 45-lecie AA w Polsce
Nr konta: 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000 (Bank Zachodni WBK)
(dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC) WBKPPLPP
(IBAN) PL 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000
66 oddział w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
Nr konta 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000 (Bank Zachodni WBK)
(dla wpłat z zagranicy – kod Swift (BIC) WBK PPLPP
Zakup literatury i prenumerata biuletynów
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DWANAŚCIE KROKÓW ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że nasze życie stało się niekierowalne.
2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.
4. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8.	Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im
wszystkim.
9.	Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11.	Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go
rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12.	Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom
i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

DWANAŚCIE TRADYCJI ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
1.	Nasze wspólne dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu; powrót do zdrowia każdego
z nas zależy od jedności AA.
2.	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.
3. Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4.	Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą
innych grup lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel – nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6.	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.
7.	Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.
8.	Wspólnota Anonimowych Alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, lecz nasze
biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.
9.	AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją, ale możemy tworzyć zespoły i komisje bezpośrednio odpowiedzialne wobec tych, którym służą.
10.	Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię
AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11.	Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy
zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12.	Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze,
że zasady są ważniejsze od osobowości.
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KALENDARIUM AA
LISTOPAD 2018
02 - 03.11		
09 - 10.11 		
16 - 18.11		

Zlot radości – 30-lecie Wspólnoty AA na Łotwie - Ryga
47 Konferencja Służby Krajowej AA
Warsztaty Trzech Legatów AA – Tenczyn

STYCZEŃ 2019
25 - 27.01		
26 - 27.01		
27.01			

Warsztaty Koncepcji – Region Białystok
Warsztaty Kroków – Intergrupa Hamburg
Warsztaty Sponsorowania – Paryż

LUTY 2019
8 - 10.02			
24.02			

Warsztaty Kroków – Region Białystok
Warsztaty Międzyregionalne – Regiony Lublin, Radom, Warszawa

SIERPIEŃ 2019
16 - 18.08		
				

Ogólnopolski Zlot Radości- Święto „Zdroju”,
45-lecie AA w Polsce

Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdziecie
na stronie internetowej www.aa.org.pl

