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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.

Przedruku	Dwunastu	Kroków	i	Dwunastu	Tradycji	Anonimowych	Alkoholików	

dokonano	za	zezwoleniem	A.A.	World	Services,	Inc.
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DWANAŚCIE KONCEPCJI 
DLA SŁUŻB AA W POLSCE

  1.	 	Ostateczna	 odpowiedzialność	 oraz	 najwyższe	 uprawnienia	
dla	służb	AA	w	Polsce	powinny	zawsze	należeć	do	zbiorowego	
sumienia	całej	naszej	Wspólnoty.

  2.	 	Konferencja	 Służby	 Krajowej	 AA	 w	 Polsce	 jest	 niemal	 we	
wszystkich	sprawach	aktywnym	głosem	i	skutecznie	działającym	
sumieniem	całej	naszej	społeczności.

  3.	 	Aby	 zapewnić	 skuteczne	 przewodzenie,	 powinniśmy	przyznać	
tradycyjne	„Prawo	do	Decyzji”	każdemu	elementowi	służby	AA –	
Konferencji,	Radzie	Powierników,	Radzie	i	Zarządowi	Fundacji	
„Biuro	Służby	Krajowej	AA	w	Polsce”	i	zespołom	powierniczym.

  4.	 	Wszystkie	poziomy	służby	AA	powinny	mieć	przyznane	tradycyjne	
„Prawo	 do	 Uczestnictwa”,	 pozwalające	 na	 głosowanie	
proporcjonalne	do	ponoszonej	odpowiedzialności.

  5.	 	Na	wszystkich	poziomach	naszej	struktury	powinno	obowiązywać	
tradycyjne	 „Prawo	 do	 Apelacji”,	 gwarantujące	 wysłuchanie	
głosu	mniejszości	i	wnikliwe	rozpatrzenie	skarg.

  6.	 	Konferencja	 Służby	 Krajowej	 AA	w	 Polsce	 uznaje,	 że	 główna	
inicjatywa	i	odpowiedzialność	za	większość	spraw	związanych	
ze	służbami	AA	powinna	należeć	do	obdarzonych	zaufaniem	
członków	 Konferencji,	 działających	 jako	 Rada	 Powierników	
Służby	Krajowej	AA	w	Polsce.

  7.	 	Statut	i	regulaminy	Fundacji	„BSK	AA	w	Polsce”	są	instrumentami	
prawnymi,	 upoważniającymi	 Powierników	 do	 kierowania	
i prowadzenia	spraw	Wspólnoty	AA.	Karta	Konferencji	nie	jest	

Niniejsza skrócona wersja „Dwunastu Koncepcji dla służb AA w Polsce” 
została zaakceptowana przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce. 
Poniższe Koncepcje mają zastosowanie w pełnieniu służby na wszystkich 
poziomach struktury AA w Polsce – w Służbie Krajowej AA, w regionach 
AA, w intergrupach AA oraz w grupach AA. Stosowanie zasad zawartych 
w Dwunastu Koncepcjach ma także znaczenie dla osobistego rozwoju 
indywidualnego członka AA.

Echa warsztatów ogólnopolskich
Doświadczenia kolporterów literatury AA
Zakres działań służebnych we Wspólnocie AA, czyli szczegółowo 
o Dwunastu Koncepcjach

	 	 	 	 	 	 Działania	Biura	Służby	Krajowej
      Sprawozdanie Zarządu Fundacji BSK AA
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Niniejsza skrócona wersja „Dwunastu Koncepcji dla służb AA w Polsce” została zaakceptowana 
przez Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce. Poniższe Koncepcje mają zastosowanie w pełnie-
niu służby na wszystkich poziomach struktury AA w Polsce – w Służbie Krajowej AA, w regionach 
AA, w intergrupach AA oraz w grupach AA. Stosowanie zasad zawartych w Dwunastu Koncepcjach 
ma także znaczenie dla osobistego rozwoju indywidualnego członka AA.

 1.  Ostateczna odpowiedzialność oraz najwyższe uprawnienia dla służb AA w Polsce powinny 
zawsze należeć do zbiorowego sumienia całej naszej Wspólnoty.

 2.  Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce jest niemal we wszystkich sprawach aktywnym 
głosem i skutecznie działającym sumieniem całej naszej społeczności.

 3.  Aby zapewnić skuteczne przewodzenie, powinniśmy przyznać tradycyjne „Prawo do Decyzji” 
każdemu elementowi służby AA: Konferencji, Radzie Powierników, Radzie i Zarządowi Fundacji 
„Biuro Służby Krajowej AA w Polsce” i zespołom powierniczym.

 4.  Wszystkie poziomy służby AA powinny mieć przyznane tradycyjne „Prawo do Uczestnictwa”, 
pozwalające na głosowanie proporcjonalne do ponoszonej odpowiedzialności.

 5.  Na wszystkich poziomach naszej struktury powinno obowiązywać tradycyjne „Prawo do 
Apelacji", gwarantujące wysłuchanie głosu mniejszości i wnikliwe rozpatrzenie skarg.

 6.  Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce uznaje, że główna inicjatywa i odpowiedzialność 
za większość spraw związanych ze służbami AA powinna należeć do obdarzonych zaufaniem 
członków Konferencji, działających jako Rada Powierników Służby Krajowej AA w Polsce.

 7.  Statut i regulaminy Fundacji „BSK AA w Polsce” są instrumentami prawnymi, upoważnia-
jącymi Powierników do kierowania i prowadzenia spraw Wspólnoty AA. Karta Konferencji 
nie jest dokumentem prawnym; opiera się na tradycji, a jej skuteczność zależy od dobro-
wolnych datków członków AA i posiadanego budżetu.

 8.  Członkowie Rady Powierników są planistami głównych działań Wspólnoty AA w Polsce. Zarzą-
dzają finansami AA i sprawują nadzór nad Fundacją BSK AA, zachowując prawo wyboru jej 
Zarządu.

 9.  Dla naszego przyszłego funkcjonowania i bezpieczeństwa nieodzowne jest dobre przy-
wództwo w służbach. Przewodzenie służbom, pierwotnie sprawowane przez Założycieli, 
powinno być sprawowane przez Powierników.

 10.  Z każdą służbą w jednakowym stopniu powinny wiązać się odpowiedzialność i uprawnie-
nia, których zakres powinien być zawsze wyraźnie określony.

 11.  Radzie Powierników powinno się zawsze zapewnić dobór optymalnych zespołów powier-
niczych, dyrektorów, członków zarządu, personelu i konsultantów. Przedmiotem najwyż-
szej troski zawsze pozostaną: ich skład, kwalifikacje, procedury wyboru oraz uprawnienia 
i obowiązki pełniących służbę.

 12.  We wszystkich swoich poczynaniach Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce ma się kiero-
wać duchem tradycji AA, dbając o to, by sama nigdy nie stała się ośrodkiem niebezpiecznego 
bogactwa lub władzy. Podstawową zasadą finansową ma być zapewnienie wystarczających 
funduszy operacyjnych i rozsądnej rezerwy budżetowej. Żaden z członków Konferencji nie 
może mieć nieuzasadnionej władzy nad innymi. Wszystkie ważne decyzje powinny być po-
dejmowane w drodze dyskusji i głosowania, i – jeśli to tylko możliwe – jednomyślnie. Działa-
nia Konferencji nigdy nie mogą powodować pociągnięcia jej członków do odpowiedzialności 
karnej lub wywołania publicznej polemiki. Konferencja nigdy nie będzie rządziła i – tak jak 
Wspólnota, której służy – na zawsze pozostanie demokratyczna w duchu i działaniu.
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FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20, tel./faks: 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

Redakcja Biuletynu „Skrytka 2/4/3” przypomina o możliwości zamówienia bez-
płatnej subskrypcji elektronicznej naszego biuletynu.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń na adres: 
wydawnictwa@aa.org.pl
W tytule wiadomości prosimy podać hasło: Skrytka 2/4/3 elektroniczna

Drodzy Przyjaciele!

Spotykamy się na łamach biuletynu pomiędzy kolejnymi warsztatami ogólno-
polskimi. Przedstawiamy sprawozdania z tych, które odbyły się w marcu, ku 
inspiracji do dalszego zaangażowania.

W jakim stopniu kolporter literatury AA powinien znać naszą literaturę? Jak 
rozwijać kolportaż na poziomie grupy, intergrupy i regionu? O które tytuły 
w pierwszej kolejności pytają podopieczni w sponsorowaniu, osadzeni w za-
kładach karnych, pacjenci ośrodków odwykowych? Doświadczenia uczestni-
ków XV Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów i Kolportażu Literatury AA 
zawiera sprawozdanie ze spotkania w Gródku nad Dunajcem. 

Gdzie przenikają się służby mandatariusza, reprezentanta do regionu oraz 
delegata Służby Krajowej? O ich rozumieniu w kontekście Dwunastu Koncep-
cji dla Służb AA w Polsce wspominamy w relacji z warsztatów nt. Dwunastu 
Koncepcji AA.

Ponadto informujemy o działaniach realizowanych przez Biuro Służby Krajowej 
AA w konkretnych przestrzeniach jego aktywności dla Wspólnoty. Aktualizu-
jemy również ofertę literatury AA – dołączony w centrum numeru formularz 
stanowi podstawę do złożenia zamówienia.  

W duchu wdzięczności pogodnej lektury życzy
Redakcja biuletynu „Skrytka 2/4/3”



4

SPIS TREŚCI

KOMUNIKATY	I	OGŁOSZENIA
Konkurs na Redaktora Naczelnego 

„Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ” 5

WYDARZENIA	OGÓLNOPOLSKIE
Sprawozdanie z Warsztatów Dwunastu Koncepcji AA 6
Sprawozdanie z XV Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów 

i Kolportażu Literatury AA 8

RADA	POWIERNIKÓW
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Powierników 

w dniach 1–3 lutego 2019 r. 12
Załącznik nr 1 do sprawozdania z posiedzenia Rady Powierników 

w dniach 1–3 lutego 2019 r. 16
Załącznik nr 2 do sprawozdania z posiedzenia Rady Powierników 

w dniach 1–3 lutego 2019 r. 17
Załącznik nr 3 do sprawozdania z posiedzenia Rady Powierników 

w dniach 1–3 lutego 2019 r. 19

BIURO	SŁUŻBY	KRAJOWEJ	AA
Sprawozdanie Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce 20

SŁUŻBA	KRAJOWA	AA
Sprawozdanie Komisji Finansowej   

  23

KALENDARIUM	AA
Maj – październik 2019 r. 26



KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 5

KONKURS NA REDAKTORA NACZELNEGO 
„PISMA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE ZDRÓJ”

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce 
rozpoczyna poszukiwania kandydata na Redaktora Naczelnego ogólnopolskiego biuletynu AA 
„Pismo Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ”.

Wymagania:
•  uczestnik Wspólnoty AA spełniający warunki wymagane dla pełnienia służby 

Delegata Konferencji Służby Krajowej AA;
•  rekomendacja służb macierzystej Intergrupy, Regionu lub redakcji któregoś 

z Biuletynów do pełnienia służby Redaktora;
•  umiejętność posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi 

(pakiet MS Office i pokrewne) oraz korzystania z Internetu;
•  znajomość funkcjonowania redakcji prasowej oraz podstawowa wiedza o procesie 

produkcji tytułów prasowych; 
•   znajomość Programu AA,
•   doświadczenie w służbach 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 szukania kompromisowych rozwiązań,
•  znajomość języka angielskiego mile widziana.

Kadencja Redaktora Naczelnego „Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce ZDRÓJ” 
trwa cztery lata.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres pocztowy 
Biura Służby Krajowej AA w Polsce, skrytka poczt. 243, 00-950 Warszawa 1 lub na adres 
poczty elektronicznej:  rp@aa.org.pl w terminie do 30 czerwca 2019 r., z dopiskiem na 
kopercie „Konkurs na Redaktora Zdroju”.

Planowany termin spotkania z kandydatami – 7 września 2019 r., w siedzibie Biura 
Służby Krajowej AA w Polsce: Warszawa, ul. Chmielna 20 (kandydaci zostaną powiado-
mieni o ewentualnej zmianie terminu spotkania).

Rada Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
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SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW DWUNASTU KONCEPCJI AA

15–17	marca	2019	r.,	Sielpia	Wielka

 1.   Mityng spikerski nt. Dwunastu Koncepcji AA
   Spiker – Robert, Rzecznik Rady Powierników podzielił się swoim do-

świadczeniem w zakresie Dwunastu Koncepcji. W drugiej części mityngu 
uczestnicy spotkania dzielili się swoim doświadczeniem oraz zadawali 
pytania i wyrażali swoje wątpliwości dotyczące funkcjonowania Dwuna-
stu Koncepcji we Wspólnocie AA w Polsce.

 2.  Spotkania w Komisjach Służby Krajowej AA oraz posiedzenie Rady Po-
wierników.

 3.  Warsztat „Dwanaście koncepcji w praktyce. Struktura Konferencji i za-
kres działania służb Mandatariusza, Reprezentanta do Regionu i Delegata 
Służby Krajowej”. Prelegent Tadeusz z Krakowa przedstawił i omówił struk-
turę AA w USA/Kanada, strukturę AA w Polsce i genezę jej powstania. 
Porównał struktury amerykańską i polską oraz wyjaśnił różnice pomiędzy 
nimi (wynikające głównie z faktu, iż podczas zawiązywania struktury w Pol-
sce nie znano koncepcji jasno określających zasady). Po prelekcji czas na 
pytania i doświadczenia słuchaczy warsztatu. 

 4.  Kontynuacja warsztatu „Dwanaście koncepcji w praktyce. Struktura Kon-
ferencji i zakres działania służb Mandatariusza, Reprezentanta do Regionu 
i Delegata Służby Krajowej”. Prelegent Włodek, były delegat Służby Krajowej, 
członek Zespołu ds. Poradnika Służb, zapoznał słuchaczy z filozofią przy-
świecającą Zespołowi ds. Poradnika Służb. Główną ideą jest wyeksponowa-
nie przepływu „władzy” według Dwunastu Koncepcji: władza przepływa od 
grup do Konferencji Służby Krajowej, grupy delegują swoje uprawnienia oraz 
swoją władzę poprzez poszczególne ogniwa struktur do Konferencji Służby 
Krajowej i w ten sposób Konferencja Służby Krajowej „rządzi” w imieniu 
grup AA. W przepływie informacji niebagatelną rolę odgrywa mandatariusz 
jako najważniejsza służba we Wspólnocie AA oraz inne służby wybierane do 
reprezentacji w regionie lub Służbie Krajowej. Po prelekcji czas na pytania, 
doświadczenia i uwagi słuchaczy warsztatu.

 5.  Mityng spikerski „Tradycja Druga – Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługa-
mi; oni nie rządzą”. Spiker Włodek podzielił się swoim doświadczeniem, 
następnie głos zabrali uczestnicy mityngu, którzy również dzielili się swo-
im doświadczeniem związanym z Drugą Tradycją.
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 6.  Warsztat „Poradnik dla Służb AA w oparciu o Dwanaście Koncepcji – dys-
kusja i pytania”. Prelegent Włodek przedstawił propozycje Zespołu ds. 
Poradnika Służb do rozdziału drugiego Poradnika dla Służb AA, dotyczą-
cego grupy AA i służb z nią związanych. Przebieg warsztatu różnił się od 
pozostałych: prelegent czytał propozycje zapisów, słuchacze na bieżąco 
wnosili poprawki, zgłaszali pytania i wątpliwości lub sprzeciw wobec kon-
kretnych zapisów.

 7.  Dyskusja i wymiana opinii nt. projektu Rekomendacji Rady Powierników 
„Zakres uprawnień i odpowiedzialności delegata Konferencji Służby Kra-
jowej”.
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SPRAWOZDANIE Z XV OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW KOLPORTERÓW 
I KOLPORTAŻU LITERATURY AA

Gródek	nad	Dunajcem,	22–24	marca	2019	r.

Panel	otwierający	warsztaty	–	sprawozdania	wprowadzające

Anna Kaszubowska z Wydawnictw Biura Służby Krajowej AA – wiodące cele 
wydawnicze: dostosowanie literatury do IV wydania Anonimowych Alkoholików 
oraz modernizacja wznawianych wydań pod kątem edytorskim; cele szczegó-
łowe na rok 2019: ukończenie druku IV wydania Anonimowych Alkoholików 
w oprawie twardej [zrealizowano]; ukończenie druku drugiego tomu Historii AA 
w Polsce na Zlot 45-lecia AA w Katowicach; wznowienie książki Jest rozwiąza-
nie. Historie osobiste polskich AA w wersji uwzględniającej korektę językową.

Andrzej, kolporter Biura Służby Krajowej AA – zwrócenie uwagi na prawidło-
wość składanych zamówień, zachęta do większego zaangażowania się w kol-
portaż biuletynów (spadek poczytności „Pisma Anonimowych Alkoholików 
w Polsce Zdrój”), informacja o propozycji Rady Powierników nt. zmiany sposo-
bu magazynowania i wysyłki literatury AA [głosy sprzeciwu kolporterów obec-
nych na warsztatach wobec przedstawionej propozycji].

Piotr, redaktor biuletynu „Pismo Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój” 
– rola literatury w zdrowieniu AA, konkurs na redaktora naczelnego „Pisma 
Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój”.

Darek, pierwszy redaktor biuletynu „Nadzieja” – tematyka piątego numeru 
biuletynu eksponującego doświadczenia kobiet: alkoholiczek, służebnych nio-
sących posłanie „za mury” oraz profesjonalistek.

Warsztaty	tematyczne	stanowiące	zasadniczą	część	spotkania

Warsztat	I	–	Doświadczenia	w	służbie	kolportera	literatury	AA
Poruszone kwestie [spikerka i głosy uczestników]:
 • przekazywanie doświadczenia w służbie (sponsorowanie w służbie);
 • rozwój duchowy poprzez służbę;
 • nabieranie doświadczenia poprzez udział w warsztatach;
 •  zachęcanie do służby (np. poprzez prośbę o pomoc w rozłożeniu literatury, 

zastępstwo);
 • nie ma starej literatury, są tylko wydania archiwalne;
 • nauka uczciwości i odpowiedzialności;
 • wyzwalanie chęci do dalszego służenia;
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 •  nabieranie odwagi do kontaktów z innymi uczestnikami spotkań oraz 
nauka współdziałania z innymi;

 • „czystość stolika”;
 •  operowanie sformułowaniem „IV wydanie Anonimowych Alkoholików” za-

miast wyrażeniem „nowa Wielka Księga”;
 •  pojawiające się na początku pełnienia służby obawy o złamanie anoni-

mowości, np. poprzez opłacanie przekazów na poczcie;
 • zachęta sponsora do czytania naszej literatury;
 •  sposób na trzeźwienie;
 • brak samochodu nie stanowi przeszkody w służbie;
 •  systematyczne dzielenie się doświadczeniem, nie tylko podczas warsztatów.

Warsztat	II	–	Literatura	AA	duchowym	darem	Trzeciego	Legatu
Poruszone kwestie [spikerka i głosy uczestników]:
 •  istotna jest nie data wydania biuletynu, ale jego treść, przesłanie pozo-

staje niezmienne;
 •  operowanie „językiem serca” jako oznaka duchowego wymiaru literatury 

AA;
 •  na każdej stronie Wielkiej Księgi można znaleźć rozwiązanie AA [odnie-

sienie do emocji i problemów];
 •  dzięki literaturze można odnaleźć odpowiedzi, czym jest miłość, pokora, 

akceptacja czy wdzięczność; czytanie literatury jako sposób na wyciszenie;
 •  literatura uczy nas, jak żyć Programem AA;
 •  różnorodność literatury jest naszym bogactwem, każdy we własnym su-

mieniu rozstrzyga o ważności danej pozycji [wszystkie pozycje literatury 
pomagają w zdrowieniu];

 •  literatura jako świadectwo poszukiwania życia duchowego przez naszych 
poprzedników [ich problemów i trudności w tym zakresie];

 •  literatura jako gwarant bezpieczeństwa, iż, to, co nam pomaga, nie zo-
stanie zmienione, gdyż przekaz słowny jest niedoskonały i może być in-
terpretowany w różny sposób;

 • czytanie literatury jako ścieżka osobistego rozwoju duchowego;
 •  pisanie do biuletynów jako działanie pomocne w rozwiązywaniu indywi-

dualnych problemów;
 • literatura jako pierwszy „sponsor” w trzeźwieniu.

Warsztat	 III	 –	 Literatura	 AA	 w	 zakładach	 karnych,	 aresztach	 śledczych	
i	ośrodkach	odwykowych
Poruszone kwestie [spikerka i głosy uczestników]:
 • finansowanie literatury poprzez grupy, intergrupy i regiony;
 •  podstawowe broszury i biuletyny dla osadzonych w zakładach karnych 

i pacjentów ośrodków leczenia odwykowego;
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 •  literatura nie zastępuje spotkań, ma jedynie pomagać w niesieniu posła-
nia do zakładów karnych i aresztów śledczych;

 •  warto wspomagać literaturą podopiecznych odbywających karę w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych oraz biblioteki w tych placówkach;

 •  budujmy zaufanie służby więziennej do Wspólnoty AA, ono jest niezbędne 
do kolportowania literatury AA w zakładach karnych i aresztach śledczych;

 •  przekazywanie egzemplarzy przeczytanych [wcześniej wydanych] biulety-
nów do zakładów karnych, aresztów śledczych i ośrodków odwykowych;

 •  pakiety startowe dla osadzonych uczestniczących po raz pierwszy w mi-
tyngu na terenie zakładu karnego oraz pacjentów oddziałów odwykowych;

 •  zarówno na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych, jak i w ośrod-
kach odwykowych jesteśmy gośćmi, nie gospodarzami; starajmy zacho-
wywać się zgodnie z obowiązującymi tam zasadami.

Warsztat	IV	–	Rola	literatury	AA	w	moim	trzeźwieniu
Poruszone kwestie [spikerka i głosy uczestników]:
 •  przeczytanie Wielkiej Księgi z drugim alkoholikiem pozwala wielu oso-

bom zrozumieć jej przesłanie [warto korzystać z warsztatów czytania 
Wielkiej Księgi];

 •  codzienne korzystanie z Codziennych refleksji oraz Jak to widzi Bill;
 • nieograniczanie się tylko do literatury AA;
 •  Wielka Księga jako nieodzowna lektura podczas przekazywania Progra-

mu AA i we własnym trzeźwieniu;
 •  czytanie literatury „w zastępstwie” mityngu [wobec braku możliwości 

uczestnictwa w mityngu];
 • Wielka Księga jako „instrukcja obsługi” alkoholika;
 •  gdyby nie literatura, wielu z nas by tu nie było;
 • czytanie literatury otwiera umysł, rozwija intelekt;
 •  nieważne, z którego wydania Wielkiej Księgi korzystamy, istotne, że ko-

rzystamy;
 •  lektura każdego kolejnego fragmentu Wielkiej Księgi szansą odkrycia 

czegoś nowego.

Warsztat	V	–	Literatura	AA	w	sponsorowaniu
Poruszone kwestie [spikerka i głosy uczestników]:
 •  wspólne czytanie Wielkiej Księgi podstawą w pracy z podopiecznym 

i lepszego zrozumienia przekazu Programu AA;
 •  sugerowanie podopiecznemu, by codziennie czytał Codzienne refleksje;
 •  bazowanie na literaturze zapewnia bezpieczeństwo, że nie przekażę pod-

opiecznemu własnych zniekształconych wizji Programu AA;
 •  Wielka Księga jako pełna instrukcja przekazywania Programu AA, której 

powinniśmy się trzymać;
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  •  Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość jako niezbędna pozycja 
w sponsorowaniu w służbach.

Warsztat	 VI	 –	 Co	mi	 dały	warsztaty,	 co	 przekażę	w	 grupie,	 intergrupie,	
regionie?
Poruszone kwestie [spikerka i głosy uczestników]:
 •  tylko kolporterzy powinni zajmować się rozpowszechnianiem literatury AA;
 •  nie ma grupy, sponsora ani podopiecznego bez literatury;
 •  dostępność literatury zapewnia dobry kolportaż, a nie liczba sprzedanych 

pozycji;
 •  członkowie Komisji Literatury powinni uczestniczyć w warsztatach kol-

porterów literatury;
 •  służba kolportera jest bardzo ważna;
 •  przebieg warsztatów zależy od ich uczestników.

Na gospodarza XVI Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów i Kolportażu 
Literatury AA wybrano Region Kujawsko-Pomorski.    
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY POWIERNIKÓW 
W DNIACH 1–3 LUTEGO 2019 R.

Podjęte	decyzje
 1.  Wybór dwóch nowych członków Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej 

AA w Polsce: Krzysztofa Otrębskiego oraz Marka Plucińskiego. 
 2.  Pozostawienie konkursu na Dyrektora Fundacji Biuro Służby Krajowej 

AA w Polsce bez rozstrzygnięcia. Ogłoszenie nowego naboru z terminem 
zgłaszania kandydatur do 31 maja 2019 r.; powierzenie obowiązków 
obecnemu Dyrektorowi Fundacji BSK AA.

 3.  Odpowiedź na list w sprawie wspólnot dwunastokrokowych (zob. Załącz-
nik nr 1). 

 4.  Odpowiedź na list uczestniczki Wspólnoty AA w sprawach newslettera, 
formularza dla grup oraz warsztatów (zob. Załącznik nr 2). 

 5.  Zatwierdzenie przez Radę Fundacji treści ogłoszenia „Konkurs na Re-
daktora Naczelnego «Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce Zdrój»”. 

 6.   Udzielenie blogerowi odpowiedzi w sprawie historii osobistych zawartych 
w IV wydaniu Wielkiej Księgi (zob. Załącznik nr 3).

 7.  Przyjęcie zaleceń dotyczących zapraszania gości zagranicznych na Kon-
ferencję Służby Krajowej wraz z harmonogramem wejścia ww. zaleceń 
w życie. 

 8.  Przyjęcie przez Radę Fundacji uchwały akceptującej rolę i uprawnienia 
Zespołu ds. Infrastruktury IT. 

 9.  Udzielenie absolutorium Redaktorom Naczelnym „Pisma Anonimowych 
Alkoholików w Polsce Zdrój” i „Wieści z AA”. 

 10.  Przyjęcie przez Radę Fundacji uchwały potrzebnej do rejestracji statutu 
przyjętego w 2018 r. 

11.  Decyzja o wyprodukowaniu potrzebnej liczby breloków pamiątkowych 
z okazji 45-lecia AA w Polsce. 

12.  Zaakceptowanie wyboru Redaktora Naczelnego biuletynu „Nadzieja”. 
13.  Przedstawienie ustnych sprawozdań przez zespoły powiernicze – prośba 

rzecznika o przesyłanie sprawozdań pisemnych przed kolejnym posie-
dzeniem Rady Powierników.

Przedyskutowane	kwestie
 1.  Propozycje nakręcenia spotów video (maksymalnie trzyminutowych) 

wykorzystywanych w ramach Informacji Publicznej (kino, Internet). Plan 
oraz potrzebny budżet przedstawiony przez Marka, członka Wspólnoty. 

 2.  Propozycja Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi, aby 
zaprosić na Zlot osoby (przyjaciół AA), które wezmą udział w spotach 
z okazji 45-lecia, i pokryć koszty ich uczestnictwa. 
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 3.  Nagranie „Spotkania Przyjaciół AA” (wraz z wywiadami) podczas obcho-
dów 45-lecia AA w Polsce przez profesjonalną ekipę. 

 4.  Opinia Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi nt. wy-
wiadu udzielonego przez Dyrektora Biura Służby Krajowej AA dla jednej 
z gazet jako sprzecznego z zaleceniami Rady Powierników, przyjętymi 
w 2018 r., w zakresie rozdzielenia funkcji Dyrektora BSK AA oraz alkoho-
lika, aby nie łamać anonimowości. 

 5.  Wysłanie Rekomendacji 2 z 47. Konferencji Służby Krajowej, w celu za-
opiniowania jej przez delegatów i powierników po poprawkach zespołu 
składającego się z przewodniczących komisji Konferencji Służby Krajo-
wej oraz dwóch powierników. 

 6.  Propozycja powołania zespołu powierniczego składającego się z wete-
ranów, celem proponowania odpowiedzi na pytania zadane Konferencji 
Służby Krajowej w odniesieniu do literatury AA. 

 7.  Rozszerzenie kompetencji Zespołu ds. Dostosowania Struktury Służby Kra-
jowej AA do Dwunastu Koncepcji AA o aktualizowanie Karty Konferencji.

Zadania	przekazane	do	realizacji
 1.  Dostęp do archiwum „Grapevine’a” – Paweł Krysztofiak.
 2.  Umowy z nowymi członkami zarządu oraz z pełniącym obowiązki: Sławek, 

Basia, Janusz Matejski.
 3.  Rekomendacja 2 dotycząca uprawnień delegata.

Zadania	pozostałe	do	realizacji	z	wcześniejszych	posiedzeń	Rady	Powierników

Zadania dla Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce
 1.  Koordynacja konkursu grantowego dla dziennikarzy.
 2.  Organizacja, w porozumieniu z PARP-ą, spotkania z przedstawicielami 

samorządów.
 3. Uruchomienie płatności online. 
 4.  Udostępnienie w przejrzysty sposób finansów na stronie internetowej AA.
 5.  Wdrożenie sugestii profesjonalistów dotyczących formy informowania 

społeczeństwa o Wspólnocie AA, korzystając z obchodów 45-lecia 
Wspólnoty AA w Polsce.

 6.  Na podstawie opinii Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z In-
nymi prośba o nawiązanie kontaktu z Komendą Główną Policji ws. za-
inicjowania rozmów dotyczących organizacji spotkań informacyjnych dla 
funkcjonariuszy Policji w całej Polsce (korzystając z doświadczeń regio-
nów, gdzie takie spotkania już się odbywają) [kontakt nawiązany, oczeki-
wanie na odpowiedź].

 7.   Formularz dla grup. Biuro Służby Krajowej obecnie nie posiada formularza 
rejestracji mityngów, ale chciałoby wrócić do możliwości tworzenia ta-
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kiego formularza i stosować dobre praktyki z wcześniejszych lat. Rada 
Powierników poprosiła Zarząd o przedstawienie planu wprowadzenia for-
mularza. Skierowano prośbę do Zarządu o pisemny plan wprowadzenia 
[Zarząd poprosił o czas w tej sprawie]. Zgłoszona przez Biuro Służby Kra-
jowej potrzeba organizacji warsztatów koordynatorów i pełnomocników 
Biura Służby Krajowej.

 8.  Wniosek do Dyrektora Zarządu Biura Służby Krajowej AA o zainicjowanie 
kontaktów ze Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszeniem 
Dziennikarzy Polskich w sprawie informacji o 45-leciu AA w Polsce. 

 9.  Udostępnienie przycisku do strony Konferencji Służby Krajowej na stro-
nie głównej serwisu internetowego https://aa.org.pl. [zrealizowano].

 10.  Umożliwienie pobrania wyników ankiety dotyczących poszczególnych re-
gionów na stronie internetowej https://aa.org.pl, w zakładkach regionów.

Zadania dla Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi
 1.  Realizacja spotów na 45-lecie AA w Polsce.
 2.  Zebranie materiałów i doświadczeń pomocnych w kontaktach z prasą, 

radiem i telewizją. 
 3.  Kontynuowanie prac nad przygotowaniem pakietu startowego dla inter-

grupowych i grupowych zespołów informacji publicznej w formie prezenta-
cji multimedialnej oraz scenariusza prowadzenia spotkań informacyjnych 
i udostępnienie ich na stronie internetowej https://aa.org.pl. Przygoto-
wanie planu zorganizowania spotkania informacyjnego dla scenarzystów 
i przedstawicieli różnych mediów.

Zadania dla Zespołu ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do Dwunastu 
Koncepcji AA
 1.  Wniosek z 47. Konferencji Służby Krajowej o zwiększenie transparentno-

ści funkcjonowania Komisji Nominacyjnej.
 2.  Temat liczby powierników w Radzie Powierników, w tym miejsce dla po-

wierników specjalistów.

Zadanie dla Zespołu Finansowo-Budżetowego
Wskazanie działań prowadzących do wzrostu dobrowolnych datków na cele 
Wspólnoty AA. 

Zadanie dla Zespołu ds. AA w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych
W trosce o kontynuowanie współpracy ze Służbą Więzienną (ZK i AŚ) oraz 
z ośrodkami wychowawczymi (ZP i MOW) – objęcie opieką tych obszarów.

Zadania dla Zespołu Literatury
 1. Praca nad Niezbędnikiem nowicjusza.
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 2.  Udział w Warsztatach Literatury [termin warsztatów: 12–14 kwietnia 
2019 r., Woźniaków k. Kutna].

Zadanie dla Zespołu ds. Organizacji 45-lecia AA w Polsce
Przygotowanie noty prasowej dla mediów z okazji 45-lecia Wspólnoty AA 
w Polsce.

Zadania dla Zespołu ds. Międzynarodowych
 1.  Wypracowanie zasad organizacji pobytu gości (w tym gości zagranicznych) 

na Konferencji Służby Krajowej oraz ich uczestnictwa w pracach KSK – 
liczba przedstawicieli oraz ewentualne zaproszenie gości z Kazachstanu. 

 2.  Zdobycie doświadczeń w zakresie funkcjonowania Komisji Nominacyjnej 
w USA.

Zadania dla Zespołu ds. Poradnika Służb
 1. Przekazywanie bieżących informacji.
 2.  Zorganizowanie (wspólnie z Zespołem ds. Dostosowania Struktury Służ-

by Krajowej AA do Dwunastu Koncepcji AA) Warsztatów Dwunastu Kon-
cepcji AA dla delegatów i powierników [termin warsztatów: 15–17 marca 
2019 r., Sielpia Wielka].

Zadania dla Zespołu ds. Infrastruktury IT
 1.  Przygotowanie propozycji dotyczącej technicznych możliwości stworzenia 

newslettera Służb Krajowych, który na poziomie ogólnopolskim służyłby 
kontaktom pomiędzy Konferencją Służby Krajowej (także Radą Powierni-
ków i Biurem Służby Krajowej) a grupami, intergrupami i regionami.

 2.  Plan reformy infrastruktury IT.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA RADY POWIERNIKÓW Z POSIEDZENIA 
W DNIACH 1–3 LUTEGO 2019 R.

Warszawa, 3 lutego 2019 r.

Drodzy Przyjaciele,

bardzo wysoko cenimy Waszą troskę o zachowanie jedności w polskojęzycz-
nej strukturze AA. Rozumiemy Wasze starania o utrzymanie czystości progra-
mowej obchodów 45-lecia AA w Polsce poprzez ograniczenie udziału w na-
szym Święcie wskazanych przez Was wspólnot dwunastokrokowych. 

Jak sami piszecie, kontrowersje i polemiki istnieją wokół Was i w innych miej-
scach działania struktury AA. Jako Rada Powierników pisaliśmy o tym w ubie-
głorocznym liście do grup AA; wskazaliśmy w nim, jak ważna jest obustronna 
tolerancja i wzajemny szacunek bez względu na jakiekolwiek kryteria.

Prosimy zatem, nie obarczajcie nas obowiązkiem recenzowania programów 
zdrowienia poszczególnych wspólnot i decydowania, która z nich ma prawo 
wziąć udział w naszym Święcie. Decyduje o tym zbiorowe sumienie Zespołu 
ds. Organizacji 45-lecia AA w Polsce. Jego członkowie, wybrani i obdarzeni 
zaufaniem przez Region Katowice, otrzymali od Wspólnoty zaszczytny man-
dat stworzenia optymalnego programu Zlotu i uczestnictwa w tym doniosłym 
wydarzeniu.

Możemy jako Rada Powierników jedynie zasugerować, aby oddzielić mityngi 
AA od spotkań wspólnot dwunastokrokowych poprzez udostępnienie im od-
rębnej sali i zaproponowanie udziału w kosztach wynajęcia. Jednocześnie za-
pewniamy, że na zaakceptowanych przez Radę Powierników ulotkach o Zlocie 
nie widnieją żadne informacje o mityngach tych wspólnot.

Zdajemy sobie sprawę, że temat udziału innych wspólnot nie straci na aktu-
alności również w kontekście obchodów 50-lecia AA w Polsce w 2024 roku. 
Jako Rada Powierników zamierzamy zgłosić tę kwestię do rozpatrzenia przez 
48. Konferencję Służby Krajowej. 
Tymczasem pozostańmy w duchu wzajemnej przyjaźni i AA-owskiej miłości.

Pozdrawiamy Was serdecznie
Rada Powierników
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA RADY POWIERNIKÓW Z POSIEDZENIA 
W DNIACH 1–3 LUTEGO 2019 R.

Warszawa, 3 lutego 2019 r.

Droga Uczestniczko Wspólnoty AA,

dziękujemy za Twój list i śpieszymy z wyjaśnieniami.

Ad. 1
Newsletter służb krajowych to narzędzie służące zachowaniu bezpośredniego 
kontaktu z grupami, intergrupami i członkami AA, także z regionami. Baza 
danych umożliwi łączność z całą strukturą poprzez jedno kliknięcie.
Nie widzimy w tej sprawie zagrożenia redukcji regionów. Regiony AA wybie-
rają delegatów na Konferencję Służby Krajowej, a delegaci jako Konferencja 
są sumieniem całej Wspólnoty AA. Nie mamy na celu odcinania regionów 
od informacji, ponieważ również regiony będą mogły otrzymywać informację 
z newslettera.

Wydaje się nam bardzo istotne i ważne, aby Rada Powierników oraz Biuro 
Służby Krajowej miały bezpośrednią łączność ze wszystkimi delegatami. Biu-
ro nie zgłaszało zastrzeżeń, że zgoda na dostęp do newslettera mogłaby oka-
zać się kłopotliwa pod względem technicznym.

Zgadzamy się, że mamy już kanały informacyjne, ale rozwijające się technolo-
gie stawiają przed nami nowe możliwości. Wychodzimy z założenia, że konflik-
ty rodzą się z braku informacji. Analogicznie staramy się zauważać obszary, 
w których ta informacja mogłaby być pełniejsza, i chcemy je rozwijać.
Naszą intencją jest przygotowanie dodatkowego narzędzia, lepszego pod 
względem jakościowym i nowocześniejszego. Nie chcemy eliminować emiten-
ta, tylko stworzyć inne, równolegle działające narzędzie.

Ad. 2
Formularz dla grup – masz rację, wskazując brak logiki w tym miejscu. Chodzi 
o powrót do praktyki sprzed lat, nie o nowy formularz. Ponieważ nie znamy 
obecnie planu przywrócenia formularza, nie potrafimy odpowiedzieć na pozo-
stałe pytania. O pracach nad tym punktem będziemy informować na bieżąco 
w raportach z posiedzeń Rady Powierników. Zarząd Fundacji Biuro Służby 
Krajowej AA w Polsce skorzysta w tej sprawie z sugestii Twoich oraz powier-
niczego Zespołu ds. Poradnika Służb.
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Ad. 3 
Sprawa warsztatów dla koordynatorów i pełnomocników Punktów Informacyj-
no-Kontaktowych wypłynęła od jednego z pełnomocników. Jeżeli koordynato-
rzy i pełnomocnicy zgłoszą chęć dodatkowego spotkania w sprawie działalno-
ści PIK-ów, zapewne Biuro Służby Krajowej im to umożliwi. Rozważymy Twoją 
propozycję i argumentację, przekażemy Zarządowi Fundacji Biuro Służby Kra-
jowej AA w Polsce sugestię przeprowadzenia szerszej konsultacji.

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i uwagi. Bill W. powtarzał, że dobre 
jest wrogiem lepszego, czyli wskazał, że rozwój i ulepszanie jest drogą Wspól-
noty AA. Pisał także, że nie każda zmiana automatycznie będzie oznaczała 
postęp, więc tym bardziej jesteśmy otwarci na różne głosy.

Pozostajemy w kontakcie
Rada Powierników
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA RADY POWIERNIKÓW Z POSIEDZENIA 
W DNIACH 1–3 LUTEGO 2019 R.

Warszawa, 3 lutego 2019 r.

Szanowny Przyjacielu,

patrząc na nasze Trzy Legaty, zwłaszcza Tradycje i Koncepcje AA, nie znajdu-
jemy w nich takich określeń jak: „jakichś tam członków AA” lub „oficjalnym 
stanowiskiem AA”. We Wspólnocie AA, jak sądzimy, stanowisko zajmuje su-
mienie grupy, które – jeżeli jest dobrze poinformowane – z reguły się nie myli.

Czwarte wydanie Wielkiej Księgi, zawierające historie osobiste, zostało prze-
tłumaczone z oryginału wydanego w USA/Kanadzie (na podstawie decyzji 
Konferencji Służb Krajowych AA w Polsce), w sposób zespołowy i dokład-
ny wobec oryginału. Ufamy, że włożono w tę pracę maksimum umiejętności 
i wierności oryginałowi. Darzymy cały zespół tłumaczy pełnym zaufaniem, któ-
re w AA jest jedną z najcenniejszych wartości.

Nie nam oceniać poszczególne sformułowania i znaczenia jakiegokolwiek frag-
mentu tekstu, zwłaszcza że tłumaczenie zostało przeanalizowane przez eksper-
tów z GSO w Nowym Jorku i otrzymało licencję na wydanie w języku polskim.

Interpretację i zastosowanie doświadczeń z księgi AA pozostawiamy czytelni-
kom do indywidualnych przemyśleń, ufając, że przyniosą one pożądane rezul-
taty w przemianie duchowej ku radosnej trzeźwości.

Pozdrawiamy pogodnie
Rada Powierników



SKRYTKA  2/4/320

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE

1.	 	 Działalność	administracyjna
 •  prowadzenie biura Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoho-

lików w Polsce
 •  nadzór finansowy nad regionalnymi Punktami Informacyjno-Kontaktowymi AA
 •  kontynuacja archiwizacji zasobów Wspólnoty
 •  bieżąca współpraca z Regionem Katowice w zakresie przygotowania ob-

chodów 45-lecia AA w Polsce

2.	 	 Działalność	wydawnicza
 •  uzyskanie Międzynarodowego znormalizowanego numeru wydawnictw 

ciągłych (ISSN) dla biuletynów: „Nadzieja”, „Wisła” i „Karlik”
 •  zebranie informacji nt. znakowania wydawnictw kodami kreskowymi
 •  uzyskanie subskrypcji archiwum „Grapevine’a” 
 •  realizacja planu wydawniczego na rok 2019 z uwzględnieniem aktualizacji 

wznawianych tytułów w kontekście IV wydania Anonimowych Alkoholików
 •  przygotowanie do druku tomu drugiego Historii AA w Polsce
 •  przygotowanie ulotki o finansowaniu AA, czyli nt. Tradycji Siódmej, w nowej 

szacie graficznej – projekt i druk zrealizowane z nowym podwykonawcą 
[obsługa w zakresie DTP i drukarnia]

 •  przygotowanie do druku cytatów z IV wydania Anonimowych Alkoholików 
w formie kartonu A4

 •  decyzja o wznowieniu książki Jest rozwiązanie. Historie osobiste polskich AA 
po korekcie językowej [korekta w toku]

 •  konsultacja z Zespołem Literatury przeglądu książki Dwanaście Kroków 
i Dwanaście Tradycji w kontekście czwartego wydania Anonimowych Alko-
holików [trwa weryfikacja treści, celem omówienia jej wyników podczas 
warsztatów literatury w Woźniakowie]

 •  skierowanie do Zespołu ds. Poradnika Służb zapytania dotyczącego aktu-
alizacji Scenariusza prowadzenia mityngu oraz dalszej formy jego wydawa-
nia jako odrębnego druku lub włączenia w obręb Poradnika dla Służb AA

 •  konsultacja redakcyjna i edytorska bieżących wydań biuletynów: „Zdrój”, 
„Karlik”, „Wisła” i „Nadzieja”

 •  konsultacja redakcyjna i edytorska projektu Rekomendacji Rady Powier-
ników „Zakres uprawnień i odpowiedzialności delegata Konferencji Służ-
by Krajowej”

 •  konsultacja redakcyjna i edytorska materiałów dotyczących współpracy 
AA z mediami [we współpracy z Rzecznikiem Rady Powierników oraz Ze-
społem ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi]

 • projekt ulotki ABC spikera AA [projekt w realizacji]
 •  projekt ulotki nt. Biura Służby Krajowej AA [projekt w realizacji]
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3.	 	 Działalność	w	zakresie	informacji	publicznej
 • przesyłanie informacji o AA do instytucji, urzędów oraz mediów
 • organizacja spotkań informacyjnych o AA
 •  udział w spotkaniach Parlamentarnego Zespołu ds. Uzależnień [Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej]
 •  udział w Konferencji Młodzi Trzeźwi i Wolni w Toruniu w ramach Zespołu 

Apostolstwa Trzeźwości
 •  wspomaganie informacji publicznej prowadzonej przez regiony AA, inter-

grupy i Punkty Informacyjno-Kontaktowe

4.	 	 Udział	w	organizacji	warsztatów	ogólnopolskich
 •  przygotowanie warsztatów dla uczestników Wspólnoty AA nt. dostosowa-

nia struktur Służby Krajowej do Dwunastu Koncepcji AA [Sielpia Wielka, 
15–17 marca 2019 r.]

 •  udział w przygotowaniu XV Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów i Kol-
portażu Literatury AA [Gródek nad Dunajcem, 22–24 marca 2019 r., we 
współpracy z Regionem Galicja]

 •  przygotowanie warsztatów dla łączników internetowych i dyżurnych online 
we współpracy z Regionem Białystok [Juchnowiec Kościelny, 5–7 kwietnia 
2019 r.]

 •  przygotowanie warsztatów niesienia posłania AA do zakładów karnych 
i aresztów śledczych we współpracy z Regionem Zachodniopomorskim 
[Łazy k. Mielna, 5–7 kwietnia 2019 r.]

 •  przygotowanie warsztatów literatury AA we współpracy z powierniczym Ze-
społem Literatury i Redakcją „Pisma Anonimowych Alkoholików w Polsce 
Zdrój” [Woźniaków, 12–14 kwietnia 2019 r.]

5.	 	 Obsługa	Rady	Powierników,	Rady	Fundacji	i	Komisji	Służby	Krajowej
 •  organizacja i obsługa spotkań Rady Powierników, Rady Fundacji i Komisji 

Służby Krajowej w Warszawie
 •  usprawnianie funkcjonowania kanałów informacyjnych wewnątrz Wspólnoty

6.	 	 Inne
 •  udział pracowników Biura Służby Krajowej AA w warsztatach i wydarzeniach 

Wspólnoty, w zależności od zakresu obowiązków i przypisanych zadań
 •  udział dyrektora Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w warsztatach 

i wydarzeniach Wspólnoty AA w Polsce
 •  rezygnacja Janusza Matejskiego, głównego księgowego Biura Służby 

Krajowej z funkcji członka Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA 
w Polsce, z dniem 1 kwietnia 2019 r.

 •  zakup urządzeń niezbędnych do usprawnienia pracy w biurze (urządzenie 
wielofunkcyjne – kopiarka)
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 •  współpraca z General Service Office w Nowym Jorku w zakresie aktuali-
zacji danych informacyjnych dotyczących grup, intergrup i Punktów Infor-
macyjno-Kontaktowych w polskojęzycznej strukturze AA, niezbędnych do 
włączenia do nowej edycji International A.A. Directory

 •  prace nad oprogramowaniem dla tzw. Grupy Dwunastego Kroku w ra-
mach projektu System G12K

 •  prace nad oprogramowaniem do obsługi darowizn celowych (kartki uro-
dzinowe, wpłaty na Służbę Krajową AA) realizowanych poprzez płatności 
elektroniczne DOTPAY

 •  modernizacja oprogramowania do przyjmowania zgłoszeń na Zlot 45-lecia 
AA w Polsce

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 rozli-

czanych przez BSK (np. spotkania byłych powierników, warsztaty rzecz-
ników regionów i intergrup, warsztaty kolporterów, łączników interneto-
wych, 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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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA KOMISJI FINANSOWEJ

16	marca	2019	r.,	Sielpia	Wielka,	Warsztaty	Dwunastu	Koncepcji	AA

 1. Powitanie i odmówienie Modlitwy o pogodę ducha.
 
 2.  Omówienie projektu ulotki informacyjnej na III Ogólnopolskie Warsztaty 

VII Tradycji AA w Łebie, w dniach 27–29 września 2019 r. Projekt przed-
stawił Jacek z Regionu Bałtyckiego organizującego warsztaty. Członkowie 
Komisji zaakceptowali projekt, wnosząc drobną poprawkę dotyczącą jed-
nego z elementów graficznych.

 
 3.  Ustalenie programu ww. warsztatów. Omówienie poszczególnych paneli, 

analiza zaproponowanych tematów, dyskusja oraz przyjęcie projektu pro-
gramu warsztatów.

 
 4.  Zapoznanie się z projektem Rekomendacji Rady Powierników „Zakres 

uprawnień i odpowiedzialności delegata Konferencji Służby Krajowej” oraz 
przygotowanie propozycji zmian [sugestie zaznaczone poniżej kursywą 
w treści projektu].

   Projekt Rekomendacji Rady Powierników „Zakres uprawnień i odpowie-
dzialności delegata Konferencji Służby Krajowej”

   Służba Delegata jest wymagająca nie tylko ze względu na dużą ilość 
czasu i pracy jej poświęcanej, ale także dlatego, że spoczywa na nim 
odpowiedzialność za dobro całej struktury służby Konferencji.

   Delegatów na Konferencję wybierają regiony AA. Jako członkowie Konfe-
rencji mający prawo głosu delegaci wnoszą swoje własne przemyślenia 
oraz doświadczenia i punkty widzenia regionów, z których zostali wybrani. 
Dysponując „Prawem do decyzji”, po wysłuchaniu wszystkich punktów wi-
dzenia, delegaci głosują zgodnie z własnym sumieniem, kierując się do-
brem AA jako całości.

   Delegaci Służby Krajowej spotykają się podczas obrad Konferencji w Ko-
misjach delegatów (oprócz sesji ogólnych). Delegat jest przydzielony do 
jednej komisji przez całą kadencję.

   Delegaci Konferencji Służby Krajowej mają prawo wnosić uwagi i opinie do 
projektów rekomendacji przed przesłaniem ich Konferencji oraz w trakcie 
obrad Konferencji. 
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    Delegaci Konferencji Służby Krajowej mogą uczestniczyć w pracach 
zespołów powierniczych z prawem głosu eksperckiego lub doradczego 
(bez prawa głosowania).

   Obowiązki
    Chociaż najważniejszym wydarzeniem w służbie Delegata jest udział 

w kilkudniowym, corocznym spotkaniu Konferencji, jego służba trwa 
przez cały rok i obejmuje wszystkie poziomy struktur AA.

  Delegat powinien:
  •  zapoznać się z całokształtem spraw, którymi ma zajmować się Kon-

ferencja Służby Krajowej, aby był przygotowany do pracy nad każdym 
tematem i każdym pytaniem przydzielonym wszystkim komisjom Kon-
ferencji Służby Krajowej;

  •  zebrać z grup i intergrup swojego regionu odpowiedzi na zgłoszone do 
Konferencji Służby Krajowej pytania oraz opinie na tematy i projekty 
rekomendacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach intergrup, dyskusje 
z mandatariuszami grup AA lub w inny sposób, przy technicznym i finan-
sowym wsparciu regionu AA; 

  •  przekazywać relacje z Konferencji za pośrednictwem reprezentantów 
intergrup do regionów i mandatariuszy i zachęcać ich do przekazy-
wania tych informacji grupom i intergrupom, dowiadywać się od nich, 
w jaki sposób na te wydarzenia zareagowały;

  •  w miarę możliwości odwiedzać wszystkie grupy i intergrupy w regionie; 
jeśli z przyczyn logistycznych jest to trudne, prosić o pomoc reprezen-
tantów z intergrup do regionu i inne służby;

  • uczestniczyć we wszystkich spotkaniach regionalnych;
  • utrzymywać stały kontakt z pozostałymi Delegatami KSK i Powiernikami SK;
  •  pomagać służbom regionu w uzyskaniu wsparcia finansowego dla ich 

działań, a także wsparcia finansowego dla Służby Krajowej;
  •  być gotowy i przygotowany do pełnienia aktywnej roli w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów przy wykorzystaniu Tradycji AA;
  •  współpracować z Biurem Służby Krajowej w zakresie przepływu infor-

macji – przykładowo: upewniać się, czy aktualne, bieżące informacje 
docierają do Biura Służby Krajowej na czas, tak by mogły ukazywać 
się w biuletynach AA („Skrytka 2/4/3”, emitent) i innych materiałach 
informacyjnych;

  •  jeżeli inni służebni nie są w stanie wypełniać swoich obowiązków lub 
jeśli służby regionu nie działają skutecznie, Delegat może podjąć ak-
tywną rolę w naprawianiu tych sytuacji i rozwiązywaniu bieżących pro-
blemów;
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  •  pod koniec trzeciego roku kadencji pracować z delegatami zerowego 
terminu, by przekazywać im podstawową wiedzę na temat przebiegu 
Konferencji i różnych spraw Wspólnoty.

 
	 	 	 Kadencja
    Delegat pełni trzyletnią służbę zgodnie z terminami rotacji zawartymi 

w regulaminie pracy Służby Krajowej. Konferencja zdecydowanie zale-
ca, by pełnił ją tylko raz. 

 
	 	 	 Koszty
    Wszelkie koszty ponoszone przez Delegata w związku z pełnieniem 

służby pokrywa region.

   Kompetencje
    Tak jak w przypadku każdej innej służby w AA, Delegaci nie muszą mieć 

szczególnego wykształcenia niezbędnego do jej pełnienia, ale pewne 
doświadczenia i cechy są w tej służbie oczekiwane i użyteczne, na 
przykład:

   •  kilkuletnie aktywne uczestnictwo w życiu Wspólnoty, pełnienie służby 
mandatariusza i reprezentanta z intergrupy do regionu ewentualnie 
innej służby w intergrupie lub regionie;

   •  dysponowanie czasem, nie tylko na kilkudniowe coroczne spotkania 
Konferencji Służby Krajowej, ale także na wszystkie potrzebne działa-
nia przed KSK i po niej;

   •  sześć lat nieprzerwanej trzeźwości;
   •  umiejętność wyrażania sugestii i przyjmowania krytyki;
   •  doświadczenie w prowadzeniu spotkań;
   •  dokładna znajomość Dwunastu Tradycji i Dwunastu Koncepcji oraz 

możliwości ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów na różnych 
poziomach służb;

   •  otwartość, zdolność do kompromisu i uważnego wsłuchiwania się 
w głosy i opinie innych członków AA.

 5.  Wolne wnioski i uwagi.
 
 6.  Zakończenie spotkania i odmówienie Modlitwy o pogodę ducha.



SKRYTKA  2/4/326

KALENDARIUM AA

Maj 2019
11–12 maja      XVI Konferencja Regionu Europa (Hamburg)
24–26 maja      Zlot Radości Regionu Galicja (Solina)

Czerwiec 2019
21–23 czerwca    XX Zlot Radości Intergrupy AA Piastowskiej – Region 

Dolnośląski
21–23 czerwca   Zlot Radości Regionu Białystok (Gołdap)
21–23 czerwca   Zlot Radości Regionu Radom (Sielpia)
28–30 czerwca   Zlot Radości Regionu Dolnośląskiego (Sulistrowiczki)
29 czerwca     V Warsztaty Wielkiej Księgi (Bełchatów)

Sierpień 2019
16–18 sierpnia   45-lecie Anonimowych Alkoholików w Polsce 
       Ogólnopolski Zlot Radości – Święto „Zdroju” (Katowice)

Wrzesień 2019
6–8 września    Warsztaty Dwunastu Kroków Wspólnoty AA (Krzeszów)
6–8 września     Zlot Radości Regionu Zachodniopomorskiego 

(Sarbinowo Morskie)
7 września     V Warsztaty Programu Dwunastu Kroków AA (Wrocław)
13–15 września   Warsztaty Kroku Siódmego Wspólnoty AA (Miłków 

k. Karpacza)
13–15 września  Zlot Radości Regionu Łódź (Strumiany)
13–15 września  Zlot Radości Regionu Kujawsko-Pomorskiego (Pieczyska)
27–29 września  II Ogólnopolskie Warsztaty Siódmej Tradycji (Łeba)

Październik 2019
5–6 października   Warsztaty Rzeczników Intergrup – Region Warszawa
11–13 października  Zlot z okazji 25-lecia polskojęzycznych Grup AA na Wy-

spach Brytyjskich (Szkocja)



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 alko-

holikom 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 zaufany-
mi 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 pokrew-

nym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy związane z finansa-
mi, 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 komi-

sje 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.



45 LAT WSPÓLNOTY 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE

KATOWICE 2019

Drodzy Przyjaciele Anonimowi Alkoholicy!
Z radością informujemy Was, że działa już Zespół Organizacyjny 

przygotowujący uroczysty Zlot Radości – Święto „Zdroju” 
z okazji 45-lecia istnienia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce.

Spotkamy się w Katowicach
w dniach 16 – 18 sierpnia 2019 roku.

W myśl I Tradycji i w duchu VII Tradycji apelujemy do Was i prosimy o przekazywanie 
kwoty z każdego mityngu na potrzeby organizacyjne naszego radosnego święta. 

Mile widziane będą również indywidualne wpłaty.

Wpłat można dokonywać na konto:
Nr rachunku: 42 1500 1777 1217 7008 6789 0000

Odbiorca: Fundacja Biuro Służby Krajowej AA 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20
Tytułem: Darowizna na 45-lecie AA w Polsce Katowice 2019

Można też przekazywać datki za pośrednictwem skarbników w grupach, 
intergrupach i regionach.

Zespół ds. organizacji Zlotu
Koordynator – tel. 606 834 199, 602 416 110

Więcej informacji na stronie: https://45lat.aa.org.pl/
Do zobaczenia w Katowicach!

Zespół organizacyjny Zlotu
Redakcja Zdroju, Rada Powierników, BSK AA
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