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Mając przed oczami dzisiejszy obraz Wspólnoty AA w Pol-

sce, tru
dno się oprzeć poczuciu dumy. 

Rok 1974 uważamy zatem za początek ruchu AA w Pol-

sce – rozumianego jako ruch działający według zasad AA. 

Minęło siedemnaście lat od 1957 roku, gdy prof. Zbigniew 

Wierzbicki przeniósł id
eę AA na polską ziemię, a jedenaście 

lat od założenia przez mgr Marię Grabowską grupy „środo-

wej”. Potrzeba było wieloletnich wysiłków wielu ludzi dobrej 

woli, by idea AA zmaterializowała się pod postacią pierwszej 

grupy AA. Najważniejsze, że się udało. 

FINIS CORONAT OPUS (koniec wieńczy dzieło).

K-24

Od przeszło czterdziestu lat, licząc od powstania pierwszej 
polskiej grupy AA, tysiące  mężczyzn i kobiet zdrowieje z al-
koholizmu. Skupieni obecnie w ponad 2,5 tys. grup w Polsce 
Anonimowi Alkoholicy wzajemnie wspierają się podczas spo-
tkań (mityngów), aby trwać w trzeźwości i pomagać innym 
w jej osiągnięciu. Odbudowują utracony szacunek i zaufanie. 
Urzeczywistniają zasady AA zarówno w obrębie Wspólno-
ty AA, jak i w przestrzeni zawodowej, społecznej, osobistej.  
Powracają do swych rodzin, odnajdują dawne zainteresowania 
i pasje, rozwijają się w różnych dziedzinach życia.Drugi tom Historii AA w Polsce relacjonuje bieg wydarzeń od 

końca 1996 roku. Przegląd intergrup i regionów AA, całościo-
we kalendarium oraz dane liczbowe dotyczące struktury AA 
oraz najważniejszych inicjatyw uzupełniają opis, odsłaniając 
dynamikę wzrastania Wspólnoty AA na polskim gruncie.   
 

K-31

Głosy z warsztatów ogólnopolskich
Kierunki rozwoju literatury AA
Niesienie posłania AA do zakładów karnych i aresztów śledczych

      Służby Światowe Anonimowych Alkoholików
      Kanał AAWS w serwisie YouTube



DWANAŚCIE KONCEPCJI DLA SŁUŻB AA W POLSCE

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.



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!

Jak rozwijać literaturę AA na polskim gruncie? Które formy komunikacji najcel-
niej docierają dzisiaj do młodych? Czy i na jaką skalę wykorzystywać w niesie-
niu posłania media elektroniczne? Uczestnicy warsztatów literatury przedsta-
wiają wnioski ze spotkania w Woźniakowie oraz zapraszają do dalszej pracy 
w obrębie czterech grup tematycznych. Szczegóły znajdują się w sprawozda-
niu z warsztatów. 

W związku ze zbliżającym się terminem obchodów 45-lecia AA w Polsce z sa-
tysfakcją prezentujemy nowo wydany tom drugi Historii AA w Polsce. Książka 
relacjonuje bieg wydarzeń od końca 1996 roku, przedstawia przegląd inter-
grup i regionów AA, kalendarium oraz dane liczbowe. Niech lektura tej publi-
kacji pomoże nam pogłębić wiedzę o formowaniu się polskiej Wspólnoty AA 
i wzmocni decyzję o przybyciu w sierpniu do Katowic na Zlot Radości.

W zaktualizowanej ofercie literatury AA znajdują się nowe pozycje: drugi tom 
Historii AA w Polsce oraz fragmenty rozdziałów wydania czwartego Anonimo-
wych Alkoholików w formie plansz o formacie A4. Dołączony na końcu numeru 
formularz stanowi podstawę do złożenia zamówienia.

 

W duchu wdzięczności pogodnej lektury życzy
Redakcja biuletynu „Skrytka 2/4/3”
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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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KONKURS NA REDAKTORA BIULETYNU „WIEŚCI Z AA”

Biuletyn „Wieści z AA” jest elektronicznym biuletynem Wspólnoty AA skiero-
wanym do naszych przyjaciół: terapeutów, pracowników służb mundurowych, 
kuratorów oraz osób zainteresowanych działalnością Wspólnoty AA w Polsce.
Biuletynem opiekuje się powierniczy Zespół ds. Informacji Publicznej i Współ-
pracy z Innymi.

Rada Powierników ogłasza konkurs na redaktora biuletynu „Wieści z AA”.

Do zadań redaktora będzie należało:
•  przygotowanie materiałów do biuletynu;
•  zbudowanie zespołu redakcyjnego;
•  stworzenie wizji biuletynu na przyszłość;
•   rozbudowanie bazy odbiorców biuletynu;
•  regularne wydawanie biuletynu.

Kadencja redaktora trwa trzy lata i odbywa się na zasadzie wolontariatu.

Wymagania: 
•  zaangażowanie;
•   doświadczenie w służbie w zespołach informacji publicznej;
•  umiejętność pracy zespołowej;
•  umiejętność korzystania z narzędzi elektronicznych.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej: biuro@aa.org.pl 
w terminie do 15 czerwca 2019 r.

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych w aplikacji przez Fundację Biuro Służby 
Krajowej AA w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 20 na potrzeby 
przeprowadzenia konkursu na redaktora biuletynu ,,Wieści z AA”, zgodnie z tre-
ścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
•  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Kra-

jowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 20;
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•  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: 
iod@aa.org.pl;

•  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w celu przeprowadzenia konkursu na redaktora biuletynu „Wieści z AA”;

•   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy 
od daty zakończenia konkursu;

•   posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania, prawo do cofnięcia zgody;

•  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
•  podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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SPRAWOZDANIE Z XIII OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW NIESIENIA POSŁANIA AA 
DO ZAKŁADÓW KARNYCH I ARESZTÓW ŚLEDCZYCH

Łazy 5–7 kwietnia 2019 r.

W spotkaniu zorganizowanym przez Region Zachodniopomorski AA wzięło 
udział 401 osób z kraju i zagranicy: alkoholicy, przyjaciele Wspólnoty AA, funk-
cjonariusze Służby Więziennej, osadzeni i byli więźniowie. Przybyli goście z Buł-
garii, Białorusi, Litwy, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Łotwy i Mołdawii. 

Warsztat I – Tworzenie list osób wchodzących do zakładów karnych i aresz-
tów śledczych oraz zachęcanie innych do podejmowania tej służby
 •  przygotowanie do służby łącznika i tworzenie list osób niosących posła-

nie AA do zakładów karnych i aresztów śledczych; 
 •  trudności w przekonaniu alkoholików z zewnątrz do uczestniczenia w mi-

tyngu „za murami” [warto stale przypominać przesłanie Deklaracji odpo-
wiedzialności: ode mnie zależy, czy cierpiący „napotka wyciągniętą ku 
niemu pomocną dłoń AA”];

 •  lęk towarzyszący pierwszemu mityngowi za kratami a obecne przeżywa-
nie mityngów „za murami”;

 •  aktualizowanie list osób wchodzących na teren zakładu karnego lub 
aresztu śledczego jako podstawowy element tworzący dobrą współpra-
cę pomiędzy zakładami karnymi i Wspólnotą AA;

 •  realizowane w obrębie regionu AA spotkania zespołów niesienia posła-
nia AA do zakładów karnych i aresztów śledczych [obowiązkowy udział 
dla każdego, kto chciałby uczestniczyć w mityngu w zakładzie karnym]; 
podczas spotkań zespołu: dzielenie się doświadczeniem w służbie, in-
formowanie nowo przybyłych o warunkach uczestniczenia w mityngach, 
podstawowa zasada: „jesteśmy tam gośćmi, niczego nie wnosimy, ni-
czego nie wynosimy, niczego nie załatwiamy itd.”; 

 •  obecna praktyka: w większości więzień, w których AA niosą posłanie, 
płeć alkoholików dzielących się doświadczeniem nie ma znaczenia; część 
dyrektorów więzień wydaje przepustki byłym skazanym przed upływem 
dziesięciu lat od opuszczenia murów (tę kwestię reguluje odpowiednie 
rozporządzenie), by mogli nieść posłanie osobom osadzonym;

 •  przekazywanie podopiecznym służby niesienia posłania do zakładów 
karnych i aresztów śledczych [podopieczny, który dostaje wzorzec za-
chowania od sponsora, bez dodatkowego namawiania czy nakazów od-
wiedza mityngi „za murami”].
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Wskazówki z wypowiedzi uczestników warsztatów:
 1.  Pełniący służbę łącznika powinien osobiście znać osobę odpowiedzialną 

za funkcjonowanie AA ze strony jednostki penitencjarnej jako gwaranta 
dobrej współpracy: psychiatrę, wychowawców, kierownika penitencjarne-
go, dyrektora.

 2.  Warto informować na mityngach wolnościowych, co daje niesienie posła-
nia AA do zakładów karnych i aresztów śledczych.

 3.  Należy szukać osób chętnych do niesienia posłania AA w zakładach kar-
nych i aresztach śledczych.

 4.  Należy tworzyć listę osób chętnych do niesienia posłania i tak ustalać 
skład, by osadzeni alkoholicy mogli zawsze dostać informację o rozwią-
zaniu oferowanym przez AA.

Przedstawiciel Służby Więziennej tłumaczył, że różnorodność warunków wstępu 
do jednostek penitencjarnych jest tak szeroka jak lista nazwisk dyrektorów, 
ponieważ dyrektor samodzielnie podejmuje decyzję o tym, kto wejdzie na te-
ren jednostki. Dyrektor danej jednostki bierze na siebie odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo zarówno osadzonych, jak i alkoholików niosących posłanie AA.

W drugim dniu warsztatów (6 kwietnia 2019 r.) pięćdziesięcioosobowa grupa 
uczestników warsztatów, w tym goście zagraniczni, wzięła udział w mityngu zor-
ganizowanym w koszalińskim Zakładzie Karnym. Pracownicy Służby Więziennej 
podzielili się informacjami dotyczącymi funkcjonowania Służby Więziennej. 

Przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczący w spotkaniu w Łazach oraz 
dzielący się doświadczeniem współpracy ze Wspólnotą AA: 
 •  płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarzą-

du Służby Więziennej; 
 •  płk Piotr Warenik, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie; 
 •  płk Jacek Wiśniewski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie; 
 • ppłk Wojciech Brzozowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem; 
 • ppłk Bogumiła Skorna, Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Pułkownik Andrzej Leńczuk wyraził swoją wdzięczność wobec Wspólnoty AA 
oraz wobec każdego alkoholika niosącego posłanie AA do jednostek peniten-
cjarnych, wskazując na następujące aspekty:
 •  świadectwo ludzi, którzy chodzą do więzień – można żyć bez alkoholu, 

nawet jeśli odbywało się karę, można zmienić swoje życie;
 •  profesjonalizm pracy, codzienna realizacja założeń Programu Dwunastu 

Kroków;
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 •  zaangażowanie w stworzeniu osadzonym możliwości uczestniczenia 
w mityngach wolnościowych, które pozwalają spojrzeć na Wspólnotę AA 
w innej perspektywie;

 •  utrzymanie wspaniałych kontaktów ze Służbą Więzienną;
 •  znoszenie różnych niedogodności wynikających ze specyfiki działalności 

Służby Więziennej.

Dyrektor Andrzej Leńczuk zachęcił, by nowi alkoholicy przychodzili na mityngi 
do jednostek penitencjarnych. Podkreślił, że obecność jego i dyrektorów okrę-
gowych czy dyrektorów jednostek na warsztatach świadczy o tym, że Wspólno-
ta AA jest traktowana jak równorzędny partner w pomocy osobom walczącym 
z nałogiem. Zauważył, że współpraca pomiędzy Służbą Więzienną i Wspólnotą 
AA w Polsce jest wzorem, z którego czerpią inne kraje. Przypomniał o Między-
narodowej Konferencji dotyczącej współpracy Służby Więziennej z AA, która 
odbyła się w 2018 r. Przedstawiając Służbę Więzienną w Polsce, uwypuklił 
funkcjonowanie 71 oddziałów terapeutycznych na terenach jednostek peniten-
cjarnych, w tym 33 specjalizujące się w terapii uzależnień od alkoholu.

Ponadto płk Andrzej Leńczuk zwrócił się z prośbą, by Wspólnota AA wypracowa-
ła rekomendacje mające usprawnić i ujednolicić system współpracy poszcze-
gólnych jednostek Służby Więziennej ze Wspólnotą AA w Polsce. Rekomen-
dacje mogłyby zostać spisane i zaproponowane do wprowadzenia na terenie 
całego kraju.

W podobnym tonie wypowiadali się kolejni mówcy, zwracając uwagę na bez-
interesowność alkoholików niosących posłanie AA za mury więzień. Wyrazili 
wdzięczność wobec Wspólnoty AA za przestrzeganie wymagań stawianych 
osobom uczestniczącym w mityngach „za murami”. Podkreślali celowość pra-
cy Anonimowych Alkoholików z osadzonymi.

Warsztat II – Wiedza o Wspólnocie AA wśród pracowników zakładów kar-
nych i aresztów śledczych podstawą do wspólnego lepszego działania
 •  prezentacja ppłk Edyty Gulbinowicz (Zakład Karny w Goleniowie): Pream-

buła AA, Trzy Legaty, Dwanaście Kroków, Dwanaście Tradycji, najstarsza 
grupa AA założona w Siedlcach w 1987 r. 

 •  mjr Andrzej Bujkowski (Areszt Śledczy w Suwałkach) omówił sytuację 
terapeutyczną w penitencjarnej Polsce: aktualnie 1280 miejsc w ośrod-
kach terapeutycznych, w 2018 r. terapię ukończyło ok. 6 tys. osadzo-
nych; podziękował za przywilej uczestnictwa w kolejnych warsztatach oraz 
przypomniał, że – zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez AA 
w 2018 r. – najwięcej osób dowiedziało się o AA od profesjonalistów.
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Warsztat III – Wspólnota AA w oczach osadzonych i byłych osadzonych 
 •  wspólny przekaz osób niosących osadzonym posłanie AA: „Zacząłem cho-

dzić, bo mi kazano; teraz chodzę, bo chcę dzielić się tym, co otrzymałem”
 •  AA w więzieniu jako pewna odskocznia, oderwanie od życia w celi, zaś w dal-

szej części – po podjęciu decyzji, aby sięgnąć po rozwiązanie oferowane 
przez AA – nowe życie zarówno dla osadzonego, jak i dla osób, na których 
po wyjściu na wolność się nie zemścił; nowe życie dla rodzin osób, do któ-
rych przestał żywić urazę; nowe życie dla najbliższej rodziny i sąsiadów;

 •  metamorfoza osób „wyjętych spod prawa” dzięki rozwiązaniu oferowa-
nemu przez Anonimowych Alkoholików [wdzięczność wyrażana na wiele 
sposobów].

Warsztat IV – Panel dla gości zagranicznych
 •  zasługi polskich AA w otwieraniu więzień dla AA na wschodzie i południu 

Europy;
 •  wdzięczność i szacunek wobec niesienia posłania przez Wspólnotę AA 

w Polsce stanowiącego niedościgniony wzór dla innych krajów; 
 •  rozwój sieci i dostępności do zakładów karnych w Bułgarii, na Słowenii, 

Łotwie, Białorusi i Ukrainie;
 •  jako uzupełnienie panelu – spotkanie ppłk Edyty Gulbinowicz z gośćmi 

zagranicznymi nt. doświadczenia płynącego z otwarcia bram zakładu kar-
nego na posłanie niesione przez Anonimowych Alkoholików.

Warsztat V – Kobiety niosące posłanie AA do kobiet osadzonych w zakła-
dach karnych i aresztach śledczych 
 •  przedstawicielki Służby Więziennej: por. Julia Świerczyńska-Ogłaza, star-

szy psycholog penitencjarny i mjr Małgorzata Kruba, psycholog Inspek-
toratu Szczecińskiego OSW;

 •  kobiety niosące posłanie AA „za mury” jako rzadkość, choć wzrasta licz-
ba alkoholiczek pełniących tę służbę; 

 •  wdzięczność kobiet uczestniczących w mityngach „za murami” za po-
moc otrzymaną od Służby Więziennej oraz możliwość dzielenia się swym 
doświadczeniem, siłą i nadzieją. 

Warsztat VI – Sponsorowanie indywidualne z osadzonymi w Zakładach Kar-
nych: doświadczenia, problemy, wnioski 
 •  dobrobyt obecnych czasów, w których przekazujemy Program AA w wię-

zieniach;
 •  otwartość i przychylność Służby Więziennej;
 •  trudne sytuacje podczas niesienia posłania: przekazywanie Programu 

Dwunastu Kroków w czasie widzeń ze względu na brak zgody na dodat-
kowe widzenia osadzonego ze sponsorem; rezygnacje osadzonych ze 
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spotkań z rodziną, by móc zapoznać się z programem powrotu do zdro-
wia oferowanym przez Wspólnotę AA;

 •  przykład osadzonego odbywającego dożywotni wyrok, który dzięki Dwu-
nastu Krokom poczuł wolność, pomimo że nie ma najmniejszej szansy 
na opuszczenie zakładu karnego;

 •  świadectwo Patryka, który Program AA otrzymał w więzieniu – od sied-
miu miesięcy jest na wolności i żyje prawdziwie tą wolnością;

 •  Jak przekazywać Program AA w więzieniu? „Tak samo jak na wolności, 
tylko z jeszcze większą miłością”.

Warsztat VII – Niesienie posłania AA do Zakładów Poprawczych i Szkol-
nych Ośrodków Wychowawczych
 •  wychowawcy zakładu poprawczego w Koszalinie: Piotr Sikora i Leszek 

Chwist, dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem, podkreślili fakt, 
iż profilaktyka (organizowanie spotkań AA w zakładach poprawczych 
i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych) ma zburzyć pozytywne fa-
buły i pokazać nagą rzeczywistość uzależnienia;

 •  III Warsztaty Niesienia Posłania AA do Zakładów Poprawczych i Młodzie-
żowych Ośrodków Wychowawczych organizowane w 2019 r. w Ślesinie;

 •  warto, by uczestniczący w spotkaniach z wychowankami mówili o my-
śleniu, jakie towarzyszyło ich pierwszym kontaktom z alkoholem, oraz 
o rozwoju choroby (upadki, błędy etc.).

XIV Warsztaty Niesienia Posłania AA do Zakładów Karnych i Aresztów Śled-
czych zorganizuje Region Radom [26–28 kwietnia 2020 r., Sielpia Wielka].
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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW LITERATURY AA

Woźniaków, 12–14 kwietnia 2019 r.

Warsztat I – Biuletyny AA
Poruszone kwestie [dyskusja i wynikłe z niej sugestie bądź wnioski uczestników]:
 •  współpraca Redakcji „Zdroju” z Redakcjami biuletynów regionalnych 

oraz rola Biura Służby Krajowej AA w tym procesie;
 •  opinie czytelników na temat zmian w funkcjonowaniu biuletynów po 

zmianie zasad wydawania tytułów [głosy z grup oraz intergrup – pozytyw-
ny odbiór];

 •  wątpliwości dotyczące realizacji rekomendacji KSK w sprawie zmiany 
zasad wydawania biuletynów AA;

 •  rola i pozycja redaktora biuletynów regionalnych w nowej „konfiguracji” 
[głosy z Regionów Mazowsze/Warszawa i Warta];

 •  sfinalizowanie wdrożenia regulaminu wydawania biuletynów.

Warsztat II – Literatura AA w Polsce
Rys historyczny, kanon literatury AA przetłumaczonej na podstawie licencji 
z USA, tworzenie własnej (polskiej) literatury AA, korzystając z doświadczeń 
innych wspólnot narodowych.

Przedyskutowane kwestie szczegółowe:
 •  opracowanie sugestii do pracy nad programem Dwunastu Kroków w for-

mie poradnika sponsora [po dyskusji uczestnicy warsztatów zdecydowali 
nie podejmować tej propozycji];

 •  opracowanie polskich wersji poradników dla służb (zakłady karne, placówki 
medyczne, informacja publiczna itp.) w różnych obszarach aktywności AA, 
wzorem Wspólnoty z USA, z częściowym wykorzystaniem treści publikowa-
nych w poradnikach amerykańskich. Wymaga to przetłumaczenia wyda-
wanych w USA poradników Committee Workbooks [uczestnicy warsztatów 
poparli sugestię];

 •  opracowanie i wydanie w formie poradnika ds. informacji publicznej do-
świadczeń polskich grup AA [uczestnicy poparli sugestię z prośbą o spraw-
dzenie stanu zaawansowania prac nad podobnych projektem realizowa-
nym przez powierniczy Zespół ds. Informacji Publicznej i Współpracy z In-
nymi];

 •  wydanie książki z historiami AA osadzonych w zakładach karnych; mate-
riałami dysponuje redakcja biuletynu „Nadzieja” oraz Komisja Literatury 
i Publikacji [uczestnicy poparli sugestię];
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 •  sposób docierania do profesjonalistów z różnych dziedzin w zrozumiałej 
przez nich formie;

 •  przegląd i dostosowanie istniejącej literatury AA do wydania czwartego 
Anonimowych Alkoholików;

 •  dostosowanie książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji do wydania 
czwartego Anonimowych Alkoholików – dwaj uczestnicy warsztatów zapre-
zentowali wynik przeglądu treści i na jego podstawie sformułowali wnio-
sek o ponowne tłumaczenie książki [po zapoznaniu się ze sprawozdania-
mi i dyskusji zebrani przychylili się do wniosku o przetłumaczenie książki 
po wydaniu książki Język serca];

 •  dostosowanie literatury AA do wydania czwartego Anonimowych Alkoholi-
ków;

 •  możliwość kierowania pytań do zespołu ds. tłumaczenia wydania czwar-
tego Anonimowych Alkoholików [termin – 30 czerwca 2019 r.];

 •  Czy musimy tłumaczyć i dostosowywać całość literatury AA do wydania 
czwartego Anonimowych Alkoholików? Jeżeli tak, na jakich zasadach (po-
prawki redakcyjne czy nowe tłumaczenia) i w jakim harmonogramie? Czy 
musimy dążyć do spójności treści z „fundamentem”?

 •  doświadczenia innych krajów, w których dokonano korekty tłumaczenia 
Wielkiej Księgi;

 •  prezentacja przygotowanego przez Andrzeja z Regionu Lublin zbioru do-
świadczeń AA ze służb mundurowych (wojsko, policja, służba więzienna, 
straż graniczna), przedstawiono historię zbierania tekstów, pracy z auto-
rami [uczestnicy warsztatów poparli sugestię wydania tej pozycji].

Warsztat III – Media elektroniczne i literatura dla młodych
Poruszone kwestie [dyskusja i wynikłe z niej sugestie bądź wnioski uczestników]:
 •  Jak przekazywać ludziom młodym „rozwiązanie”, jakim jest Program 

Dwunastu Kroków AA?
 •  dostępność naszej literatury na stronie internetowej www.aa.org.pl (wzo-

rem Wspólnoty z USA) [zakres dostępności oraz harmonogram czasowy 
wymaga oddzielnych, długofalowych prac; uczestnicy zdecydowanie po-
parli ten postulat];

 •  mityngi online jako forma niesienia posłania AA;
 •  telekonferencje jako sprawdzone przez redakcje biuletynów formy komu-

nikacji;
 •  konieczna obecność w Internecie z zachowaniem zasad Wspólnoty AA:
  – prezentacja rozwiązań z USA dostępnych w serwisie www.aa.org;
  – media społecznościowe i serwisy streamingowe;
  – powołanie zespołów zadaniowych ds. form obecności w Internecie; 
 • dostępność biuletynów AA online;
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 •  postulat uczestników warsztatów o udostępnienie online raportów ze 
Światowego i Europejskiego Mityngu Służb;

 •  zebranie, opracowanie i wydanie zbioru doświadczeń najmłodszych 
uczestników polskojęzycznej Wspólnoty AA;

 •  dostosowanie formy graficznej oraz treści literatury dedykowanej naj-
młodszym alkoholikom do rozwiązań stosowanych przez inne kraje, 
z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań w postaci komiksów, przekazu 
filmowego [zaproszenie do współpracy uczestników Wspólnoty AA posia-
dających doświadczenie i umiejętności w tych dziedzinach].

Inne tematy zgłoszone przez uczestników warsztatów
 •  zwiększenie atrakcyjności formy wizualnej naszych broszur i ulotek;
 •  obszary, w których niesienie posłania jest „słabsze” [dane z ankiety nt. 

Wspólnoty];
 •  poszukiwanie sposobu obniżenia kosztów wytwarzania literatury [postu-

lat wykorzystania funduszu rezerwowego Wspólnoty];
 •  niedostateczna informacja „na zewnątrz” Wspólnoty;
 •  zapewnienie dostępności literatury AA dla mniejszych grup w odległych 

miejscowościach;
 •  system prowizyjny w kolportażu literatury AA.

Wnioski
 1.  Wprowadzenie do kalendarza Wspólnoty AA w Polsce corocznych warsz-

tatów literatury (konieczne dobre przygotowanie spotkania i umożliwie-
nie aktywnego uczestnictwa w wybranych panelach tematycznych).

 2.  Wydanie drukiem historii osobistych osadzonych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych.

 3.  Wydanie drukiem historii osobistych „mundurowych” alkoholików.
 4.  Apel do Powierniczego Zespołu Literatury o zwrócenie się do Rady Po-

wierników i Rady Fundacji o ostateczne wyjaśnienie i zakończenie sprawy 
wdrożenia regulaminu wydawania biuletynów.

 5.  Apel uczestników warsztatów do Komisji Literatury i Publikacji KSK o pil-
ne rozpoczęcie pracy nad dostosowaniem literatury AA do wydania czwar-
tego Anonimowych Alkoholików.

 6.  Apel uczestników warsztatów o zebranie poprzez delegatów narodowych 
doświadczeń innych krajów, w których dokonano korekty tłumaczenia 
Wielkiej Księgi.

 7.  Opracowanie polskich wersji poradników dla służb (zakłady karne, pla-
cówki medyczne, informacja publiczna itp.) w różnych obszarach aktyw-
ności AA, wzorem Wspólnoty z USA, z częściowym wykorzystaniem tre-
ści publikowanych w amerykańskich poradnikach.
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 8.  Opracowanie i wydanie w formie poradnika ds. informacji publicznej do-
świadczeń polskich grup AA.

 9.  Stworzenie nowej pozycji skierowanej do policji, traktowanej jako źródło 
docierania do cierpiącego alkoholika (publikacja do przekazywania m.in. 
podczas mityngów informacyjnych).

10.  Apel uczestników warsztatów o wprowadzenie systemu prowizji handlo-
wych przy kolportażu literatury (gotowe wzorce w katalogu literatury AA 
USA/Kanada).

Uczestnicy warsztatów, celem lepszego przygotowania kolejnej edycji warsz-
tatów, wyłonili cztery grupy zadaniowe [praca w obrębie grup w ciągu roku, 
komunikacja poprzez Skype’a]: przegląd literatury AA, media elektroniczne, 
literatura dla młodych, literatura dla profesjonalistów.
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY POWIERNIKÓW I RADY FUNDACJI W DNIU 
16 MARCA 2019 R.*

Decyzje podjęte przez Radę Fundacji
Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: w sprawie odwołania członka 
Zarządu, w sprawie wynagrodzenia nowych członków Zarządu oraz w sprawie 
powołania dyrektora Zarządu Fundacji wraz z warunkami zatrudnienia.

Decyzje podjęte przez Radę Powierników
 1.  W przedmiocie pytania skierowanego do Rady Powierników dotyczącego 

broszury Scenariusz prowadzenia mityngu i jej aktualizacji – odpowiedź 
na pytanie przygotuje niezwłocznie powierniczy Zespół Literatury [autor 
pytania został powiadomiony przez Biuro Służby Krajowej o trwających 
pracach].

 2.  Rada prosi Zarząd o spotkanie z redaktorami biuletynów w sprawie ustaleń  
z regulaminów biuletynów i przedstawienie wniosków. 

 3.  Skierowanie pytania do 48. Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce 
o następującej treści: „Czy Wspólnota mogłaby w sposób jednoznacz-
ny i wiążący wypowiedzieć się w sprawie celowości, zasad i warunków 
merytorycznych, organizacyjnych i finansowych udziału innych wspólnot 
dwunastokrokowych w obchodach 50-lecia AA w Polsce w 2024 r. i ko-
lejnych świętach?” [pytanie zostało przyjęte przez Zespół ds. Przygoto-
wania 48. Konferencji Służby Krajowej AA oraz skierowane do 48. Kon-
ferencji Służby Krajowej AA].

 4.  Dodruk Poradnika dla Służb AA w liczbie 1 tys. egzemplarzy (wersja 9) 
[zrealizowano].

 5.  Spotkanie z członkami Rady Powierników Wspólnoty Al-Anon podczas 
Zlotu 45-lecia AA – przyjęcie tematu „Nasze dzieci” zaproponowanego 
przez Radę Powierników Wspólnoty Al-Anon.

 6.  Uczestnictwo w zorganizowaniu oraz finansowaniu warsztatów Dwuna-
stu Kroków, Dwunastu Tradycji i Dwunastu Koncepcji w Kazachstanie, 
na prośbę Wspólnoty AA z Kazachstanu.

Przedyskutowane kwestie
 1. Literatura AA
  a)   ulotka dla mundurowych [zebrano dwanaście historii osobistych, pra-

ca w toku];
  b)  Niezbędnik nowicjusza [praca w toku, planowe zakończenie pracy 

w maju 2019 r.];

*   Sprawozdanie opatrzone dopiskami informującymi o realizacji wymienionych zadań wedle 

stanu na dzień 30 maja 2019 r. [przyp. red.].
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  c)    aktualizacja książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji – prze-
gląd pozycji pod kątem dostosowania jej do czwartego wydania Wiel-
kiej Księgi AA;

  d)   sprawozdanie Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA:
    •  sukcesywne wprowadzanie kodów kreskowych jako niezbędnego 

elementu w oznakowaniu publikacji;
    •  ulotka ABC spikera w trakcie opracowania [termin wydania – 48. KSK];
    •  ulotka prezentująca wyniki ogólnopolskiej ankiety nt. AA w trakcie 

opracowania [termin wydania – sierpień 2019 r.];
    •  przekazanie redakcji biuletynu „Zdrój” dostępu do archiwum „Gra-

pevine’a”;
    •  przedłużenie terminu konkursu dla dziennikarzy do 31 marca 

2019 r.;
    •  oczekiwanie na informację zwrotną z PARP-y ws. spotkania z samo-

rządowcami;
    •  spotkanie z naczelnikiem wydziału prewencji, przedłożenie oferty 

i zgłoszenie chęci udziału w spotkaniach skierowanych np. do dziel-
nicowych.

 2.  Infrastruktura IT
  Zespół przedłożył sprawozdanie z prowadzonych działań.
 3. Informacja publiczna
   Zespół przedłożył sprawozdanie z prowadzonych działań (pierwszy dzień 

nagrań spotów – wywiadów z przyjaciółmi AA).

Zadania przekazane do realizacji
 1.  Umożliwienie pobrania wyników ankiety dotyczących poszczególnych re-

gionów na stronie internetowej https://aa.org.pl w zakładkach regionów  
– odpowiedzialny Zarząd Fundacji BSK [materiał jest gotowy, trwa kon-
sultacja formy jego udostępnienia].

 2.  Spotkanie Przyjaciół AA: weryfikacja warunków i umowy z hotelem – od-
powiedzialny Zarząd Fundacji BSK.

 3.  Udział Wspólnoty AA w konferencji naukowej w Łodzi – odpowiedzialny 
Zespół ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi.

 4.  Informacja o konkursie dla dziennikarzy: emitent, stowarzyszenia dzien-
nikarzy – odpowiedzialny Zarząd Fundacji BSK [zrealizowano].

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 – przedłużenie termi-

nu do 31 marca 2019 r. [zrealizowano].
 2.  Organizacja, w porozumieniu z PARP-ą, spotkania z przedstawicielami 

samorządów [oczekiwanie na odpowiedź PARP-y].
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 3. Uruchomienie płatności online [planowo – wrzesień 2019 r.]
 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 [zrealizowano].

 6.  Na podstawie opinii Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z In-
nymi prośba skierowana do Biura Służby Krajowej o nawiązanie kontaktu 
z Komendą Główną Policji ws. zainicjowania rozmów dotyczących orga-
nizacji spotkań informacyjnych dla funkcjonariuszy Policji w całej Polsce 
(korzystając z doświadczeń regionów, gdzie takie spotkania już się odby-
wają) [spotkanie z naczelnikiem wydziału prewencji, przedłożenie oferty 
i zgłoszenie chęci udziału w spotkaniach skierowanych np. do dzielnico-
wych, sugerowany kontakt bezpośredni z dzielnicowymi].

 7.  Formularz dla grup. Biuro Służby Krajowej obecnie nie posiada formularza 
rejestracji mityngów, ale chciałoby wrócić do możliwości tworzenia takiego 
formularza i stosować dobre praktyki z wcześniejszych lat. Rada Powierni-
ków poprosiła Zarząd Fundacji Biuro Służby Krajowej AA o przedstawienie 
planu wprowadzenia formularza. Skierowano prośbę do Zarządu o pisem-
ny plan wprowadzenia [uwzględnienie informacji od Agnieszki].

 8.  Zgłoszona przez Biuro Służby Krajowej potrzeba organizacji warsztatów 
koordynatorów i pełnomocników Biura Służby Krajowej [uwzględnienie in-
formacji od Agnieszki].

 9.  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.

Zadania dla Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi
 1. Realizacja spotów na 45-lecie AA w Polsce [zrealizowano].
 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.

 4.  Przygotowanie planu zorganizowania spotkania informacyjnego dla scena-
rzystów 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 [opinia zrealizowana, poddanie 
pod głosowanie jako stanowiska Rady Powierników].
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 2.  Temat liczby powierników w Radzie Powierników, w tym miejsce dla po-
wierników specjalistów [zrealizowano].

 3.  Uwagi merytoryczne do rekomendacji dotyczącej uprawnień i odpowie-
dzialności delegata [zrealizowano].

 4.  Dostosowanie regulaminu działania Rady Fundacji BSK i Zarządu Funda-
cji do nowego statutu [zrealizowano].

Zadanie dla Zespołu Finansowo-Budżetowego
 1.  Wskazanie działań prowadzących do wzrostu dobrowolnych datków na 

cele Wspólnoty AA – przegląd ulotek i doświadczeń AA w innych krajach, 
opracowanie listu [zrealizowano].

 2.  Audyt finansowy za rok 2018.

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 [planowe zakończenie pracy w maju 

2019 r.]
 2.  Udział w Warsztatach Literatury [zrealizowano], kontynuacja pracy (usta-

leń i sugestii) zainicjowanej podczas warsztatów.
 3.  Ulotka dla mundurowych [zebrano dwanaście historii osobistych, praca 

w toku].
 4.  Aktualizacja  książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji [podzespół 

przeglądający tę pozycję pod kątem dostosowania jej do czwartego wy-
dania Wielkiej Księgi AA przedstawił wnioski podczas warsztatów w Woź-
niakowie].

 5.  Przegląd broszury Scenariusz prowadzenia mityngu.
 6.  Plan dotyczący przygotowania audiobooka Anonimowi Alkoholicy.

 
Zadania dla Zespołu ds. Organizacji 45-lecia AA w Polsce 
 1.  Rozesłanie noty prasowej dla mediów z okazji 45-lecia Wspólnoty AA 

w Polsce – rozesłanie do użycia przez RP, zespoły IP, grupy, intergrupy, 
członków AA; formaty .doc i .pdf [zrealizowano].

 2.  Umieszczenie w ww. nocie prasowej adresu strony internetowej dedyko-
wanej dla prasy, z materiałami przeznaczonymi dla prasy, między innymi 
spotami z przyjaciółmi AA [zrealizowano].

 3.  Opublikowanie ww. materiałów dla prasy na stronie internetowej 45-le-
cia AA w Polsce [zrealizowano].
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Zadania dla Zespołu ds. Międzynarodowych
 1.  Zdobycie doświadczeń w zakresie funkcjonowania Komisji Nominacyjnej 

w USA.
 2.  Organizacja pobytu i opieki nad gośćmi zagranicznymi podczas obcho-

dów 45-lecia AA w Polsce.
 3.  Udział w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych w celu niesie-

nia posłania „kraj krajowi”.

Zadania dla Zespołu ds. Poradnika Służb
Przekazywanie bieżących informacji.

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

nia newslettera Służb Krajowych, który na poziomie ogólnopolskim słu-
żyłby kontaktom pomiędzy Konferencją Służby Krajowej (także Radą Po-
wierników i Biurem Służby Krajowej) a grupami, intergrupami i regionami 
[zrealizowano].

 2. Plan reformy infrastruktury IT.
 3. AA w mediach społecznościowych [analiza propozycji zespołu].
 4.  Newsletter służb krajowych i biuletynu „Zdrój” [rekomendacja zatwier-

dzona przez Radę Powierników].
 5.  Spis mityngów – zmiany [rekomendacja zatwierdzona przez Radę Powier-

ników].

Zadania dla Zespołu ds. Organizacji Spotkania Przyjaciół podczas 45-lecia 
AA w Polsce
 1.  Przygotowanie merytoryczne i logistyczne (wspólnie z BSK) spotkania.
 2.  Współpraca z BSK w celu analizy umowy z hotelem i warunków noclegów 

dla Przyjaciół AA.

Zadania dla Zespołu ds. Audytu
 1. Audyt finansów.
 2.  Pomoc dla Zarządu w zakresie tagowania wydatków – wybór programu 

lub pomoc specjalistów. 
 3.  Rekomendacja dotycząca magazynowania i wysyłki paczek.
 4.  Rekomendacja dotycząca zakresu kompetencji sekretariatu.
 5.  Rekomendacja dotycząca zakresu kompetencji pracownika IT.
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LIST RADY POWIERNIKÓW DOTYCZĄCY TRADYCJI SIÓDMEJ AA

Drodzy Przyjaciele, Członkowie Wspólnoty AA!

Wspólnota AA w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej aktywna. 
Wspieramy bezpośrednio poszczególnych alkoholików, by pomóc im w zacho-
waniu trzeźwości i w rozwoju duchowym w ramach Dwunastego Kroku AA. Ob-
serwujemy także wzrost aktywności całych grup AA w zakresie informowania 
społeczeństwa na temat zasad Programu Dwunastu Kroków. Podobnie prężnie 
działają intergrupy i regiony AA. Organizowane są liczne spotkania informacyj-
ne dla profesjonalistów. Zakupywana jest literatura i ulotki AA dla osób nowo 
przybyłych do Wspólnoty, dla grup spotykających się w zakładach karnych, za-
kładach poprawczych, dla osób spotykanych na oddziałach detoksykacyjnych. 
Prowadzone są warsztaty tematyczne dotyczące Dwunastu Kroków, Dwunastu 
Tradycji i Dwunastu Koncepcji AA. Do udziału w nich zapraszani są Anonimowi 
Alkoholicy z krajów, w których Wspólnota dopiero powstaje. Prowadzimy także 
podobne warsztaty poza granicami Polski.

Wszystkie te działania powodują zwiększenie wydatków ponoszonych przez 
Wspólnotę. Program AA oczywiście przekazujemy za darmo, ale już za ulotki 
dla nowo przybyłych, dla profesjonalistów, książki i biuletyny AA dla osadzo-
nych w zakładach karnych, sale i pomieszczenia na warsztaty AA, na spo-
tkania z profesjonalistami, z przyjaciółmi AA, spotkania służebnych, Punkty 
Informacyjno-Kontaktowe regionów AA, podróż i pobyt zaproszonych gości 
my, Anonimowi Alkoholicy, czyli członkowie Wspólnoty, musimy zapłacić. 

Wzrastają także koszty działania Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimo-
wych Alkoholików w Polsce (BSK AA), formacji prawnej, która reprezentuje 
oficjalnie naszą Wspólnotę w Polsce i za granicą.  

Do zadań Biura Służby Krajowej AA należy:
 –   tłumaczenie, redagowanie i drukowanie literatury zaaprobowanej przez 

Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, w tym książki, broszury, ulotki, 
pozycje multimedialne; 

 –  magazynowanie i dystrybucja literatury AA poprzez sieć kolporterów, dro-
gą pocztową, poprzez sklep internetowy;

 –  utrzymywanie kontaktów z grupami polskojęzycznymi AA w Polsce i za 
granicą, ze strukturami Wspólnoty AA w innych krajach;

 –   upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie na temat idei programu Ano-
nimowych Alkoholików;

 –  organizowanie Zlotów Radości AA, święta biuletynu „Zdrój”, konferencji 
Służb Krajowych AA w Polsce, spotkań dla profesjonalistów; 
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 –   publikacja czasopism informacyjnych dla członków Wspólnoty oraz profe-
sjonalistów i przyjaciół spoza AA;

 –  archiwizowanie i przechowywanie dokumentów historycznych AA;
 – rozliczanie księgowe i finansowe działalności Wspólnoty AA w Polsce;
 –  przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji BSK AA w Polsce 

dla władz państwowych.

W roku 2019 obchodzić będziemy 45-lecie istnienia AA w Polsce. Spotkamy 
się w Katowicach w sierpniu na radosnym spotkaniu przyjaciół. 

Działanie naszej Wspólnoty nabiera rozpędu. Oprócz naszych stałych, dotych-
czasowych zadań mamy jeszcze wiele nowych do wykonania, w tym drukowa-
nie nowych pozycji literatury AA, rozszerzanie współpracy z nowymi grupami 
profesjonalistów. 

Jak przewidywał Bill Wilson już w latach 40. XX w., na realizację tych zadań 
Wspólnota AA będzie potrzebować coraz większych środków finansowych.

Działając zgodnie z Siódmą Tradycją AA, nie przyjmujemy darowizn od osób 
spoza AA. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Cena książek, które 
rozprowadzamy, skalkulowana jest na poziomie umożliwiającym jedynie czę-
ściowe pokrycie kosztów utrzymania Fundacji BSK AA w Polsce, nasze ulotki 
rozprowadzane są praktycznie po cenach ich produkcji. Wynika z tego, że od-
powiedzialność za pokrycie finansowych kosztów działania Wspólnoty AA spo-
czywa praktycznie na nas, poszczególnych jej członkach. Co jest też zgodne 
z duchem Dwunastu Tradycji i Dwunastu Koncepcji AA. To od naszych datków 
wrzucanych na grupach do kapeluszy zależy dalszy rozwój naszej Wspólnoty. 

„Nasze podejście do ofiarowania swojego czasu zaskakująco różni się od na-
szego podejścia do dawania pieniędzy. Oczywiście dla naszej ochrony i dla na-
szego rozwoju poświęcamy wiele czasu na działania AA. (…) Przede wszystkim 
pracujemy dla nowych członków, co jest naszym głównym zadaniem zgodnym 
z Dwunastym Krokiem. Tej działalności poświęcamy często wiele swojego cza-
su pracy. Jeżeliby przeliczyć to na pieniądze, to zbiorowe poświęcenie można 
wycenić na ogromną kwotę. (…) Kiedy jednak przychodzi do faktycznego wy-
dawania gotówki, zwłaszcza na działania administracyjne służb AA, wielu z nas 
zaczyna przejawiać pewną niechęć” (fragment Dwunastu Koncepcji AA). 

Przypominamy, każda finansowa forma wspierania Wspólnoty AA jest dobra 
i bardzo potrzebna.
Grupy i pojedynczy członkowie AA mogą dokonywać wpłat na rzecz niesienia 
posłania do intergrup i regionów lub bezpośrednio na konto BSK AA w Polsce.
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Grupy i pojedynczy członkowie AA mogą przekazywać darowizny na Plan Uro-
dzinowy. Wybraną kwotę przekazujemy na konto Fundacji BSK AA, podając 
swoje imię, nazwisko i adres do wysłania ozdobnej, pamiątkowej kartki z gra-
tulacjami. Sugerowana kwota datku to równowartość 1$ za każdy rok trzeź-
wości bądź istnienia grupy AA.

Istnieje możliwość złożenia stałego zlecenia w banku, który będzie wpłacać 
zadeklarowane kwoty na konto BSK AA w Polsce. W żadnym razie nie narusza 
to zasad Tradycji Jedenastej AA.

„Nikt nie może sobie wyobrazić co oznaczałoby dla życia niezliczonych alko-
holików, którzy być może nigdy nie dotarliby do nas, gdyby nasze służby były 
słabe lub nie istniały w ogóle. Rozwaga finansowa przynosi korzyści w postaci 
ocalonych istnień ludzkich” (fragment Dwunastu Koncepcji AA).

Z wdzięcznością za służbę
Członkowie Rady Powierników Wspólnoty 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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INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU DS. AUDYTU 
W SPRAWIE KOLPORTAŻU LITERATURY AA

Drodzy Przyjaciele!

Pojawiło się ostatnio mnóstwo informacji związanych z przyszłością kolportażu 
literatury. Pragnę uspokoić, że nikt nie chce zmieniać zasad kolportażu i tego, 
co działa dobrze od lat w służbie kolporterów. Zastanawiamy się nad zmianą 
jedynie technicznych spraw związanych z magazynowaniem i wysyłką. Nie chce-
my także zmieniać w jakikolwiek sposób kontaktu kolporterów z Biurem Służby 
Krajowej – to nadal pozostanie bez zmian, kontakty, telefoniczne czy mailowe, 
będzie obsługiwał pracownik Biura Służby Krajowej. 

Nasze plany ewentualnych zmian (o których ciągle dyskutujemy) dotyczą tylko 
sfery techniczno-logistycznej na poziomie pracowników Biura Służby Krajowej 
i nie są związane z kolportażem. Można to porównać do tego, że nasi pracow-
nicy nie rozwożą paczek sami do kolporterów – choć pewnie można by kupić 
samochód i jeździć po całej Polsce. Nasza fundacja korzysta tutaj z usług firmy 
zewnętrznej: Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Dlaczego? Bo jest taniej i wy-
godniej. Podobnie ma się rzecz z ewentualnym przeniesieniem magazynowania, 
pakowania i wysyłki paczek – to sprawa techniczno-logistyczna, która nie tylko 
podniesie poziom usług, ale także będzie dużo tańsza. 

Przedstawiam poniżej proces wydawniczy, jaki jest dziś, a obok, jak wyglądał-
by w przyszłości.

Dziś Przyszłość

drukowanie książek – firma zewnętrzna drukowanie książek – firma zewnętrzna

dostarczanie książek do magazynu – 
firma zewnętrzna

dostarczanie książek do magazynu – 
firma zewnętrzna

wynajem magazynu – firma zewnętrzna wynajem magazynu – firma zewnętrzna

odbieranie zamówień i przechowywanie 
danych osobowych – pracownik BSK

odbieranie zamówień i przechowywanie 
danych osobowych – pracownik BSK

Pakowanie książek do paczek – 
pracownik BSK

Pakowanie książek do paczek – 
pracownik firmy zewnętrznej 
na polecenie pracownika BSK

odbiór przesyłek – firma zewnętrzna odbiór przesyłek – firma zewnętrzna

doręczenie do kolporterów – 
firma zewnętrzna

doręczenie do kolporterów – 
firma zewnętrzna

Pogrubioną czcionką wskazaliśmy miejsca, gdzie zespół audytowy będzie pro-
ponował zmiany.
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Dziś, aby wysłać paczkę, musimy podać dane kolportera, który zamawia, aby 
kurier mógł dostarczyć przesyłkę. Wszystkie dane osobowe będą nadal w na-
szym programie, w firmie zewnętrznej będzie się drukowała tylko etykieta dla 
kuriera, więc nie ma żadnych zmian w zakresie zagrożenia anonimowości.

Zespół audytowy sprawdził stan magazynowania oraz sprzętu używanego do 
logistyki w naszym wydawnictwie. Z audytu można wyciągnąć dwa wnioski:
 –  magazyn i sprzęt są przestarzałe, potrzeba dużo zmian;
 – organizacja pracy w procesie logistycznym jest bardzo droga.

Średni koszt obsługi (magazynowanie, pakowanie, wysyłka) jednej paczki 
w obecnym systemie organizacyjnym wynosi 47 zł za sztukę.

Z ofert firm zewnętrznych, które otrzymaliśmy, wynika, że koszt obsługi logi-
styczno-magazynowej może wynieść pomiędzy 21 a 33 zł za paczkę. Jak łatwo 
policzyć, można by w ten sposób uzyskać oszczędności w wysokości kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych rocznie na niesienie posłania w różnych obszarach.

Do naszej odpowiedzialności jako powierników należy dbanie o to, aby złotów-
ki Wspólnoty były jak najlepiej wykorzystane.

Należy jeszcze raz podkreślić, że nie zmieni się nic w kolportażu ani w kontak-
tach w sprawie zamówień. Telefon z zamówieniami oraz emaile nadal będzie 
obsługiwał pracownik Biura Służby Krajowej tak jak dziś.

Pragnę poinformować także, że spotkałem się 29 marca 2019 r. z Zarządem 
Fundacji, przewodniczącym Rady Fundacji oraz koordynatorem magazynu od-
powiedzialnym za wysyłkę literatury. Rozmawialiśmy o wątpliwościach i zagro-
żeniach związanych z planami zmian. Rozmowy będą kontynuowane.

Służymy chętnie szczegółowymi informacjami, w razie pytań prosimy o email 
na adres biuro@aa.org.pl (pytania zostaną przekierowane do mnie).

Przewodniczący Zespołu ds. Audytu
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA ZESPOŁU DS. PRZYGOTOWANIA 
48. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W DNIU 30 MARCA 2019 R.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu ds. Przygotowania 48. Konfe-
rencji Służby Krajowej:
 • Prowadzący 48. Konferencję Służby Krajowej
 • Przewodniczący Komisji Finansowej
 • Przewodnicząca Komisji Informacji Publicznej
 • Przewodniczący Komisji Literatury i Publikacji
 • Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
 • Powiernik Służby Krajowej
 • Powiernik Służby Krajowej
 • Dyrektor Biura Służby Krajowej
 • Koordynator Konferencji – pracownik Biura Służby Krajowej

Przebieg spotkania
 1.  Omówienie Programu 48. Konferencji Służby Krajowej – uwagi, propozy-

cje zmian.
  1.1.  Spotkania delegatów Konferencji Służby Krajowej z zespołami po-

wierniczymi – przydzielenie delegatów do czternastu podkomisji, do 
których udają się przewodniczący zespołów powierniczych. Każda 
podkomisja uzyskuje wskazanych losowo czterech delegatów (od-
dzielenie delegatów zerowego terminu od delegatów pierwszego 
terminu oraz ich równomierne rozmieszczenie w zespołach) i zajmu-
je się tematem zgłoszonym przez danego powiernika. 

      Idea komplementarności – powiernicy i delegaci konsultują opinie 
i uwagi; próba wysłuchania delegatów, powiernicy otrzymują infor-
mację zwrotną dotyczącą konkretnych przestrzeni ich służby.

     Rozlosowanie delegatów w piątek o godz. 11.25. 
     
     Organizacja podkomisji:
     a) Podkomisja Finansowo-Budżetowa
     b) Podkomisja Literatury
     c) Podkomisja ds. AA w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych
     d) Podkomisja ds. Infrastruktury IT
     e) Podkomisja Nominacyjna
     f) Podkomisja ds. Audytu
     g)  Podkomisja ds. Informacji Publicznej [rozdzielenie powierniczego 

Zespołu ds. Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi na dwie 
podkomisje]

     h) Podkomisja ds. Współpracy z Innymi
     i) Podkomisja ds. Poradnika Służb
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     j) Podkomisja ds. Międzynarodowych
     k)  Podkomisja ds. Organizacji Zlotów i Warsztatów
     l)  Podkomisja ds. Dostosowania Struktury Służby Krajowej AA do 

Dwunastu Koncepcji AA
     m)  Podkomisja ds. Rozwoju Wspólnoty AA

 2. Rekomendacje, pytania i wnioski do 48. Konferencji Służby Krajowej.
  2.1.  Dyskusja nad propozycją wniosku dotyczącego zmiany zespołu pro-

wadzącego Konferencję Służby Krajowej – wycofania rzecznika Rady 
Powierników i Dyrektora Biura Służby Krajowej z grona prowadzących. 
Sugestia skierowania następujących pytań do Zespołu ds. Dostoso-
wania Struktury Służby Krajowej AA do Dwunastu Koncepcji AA: 

     a)  Czy prowadzący Konferencję Służby Krajowej ma prawo głosu 
podczas Konferencji Służby Krajowej? Czy tego nie zmienić?

     b)  Czy Zarząd i pracownicy Biura Służby Krajowej mają prawo do 
głosowania podczas Konferencji Służby Krajowej? 

     c)  Czy jest możliwość powstrzymywania się od głosu podczas gło-
sowania na Konferencji Służby Krajowej? Jak to zrobić, aby nie 
uczestniczyć w liczeniu kworum?

  2.2.  Rozszerzenie programu 48. Konferencji Służby Krajowej o spikerkę 
nt. Dwunastu Koncepcji AA w panelu otwierającym 48. KSK.

  2.3.  Omówienie pytań zgłoszonych do 48. Konferencji Służby Krajowej.

 3.  Termin kolejnego spotkania Zespołu ds. Przygotowania 48. Konferencji 
Służby Krajowej – telekonferencja: 14–15 maja, godz. 20.00; 21–22 
maja, godz. 20.00; 29 maja, godz. 20.00 [podczas telekonferencji pra-
ca nad pytaniami zgłoszonymi do 48. Konferencji Służby Krajowej].
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KANAŁ W SERWISIE YOUTUBE URUCHOMIONY PRZEZ SPÓŁKĘ 
SŁUŻBY ŚWIATOWE ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW (AAWS) 
I BIURO SŁUŻB OGÓLNYCH (GSO)

Kanał w serwisie YouTube został uruchomiony przez spółkę Służby Światowe 
Anonimowych Alkoholików (AAWS) i Biuro Służb Ogólnych (GSO).

Nowy kanał można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/c/Alco-
holicsAnonymousWorldServicesInc. Jest to dodatkowa platforma pozwalają-
ca w łatwy sposób udostępniać szerokiemu gronu odbiorców filmy wypro-
dukowane przez AAWS w celu zwiększenia niesienia posłania alkoholikom, 
ogółowi społeczeństwa i profesjonalistom. 

Prace nad utworzeniem kanału rozpoczęły się wczesną jesienią 2017 r., w od-
powiedzi na Decyzję Konferencji Służb Ogólnych w 2017 r., zalecającą utwo-
rzenie kanału YouTube z wyłączonymi komentarzami, w celu sprawdzenia efek-
tywności działania. Treści publikowane na kanale są zgodne z zasadami AA, 
z poszanowaniem praw autorskich AAWS. 

Początkowo na kanale wyemitowano trzy zatwierdzone przez Konferencję tzw. 
społeczne posłania AA: Drzwi [tyt. oryg. Doors], Mój świat [tyt. oryg. My World] 
i Mam nadzieję [tyt. oryg. I Have Hope]. Biuro kontynuuje proces rozszerza-
nia kolekcji w serwisie YouTube, której ostatecznym celem jest wyemitowanie 
wszystkich filmów zatwierdzonych przez Konferencję, a także filmów opraco-
wanych na podstawie aktualnych materiałów serwisowych dostępnych w GSO.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące powyższego kanału

 1.  Dlaczego uruchomiony został kanał na YouTube? 
   Program Non Profit w serwisie YouTube to potężne narzędzie, które po-

zwoli spółce AAWS osiągnąć trzy cele: 
  a)  szersze udostępnienie treści AA na wideo przy pomocy nowoczesne-

go medium, z  jednoczesnym zwiększeniem optymalizacji wyszuki-
warki, co pozwoli łatwiej znaleźć AA;

  b)  umieszczenie treści wideo w miejscu, które daje lokalnym służbom 
i intergrupom możliwość umieszczania tych treści bezpośrednio na 
ich stronach internetowych;

  c)  możliwość oceny i poprawy współpracy ze społeczeństwem, profe-
sjonalistami, osobami poszukującymi pomocy i lokalnymi poziomami 
struktury służb.
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 2. Jakie treści będą dostępne na tym kanale?
   Filmy wideo zatwierdzone przez Konferencję Służb Ogólnych oraz filmy 

opracowane na podstawie materiałów dla służb dostępnych w Biurze 
Służb Ogólnych (GSO).

 3.  Jak mogę zidentyfikować kanał AAWS na YouTube?
   Kanał ten oznaczony jest zarejestrowanymi znakami towarowymi AAWS 

(postaci ludzi i napis „Anonimowi Alkoholicy” w kolorze niebieskim) oraz 
informacją na stronie „O nas”. 

   Ponadto wszystkie filmy  GSO umieszczone na YouTube zawierają  na po-
czątku i końcu powiadomienie, że zostały wyprodukowane przez AAWS.

 4. Czy GSO może kontrolować, co jest wyświetlane po wybranym filmie?
   Nie. Program YouTube nie pozwala na kontrolę treści odtwarzanych po 

wybranym filmie. Możemy zaproponować inne filmy na naszym kanale 
z wyskakującą „kartą” na końcu każdego filmu i listy odtwarzania, ale 
sugerowane wideo nie zostanie automatycznie odtworzone, o tym decy-
duje widz.

 5.  Czy GSO może zatrzymać automatyczne odtwarzanie filmów po odtwo-
rzeniu wybranego filmu?

   Nie. GSO będące administratorem kanału nie ma kontroli nad funkcją 
automatycznego odtwarzania. Jednak osoby mogą wyłączyć automatycz-
ne odtwarzanie w swoich ustawieniach YouTube.

 6.  Kto jest odpowiedzialny za kanał YouTube?
   Za bieżące utrzymanie kanału YouTube odpowiada zespół ds. strony in-

ternetowej w GSO zgodnie z zaleceniami Rady AAWS i Tradycjami AA.

 7.  Kto odpowiada na pytania i opinie na temat kanału YouTube?
   Specjalista ds. usług komunikacyjnych w GSO analizuje zgłaszane opinie 

i odpowiada na pytania dotyczące kanału YouTube.

 8.  Jeśli dokonam subskrypcji kanału YouTube, czy moje nazwisko pojawi 
się w wykazie prenumeratorów i w ten sposób złamana zostanie moja 
anonimowość?

   Nie, nazwiska/profile prenumeratorów nie są wyświetlane w żadnym 
miejscu naszego kanału. Nasze logo kanału pojawi się jednak w indywi-
dualnym profilu danej osoby, na liście subskrypcji, chyba że prenumera-
tor zastrzeże profil jako poufny.
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 9.  Czy inne jednostki służebne AA mogą umieścić nasze filmy wideo na 
swoich stronach internetowych?

   Tak, program Google dla Organizacji Non Profit pozwala spółce AAWS 
zaoferować lokalnym służbom i intergrupom możliwość umieszczenia 
naszych treści wideo na ich stronach internetowych. Połączenie jednych 
treści z różnymi stronami internetowymi zwiększy zakres wyszukiwania 
wszystkich stron zajmujących się tą problematyką i poprawi skutecz-
ność wyszukiwania.

 10.  Czy inne organizacje mogą korzystać z linków do naszych filmów na 
YouTube?

   Tak, inne organizacje mogą udostępniać linki do filmów na tym kanale. 
Prosimy jednak, aby wniosek o korzystanie z linku do chronionych pra-
wem autorskim materiałów AAWS przesłać do koordynatora ds. własno-
ści intelektualnej w Biurze Służb Ogólnych GSO, pod adres: ip@aa.org.

 11.  Czy mogę przesłać film wideo, który będzie emitowany na tym kanale?
   Nie, AAWS nie akceptuje filmów z innych źródeł. Tylko filmy zatwierdzone przez 

Konferencję Służb Ogólnych oraz filmy opracowane na podstawie materiałów 
serwisowych  Biura Służb Ogólnych będą emitowane na tym kanale. 

12. Dlaczego komentarze na kanale są wyłączone? 
   Konferencja Służb Ogólnych w 2017 r., która zdecydowała o utworzeniu 

strony YouTube, wyraźnie określiła, że spółka „AA World Services, Inc. 
utworzy konto Google Non Profit, ograniczone do Programu YouTube dla 
Organizacji Non Profit z gwarancją, że komentarze nie będą pokazywane 
na stronie AAWS na YouTube”.

   Dyskusje podczas wspomnianej Konferencji ujawniły istniejące obawy, 
że strona z komentarzami mogłaby stać się platformą dla wymiany kon-
trowersyjnych opinii dotyczących filmów i AA jako całości.

Copyright © 2018 by Alcoholics Anonymous World Services, Inc., „Box 4-5-9”, Zima 2018. Prze-
tłumaczono oryginalny tekst angielski i przedrukowano za zgodą. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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KALENDARIUM AA

Czerwiec 2019
21–23 czerwca    Zlot Radości Regionu Białystok (Gołdap)
21–23 czerwca    Zlot Radości Regionu Radom (Sielpia)
28–30 czerwca   Zlot Radości Regionu Dolnośląskiego (Sulistrowiczki)
28–30 czerwca    Zlot Radości z okazji 33-lecia AA na Warmii i Mazu-

rach (Węgorzewo)
29 czerwca      V Warsztaty Wielkiej Księgi (Bełchatów)

Lipiec 2019
5–7 lipca      Zlot Radości Regionu Lublin (Gnojno nad Bugiem)

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 (Krze-

szów)
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    III Ogólnopolskie Warsztaty Siódmej Tradycji (Łeba)

Październik 2019
5–6 października   Warsztaty Rzeczników Intergrup – Region Warszawa 

(Warszawa)
11–13 października    Zlot z okazji 25-lecia polskojęzycznych Grup AA na 

Wyspach Brytyjskich (Szkocja)
20 października XI   Warsztat Tradycji AA – Grupa AA ,,NIE-DZIEL-NA” 

(Paryż)
20 października XVIII  Regionalne Warsztaty Sponsorowania (Łódź)





Lp. ID Cena jedn. Ilość Wartość

1 ANONIMOWI ALKOHOLICY, III wydanie - str. 143-144, karton/folia I-20,21 1,00/3,50*

2 ANONIMOWI ALKOHOLICY, III wydanie - str. 49-50, karton/folia I-18,19 1,00/3,50*

3 ANONIMOWI ALKOHOLICY, III wydanie - str. 72, karton/folia I-25,26 1,00/3,50*

1 DZIAŁANIE W JEDNOŚCI - dodatek do SKRYTKI 2/4/3, nr 122A DD-001 2,00

2 JAKKOLWIEK GO POJMUJĘ - dodatek do SKRYTKI 2/4/3, 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 - dwumiesięcznik B-02 1,00

6 WISŁA - kwartalnik B-10 2,00

7 ZDRÓJ - dwumiesięcznik B-01 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 WYŁĄCZNOŚĆ 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

INNE

BIULETYNY

     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 04 94  
     czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
     Magazyn Literatury AA
     ul. Dobrowoja 8/1, 04-003 Warszawa, Tel. (+48) 22 114 91 33; 604 867 406; 784 962 657
     czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
     Uwagi:
             *    przy wyborze tekstu proszę podkreślić jego rodzaj (karton/folia)
             ** zamówienia literatury dla Grupy/Intergrupy/Regionu należy składać w magazynie Literatury AA 

CYTATY Z LITERATURY

BIBLOTECZKA ZDROJU

MATERIAŁY MULTIMEDIALNE

Nazwa Grupy/Intergrupy/Regionu …………………………………………………

Zamówienie proszę wysłać do:

FUNDACJA BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE

ul. Chmielna 20; 00-020 WARSZAWA
NIP: 525 10 09 260

Tel./faks: (+48) 22 828 04 94
www.aa.org.pl; e-mail: aa@aa.org.pl

Cennik oraz formularz
zamówienia na literaturę AA

(stan na dzień 5 kwietnia 2019 r.)

Imię

Nazwisko

Adres
ulica

miasto

Kod pocztowy

Nr tel.:

e-mail:

+

(podkreśl właściwe)

Magazyn Literatury AA
ul. Dobrowoja 8/1

04-003 WARSZAWA
Tel. (+48) 22 114 91 33 

GSM: (+48) 604 867 406; (+48) 794 962 657
e-mail: kolporter@aa.org.pl; prenumerata@aa.org.pl

Magazyn Literatury AA
ul. Dobrowoja 8/1
04-003 Warszawa

Tel. (+48) 22 114 91 33
GSM: (+48) 604 867 406; (+48) 794 962 657

e-mail:kolporter@aa.org.pl; prenumerata@aa.org.pl

stan na dzień 5 czerwca 2019 r.





LP. KSIĄŻKI ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

1
ANONIMOWI ALKOHOLICY – wydanie IV 
[oprawa miękka]

K-28a 35,00

2
ANONIMOWI ALKOHOLICY – wydanie IV 
[oprawa twarda]

K-29 50,00

3
ANONIMOWI ALKOHOLICY – wydanie III 
[oprawa miękka]

K-02 22,00

4
ANONIMOWI ALKOHOLICY – wydanie III 
[format kieszonkowy]

K-03 16,00

5
ANONIMOWI ALKOHOLICY WKRACZAJĄ 
W DOJRZAŁOŚĆ [oprawa miękka]

K-09 27,00

6
ANONIMOWI ALKOHOLICY WKRACZAJĄ 
W DOJRZAŁOŚĆ [oprawa twarda]

K-10 36,00

7 CODZIENNE REFLEKSJE [oprawa miękka] K-14 22,00

8 CODZIENNE REFLEKSJE [oprawa twarda] K-15 29,00

9 CODZIENNE REFLEKSJE [format powiększony] K-27 29,00

10 DOKTOR BOB I DOBRZY WETERANI [oprawa miękka] K-19 24,00

11 DOKTOR BOB I DOBRZY WETERANI [oprawa twarda] K-20 33,00

12
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI 
[oprawa miękka]

K-06 22,00

13
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI 
[format kieszonkowy]

K-07 16,00

14 HISTORIA AA W POLSCE – tom I [oprawa miękka] K-24 32,00

15 HISTORIA AA W POLSCE – tom II [oprawa miękka] K-31 40,00

16 JAK TO WIDZI BILL [oprawa miękka] K-11 24,00

17 JAK TO WIDZI BILL [oprawa twarda] K-12 28,00

18 PORADNIK DLA SŁUŻB AA U-40 12,00

19 PRZEKAŻ DALEJ [oprawa miękka] K-17 29,00

20 THE BEST OF BILL [oprawa twarda] K-22 11,00

21 UWIERZYLIŚMY… K-11 21,00

22 WIĘZIEŃ DO WIĘŹNIA K-16 14,00

23 ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI KN-04 19,00





LP. BROSZURY I ULOTKI ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

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

4 AA PYTANIA I ODPOWIEDZI U-N08 2,00

5 AA W PLACÓWKACH LECZNICZYCH U-53 2,00

6 AA W ZAKŁADACH KARNYCH U-09 1,50

7 ARTYKUŁ JACKA ALEXANDRA O AA U-14 2,00

8 CO SIĘ ZDARZYŁO JANKOWI...? U-21 2,50

9 CZY AA JEST DLA MNIE? U-12 2,00

10 CZY AA JEST DLA CIEBIE? U-11 0,30

11 CZY W TWOIM ŻYCIU JEST ALKOHOLIK? U-13 2,00

12 DLA UCZESTNIKA AA – LEKI I NARKOTYKI U-33 2,00

13 DUCHOWNI PYTAJĄ O WSPÓLNOTĘ AA U-06 2,00

14 DWANAŚCIE KONCEPCJI DLA SŁUŻB ŚWIATOWYCH U-46 2,50

15 DWANAŚCIE KROKÓW ILUSTROWANE U-19 2,00

16 DWANAŚCIE TRADYCJI ILUSTROWANE U-20 2,50

17 GŁOSY ALKOHOLIKÓW BĘDĄCYCH… U-52 2,50

18 GRUPA AA U-03 2,50

19 JAK AA WSPÓŁPRACUJĄ Z PROFESJONALISTAMI U-28 2,00

20 JAK MÓWIĆ O AA POZA AA U-15 2,00

21 JAK ROZUMIEĆ ANONIMOWOŚĆ U-17 2,00

22 MŁODZI I AA U-29 2,50

23 MYŚLISZ, ŻE JESTEŚ INNY? U-07 2,00





LP. BROSZURY I ULOTKI ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

24 NOWICJUSZ PYTA… U-N25 0,50

25 POSŁANIE SŁUŻBY AA U-45 1,00

26 POSŁANIE DO NASTOLATKÓW U-31 0,60

27 PROBLEMY INNE NIŻ ALKOHOL U-34 0,50

28
PRZESŁANIE DLA WIĘŹNIA, KTÓRY BYĆ MOŻE JEST 
ALKOHOLIKIEM U-22 1,00

29 PYTANIA DO DWUNASTU TRADYCJI AA U-27 1,50

30 RZUT OKA NA AA U-01 0,10

31 TO JEST AA U-16 2,00

32
SAMOWYSTARCZALNOŚĆ – GDZIE PIENIĄDZE 
I DUCHOWOŚĆ ŁĄCZĄ SIĘ

U-50 1,00

33 SŁUŻBA MANDATARIUSZA U-56 1,50

34 SPONSOROWANIE – PYTANIA I ODPOWIEDZI U-23 2,00

35 WIELE DRÓG DO DUCHOWOŚCI U-49 2,00

36 WITANIE NOWO PRZYBYŁEGO W GRUPIE U-55 2,00

37 WZRASTANIE W SŁUŻBIE U-26 0,30

38 ZA MŁODZI? U-18 2,00

LP. TEKSTY ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

1
CYTAT – ANONIMOWI ALKOHOLICY wydanie IV, 
Jak to działa, s. 58-59  [format A4, karton/folia]

I-41/I-42 1,00/3,50

2
CYTAT – ANONIMOWI ALKOHOLICY wydanie IV, 
Do czynu, s. 84-85 [format A4, karton/folia]

I-43/I-44 1,00/3,50

3
CYTAT – ANONIMOWI ALKOHOLICY wydanie IV, 
Wizja dla ciebie, s. 164  [format A4, karton/folia]

I-45/I-46 1,00/3,50

4
CYTAT – ANONIMOWI ALKOHOLICY wydanie III, 
Jak to działa, s. 49-50 [format A4, karton/folia]

I-18/I-19 1,00/3,50

5
CYTAT – ANONIMOWI ALKOHOLICY wydanie III, 
Do czynu, s. 72  [format A4, karton/folia]

I-25/I-26 1,00/3,50

6
CYTAT – ANONIMOWI ALKOHOLICY wydanie III, 
Wizja dla ciebie, s. 143-144  [format A4, karton/folia]

I-20/I-21 1,00/3,50





LP. TEKSTY ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

7
DWANAŚCIE  KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI 
[format A4, karton/folia]

I-06/I-05 1,00/3,50

8
DWANAŚCIE KONCEPCJI DLA SŁUŻB AA W POLSCE  
[format A4, karton/folia]

I-35/I-37 1,00/3,50

9 JESTEM ODPOWIEDZIALNY  [format A4, karton/folia] I-12/I-11 1,00/3,50

10 KALENDARZ INFORMATOR I-38 10,00

11 MODLITWA DO KROKU XI  [format A4, karton/folia] I-33/I-34 1,00/3,50

12 MODLITWA O POGODĘ DUCHA  [format A4, karton/folia] I-14/I-13 1,00/3,50

13 NAKLEJKA  [z tekstem] I-27 4,00

14 PREAMBUŁA  [duży format, karton/folia] I-02/I-01 1,00/3,50

15 PREAMBUŁA  [mały format, karton/folia] I-04/I-03 0,50/2,00

16 ZAKŁADKI  [z tekstem] I-27 0,00

Razem

LP. BIULETYNY ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

1
DZIAŁANIE W JEDNOŚCI  
SKRYTKA 2/4/3 nr 122A

DD-0D1 2,00

2 INFORMATOR O WSPÓLNOCIE AA U-48 4,50

3
JAKKOLWIEK GO POJMUJĘ  
SKRYTKA 2/4/3 nr 108A

U-41 3,00

4 KARLIK  [dwumiesięcznik] B-09 3,00

5 NADZIEJA  [kwartalnik] B-08 1,50

6 SKRYTKA 2/4/3  [dwumiesięcznik] B-02 1,00

7 WISŁA  [kwartalnik] B-10 2,00

8 WYSPIAARZE  [kwartalnik] B-1x 3,00

9 ZDRÓJ  [dwumiesięcznik] B-01 3,00

Razem





LP. BIBLIOTECZKA ZDROJU ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

1
GRZECH CZY CHOROBA
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 1

U-32 1,50

2
KOBIETY W AA 
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 2

U-35 1,50

3
ZBYT MŁODZI NA AA  
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 3

U-36 2,50

4
JUŻ PO DRUGIEJ STRONIE MURU 
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 4

U-37 2,00

5
DUCHOWOŚĆ W AA 
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 5

U-39 3,00

6
GRUPA MACIERZYSTA 
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 6

U-38 3,00

7
SPONSOROWANIE  
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 7

U-43 3,00

8
WYŁĄCZNOŚĆ CELU  
BIBLIOTECZKA ZDROJU nr 8

U-47 3,00

LP. MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

1 BILL OMAWIA DWANAŚCIE TRADYCJI AA  [płyta DVD] M-DV1 16,00

2
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI 
[płyta CD]

M-DV2 33,00

3 HISTORIE BILLA  [płyta DVD] M-CD1 16,00

LP. INNE ID CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

1 OKŁADKA PLASTIKOWA NA BROSZURY I ULOTKI P-06 11,00

Razem

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 zagranicznych: PL 76 1500 1777 1217 7011 3687 0000

Biuro Fundacji BSK AA
ul. Chmielna 20, 00-020 Warszawa, tel. (+48) 22 828 04 94
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

Magazyn Literatury AA
ul. Dobrowoja 8/1, 04-003 Warszawa, tel. (+48) 22 114 91 33; 604 867 406; 784 962 657
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00



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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