
Sprawozdanie z 50 Konferencji Służb Krajowych AA. 

Witam Was pogodnie. W wielkim skrócie przedstawiam sprawozdanie z mojego uczestnictwa w 

Konferencji. Wszelkie materiały jej dotyczące są dostępne na https://aa.org.pl/konferencja/50ksk/ 

Tam też wkrótce pojawi się obszerne sprawozdanie końcowe. 

W dniach 20-24 uczestniczyłam w 50 Konferencji Służb Krajowych. Odbyła sie ona w Szczyrku czyli na 

terenie naszego Regionu Galicja.   

Oprócz delegatów, powierników, pracowników Biura Służb Krajowych w Konferencji 

uczestniczyli zaproszeni goście z AA z Łotwy, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Łotwy (z ,,młodszych,, 

Wspólnot AA). Czerpią oni z naszego doświadczenia służby na Konferencji.  My czerpiemy z 

doświadczenia Wspólnoty m.in. Brytyjskiej, której przedstawiciele  również gościli na naszej 

Konferencji. Nie zabrakło też przedstawicielki Stowarzyszenia Grup Rodzinnych Al-Anon. 

,,Niezmienność Posłania w Zmieniającym się Świecie,, to hasło minionej Konferencji. 

Poza udziałem w sesjach ogólnych, uczestniczyłam w pracy swojej Komisji Organizacyjnej,  
oraz w 2 panelach dyskusyjnych: Informacji Publicznej i Współpracy z Przyjaciółmi AA (w tym 
Al -Anon) oraz Dostępności do AA i Wydarzeń Ogólnopolskich. Tak też nazywają się zespoły 
powiernicze, których przewodniczący powiernicy prowadzili te panele. 
 
Konferencja przyjęła wymaganą większością głosów rekomendację w sprawie wydania 

,,Ulotki dla Służb Mundurowych,, (zastrzegając zmianę szaty graficznej proponowanej 

okładki), rekomendację dot. wydania literatury AA w formie e- booków oraz rekomendację 

dotyczącą akceptacji rozpoczęcia procedury wydawniczej ulotki ,,Słowo Bóg,, ,ale po 

wprowadzeniu do tłumaczenia korekty niektórych treści, w związku z niedokładnym ich 

przetłumaczeniem. 

 

Przyjęliśmy też wypracowane odpowiedzi na pytania do 50 KSK z wyjątkiem odpowiedzi na 

pytanie 3. 

 

Jako delegaci złożyliśmy też wnioski do Rady Powierników. Z wnioskiem dot. organizacji 

warsztatów dla delegatów KSK wystąpiły 3 z 4 Komisji. 

 

Wymaganą większością głosów zostało wybrane hasło 51 Konferencji: ,Jedność  

i Różnorodność Siłą AA,,. 

 

Od naszych przyjaciół z Wielkiej Brytanii, powierników będących w służbach AA, dowiedzieliśmy się, 

że Konferencja w Wielkiej Brytanii została przy Preambule AA ze sformułowaniem ,,mężczyzn  

i kobiet,,.  

(Natomiast Konferencja Krajowa w USA /Kanada powraca do sprawy Preambuły AA, w związku z dużą 

ilością petycji, jako przejawu nieakceptacji wprowadzonej zmiany na słowo ,,ludzi,,). 

 

Pogody ducha 

Beata AA, delegat na KSK z Regionu Galicja, Intergrupy Małopolska. 

https://aa.org.pl/konferencja/50ksk/


 


