
Pytanie 1 

Czy Konferencja Służby Krajowej może odpowiedzieć na pytanie: jakie działania  może podjąć 

grupa, intergrupa, region AA wobec alkoholika, który nagminnie  łamie zasadę anonimowości 

przekazując na zewnątrz informacje zasłyszane na mityngu, obraża innych członków AA, 

publicznie ocenia innych uczestników mityngu krytykując ich zachowania i wypowiedzi? 

Uzasadnienie: 

Niejednokrotnie spotykamy się w naszej Wspólnocie z sytuacją, w której alkoholik, często z 

dużym stażem trzeźwości, prezentuje taką postawę. Gdy nie reaguje na zwracanie mu uwagi 

oraz prośby, służby czują się bezsilne. Zasada, iż nie wykluczamy nikogo ze Wspólnoty 

powoduje bezradność i frustrację uczestników spotkania, a szczególnie osób, które z racji 

pełnionej służby są odpowiedzialne za przestrzeganie zasad.  Poradnik dla służb AA w rozdziale 

2. „ Grupa AA i jej mandatariusz” w sekcji „Przemoc i niewłaściwe zachowania” dosyć 

ogólnikowo mówi o „możliwych innych działaniach” wobec osoby, która zachowuje się 

niewłaściwie, ale nie popełnia przestępstwa, na które reakcją byłoby wezwanie policji. Czy 

Konferencja mogłaby pomóc w sprecyzowaniu, na czym takie działania mogłyby polegać?  

Pytanie 2  

Czy Konferencja Służby Krajowej mogłaby wyrazić opinię na temat sposobu postępowania z 

osobą, która swoim zachowaniem wobec Służby Więziennej naraża na szwank dobre imię 

Wspólnoty i psuje nasze wzajemne relacje? Co jeszcze możemy zrobić oprócz prośby o 

zaniechanie takich działań czy upomnienia tej osoby?  

Uzasadnienie: 

Wszyscy, którzy niosą posłanie „za mury” powinni mieć świadomość, jaka jest specyfika tej 

formy niesienia posłania. Jak ważna jest wrażliwość na zasady panujące w ZK i utrzymywanie 

dobrych relacji ze służbą penitencjarną. Niestety, zdarzają się osoby nie stosujące się do tych 

zasad i próbujące wymusić na psychologach więziennych swoją wolę. Nie respektują ani zasad 

ustalonych pomiędzy ZK a służbami intergrupy czy regionu, ani wewnętrznych regulaminów 

jednostki penitencjarnej. Wchodzą w niedozwolone relacje z osadzonymi, samowolnie 

podejmują decyzje nie należące do ich kompetencji. Wskazanie przez Konferencję sposobu 

postepowania z takimi osobami byłoby pomocne Wspólnocie i zapobiegłoby w wielu 



przypadkach pogorszeniu naszych relacji z tak ważnym w niesieniu naszego posłania 

partnerem. 

Pytanie 3  

Czy organizowanie wydarzeń o charakterze religijnym w ramach spotkań AA takich jak: 

rocznice grup, intergrup lub regionów, lokalne i ogólnopolskie zloty radości, konwencje i 

warsztaty,  jest zgodne z zasadami AA, szczególnie biorąc pod uwagę naszą zasadę neutralności 

światopoglądowej? 

Uzasadnienie:  

Zagadnienie to jest od lat szeroko dyskutowane we Wspólnocie i budzi wiele kontrowersji. 

Nawet sama kwestia umieszczenia (zazwyczaj jako imprezy towarzyszącej) bądź odmowy 

umieszczenia informacji w naszych kanałach informacyjnych oraz ulotkach, powoduje 

nieporozumienia i burzy jedność. Prosimy Konferencję Służby Krajowej AA w Polsce o 

wypracowanie opinii zbiorowego sumienia Wspólnoty w tej sprawie. 

Pytanie 4 

Czy informowanie uczestników mityngów AA, służebnych Wspólnoty AA o mityngach 

otwartych, rocznicowych, mityngach spikerskich, zlotach radości dotyczących grup spoza AA 

(Al-Anon, DDA, CA, NA itp.) jest naruszeniem lub złamaniem sugestii wynikającej z Szóstej 

Tradycji, która mówi o „współpracowaniu a nie łączeniu się” ? 

Uzasadnienie: 

Służba łącznika internetowego intergrupy oraz mandatariusza grupy, czyli osoby 

odpowiedzialnej za ogólnie mówiąc przepływ informacji, pokazała, jak odmienne i różne są 

stanowiska wobec interpretacji Tradycji Szóstej. Pytanie kluczowe jest, czy informowanie o 

zlocie radości np. grupy CA, która w ogłoszeniu zaprasza wszystkich przyjaciół wspólnoty oraz 

osoby zainteresowane – jest łączeniem się, czy tylko współpracą? Ponieważ zdania na grupie i 

intergrupie są podzielone, i nie mogłem uzyskać jasnego stanowiska w tej kwestii, proszę 51. 

Konferencję Służb Krajowych o pochylenie się nad poruszonym zagadnieniem. 

 

 



Pytanie 5 

Na wielu mityngach czytana jest zasada „Jeżeli jest wśród nas ktoś pod wpływem alkoholu, to 

prosimy, aby dla dobra własnego i nas wszystkich, w dniu dzisiejszym nie zabierał głosu”. Czy 

jest ona zgodna z duchem Trzeciej Tradycji? 

Uzasadnienie: 

Od sześciu lat biorę udział w mityngach w Wielkiej Brytanii. Na żadnym z nich nie słyszałem 

nigdy ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA MITYNGU. Osobie nowej czytamy fragment 

rozdziału dotyczącego Trzeciej Tradycji z książki Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji,  

zawierający zdanie  „Nic a nic nie obawiamy się ciebie i to bez względu na twoje dewiacje czy 

gwałtowność usposobienia”, a jednocześnie nie pozwalamy mu się wypowiadać, obawiając się 

o to, co i w jaki sposób powie. „Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą ludzi, którzy dzielą się 

nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać 

innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”. Czy ktoś, kto jest pozbawiony głosu i nie może się 

podzielić doświadczeniem, siłą i nadzieją jest częścią Wspólnoty? 

Pytanie 6 

Co jest lepsze dla dobra Wspólnoty AA – wakat w służbie, czy służebny pełniący służbę przez 

wiele lat „gdyż nie ma komu” ?  

Uzasadnienie: 

W mojej miejscowości są dwie grupy AA. W jednej z grup nie ma skarbnika, ponieważ kolega 

wyjechał, więc jest wakat. Sumienie grupy, do czasu kolejnych wyborów na spotkaniu 

roboczym, po przedyskutowaniu zaistniałej sytuacji powierzyło obowiązki skarbnika 

obecnemu kolporterowi, który wyraził swoją gotowość podjęcia się tego dodatkowego zadania.  

Natomiast w drugiej grupie służba skarbnika pełniona jest przez jedną, tę samą osobę, przez 

szereg lat. Na moje pytanie, dlaczego tak jest, usłyszałem odpowiedź, że nie ma komu. W moich 

rozmowach z przyjaciółmi ze Wspólnoty słyszałem i nadal słyszę różne opinie na ten temat.  

 

 



Pytanie 7 

Czy zasadne jest stworzenie kolejnego Regionu AA (albo intergrupy wydzielonej – tylko wtedy 

do jakiego regionu przypisanej?) pod nazwą SIEĆ, względnie ONLINE, który skupiać będzie 

i dbać o interesy wszystkich grup onlinowych? 

Uzasadnienie 

Podczas pobytu na Warsztatach Łączników Internetowych… we wrześniu 2022 roku 

dowiedziałem się, iż całkiem dobrze, z tendencją wzrostową, mają się mityngi online. Nie przez 

wszystkich są popierane, ale istnieją w różnych regionach Polski. Pytałem się działających w 

nich AA-owców, na jakiej zasadzie działają grupy online. W zasadzie nikt nie udzielił mi 

odpowiedzi. Nie możemy sobie – jako Wspólnota AA w Polsce – pozwolić na utratę dużej 

liczby alkoholików, dla których mityng online jest takim samych miejscem spotkań jak sala 

(nawet dostępniejszym, gdyż nie trzeba na niego dojechać, wspinać się, dopytywać o podjazd). 

A uczestnicy tych spotkań – zwłaszcza z niepełnosprawnościami – mają się całkiem dobrze.  

Pytanie 8 

Moje pytania do Konferencji Służby Krajowej związane są z zasadą rotacji w służbie i 

powracania/niepowracania do pełnienia służby mandatowej, po zakończeniu służby na 

poziomie Służby Krajowej (powiernika oraz delegata SK). Lub pełnienia dwóch służb na 

różnych poziomach struktury służb w tym samym czasie 

 Pytania są następujące: 

1. Czy Konferencja mogłaby wskazać/określić, które ze służb na poziomie grupy, intergrupy i 

regionu są służbami mandatowymi? 

2. Czy właściwe jest pełnienie dwóch służb mandatowych przez jedną osobę, na różnych 

poziomach struktury służb, w tym samym czasie? 

3. Czy mając na uwadze zasadę rotacji, właściwe jest powracanie do pełnienia służby 

mandatowej ( w regionie, intergrupie, grupie), po zakończeniu służby w Służbie Krajowej AA? 

Do zadania pytań skłoniły mnie występujące obecnie dwie sytuacje związane z opisanym 

przeze mnie tematem. 

Były delegat KSK, pełni obecnie służbę rzecznika regionu.  



W innym regionie, obecnie pełniący służbę delegat KSK, pełni jednocześnie służbę rzecznika 

intergrupy. 

W przeszłości dość często obserwowałem sytuacje, w których zasada rotacji w służbie nie była 

zachowywana. I mam wrażenie, wynikające z obserwacji i doświadczenia, że temat rotacji w 

służbie traktowany jest w naszej Wspólnocie dość lekko. To tylko moja osobista opinia i rzecz 

jasna mogę się mylić. Jednak moje pytania oparte są na faktach, a nie na subiektywnym 

wrażeniu. 

W mojej ocenie rotacja w służbie jest jedną z najistotniejszych zasad wypracowanych we 

Wspólnocie AA, i dobrze by było, aby zbiorowe sumienie polskojęzycznej Wspólnoty AA, 

które wyrażane jest poprzez głos Konferencji Służby Krajowej, wypowiedziało się w tej 

sprawie. 


