
1 
 

Sprawozdanie z IX Konferencji Polskojęzycznych Grup AA         

w     Europie.                                    

25-28. V. 2013 Carlsberg 

 

Sesję główną rozpoczęto przywitaniem się tekstem „Jestem Odpowiedzialny” 

Wybrano komisję do liczenia głosów. 

Uprawnionych do głosowania 19 osób. 

Odczytano sprawozdanie z poprzedniej Konferencji. 

Delegat 2-ego terminu podzielił się doświadczeniem z ogromu pracy, który towarzyszył 

Konferencji Służb Krajowych w Polsce. 

Z-ca Rzecznika Rady Powierników przekazał informacje ze Wspólnoty w Polsce. Najświeższe 

informacje znaleźć można w kwietniowej „Skrytce”. Zachęcił do zadawania pytań do 

Konferencji. Poszczególne komisje zajmą się odpowiedziami na każde pytanie. Podkreślił 

ważną rolę służby łącznika internetowego.  

Skarbnik Konferencji był nieobecny na spotkaniu. Pieniądze na Konferencje dotarły w nie 

pełnej kwocie. Stan funduszy Konferencji jest stabilny.  Zaistniała sytuacja zostaje 

wyjaśniana. Zostały powołane osoby do skontaktowania się ze skarbnikiem w celu 

wyjaśnienia. O rozwoju sytuacji służby Konferencji będą informowane na bieżąco drogą 

elektroniczną wraz z napływem informacji. Mamy nadzieje, że do następnego spotkania 

Konferencji sytuacja zostanie wyjaśniona. 

Kolejnym punktem spotkania były sprawozdania z Intergrup oraz Grup przynależących jak i 

nie przylegających do Konferencji Polskojęzycznych Grup AA w Europie. 

➢ Intergrupa „Iskra” z Paryża.                                                                                                                

Rzecznik Intergrupy ,,ISKRA" z Paryża: 
- „Intergrupa ,,Iskra" jest nowym ciałem Polskojęzycznym AA w Paryżu. 
W skład wchodzą Grupy AA Polskojęzyczne ,,Niedzielna" i ,,U Billa i Doktora Boba" z Paryża. 
Grupy pracują na programie 12X12. Mityngi na obu Grupach są mityngami otwartymi, jeden 
mityng w miesiącu przeznaczony jest dla Tradycji AA. Służby w Grupach systematycznie 
prowadzą zbiór informacji od nowo przybyłych ,,w jaki sposób dowiedzieli się o Grupie AA" 
na której się pojawili. Ta informacją pomaga Grupom AA wychodzeniu z przesłaniem AA na 
zewnątrz. Na Belleville w Paryżu, miejsce spotkań Grupy AA ,,Niedzielna" w styczniu i 
listopadzie od trzech lat (współpraca z Kościołem) można usłyszeć świadectwo choroby i 
zdrowienia z alkoholizmu i współuzależnieniu. 
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Taki przekaz następuję na Mszy Świętej w intencji trzeźwości i za duszę współzałożycieli 

AA, w styczniu za duszę Billa W. a listopadzie za duszę Dr. Boba. W ramach współpracy 

również organizowane są mityngi informacyjne dla osób które uczestniczą w kościele w  

kursach przedmałżeńskich. Systematycznie organizowane są mityngi spikerskie, podczas 
którego można było usłyszeć spikera, jak radzi sobie z chorobą alkoholową, jako niewidomy. 
Grupa AA ,,Niedzielna " istnieje od 17maja 2008 roku. Grupa AA ,,U Billa i Dr. Boba" istnieje 
od 05 grudnia 2012 roku i jest najmłodszą Grupą AA w Paryżu. W skutek wspierania Grupy 
wywiązała się współpraca, która doprowadziła do integracji Grup a zapis Intergrupa ,,ISKRA" 
to już formalność. Miejsca Grup wyszukiwane były pod kontem najlepszego dojazdu 
potrzebującego na mityng AA i znajdują się jak najbliżej centrum Paryża. Na Grupach 
pojawiają się nowi i niektórzy wychodzą ze sponsorem. Intergrupa ,,ISKRA" z Paryża 
zorganizowała Warsztat Tradycji AA, w czerwcu 2013r. organizuje Mityng Służb AA a w 
październiku 2013r.Warsztat Duchowości. Miejscem wszystkich spotkań są pomieszczenia 
PMK na Belleville w Paryżu. Intergrupa przejęła Biuletyn ,,PARYSKA PRZYSTAŃ" od Grupy AA. 
Jest to pierwszy Polskojęzyczny we Francji Biuletyn wydawany przez Anonimowych 
Alkoholików, który to ukazuję się co dwa miesiące od września 2011r. 
,,PARYSKA PRZYSTAŃ " zawitała nad Sekwanę do Biblioteki Polskiej w Paryżu. Gdy wydawany 

jeszcze był przez Grupę AA Biuletyn w ów czas nawiązany został kontakt z byłym  i obecnym 

redaktorem ,,Zdrój" , który to kontakt jeszcze bardziej umocnił wydawanie ,,PARYSKIEJ 

PRZYSTANI". Muszę również wspomnieć o wysłaniu Biuletynu do BSK w Polsce i kontakcie e-

mail z Powiernikiem Tadeuszem od którego otrzymałem materiał ,,Dlaczego Wspólnota AA 

jest anonimowa". Kończąc o ,,PARYSKIEJ PRZYSTANI" chcę powiedzieć przeciwnikom temu 

Biuletynowi, którzy kiedyś zamieszczali w Nim swoje artykuły, że teraz to z tą pieczęcią BSK 

jako znaku do aprobaty to bardzo mocno przesadzają. Zostałem wysłany na Konferencję 

Grup AA Polskojęzycznych w Europie- Carlsberg, by przedstawić to co tu powiedziałem w 

dowód integrowania i służenia. W Paryżu i obrębie Paryża mieszka 50000 tysięcy Polaków, ilu 

potrzebuje pomocy można się tylko domyślać. Intergrupa ,,ISKRA" z Paryża sfinansowała w 

całości mój tu pobyt i podróż. Kontakt z Konferencją AA jest uznany za nie zbędny. 

Potrzebujemy siebie nawzajem i my o tym wiemy, po to tu jestem by zawieźć to co tu 

usłyszę, zobaczę. Tam w Paryżu na mnie czekają i Ci również, którzy mnie tu wysłali. 

 Dziękuję Konferencji za wysłuchanie.” 
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August, mandatariusz Grupy AA "Apostolat" w Offenbachu nad Menem przedstawił 

sytuacje o współpracy ich Grupy AA w niemieckojęzycznych strukturach AA, do których do 

chwili obecnej przynależą. Współpraca ta układa sie bardzo dobrze pod kątem niesienia 

przesłania polskojęzycznym cierpiącym jeszcze alkoholikom przebywającym na terenie 

Niemiec... 

Dotyczy to głównie Zakładów Karnych jak i Domów dla bezdomnych...Ostatnim takim 
przykładem współpracy z niemieckojęzycznym AA było opłacenie polskojęzycznemu 
łącznikowi do spraw Zakładów Karnych 4-dniowego pobytu w miejscowości Mülheim, w 
Zagłębiu Rury, gdzie w październiku tego roku odbędzie się kolejne spotkanie łączników 
AA, przedstawicieli Grup AA, Intergrup AA, d/s Zakładów Karnych w temacie niesienia 
przesłania do więzień, podniesienia świadomości służb więziennictwa, placówek nadzoru 
sądowego i ośrodków pomocy społecznej...  
Przynależność ta nie koliduje z prawem zabierania głosu Grupy AA z Offenbachu w 
strukturach polskojęzycznego AA w nowopowstałym Regionie Grup AA z Europy... 
Mandatariusz Grupy AA August z Offenbachu reprezentując sumienie swojej Grupy po 
zasięgnięciu doświadczeń innych podjął decyzje,  
że dotychczasowa współpraca w niemieckojęzycznych strukturach AA 
pozostanie bez zmian taka sama jak do tej pory wraz z prawem głosu jej przedstawiciela w 
polskojęzycznym AA... 
 
 

➢ Informacja od polskojęzycznej Grupy AA z Malmo/ Szwecja: 
 

- „Witajcie 

Jesteśmy właściwie mityngiem polskojęzycznym podłączonym pod grupę szwedzką. Raz w 

miesiącu mamy mityng roboczy i wtedy przychodzą osoby odpowiedzialne za poszczególne 

mityngi i zdają relacje jak każdy mityng funkcjonuje. Jesteśmy na stronie szwedzkiego AA i 

mamy adres e-mail do kontaktów. Ogłaszamy się też na „Polonii” info na forum Polaków w 

Szwecji. W kościele polskim wisi ogłoszenie o nas ale też szwedzcy pastorzy zaangażowani w 

ruch AA wiedza o nas. Byliśmy też w ośrodku odwykowym i tam zrobiliśmy mityng. Napisał 

do nas terapeuta z stamtąd ze mają Polaka i pojechaliśmy. Zostawiliśmy ulotki o naszej 

grupie. Chcemy jeszcze iść na odtrucia i tam zostawić informacje. Byliśmy na obchodach 

szwedzkiego 55-lecia AA bo akurat było w Malmö. Trzon grupy to 3 osoby choć zaglądają 

czasem inni i nawet przez jakiś czas się utrzymują. Mamy nadzieje ze w końcu ktoś zostanie 

na dłużej. Kiepsko u nas z literatura ale mam nadzieje ze ruszymy z tym bardziej. Stara 

polonia nieraz zagląda ale raczej chodzą na mityngi szwedzkie. Może uda nam się nawiązać 

współpracę z innymi grupami w Szwecji. Nie mamy żadnego kontaktu na razie. 

Pozdrawiamy wszystkich i życzymy 24 godzin trzeźwości. 

Jeśli chodzi o powstanie regionu grup polskojęzycznych to pomysł jest wielki ale też 

wymagający czasu i pracy i czy znajda się osoby odpowiedzialne które będą chciały brać w 

tym udział. AA Malmö” 
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➢ Intergrupa „Polacy w Szkocji” Stirling/ Szkocja/ Wielka Brytania  

Tadeusz rzecznik Intergrupy „Polacy w Szkocji” 
Informacja dotycząca Intergrupy Anonimowych Alkoholików „Polacy w Szkocji” w Wielkiej 
Brytanii. Informacja ujmuje okres od 18 lutego 2012 roku do 25 kwietnia 2013 roku 
Intergrupa „Polacy w Szkocji” powstała dnia 18 lutego 2012 roku. 
 

W jej skład wchodzą obecnie:   

1. Grupa AA „I Krok” – Edynburg 

2. Grupa AA „Aberdeen” - Aberdeen 

3. Grupa AA „Remedium” - Aberdeen 

4. Grupa AA „Polacy żyjący na trzeźwo” - Glasgow. 

5. Grupa AA „Bezpieczny Port” – Stirling 

6. Grupa AA „Busola” – Motherwell 

7. Grupa AA „Nie Piję” – Edynburg 

8. Grupa AA „Sobótka” w Dundee 

9. Grupa AA “Jestem” w Kirkcaldy- (spotkania zawieszone- obecnie przechodzi problemy 

związane z zmianą miejsca spotkań) 

 „Polacy w Szkocji” to konglomerat doświadczeń dawnych uczestników grup AA w Polsce a 

więc różnych praktyk w niejednolitych Regionach AA oraz nowicjuszy rozpoczynających 

trzeźwienie na emigracji. Często bywa tak, że do grup polskojęzycznych trafiają uczestnicy, 

którzy swoją trzeźwość rozpoczęli w angielskojęzycznych grupach AA. Są też tacy, którzy 

trafiają na swój pierwszy mityng na grupę polskojęzyczną, bo takiej grupy właśnie szukali. 

Jest dosyć duża rotacja osób przychodzących do AA po pomoc. Intergrupa „Polacy w Szkocji” 

opracowała i przyjęła Kartę Intergrupy. Rzeczona Karta jest ważną częścią naszego 

funkcjonowania. W ostatnim czasie przekonaliśmy się -jak dobrze, że wcześniej zadbaliśmy o 

takie ustalenia. W swoim jedynym celu jaki realizujemy to jest Tradycji Piątej 

współpracujemy z naszymi siostrzanymi Intergrupami AA w UK. Korzystaliśmy z pomocy 

Intergrupy „Londyn”, która dała nam w komis literaturę wartości AA. Udostępniamy nasze 

kontakty na rzecz wsparcia Punktu Informacyjno Kontaktowego działającego w Londynie a 

skierowanego na osoby poszukujące pomocy z całej Wielkiej Brytanii. Także na miejscu, 

grupy dokonują szeregu starań informacyjnych aby potrzebujący nie musieli błądzić po 

omacku. Wykorzystujemy do tego portale internetowe, polskie sklepy, lokalną prasę oraz 

kościoły. Pomimo naszej niewielkiej liczebności a może właśnie dlatego uznajemy naszą 

intergrupę za wielką wartość. To dzięki niej możemy w sposób praktyczny realizować nasz 

legat „Jedności” i być autentycznymi uczestnikami całej Wspólnoty AA. W ostatnim czasie 

przybywają na mityngi spikerskie uczestnicy Grup AA w Anglii. Dzieląc się swoim 

doświadczeniem wnoszą nową jakość w nasze trzeźwienie. Także i my jeździmy na mityngi 

spikerskie. Uczestnicy macierzystych Grup AA W Szkocji uczestniczą również na mityngach 

innych grup. W mityngach spikerskich biorą udział także uczestnicy Wspólnoty AA z Polski. 
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Trzeba tutaj podkreślić, że Szkocja to kraj o powierzchni 78387 km kwadratowych. Odległości 

pomiędzy miastami wynoszą nawet około 600 km, bez brania pod uwagę miejscowości na 

pobliskich wyspach.  

 
➢ Intergrupa „Londyn” Wielka Brytania: 

 
Seweryn mandatariusz Intergrupy: 
-„Wspólnota AA na Wyspach Brytyjskich działa poprzez 63 grupy AA rozsiane po całej wyspie. 
W Londynie działa około 20 polskojęzycznych grup. Liczebność przyjaciół we Wspólnocie 
stale wzrasta. Świadczy o tym chociażby fakt, że grupa na Aldgate musiała zmienić lokal na 
większy ze względu na liczebność uczestników mityngów. 
Działalność rozpoczął Punkt Informacyjno Kontaktowy. 
Dzięki pomocy przyjaciół z angielskojęzycznego AA oraz naszej niestrudzonej Małgosi, 
Tadeusza (koordynator do spraw PIK-u) i wielu innych osób zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie w soboty i niedziele czekamy na telefony od osób, które szukają pomocy. 
Dyżury trwają od 17 00 do 21 00. 
Linia została uruchomiona w rocznice powstania AA w zeszłym roku. 
Dzisiaj poważnie myślimy o dyżurach również w piątki. 
Wiąże sie to z potrzebą przeszkolenia nowych przyjaciół do tej służby. 
Warsztaty są juz zaplanowane. Dzięki działalności PIK-u na mityngu dotarło około 60 osób. 
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy sie przyczyniają do rozpowszechnienia numeru 
telefonu PIK-u. 
Dzięki grupie przyjaciół z Europy powstała strona internetowa AA na Wyspach. 
Można na niej znaleźć wszystko co jest potrzebne, aby cierpiący alkoholik mógł otrzymać 
pomoc. Obecnie na stronie było kilka tysięcy „wejść”. 
Strona internetowa PIK-u jest w ciągłej rozbudowie, aby zwiększyć skuteczność w niesieniu 
posłania. 
Ukazało się nowe wydanie WyspiAArzy. Było to wydanie jubileuszowe w związku ze Zlotem 
Radości, który odbył sie w Birmingham. Redaktor i inni przyjaciele pełniący służby związane z 
WyspiAArzem dokładają starań, aby podnosić jakość naszego biuletynu, dbając o utrzymanie 
kosztów na rozsądnym poziomie. Mam informacje, że przyjaciele ze Wspólnoty w Polsce są 
zainteresowani Wyspiarzami. Mam nie potwierdzona informacje o zamówieniu 150sztuk. 
 
Oferta Wspólnoty AA w samym Londynie jest bardzo bogata. Mamy mityngi pracujące w 
oparciu o smutki i radości oraz tradycje. Mamy mityngi oparte na 12 krokach. 
Mamy mityng oparty na Wielkiej Księdze. Mamy mityngi spikerskie i mityngi bez spikerów. 
Każdy może znaleźć swoją grupę wyboru. 
Na ostatniej Intergrupie w drodze głosowania wybraliśmy dwóch kandydatów do Służb 
Krajowych. Włodka z Hereford na kandydata na Powiernika do Służb Krajowych oraz 
Tadeusza z Londynu na kandydata na Delegata do Służb Krajowych. Kandydatury 
przegłosowane zostały wymaganą większością głosów. 
W wyniku glosowania sumienie Intergrupy zadecydowało, ze nie będziemy przedstawiać do 
Konferencji wniosku o powołanie XIV Regionu Grup Polskojęzycznych AA EUROPA. 
Powodem tego było nie dopracowanie kwestii podziału kapelusza Intergrupy. 
Liczba osób uczestniczących w ostatniej Intergrupie przekroczyła 40. 
Z zadowoleniem obserwuję ożywienie we Wspólnocie na Wyspach. 
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Dzieje się wiele w kwestii niesienia posłania. Odwiedzają Nas przyjaciele z Polski dzieląc sie 
siła, nadzieją i doświadczaniem. Przyjaciele z Anglii odwiedzając naszą Ojczyznę robią, to 
samo. Wszyscy na tym korzystamy i mam nadzieję, że dzięki temu wszyscy będziemy mogli 
jeszcze skuteczniej nieść posłanie wciąż cierpiącemu alkoholikowi, a więc realizować główny 
cel Wspólnoty AA.”           
 

➢ Intergrupa Midlands 
 

Intergrupa Midlands powstała w 2012 - pierwsze spotkanie odbyło sie w lipcu. 
W pracach Intergrupy bierze udział 14 grup AA. 
W kwietniu zorganizowaliśmy Zlot Radości w Birmingham. Wzięło w nim udział ponad 130 
osób. 
Służby są obsadzone. Fundusz literatury wynosi ponad £1000,00 
 
 

➢ Intergrupa „Ardeny” Belgia, Holandia, Francja 
 
- służby obsadzone, rotacja w służbach                                                                                                 
- w październiku odbyły się warsztaty Tradycji VII - XII                                                                       
- w listopadzie „Ardeny” były organizatorami Konwencji AA. Tematem było „Współpraca z 
profesjonalistami”. W marcu tego roku 3 osoby Intergrupa wysłała w ramach V Tradycji do 
Intergrupy „Łódź”. Tematami było sponsorowanie oraz praca na Wielkiej Księdze.                                                      
- wzrósł fundusz kolportera o 100 euro.  
- Intergrupa współpracuje z „Flamakami”   
- Paryż zgłosił się z prośba o zorganizowanie warsztatów Kroków.                                                 
 - Intergrupa przekazała 300 euro do Konferencji. 
 
 

➢ Intergrupa „Bawaria” 
 

Spotkania Intergrupy odbywają się regularnie co dwa miesiące. W skład Intergrupy wchodzą  
cztery grupy, których mityngi odbywają się w Monachium. Służby Intergrupy są obsadzone, 
jednak istnieje brak rotacji w służbach. Intergrupa „Bawaria” w miesiącu lutym 
zorganizowała warsztaty 12Tradycji AA. 
 

➢ Przekazano informacje z Irlandii. 
➢ Przekazano informacje z Norwegii jak działa polskojęzyczne AA na terenie Norwegii. 

 
 

W kolejnej części spotkania rozpoczęto rozpatrywanie wniosków, które wpłynęły do 
Konferencji.  
I tak: 

➢ Wniosek Intergrupy „Iskra” z Paryża 
- „o przyjęcie Intergrupy do struktur Konferencji” 
Wniosek przyjęty 
 

➢ Wniosek Intergrupy „Iskra” 
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- „Udzielenie terminu na zorganizowanie Konferencji w Paryżu w 2016” 
Wniosek odłożony na kolejne spotkanie 
 

➢ Wniosek Intergrupy „Ardeny”,  
- „o powołanie 14 Regionu „Europa” 
Wniosek poddany pod głosowanie. 
 
Wymaganą większością głosów z dniem 27.04.2013     14 Region „Europa” został powołany 
do życia. 
Decyzję nagrodzono brawami. 
 
W drodze przedstawionych kandydatur na służby Regionu w drodze głosowania powołano 
służby Regionu: 
-rzecznik Regionu Marek z Brukseli 

-skarbnik Regionu Sławek z Amsterdamu 

-łącznik internetowy Regionu Mariusz z Wielkiej Brytanii 

 
Został powołany zespół do opracowania Karty Konferencji Regionu „Europa” w składzie: 
Marek z Brukseli,  

Tadeusz z Londynu oraz  

Włodek z Hereford.  

Zespół powinien opracować projekt Nowej Karty Konferencji do następnego spotkania. 
 

➢ Wniosek Intergrupy „Londyn” 
- „o poddanie pod głosowanie kandydatów rekomendowanych przez Intergrupę w osobach 
Tadeusza na służbę Delegata pierwszego terminu Regionu do Konferencji Służb Krajowych w 
Polsce, oraz Włodka na służbę Powiernika z Regionu „Europa”. 
 

➢ Wymaganą większością głosów Tadeusz z Londynu został oddelegowany na KSK. 
➢ Wymaganą większością głosów Włodek został kandydatem na Powiernika Regionu 

„Europa” 
 
Organizatorami X Konferencji 14 Regionu, 03-06 kwietnia 2014r, będzie Belgia. 
Prowadzącym został wybrany Marek z Brukseli. 
Tematem kolejnej Konferencji będzie „Grupa Macierzysta”. 
 
Organizatorami jesiennej Konwencji Regionu „Europa” będzie Wielka Brytania. 

 
 
Spotkaniom Konferencji towarzyszyło wiele mityngów oraz warsztaty Tradycji prowadzone 
przez gości zaproszonych z Regionu Radom. 
Niezależnie od Konferencji odbywały się spotkania Grup Al-anon. 
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Podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do niezapomnianych chwil w czasie 
Konferencji. Szczególne podziękowania dla Organizatorów, z-cy Rzecznika Rady 
Powierników, Prowadzącym Warsztaty Tradycji z Regionu Radom, służbą Konferencji, 
Gospodarzą ośrodka, byłemu Powiernikowi klasy A ks. Darkowi i Wam wszystkim, którzy 
uczestniczyliście w spotkaniach tejże Konferencji. Bez Was kochani nie byłoby to możliwe. 
 
Sekretarz. 
 


