
Sprawozdanie redaktora biuletynu „Skrytka 2/4/3” 

 

Działania zrealizowane w okresie 1 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r. 

1. Wydanie siedmiu numerów biuletynu: 6(145)/2019 [nakład: 1400 egz.], 1(146)/2020 

[nakład: 1400 egz.], 2(147)/2020 [nakład: 1000 egz.], 3(148)/2020 [nakład: 900 egz.], 

4(149)/2020 [nakład: 950 egz.], 5(150)/2020 [nakład: 1000 egz.], 6(151)/2020 [nakład: 

1000 egz.], dla których średni nakład wyniósł 1093 egzemplarze. 

2. Prezentacja projektu biuletynu w nowej szacie graficznej oraz w nowym formacie: 

• wymiary: 210×287 mm 

• druk czarno-biały, druk kolorowy [możliwość wyboru, kolorowa wersja 

elektroniczna niezależnie od rodzaju druku] 

• papier: offset 80 g [dotychczasowa jakość], kreda silk 135 g [proponowana 

jakość] 

• szycie drutem [po wydruku i zszyciu złożenie czasopisma na pół umożliwiające 

dotychczasową formę wysyłki] 

• kolorowa winieta czasopisma [pięć wariantów do wyboru] 

• skład czasopisma w dwóch łamach umożliwiający sprawne łączenie różnych 

treści publikowanych w biuletynie, jak: sprawozdania, zestawienia, tabele, 

kosztorysy, prezentacje literatury, grafiki, zdjęcia; układ bardziej przejrzysty,  

o wyższej estetyce niż obecny 

• druk wydajniejszy od druku w obecnym formacie [przedłożono wycenę 

porównawczą obu formatów, uwzględniając dwie wysokości nakładu w druku 

czarno-białym i kolorowym na obu ww. rodzajach papieru] 

Projekt opracowany w związku z rozwojem biuletynu „Skrytka 2/4/3” – podniesieniem 

jego jakości edytorskiej oraz dążeniem do minimalizowania systematycznie rosnących 

kosztów składu i druku biuletynu w dotychczasowej formie. 

Projekt przedłożony w marcu 2020 r. Zarządowi Fundacji Biuro Służby Krajowej 

Anonimowych Alkoholików w Polsce, Radzie Powierników i Radzie Fundacji oraz 

Komisji Literatury i Publikacji. Wszystkie ww. podmioty otrzymały szczegółowy opis, 

wycenę, analizę porównawczą oraz wygląd nowo opracowanego układu i layoutu, wraz 

z pięcioma wariantami winiety czasopisma [odwzorowanie projektu w formacie .PDF].  



Projekt został szczegółowo omówiony przez jego autora, tj. redaktora ds. wydawnictw 

Fundacji BSK AA podczas telekonferencji Rady Fundacji i Rady Powierników, 

przeprowadzonej 20 marca 2020 r. 

Komisja Literatury i Publikacji – aprobata dla przedłożonego projektu1. 

Rada Powierników i Rada Fundacji – brak stanowiska wobec przedłożonego projektu2. 

Zarząd Fundacji BSK AA – brak stanowiska wobec przedłożonego projektu3. 

 

3. Dystrybucja wersji elektronicznej biuletynu poprzez narzędzie FreshMail [od listopada 

2019 r.]. Baza odbiorców obejmuje obecnie 497 subskrybentów4. 

 

Aneks do sprawozdania 

W związku z rozszerzeniem okresu sprawozdawczego do 31 grudnia 2020 r. zaktualizowano 

daty dzienne oraz dane dotyczące liczby wydanych numerów i wysokości nakładów [stan na 

31 grudnia 2020 r.]. 

Zaprezentowany w marcu 2020 r. projekt biuletynu w nowej szacie graficznej oraz w nowym 

formacie pozostaje aktualny, znajduje się nadal na etapie konsultacji i wymiany uwag. 

Oczekiwanie na dalsze konsultacje spowodowała konieczność przesunięcia priorytetów 

wydawniczych oraz wstrzymania nowych projektów w związku z wpływającymi na bieżącą 

działalność wydawniczą skutkami epidemii COVID-19. Do projektu można powrócić w każdej 

chwili. 

 

Anna Kaszubowska 

Redaktor ds. wydawnictw  

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce 

 

 

 

 
1 Stanowisko Komisji Literatury i Publikacji przedłożył Przewodniczący Komisji Literatury i Publikacji 25 marca 

2020 r. drogą mailową, w korespondencji skierowanej do redaktora ds. wydawnictw Fundacji BSK AA. 

2 Nie udzielono odpowiedzi w terminie granicznym dla sprawozdania, tj. 31 grudnia 2020 r. 

3 Nie udzielono odpowiedzi w terminie granicznym dla sprawozdania, tj. 31 grudnia 2020 r. 

4 Stan na dzień aktualizacji sprawozdania, tj. 9 lutego 2021 r. 













Sprawozdanie redaktora biuletynu „Nadzieja” 
 

W dniu 1 marca 2020 r. objąłem służbę redaktora naczelnego biuletynu AA „Nadzieja”, który 

dedykowany jest naszym przyjaciołom osadzonym w zakładach karnych i aresztach 

śledczych. Po objęciu służby dokonałem modyfikacji w dotychczasowym składzie 

personalnym redakcji, redukując ilość osób przygotowujących publikację. Postępując zgodnie 

z przyjętym regulaminem dotyczącym pism wydawanych przez BSK, osoby powołane do 

nowego składu redakcji objęły funkcje i związane z tym obowiązki według zapisów ww. 

regulaminu. 

 

Od momentu przyjęcia przez mnie służby redakcja przygotowała dwa numery pisma, które 

ukazały się w czerwcu i październiku. Zespół, który liczy obecnie dziewięć osób, spotyka się 

nieregularnie, w zależności od potrzeb, za pośrednictwem komunikatora Skype. Redakcja 

posiada obecnie bezpieczny zapas tekstów, pozwalający na przygotowanie kolejnych 

numerów, co w obecnej sytuacji, związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2, zapewnia 

komfort pracy przy redagowaniu pisma. Od początku wspólnej pracy nad biuletynem staramy 

się konstruktywnie i twórczo doskonalić warsztat redakcyjny, edytorski i graficzny tak, aby 

nasz pisany mityng, poprzez swój rozwój, zyskiwał coraz większe grono czytelników.  

 
Z poważaniem 

Adam L., redaktor naczelny biuletynu „Nadzieja” 

 

 

Aneks do sprawozdania biuletyn „Nadzieja” obejmujący okres październik–grudzień 

2020 r. 

 

Do składu zespołu redakcyjnego powołana została kolejna, dziesiąta osoba. Wydany został 

ostatni w bieżącym roku numer biuletynu. 

 
Z poważaniem 

Adam, redaktor naczelny biuletynu „Nadzieja” 

 



Sprawozdanie redaktora biuletynu „Wieści z AA” 
 

„Wieści z AA” są pismem Współnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce adresowanym do 

profesjonalistów i przyjacół AA w Polsce, ukazującym się cztery razy w roku w formie 

elektronicznej. W okresie sprawozdawczym ukazały się trzy numery pisma, a w przygotowaniu 

jest numer czwarty, który wydany zostanie w grudniu br. Prace przy redagowaniu publikacji od 

strony merytorycznej, edytorskiej i graficznej prowadzi redaktor naczelny przy współpracy  

z redaktorem ds. wydawnictw Biura Służby Krajowej AA w Polsce. Wolumen adresów e-mail 

obejmuje ok. 400 osób i instytucji, do których rozsyłane jest pismo. Odbiorcy instytucjonalni 

to m.in. zakłady karne i areszty śledcze, kuratorskie służby sądowe, ośrodki terapii uzależnień, 

zakłady poprawcze, służba więzienna, ośrodki pomocy społecznej, służba zdrowia, policja.  

 

Dotychczas wysyłka realizowana była za pośrednictwem zwyklej poczty e-mail. Ostatni numer 

został rozesłany przy pomocy elektronicznego systemu wysyłki masowej FreshMail, który 

został udostępniony przez służby IT Fundacji BSK AA. Redakcja korzysta również  

z internetowego narzędzia do edycji i składu tekstu CANVA, którego użytkowanie możliwe 

jest również w płatnej wersji PRO. Pragnę przypomnieć, że postulat o zakup ww. narzędzia  

w wersji rozszerzonej był podnoszony już podczas poprzedniej 48. Konferencji Służby 

Krajowej oraz w późniejszych rozmowach z dyrektor fundacji. Inicjatywa ta spotkała się  

z przychylnością kierownictwa i została sfinalizowana, za co bardzo dziękuję. Oprócz działań 

wysyłkowych „Wieści z AA” dostępne są również w Internecie na stronie Wspólnoty AA  

w Polsce. 

 

W zakresie treści merytorycznych „Wieści z AA” opierają się głównie na źródłach krajowych, 

ale nawiązywane są stopniowo również kontakty zagraniczne, co owocuje wzbogaceniem 

zarówno zawartości pisma, jak i propaguje ideę polskiej Wspólnoty AA za granicą. 

 

 
Z poważaniem 

Krzysztof – Słupca, redaktor naczelny „Wieści z AA” 

Słupca, 8 września 2020 r. 



Sprawozdanie redaktora biuletynu „Zdrój” 
 

1 stycznia 2020 r., po wygranym konkursie we wrześniu 2019 roku, objąłem oficjalnie funkcję 

redaktora naczelnego dwumiesięcznika Wspólnoty AA „Zdrój”. W związku z przyjęciem 30 

grudnia 2019 r. przez Radę Fundacji BSK AA w Polsce regulaminu czasopisma „Zdrój” 

rozpoczął się proces restrukturyzacji zespołu redakcyjnego „odziedziczonego” po poprzednim 

redaktorze naczelnym. Zaproponowałem członkom poprzedniej redakcji współpracę przy 

dalszym tworzeniu „Zdroju”, deklarując, że każdy, kto wyrazi swój akces do dalszej 

współpracy, będzie w obecnym zespole mile widziany. Niestety wiele osób nie wyraziło chęci 

dalszej współpracy. Mimo sporych trudności udało się skompletować mały, ale sprawny zespół, 

który, ewoluując, z powodzeniem przygotował już pięć tegorocznych numerów „Zdroju”. 

Utrzymując ciągłość idei tematów wiodących dla każdego numeru, przyjęliśmy wyłonione  

z ankiet czytelniczych sugestie. 

 

I tak numer pierwszy był poświęcony rozwojowi poprzez działanie. Numer drugi jako temat 

przewodni przyjął „uczciwość”. Numer ten był zarazem dwusetnym numerem „Zdroju”, 

wydanym z okazji 35-lecia istnienia naszego „pisanego jednoosobowego mityngu”, 

przygotowanego również z myślą o ogólnopolskim Zlocie Radości – Święcie „Zdroju”, który 

miał się odbyć w dniach 1-3 maja br. w Krasnobrodzie. Z powodu epidemii koronawirusa 

organizatorzy byli zmuszeni przełożyć tę imprezę na podobny termin w przyszłym roku. 

Epidemia spowodowała również odwołanie ogólnopolskich Warsztatów Literatury  

i Kolportażu, które miały się odbyć w drugiej połowie marca br. w Pieczyskach. 

 

Pomimo epidemii prace nad kolejnymi wydaniami „Zdroju” przebiegały w miarę płynnie. 

Numer trzeci „Zdroju” poświęcony był duchowości, zaś numer czwarty jako temat przewodni 

przyjął „zdrowy rozsądek”. W związku z 49. Konferencją Służby Krajowej przygotowaliśmy 

numer poświęcony jedności jako podstawy funkcjonowania i fundamentu przetrwania 

Wspólnoty AA, do którego wiele cennych artykułów napisali członkowi Wspólnoty  

z wieloletnim stażem, mocno zaangażowani w służbę we Wspólnocie. 

 

Obecnie w skład aktywnego zespołu redakcyjnego wchodzi dziewięć osób. Oprócz redaktora 

naczelnego są to: Dagmara M. z Krakowa, która przyjęła służbę zastępcy redaktora naczelnego, 

a od nr 5 również redaktora językowego, po rezygnacji ze współpracy po kilku latach Małgosi 

Z.-Ł., której chciałbym w tym miejscu podziękować za jej wkład w tworzenie „Zdroju”. Po niej 

obowiązki edytora i korektora przejęła od piątego numeru Katarzyna H. z Balic. Obowiązki 

redaktora graficznego przyjął Antoni P. z Bolesławca, członek redakcji z wieloletnim stażem, 

któremu w sposób szczególny chciałem podziękować za pomoc i wsparcie w okresie 

przejmowania przeze mnie obowiązków redaktora naczelnego. Aktywnymi członkami zespołu 

redakcyjnego są ponadto: Adam Ch. z Gdańska, Arek C. z Bolesławca (tłumaczenia  

z niemieckiego „Dacha”), czy Paweł O. z Bydgoszczy, redaktor naczelny biuletynu „Wisła”, 

który jest równocześnie członkiem Komisji Literatury SK. Opiekunem naszej strony 

internetowej oraz innych działań związanych z obszarem IT jest Krzysztof z Łodzi. Naszym 

ostatnim nabytkiem do zespołu jest Kamil, plastyk z Krakowa. Pragnę w tym miejscu 

nadmienić, że w tym czasie miałem częsty kontakt z Adamem z Ozimka, przewodniczącym 

Zespołu Powierniczego ds. Literatury. 

 

Niestety okres epidemii koronawirusa wykluczył praktycznie nasze kontakty bezpośrednie. 

Zanim ona zapanowała, wziąłem udział w spotkaniu Intergrupy Małopolska, które odbyło się 

początkiem marca br. w Myślenicach. Po tym okresie nasza aktywność przeniosła się na 

mityngi online i możliwą promocję naszego czasopisma w Internecie. Jednym z takich działań 



było udostępnienie na stronie internetowej „Zdroju” w formie elektronicznej dwóch pierwszych 

tegorocznych numerów „Zdroju”, które dotarły do kilkuset zainteresowanych osób. Było to 

możliwe dzięki wyrażeniu zgody na takie działania przez Radę Powierników. Niedawno Zarząd 

BSK podjął decyzję o umożliwieniu zakupu e-wydania „Zdroju”, jak i kilku innych naszych 

periodyków, które są dostępne w sklepie internetowym naszej Wspólnoty, pod głównym 

adresem www.aa.org.pl. 

 

Poszukując nowych form aktywnego dotarcia do potencjalnych czytelników, jak i autorów 

tekstów do „Zdroju”, pracujemy obecnie nad projektem uruchomienia, na udostępnionej nam 

do korzystania przez BSK platformie ZOOM, regularnego, cotygodniowego mityngu online 

„Zdroju”, prowadzonego m.in. przez członków naszej redakcji. 

 

Jeżeli chodzi o plany dotyczące najbliższych numerów „Zdroju”, to w przygotowaniu jest 

szósty numer naszego dwumiesięcznika, którego tematem wiodącym będzie „lęk”. Zbieramy 

również propozycje tematów, z których można będzie wybrać wiodące wątki tematyczne do 

numerów „Zdroju”, które mają się ukazywać w 2021 roku. 

 

Chciałbym też w tym miejscu przekazać szczególne podziękowania za życzliwą pomoc 

Dyrektor BSK Alicji D.-K.  

 

Na zakończenie chciałem się zwrócić do wszystkich poziomów służb w AA, a kolporterów 

Intergrup w szczególności, z apelem o aktywną pomoc w promowaniu i kolportowaniu 

„Zdroju” na wszelkie możliwe sposoby. Za dotychczasową aktywność, przychylność  

i współpracę serdecznie w imieniu moim i zespołu z całego serca dziękuję. Uczyńmy wszystko, 

aby ta piękna, 35-letnia tradycja „pisanego mityngu” nie tylko przetrwała, ale rozwijała się, 

niosąc w tej formie doświadczenie, siłę i nadzieję tym, którzy wciąż jeszcze cierpią  

i kształtowała wśród nas klimat jedności i miłości w AA. 
 

Michał Ś. redaktor naczelny „Zdroju” wraz z Zespołem 

8 września 2020 r. 

 

 

Aneks do sprawozdania redaktora biuletynu „Zdrój” obejmujący okres październik–

grudzień 2020 r. 

 

W tym okresie przygotowaliśmy i wydaliśmy szósty numer naszego dwumiesięcznika, którego 

tematem wiodącym był „lęk”.  

W październiku 2020 uruchomiliśmy na platformie ZOOM regularne, cotygodniowe mityngi 

otwarte on-line „Zdroju”, które odbywają się co poniedziałek w godzinach 21.00–22,00. Na 

spotkania te przychodzi regularnie ok. 30–40 osób.  

W międzyczasie przed końcem roku zebraliśmy i wybraliśmy sześć tematów wiodących 

„Zdroju” na 2021 rok. Będą to:  

Nr 1 – Bezsilność i niekierowanie życiem 

Nr 2 – Przebudzenie duchowe 

Nr 3 – Związki i relacje podczas powrotu do zdrowia 

Nr 4 – Moje doświadczenia ze sponsorowaniem 

Nr 5 – Odpowiedzialność 

Nr 6 – Jak realizuję Dwunasty Krok w  swoim życiu. 

 
Michał Ś., redaktor naczelny „Zdroju” 


	49 KSK Sprawozdanie redaktor Skrytka fin
	49 KSK Sprawozdanie redaktor Skrytka zalacznik
	49 KSK sprawozdanie redaktor Nadzieja fin
	49 KSK sprawozdanie redaktor Wiesci z AA fin
	49 KSK sprawozdanie redaktor Zdroj fin

