
WARSZTATY TRADYCJI: IV, V I VI. 

 

Kamienna Góra Gr. AA „Jutrznia”-  prowadzą: Andrzej P. i Adam N. 23 listopada 2019 

PROGRAM: 
 

900 – 910        Rozpoczęcie, sprawy organizacyjne 

9 10  -   930      spiker  IV tradycji  – 20 minut                 Jurek C. GRUPA AA „ Jutrznia” 

930 – 1020      pytania , dyskusja 

1020 – 1035     przerwa 

1035 – 1045       podsumowanie  IV tradycji  

1045 – 1105     spiker  V tradycji  - 20 minut                 Olek M.  GRUPA AA „ Jutrznia” 

1105 – 1155     pytania, dyskusja 

1155 – 1210    przerwa 

1210 – 1220    podsumowanie V tradycji 

1220 – 1240    spiker  VI tradycji  -  20 minut                 Tadeusz B.  GRUPA AA „ Jutrznia” 

1240 – 1330    pytania, dyskusja 

1330 – 1345    przerwa 

1345 – 1355    podsumowanie VI tradycji 

1355 – 1500    pytania , dyskusja , podsumowanie, ustalenie terminu następnych warsztatów 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARSZTATY TRADYCJI: IV, V I VI. 

 

Kamienna Góra Gr. AA „Jutrznia”-  prowadzą: Andrzej P. i Adam N. 23 listopada 2019 

4. Each group should be autonomous except in matters affecting other 

groups or A.A. as a whole. 

TRADYCJA  CZWARTA  

 KAŻDA GRUPA POWINNA BYĆ NIEZALEŻNA WE WSZYSTKICH SPRAWACH Z 

WYJĄTKIEM TYCH, KTÓRE DOTYCZĄ INNYCH GRUP LUB AA JAKO CAŁOŚCI. 

We wszystkich własnych sprawach grupa AA kieruje się wyłącznie nakazami 

swego grupowego sumienia. Gdy jednak jej plany dotyczą również dobra innych 

grup, powinny zostać z nimi uzgodnione. Żadna grupa, żadna intergrupa czy 

rada regionalna ani żaden pojedynczy członek AA nigdy nie powinni 

podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na AA jako całość bez 

uprzedniego porozumienia się z powiernikami. W takich sprawach nasza 

wspólna pomyślność jest absolutnie nadrzędna. 
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5. Each  group  has  but  one primary  purpose—to  carry  its  message  to  

the alcoholic who still suffers. 

TRADYCJA PIĄTA 

„KAŻDA GRUPA MA JEDEN GŁÓWNY CEL NIEŚĆ POSŁANIE 

ALKOHOLIKOWI, KTÓRY WCIĄŻ JESZCZE CIERPI” 

XXX 

Deklaracja odpowiedzialności zawarta w naszych tekstach mówi mi 

wyraźnie i uczy, że to ja jestem odpowiedzialny za to, jak grupa i cała 

wspólnota pomaga i niesie posłanie cierpiącym alkoholikom. 

XXX 

Niesienie posłania, pomoc drugiemu alkoholikowi to nie tylko Aowski 

obowiązek. To także ciekawa emocjonująca przygoda, rozwój duchowy w 

duchu Aowskiej jedności. Dzięki Tradycji V, nie zamykamy się już w sobie 

i zaczynamy wychodzić na zewnątrz. 

XXX 

1. Czy zdaję sobie sprawę, że od mojego zaangażowania w V Tradycji, 

zależy przyszłość całego AA ? 

2. Nie tylko jednostka cierpi, mogą też cierpieć całe grupy a nawet 

wspólnoty. Czy znam takie przypadki ? jak im pomóc ? 

3. Moje doświadczenia związane z Tradycją V. 

4. Formy niesienia posłania oferowane przez grupy i całą wspólnotę AA. 

5. Cierpiący alkoholik kto to taki ? 

6. Czy unikam odpowiedzialności, twierdząc „ja sam nie stanowię grupy, 

toteż ta tradycja mnie nie obowiązuje” ? 

 

 

 

 



WARSZTATY TRADYCJI: IV, V I VI. 

 

Kamienna Góra Gr. AA „Jutrznia”-  prowadzą: Andrzej P. i Adam N. 23 listopada 2019 

6. An  A.A. group  ought  never  endorse,  finance,  or  lend  the  A.A.  name  

to  any related  facility  or  outside  enterprise,  lest  problems  of  money,  

property,  and prestige divert us from our primary purpose. 

 


