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Moi Drodzy.

Przekazuję  Wam  5  numer  naszego  wspólnego
biuletynu  –  numer  niestety  nietypowy,  wydany  w
trakcie pandemii COVID-19, która zdezorganizowała
również  nasze  Wspólnotowe  życie.  W  tej  chwili
zamkniętych jest większość stowarzyszeń i klubów,
w  których  odbywały  się  nasze  mityngi,  większość
grup  AA  w  naszym  regionie,  w  trosce  o  nasze
wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, zawiesza je do
odwołania  a  wszystkie  ogólnopolskie  warsztaty  w
marcu i kwietniu zostały odwołane lub przesunięte. 

Życzę nam wszystkim zdrowia – Przemek.

INFORMACJE OD RADY POWIERNIKÓW

Koronawirus (COVID-19)

Rada Powierników Wspólnoty AA w Polsce,
świadoma  zagrożenia  spowodowanego
przez  koronawirusa  (COVID-19),  szuka
wspólnego  doświadczenia  również  w  tym
zakresie,  korzystając  z  już  podjętych
działań  przez  Wspólnotę  AA  w  innych
krajach,  w  tym  w  USA  i  Kanadzie.
Zagadnienie  prawdziwej  czy  potencjalnej
epidemii  wirusa  wykracza  poza  nasze
kompetencje.  Możemy  jedynie
zasugerować  wsłuchiwanie  się  w
komunikaty,  zalecenia  i  ewentualne
polecenia  profesjonalnych  służb
sanitarnych.  Proponujemy  grupom
przygotowanie  rozsądnego  działania,  nie
zapominając  jednak  o  naszym
podstawowym  celu.  Być  może  warto
rozważyć  zmianę,  na  pewien  czas,
zwyczajów  na  mityngach.   Oto  przykłady
działań  wprowadzonych  w  niektórych
grupach  AA:  unikanie  podawania  dłoni,
trzymania się za ręce, przytulania się;
upewnienie  się,  że  stoliki  na  mityngach
spełniają  wymogi  sanitarne,  lub

wstrzymanie  się  na  razie  z  zakupem
przekąsek,  np.  paluszków;  zwiększenie
odstępów między siedzącymi.
Ważne, by w obecnej sytuacji zdrowotnej w
kraju i na świecie każdy członek Wspólnoty
pamiętał  o  odpowiedzialności  za  zdrowie
swoje,  swoich  bliskich  oraz  przyjaciół.
Przychodząc na mityng z objawami choroby
bądź  po  pobycie  na  terenach  ze
wzmożonymi  zachorowaniami,  możemy
narazić innych członków Wspólnoty.
Podpowiadamy  także  rozwiązania,  gdyby
grupa  tymczasowo  nie  była  w  stanie
spotykać  się  osobiście:  stworzenie  list
kontaktowych  grupy  i  pozostawanie  w
kontakcie telefonicznym, e-mailowym bądź
przez  media  społecznościowe.  Służby
grupy  mogą  przygotować  awaryjne
możliwości  spotkań,  nawet  z  podglądem
uczestników  poprzez  popularne
komunikatory;  w  ten  sam  sposób  mogą
odbywać się spotkania służebnych AA oraz
warsztaty  tematyczne.  O  pomoc  w  tym
zakresie  można  zwrócić  się  do  łączników
internetowych  Wspólnoty,  dostarczenie
członkom  informacji  dotyczących
funkcjonowania  "grup  wirtualnych",  np.
poprzez wskazanie adresu:  https://aa24.pl/
pl/mityngi-on-line wywieszenie  stosownej
informacji  w  miejscu  spotkań  grupy  i/lub
dyżur  służebnego  w  czasie  odwołanego
mityngu,  Sugerujemy  informowanie
łączników  internetowych  intergrup,
regionów  AA  o  odwoływaniu  warsztatów,
mityngów,  spotkań  służebnych  AA,  by
można  opublikować  takie  informacje  na
stronach  Wspólnoty  oraz  rozesłać  je
poprzez komunikatory.
Z  uwagą  monitorujemy  sytuację.  W  razie
konieczności  będziemy  przekazywać
dalsze informacje. 
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Biuro  Służby  Krajowej  Wspólnoty  AA  w
Polsce  otrzymało  również  zapytania
dotyczące wydarzeń organizowanych przez
AA w bieżącym roku. Podjęliśmy decyzję o
przesunięciu,  na  termin  późniejszy,
warsztatów  ogólnopolskich  Wspólnoty  AA,
które miały się odbyć w marcu i kwietniu br.
Celem aktualizowania wiedzy na ten temat,
należy  systematycznie  odwiedzać  stronę
https://aa24.pl/pl oraz  korzystać  ze
wszystkich  wewnętrznych  kanałów
informacyjnych  Wspólnoty  AA,  w  tym
systemu  Emitent  i  newslettera  Służby
Krajowej.  Zdecydowaliśmy  także  o
odwołaniu spotkania Rady Powierników SK 
i Rady Fundacji, które miało się odbyć pod
koniec  marca  br.  Przypominamy,  że
bezpieczeństwo  członków  Wspólnoty  jest
najważniejsze.
Mamy  nadzieję,  że  ta  krótka  informacja
będzie Wam pomocna.

Z pozdrowieniami, 
Służby Rady Powierników SK AA w Polsce
oraz Rady Fundacji BSK AA w Polsce.

Mityngi on-line

Link do strony z mityngami on-line
https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

W  związku  z  aktualną  sytuacją  w  kraju,
wiele  grup  zawiesiło  swoje  mitingi.
Informuję  że  istniej  możliwość  organizacji
przez  grupy  mityngów  on-line.  Mając
świadomość,  jak  ważne w moim procesie
zdrowienia  była  i  jest  możliwość
bezpośredniej  wymiany  doświadczeń  z
innymi  członkami  wspólnoty,  jako  członek
Powierniczego  Zespołu  d/s  IT  oferuję

pomoc   w  przygotowaniu  narzędzi  i
organizacji mitingów on-line dla grup AA.
Zainteresowane  grupy  zapraszam  do
kontaktu: jerzy.jastrzebie@gmail.com.

Zapraszamy  na  mityng  online  Grupy
Wsparcie Krokowa. Mityng odbywa się w
czwartek o godzinie 21:00.

Aby  dołączyć  zadzwoń  pod  ten  numer
+48222630438 i wpisz ten kod 102851#.

Możesz też  dołączyć do mitingu online  w
inny  sposób.  Wszelkie  metody  opisane  w
instrukcji poniżej.
http://bit.ly/gkw123-instrukcja

1. Kalendarz mityngów: wtorek, czwartek i niedziela
o 21:00
2.  Instrukcja  wdzwonienia  się:  http://bit.ly/gkw123-
instrukcja
3. Scenariusz: http://bit.ly/gkw123-scenariusz
4.  Link  do  zaproszenia  innych  AA  do  grupy  na
Whatsapp: http://bit.ly/gwk123-chat

Fundacja Biuro Służby Krajowej 
Anonimowych Alkoholików w Polsce 

ul. Chmielna 20
00-020 Warszawa

tel. (+48 22) 828 04 94 
e-mail: aa@aa.org.pl 

REGION AA DOLNOŚLĄSKI 
Plac Św. Macieja 5

50-244 Wrocław
e-mail: dolnoslaski@aa.org.pl

                   
Intergrupa AA MILLENNIUM

ul. Parkowa 9
55-120 Oborniki Śląskie

e-mail: millennium009@aa.org.pl
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Intergrupa AA MOST
ul. Jana Pawła II 50d
59-700 Bolesławiec

e-mail: most009@aa.org.pl 

Intergrupa AA ODRA
Plac Św. Macieja 5

50-244 Wrocław
e-mail: odra009@aa.org.pl 

Intergrupa AA PIASTOWSKA
II Armii Wojska Polskiego 34

59-220 Legnica
e-mail: piastowska009@aa.org.pl 

Intergrupa AA ŚLĘŻA
ul. Komuny Paryskiej 17/1

50-451 Wrocław
e-mail: sleza009@aa.org.pl 

Intergrupa AA WAŁBRZYSKA
58-310 Szczawno-Zdrój

ul. Sienkiewicza 40
e-mail; walbrzyska009@aa.org.pl 

PIK
Punkt Informacyjno – Kontaktowy

REGION AA DOLNOŚLĄSKI

Plac Św. Macieja 5
50-244 Wrocław  

 e-mail: pik009@aa.org.pl

PIK Regionu AA Dolnośląski nieczynny
do odwołania

poniedziałek-piątek 
w godz. 16:00 – 21:00

tel. 71 321 21 24 

W PUNKTACH
INFORMACYJNO – KONTAKTOWYCH

AA:
udzielamy wsparcia osobom

nadużywającym alkoholu, oraz ich
rodzinom. 

Informujemy o tym jak działa program AA i
gdzie można znaleźć pomoc.

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA AA

801 033 242
 

czynna we wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00 – 22:00

W godzinach 08:00 – 16:00 wszystkie
połączenia kierowane są do Biura Służby

Krajowej AA w Warszawie.

W pozostałych godzinach infolinia
obsługiwana jest przez 

Punkty Informacyjno – Kontaktowe
Regionów AA w Polsce.

 
Spotkania Służb

REGION AA DOLNOŚLĄSKI
Konferencja Regionu AA „DOLNOŚLĄSKI”

30 – 31 maj 2020 r., Dom Rekolekcyjny
„Jutrzenka” Zgromadzenie Sióstr Maryi
Niepokalanej, ul. 1 Maja, 57-256 Bardo
Śląskie – szczegóły u mandatariuszy

Waszych grup i na stronie 3

Intergrupa AA MILLENNIUM
Spotkanie w siedzibie grupy AA „Quo Vadis”

w Wierzchowicach, ul. Kościelna 17
Warsztaty IG: 25.04.2020, godz. 09:00

Służby IG: 25.04.2020, godz. 10:30
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Intergrupa AA MOST
Spotkanie w siedzibie IG

Rada IG: 18.04.2020, godz. 07:30
Służby IG: 18.04.2020, godz. 09:00

Intergrupa AA ODRA
Spotkanie w PIK

Służby IG: spotkania zawieszone

Intergrupa AA PIASTOWSKA
Spotkanie w siedzibie IG

Służby IG: 18.04.2020, godz. 11:00

Intergrupa AA ŚLĘŻA
Spotkanie w siedzibie IG

Warsztaty IG: 04.04.2020, godz. 9:15
Służby IG: 04.04.2020, godz. 11:00

Intergrupa AA WAŁBRZYSKA
spotkania zawieszone

KLIKNIJ I ZOBACZ

Wspólnota AA w Polsce
http://  www.aa.org.pl   

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA
https://fundacja.aa.org.pl/ 

Region AA Dolnośląski
http://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/
dolnoslaski  /komunikaty   

RSI Regionu AA Dolnośląski
http://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/
dolnoslaski  /komunikaty   

Strona Konferencji Regionu AA 
Dolnośląski
http://fundacja.no-ip.biz/~region009/
konferencje/ 

Wydarzenia ogólnopolskie
http://aa24.pl/pl/wydarzenia-ogolnopolskie 

Wydarzenia regionalne
http://aa24.pl/pl/wydarzenia-regionalne 

Codzienne Refleksje
http://aa24.pl/pl/codzienne-refleksje

Biuletyn ZDRÓJ
http://zdroj.aa.org.pl/

Potwierdzenia udziału w mityngach
http://aa.org.pl/regiony/mit_p.php 

Spis mityngów AA (stary)
https://aa.org.pl/mityngi/ 

Spis mityngów AA (nowy)
https://spis.aa.org.pl/ 

INFORMACJE OD REGIONU

W  związku  z  zagrożeniem  epidemio-
logicznym do dnia 29.03.2019 wstrzymane
są  dyżury  przy  telefonie  informacyjnym w
Punkcie  Informacyjno  Kontaktowym  we
Wrocławiu,  przy  pl  św.Macieja  5.  Mityngi
grup  AA,  które  odbywają  się  w  Punkcie
Informacyjno  Kontaktowym  pozostają  w
kwestii poszczególnych grup AA.

Konferencja Regionu AA 
Dolnośląski:

Konferencja Regionu AA "DOLNOŚLĄSKI"
30  -  31  maj  2020  r.,  Dom  Rekolekcyjny
"Jutrzenka"  Zgromadzenie  Sióstr  Maryi
Niepokalanej,  ul.  1  Maja  ,  57-256  Bardo
Śląskie
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Program Konferencji
30 maj 2020r. Sobota
08:00 - 10:00 Rejestracja i zakwaterowanie
uczestników
10:00 - 11:00 Rozpoczęcie  Konferencji
tekstem  "JESTEM  ODPOWIEDZIALNY".
Przywitanie  gości,  autoprezentacja
uczestników,  przyjęcie  programu
Konferencji,  wybór  Komisji  Skrutacyjnej  i
inne sprawy organizacyjne
11:00 - 11:30  "Jeden świat, jedno AA, jeden
język  serca"  -  Krzysztof  z  Wrocławia,
powiernik kadencji 2009-2011
11:30 - 11:45  Przerwa
11:45 - 13:00 Sprawozdania  Intergrup  AA
jak  niosą  posłanie  na  swoim  terenie
działania
13:00 - 14:30 Obiad
14:30 - 16:00 Sprawozdania służb Regionu
AA, Delegatów SK i powierników
16:00 - 16:15 Przerwa
16:15 - 16:30 Losowanie Grup z kapelusza
16:30 - 18:00 Praca w zespołach
18:00 - 19:00 Kolacja
19:00 - 20:30 Przedstawienie  wniosków  i
kandydatów do służb
20:30 - 20:45 Przerwa
20:45 MITYNG AA 
31 maj 2020r. Niedziela
08:15 – 9:00 Śniadanie
09:00  –  9:30  Sprawozdania  z  prac
zespołów tematycznych
09:30 - 10:00 Odpowiedzi  służb  Regionu
AA i Służb Krajowych na pytania Grup AA,
Intergrup AA i członków AA
10:00 - 10:15 Przerwa
10:15 - 10:45 Głosowanie  złożonych
wniosków
10:45 - 12:15 Wybory do służb Regionu AA
i Służb Krajowych

12:15 - 13:00 I  co  dalej?  Z  czym
wyjeżdżam?
13:00 Obiad

Sprawy organizacyjne:
Koszt  Konferencji  -  130,00  zł.  (osoba),  w
cenie:  nocleg,  obiad,  kolacja,  śniadanie,
obiad i koszty organizacyjne (20,00 zł).
Przedpłata: zadatek 20,00 zł (w przypadku
rezygnacji nie podlega zwrotowi).
Kontakt:  organizatorzy  601  227  045  w
godz. od 20:00 do 21:30.
Nr konta:  19 1020 5297 0000 1002 0030
0327  (prosimy  o  wpisanie  imienia  i
miejscowości).

Zlot Radości Regionu AA 
Dolnośląski/IG Piastowska:

26.-28.06.2020, Zapusta k/Olszyny
Drodzy  Przyjaciele  AA,  Mili  Sympatycy
Wspólnoty, Drogie Rodziny! 

Serdecznie  zapraszamy  na  kolejny  Zlot
Radości  w naszym regionie organizowany
wspólnymi  siłami Regionu AA "Dolnośląski"
oraz  Intergrupy  AA   "Piastowska",  który
odbędzie się w pięknym leśnym zakątku w
Zapuście  zwanym  „RAJSKO”.  Serdecznie
zapraszamy całe rodziny z dziećmi, Opieka
animatora  zagwarantowana.  Zlot  Radości
to dla nas jedna z wielu okazji, aby poczuć
jedność  Wspólnoty,  docenić  korzyści
płynące  z  działania  programu  AA  oraz
okazać radość płynącą z trzeźwości. Zlot to
również  okazja  do  podzielenia  się
doświadczeniem  i  wspólne  świętowanie
radości.  To  czas  dzielenia  się  naszą
radością i Pogodą Ducha z najbliższymi.

PROGRAM ZLOTU:
Piątek, 26.06.2020
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od 15.00 - przyjazd uczestników, 
zakwaterowanie,
19.00 – 19.45 – kolacja,
20.15 –  mityng otwarty  AA:  „Jeden świat,
jedno AA, jeden język serca”.
Sobota, 27.06.2020
8.00 – 9.00 – śniadanie,
9.30 – 10.00 – otwarcie Zlotu Radości,
13.00 – 14.00 – obiad,
16.30  –  18.30  –  mityng  otwarty  AA:  „85-
lecie Wspólnoty AA”,
19.00 – 19.45 – kolacja.
Niedziela, 28.06.2020
8.00 – 9.00 – śniadanie,
10.30  –  12.00  –  mityng  otwarty  AA:
„Wdzięczność w działaniu”,
12.15 – 12.45 – zakończenie Zlotu Radości
13.00 – 14.00 – obiad i szczęśliwy powrót. 

Imprezy towarzyszące:
Piątek, 26.06.2020
od  20.15  –  dla  chętnych  spotkanie  przy
ognisku, w tym m. in. konkurs opowiadania
dowcipów i inne atrakcje.
Sobota, 27.06.2020
10.30  –  12.30  –  spotkanie  Wspólnot  12
Krokowych pt „Poznajmy się!”
15.30 - 16.00 - Stand - Up,
od 20.00 - zabawa taneczna - DJ Kudłaty
plus gry i zabawy improwizacyjne.

Podczas całego Zlotu:
Zabawy  towarzyskie:  bule,  wybijanka
ogrodowa,  przeciąganie  liny,  wspólna
gimnastyka  poranna.  Będzie  możliwość
wypożyczenia sprzętu pływającego (kajaki,
rowery  wodne).  Dla  chętnych  –  wycieczki
do zamku Czocha w Suchej oraz do zamku
Rajsko w Zapuście.

Koszty pobytu 200 zł, w tym

Nocleg 2 x 45 zł
Śniadanie 15 zł – sobota, niedziela
Obiad 25 zł – sobota, niedziela
Kolacja 15 zł – piątek, sobota
Koszty pobytu zwierzęcia 10-15 zł
Opłata organizacyjna – 15 zł  (tylko osoby
pełnoletnie)

Kontakt z organizatorami:  Organizatorzy –
607 533 937, 533 601 456, 600 829 727
Noclegi – 533 601 456

Ogólnopolski Zlot Radości Święto
„Zdroju”: 35 – lecie czasopisma

Anonimowych Alkoholików „Zdrój”
Krasnobród 1-3.05.2020

INFORMACJE OD INTERGRUP

Intergrupa AA Odra informuje:
Dyżury kolportera Intergrupy AA Odra:

Literatura dostępna w każdą trzecia sobotę
miesiąca na spotkaniu IG 8:45 – 11:00 (w
PIK  u  we  Wrocławiu),  jak  również  pod
numerem telefonu 537 832 805.

Intergrupa AA Ślęża informuje:
Dyżury kolportera Intergrupy AA Ślęża:

We wtorki w Stowarzyszeniu „Starówka” pl.
Św. Macieja 5 w godzinach 18.30 - 19.30
przed mityngiem grupy AA „Wielka Księga”.
W  każdą  drugą  sobotę  miesiąca  na
spotkaniu Intergrupy AA Ślęża 9:00 - 13:00
(spotkania intergrupy najczęściej odbywają
się  przy  ul.  Komuny  Paryskiej  17/1  we
Wrocławiu,  ale  proszę  o  sprawdzenie  w
aktualnym Biuletynie).
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INFORMACJE Z GRUP

Grupa  AA  "NURT"  zawiadamia,  że  w
związku  zaistniałą  sytuacją
epidemiologiczną  zawiesza  spotkania
mityngowe do końca marca. Poniedziałki na
godz.18-tą  do  Złotnickiego  Centrum
Spotkań przy ul.Wielkopolska 3-5.

Grupa AA „Wielka Księga” Wrocław pl. św
Macieja  5 (  stowarzyszenie  Starówka )  w
związku  z  zamknięciem  stowarzyszenia
Starówka  zawiesza  mityngi  do  dnia
29.03.2020.

Informujemy,  że  z  powodu  zamknięcia
Klubu  Abstynenta  w  Świdnicy  przy  ul.
Chrobrego 4, mityngi grupy "U Billa i Boba"
zostają  zawieszone  do  odwołania.  Ewa,
Rzecznik Grupy.

W  oparciu  o  decyzję  Dyrekcji  ZLO  w
Czarnym  Borze  z  powodów
epidemiologicznych zostają zawieszone do
odwołania mityngi grupy AA Pierwszy Krok.
Nie odbędzie się także spotkanie z  okazji
20-tej rocznicy powstania grupy w dniu 21
marca br.

Do dnia 25.03.2020  mitingi na grupie AA
„Przemiana” w Rudnej zostają odwołane z
powodu zamknięcia ośrodka

Ze  względów  epidemiologicznych  Klub
Abstynenta  Skarbnik  w  Głogowie  zostaje
zamknięty  wstępnie  do  25.03.2020  r.  W
związku  z  tym  mityngi  grupy  AA  "Jest
Sposób"  z  Głogowa  w  tym  terminie  nie
odbędą się.

Grupa  AA  „Na  Palestynie”  z  Wałbrzycha
zawiesza dwa najbliższe mityngi, tj. 17 i 24
marca br.

Grupa  AA „Tratwa”  Boleslawiec  zawiesza
spotkania do odwolania. Z powodu korona
wirusa.

Grupa  AA  „Inside  Job”  (anglojęzyczna)
informuje że w związku z zamknięciem ze
względów  epidemiologicznych  stowarzy-
szenia Starówka do dnia 29.03.2020 grupa
zawiesza mityngi .
 
Z  powodów  epidemiologicznych  zostają
zawieszone do 25 marca mityngi  grup AA
spotykających  się  w  Klubie  Abstynenta  w
Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 40
oraz mityngi Grupy AA Na Palestynie.
 
Mitingi gr.Nomad odbywające się w salkach
katechetycznych  przy  kościele  św.
Antoniego  przy  al.  Kasprowicza  26  we
Wrocławiu  o  godz  17.00  w  związku  z
sytuacja  epidemiologiczna  zostają
ograniczone. Nasze spotkanie będzie miało
charakter  dyżuru  np.  2-3  osobowego
skierowanego  do  osób  najbardziej
potrzebujących  takich  jak  nowicjusze  czy
osoby  czujące  zagrożenie  Swojej
trzeźwości.
 
Grupa AA „Razem” z Legnicy w związku z
zagrożeniem  zarażenia  koronawirusem
zawiesza swoje mityngi.

Grupa  AA  „Pomocna  Dłoń”  z  Wrocławia
informuje  że  w  związku  z  zagrożeniem
epidemiologicznym  podjęliśmy  decyzję  o
zawieszeniu  mitingów  naszej  grupy  do
końca marca.
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Grupa AA „Róża” z Wrocławia zawiadamia
że  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją
epidemiologiczną  zawiesza  spotkania
mityngowe do końca marca.

Grupa  Młodzi  AA w  związku  z  zaistniałą
sytuacją  zawiesza  spotkania  do  końca
marca.

Grupa AA "Gosia"  z Legnicy w związku z
zaistniałą  sytuacją  epidemiologiczną
zawiesza mitingi do odwołania.

Grupa AA „Dokąd Zmierzasz” z Bierutowa
w  związku  z  zaistniałą  sytuacją
epidemiologiczną  zawiesza  mityngi  do
końca marca.

Grupa AA Biskupin w związku z zaistniałą
sytuacją  zawiesza  spotkania  do  końca
marca.”

Grupa  Uwolnieni  z  Oleśnicy  zawiesza
mitingi.  Grupa  informuje,  że  w  godzinach
trwania mitingu służebni grupy będą pełnić
dyżur służąc pomocą dla nowicjuszy i osób
których trzeźwość jest zagrożona.

Grupa  AA  ''Remont''  w  Polkowicach  ul.
Lipowa 1 też  ma zawieszone spotkania z
związku zaistniałą sytuacją.

W związku z zaistniałą sytuacją Grupa AA
"Maj"  w  Legnicy,  zawiesza  spotkania  do
odwołania.

Grupa  "Na  Złotym  Rogu"  w  Oleśnicy
zawiesza mityngi do odwołania, w związku
z zamknięciem zamku.

Grupa  Nadzieja  Twardogóra  zawiesza
mitingi  do  odwołania.  Na  czas  trwania
mitingu  służebni  będą  pełnić  dyżur  aby
służyć  pomocą  nowicjuszom  oraz  osobą
potrzebującym  wsparcia  kiedy  ich
trzeźwość będzie zagrożona

Grupa AA „ Krzyki”  z Wrocławia zawiesza
mityngi do odwołania.

Grupa  AA  „Tolerancja”  z  Wrocławia
zawiesza mityngi do odwołania.

Grupa  AA  „  Jaworzyna”  z  Jaworzyny
Śląskiej zawiesza mityngi do odwołania.

Grupa  AA  "W  Pogotowiu"  w  Jaworze
zawiesza spotkania do odwołania.

SPIKERKI

-

ROCZNICE GRUP, INTERGRUP

-

WARSZTATY W REGIONIE

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA”
Zapraszamy wszystkich chętnych do
studiowania 12 Kroków Wspólnoty

Anonimowych Alkoholików (Kroki 1-12 )
Czyli przygotowania do bycia sobą, oraz do

pracy ze Sponsorem

WARSZTATY 12 KROKÓW WSPÓLNOTY
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

GRUPA I (kroki I –III ), GRUPA II (kroki IV
–VII ), GRUPA III (kroki VIII –XI ) GRUPA 4
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(krok XII –praca w grupie
poprogramowej) 

24 –26 kwiecień 2020 r. KRZESZÓW
Bazylika –dom sióstr Benedyktynek

Niniejsze  warsztaty  mają  na  celu
pogłębienie znajomości Kroków 1 – 12.
Podczas  tych  warsztatów  postaramy  się
odpowiedzieć  sobie,  bazując  na  własnych
doświadczeniach  oraz  osób  w  grupie,  na
trzy podstawowe pytania: 
1.  Czy  potrzebuję  pomocy  drugiego
człowieka –Sponsora (opiekuna)?
2.  Czy  mam  chęć  podjęcia  pewnych
działań, aby tę pomoc otrzymać?
3. Jakie to są działania?

PIĄTEK 
godz. 16:00 Zakwaterowanie 
godz.  18:00  Kolacja  -Podział  na  grupy  –
sprawy organizacyjne 
godz. 19:30 Praca w grupach 
SOBOTA 
godz. 8:00 Śniadanie 
godz. 8:45 Praca w grupach 
godz. 13:30 Obiad 
godz. 15:00 Praca w grupach 
godz. 18:00 Kolacja godz. 
19:30 Mityng /godzinny/ 
godz. 21:00 Praca w grupach (dla tych grup
które nie są zmęczone :) ) 
NIEDZIELA 
godz. 8:45 Śniadanie 
godz. 9:30 Praca w grupach (zamknięcie) –
podsumowanie pracy 
godz. 12:30 Obiad. –Pożegnanie 

W tytule  przelewu  proszę  podać  w  której
GRUPIE chcę pracować, imię, miejscowość
i dopisek KROKI. Koszt 150 zł ( dwa dni -
pełne  wyżywienie,  2  noclegi  -,  koszty

organizacyjne  )  Materiały  kupujemy  na
miejscu.  Kawa,  herbata  we  własnym
zakresie,  kto  ma  niech  weźmie  ze  sobą
czajnik,  będzie  niezależny  od  parzenia
kawy :) ) Proszę ze sobą zabrać długopis,
zeszyt.  otwarty  umysł  :)  warto  zanotować
sobie przemyślenia z pracy w grupie. Ilość
miejsc ograniczona. Przedpłata 50 zł (koszt
zabezpieczenia  wyżywienia)  Kontakt:  tel.
664 514 508 

WARSZTATY W INNYCH REGIONACH

Region Łódź:
Serdecznie  zapraszamy  na  VI  Warsztaty
Wielkiej  Księgi  w  Bełchatowie,  z
udziałem weteranów AA z USA.
Tym  razem  naszym  gościem  i  spikerem
będzie  Doug  G.  Warsztaty  odbędą  się  w
sobotę,  20.06.2020 w Bełchatowie, tak jak
w  latach  poprzednich,  w  Hali  Sportowej,
przy ul. 1 Maja 61.

Myśl przewodnia spotkania to:
"Moja  droga  przez  Program 12  Kroków z
uwzględnieniem legatów Jedności i Służby"

Doug G. jest z pochodzenia Amerykaninem.
Kilka  miesięcy  temu przeprowadził  się  do
Japonii  w  związku  ze  swoją  pracą.  Jest
byłym  Delegatem  na  Konferencję  Służb
Ogólnych  USA/Kanady  (Region  53),
kilkakrotnie  też  występował  jako  tłumacz
delegacji japońskiej na Światowym Mityngu
Służb. Jest świetnym spikerem w tematach
związanych z wszystkimi trzema Legatami
AA.
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WARSZTATY OGÓLNOPOLSKIE

25-27.09.2020: IV Ogólnopolskie Warsztaty
VII Tradycji – Wałbrzych

25-27.09.2020:  XVI  Ogólnopolskie  War-
sztaty Kolporterów i Literatury - Pieczyska

20-22.11.2020:  Ogólnopolskie  Warsztaty
Niesienia Posłania AA do ZK i AŚ – Sielpia
Wielka

DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW
WIADOMOŚCI WYSYŁANYCH

EMITENTEM

Jeśli  odbierasz  wiadomości  z  emitenta
naszego  Regionu  -  to  podziel  się  tą
informacją  z  innymi,  powiedz  o  tym  na
swojej  Grupie,  Intergrupie.  Emitent
Wspólnoty  AA  jest  bardzo  bezpiecznym
kanałem  informacyjnym,  pozwala
otrzymywać wiele informacji o tym co dzieje
się na Grupach, Intergrupach i Regionie AA
Dolnośląski,  a  także  w  innych  Regionach
AA. Aby zapisać się do emitenta wystarczy
bezpośrednio  skontaktować  się  z
Łącznikiem Internetowym Intergrupy,  który
udzieli stosownych informacji.

PLAN URODZINOWY

Jeżeli  Ty lub Twoja grupa AA obchodzicie
urodziny  i  chcesz  z  tej  okazji  wspomóc
niesienie  posłania,  zapraszamy do  "Planu
urodzinowego".  Możesz  z  tej  okazji
dokonać  wpłaty  na  konto  Fundacji  Biura
Służby  Krajowej  AA;  Służby  światowe
sugerują wpłatę równowartości 1 dolara za
każdy  rok  trzeźwości,  lecz  każda  wpłata,

nawet najmniejsza będzie z wdzięcznością
przyjęta  przez  Wspólnotę.  Jeżeli  w  tytule
przelewu wpiszesz "Plan urodzinowy" oraz
podasz  swoje  dane  z  adresem  (tylko  do
wiadomości  BSK),  zostanie  na  podany
adres  wysłana  kartka  z  życzeniami.
Darowizny  na  plan  urodzinowy  można
przekazywać  również  poprzez  delegatów
do Służby Krajowej. 
Numer konta do wpłat: 33 1090 1043 0000
0001 0067 9467.

DO CZYTELNIKÓW

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia
biuletynu – jeżeli chcecie podzielić się tym
co się  u Was z grupach czy intergrupach
dzieje:  spikerki,  warsztaty,  rocznice  grup,
spotkania  to  poinformujecie  nas  poprzez
swoich sekretarzy na intergrupach, regionie
lub  dzwońcie,  mailujcie  bezpośrednio  na:
biuletynCoGdzieKiedy@gmail.com 
Kolejne  biuletyny  będą  ukazywały  się  ok.
15 danego miesiąca i zawierały informacje
o  najbliższych  wydarzeniach  głównie  w
naszym regionie, ale nie tylko :-)

Zredagował: Przemek – sekretarz regionu.

NOTATKI:
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