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Moi Drodzy.

Przekazuję  Wam  7  numer  naszego  wspólnego
biuletynu  –  kolejny  numer  niestety  nietypowy,
wydany  w  trakcie  pandemii  COVID-19,  która
zdezorganizowała  również  nasze  Wspólnotowe
życie. Zgodnie z sugestiami czytelników biuletyn na
czas pandemii przekształca się w dwutygodnik, tak
aby informacje  w nim zawarte mogły  być częściej
aktualizowane.  Sytuacja  bardzo  powoli  wraca  do
normalności,  rząd znosi  obostrzenia  a  my liczymy
na jak najszybsze spotkania w „realu”. 

Życzę nam wszystkim zdrowia – Przemek.

INFORMACJE OD RADY POWIERNIKÓW

Drodzy Przyjaciele, 

dochodzą nas sygnały o tym, że wielu cierpiących
alkoholików  zostaje  w  tym  trudnym  okresie  bez
wsparcia  i  stosownej  pomocy.  Jako  Rada
Powierników  wystosowaliśmy  apel  do  mediów  z
prośbą  o  rozpropagowanie  informacji  o  tym,  że
Wspólnota  AA  działa  i  niesie  pomoc  poprzez
spotkania  telefoniczne  i  internetowe.  Sugerujemy,
aby  Grupy,  Intergrupy  lub  Regiony  (poprzez  np.
zespoły informacji  publicznej)  rozważyły możliwość
zwrócenia się do władz i mediów lokalnych, aby w
swoich  kanałach  informacyjnych  zamieściły
komunikaty  dotyczące  form  wsparcia,  jakie
Wspólnota  AA  oferuje  osobom  uzależnionym.
Poniżej podajemy przykładowy tekst komunikatu: 

"Wspólnota  Anonimowych  Alkoholików  pragnie
poinformować wszystkie osoby poszukujące pomocy
w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu, że istnieje
możliwość kontaktów i spotkań z członkami AA za
pośrednictwem  telefonu  oraz  Internetu.  Jesteśmy
świadomi, jak trudno jest w obecnej sytuacji osobom
uzależnionym  znaleźć  pomoc  w  tym  zakresie.  W
związku  z  powyższym,  wychodząc  naprzeciw  ich
potrzebom,  Wspólnota  AA  udostępnia  wszystkim
zainteresowanym otrzymaniem pomocy w radzeniu
sobie z problemem alkoholowym możliwość spotkań
telefonicznych oraz internetowych. Informację na ten
temat można uzyskać poprzez: 
* infolinię 801 033 242, 

*  czat  online  dostępny na  stronach  http://aa.org.pl
oraz https://aa24.pl  
* lub na stronie https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line  
Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania prosimy
o kontakt z..." 

Być  może  wasza  Grupa  nie  dysponuje  adresem
mailowym, i  nie  chcecie  udostępniać do tego celu
swoich prywatnych adresów e-mail. W takiej sytuacji
możecie  przekazać  namiary  mailowe  lokalnych
władz czy mediów swojej  intergrupie lub regionowi
albo  bezpośrednio  do  Biura  Służby  Krajowej  na
adres: info@aa.org.pl  - Biuro prześle komunikat w
waszym imieniu. 

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

Terminy spotkań wyborczych

Drodzy Przyjaciele
Dużymi  krokami  zbliżają  się  terminy  dorocznych
regionalnych  spotkań  sprawozdawczo-wyborczych.
Wciąż pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna 
w naszym kraju  sugeruje,  że  prawdopodobnie  nie
będzie  możliwe  fizyczne  zorganizowanie  takich
spotkań. A jak wiemy, jeśli choć w jednym Regionie
nie  zostaną  wybrani  Delegaci  oraz  kandydaci  na
Powiernika,  to  spotkanie  Konferencji  Służby
Krajowej staje się bezcelowe. 
Jako  Rada  Powierników  staramy  się,  w
porozumieniu  ze  służbami  Regionów,  wypracować
rozwiązania na czas, który jest bez precedensu w
historii  naszej Wspólnoty.  Nie ma w naszej Karcie
Konferencji  zapisów regulujących  postępowanie  w
takiej  sytuacji.  Dlatego  musimy  kierować  się
zdrowym  rozsądkiem  i  wspólnie  znaleźć  dobrą
drogę.
Jednym z rozwiązań proponowanych przez służby
Regionów jest organizacja spotkań regionalnych za
pośrednictwem  telekonferencji  lub  komunikatorów
internetowych, ale służby części Regionów określają
ten pomysł jako niemożliwy do przeprowadzenia w
ich warunkach.
Wśród  najczęściej  rozważanych  jest  opcja
przeniesienia  spotkań  wyborczych  w  Regionie  na
jesień, a Konferencji Służby Krajowej na wiosnę. To
rozwiązanie  dałoby  nam więcej  czasu,  ale  wobec
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dynamicznego rozwoju sytuacji, nawet ono nie jest
pewne.  Gdyby  do  tego  doszło,  wtedy  w  sposób
oczywisty,  wszystkie  terminy,  łącznie  z  datą
spotkania  Komisji  Nominacyjnej,  ulegną
przesunięciu. Automatycznie przedłużą się również
kadencje wszystkich służb,  zarówno w Regionach,
w których nie  odbędą się  wybory,  jak i  w Służbie
Krajowej.
Według naszej wiedzy decyzje w tych sprawach w
wielu  Radach  Regionu  mają  zapaść  po  świętach.
Prosimy służby Regionów o pozostawanie w ścisłym
kontakcie zarówno z Intergrupami, jak i Delegatami
oraz  Powiernikami  nominowanymi  z  Waszego
Regionu.  Delegatów  KSK  prosimy  o  szczególne
zaangażowanie 
i wsparcie dla ich Regionów oraz aktywną pomoc w
organizacji  niesienia  posłania  w  tak  trudnych
warunkach. 
Pokora,  będąca  efektem  naszego  programu,
nauczyła  nas  godzić  się  z  tym,  na  co  nie  mamy
wpływu,  wzywając  jednocześnie  do  racjonalnego
działania.  Jesteśmy  przekonani,  że  w  duchu
jedności przetrwamy ten trudny czas i wyjdziemy z
niego mocniejsi i bardziej doświadczeni.

Z życzeniami Pogody Ducha – Rada Powierników
SK

Co jest na stronie AA?

Drodzy Przyjaciele,
przypominamy informacje, które mogą być 
przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy na Waszej Grupie 
on-line pojawi się nowicjusz. Na stronie 
https://aa24.pl/pl

- w zakładce „Masz problem?” 
https://aa24.pl/pl/masz-problem znajdują się w 
całości lub obszernych fragmentach ulotki i 
broszury: 
     Czy myślisz, że jesteś inny? 
     Nowicjusz pyta 
     Czy AA jest dla mnie? 
     AA dla kobiet 
     Problemy inne niż alkohol

- w zakładce „Informacje o AA” 
https://aa24.pl/pl/informacje-o-aa znajdują się 

w całości lub obszernych fragmentach ulotki i 
broszury:
    AA pytania i odpowiedzi (44 pytania) 
    To jest AA - wprowadzenie do programu 
zdrowienia AA 
    "Anonimowi Alkoholicy" artykuł Jacka Alexandra 
    Jak rozumieć anonimowość 
    Kim jesteśmy (Preambuła) 
    Uczestnictwo w AA (tekst)

 - w zakładce „12 Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji 
AA” https://aa24.pl/pl/12-krokow-aa znajdują się 
pełne ich teksty

- w zakładce „Codzienne refleksje" https://aa24.pl/pl/
codzienne-refleksje umieszczamy aktualny na dany 
dzień fragment tej książki

- w zakładce „Skontaktuj się z nami”  są podane:
    numer naszej infolinii (801 033 242) 
    adres mailowy aa@aa.org.pl

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.
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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

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 – 20:00

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.
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Spotkania Służb

REGION AA DOLNOŚLĄSKI
Telekonferencja  Rady  Regionu  odbędzie  się
24.05.2020 o godz. 11:00, nr telefonu 799 365 365,
kod PIN: 00900000.

Telekonferencja  Służb  Regionu  AA  Dolnośląski
odbędzie się 31.05.2020 o godz. 11:00, nr telefonu
799 365 365, kod PIN: 00900000.

Intergrupa AA MILLENNIUM
spotkania zawieszone

Kolejne spotkanie IG Millennium zostanie  ustalone
przez  Rzecznika  Intergrupy  i  mandatariuszy  grup
drogą telefoniczną i mailową.

Intergrupa AA MOST
spotkania zawieszone

Kolejne  spotkanie  IG Most  zostanie  ustalone  prze
służby IG i podane do wiadomości.

Intergrupa AA ODRA
spotkania zawieszone

Następne spotkanie  IG Odra  odbędzie  się  w dniu
16.05.2020  r.  od  godz.  9:00.  W  zależności  od
sytuacji  epidemiologicznej  w  kraju  spotkanie
odbędzie  się  w  PIK  lub  ponownie  w  formie  1-1,5
godzinnej  telekonferencji.  O  wszystkim
poinformujemy grupy na kilka dni przed spotkaniem.
Nr telefonu 799 365 365, PIN 00900003.

Intergrupa AA PIASTOWSKA
spotkania zawieszone

Następne spotkanie IG Piastowska planowane jest
na  13.06.2020,  godz.  11:00,  online  na  platformie
Discord  (https://discord.gg/UEGBdy9)  bądź  w
siedzibie Intergrupy AA Piastowskiej – ul. Żołnierzy II
Armii  Wojska  Polskiego  34,  (Dom Matki  Teresy  z
Kalkuty) Legnica, w zależności od rozwoju pandemii
i obowiązujących przepisów prawa.

Intergrupa AA ŚLĘŻA
spotkania zawieszone

Następne spotkanie IG Ślęża odbędzie się w dniu
09.05.2020, godz. 11:00 w formie telekonferencji. Nr
telefonu 799 365 365, PIN 00900005.

Intergrupa AA WAŁBRZYSKA

spotkania zawieszone
Następne  spotkanie  IG  Wałbrzyska  odbędzie  się
30.05.2020,  godz.  11:00,  online  na  platformie
Discord (https://discord.gg/u68ha9Q).

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/ 
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INFORMACJE OD REGIONU

W związku  z  zagrożeniem epidemio-logicznym od
dnia  29.03.2019  wstrzymane  są  dyżury  przy
telefonie  informacyjnym  w  Punkcie  Informacyjno
Kontaktowym we Wrocławiu, przy pl św.Macieja 5. 

!!!Telefon  działa  dzięki  zaangażowaniu  kilku
służebnych i wolontariuszy!!!! 
Zachęcamy  chętnych  do  podejmowania  się
służby przy NASZYM telefonie!!! Dzięki infolinii i
telefonowi w PIKu pomoc i posłanie mogą nieść
członkowie  grupy  12  Kroku  G12K  w  naszym
regionie:

WNIOSKI I PYTANIA DO KONFERENCJI
Zwracamy  się  z  gorącą  prośbą  do  wszystkich
uczestników Grup AA, służebnych Grup i Intergrup
naszego  Regionu,  którzy  mają  taką  potrzebę  do

zadawania  pytania  lub  składania  wniosków  do
Konferencji  Regionu  AA  Dolnośląski.  Pytania
powinny  być  zwięzłe,  czytelne  i  staranie
opracowane.  Nadsyłajcie  również  wnioski  do
Konferencji  do  wniosków,  dołączcie  uzasadnienia
dla  lepszego  zrozumienia  składanego  wniosku.
Prosimy autorów pytań o podanie swojego adresu,
najlepiej  mailowego,  abyśmy  mogli  zwrócić  się  o
ewentualne  dodatkowe  wyjaśnienia,  celem
udzielenia wyczerpującej odpowiedzi.

Prosimy o przesyłanie pytań do końca września br.
w  formie  elektronicznej  -  na  adres
przemekprzem@icloud.com lub
dolnoslaski@aa.org.pl

Moi Drodzy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i mając na
uwadze  nasze  wspólne  bezpieczeństwo  oraz
obowiązujące  prawo  intergrupy  naszego  regionu
zawiesiły  swoje  spotkania,  nasza  Konferencja
Regionalna  została  przełożona  a  grupy  coraz
częściej przechodzą na mityngi online. Aby chociaż
trochę usprawnić nasze działania i umożliwić pracę
regionowi  i  intergrupom  proponujemy  spotkania
służb  regionu  i  intergrup  w  bezpiecznej  formie
telekonferencji.

Dzwoniąc pod numer 799 365 365 i  wpisując kod
PIN  mamy  możliwość  uczestniczyć  głosowo  w
spotkaniu  służb.  Proponujemy  poniższe  kody
dostępowe  do  spotkań.  Terminy  spotkań  służebni
intergrup mogą ustalić między sobą i poinformować
się  o  nich  wzajemnie  lub  poprzez  służebnych
regionu  -  łącznika  internetowego  czy  sekretarza
(daty i godziny spotkań możemy umieścić na RSI i
przesłać za pomocą maili i emitenta). Zachęcamy do
tej formy komunikacji.

Szczegóły  i  informacje  techniczne/instrukcja:
https://link.freshmail.mx/c/9oo3kvl1kq/5yrk9xh1pi

Mamy również inne możliwości komunikacji, w tym
tworzenia  mityngów  i  spotkań  służb  on-line.
Szczegóły w linkach. Dane dostępowe: login i hasło
- drugi legat (bez polskich znaków).
Discord:  http://aa.org.pl/upload/%20Mityng%20on-
line_Discord.pdf
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Skype:  http://aa.org.pl/upload/Instrukcja-Skype-
v1.pdf

W razie pytań służymy pomocą. Życzymy zdrowia,
dbajcie  o  siebie  i  swoich  najbliższych.  W  imieniu
służb  regionu-  Przemek,  sekretarz  i  Mariusz,
powiernik SK.

Kochani!

Ze  względu  na  epidemię  COVID-19  w  Polsce  nie
odbywają się spotkania Grup, Intergrup, Regionów.
Proszę  o  wpłacanie  pieniędzy  na  konto  Regionu,
pamiętając  o  zabezpieczeniu  stałych  wydatków
Grup i Intergrup (np. czynsz). 
Dziękuję  Wszystkim  Grupom  i  Intergrupom  za
dotychczasowe wpłaty.  To  dzięki  Wam Region  ma
szansę  na  przetrwanie  tej  trudnej  dla  Wszystkich
sytuacji.  Wszystkim  z  całego  serca  życzę
Zdrowia,Wytrwałości i Pogody Ducha. 

Dane do przelewu na subkonto naszego Regionu:
Fundacja  Biuro  Służby  Krajowej  Anonimowych
Alkoholików w Polsce
ul.Chmielna 20, 00-020 Warszawa
nr konta: 97 1500 1777 1217 7008 6776 0000
KONIECZNIE  Z  DOPISKIEM:  DAROWIZNA  np.
INTERGRUPA xxx, Grupa AA …. :-)

Pozdrawiam  Wszystkich  serdecznie,  Sylwia,
skarbnik regionu.

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
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

ADRESY MAILOWE INTERGRUP:     millennium009@aa.org.pl      most009@aa.org.pl 
odra009@aa.org.pl      piastowska009@aa.org.pl     sleza009@aa.org.pl     walbrzyska009@aa.org.pl

6 z 10

mailto:millennium009@aa.org.pl
mailto:walbrzyska009@aa.org.pl
mailto:sleza009@aa.org.pl
mailto:piastowska009@aa.org.pl
mailto:odra009@aa.org.pl
mailto:most009@aa.org.pl


REGION AA DOLNOŚLĄSKI

Co? Gdzie? Kiedy?

Informator wewnętrzny regionu
Nr 7/maj_I/2020          01.05.2020

Opłata  organizacyjna  –  15  zł  (tylko  osoby
pełnoletnie)

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

Konferencja Regionu AA 
Dolnośląski:

Konferencja Regionu AA "DOLNOŚLĄSKI"
24  -  25  październik  2020  r.,  Dom  Rekolekcyjny
"Jutrzenka"  Zgromadzenie  Sióstr  Maryi
Niepokalanej, ul. 1 Maja , 57-256 Bardo Śląskie

Program Konferencji
24 październik 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 
25 październik 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).

INFORMACJE OD INTERGRUP

Witajcie.
W związku z panującą sytuacją kilka słów o naszym
działaniu i możliwościach.
Nie  możemy  się  spotykać  w  salkach,  bo  jest  to
wykluczone  przez  przepisy.  Ile  to  potrwa  nie
wiadomo- nikt nie wie.
Możemy natomiast:
- organizować mityngi zdalne, telekonferencje; 
- opłacać salki pomimo, że mityngi się nie odbywają,
abyśmy mieli gdzie wrócić jak sytuacja się unormuje;
-  przekazać  numery  telefonów  gospodarzowi
budynku  (np.  proboszczowi),  w  którym są  mityngi
aby przekazał kontakt osobie potrzebującej jeśli się
taka zgłosi.
- dbać o finanse Grupy AA i Wspólnoty poprzez:
a) przekazywanie datków skarbnikowi grupy AA;
b) wrzucanie do puszki datku u siebie w domu przy
każdym uczestnictwie w zdalnym mityngu, a potem
jak już będzie to możliwe przekazanie tych środków
grupie;
c)  wpłacanie  środków  bezpośrednio  skarbnikom
Intergrupy i Regionu ( po kontakcie telefonicznym);
d)  wpłacanie  bezpośrednio  na  konta  BSK  (  nr
rachunku jest na stronie Wspólnoty);

Tematy są do przemyślenia, ja natomiast zachęcam
do  działania-  najgorsze  co  możemy  sobie  i
potrzebującym zafundować to tylko czekać.

Pozdrawiam serdecznie, służebny IG Odra Piotr
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INFORMACJE Z GRUP

PONIEDZIAŁEK
Grupa AA "Jaworzyna" Jaworzyna Śląska
Czas rozpoczęcia: 18:00
Platforma: Discord
Link z zaproszeniem:  https://discord.gg/ddzf6S
Grupa AA "Arka" Legnica
Typ mityngu: Mityng na Skype  
Czas rozpoczęcia: 18:00
Link: https://join.skype.com/GnD25ZrjUO7P

WTOREK
Grupa AA "Krokowa 123" Wrocław
Czas rozpoczęcia: 21:00
Typ mityngu: Mityng on-line oraz telefoniczny
Kontakt: grupakrokowa123@o2.pl
Uwagi: Aby dołączyć do grupy skontaktuj się 
mailowo ze służbami grupy (mail powyżej), dołącz 
na czat na WhatsAppie (http://bit.ly/gwk123-chat) lub
skorzystaj bezpośrednio z instrukcji 
(http://bit.ly/gkw123-instrukcja)
Grupa AA "Wielka.Księga.Online" Wrocław
Czas rozpoczęcia: 19:30 - 21:00
Platforma: Discord
Kod lub link dostępu na platformie:
Kod: wD59yhj
Link z zaproszeniem: https://discord.gg/wD59yhj
Grupa AA "Izabella" Strzelin-Wrocław
Czas rozpoczęcia: 18:00
Platforma: Skype
Kod lub link dostępu na platformie: Mitingn Grupa 
Izabella
Link z zaproszeniem: 
https://join.skype.com/TNyLKX1bWnFW

ŚRODA
Grupa AA „Biskupin” Wrocław
wznowiła mityngi ale w formie telekonferencji, 
wystarczy zadzwonić pod nr +48 799 365 365 i 
podać PIN 00900333 – mityngi odbywają się w 
środę o godz. 18:30. Prosimy na początku się 
przedstawić z imienia i wyciszyć mikrofon.
Grupa AA "Nadzieja on-line" Twardogóra
Czas rozpoczęcia: 19:00 - 20:30
Platforma: Discord
Kod lub link dostępu na platformie:
Kod: V8YGDMH
Link z zaproszeniem: https://discord.gg/V8YGDMH

CZWARTEK
Grupa AA "Krokowa 123" Wrocław

Czas rozpoczęcia: 21:00
Typ mityngu: Mityng on-line oraz telefoniczny
Kontakt: grupakrokowa123@o2.pl
Uwagi: Aby dołączyć do grupy skontaktuj się 
mailowo ze służbami grupy (mail powyżej), dołącz 
na czat na WhatsAppie (http://bit.ly/gwk123-chat) lub
skorzystaj bezpośrednio z instrukcji 
(http://bit.ly/gkw123-instrukcja)

PIĄTEK
Grupa AA „Rozbrat” Wrocław
wznowiła mityngi w formie telekonferencji, wystarczy
zadzwonić pod nr +48 799 365 365 i podać PIN 704 
757 79 – mityngi odbywają się w piątek o godz. 
18:00. Prosimy na początku się przedstawić z 
imienia i wyciszyć mikrofon.
Grupa AA "Tolerancja" Wrocław
Czas rozpoczęcia: 19:00 - 20:30
Platforma: Discord
Kod lub link dostępu na platformie:
Kod: SGjv59k
Link z zaproszeniem:  https://discord.gg/SGjv59k
Grupa AA "Izabella" Strzelin-Wrocław
Czas rozpoczęcia: 18:00
Platforma: Skype
Kod lub link dostępu na platformie: Mitingn Grupa 
Izabella
Link z zaproszeniem: 
https://join.skype.com/TNyLKX1bWnFW

NIEDZIELA
Grupa AA "Izabella" Strzelin-Wrocław
Czas rozpoczęcia: 11:00
Platforma: Skype
Kod lub link dostępu na platformie: Mitingn Grupa 
Izabella
Link z zaproszeniem: 
https://join.skype.com/TNyLKX1bWnFW
Grupa AA "Jest Sposób" Głogów
Czas rozpoczęcia: 15:00
Platforma: Discord
Kod lub link dostępu na platformie:
Kod: T7HUkAy
Link z zaproszeniem: https://discord.gg/T7HUkAy
Grupa AA "Na Palestynie on-line" Wałbrzych
Czas rozpoczęcia: 19:00
Platforma: Skype
Kod lub link dostępu na platformie: Meeting na 
Palestynie
Link z zaproszeniem: 
https://join.skype.com/invite/npcv2XcjK8Ax
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(po wejściu poprzez ww. link - proszę dołączyć do 
grupy "Meeting na Palestynie”_
Grupa AA "Krokowa 123" Wrocław
Czas rozpoczęcia: 21:00
Typ mityngu: Mityng on-line oraz telefoniczny
Kontakt: grupakrokowa123@o2.pl
Uwagi: Aby dołączyć do grupy skontaktuj się 
mailowo ze służbami grupy (mail powyżej), dołącz 
na czat na WhatsAppie (http://bit.ly/gwk123-chat) lub
skorzystaj bezpośrednio z instrukcji 
(http://bit.ly/gkw123-instrukcja)
Grupa AA "Freedom LGBTQ" Wrocław
Czas mityngu: 21:00 - 22:00
Typ mityngu: Mityng na Skype-zamknięty
Kontakt: freedom.aawroclaw@gmail.com
Uwagi: Aby dołączyć do grupy napisz na powyższy 
adres e-mail. Na mityngu nie używamy kamerek.

SPIKERKI

-

ROCZNICE GRUP, INTERGRUP

-

WARSZTATY W REGIONIE

brak

WARSZTATY W INNYCH REGIONACH

brak

WARSZTATY OGÓLNOPOLSKIE

25-27.09.2020:  IV  Ogólnopolskie  Warsztaty  VII
Tradycji – Wałbrzych

25-27.09.2020:  XVI  Ogólnopolskie  Warsztaty
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
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wydarzeniach  głównie  w naszym regionie,  ale  nie
tylko :-)

Zredagował: Przemek – sekretarz regionu.

NOTATKI:
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