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Moi Drodzy.

Przekazuję  Wam  10  numer  naszego  wspólnego
biuletynu – obecnie  praktycznie  wszystkie  mityngi,
poza  jednostkami  penitencjarnymi  i  oddziałami
detoksykacyjnymi,  już  się  odbywają.O  epidemii
przypominają  nam  obostrzenia  na  salach
mityngowych i odwołane warsztaty.

Życzę nam wszystkim zdrowia – Przemek.

INFORMACJE OD RADY POWIERNIKÓW

Poradnik dla Służb - rozdział "Niesienie
posłania"

Informujemy  że  na  naszej  stronie  internetowej
https://aa.org.pl/poradnik_sluzb/  został  zamie-
szczony  wypracowany  przez  zespół,  projekt  XI
części poradnika dotyczący niesienia posłania przez
służby AA.
Przedstawiamy ten projekt do szerokiej konsultacji...
Wszelkie  uwagi,  wnioski  i  spostrzeżenia  będą  dla
nas  niezwykle  cenne  i  prosimy  je  kierować  na
dedykowany  adres  e-mail  poradnik@aa.org.pl  do
końca sierpnia 2020 roku.

Niezbędnik nowicjusza w ofercie wydawniczej
Fundacji BSK AA

Fundacja  BSK  AA  wprowadziła  do  oferty
wydawniczej  Niezbędnik  nowicjusza AA, zgodnie z
przyjętą przez 48. Konferencję Służby Krajowej AA
w Polsce Rekomendacją nr 1. 

Publikacja w oprawie zeszytowej,  w cenie  1  zł  do
nabycia u kolporterów w magazynie literatury AA, w
Biurze  Służby  Krajowej  oraz  poprzez  sklep
internetowy:
https://sklep.aa.org.pl/niezbednik-nowicjusza-aa-p-
134.html

Zapraszamy!
Fundacja BSK AA w Polsce

Osoby g/Głuche i słabosłyszące.

Witamy serdecznie,

zwracamy się z prośbą o przekazanie dyżurnym PIK
informacji o mityngach online dla osób g/Głuchych i
słabosłyszących.  W  załączniku  materiały,  które
można wydrukować i udostępnić :
plakat z przygotowaną preambułą AA w gramatyce
polskiego  języka migowego oraz ulotki  (  w języku
polskim i w gramatyce PJM) oraz krótki informator o
osobach g/Głuchych do wstępnego zapoznania.
Na  grafikach  jest  wygenerowany  kod  QR  (  po
zeskanowaniu  prowadzi  na  stronę  Regionu
Mazowsze z informacją o mityngu online, niebawem
zastąpimy ten kod nowym, który będzie prowadził do
strony  www.aa.24.pl,  dlatego  prośba  aby  nie
drukować za wiele tych ulotek).
Informacji  o  mityngu  jeszcze  nie  ma  w  spisie  na
głównej stronie Wspólnoty AA, ale można przesyłać
zainteresowanym  informację  o  nim  mailem  lub
sms'em  podając  link  do  spotkania  oraz  poniższe
informacje.

Informacje o mityngu (Informacja o Wspólnocie oraz
zaproszenie-film w polskim języku migowym):
https://drive.google.com/open?
id=1OI7iyE1UpBxVGa_a8Y-5-MLHeGHVTDvG
Serdecznie  zapraszamy  AA osoby  g/Głuche  oraz
słabosłyszące.  Spotkanie  będzie  tłumaczone  na
PJM.

*Mityng : każda niedziela godzina 19.00*
Prosimy  o  dołączenie  10-15  minut  przed
spotkaniem.
*Link  do  spotkania:*  http://meet.google.com/cwd-
ryht-pcy
Jak dołączyć do spotkania – instrukcja PJM
https://drive.google.com/file/d/
1Gtjg5E6tcvDuTn_dKgTuj1yzrAmKoNVZ/view?
usp=sharing

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się
z  nami  mailowo  lub  też  kierować  osoby
zainteresowane: kontakt.aa.glusi@gail.com  / telefon
: 660 467 849

Zespół AA ds. Osób g/Głuchych i Słabosłyszących

Mityngi on-line

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

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

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.

Spotkania Służb

REGION AA DOLNOŚLĄSKI
Planowana telekonferencja Rady Regionu odbędzie
się 30.08.2020 o godz. 11:00, nr telefonu 799 365
365, kod PIN: 00900000.

Planowana  telekonferencja  Służb  Regionu  AA
Dolnośląski odbędzie się 06.09.2020 o godz. 11:00,
nr telefonu 799 365 365, kod PIN: 00900000.

Intergrupa AA MILLENNIUM
Kolejne  spotkanie  IG  Millennium  odbędzie  się
29.08.2020  na  zaproszenie  grupy  AA  Uwolnieni,
miejsce  spotkania  ul.  Kazimierza  Wielkiego  8,  w
Oleśnicy. Rozpoczęcie o godzinie 9:00 Warsztatem
Tradycji  VIII,  a  o  godz  10:00  rozpocznie  się
spotkanie Intergrupy.
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Intergrupa AA MOST
Spotkanie w siedzibie IG 
Rada IG: 08.08.2020, godz. 07:30
Służby IG: 08.08.2020, godz. 09:00

Intergrupa AA ODRA
Następne  spotkanie  Intergrupy  ,,ODRA’’  odbędzie
się w dniu 22.08.2020 r.  w godz.  9.00 -  11.00.  W
zależności  od  sytuacji  epidemiologicznej  w  kraju
spotkanie  odbędzie  się  w  wyznaczonej  przed
spotkaniem  sali  lub  w  formie  1  -  1,5  godzinnej
telekonferencji.  O  wszystkim  poinformujemy  grupy
na  kilka  dni  przed  spotkaniem.  Zapraszamy
wszystkich Mandatariuszy oraz przedstawicieli grup.

Intergrupa AA PIASTOWSKA
Następne spotkanie IG Piastowska planowane jest
na  08.08.2020,  godz.  11:00  w  siedzibie  IG  –  ul.
Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 34, (Dom Matki
Teresy z Kalkuty) Legnica.

Intergrupa AA ŚLĘŻA
Spotkanie w siedzibie IG
Warsztaty  IG:  08.08.2020,  godz.  9:15:  Odpowie-
dzialność w służbie – część II.
Służby IG: 08.08.2020, godz. 11:00

Intergrupa AA WAŁBRZYSKA
Sierpniowe spotkanie IG Wałbrzyska odbędzie się w
niedzielę 30.08.2020 o godz. 11:00 w siedzibie IG, w
Klubie  Abstynenta  w  Szczawnie-Zdroju  przy  ul.
Sienkiewicza 40.  Przed spotkaniem o godz.  10:00
zbierze się Rada Intergrupy.
UWAGA:  Podczas  spotkania  obowiązuje
„Procedura  postępowania  w  czasie  epidemii
podczas  mityngów  AA  i  AL-ANON  w  Klubie
Abstynenta  NOWE  ŻYCIE,  ul.  Sienkiewicza  40,
Szczawno-Zdrój”

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 

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 (nowy)
https://spis.aa.org.pl/ 

INFORMACJE Z REGIONU

Konferencja Regionu AA Dolnośląski:
!!! Nowy termin, miejsce i czas trwania !!!

Konferencja Regionu AA Dolnośląski
„Jeden świat, jedno AA, jeden język serca”

24 październik 2020 r.
Wrocław ul. J. Kasprowicza 26
Dom Katechetyczny (duża sala)

Program Konferencji:
08:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 10:30 Rozpoczęcie  Konferencji  tekstem
„Deklaracja Jedności”
– powitanie gości oraz uczestników, autoprezentacja
uczestników,
– wybór Komisji Skrutacyjnej
– przyjęcie programu Konferencji
– sprawy organizacyjne
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10:30 – 11:00 „Jeden świat, jedno AA, jeden język
serca” – Krzysztof z Wrocławia, powiernik  kadencji
2009 – 2011
11:00 – 11:30 Sprawozdania  Intergrup,  jak  niosą
posłanie na terenie swojego działania (5 minut dla
każdej Intergrupy)
11:30 – 11:45 Przerwa
11:45 – 12:30 Sprawozdania  Służb  Regionu,
Delegatów SK i Powierników (9 osób w służbach, po
5 minut dla każdego)
12:30 – 14:00 Odczytanie  odpowiedzi  na  złożone
pytania do Konferencji,  wypracowane przez Służby
Regionu i  przedstawione do akceptacji  Konferencji
Regionu AA Dolnośląski
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 17:30 Przedstawienie  wniosków  i
głosowanie złożonych wniosków do Konferencji
17:30 – 17:45 Przerwa
17:45 – 19:45 Przedstawienie  kandydatów  do
służb i wybory do Służb Regionu, Służb Krajowych
19:45 – 20:00 Przerwa
20:00 – 20:30 I co dalej? Z czym wyjeżdżam?
20:30 Wspólne  odmówienie  deklaracji  „Jestem
Odpowiedzialny”. Pożegnanie

UWAGA:
Koszt udziału w Konferencji to koszty organizacyjne
w kwocie 15 zł, wpłaty na udział w Konferencji  na
miejscu  od  godziny  08:00  do  09:30,  materiały  do
Konferencji  zostaną  rozdane  przy  rejestracji.
Możliwość zamówienia obiadu w kwocie 20 zł., dla
chętnych.  Catering,  dowóz.  Możliwość  zakupu
literatury AA na miejscu.

Telefony do organizatorów: 601 227 045, 600 829
727 (godz. 17:00 -20:00).

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  sekretarza
przemekprzem@icloud.com lub  łącznika  ds.
internetu regionu dolnoslaski@aa.org.pl

INFORMACJE OD INTERGRUP

-

INFORMACJE Z GRUP

-

SPIKERKI

W dniu 10.08.2020 o godz. 18:00 na grupie „U Billa i
Boba” w Świdnicy przy ul. B. Chrobrego 4 (wejście
od  ul.  M.  Konopnickiej)  odbędzie  się  mityng
spikerski, na którym doświadczeniem, siłą i nadzieją
podzieli  się Bernard z grupy „Emaus” ze Świdnicy.
Serdecznie zapraszamy.

W dniu 24.08.2020 o godz. 18:00 na grupie „U Billa i
Boba” w Świdnicy przy ul. B. Chrobrego 4 (wejście
od  ul.  M.  Konopnickiej)  odbędzie  się  mityng
spikerski, na którym doświadczeniem, siłą i nadzieją
podzieli się Marlena z grupy „Jutrznia” z Kamiennej
Góry. Serdecznie zapraszamy.

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
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GRUPA I (kroki I – III), GRUPA II (kroki IV – VII),
GRUPA III (kroki VIII – XI) GRUPA 4 (krok XII – życie

„po Programie”,  krok XII – sponsorowanie)
11 – 13 września 2020 r. KRZESZÓW, Bazylika –

dom sióstr Benedyktynek
!!! BRAK WOLNYCH MIEJSC !!!

WARSZTATY W INNYCH REGIONACH

-

WARSZTATY OGÓLNOPOLSKIE

18-20.09.2020: Ogólnopolskie Warsztaty Łączników
Internetowych i Dyżurnych On-line – Międzybrodzie
Żywieckie

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 na początku
danego  miesiąca  i  zawierały  informacje  o
najbliższych  wydarzeniach  głównie  w  naszym
regionie, ale nie tylko :-)

Zredagował: Przemek – sekretarz regionu.

NOTATKI:

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

5 z 5

mailto:millennium009@aa.org.pl
mailto:biuletynCoGdzieKiedy@gmail.com
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

