
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 (krok XII – życie „po Programie” krok XII – sponsorowanie) 

 
 

02 – 04 września 2022 r. KRZESZÓW, ul. Św. Jana Nepomucena 10, 
Siostry Elżbietanki – Dom Rekolekcyjny 

 
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. 17:45  Kolacja 
godz. 19:00  Mityng spikerski 
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 
 
 
Proszę ze sobą zabrać długopis, zeszyt. otwarty umysł :)))) warto zanotować sobie 
przemyślenia z pracy w grupie. 
 
Ilość miejsc ograniczona. Przedpłata - zadatek 100 zł (koszt zabezpieczenia wyżywienia)  
Kontakt: Przemek, tel. 600 829 727 (w godz. 19:00 – 21:00, lub sms, WhatsApp)  
 
Konto nr 88 1500 1067 1014 2010 9338 0000 – dane do konta kontaktować́ się̨ z organizatorem  
 
Uwaga! Konto bankowe o numerze 88 1500 1067 1014 2010 9338 0000nie jest kontem bankowym 
Fundacji BSK AA. Zatem wszelkie wpłaty na ten rachunek dokonujecie na własną odpowiedzialność. 
 
Proszę wpisać w przedpłacie, w której GRUPIE chcę pracować, imię, miejscowość dopisek KROKI. 
Koszt 250 zł (dwa dni - pełne wyżywienie, 2 noclegi, koszty organizacyjne). Materiały warsztatowe 
kupujemy na miejscu. Kawa, herbata we własnym zakresie kto ma, niech weźmie ze sobą czajnik, 
będzie niezależny od parzenia kawy :)))) 


