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Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w

wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne

datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadna sektą, wyznaniem, działalnością polityczną,
organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie

zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać
innym w jej osiągnięciu.
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Przekazujemy Państwu najnowsze wydanie biuletynu „Wieści z AA”. Tematem przewodnim

tego wydania jest współpraca Wspólnoty AA z jednostkami penitencjarnymi. Znajdą w nim

Państwo również relację ze spotkania w Senacie RP, które odbyło się z okazji Dnia Praw

Człowieka.  W dziale  „AA w mediach” możecie zapoznać się z  najnowszymi informacjami

jakie ukazały się na nasz temat. Tradycyjnie już przekazujemy Wam również wieści z działań

podejmowanych w naszych regionach.

Kolegium redakcyjne biuletynu „Wieści z AA”
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AA - okiem profesjonalisty

„30 lat grup AA w jednostkach penitencjarnych. Problemy, wyzwania
 i cele”

Pod  takim  hasłem  Okręgowy  Inspektorat  Służby  Więziennej  w  Poznaniu  zorganizował
konferencję, która odbyła się 24 listopada 2015 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Na  zaproszenie  Dyrektora  Okręgowego  Służby  Więziennej  w  Poznaniu  płk.  Grzegorza
Fedorowicza przybyło ok. 120 funkcjonariuszy z kilkunastu jednostek penitencjarnych.

Po powitaniu gości Pan Dyrektor wygłosił inauguracyjne przemówienie.
Oprócz dyrektorów zakładów karnych i  aresztów śledczych,  kierowników penitencjarnych,
wychowawców i psychologów, przybyli też funkcjonariusze Działu Ochrony, co uważam za
bardzo istotne i pożądane. To oni otwierają bramy więzień dla anonimowych alkoholików z
zewnątrz, to oni otwierają cele, to oni doprowadzają osadzonych na mityngi AA, na zajęcia
edukacyjne  i  terapeutyczne.  To  im  należą  się  także   szczególne  wyrazy  uznania  i
wdzięczności za ich pracę.
 
Dyrektor  Biura  Penitencjarnego  Centralnego  Zarządu  Służby  Więziennej,  płk  Andrzej
Leńczuk przesłał  list  do uczestników konferencji,  który odczytała specjalistka Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, mjr Ewa Wróblewska. Pragnę w tym miejscu
wyrazić wielką wdzięczność, szacunek i uznanie za ogromny trud, jaki pani Ewa włożyła w
perfekcyjne przygotowanie tej konferencji.

Sąd  Okręgowy  w  Poznaniu  reprezentowali:  Piotr  Hejduk,  Przewodniczący  Wydziału
Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, Irena Szostak, Kuratorka
Okręgowa, Wojciech Mroczkowski, Zastępca Kuratora Okręgowego ds. Osób Dorosłych.

Wśród zaproszonych gości był Robert Gamble, Amerykanin z Bostonu, sercem Poznaniak,
właściciel wydawnictwa „Media Rodzina”, wielki przyjaciel, dobrodziej i sponsor rodzącej się
wówczas w Polsce Wspólnoty AA.

Obecni byli  także: mgr Maria Matuszewska, psycholożka, założycielka pierwszej w Polsce
grupy Anonimowych Alkoholików (Grupa „Eleusis”, Poznań, 1974 rok), mgr Iwona Stengert,
psycholożka,  założycielka pierwszej  w Polsce grupy AA w więzieniu (Grupa „Krokus”,  OZ
Mrowino, 1985 rok), Jerzy Twardy, jeden z pierwszych uczestników tej grupy, mgr Roman
Pomianowski, psycholog więzienny z Wronek, aktualnie Powiernik Klasy A (niealkoholik), mgr
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Anna Dodziuk, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Poza profesjonalistami było na sali około stu anonimowych alkoholików, sympatyków
i  przyjaciół  Wspólnoty  AA.  Jednym z  prelegentów był  pan Ryszard  Siuciak,  pełnomocnik
Biura Służby Krajowej AA ds. kontaktów z więziennictwem. 

Głos zabrał też Zastępca Dyrektora Okręgowego, płk Ryszard Czapracki.
Dyrektor Biura Służby Krajowej AA z Warszawy, Paweł Krysztofiak podsumował konferencję.

Na konferencji  bardzo brakowało  pani  ppłk  Anny  Rolewskiej,  zastępcy  dyrektora  Zakładu
Karnego  w  Gębarzewie,  psycholożki,  która  w 1992  roku  założyła  tam grupę  AA prężnie
funkcjonującą  do  dzisiaj.  To dzięki  niej  więzienie  w  Gębarzewie  może  być  przykładem
wzorowej  wręcz  współpracy  z  Anonimowymi  Alkoholikami  oraz  pracy  z  uzależnionymi
poprzez edukację, grupy motywujące dla osób przed terapią i grupy wsparcia dla tych po
terapii. Pani Dyrektor ze względów zdrowotnych przybyć nie mogła. Serdeczne pozdrowienia
od niej dla uczestników konferencji przekazano.

Poruszającym momentem było wystąpienie dwóch byłych więźniów, Władysława z Pabianic i
Janusza z Poznania.  Pierwszy z nich spędził  za kratami 20 lat.  Tam spotkał  psycholożkę
Annę Rolewską, która wskazała mu drogę do AA. Skorzystał z tej szansy. Opuścił więzienie w
1994 roku i do dzisiaj jest trzeźwy. Założył rodzinę, wybudował piękny dom i jest szczęśliwym
człowiekiem. Opowiadał o tym na Światowej Konwencji AA w San Antonio w Teksasie w 2010
roku. 
Janusz także wrócił do społeczeństwa; jego największym szczęściem są córki bliźniaczki i
wielka  pasja:  układanie  piosenek,  komponowanie  muzyki,  niesienie  posłania  trzeźwości
młodzieży zagrożonej uzależnieniami, między innymi w szkołach i domach poprawczych. 

Obydwu tych panów (dzisiaj są moimi przyjaciółmi) poznałem 25 lat temu za więziennymi
murami... Obaj mówią, że AA, do których mieli szansę trafić w więzieniu, uratowało im życie.

Trudno odnieść się do wszystkich wypowiedzi. Lepiej  chyba podkreślić to,  co w nich było
wspólne. Mam głębokie przekonanie, że w Służbie Więziennej już nie ma dzisiaj osób, które
by nie wierzyły, że to dobra droga, że AA ma być w więzieniach! Że to wypróbowana, tania
(co  nie  jest  bez znaczenia!),  stosunkowo skuteczna  i  łatwa w stosowaniu  forma pracy  z
uzależnionymi. A tych przybywa... Miejsc w oddziałach terapeutycznych wciąż za mało i to są
bardzo drogie inwestycje. Amerykanie, a ci umieją liczyć (!), przekonali się o tym kilkadziesiąt
lat temu. Mają 2 tysiące grup AA w samych więzieniach! 

Można chyba stwierdzić, że anonimowi alkoholicy wykonują często robotę za więzienników;
są edukatorami, terapeutami, sprzymierzeńcami. Pełnią rolę opiekunów postpenitencjarnych:
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oczekują  na  więźnia  pod  bramą,  gdy  ten  opuszcza  zakład  karny, załatwiają  mu czasem
pracę, pomagają bezdomnym w znalezieniu noclegu, towarzyszą w tych najtrudniejszych do
przeżycia pierwszych dniach i tygodniach abstynencji,  idą razem na mityng, prowadzą do
ośrodka leczenia uzależnień, wspierają jak tylko mogą.

Anonimowi alkoholicy cieszą się, że mogą to robić, są wdzięczni administracji więziennej, że
im to umożliwia, bo wiedzą, że pomagając innym najbardziej pomagają sobie!
Tak działa AA! 

Przy  okazji  30-lecia  AA za  murami  więzień  chcę  zwrócić  uwagę  na  ogromne  znaczenie
edukacji. Większość osadzonych nie ma świadomości swego uzależnienia, nie dopuszczają
takiej możliwości, by mówić o sobie „jestem alkoholikiem”, a wyjście z celi na mityng AA jest
swego rodzaju publicznym przyznaniem się do alkoholizmu. Edukacja natomiast jest częścią
programu  resocjalizacji  i  obejmuje  (a  przynajmniej  powinna  obejmować)  wszystkich
osadzonych,  uzależnionych,  podejrzanych  o  uzależnienie  jak  i  tych,  którzy  mogą  się
uzależnić – czyli  wszystkich! Na edukację kieruje wychowawca lub psycholog i nie jest to
jednoznaczne z diagnozą choroby alkoholowej, tak jak w przypadku, gdy więzień deklaruje
chęć udziału w mityngu AA.

W roku 1989 po raz pierwszy przekroczyłem bramę więzienia, by uczestniczyć w mityngu AA.
Pracujący  tam  psycholog,  Kazimierz  Różański,  zwrócił  się  z  prośbą  o  wsparcie  dla
raczkującej  grupy  AA „Hefajstos”.  Przez  te  26  lat  doświadczeń  nabytych  także  w innych
jednostkach  penitencjarnych  (Wronki,  Gębarzewo,  AŚ  w  Poznaniu,  OZ  Rosnowo,  OZ
Nowosolska) nabrałem przekonania, że udział w AA ma być DOBROWOLNY! 
Uważam  za  sensowne,  mądre  i  pożyteczne  kierowanie  osadzonych  na  edukację,  a
zdiagnozowanych  na  terapię.  Sensowne  jest  też  uzależnienie  dalszego  postępowania
administracji od postawy osadzonego wobec tych propozycji.
Udział w AA niech pozostanie wolnym wyborem, niepodlegającym żadnym korzyściom ani
sankcjom!

Od mniej  więcej  20  lat  w zakładach karnych  i  aresztach  śledczych prowadzi  się  zajęcia
edukacyjne  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień.  Zaobserwowano,  że  ogromna  część
osadzonych  to  alkoholicy  i  rzadziej  narkomani.  Występują  też  inne  uzależnienia  (hazard,
seksoholizm,  siecioholizm,  pracoholizm,  anoreksja,  bulimia,  bigoreksja,  anoreksja,
tanoreksja,  etc),  ale  to  są pojedyncze przypadki.  Szacuje się,  że wśród karanych po raz
pierwszy  odsetek  alkoholików  oscyluje  wokół  50%.  Wśród  recydywistów  sięga  aż  85%.
Więzienie jest często jedynym miejscem, gdzie uzależniony od alkoholu jest przez dłuższy
czas  abstynentem.  Nie  ma  zatem  zniekształconego  działaniem  alkoholu  oglądu  własnej
sytuacji, przeszłości, wpływu picia alkoholu na funkcjonowanie rodziny, na pracę zawodową,
na popełnianie przestępstw. 
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Uważam,  że  właściwie  prowadzona  edukacja  powinna  skłonić  słuchacza  do  postawienia
sobie autodiagnozy, uczynić go zdolnym i wystarczająco obeznanym z tematem, aby potrafił
on odpowiedzieć sobie uczciwie na zasadnicze pytania: Czy moje dotychczasowe picie było
bezpieczne i kontrolowane? Czy nie traciłem kontroli nad własnym zachowaniem po wypiciu
alkoholu?  Czy  będąc  pod  wpływem  alkoholu  nie  wypowiadałem  słów,  których  później
żałowałem? Czy dopuszczałem się czynów niezgodnych z prawem, z moralnością, z szeroko
pojmowaną  przyzwoitością?  Czy  mogę  stwierdzić,  że  moja  dotychczasowa  konsumpcja
alkoholu  nie  szkodziła  mi  w  relacjach  z  bliskimi,  członkami  rodziny,  przyjaciółmi,
współpracownikami?

Tak postawione pytania zmuszają do refleksji, z trzeźwym w końcu umysłem, często po wielu
latach nałogowego picia przerwanego pobytem za kratami. Oprócz pomocy w autodiagnozie
bardzo ważną rolą edukatora jest zmotywowanie słuchaczy (bo na edukacji nie ma przecież
pacjentów!) do podjęcia leczenia, do pójścia, być może po raz pierwszy w życiu, na mityng
AA. 

Dzisiaj,  po  30  latach  od  powstania  pierwszej  w  Polsce  grupy  AA  w  więzieniu  mityngi
odbywają się prawie we wszystkich jednostkach penitencjarnych.

Ważnym elementem procesu terapeutycznego jest  możliwość wychodzenia (dla  starannie
wyselekcjonowanej grupy osadzonych) na mityngi AA poza więzieniem. 

Przykładem, jednym z wielu, jest tu Poznań. Za zgodą Dyrektora AŚ kilkunastu osadzonych
regularnie uczestniczy w mityngach grupy „Ster” w Poznaniu, co przyczynia się do integracji
naszych podopiecznych z anonimowymi alkoholikami z wolności.  Pozwala zawierać nowe
znajomości,  czasem  przyjaźnie  i  stwarza  korzystne  warunki  do  kontynuowania  życia  w
trzeźwości po opuszczeniu murów więzienia. 

Jeszcze inną formą zachęcania do trzeźwego stylu życia jest zabieranie osób pozbawionych
wolności  na  kilkudniowe,  integracyjne  wyjazdy  do  Ośrodka  Apostolstwa  Trzeźwości  w
Zakroczymiu.  Mają  tam  okazję  zobaczyć  setki  alkoholików  z  całej  Polski,  posłuchać
świadectw powrotu do zdrowia, skorzystać z posługi religijnej, wkroczyć na drogę rozwoju
duchowego tak bardzo zaniedbanego przez lata nałogowego picia.  

Takie „wycieczki” z osadzonymi z różnych więzień praktykuję od blisko 25 lat z ogromnym dla
nich pożytkiem. Nie zdarzyło się nigdy, by któryś z uczestników upił się bądź nie powrócił na
czas do jednostki.

Takie wyjazdy, wyjścia na mityngi wolnościowe, zajęcia edukacyjne, są obok profesjonalnej
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terapii  uzależnień,  bardzo  istotnym  czynnikiem  w  resocjalizacji  osób  uzależnionych
odbywających karę pozbawienia wolności.

Bardzo  się  cieszę,  że  Konferencja  w  której  uczestniczyło  tak  liczne  i  znamienite  grono
funkcjonariuszy,  profesjonalistów,  anonimowych  alkoholików,  przyjaciół  i  sympatyków
trzeźwego stylu życia, odbyła się i zaowocuje, jestem o tym głęboko przekonany, jeszcze
skuteczniejszą współpracą z korzyścią dla wszystkich.

Tekst: Piotr Domański, terapeuta uzależnień
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Dzień Praw Człowieka, spotkanie w Senacie RP

W sobotę 12 grudnia 2015 roku, na zaproszenie Pana Adama Bodnara Rzecznika Praw
Obywatelskich braliśmy udział w spotkaniu informacyjnym w Senacie RP z okazji Dnia Praw
Człowieka.

Kilka  dni  wcześniej  uczestniczyliśmy  w  organizowanym  przez  Biuro  Rzecznika  Praw
Obywatelskich spotkaniu, które było poświęcone infoliniom pomocy telefonicznej. Spotkanie
w Senacie RP było konsekwencją tego spotkania. 

Od kilku lat Wspólnota AA dysponuje Infolinią AA o numerze 801 033 242.  Infolinia
działa codziennie w godzinach 8-22.  Obsługą infolinii  w godzinach 8-16 zajmują się
pracownicy Fundacji Biuro Służby Krajowej AA, natomiast w godzinach 16-22 dyżurni z
sześciu regionów AA w Polsce. Cieszymy się, że nasza infolinia jest zauważalna przez
instytucje publiczne i środowiska zajmujące się profesjonalną pomocą telefoniczną.
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Niżej  zamieszczamy  notatkę
prasową, którą otrzymaliśmy z Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich.

W  dniu  12  grudnia  2015  r.  w
Senacie RP miało miejsce spotkanie
informacyjne   z  okazji  Dnia  Praw
Człowieka  podczas  którego
obywatele  mogli  uzyskać  dostęp  do
bezpłatnej  informacji  prawnej  i
pomocowej od instytucji i organizacji
pozarządowych,  które  zajmują  się
udzielaniem  informacji  i
świadczeniem pomocy różny grupom
społecznym, zarówno dzieciom, jak i

dorosłym.
Organizatorami  tego  wydarzenia  byli  Kancelaria  Senatu  i  Biuro  Rzecznika  Praw

Obywatelskich.
Tego samego dnia w Senacie, w godz. 11.00–12.30, w sali 217, odbyła się także debata

nt. obywatelskiego prawa do informacji. Otworzył ją marszałek Senatu Stanisław Karczewski,
a wzięli w niej udział udział m.in. przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji Michał  Seweryński, Rzecznik  Praw Obywatelskich  Adam Bodnar,  prezes  Zarządu
Fundacji  „Dzieci  Niczyje”,  współzałożycielka  Koalicji  Infolinii  Monika  Sajkowska,  prezes
Zarządu  Fundacji  Uniwersyteckich  Poradni  Prawnych  Filip  Czernicki,  Henryk  Wujec,  były
parlamentarzysta i doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego i współtwórca ustawy o
dostępie  do  informacji  publicznej  oraz  Bartosz  Wilk,  przedstawiciel  Sieci  Obywatelskiej
Watchdog Polska. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji i instytucji:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Senat RP (obywatelskie prawo do petycji)
INICJATYWA OBYWATEL (Departament Spraw Obywatelskich) Kancelaria Prezesa Rady

Ministrów
BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Ministerstwo Sprawiedliwości (Darmowa Pomoc Prawna)
Narodowy Fundusz Zdrowia
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Biuro Rzecznika Finansowego
Fundacja Dzieci Niczyje 
Centrum Praw Kobiet

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
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Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
Stowarzyszenie Niebieska Linia
Miejskie Centrum Kontaktu (URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Organizacji Urzędu [OU],

Wydział Kontaktów z Mieszkańcami)
Kamiliańska  Misja  Pomocy  Społecznej  (wsparcie  dla  osób  bezdomnych  i  zagrożonych

bezdomnością)
Telefon Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich (Fundacja Nagle Sami)
Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce (BSK AA)
Biuro Rzecznika Praw Kursanta (FUNDACJA SOS)
Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Wspólnota Anonimowych Żarłoków w Polsce

Podczas  debaty  i  spotkania  przedstawicieli  Wspólnoty  AA  z  Rzecznikiem  Praw
Obywatelskich przekazano nam ważny komunikat.  Obywatele mają prawo do informacji  o
dostępnych  formach  pomocy  osobom  uzależnionym  od  alkoholu  i  w  opinii  uczestników,
Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce powinna takich informacji o sobie udzielić.

Fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO)
Tekst: BRPO&red
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AA W MEDIACH

Radio Olsztyn
Olsztyn FM 103,2 Elbląg FM 103,4 Giżycko FM 99,6

Leczenie alkoholizmu w więzieniu

Opublikowano 17 grudnia 2015
Akoholizm

Około 30 procent tych, którzy po raz pierwszy trafili do więzienia, popełniło 
przestępstwo pod wpływem alkoholu.

Przy recydywistach ta liczba drastycznie wzrasta. To już nawet 70-90 procent skazanych. 
Paradoksalnie jednak więzienie może stać się dla nich furtką do wolności, wolności od 
alkoholizmu.

Oddziały terapeutyczne w zakładach penitencjarnych działają w Polsce od początku lat 90., 
wspólnoty AA weszły do więzień kilka lat wcześniej.

Dziś jesteśmy liderem w Europie, jeśli chodzi o liczbę wspólnot AA w zakładach 
penitencjarnych.

Jak wygląda terapia za murami i co się dzieje z tymi, którzy chcą uwolnić się od nałogu
już po wyjściu na wolność? Do wysłuchania audycji zaprasza Alicja Kulik.

Link do odsłuchania audycji:

http://ro.com.pl/leczenie-alkoholizmu-w-wiezieniu-wiecej-w-audycji-samo-zycie-w-czwartek-
po-godz-1310-zaprasza-alicja-kulik/01252153
Aby odsłuchać audycję należy kliknąć w link lub go skopiować i wkleić  w okno przeglądarki.

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
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www.sw.gov.pl

„Nieść posłanie tym, którzy jeszcze cierpią…”
2015-10-12 12:16 

Jednostka: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej Szczecin

W niedzielę 11.10.2015r. w Nowogardzie odbyło się doroczne spotkanie łączników AA ds. 
zakładów karnych i aresztów śledczych z opiekunami grup AA w jednostkach penitencjarnych
podległych OISW Szczecin.

Tak jak co roku, korzystając z zaproszenia przedstawicieli AA z regionu szczecińskiego, 
opiekunowie grup AA z jednostek w OISW Szczecin, przyjechali na spotkanie z tymi, którzy 
od lat niosą posłanie za więzienne mury. Był to czas, aby po raz kolejny porozmawiać o 
dotychczasowej współpracy, o trudnościach, które należy wspólnie pokonywać, o 
wzajemnych oczekiwaniach i możliwościach.

Ustalono, że współpraca Służby Więziennej z ruchem AA w naszym okręgu idzie we 
właściwym kierunku, potrzeba jest jedynie zwiększenia ilości mitingów informacyjnych dla 
funkcjonariuszy SW, zaplanowano zatem takie działania na kolejne miesiące.

mjr Edyta Gulbinowicz
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WIEŚCI Z REGIONÓW AA

Region 
„Białystok”

Region „Białystok”
25 – lecie Wspólnoty Anonimowych Alkoholików Ziemi Mławskiej

W Miejskim Domu Kultury  w  Mławie  w  dniu  28  września  2015  roku  odbył  się  mityng
informacyjny  dla  profesjonalistów. W spotkaniu  udział  wzięło  około  80  osób.  Obecni  byli
policjanci, kuratorzy sądowi, terapeuci, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(MOPS), dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, przedstawiciele gminnych i miejskiej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych.

Spotkanie  poprowadzili  anonimowi  alkoholicy  z  Regionu  „Katowice”  oraz  ich  powiernik
klasy A (niealkoholik) Andrzej - kurator sądowy.

Doświadczenia działalności Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Mławie
przekazał Mirek, który jest terapeutą w tej przychodni. W krótkiej prezentacji multimedialnej
pokazał zależności i różnice pomiędzy profesjonalną terapią a Wspólnotą AA. Kierowniczka
Ośrodka Terapii w Mławie opowiedziała o współpracy jej ośrodka z grupami AA w powiecie
mławskim.  Natomiast  dyrektor  MOPS  poinformowała  o  ośrodkach  wsparcia  dla
uzależnionych od alkoholu działających na terenie powiatu mławskiego.

Wspólnotę AA reprezentowała spora grupa osób z Mławy i okolicznych miejscowości. 
Przybyli służebni z Intergrupy „Fara” i Regionu „Warmińsko-Mazurskiego”. Literaturę AA

zaprezentowali  kolporterzy  z  Intergrupy  „Narew”  z  Ostrołęki.  W  kuluarach  uczestnicy

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
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spotkania kontynuowali dyskusję. Szczególnie obleganą osobą był powiernik klasy A Andrzej
z Katowic, który rozmawiał z kuratorami sądowi.

Tekst: Wojtek&red

Region „Białystok”
ul. Pietkiewicza 8b lok.9 15-689 Białystok; e-mail: bialystok  @aa.org.pl ; pik002@aa.org.pl
Telefon kontaktowy: 85 664 17 70 czynny we wtorek, czwartek i niedzielę w godz. 17.00-
21.00 
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Region 
„Katowice”

Region „Katowice”
Intergrupa „Śląska Opolskiego”

Spotkanie informacyjne dla księży w Opolu

Dzięki pomocy księdza Rudolfa Świerca z Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu, w dniu 14
listopada 2015 r. w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach odbyło się spotkanie 
księży, na które zaproszono uczestników Wspólnoty AA z Intergrupy „Opole”. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad dwudziestu księży.

Pytano nas między innymi o istotę anonimowości. Czy Wspólnota AA pomaga 
narkomanom, hazardzistom i innym uzależnionym? W jaki sposób ksiądz mógłby przekonać 
alkoholika pijącego do uczestnictwa w mityngu AA? Czy podobne spotkania informacyjne 
organizujemy również z innymi grupami zawodowymi? 

Uczestnikom spotkania przekazaliśmy broszury i ulotki: „Duchowni pytają o Wspólnotę 
AA”, „Rzut oka na AA”, „44 pytania”, „Czy AA może Ci pomóc?”, „Czy AA jest dla mnie?”. 
Pierwsze dla samych księży, a pozostałe z prośbą, aby poprzez kapłanów, trafiły do 
potrzebujących.

Tekst: Jacek, Marian, Witold – Opole&red 

Intergrupa „Ślaska Opolskiego”
Plac Wolności 2 45–018 Opole; e-mail: slaskoopolska001@aa.org.pl;
Telefon kontaktowy: 731 765 208, czynny codziennie w godzinach 16.00-22.00 

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
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Region „Katowice”

Spotkania  z  kierownikami  penitencjarnymi  Służby  Więziennej  Okręgu
Katowice w dniu 18 grudnia 2015 roku w Katowicach

Ostatnie spotkanie w Inspektoracie Służby Więziennej ze Wspólnotą AA miało miejsce 7
lat  temu  i  zaowocowało  m.in.  tym,  że  dowiedzieliśmy  się  iż  w  czterech  jednostkach
penitencjarnych nie odbywały się mityngi AA, z jakich powodów ma to miejsce i co można
wspólnie wypracować dla lepszej pomocy osadzonych. Otrzymaliśmy również zapewnienie,
że w dwóch Aresztach Śledczych możemy reaktywować grupy AA.

Od kilku miesięcy czekaliśmy na sygnał o spotkaniu i w oparciu o zasadę, że niesiemy
posłanie do Zakładów Karnych zgodnie  z przepisami  i  na  warunkach Służby Więziennej,
otrzymaliśmy „wspaniałe dary”.

Otrzymaliśmy zaproszenie do współuczestniczenia w corocznym spotkaniu siedemnastu
kierowników  penitencjarnych  Zakładów Karnych  i  Aresztów  Śledczych  Służby  Więziennej
Okręgu  Katowice.  Dzięki  temu  mieliśmy  możliwość  podzielenia  się  doświadczeniami
Wspólnoty  AA,  a  następnie  poprosiliśmy  o  podzielenie  się  każdego  przedstawiciela  SW
informacjami czy w jego jednostce odbywają się mityngi  i  czy są jakieś uwagi  dotyczące
naszej współpracy oraz co możemy wypracować w celu efektywniejszego niesienia posłania
AA.

W Okręgu Katowickim Służby Więziennej znajduje się Zakład Karny w Cieszynie i Areszt
Śledczy w Bielsku-Białej,  w związku z czym zaprosiliśmy przyjaciół  z Regionu Galicja na
terenie którego znajdują się te dwie jednostki.

Spikerem był z naszej strony Tomek, który podzielił się doświadczeniem, opowiedział jak
otrzymał posłanie AA w Zakładzie Karnym Jastrzębie-Szeroka, o pracy ze sponsorem „za
murami”. Podziękował on Służbie Więziennej za otrzymaną możliwość oraz za to, że może
nieść posłanie do zakładów karnych prawie od razu po odbyciu wyroku.

Następnie zabrał głos Andrzej Forma, nasz powiernik klasy A, który zawodowo pracuje
jako kurator w sądzie. Kolejny raz słuchając Andrzeja byłem dumny jak przekazuje duchowy
wymiar naszego programu, który pomaga mu w życiu zawodowym i prywatnym, wspaniałe
przykłady pomocy podopiecznym,ale najważniejsze że od ośmiu lat odkąd został zaproszony
do  współpracy  z  AA  poznał  naszą  ideę  pomocy,  tym  którzy  jeszcze  cierpią.  Zachęcał
pracowników Służby Więziennej do jeszcze głębszej współpracy z naszą wspólnotą, bo daje
to wymierne efekty. Jako były koordynator wspólnoty AA w Zakładach Karnych i Aresztach
Śledczych  opowiedziałem,  że  od kiedy  mamy możliwość niesienia  posłania  do  Zakładów
Karnych  jesteśmy  przykładem  dla  innych  krajów  ponieważ  mamy  "otwarte  drzwi"  do
wszystkich  jednostek.  Pamiętamy  jednak  o  tym,  że  nie  byłoby  tego  gdybyśmy  nie
wypracowali spotkań ze Służbą Więzienną takich jak w tym dniu i nie dbali o organizację
cyklicznych spotkań z kadrą więzienną w Ośrodkach Szkoleniowych Służby Więziennej w
Kaliszu-Szczypiornie  i  Kulach  k/Częstochowy.  Opowiedziałem  również  o  coraz  większej
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możliwości sponsorowania nie tylko w Zakładach Karnych,ale również Aresztach Śledczych.
Jako  przykład  podałem  zgodę  dyrektora  Aresztu  Śledczego  w  Katowicach  na  spotkania
indywidualne. Poprosiliśmy również o możliwość sponsorowania we wszystkich jednostkach
Okręgu, co zostało przyjęte pozytywnie.

Koordynator regionalny ds. kontaktów AA z Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi -
Paweł  powiedział,  że  we  wszystkich  jednostkach  penitencjarnych  odbywają  się  mityngi.
Przypomniał, że do naszego Regionu AA „Katowice” wchodzi również Okręg Opolski Służby
Więziennej,  podziękował  za  współpracę  i  za  to  jesteśmy  zapraszani  na  spotkania,  np.
coroczne Jasełka w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Łącznik z Aresztem Śledczym w Katowicach – Bogdan, podkreślił wieloletnią współpracę z
kierownikiem  penitencjarnym  tej  jednostki.  Podziękował  za  szybkie  uaktualnienie  list
kontaktowych oraz za możliwość przekazania literatury AA do bibliotek.

Łącznik  z  Intergrupy  „Zagłębiowsko-Jurajskiej”  -  Tadek  powiedział  o  znaczeniu  list
pierwszego kontaktu po „opuszczeniu murów” przez skazanych, którzy chcą żebyśmy na nich
czekali, być może zaprowadzili na mityng lub zawieźli na dworzec, skąd mogliby dotrzeć do
miejsca zamieszkania. Jednak istotą sprawy jest żeby poinformować służebnych w innych
miejscowościach,  którzy  mogą  poświęcić  swój  czas  i  sponsorować  przyjaciela,  który
niejednokrotnie  po  wielu  latach  „za  kratami”  znajduje  się  w  innej  rzeczywistości,  a  sam
przejazd okazuje się dużą pokusą.

Przyjaciele  z  Intergrupy  „Podbeskidzie”  mówili  jak  wygląda  współpraca  ze  Służbą
Więzienną  w Zakładzie Karnym w Cieszynie oraz Areszcie Śledczym w Bielsku - Białej.
Podziękowali za możliwość uczestniczenia w tak ważnym spotkaniu i obiecali, że przekażą te
doświadczenia w Regionie Galicja.

Przekazaliśmy  wszystkim  kierownikom  penitencjarnym  zestaw  ulotek,  kalendarze  oraz
notatkę z ostatnich warsztatów niesienia posłania do zakładów karnych i aresztów śledczych,
które odbyły się w Supraślu. Wśród uczestników tych warsztatów był m.in. p. Moczydłowski,
były szef więziennictwa, który współtworzył tzw. „otwarte drzwi” dla AA w zakładach karnych i
aresztach  śledczych  oraz  p.  Lenczuk  nowo  wybrany  dyrektor  służb  penitencjarnych.  W
warsztatach w Supraślu wzięło udział kilkudziesięciu pracowników służby więziennej z całej
Polski,  którzy wypowiadali  się  m.in.  o potrzebie organizowania mityngów AA i  ważnej  roli
sponsorowania  w  zakładach  penitencjarnych.  Mówili,  że  mają  mniej  pracy,  bo  osadzeni
zmieniają się na lepsze. Czy potrzebujemy lepszej rekomendacji?

Z kierownikami umówiliśmy się na następne spotkanie. Podkreślono konieczność stałego i
regularnego kontaktu łączników i koordynatorów AA ze służbami penitencjarnymi.

Tekst: Mirek&red

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Region „Katowice”

Planowane spotkania dla profesjonalistów w pierwszym kwartale 2016 r.

Intergrupy (Śląska, Silesia, Katowice oraz Karliczek) przy współpracy z Regionem „Katowice”
w pierwszym kwartale tego roku planują przeprowadzić spotkania informacyjno – spikerskie
dla pracowników urzędów następujących miast: Katowice, Zabrze, Bytom, Jastrzębie-Zdrój,
Wodzisław Śląski, Rybnik oraz powiatu lędzińsko – bieruńskiego.
Planowane  są  również  spotkania  dla  środowisk  zawodowych,  takich  jak:  kuratorów,
pracowników MOPS-ów, pedagogów, Policji, Straży Miejskiej, pracowników Izb Wytrzeźwień,
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodków Leczenia Uzależnień.

Tekst: delegat do Komisji Informacji Publicznej SK AA* Regionu „Katowice”

*SK AA – Służba Krajowa Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

Region „Katowice”
ul. Warszawska 6 p. 202 40–016 Katowice; e-mail: katowice@aa.org.pl ; pik001@aa.org.pl
Telefon kontaktowy: 32 725 74 04, czynny w poniedziałek i środę w godz. 17.00-20.00 

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Region „Lublin”

Region „Lublin”

Podsumowanie najważniejszych działań zespołów informacji publicznej 
intergrup Regionu „Lublin” w roku 2015

W  dniu  16  maja  2015  roku  w  Leśnej  Podlaskiej  odbyły  się  regionalne  warsztaty  w
temacie:  ,,Niesienie  posłania  przy  pomocy  naszych  przyjaciół  -  Profesjonalistów”.
Organizatorem warsztatów był Region AA „Lublin”. Prowadzącymi byli zaproszeni goście z
Intergrupy ,,Zielonogórska”. Wraz z nimi przyjechała powierniczka klasy ,,A” Wspólnoty AA w
Polsce, Pani Renata Teodorczyk, która jest Pełnomocnikiem Prezydenta Zielonej Góry ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  oraz Krystyna,   przedstawicielka  Wspólnoty  Al-
Anon.  Uczestnikami  spotkania  byli  profesjonaliści,  przedstawiciele  różnych  zawodów  i
instytucji,  m.in.  terapeuci,  członkowie  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,
duchowni, pedagodzy i inni. Obecna była przedstawicielka Starosty powiatu Biała Podlaska,
Pani  Anna  Jureczek.  Wspólnotę  Anonimowych  Alkoholików  reprezentowali  przyjaciele  z
intergrup „Chełmska”, „Zamojska”, ,,Powiśle”, ,,Podlasie” a także z Regionu „Radom”. Liczba
uczestników wynosiła ok. 60 osób.

Intergrupa ,,Chełmska”
W dniu 16 stycznia w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Woli Uhruskiej odbyło się spotkanie

informacyjne  z  młodzieżą  tej  szkoły.  W  spotkaniu  uczestniczyło  50  uczniów  oraz  troje
nauczycieli.

W  dniach  10-15  marca  osoby  z  Zespołu  Informacji  Publicznej  dostarczyły,  po
wcześniejszym uzgodnieniu, literaturę AA do Biblioteki Publicznej w Chełmie.

W  dniach  20-25  czerwca  rozniesiono  ulotki  informacyjne  oraz  plakaty  ze  znakiem
zapytania  i  numerem  telefonu  Punktu  Informacyjno-Kontaktowego  Intergupy  „Chełmskiej”
(518  757  967,  telefon  czynny  codziennie  w  godzinach  18-21)  do  aptek,  przychodni
lekarskich,  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  (MOPR),  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej (MOPS) i kościołów. 

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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W  dniu  5  lipca  przeprowadzono  rozmowę  z  kuratorami  rodzinnymi  celem  nawiązania
współpracy i przeprowadzenia spotkania informacyjnego. 

W  sierpniu  wznowiono  akcję  roznoszenia  ulotek  do  aptek,  kościołów,  przychodni
lekarskich,  MOPR,  MOPS  na  terenie  działania  Intergrupy  w  Chełmie,  Woli  Uhruskiej,
Włodawie, Krasnystawie i Hańsku.
Intergrupa „Chełmska”
ul. Reformacka 24 22-100 Chełm; e-mail: chelmska007@aa.org.pl 
Telefon kontaktowy:  518 757 967 czynny codziennie w godz. 18.00 - 21.00 

Intergrupa ,,Podlasie”
W dniu 24 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla kuratorów zawodowych z I Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Spotkanie prowadziły 
cztery osoby z Zespołu Informacji Publicznej Intergrupy „Podlasie”. 
W dniu 10 kwietnia w Stoczku Łukowskim odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników
miejscowych instytucji. 

W dniu 17 marca przeprowadzono spotkanie informacyjne dla dzielnicowych Komendy 
Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Czworo uczestników Wspólnoty AA przybliżyło 
funkcjonariuszom zasadę działania AA, omówiło w skrócie program Dwunastu Kroków oraz 
sposób kontaktowania się z AA.
Grupa „Otwarte Drzwi” zorganizowała spotkanie informacyjne dla uczniów Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.
Co 2 tygodnie na oddziale odwykowym w Łukowie prowadzone są spotkania informacyjne dla
pacjentów. Uczestnicy AA dzielą się doświadczeniem, przekazują pacjentom ulotki i literaturę 
AA.

Przygotowane jest spotkanie informacyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Łukowie oraz 
instytucji działających na ich terenie (policja, kuratorzy, duchowieństwo itp.)
W wyniku przeprowadzonych rozmów z kierownictwem oddziałów odwykowych w Radzyniu, 
Łukowie, Suchowoli organizowane są tam mityngi spikerskie (tzw. „dialogi”). Prowadzone są 
rozmowy o podobnych działaniach w Oddziale Odwykowym w Parczewie.
Grupy z Łukowa i okolic wydrukowały wizytówki z wykazem mityngów w najbliższej okolicy. 
Wizytówki są rozdawane w różnych instytucjach. Grupy AA z terenu Intergrupy ,,Podlasie” 
indywidualnie prowadzą akcje plakatowania i roznoszenia ulotek na swoim terenie.

Intergrupa „Podlasie”
Pl. Narutowicza 2 21-400 Łuków; e-mail: podlasie007@aa.org.pl 

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Intergrupa ,,Powiśle”
W minionym okresie intergrupa przeprowadziła spotkania informacyjne dla:

pracowników  Ośrodka  Terapii  Uzależnień  w  Rozwadowie  (spotkania  odbywają  się
cyklicznie),  kuratorów  w  Kraśniku,  Urzędu  Miasta  Dęblin  (w  spotkaniu  uczestniczyli
nauczyciele  szkół  średnich  oraz  pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
[MOPS]),  kuratorów z  Puław, księży  z  parafii  z  Puław, pacjentów Poradni  Odwykowej  w
Puławach,  pracowników  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  (PCPR)  w  Puławach,
słuchaczy  i  nauczycieli  Medycznego  Studium  Zawodowego  w  Puławach,  pracowników
Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.

Informacja  o  spotkaniach  AA  ukazała  się  na  portalu  internetowym  Urzędu  Miasta  w
Puławach (http://www.um.pulawy.pl) oraz w puławskiej telewizji kablowej.

Rozwieszono  plakaty  informacyjne  o  AA  w  blokach  komunalnych  (Nieruchomości
Puławskie) oraz w autobusach MZK Puławy.

Ulotki i wizytówki z wykazem mityngów w okolicy przekazano m.in. do: Centrum Interwencji
Kryzysowej,  Wodociągów  Puławskich,  Monaru  w  Puławach,  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej,  PCPR w Puławach,  Zakładu  Usług  Komunalnych,  Poradni  Odwykowej  w
Puławach, MZK Puławy, dziekana i księży z parafii  w Puławach, Gminy Puławy, MOPS w
Puławach,  Urzędu  Miasta  w  Dęblinie  oraz  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  (SOR)  w
Kraśniku.

Intergrupa „Powiśle”
ul. 1-go maja 15 24-320 Poniatowa ; e-mail: powisle007@aa.org.pl 
Telefon kontaktowy: 733 766 464 czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 19.00 - 20.00 

Intergrupa ,,Zamojska”
Wiosną  2015  roku  uczestnicy  Zespołu  Informacji  Publicznej  Intergrupy  AA „Zamojska”

odwiedzili prawie 100 aptek. Kierownicy aptek wyrazili zgodę na rozkładanie naszych ulotek
w ich placówkach. Co trzy miesiące wykładamy w aptekach ulotki oraz spisy mityngów. W ten
sposób w 2015 roku przekazaliśmy do aptek około 5 tysięcy ulotek.

Zespół nawiązał kontakt  z duszpasterzem trzeźwości  Diecezji  Zamojsko-Lubaczowskiej.
Zostaliśmy zaproszeni do Katolickiego Radio Zamość, gdzie od września 2015 roku bierzemy
udział w audycjach, dając świadectwo trzeźwości AA słuchaczom tej stacji radiowej.

Zespół Informacji Publicznej przeprowadził również spotkanie informacyjne dla Miejskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim oraz MOPS
i GOPS w Biłgoraju. Nawiązaliśmy kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (OPR) w
Zamościu.  W  spotkaniu  informacyjnym  dla  I  Zespołu  Kuratorskiej  Izby  Sądowej
Wykonującego  Orzeczenia  w  Sprawach  Karnych  i  II  Zespołu  Kuratorskiej  Izby  Sądowej
Wykonującego Orzeczenia  w Sprawach Rodzinnych  i  Nieletnich  w Sądzie  Rejonowym w

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Zamościu wzięło udział 25 kuratorów. Uczestnikom spotkania przekazano 775 ulotek.
W ramach informacji  publicznej  Grupy AA: ,,Jest  Sposób”,  ,,Nowe Życie”,  ,,Roztocze”  i

,,Iskra” opracowały i wydrukowały 2 tys.  wizytówek. Grupa AA ,,Serce” rozniosła plakaty i
ulotki do MZK.

Zespół Informacji Publicznej prowadzi również rozmowy na temat spotkań informacyjnych
dla Straży Miejskiej w Zamościu, dla gminnego OPR oraz w Sądzie Okręgowym w Zamościu.
Miesięcznik  „Na  Zdrowie”,  który  trafia  do  środowiska  lekarskiego  w  nakładzie  1000
egzemplarzy,  opublikował  artykuł  z  informacją  o  AA.  Prowadzone  są  rozmowy  o
zamieszczeniu informacji  o  AA w dodatku  do tygodnika „Niedziela”.  Uczestnicy Intergrupy
„Zamojska”  roznoszą  wizytówki  do  lekarzy  rodzinnych,  kuratorów,  księży,  pracowników
szpitali, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji.

Intergrupa „Zamojska”
ul. Partyzantów 5 22-400 Zamość  ; e-mail: zamojska007@aa.org.pl 
Telefon kontaktowy: 797 494 960  czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 16.00 - 19.00 

Tekst: służby regionu i intergrup&red

Region „Lublin”
Intergrupa „Podlasie”

Grupy AA z Łukowa
Spotkanie w Ośrodku Terapii Uzależnień w Łukowie w dniu 5 lutego 2016 
roku.

Spotkanie zorganizowały grupy AA z terenu Łukowa przy wsparciu służb Intergrupy AA
„Podlasie” Regionu Lublin. Współorganizatorami i gospodarzami spotkania byli Urząd Miasta
Łukowa i Oddział Terapii Uzależnień w Łukowie.

Wzięło w nim udział troje uczestników Wspólnoty AA, dwie przedstawicielki Wspólnoty Al-
Anon, wystąpiło również dwóch profesjonalistów.

Goście  reprezentowali  takie  zawody  jak:  terapeuci  uzależnień,  psychiatrzy,  kuratorzy
zawodowi,  pracownicy  miejskiej  i  gminnych  Ośrodków  Pomocy  Społecznej,  policji  i
duchowieństwa  oraz  członkowie  miejskiej  i  gminnych  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych. W charakterze obserwatorów uczestniczyła też miejscowa grupa AA i pacjenci
Ośrodka Terapii Uzależnień w Łukowie. 

Spotkanie rozpoczęła prowadząca spotkanie uczestniczka Wspólnoty AA. Podziękowała
przedstawicielom  Miasta  Łukowa  i  Oddziału  Terapii  Uzależnień  (OTU)  za  pomoc  w

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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organizacji spotkania. 
W  imieniu  Urzędu  Miasta  Łukowa  głos  zabrała  Pełnomocnik  Burmistrza  ds.

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Pani  Izabela  Telacha-Janaszek.  Podziękowała
wspólnocie za inicjatywę i działanie. Omówiła przedsięwzięcia Urzędu Miasta w dziedzinie
profilaktyki i leczenia uzależnień.

Ordynator Oddziału Terapii Uzależnień w Łukowie Pana Doktor Jerzy Kamiński mówił o
bardzo dobrej współpracy OTU ze Wspólnotą AA. Wspomniał o organizowanych na oddziale
mityngach  i  tzw.  ,,dialogach”,  rodzaju  mityngu  spikerskiego.  Przekazał  podstawowe
informacje o chorobie alkoholowej i jej poszczególnych etapach. Mówił o zachęcaniu swoich
pacjentów  do  kontynuacji  zdrowienia  w  ramach  Wspólnoty  AA  po  zakończeniu  terapii
zamkniętej.

Omówiono zawartość strony internetowej AA. Przedstawiono jej najważniejsze elementy,
jak np. wyszukiwarkę mityngów, kontakty, możliwość korzystania z infolinii i dyżuru on-line.
Poinformowano  o  istnieniu  zespołów  12-go  Kroku  oraz  sposobie  korzystania  z  pomocy
zespołu, aby zapewnić swojemu podopiecznemu pierwszy kontakt ze Wspólnotą AA. Przy
omawianiu działu strony internetowej pt. „Dla  profesjonalistów” zwrócono uwagę na sposób
wyszukiwania grup, które potwierdzają pieczątką uczestnictwo w mityngu AA.

Zaprezentowano biuletyn ,,Wieści z AA” i dołączone do niego ankiety. Przekazano prośbę
zespołu  ds.  ,,Wieści  z  AA”  o  dzielenie  się,  na  łamach  biuletynu,  doświadczeniem  ze
współpracy z AA. 

Na  zakończenie  spotkania  głos  zabrał  Diecezjalny  Duszpasterz  Trzeźwości,  terapeuta
uzależnień Ks. Andrzej Kieliszek. Bardzo ceni sobie Wspólnotę AA. Podziwia jej działanie w
niesieniu  posłania.  Mówił  o  roli  programu  Dwunastu  Kroków  w  kształtowaniu  się
nowoczesnych programów terapeutycznych. Wspomniał o projekcie ,,Minnesota”,  który był
próbą  zastosowania  programu  AA  w  terapii  uzależnień.  Bardzo  pozytywnie  ocenił
obowiązującą  w  AA koncepcję  Siły  Wyższej  (Boga).  Brak  Jego  precyzyjnego  określenia,
pozwala na akceptacje wspólnoty przez osoby różnych wyznań, również przez tych, którzy
określają  się  jako  niewierzący, czy  nie  związani  z  żadnym kościołem.  Rolę  wspólnoty  w
procesie  zdrowienia,  również  po  zakończeniu  terapii  profesjonalnej,  określił  jako
,,niezastąpioną”. W jego opinii słowa, że ,,Wspólnota AA jest największym darem Boga dla
ludzi XX wieku” nic nie straciły ze swej aktualności w wieku następnym.

Tekst:  delegat  do Komisji Informacji Publicznej SK AA* Regionu „Lublin”

*SK AA – Służba Krajowa Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

Region „Lublin”
ul. Bazylianówka 85 20-144  Lublin    ; e-mail: lublin@aa.org.pl   pik007@aa.org.pl 
Telefon kontaktowy:   81 563 10 82 czynny w poniedziałek i piątek  w godz. 17.00 - 19.00 

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Region „Łódź”

Region „Łódź”

Sieradz - warsztat Informacji Publicznej Regionu „Łódź” 

W dniu 10 stycznia 2016 roku w Sieradzu odbył się warsztat Zespołu Informacji Publicznej
Regionu „Łódź”, w którym uczestniczyli profesjonaliści przyjaciele AA niealkoholicy.

W pierwszej części głos zabrali: Dagmara, psycholog z Zakładu Karnego (ZK) z Sieradza i
Michał,  terapeuta  z  Pęczniewa.  Wypowiedzi  przybliżyły  nam  sposób,  w  jaki  nasi  goście
uzyskali  wiedzę na temat uzależnień,  a przede wszystkim, w jaki  sposób dotarła do nich
informacja o Wspólnocie AA.

Główne spostrzeżenia zawarte w ich wypowiedziach:
- Program Dwunastu Kroków AA nie jest konkurencją dla terapii, wręcz przeciwnie, stanowi

jej uzupełnienie, a w chwili gdy terapia kończy się – jest  wspaniałym sposobem na życie i
rozwój duchowy.

- Alkohol bywa przyczyną około 80% przestępstw popełnianych przez osadzonych w ZK.
Uczestniczenie  w  mityngach  jest  dla  nich  szansą,  że  po  wyjściu  z  zakładu  karnego  nie
powrócą na drogę przestępstwa.

-  Mityngi  informacyjne są  bardzo ważne.  Niestety  wiedza na temat  Wspólnoty  AA jest
znikoma nawet  w środowisku,  które  z  racji  wykształcenia  zawodowego powinno  ją  mieć.
Takie mityngi potrafią „otworzyć oczy” wielu osobom.

-  Dla  osadzonych  w  ZK  kontakt  z  osobami  ze  Wspólnoty  AA jest  wyjątkowy. Przede
wszystkim Anonimowi Alkoholicy są osobami spoza systemu penitencjarnego. Bardzo dobrze
znają problem alkoholowy, gdyż go doświadczyli. Dlatego są postrzegani przez osadzonych
jako osoby autentyczne i wiarygodne.

- Istotne jest, aby uświadomić sobie, że Program Dwunastu Kroków może być sposobem
na życie nie tylko dla alkoholików, ale dla każdej grupy społecznej.

Pytania do profesjonalistów:

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
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1. Czy Zakłady Karne umożliwiają osadzonym indywidualną pracę ze Sponsorem? 
Jak każda nowość, współpraca taka traktowana jest bardzo ostrożnie. Głównie ze względu
na  trudny  charakter  miejsca  spotkań  i  samych  osadzonych.  Tego  typu  działanie

(Sponsorowanie w ZK) wymaga wcześniejszych uzgodnień z administracją ZK.

2.  Jakie  wskazówki  AA mogą uzyskać od profesjonalistów w temacie  wspólnych
kontaktów i współpracy?

Jest wiele możliwości współpracy na różnych poziomach. Warto jednak pamiętać o kilku
sprawach:

-  Podtrzymywanie  kontaktów.  Jednorazowa  informacja  po  jakimś  czasie  umiera  i  nie
spełnia swojej roli. Tylko systematyczny kontakt zapewni efekt.

- Poszerzanie zakres grup zawodowych, z którymi nawiązujemy kontakt. Możliwości jest
wiele np.: policja, straż pożarna, służba więzienna, lekarze, duchowni.

-  Dobrą  tradycją  jest  organizowanie  corocznych  spotkań  z  profesjonalistami  w  formie
wyjazdowej.

- Wspólnota AA powinna być inicjatorem kontaktów z innymi. Są to działania, które nie od
razu przynoszą efekt. Jest to praca wymagająca cierpliwości, systematyczność i wytrwałość.
Zamiast nachalności warto postawić na pogodę ducha, czasem humor i dowcip. Dobrze jest
szukać nowych dróg, które pozwolą dotrzeć do kolejnych grup zawodowych, związanych w
swej pracy z osobami uzależnionymi.

Wypowiedzi Anonimowych Alkoholików:

- Wiele osób trafiło do AA dzięki informacji uzyskanej od terapeutów. Dlatego współpraca z
profesjonalistami jest dla Wspólnoty bardzo ważna.

-  Istnieją  kontrowersji  czy Zespołu  Informacji  Publicznej  swoim działaniem nie narusza
zasady  anonimowości.  Jednak  z  wypowiedzi  wynikało,  że  można  uniknąć  „łamania
anonimowości” i jednocześnie przekazywać rzetelną informację na temat Wspólnoty AA. 

- Doświadczenie pokazuje, że nawiązując współpracę z innymi trafiamy na różnych ludzi –
tych bardziej i  tych mniej nam (Wspólnocie AA) przychylnych. Nie powinniśmy się zrażać.
Nasz praca powinna być systematyczna i wytrwała. Szukanie nowych dróg i osób to recepta
na poszerzanie współpracy.

Część 2 - Temat: Wyciągnięta pomocna dłoń AA

Wielu AA uważa, że Informacja Publiczna jest zbędna. Jedynie poprzez własny przykład i
konsekwencje w działaniu możemy wpłynąć na zmianę takiego myślenia. 

Aby  zachowywać  anonimowość  na  mityngu  informacyjnym  na  swoim  terenie  warto
zapraszać  jako  spikerów  osoby  z  innych  miejscowości.  Podejmując  nowe  kontakty  z
profesjonalistami  należy  wziąć  pod  uwagę  nasze  możliwości,  czy  będziemy  w  stanie

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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kontynuować i rozwijać współpracę. Często zdarza się, że brakuje osób do niesienia posłania
w  dane  miejsca.  Bardzo  ważnym  jest,  aby  na  danym  terenie  dobrze  funkcjonowała
koordynacja  kontaktów  AA  z  innymi,  aby  unikać  sytuacji  kiedy  różne  osoby  ze  strony
Wspólnoty kontaktowały się z tymi samymi profesjonalistami lub instytucjami.

Zespoły  informacji  publicznej,  szczególnie  te  sąsiadujące  ze  sobą,  powinny  ściśle
współpracować i wzajemnie się wspierać w działaniach.

Tekst: służby regionu

Region „Łódź”
ul. Więckowskiego 13 II piętro 90-721 Łódź; e-mail: lodz@aa.org.pl   pik006@aa.org.pl 
Telefon kontaktowy: 42 632 44 77 czynny codziennie w godz. 18.00 - 20.00 

Intergrupa „Ziemia Sieradzka”

Podsumowanie pracy Zespołu Informacji Publicznej i Współpracy z innymi
Intrergrupy Ziemia Sieradzka w 2015 r.

Rok  2015  służby  informacji  publicznej  Intergrupy  „Ziemia  Sieradzka”,  rozpoczęły  od
zorganizowania Warsztatów Informacji Publicznej Regionu „Łódź”, które odbyły się11 stycznia
2015 roku w Sieradzu.

Następnie  na  lutowym  spotkaniu  Intergrupy,  ustalono  potrzebę  regularnych
comiesięcznych  spotkań  informacyjnych  w  Szpitalu  Psychiatrycznym  w  Warcie.  Po
konsultacjach  z  kierownictwem  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień  w  Warcie  uzgodniono,  że
spotkania informacyjne będą się odbywać w każdą pierwszą środę miesiąca.

W  dniu  14  czerwca  2015  roku  na  zaproszenie  Wyższej  Szkoły  Humanistyczno-
Ekonomicznej w Sieradzu odbyło się spotkanie informacyjne dla słuchaczy tej szkoły, którzy
studiują na kierunku "Bezpieczeństwo Wewnętrzne". Ze względu na duże zainteresowanie i
bardzo dobrą współpracę z wykładowcami spotkania będą kontynuowane co rok. 

Od kwietnia 2015 roku rozpoczęła się seria spotkań informacyjnych dla słuchaczy Szkoły
Policyjnej w Sieradzu. Odbyły się dwie tury spotkań, tj. 14 i 28 kwietnia oraz 28 września i 05
października. 

W  dniu  8  lipca  zorganizowano  spotkanie  informacyjne  dla  osadzonych  w  sieradzkim
Zakładzie Karnym. Było to pierwsze takie spotkanie dla osadzonych. Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem. Kierownictwo Zakładu Karnego zadeklarowało chęć organizowania
takich spotkań w przyszłości.

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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W ciągu roku Zespół Informacji Publicznej odbył dwa spotkania robocze (zadaniowe). W
dniu  14 kwietnia  2015  roku postanowiono  uruchomić dla  intergrupy  telefon  informacyjno-
kontaktowy i zorganizować, związane z tym wydarzeniem, warsztaty tematyczne.

Warsztaty odbyły się 4 sierpnia. Ustalono, że będą one organizowane cyklicznie, raz na
rok. Na kolejnym roboczym spotkaniu, które odbyło się 20 września w Sieradzu utworzono
listę  dyżurnych,  opracowano  grafik  dyżurów  oraz  wybrano  koordynatora  dyżurów  przy
telefonie  informacyjno-kontaktowym  intergrupy.  Ponadto  omówiono  szczegóły  służby
dyżurnego przy telefonie,  zaakceptowano projekt  ulotek i  pieczątki  adresowej z numerem
telefonu informacyjno-kontaktowego (tel. kom. 667 881 977).

Warto  też  dodać,  że  w  dniach  24-26  kwietnia  2015  roku  w  Ślesinie  odbyło  się
Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół  AA, w którym z naszej Intergrupy wzięły udział  cztery
osoby,  tj.:  Marta  z  Warty  -  nasza  pierwsza  intergrupowa  powierniczka  klasy  A
(niealkoholiczka) oraz przyjaciele AA niealkoholicy, Krystyna i Agnieszka z łódzkiej Policji  i
Michał - terapeuta z Pęczniewa.

Tekst: służby intergrupy&red

Intergrupa „Ziemia Sieradzka”
ul. Krakowskie Przedmieście 12/01; 98-200 Sieradz; e-mail: ziemiasieradzka006@aa.org.pl
Telefon kontaktowy: 667 881 977 czynny codziennie w godz. 18.00 - 22.00 

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
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Region
„Warmińsko-

Mazurski”

Intergrupa „Jaskółka Kętrzyn”

Spotkanie w Urzędzie Miasta w Węgorzewie

24 września 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Węgorzewie odbyło się spotkanie dla
pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  (MOPS),  pedagogów  szkolnych,
kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji i pracowników Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych (GKRPA).

Spotkanie zorganizowali i poprowadzili uczestnicy Zespołu Informacji Publicznej Intergrupy
„Jaskółka Kętrzyn” oraz powiernik klasy A pan Władysława Bratko. 

Tematem  spotkania  było  „Poszukiwanie  optymalnego  modelu  współdziałania
profesjonalistów i zdrowiejących alkoholików z lokalnych grup AA”

W wymianie poglądów i doświadczeń towarzyszyły poniższe tematy:
Możliwości  i  trudności  we  współpracy  pomiędzy  miejscowymi  grupami  AA  a

profesjonalistami (na podstawie doświadczenia).
Trudna rola mediatora, między uzależnionymi a środowiskiem zdrowienia w grupach AA. 
Doświadczenia we współdziałaniu - moje sukcesy i porażki.

Tekst: służby intergrupy

Intergrupa „Jaskółka Kętrzyn”
ul. Zamkowa 5  11-400 Kętrzyn; e-mail: jaskolka008@aa.org.pl

Region „Warmińsko-Mazurski”
ul. Kołobrzeska 32B/38  10-432 Olsztyn; e-mail: warminsko-mazurski@aa.org.pl

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Region „Warta”

Region „Warta”

Intergrupa „Zielonogórska”

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

9 listopada 2015 roku spotkaliśmy się z panem Sławomirem Kulczyńskim – Dyrektorem
Departamentu  Infrastruktury  Społecznej  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa
Lubuskiego.  W  spotkaniu  uczestniczyli:   Bogusław  Zaraza,  kierownik  Wydziału  ds.
Społecznych,  Renata  Teodorczyk,  powierniczka  klasy  A  Wspólnoty  Anonimowych
Alkoholików, Waldemar, powiernik Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, Marek i  Tomek z
Komisji Informacji Publicznej Intergrupy „Zielonogórskiej”. 

Rozmawialiśmy  o  możliwości  współpracy  Wspólnoty  AA  z  Urzędem  Marszałkowskim.
Ustaliliśmy,  że  na  początku  2016  roku  Urząd  Marszałkowski  zorganizuje  szkolenie  dla
członków  gminnych  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  pełnomocników  i
koordynatorów Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W trakcie tego szkolenia przedstawiciele Wspólnoty AA poprowadzą spotkanie informacyjne. 

Zaplanowane są dwa szkolenia w województwie lubuskim. Zależy nam, by jak największe
grono osób mających kontakt z osobami, które dotyka problem alkoholowy miało wiedzę o
wspólnocie, sposobach i zasadach jej działania oraz mogło nawiązać bezpośredni kontakt z
uczestnikami  AA.  Zostaliśmy  przyjęci  z  życzliwością.  Gospodarze  spotkania  byli
zainteresowani  współpracą.  Jesteśmy  dobrej  myśli  i  pełni  nadziei,  że  dzięki  naszym
działaniom  pomożemy  innym  alkoholikom.  Do  spotkania  doszło  dzięki  osobistemu
zaangażowaniu naszej powierniczki klasy A  Renaty Teodorczyk.

Tekst: Renata Teodorczyk, powierniczka klasy A SK AA &Waldemar, powiernik SK AA*

*SK AA – Służba Krajowa Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Intergrupa „Zielonogórska”
ul. Drzewna 13 65-431 Zielona Góra  ; e-mail: zielonogorska010@aa.org.pl
Telefon kontaktowy:  666 555 064 czynny całą dobę

Region „Warta”
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28 A 60 - 841 Poznań ; e-mail: warta@aa.org.pl  
pik010@aa.org.pl
Telefon kontaktowy: 61 853 16 16 czynny codziennie w godz. 18.00 – 22.00

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Region
„Zachodniopomorski”

Intergrupa „Port”

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Gryficach

W dniu 10 listopada 2015 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Gryficach odbył się
mityng informacyjny zorganizowany przez Intergrupę „Port”.

W spotkaniu  uczestniczyli  przedstawiciele  różnych instytucji,  m.in.:  Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Policji, mediów lokalnych oraz
pedagodzy, kuratorzy sądowi i dyrektorzy szkół. Obecni byli również Burmistrz Gminy Gryfice
i  Przewodniczący  Rady  Miejskiej.  Spotkanie  prowadzone  było  zgodnie  z  przyjętym
scenariuszem.  W części  dyskusyjnej  zadawano pytania.  Chęć podjęcia  współpracy  z  AA
zadeklarowali  przedstawiciel  Policji  i  kuratorzy  sądowi.  Dużym  zainteresowaniem  gości
cieszyła się literatura AA.

W nagłośnieniu spotkania pomogły lokalne media (prasa, portal internetowy oraz lokalna
telewizja).  Nasi  przyjaciele  wzięli  udział  w audycji  radiowej  z  cyklu  "stop  uzależnieniom".
Dzięki temu informacja o AA skutecznie dotarła do lokalnej społeczności.

Tekst: Radek&red

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Intergrupa „Port”

Spotkanie w Zakładzie Karnym w Koszalinie

Dnia  11  grudnia  2015  roku  w  koszalińskim  więzieniu  przy  ul.  Strefowej  odbyło  się
spotkanie  informacyjne,  które  zorganizowała  Intergrupa  „Port”  we  współpracy  z
Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie.

W  spotkaniu  uczestniczyli  osadzeni,  którzy  odbywają  terapię  na  tutejszym  oddziale
uzależnień.  Zaproszono  na  nie  również  rodziny  osadzonych,  terapeutów,  Kierownika
Inspektoratu w Szczecinie,  przedstawicieli  Zakładów Karnych (ZK) z Koszalina,  Stargardu
Szczecińskiego, Szczecina i Wierzchowa. W sumie w spotkaniu brało udział ponad 100 osób.

Spotkanie z osadzonymi trwało przeszło dwie godziny. Osadzeni zadawali pytania.
Po  spotkaniu  z  osadzonymi,  uczestnicy  z  tzw.  „wolności”  spotkali  się  z  kierownikiem
tutejszego oddziału uzależnień. Na spotkaniu tym omawiano zmiany w podejściu do AA przez
Służbę  Więzienną.  Poruszono  również  mniej  miłe  aspekty  współpracy.  Mówiono  o
problemach z organizowaniem spotkań AA w więzieniach oddalonych od dużych miast np.
Zakład Karny Wierzchowo i  Zakład  Karny Czarne.  W tych ośrodkach nie  ma chętnych z
„wolności” do uczestniczenia w mitingach. 

Tekst: Michał&red

Intergrupa „Port”
ul. Czarneckiego 1d/9 78 - 100 Kołobrzeg; e-mail: port011@aa.org.pl 

Region „Zachodniopomorski”
pl. Ofiar Katynia 1 70 - 452 Szczecin; e-mail: zachodnio-pomorski@aa.org.pl  
pik011@aa.org.pl
Telefon kontaktowy: 511 050 129 czynny codziennie w godz.8.00 do 22.00

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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Od Redakcji

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce zwraca się z 
propozycją udziału w realizowanym przez nas projekcie wydawniczym.

Projekt ten ma na celu podzielenie się doświadczeniem, jak stosuje Pan/ Pani Program 
Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików w swojej pracy zawodowej z osobami 
uzależnionymi?
Jak by Pani lub Pan zarekomendował program AA i jego znaczenie w utrzymaniu 
trzeźwości?

Prosimy o napisanie tekstu, który zamieścimy w przygotowywanej przez nas pozycji 
wydawniczej dotyczącej współpracy profesjonalistów ze Wspólnotą Anonimowych 
Alkoholików.

Na wszystkie pytania związane z projektem i działalnością Wspólnoty Anonimowych 
Alkoholików odpowiemy - tel. (22) 828-04-94, e-mail wiesci@aa.org.pl 

Anonimowi Alkoholicy bardzo wiele zawdzięczają profesjonalistom, którzy od początków AA,
sięgających 1935 roku, okazują nam przyjaźń i wsparcie.

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI Z AA” ukazuje się pod patronatem Rady
Powierników i Komisji Informacji Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w 
Polsce.

Adres korespondencji e-mail wiesci@aa.org.pl

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dalszą współpracę.

Kolegium redakcyjne „Wieści z AA”

Redaktorzy wydania: A&M

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów „WIEŚCI z AA” ukazuje się pod patronatem Rady Powierników i Komisji Informacji
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Adres redakcji e- mail   wiesci@aa.org.pl
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