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KIM JESTEŚMY - PREAMBUŁA
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.

Copyright © by The AA Grapevine, inc;
przedrukowano za zgodą

Szanowni Państwo!

Z radością oddajemy do Państwa rąk kolejny 
numer „Wieści z AA”, biuletynu przeznaczonego 
dla  osób zawodowo stykających się z problemami 
powstającymi na skutek nadużywania  alkoholu.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików od ponad 
siedemdziesięciu lat przynosi i umacnia trzeźwość 
milionom alkoholików na całym świecie, ze 
wspaniałym skutkiem współpracując na tym polu z 
ludźmi, których my w AA nazywamy 
profesjonalistami (lekarzami, terapeutami, osobami 
duchownymi, policjantami, pracownikami opieki 
społecznej, itd.).
Biuletyn „Wieści z AA” ma na celu pogłębienie 
naszej więzi, przekazywanie najważniejszych 
informacji dotyczących działania AA w Polsce
i umacnianie wzajemnych relacji. 
Ich zasadniczym celem jest niesienie pomocy 
wszystkim tym osobom, które cierpią w wyniku 
choroby alkoholowej.
Zapraszamy sympatyków AA do publikowania w 
biuletynie swoich uwag, opinii dotyczących spraw 
związanych z naszą wspólnotą.

Prosimy pisać na tymczasowy adres - 
warszawa@aa.org.pl

Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się 
do jeszcze lepszej współpracy i coraz lepszych 
wyników w leczeniu alkoholizmu.

Serdecznie pozdrawiamy 
–  Redakcja „Wieści z AA" biuletynu informacyjnego 

AA w organizacji

DZIŚ W NUMERZE
● Od redakcji

● Współpraca z PARPA

● Oferta AA !!!  - mityng informacyjny

● na granicy terapii i AA /AA na oddziale detox
  

● przeczytaliśmy w BOX459 / 

WSPÓŁPRACA Z PARPA

         Informacja o spotkaniu z przedstawicielami 
Gmin w Polsce zorganizowana przez PARPA w dniu 
27 października 2006 w Murzasichlu.

        Spotkanie odbyło się na zakończenie dwudniowej 
konferencji dla wiodących Gmin w rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych w Polsce. 

         Informacji o Wspólnocie AA w Polsce udzielali mgr 
Małgorzata Taboła – Przyjaciel AA – Powiernik klasy „A” 
z Regionu AA „GALICJA” a jednocześnie pełnomocnik 
Fundacji BSK - AA w Polsce, oraz Tadeusz F. – były 
powiernik i delegat narodowy.

         Sama prezentacja trwała 18 minut i zawierała 
przedstawienie Wspólnoty AA i jej zasad 
funkcjonowania, oraz krótkie omówienie programu 12 
Kroków AA i odpowiedzi na pytania uczestników.
         Na wstępie zaznaczono, że przedstawiana 
informacja o AA  jest osobistym poglądem spikerów 
i nie należy jej traktować jako oficjalnego stanowiska 
Wspólnoty AA  w Polsce. 

Wspólnota AA jest wielka i potężna i ........ działa we 
wszystkich warunkach

UWAGA!!!   Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów w organizacji WIEŚCI Z AA ukazuje sie pod patronatem Komisji Informacji  
Publicznej Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce.  Tymczasowy adres e- mail  warszawa@aa.org.pl  

Biuletyn rozprowadzany elektronicznie tylko do osób, które wcześniej wyraziły  zgodę na otrzymywanie
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W części informacyjnej położono główny nacisk na:

1. Niezależność i samofinansowanie się Wspólnoty 
AA.

2. Gotowość do współpracy ze wszystkimi ludźmi 
i organizacjami, którzy pracują na polu 
rozwiązywania problemów alkoholowych bez 
łączenia się w formalne i zinstytucjonalizowane 
związki.

3. Braku jakiegokolwiek konfliktu czy 
konkurencyjności z programami terapii 
uzależnień.

4. Przedstawienie struktury służebnej AA w Polsce

5. Przedstawienie ścieżek kontaktu z AA  i roli 
Fundacji BSK - AA w Polsce.

W części informacji o programie AA – 
zaprezentowano:

1. Historię powstania 12 Kroków AA

2. Podział głównych etapów programu zdrowienia 
na:
Poddanie się
Uwierzenie w Siłę Wyższą – zmiana filozofii 
życia
Identyfikacja przyczyn wad charakteru i praca 
nad sobą
Budowania nowego życia

3. Zaproszenie na mityngi otwarte AA

4. Korzystanie z literatury AA – jako opisanego 
doświadczenia programu AA.

         Pytania zadawane z sali dotyczyły:

1. Jak przekazać dotacje dla Grupy AA?

2. Czy grupa AA może założyć Stowarzyszenie 
i złożyć ofertę dla Gminy?

3. Czy można wynajmować salę dla Grupy AA 
przez Gminę?

Wnioski na przyszłość:
         Jest zbyt mała wiedza o Wspólnocie AA na 
szczeblu Gmin i należy:

1. Dalej prowadzić informację publiczną przez 
Służby Regionu – a zwłaszcza przez Delegatów 
SK z Komisji Informacji publicznej.

2. Szukać Przyjaciół AA i z nimi prowadzić 
informację publiczną w gminach dla wszystkich 
środowisk pracujących nad rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych.

3. Przeprowadzić Warsztat w Komisji Inf. 
Publicznej i ZK na Konferencji Służby Krajowej 
w 2007 r. w temacie: „Jak przeprowadzać 
zebranie informacyjne dla środowisk poza AA 
zajmujących się problematyką rozwiązywania 
problemów alkoholowych”.

4. Zwrócić uwagę w służbach na grupy, w których 
działają Stowarzyszenia pobierające dotację 
z Gmin i wskazać w doświadczeniu 
sprzeczność z Tradycjami AA – poprzez 
„mityngi sumienia grupy” 

5. Wybrać zestawy ulotek dla niesienia informacji 
publicznej o AA  przez Zarząd Fundacji 
i doręczać je na spotkania informacyjne o AA. 
Kosztami obciążać działalność statutową 
fundacji.

Na zakończenie spotkania z gminami wręczono 
uczestnikom kalendarze z Fundacji na rok 2007, 
oraz ofertę literatury AA + ulotkę informacyjna pt 
„Rzut oka na AA”.

mgr Małgorzata Taboła
Powiernik Regionu AA „GALICJA”
Pełnomocnik Fundacji BSK - AA w Polsce

Tadeusz F.- Kraków

UWAGA!!!   Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów w organizacji WIEŚCI Z AA ukazuje sie pod patronatem Komisji Informacji  
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OFERTY BSK AA

  
Fundacja BSK AA : http://www.fundacja.aa.org.pl/

Wykazy mityngów AA: http://www.mityngi.aa.org.pl
Oferta wydawnicza /cennik - opis pozycji/:

http://www.fundacja.aa.org.pl/fundacja/oferta.php
Sklep internetowy z literaturą AA :

http://www.aa.org.pl/fundacja/sklep/index.php
Zamówienie prenumeraty na Skrytkę i Zdrój:

http://www.fundacja.aa.org.pl/fundacja/prenumerata.
htm

Nowości wydawnicze :  
http://www.fundacja.aa.org.pl/fundacja/nowosci.htm

MITYNG INFORMACYJNY

OFERTA dla lekarzy, terapeutów, psychologów, 
psychiatrów, pedagogów, duchownych, policjantów, 

strażników miejskich, prokuratorów, kuratorów 
sądowych, pracowników zakładów karnych, 
pracowników izb wytrzeźwień, pracowników 
pomocy społecznej oraz członków miejskich 

i gminnych komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

A N O N I M O W I  A L K O H O L I C Y 
R e g i o n u  W a r s z a w a  

   przygotowali dla Państwa, którzy w swojej pracy 
spotykają się z alkoholikami,  specjalną ofertę. 
Przygotowaliśmy prezentację Programu AA. 

Na Państwa zaproszenie, w uzgodnione miejsce 
przyjedzie kilku przyjaciół i w czasie około 1,5 

godziny przedstawi podstawowe idee 
Programu AA. 

 W proponowanej prezentacji pragniemy:

·        Dać wyraz wdzięczności AA wobec wielu 
profesjonalistów, którzy w różny sposób udzielali i 
wciąż udzielają wsparcia alkoholikom.

       Przedstawić kilka wypowiedzi, które mogą 
dostarczyć użytecznej wiedzy na temat założeń oraz 
historii AA wszystkim tym, którzy nie mieli jeszcze 
okazji zapoznać się ze wspólnotą 

        Odpowiadając na pytania przedstawić 
syntetycznie osobiste doświadczenia, siłę i nadzieję 
AA 

         Przekazać bogaty wybór materiałów 
informacyjnych

        Zgłoszenia/zaproszenia prosimy kierować do 
Punktu Informacyjno Kontaktowego 

03- 946 Warszawa ul. Brazylijska 10 od poniedziałku 
do piątku w godz. 16 – 21 , na adres e-mail 

warszawa@aa.org.pl lub telefonicznie  
(  022) 616 05 68            

 „Doświadczenie wskazuje, że Wspólnota AA jest  
szczególnie przydatna dla tych, którzy ukończyli  

profesjonalną terapię. Pomaga im trwać w trzeźwości, gdy 
terapia się kończy”  dr B. Woronowicz. 

NA GRANICY TERAPII I AA
AA widziane z Opola

    "Jeśli bycie lekarzem psychiatrą i certyfikowanym 
specjalistą psychoterapii uzależnień - jest atrybutem 
profesjonalizmu, to jestem profesjonalistą. Jeśli 20 
lat pracy w lecznictwie odwykowym stacjonarnym i 
ambulatoryjnym wskazuje na doświadczenie, to 
jestem doświadczony. Taki jaki jestem, nie 
wyobrażam sobie  w pełni skutecznej 
profesjonalnej psychoterapii uzależnienia od 
alkoholu bez istnienia wielu aktywnych grup AA "w 
środowisku naturalnym alkoholika". Bez tego, co 
macie dla innych alkoholików, leczenie uzależnienia 
jest jak wykuwanie z bryły czarnego bazaltu 
pięknego, lekkiego posągu, ale tępym dłutem i 
rozpadającym się młotkiem. Można "nie zdążyć"  
p r z e d  ś m i e r c i ą."

        Lekarz, którego  zacytowałam, dr Janusz Sakaluk 
- 14 lat temu, gdy  trafiłam do poradni odwykowej - w 
pierwszym zadaniu zalecił mi pójście na mityng AA.. 
Niczego nie obiecywał, ale dał dokładny adres  grupy  
AA  i z głębokim przekonaniem powiedział, że to 
potrzebne.. .Poszłam, bo nie miałam innego wyjścia : nie 
wiedziałam jak żyć bez alkoholu a pić już nie chciałam 
....Tam  zyskałam nadzieję i dowody na to, że jest 
wyjście. Jestem wdzięczna temu  lekarzowi, jestem 
wdzięczna Wspólnocie AA i dlatego moim nowym 
przyjaciołom na początek identycznie sugeruję, z nie 
mniejszym przekonaniem, że to działa. Pozdrawiam, 
dobrych 24 godzin! 

Mada AA Opole
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 AA na Oddziale detox

1.     Jak bym widziała współpracę z AA i na czym 
miałaby ona polegać i na jakiej płaszczyźnie ?

Nie  jestem rewolucjonistką jeżeli chodzi o 
współpracę między „ profesjonalistami” a ruchem 
AA. W moim założeniu leczenie uzależnienia od 
alkoholu powinno się odbywać poprzez udział 
pacjenta w terapii uzależnienia w placówce leczenia 
uzależnienia oraz udział np. w mityngach AA. 
Uważam, że każda z grup, o których wcześniej 
mówiłam ma coś do zaproponowania pacjentowi,  co 
ma pomóc w jego zatrzymaniu choroby. Jest to 
wiedza terapeutów  i doświadczenie trzeźwiejących 
alkoholików, którzy poradzili sobie z chorobą i mogą 
swoje umiejętności przekazać innym.

Moje  doświadczenia  z  pracy  z  pacjentami 
uzależnionymi  od  alkoholu,  potwierdzają  że 
obecność  pacjenta  w  placówce  lecznictwa 
odwykowego i jednoczesny udział w mityngach AA, 
dają większe szanse na trzeźwe życie.

Współpraca  między  zespołem  terapeutycznym   w 
Pododdziale  Leczenia  Alkoholowych  Zespołów 
Abstynencyjnych – Detox w Szpitalu Praskim, a  AA, 
polega  na  motywowaniu  pacjenta  do  podjęcia 
dalszego  procesu  leczenia  przy  jednoczesnym 
korzystaniu z wielu form wsparcia. Dlatego też raz w 
tygodniu na terenie oddziału odbywa się mityng AA, 
w  którym  uczestniczą  pacjenci  hospitalizowani  na 
oddziale.  Dla  większości  z  nich  jest  to  pierwsze 
uczestnictwo  w  takim  spotkaniu.  Istotne  dla  mnie 
jest aby pacjent miał możliwość „ zobaczenia” czym 
jest mityng AA i jaki jest sens takiego spotkania. Dla 
wielu  pacjentów  jest  to  pierwsza  możliwość 
skorzystania  z  takiego  doświadczenia  przy 
jednoczesnym  skonfrontowaniu  się  ze  swoją 
chorobą. 

     Poza  tym  każdy  pacjent  przy  opuszczaniu 
oddziału  dostaje  od  swojego  terapeuty 
prowadzącego  książeczkę  „Spis  mityngów”,  które 
wcześniej otrzymujemy ze Wspólnoty. Proponujemy, 
aby pacjent dalej, nie tylko podczas pobytu w PLAZA 
– Detox, korzystał z takiej formy wsparcia. Pacjenci 
przy wyjściu z oddziału otrzymują także literaturę AA 
(  przeważnie  „  Życie  w trzeźwości”),  którą  Szpital 
zakupuje w BSK. 

2.     Wykorzystanie AA dla swoich celów w pracy 

zawodowej i czy mogę mieć z tego korzyści?

Fakt,  że w naszym oddziale odbywają się  mityngi AA, 
pozwala  w  wielu  przypadkach  na  zbudowanie 
mocniejszej  motywacji  do  leczenia  uzależnienia.  To 
właśnie mityng jest dla niektórych pacjentów miejscem, 
gdzie dokonują autodiagnozy uzależnienia od alkoholu. 
Moje  korzyści  w  pracy  nad  motywacją  pacjenta  do 
leczenia są więc wymierne.

Oczywiście zdarzają się osoby, dla których uczestnictwo 
w spotkaniu na oddziale jest tylko „obowiązkiem”, ale tak 
jak już wcześniej mówiłam, ważne jest to aby mieli 
wiedzę o tym, że jeżeli będą kiedykolwiek będą 
potrzebować wsparcia i pomocy to mogą zgłosić się do 
AA.

Dzień, kiedy w PLAZA odbywają się mityngi AA, już od 
rana poświęcony jest tej tematyce. Przedpołudniowa 
grupa terapeutyczna ma temat : „ Anonimowi Alkoholicy i 
Program 12 Kroków. Moje doświadczenia. oraz Co wiem 
o AA ?”, mają przygotować pacjentów do czynnego 
udziału w późniejszym mityngu. Tego samego dnia 
pacjenci oglądają także film „ Historia Billa W.” 

3.     Jaka jest sytuacja pomiędzy terapeutami a 
Wspólnotą AA, bardziej współpraca czy może 
rywalizacja?

Trudno mi powiedzieć jak ogólnie wygląda sytuacja 
Znam „profesjonalistów”, którzy zalecają pacjentom 
uczestniczenie w mityngach AA, ale słyszę  też o 
takich, którzy kategorycznie zabraniają udziału w 
spotkaniach, kiedy pacjent jest w trakcie terapii.

Mogę się jedynie opierać na własnych 
przekonaniach i doświadczeniach. Moim zdaniem 
połączenie tych dwóch nurtów „leczenia” daje 
większe szanse pacjentowi  na trzeźwienie, więc  
jestem za współpracą z AA. Sytuacja, która ma 
miejsce na oddziale polega na współpracy pomiędzy 
zespołem terapeutycznym  a Wspólnotą AA…., bo 
przecież mamy wspólny cel.

Pozdrawiam serdecznie i życzę czytelnikom dużo frajdy 
z odkrywania życia na trzeźwo.

Katarzyna Dolińska 
– specjalista terapii uzależnień; Kierownik Zespołu 

Terapeutycznego Pododdziału Leczenia Alkoholowych 
Zespołów Abstynencyjnych – Detox w Szpitalu Praskim 

w Warszawie.
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Literatura AA

Literaturę AA  można zakupić w Fundacji  
Biuro Służby Krajowej

Anonimowych Alkoholików w Polsce
ul. Chmielna 20,

00-020 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 828-04-94

Przeczytaliśmy w BOX 459 nr 4/2003 str 8

Niesienie posłania do profesjonalistów oznacza 
bezinteresowna pracę 

Niesienie posłania profesjonalistom gromadzącym się na 
swoich spotkaniach i konwencjach wymaga 
odpowiedniej organizacji, cierpliwości, środków, 
pochłania wiele czasu i energii. Ale wszędzie od 
Alabamy do Alaski, od Nowego Jorku po Hawaje 
studiując sporadycznie wydawane i rozprowadzane 
przez woluntariuszy  lokalne biuletyny CPC News 
Exchange ten bezinteresownie podejmowany trud przez 
Komitety ds. Współpracy z Profesjonalistami jest sowicie 
wynagradzany. Jak wyjaśnia Judy R w lokalnym 
biuletynie  CPC  w Regionie Alaska w wydaniu z czerwca 
2003 "Nie zakładamy konkretnych terminów wydawania 
biuletynu, po prostu oddajemy go do druku, gdy mamy 
gotowe 6 stron materiałów". W tym też wydaniu 
odnajdziemy przedruk rozmowy przeprowadzonej z Keith 
R. przewodniczącym Komitetu Współpracy z 
Profesjonalistami Regionu Utah podczas Regionalnej 
Konferencji Służb w dniu 7 marca w Reno, Nevada, 
której tematem było docieranie z posłaniem AA do 
szerszej rzeszy profesjonalistów. Wspomina on tam 
miedzy innymi "Powinniśmy postępować dwutorowo - po 
pierwsze poszukiwać nowych dróg dotarcia do 
profesjonalistów a po drugie zwiększać liczbę 
profesjonalistów którzy są adresatami naszego 
posłania. Moimi źródłami informacji i inspiracji są: 
przewodnik CPC, Poradnik Służb AA i Wielka Księga. 
Podstawowym zadaniem Komitetu Współpracy z 
Profesjonalistami jest udzielanie im rzetelnej informacji o 
AA. W naszej działalności dążymy do zapewnienia 
lepszego porozumiewania się Wspólnoty i 
profesjonalistów poszukując prostych i efektywnych 
dróg współpracy bez wiązania i stowarzyszania się".

Jak nadmienia Keith "staramy się wzbudzić 
zainteresowanie szerszego grona profesjonalistów 
biorąc udział w ich specjalistycznych wystawach i 
konwencjach. Obecnie członkowie Wspólnoty AA 

uczestniczą w 40 - 50 takich spotkaniach w ciągu roku". 
Dodaje on "miałem osobiście zaszczyt uczestniczyć w 
zimowych warsztatach dla amerykańskich kuratorów 
sądowych. Ponad 100 profesjonalistów z uwagą 
zatrzymywało się przed wystawionym przez Biuro Usług 
Ogólnych ekranem CPC, a 70 z nich przechadzało się z 
literaturą AA w dłoniach".

Śledząc raporty z lokalnych komitetów ds. współpracy z 
profesjonalistami, które ukazywały się od kwietnia do 
czerwca w wydaniach News Exchange możemy 
zobaczyć  znaczną aktywizacją ich działań na całym 
obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki:

Washington DC i Maryland - Phil D. Wspomina 
"Nieśliśmy posłanie na dwóch konwencjach w styczniu" 
dodaje " Mój ulubiony przykład dlaczego potrzebujemy 
CPC pochodzi z konwencji dla pracowników socjalnych. 
Jeden z uczestników (na moje wyjaśnienie czym jest AA) 
odrzekł 'przecież ja nie pracuję z żadnymi alkoholikami - 
moim przedmiotem zainteresowania jest dobrobyt dzieci' 
. Po raz pierwszy w trakcie mojej służby nie mogłem bez 
emocji przejść do porządku dziennego po takim 
stwierdzeniu i pozwoliłem sobie skomentować to dla 
pozostałych uczestników konwencji.. Innym razem na 
konwencji dla sędziów, jedna z uczestniczek stwierdziła, 
że jej ulubioną wymówką jest "rozmawiałam z 
przewodniczącym AA i twierdzi on że już więcej nie 
muszę brać udziału w mityngach (czyżby? - przypis 
redakcji)"

Środkowa-Południowa California - Jak pisze Linda H - 
przedstawiciel regionu - "Woluntariusze właśnie 
ukończyli swe prace przy organizowaniu stoiska AA na 
50-tej dorocznej konferencji Amerykańskiej Rady 
Adwokackiej. Było przyjemnie zobaczyć jak wielce 
czterech ludzi zaangażowało się przez trzy dni w ta 
pracę. Wielu uczestników było zauroczonych postawa 
tych czterech młodych woluntariuszy a niektórzy 
zainteresowali się broszurkami w języku hiszpańskim, 
które wystawialiśmy na stoisku. Muszę zawsze mieć tę 
świadomość, że każdy kontakt z profesjonalistami 
jest dla nas cenną lekcją"

Hawaje - Jak informuje Francesca - sekretarz regionu 
"w Oahu mieliśmy przyjemność zbudowana naszej 
ekspozycji  dla Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrii 
Geriatrycznej. Spotkaliśmy się przeróżnymi postawami i 
reakcjami od wdzięczności i szczerego uznania aż po 
głęboki sceptycyzm i pełnym powątpiewania pytaniem 
rozmówcy kierowanym do mnie - Czy w istocie jestem 
alkoholikiem? Choć reakcje nie zawsze były 
krzepiące, samo zaangażowanie w służbę dało nam 
wiele osobistej satysfakcji i było okazją do 
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nawiązania wielu kontaktów szczególnie z 
profesjonalistami szukającymi alternatywnych dróg 
podejścia do ludzi starszych wiekiem". Francesca 
zauważa " jeden z lekarzy odwiedzających nasze stoisko 
doszedł do przekonania, że być może zadaje swoim 
pacjentom niezupełnie trafne pytania, albowiem nigdy 
nie uświadamiał sobie, że to alkohol może być powodem 
problemów pacjenta".

 - Jak relacjonuje Angel K. -z regionu Louisiana 
"W marcu zorganizowaliśmy nasze stoisko na 
konferencji krajowej studenckiej organizacji pomocy. 
Zgromadzili się tam doradcy i inne osoby zajmujące się 
pomocą dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i szeroko 
pojętą profilaktyką w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy 
byli bardzo otwarci i zadawali szereg ważnych pytań. 
Prezentacja wspólnoty AA na tej konferencji stała się 
częścią naszych działań informacyjnych.

Wschodnie Missouri - "Ostatnio braliśmy udział  w setnej 
dorocznej konwencji Krajowego Stowarzyszenia 
Wychowawców Katolickich w St. Louis" nadmienia David 
R., rzecznik regionu " prezentując tablice informacyjną 
zaznaczającą nasz 25 letni udział na tym spotkaniu.

   Powiernicy CPC przy Biurze Usług Ogólnych 
przekazali nam do użytkowania specjalny wizualny ekran 
informacyjny, który mieliśmy przyjemność umieścić 
ponad stołem z ulotkami i książkami w twardej oprawie" 
David dodaje " pewien Bostończyk zbliżywszy się do 
naszego stanowiska wdał się z nami w rozmowę. 
Przyznał, że ma "problem z piciem" i pełen obaw 
szuka pomocy. Napotkał w tym momencie wyciągniętą 
ku niemu pomocną dłoń AA, która wręczyła mu adresy 
lokalnych mityngów, Wielką Księgę i inne pozycje z 
literatury, dała numer telefonu do Centralnego Biura w 
Bostonie i poprzez internet adresy kilku mityngów w 
sąsiedztwie jego miejsca zamieszkania. Życzyliśmy mu 
pełnego przyjemnych doznań zdrowienia i rozpoczęcia 
nowej drogi życia".

Nebraska - Jak pisze Mike P. " Wciąż mamy problemy 
w szerszym uczestnictwie członków AA w komitetach 
CPC i doszliśmy do wniosku , że wielu z nich boi się 
rozmawiać z profesjonalistami. Wyszliśmy więc z 
inicjatywą zorganizowania czterech  stanowych 
 mityngów informacyjnych. Gospodarzem pierwszego z 
nich był Okręg 29. Dyskutowaliśmy o nawiązywaniu 
przyjaznych stosunków z profesjonalistami, by ci nie 
mieli obaw wysyłając ludzi do AA. Z uwagą słuchaliśmy 
czterech profesjonalistów przedstawiających swoje 
opinie o zacieśnieniu naszej współpracy". Jak dodaje 
Mike "W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Fantastyczne 
było jak w wyniku tego mityngu informacyjnego zawiązał 

się jeden z lokalnych komitetów CPC w okręgu, w 
którym do tej pory takiego nie było. Zachwyca mnie 
osobiście jak dużo można zdziałać będąc właściwie 
poinformowanym. Chylę swoje czoło przed osobami 
służącymi w CPC Okręgu 29. Służąc wykonują oni 
zarazem wyjątkową pracę"

CPC - w Polsce odpowiednikiem jest Komisja Informacji Publicznej 
Służby Krajowej oraz odpowiednie zespoły regionalne - od redakcji

Warto pamiętac

Punkty      zaopatrzenia      w      literaturę      AA w Warszawie   
dla członków AA

1. Region, Pr. Płd. ul. Brazylijska 10, , wtorek, czwartek,   od 
godz. 16:00

2. Inter-MOKOTÓW, M ul. Dereniowa 12, ostatni pon, godz. 
1900 - 2100.

3. Inter-PÓŁNOC, W ul. Karolkowa 49, czwartek, godz. 1600 - 
1800.

4. Inter-SAWA, Pr. Płn. ul. Brazylijska 10, , wtorek, czwartek,   
od godz. 16:00

5. Inter-WARS, M ul. Rakowiecka 61, pierwszy piątek, godz. 
1600 - 1800.

6. Gr. AA WISŁA, Ś ul. Nowowiejska 27, środa, godz. 1800 - 
1900.

7. Inter-NAREW, Ostrołęka, ul. Goworowska 8a, pon, godz. 
1800 - 2100.

Redakcja

Biuletyn informacyjny dla profesjonalistów 
 WIEŚCI Z AA ukazuje sie pod patronatem Komisji 

Informacji Publicznej Służby Krajowej 
  Anonimowych Alkoholików w Polsce.

  Tymczasowy adres e- mail  warszawa@aa.org.pl

Jeśli chcesz otrzymywać niniejszy biuletyn  AA 
drogą elektroniczną podaj swój adres 
e-mail na adres  warszawa@aa.org.pl
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