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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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XXXV LAT WSPÓLNOTY AA W POLSCE
Informacje z ankiet WIEŚCI Z AA
Nowinki AA 
Bądźmy przyjaźni dla naszych przyjaciół.

Od redakcji
Szanowni Państwo!!!   
    Z radością oddajemy do Państwa rąk kolejny numer kwartalnika „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 przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących działania 
Wspólnoty AA w Polsce oraz umacnianie wzajemnych relacji wśród ludzi, których celem jest niesienie 
pomocy cierpiącym  alkoholikom.
Zapraszamy sympatyków AA do publikowania w biuletynie swoich uwag, opinii dotyczących spraw 
związanych z naszą wspólnotą.

Prosimy pisać na adres - wiesci@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

XXXV LAT WSPÓLNOTY AA W POLSCE

 Wielkimi krokami zbliża się największe w tym roku spotkanie uczestników Wspólnoty 
Anonimowych Alkoholików w Polsce. To Zlot Radości z okazji XXXV-lecia Wspólnoty 
AA w  Polsce   -  Święto”  Zdroju”  Wrocław  21-23  sierpnia  2009  Hala  Stulecia.   Do 
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uczestnictwa  w  nim  obok  alkoholików  z  całego  świata  zapraszamy  również 
sympatyków AA, profesjonalistów pracujących zawodowo z alkoholikami. Szczególnie 
z  myślą  o  nich  zostało  przygotowanych  kilka  propozycji  zaznaczonych  kolorem 
czerwonym. Będzie  to okazja do nawiązania  nowych kontaktów,  pogłębienia  swojej 
wiedzy  o  tym,  czym  jest  i  jak  działa  Współnota  AA oraz  z  jakimi  problemami  się 
spotyka. Mamy nadzieję, że te spotkania zaowocują lepszym wzajemnym zrozumieniem 
i bliższą współpracą.
Poniżej przedstawiamy szeroko rozbudowany program Zlotu wierząc, że każdy znajdzie 
dla siebie interesującą propozycję. A więc do zobaczenia na szlaku AA!!!

Program Zlotu Radości z okazji XXXV-lecia Wspólnoty AA w Polsce  - Święto” Zdroju” 
Wrocław 21-23 sierpnia 2009 Hala Stulecia

 Piątek        21 Sierpnia

 08:00-    Rozpoczęcie rejestracji uczestników Zlotu Radości                                          Hol      
12:00-13:30     Mityng AA – „Moje radości z trzeźwego życia”                                      Sala nr 1 
13:00-13:30     Spotkanie organizacyjne dla prowadzących mityngi                             Sala nr 7 
14:00-17:00     Otwarcie Zlotu Radości-Święta „Zdroju                                                Sala nr 1 
18:00-22:00     Mityng AA „Zdroju”(I. część-spikerski)                                                  Sala nr 1 
19:00-21:00     Warsztat – „Służba skarbnika” – 7  tradycja                                         Sala nr 5 
19:00-21:00     Warsztat – „12 Koncepcji AA”                                                              Sala nr 8 
19:00-21:00     Mityng  AA – „Mój problem dzisiaj”(I. część-spikerski)                          Sala nr 9 
 Sobota       22 Sierpnia 
08:00               Rejestracja uczestników Zlotu Radości                                                         Hol 
09:00-10:00     Mityng AA spikerski – Tradycja 1 (prowadzi Region Katowice)            Sala nr 5 
09:00-10:00     Mityng AA spikerski - Krok1 (prowadzi Region Katowice)                     Sala nr 8 
09:00-11:00     Mityng AA w języku rosyjskim                                                               Sala nr 4 
09:00-11:00     Niesienie posłania AA poprzez literaturę        (Część I -spikerski)        Sala nr 6 
09:00-11:00   Mityng AA– Mity i realia w niesieniu posłania AA do ZK i AŚ” spikerski  Sala nr7 
09:00-11:00     Mityng  AA – „Strach”(I-część spikerski)                                               Sala nr 9 
10:00-11:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 2 (prow. Region Białystok)                   Sala nr 5 
10:00-11:00     Mityng AA spikerski - Krok 2 (prowadzi Region Białystok)                    Sala nr 8 
11:00-12:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 3 (prow. Region Bałtycki)                     Sala nr 5 
11:00-12:00     Mityng AA spikerski - Krok 3 (prowadzi Region Bałtycki)                      Sala nr 8 
11:00-13:00     Spotkanie z bratnimi wspólnotami AA                                                  Sala nr 1 
11:00-13:00     Mityng AA – „Kobiety w AA” (I. Część-spikerski                                   Sala nr 6 
11:00-13:00     Mityng AA – „Wiara” (I. część-spikerski)                                               Sala nr 9 
12:00-13:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 4 (prow. Region Kujawsko-Pomorski)  Sala nr 5 
12:00-13:00     Mityng AA spikerski - Krok 4 (prowadzi Region Kujawsko-Pomorski)   Sala nr 8 
12:00-14:00     Mityng AA – „Wdzięczność” (I. część-spikerski)                                   Sala nr 2 
13:00-14:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 5 (prow. Region Galicja)                      Sala nr 5 
13:00-14:00     Mityng AA spikerski - Krok 5 (prowadzi Region Galicja)                       Sala nr 8 
13:00-15:00     Spotkanie z przedstawicielami GSO (służb światowych) i Radą Powierników 
Wspólnoty AA w Polsce                                                                                                Sala nr 1 
13:00-15:00     Mityng AA w języku czeskim i słowackim                                              Sala nr 4 
13:00-15:00     Mityng AA – „Pokora”(I. Część-spikerski                                               Sala nr 9 
14:00-15:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 6 (prow. Region Łódź)                         Sala nr 5 
14:00-15:00     Mityng AA spikerski - Krok 6 (prowadzi Region Łódź)                          Sala nr 8 
15:00-16:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 7 (prow. Region Lublin)                        Sala nr 5 
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15:00-16:00     Mityng AA spikerski - Krok 7 (prowadzi Region Lublin)                        Sala nr 8 
15:00-17:00     Mityng AA w języku niemieckim                                                            Sala nr 4 
15:00-17:00     Warsztat – „Jak zgodnie z Tradycjami i zasadami nieść posłanie AA   przez 
telefon i internet”                                                                                                           Sala nr 6 
15:00-17:00     Warsztat „Sponsorowanie”                                                                    Sala nr 7 
15:00-17:00     Mityng AA – „Miłość” (I. część-spikerski)                                               Sala nr 9 
16:00-17:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 8 (prow. Region Warmińsko-Mazurski)Sala nr 5 
16:00-17:00     Mityng AA spikerski - Krok 8 (prowadzi Region Warmińsko-Mazurski) Sala nr 8 
17:00-18:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 9 (prow. Region Warta)                        Sala nr 5 
17:00-18:00     Mityng AA spikerski - Krok 9 (prowadzi Region Warta)                        Sala nr 8 
17:00-19:00     Mityng AA w języku angielskim                                                             Sala nr 4 
17:00-19:00     Mityng AA – „AA w internecie”(I. Część-spikerski)                                Sala nr 6 
17:00-19:00     Spotkanie pełnomocników Punktów Informacyjno Kontaktowych”       Sala nr 7 
17:00-19:00     Mityng AA – „Służba”(I. część-spikerski)                                              Sala nr 9 
18:00-19:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 10 (prow. Region Zachodniopomorski)Sala nr 5 
18:00-19:00     Mityng AA spikerski - Krok 10 (prowadzi Region Zachodniopomorski) Sala nr 8 
19:00-20:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 11 (prow. Region Radom)                    Sala nr 5 
19:00-20:00     Mityng AA spikerski - Krok 11 (prowadzi Region Radom)                     Sala nr 8 
19:00-21:00     Mityng Informacyjny o Wspólnocie AA                                                 Sala nr 6 
19:00-21:00     Mityng AA „Mój problem dzisiaj”(I. część-spikerski)                              Sala nr 7 
19:00-21:00     Mityng AA – „Młodzi we Wspólnocie AA”(I. część-spikerski)                Sala nr 9 
20:00-21:00     Mityng AA spikerski - Tradycja 12 (prow. Region Warszawa )             Sala nr 5 
20:00-21:00     Mityng AA spikerski - Krok 12 (prowadzi Region Warszawa)               Sala nr 8 
22:00-02:00     Mityng AA nocny                                                                                   Sala nr 2 
 Niedziela    23 Sierpnia 
 09:00-11:00     Mityng AA – „Dobrze że jesteś”(I. Część-spikerski)                             Sala nr 5 
09:00-11:00     Mityng AA – „Problemy w zachowaniu trzeźwości osób z wieloletnią 
abstynencją”                           I. część-spikerski)                                                          Sala nr 7 
09:00-11:00     Mityng AA-„Nasze wspólne dobro”(I.część-spikerski)                           Sala nr 8 
09:00-11:00     Mityng AA – „Duchowy, a nie religijny program AA”          I.część        Sala nr 9 
11:30-13:00     Zamknięcie Zlotu Radości-Święta „Zdroju”                                          Sala nr 1 
Uroczystości, spotkania, imprezy towarzyszące Zlotowi 
Piątek        21 sierpnia 
12:00-13:30  „Zenon Laskowik i jego Kabareciarnia”                                                   Sala nr 2 
17:00-18:30   „Zenon Laskowik i jego Kabareciarnia                                                   Sala nr 2  
17:00-19:00     Wspólnota AL.-Anon Dorosłe Dzieci-„Chciałem mieć przyjaciół teraz jestem 
przyjacielem”           ” Co mi dał program Al.-Anon?”                                                    Sala nr 3 
17:00-19:00     Alateen mityng.zamknięty    -   Czy Alateen pomógł mi uwolnić się od 
przeszłości?                                                                                                                  Sala nr 4 
17:00-19:00     Wspólnota Anonimowi Żarłocy                                                             Sala nr 6 
19:00-21:00     Wspólnota  AL.-Anon-„Akoholizm chorobą całej rodziny”                     Sala nr 2 
19:00-21:00     Spotkanie Anonimowych Alkoholików  pracujących profesjonalnie w leczeniu 
alkoholizmu                                                                                                                   Sala nr 7 
20:00-21:00     Modlitwa alkoholików. Kościół pw. M.B. Pocieszenia  ul.Wittiga 
21:00-             Apel Jasnogórski-Kościół pw.M.B.Pocieszenia ul.Wittiga 
Sobota       22 sierpnia 
08:00-11:00     Mikrofon dla wszystkich „Nasza radosna twórczość”                          Sala nr 1 
0:9-                 Msza Św. Koncelebrowana przez księży alkoholików oraz księży 
współpracujących z alkoholikami.Kościół p.w.M.B.Pocieszenia ul.Wittiga 
10:00-11:30     „Zenon Laskowik i jego Kabareciarnia”                                                Sala nr 2 
11:00-13:00     Wspólnota Anonimowi Żarłocy                                                             Sala nr 4 
13:00-15:00     Wspólnota SLAA                                                                                  Sala nr 3 
13:00-15:00     Spotkanie przyjaciół współpracujących z AA (profesjonalistów, psychologów, 
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duchownych i in.)                                                                                                          Sala nr 7 
14:00-15:30     „Zenon Laskowik i jego Kabareciarnia”                                                 Sala nr 2 
15:00-17:00     Spotkanie z przyjaciółmi spoza Wspólnoty AA                                     Sala nr 1 
15:00-17:00     Alateen mityng zamknięty-„Co mi dal Alateen? „Chciałem mieć przyjaciól, 
teraz sam jestem przyjacielem”                                                                                     Sala nr 3 
16:00-18:00     Wspólnota Al-Anon    mityng spikerski-Mityng Służb Krajowych          Sala nr 2 
17:00-19:00     Wspólnota  Al-Anon Dorosłe Dzieci    -„Program Al.-Anon szansą na 
uzdrowienie mojego życia”                                                                                            Sala nr 3 
20:00-21:30     „Zenon Laskowik i jego kabareciarnia”                                                 Sala nr 2 
21:00-03:00     Zabawa taneczna                                                                                 Sala nr 1 
 Niedziela    23 sierpnia 
09:00-11:00     Wspólnota Al.-Anon-„Przyszłość Al.-Anon moja odpowiedzialnośc”    Sala nr 2 
09:00-11:00     Alateen  mityng zamknięty   -   „Szczęście jest we mnie - 
moje życie i nastawienie do niego                                                                                Sala nr 3 
09:00-11:00     Wspólnota SLAA                                                                                  Sala nr 4 
09:00-11:00   Wspólnota Al.-anon  Dorosłe Dzieci -„Moje relacje z bliskimi 
a  program   Al. Anon”                                                                                                   Sala nr 6 
11:00-13:00     Wspólnota SLAA                                                                                  Sala nr 4 
14:00-             Msza Św.-Katedra pw.Jana Chrzciela na Ostrowiu Tumskim

  Informacje o ewentualnych zmianach w programie, przy rejestracji na Zlocie.

ORGANIZATORZY

Informacje z ankiet WIEŚCI Z AA
        Pewnie wielu z Państwa uczestnicząc w mityngach informacyjnych spotkało się z ankietą 
WIEŚCI z AA, w której prosiliśmy o wyrażenie swojej opinii na temat Wspólnoty AA, samego 
mityngu, sposobu prezentacji; co Państwu wydało się ciekawe a co zbędne. Otrzymaliśmy wiele 
odpowiedzi i duża ich część została przedstawiona we wcześniejszych numerach biuletynu.  
W niektórych ankietach spotkaliśmy się z pytaniem uczestników do organizatorów mityngów 
informacyjnych z oczekiwaniem odpowiedzi na kolejnych spotkaniach. Poniżej przedstawiamy 
te pytania:

1. Jak doszło do pierwszego kontaktu z alkoholem? Wasze dno? Psychika?
2. Czy trudno jest być „trzeźwym” w dzisiejszych czasach?
3. Czy łatwo odmówić kieliszka pijącym?
4. Czy będąc alkoholikiem zwracałeś uwagę na uczucia bliskich?
5. Czy na samym dnie mamy świadomość swojego problemu? Czy potrzebna pomoc?
6. Czy problemy dnia codziennego mogą być powodem sięgnięcia po kieliszek i sposobem 

ich rozwiązania?
7. Czy świadomość smaku alkoholu jest aż takim błogostanem wynikającym z tzw „urwania 

się filmu”?
8. Czy powiedzenie pierwszy raz - „jestem alkoholikiem” jest tak trudne, jak przedstawiają 

w telewizji?
9. Skąd czerpaliście pieniądze na alkohol? - Czy rodzina naprawdę nie ma wpływu, nie 

może pomóc w podjęciu decyzji o leczeniu?
10.Kiedy zaczyna się choroba? Symptomy.
11.Najciekawsze są rozmowy z prowadzącymi. Jak wygląda AA wśród funkcjonariuszy?
12.Czy w ogóle istnieje AA wśród służb mundurowych?
13.Czy bez uczestnictwa w mityngach AA czulibyście się pewnie i moglibyście wrócić do 

nałogu?
14.  Co było motywem trzeźwości? Czy to picie lub zapicia aż do utraty przytomności?
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15.Jak zaczęła się przygoda z alkoholem? Co ją spowodowało? Jak zareagowała rodzina? 
Jakie powzięliście postanowienia?

16.Jakie są objawy alkoholizmu?
17.Jakie były przyczyny życiowe alkoholizmu?
18.Jak zapobiegać stawaniu się alkoholikiem?
19.Jeśli matka w czasie ciąży pije, to czy dziecko również będzie uzależnione?
20.Czy ktoś wypijający jedno, dwa piwa dziennie jest alkoholikiem?
21.Czy łatwo jest wychodzić z alkoholizmu?
22.Jaki jest uniwersalny sposób na wyjście z nałogu?
23.Na czym polega ta choroba?
24.Czy człowiek jest świadom tego, że popada w alkoholizm?
25.Jak można doprowadzić się do alkoholizmu?
26.Jak szybko można wpaść w nałóg?
27.Czy taki człowiek nie ma świadomości, żeby skończyć z piciem?
28.Skąd biorą się fundusze na picie?
29.Czy pije się w grupach, czy samotnie?
30.Czy często zdarza się namówić alkoholika do trzeźwienia?
31.Czy po 10, 15 latach są przypadki powrotu do nałogu?
32.Jak wygląda teraz życie alkoholików, jak wygląda rodzina, więcej szczegółów
33.  Dlaczego ludzie wpadają w alkoholizm?
34.Co mówić osobie uzależnionej by uświadomiła sobie, że jest uzależniona?
35.Jak pomóc mamie, która twierdzi, że jeden drink co wieczór to jeszcze nie uzależnienie? 
36.Czy alkoholicy nie czują wstydu przed opowiadaniem o swoich słabościach?
37.W jaki sposób pomóc odkryć alkoholikowi jego problem?
38.  Co najbardziej pomaga i przeszkadza w mityngach? 
39.Czy na mityngu, za pośrednictwem grup Al-Anon można uzyskać poradę prawną dla 

współuzależnionych?

Analizując  odpowiedzi  zawarte  w  ankietach  WIEŚCI  rozprowadzanych  na  mityngach 
informacyjnych  zaskoczeni  zostaliśmy  dużą  rozpietością   oczekiwań  w  zależności  od 
środowiska  zawodowego.  Jedni  oczekiwali  informacji  o  chorobie  alkoholowej,  inni  historii 
zdrowienia a inni historii powstawania nałogu oraz momentu zwrotnego. Każda z tych informacji 
jest cenna albowiem pozwala nam dostosować program spotkania tak by lepiej spełniał swoją 
rolę.  Jednak  coraz  bardziej  zastanawiamy  się,  czy  nie  warto  spróbować  bardziej 
profesjonalnego podejścia do tego żródła informacji o AA? Pierwsze wrażenia są interesujące. 
O nich napiszemy w następnym numerze.

Nowinki AA

 Wśród informacji uzyskanych ze spotkania organizacji pozarządowych w Pałacu Prezydenckim 
znalazła się również taka, która szczególnie ciapło dla nas zabrzmiała. Okazało się, że  służby 
telefoniczne AA obsługują największą liczbę zainteresowanych; tzn ponad 60 dziennie. Mimo 
wyraźnego sukcesu nie zamierzamy zaprzestać na tym. Chcemy stale polepszać dostępność 
informacji o możliwości życia bez alkoholu oraz o tym, że Wspólnota AA może  przez długie 
lata pomagać w utrzymaniu trzeźwości i polepszaniu jakości życia.

Do  najważniejszych  zadań,  przed  którymi  stoi  nasza  Wspólnota  należy  utworzenie  sieci 
Punktów Informacyjno-Kontaktowych AA na terenie całego kraju. Do tego celu potrzeba nam 
pomocy władz lokalnych w otrzymaniu pomieszczeń do prowadzenia działalności. 
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Redakcja WIEŚCI z AA zwróciła się do służb telefoniczno-internetowych Punktu Informacyjno-
Kontaktowego  w  Warszawie  z  prośbą  o  informację,  z  jakimi  pytaniami  zwracają  się  nasi 
rozmówcy, jakie ujawniają potrzeby?  Powstał dosyć duży zapis tych pytań. Wśród nich można 
znaleźć również takie  -  piszę pracę o AA,  co to  jest  mityng?  A przy okazji  podajemy,  że 
otrzymaliśmy  zapowiedź  otrzymania  kolejnych  informacji  z  innych  Punktów  Informacyjno-
Kontaktowych. Mamy nad czym popracować.
 

Bądźmy przyjaźni dla naszych przyjaciół – mówi jeden z AA

   

     Uczestnicząc w  warsztatach konferencyjnych w Sochaczewie (18 04 2009 ) zadawałem 
sobie pytania:  Co to znaczy być przyjaznym dla naszych przyjaciół? Czy taka nacechowana  
językiem serca postawa otwartości może sprawić, że będą oni jeszcze bardziej przyjaźni dla  
mnie i dla nas? i jeszcze szereg podobnych pytań. Tak jak to powiedziałem na konferencyjnej 
sali, gdzie zabrakło czasu (a może mojej natychmiastowej gotowości) do wypowiedzi podczas 
warsztatów postaram się teraz podzielić swoimi refleksjami i przemyśleniami.

Tak to się w moim życiu stało, że jako konsekwencja okresu mojego picia od kilku już ładnych 
lat  jestem pod nadzorem kuratorów sądowych i  społecznych.  Miałem ich wielu  – mężczyzn 
i kobiet, w różnym wieku, o różnym stopniu świadomości o istocie uzależnień. W pierwszych 
miesiącach mojego kontaktu z nimi łączyła ich wielka nieufność, wręcz czasami może pewna 
wrogość w stosunku do mnie alkoholika. Podchodzili do mnie jak pies do jeża. Czasami czułem 
się jak na przesłuchaniu na komendzie. Trudno wtedy mi było nazwać ich moimi przyjaciółmi. 
Większość  z  nich  jednak  słuchało  moich  opowieści  o  zmianach  jakie  w  sobie  obserwuję, 
o chorobie alkoholowej,  o Wspólnocie AA ....  Zawsze starałem się wpleść choć pojedyncze 
zdania, czy też myśli  w odpowiedziach na ich rutynowe pytania.  W  czasie naszych spotkań 
“podrzucałem” im egzemplarze biuletynu Mityng, czy też kolejne wydania Wieści z AA. W miarę 
upływającego czasu i kolejnych moich trzeźwych dni zaobserwowałem w każdym przypadku 
nawiązującą  się  niepostrzeżenie  nić  porozumienia  pomiędzy  nami.  Słuchali  mnie 
z zaciekawieniem, a służbowe kontakty nabrały jakby bardziej przyjaznego charakteru. 

Może ktoś  powie  czy też  pomyśli,  że budowałem przy okazji  swój  obraz  –  tak  żeby lepiej 
wypaść w ich sprawozdaniach. Tysiące wypowiedzi przyjaciół na mityngach pokazują mnie jak 
ważne są intencje z jakimi przystępuję do wykonywania określonych działań. Mogę przy tych 
moich opowieściach pyszniąc się wywyższać siebie jakby wypinając pierś “do orderów”,  ale 
także mogę z drugiej  strony,  chowając w kąt  swoje osobiste  ambicje  by być  “gwiazdą AA” 
z otwartym sercem dzielić się swoim doświadczeniem i być może pomóc alkoholikowi, który 
wciąż jeszcze cierpi ...  Sam nie mogę z racji pracy, którą wykonuję uczestniczyć w mityngach 
informacyjnych organizowanych przez nasz Region i dlatego tą drogą postanowiłem wpływać 
na  stopień  świadomości  grupy  kuratorów  sądowych.  Takie  działanie  jest  niejako  moją 
powinnością. Może dzięki temu kolejni alkoholicy trafią na salki mityngowe i będą mieli okazję 
skorzystać z tej  samej szansy,  którą mnie kiedyś dano. Mnie także na mój pierwszy mityng 
skierował profesjonalista.

Dziś podczas spotkań  z moją  kuratorką  słyszę,  że bardzo lubi  rozmawiać  z trzeźwiejącymi 
alkoholikami,  że  wiele  czerpie  z  naszych  wypowiedzi,  że  daje  to  jej  inspirację  i  nowe 
doświadczenie,  które  może  wykorzystać  w swojej  codziennej  niełatwej  pracy.  Z  pewnością 
mogę stwierdzić, że kroczę dobrą drogą spłacając dług wdzięczności wobec wspólnoty oraz 
profesjonalistów,  którzy mnie  pośrednio  do  niej  skierowali.  A  co  więcej  obserwuję,  że  nasi 
przyjaciele z grona profesjonalistów stają się coraz bardziej przyjaźni dla mnie i dla nas.

                                                                                              Andrzej 04
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KALENDARIUM  - szczegóły na stronie www.aa.org.pl

●  XXXV LAT WSPÓLNOTY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE WROCŁAW 
21 – 23 sierpnia 2009r  

● 26 - 28 06  2009      Zlot Radości Regionu AA Radom - Sielpia 2009 
● 27 06  2009       II Warsztaty Tradycji Anonimowych Alkoholików Region AA "ŁóDŹ 
● 03 – 05  07    2009   Zlot Radości Region Lublin  Gnojno

  
OFERTY BIURA SŁUŻBY KRAJOWEJ

 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 

Redakcja

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

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

     Zachęcamy, szczególnie uczestników mityngów informacyjnych oraz osoby zawodowo 
stykające się ze Wspólnotą AA  do dzielenia się swoimi refleksjami i doświadczeniami na 

łamach niniejszego biuletynu. Jesteśmy przekonani, że wszelkie uwagi pomogą nam 
w pełniejszym rozwoju i przyczynią się do   bardziej skutecznego niesienia posłania AA. 

Dziękujemy za okazywaną przychylność.

W NASTĘPNYM NUMERZE

 CO USŁYSZELIŚMY PODCZAS JUBILEUSZU XXXV LECIA WSPÓLNOTY 
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW  W POLSCE         WROCŁAW 21 – 23 sierpnia 2009r 
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