
INTERGRUPA AA „MOST” ZAPRASZA NA WARSZTATY 

w Czarnej Sędziszowskiej 

TEMAT: Dwunasty Krok. Szeroko pojęta informacja o 

Wspólnocie AA. 

 

Potrzebne jest działanie. Jeszcze więcej działania. „Wiara bez 

uczynków jest martwa” 

− Anonimowi Alkoholicy, s. 89 

• jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie nieść 

posłanie AA za pośrednictwem dyżurów online, 

telefonu kontaktowego, dyżuru w PIK, G12 

• jeśli chciałbyś opowiedzieć o swoich doświadczeniach i 

poznać doświadczenia innych w docieraniu do „tych, 

którzy wciąż jeszcze cierpią” 

• jeśli (a może nawet przede wszystkim) nigdy nie 

słyszałeś o takich formach docierania z informacją do 

alkoholików 

DOŁĄCZ DO NAS! Te warsztaty są właśnie dla Ciebie! 
ORGANIZATOR: Intergrupa AA MOST 

ADRES WARSZTATÓW: Dom Rekolekcyjny Diecezji 

Rzeszowskiej KANA 

39-123 Czarna Sędziszowska 135B/ woj. podkarpackie 

DATA: 01-03 PAŹDZIERNIK 2021 

KOSZT POBYTU 

Noclegi z wyżywieniem 130zł / Koszty organizacyjne: 20 zł 

Istnieje możliwość zakupu  samych posiłków. PROSIMY O 

ZGŁOSZENIA DO 25 WRZEŚNIA 

TELEFON KONTAKTOWY: ŁUKASZ  +48 782 690 171 / 

ANDRZEJ +48 666 868 042 

„Ziemię pokrywa ogromna sieć komunikacyjna docierająca nawet w 

najdalsze jej zakątki […] Nic nie jest ważniejsze dla przyszłego 

dobrobytu AA niż sposób, w jaki użyjemy kolosa nowoczesnej 

komunikacji. Używana niesamolubnie i dobrze może ona dać 

rezultaty przekraczające nasze teraźniejsze wyobrażenie” 

- Bill W., „The Grapevine”, listopad 1960 



PROGRAM WARSZTATÓW SŁUŻB AA 
PIĄTEK/ 1.10.2021 r. 

16:00 – Rejestracja uczestników 

18:00 – Kolacja 

19:15 – Spotkanie organizacyjne (zapoznanie uczestników) 

20:00 – Mityng AA, spikerka: Moje doświadczenia w niesieniu 

informacji o Wspólnocie AA 

SOBOTA/ 2.10.2021 r. 

8:00 – Śniadanie 

9:00 – 10:00 – Warsztat 1: Jak sprawnie zorganizować służbę 

(PIK, G12, dyżur on-line, email, telefon, inne) 

10:30 – 11:30 – Warsztat 2: Prowadzenie rozmowy – jak 

wyglądam, co mówię, jak mówię i do kogo mówię 

12:00 – 13:00 – Warsztat 3: Telefon – co powinienem a czego 

nie powinienem mówić. Jak przedstawiam informacje o AA. 

13:00 – Obiad 

16:00 – 17:00  – Panel dyskusyjny: Twoje doświadczenie. 

Może z czymś się nie zgadzasz? 

18:00 – Kolacja grillowana 

19:00 – Czas na wymianę doświadczeń przy... niespodziance 

NIEDZIELA/ 3.10.2021 r. 

8:00 – Śniadanie 

10:10-11:10 – Warsztat 4: Struktury AA – Co? Gdzie? Kiedy? 

Jak? 

11:30-12:30 – Miting AA – doświadczenia uczestników 

warsztatów, propozycje tematów na kolejne warsztaty, 

zakończenie 

13:00 - Obiad 

 


