
„…jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.” 

(Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji  str. 150) 

 
które odbędą się w dniach: 4-6 listopada 2022 r. 

 
w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym -Pszczeliniec 

ul. Wczasowa 23, 22-440 Krasnobród 
 
REZERWACJA: 
Od 01 sierpnia 2022 r. na hasło WARSZTATY RZECZNIKÓW. 
e-mail: pszczeliniec@pszczeliniec.pl  
(tel. 84 660 70 58) 
WPŁATY: 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Pszczeliniec”, ul. Wczasowa 23 
nr konta 15 9639 0009 2002 0050 0500 0001 
W tytule wpisać hasło, imię i nazwisko. 
CAŁKOWITY KOSZT: 
320 zł obejmuje dwa noclegi (piątek/sobota oraz sobota/niedziela) i pełne wyżywienie (od 
piątkowej kolacji do niedzielnego obiadu) + opłata organizacyjna 25 zł (na miejscu). 
Jest możliwość wpłaty zaliczki 50% kwoty, reszta na miejscu. 
ZAKWATEROWANIE: 
W pokojach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 
Osoby z niepełnosprawnościami prosimy o bezpośredni kontakt z ośrodkiem i sprawdzenie 
dostępności. 
*Maksymalna liczba uczestników warsztatów to 120 osób w ośrodku + domki sześcioosobowe 
(wymóg to komplet 6 osób w domku) 
 
 
INFORMACJE:  
Zbyszek - 608 315 492 / e-mail: skarbnik002@aa.org.pl  
Marek – 730 801 358 / e-mail: rzecznik002@aa.org.pl 
  

Zespół d/s Organizacji 
Ogólnopolskich Warsztatów  

Rzeczników Intergrup i Regionów AA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN OGÓLNOPOLSKICH WARSZTATÓW RZECZNIKÓW 
INTERGRUP I REGIONÓW AA 2022 

 
PIĄTEK - 04.11.2022 
 
16:00-18:00 – Zakwaterowanie 
18:00-19:00 – Kolacja 
19:30-20:45 – Rozpoczęcie warsztatów – przywitanie, omówienie programu, kwestie organizacyjne. 
21:00 miting AA – „Zaufanie w służbie”. 
 
SOBOTA - 05.11.2022 
 
07:30-08:30 – Śniadanie 
09:00 – 13:00 (z przerwami) 
Panel I - Trójkąt AA w mojej Intergrupie, Regionie 
- jak pracuje moja Intergrupa/mój Region 
- relacje między Intergrupą i Regionem – przekazywanie uprawnień 
13:00-14:00 – Obiad 
14:15-16:00 (z przerwą) 
-Informacje przewodniczącego RP o najważniejszych wydarzeniach we Wspólnocie AA w Polsce,  
16:30-17:30  
Panel II cz.1 – Spotkanie w podgrupach 
* rzecznicy Intergrup 
* rzecznicy Regionów 
- „moja” służba – uprawnienia, obowiązki, zadania Rzecznika (lider, moderator, wykonawca?) 
18:00-19:00 - Kolacja 
19:30-21:00  
Panel II cz.2 – Spotkanie w podgrupach 
 
NIEDZIELA - 06.11.2022 
 
07:30-08:30 – Śniadanie 
09:00-10:30 (z przerwą) 
Panel III – Doświadczenia z okresu pandemii  
- kondycja Służb AA w Regionach 
- Grupy AA online – (zalety, zagrożenia, mitingi, przynależność) 
10:45-12:30 – Podsumowanie warsztatów. Ustalenie kolejnego organizatora warsztatów. 
13:00-14:00 – Obiad 
 

Koszty organizacyjne – 25zł / osoba 
(wpłaty prosimy dokonać podczas warsztatów u organizatorów) 

 


