
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY 

Organizator - Region Zachodniopomorski AA serdecznie zaprasza na: 
XIV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY NIESIENIA POSŁANIA AA DO ZAKŁADÓW KARNYCH 
 i ARESZTÓW ŚLEDCZYCH 
TERMIN: 08 –10 kwietnia 2022 (piątek – niedziela), 
MIEJSCE: Łazy koło Mielna (Województwo Zachodniopomorskie), 
Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Fala 1” 
ul. Gościnna 5 
76-032 Łazy  
GPS: 54.3060°N  16.1980°E 
STRONA WWW: https://fala1.pl/ 
FB: https://www.facebook.com/centrumfala1 

W ośrodku dostępnych jest  112 pokoi  2-osobowych i 19 pokoi 3-osobowych (decyduje kolejność 
rezerwacji: pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności, a pokoje 3-osobowe po 
wyczerpaniu się miejsc w pokojach 2-osobowych). 

OPŁATY:  

1. Opłata w wysokości 20 zł (koszty organizacyjne) - płatne na miejscu przez wszystkich 
uczestników Warsztatów (stolik przy recepcji w Ośrodku „Fala 1”)  

2. Koszt pobytu od piątku 08.04.2022, od godz. 11.00 do niedzieli 10.04.2022 do godz. 17.00, wraz 
z pełnym wyżywieniem to 265 zł (opłata obejmuje dwa noclegi + następujące posiłki: kolacja 
w piątek 08.04; śniadanie, obiad z deserem, kolacja w sobotę 09.04 oraz śniadanie i obiad z deserem  
w niedzielę 10.04., a także biesiadę grillową z  kiełbaskami i kaszankami w sobotę 09.04. wieczorem). 

3. UWAGA! Istnieje także możliwość rezerwacji i opłacenia pojedynczych noclegów i pojedynczych 
posiłków przez osoby, które nie mogą uczestniczyć w całych warsztatach, w cenach: 

- Nocleg – 50 zł za jedną osobę za jeden nocleg, bez względu na rodzaj pokoju oraz bez możliwości 
zmniejszenia liczby osób w poszczególnych pokojach;  

- Każdy z podstawowych posiłków (śniadanie lub obiad z deserem lub kolacja) – 25 zł za jedną osobę 
za jeden posiłek;  

- Biesiada grillowa z kiełbaskami i kaszankami – 15 zł od osoby.  

UWAGA! Chęć wykupienia dodatkowo obiadu z deserem w piątek 08.04.2022 należy zgłosić 
telefonicznie w recepcji najpóźniej do dnia 01.04.2022 (kom. +48 669 055 742 - w dni robocze w 
godzinach 8.00 – 15.00). 

Opłatę w wysokości 265 zł za wszystkie noclegi i całe wyżywienie lub opłaty za pojedyncze noclegi 
i/lub pojedyncze posiłki należy wpłacić W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 26.03.2022 r. 

Decyduje kolejność rezerwacji. Ośrodek nie gwarantuje miejsc noclegowych po wyczerpaniu. 
Natomiast istnieje możliwość wykupienia samych posiłków. Po wyczerpaniu swoich miejsc 
noclegowych ośrodek „Fala 1” będzie podawał kontakt do pobliskich ośrodków wypoczynkowych, 
jednak bez odpowiedzialności za dostępność i ceny. 



 
 
UWAGA! BARDZO WAŻNE! 
PRZED OPŁACENIEM KOSZTÓW KONIECZNA JEST REZERWACJA MIEJSC W 
OŚRODKU. REZERWACJĘ UWAŻA SIĘ ZA POTWIERDZONĄ PO WPŁACIE ZADATKU 
W WYSOKOŚCI 50 % WARTOŚCI REZERWACJI. POZOSTAŁE 50% JEST PŁATNE 
GOTÓWKĄ LUB KARTĄ W RECEPCJI OŚRODKA, W DNIU PRZYJAZDU. 
OBOWIĄZKOWEJ REZERWACJI MOŻNA DOKONAĆ OD DNIA 20.12.2021 DO DNIA 
26.03.2022 KONTAKTUJĄC SIĘ BEZPOŚREDNIO Z OŚRODKIEM „Fala 1”:  
- Telefonicznie:   +48 669 055 742 (w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00) 
lub 
- Mailowo:   fala1@fala1.pl 
 
Wpłat należy dokonywać na konto:  

BANK: Santander Bank Polska  
NUMER KONTA: 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158 

NAZWA ODBIORCY: Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe FALA 1 

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ: Imię i Nazwisko uczestnika, liczbę osób oraz dopisek: 
Warsztaty AA od 08 do 10.04.2022. (przykładowy wpis w tytule przelewu: Jan Kowalski, 3 osoby, 
Warsztaty AA od 08 do 10.04.2022)  

WPŁATY Z ZAGRANICY:  
numer IBAN: PL 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158 

numer SWIFT: WBKPPLPPXXX 

Uwaga! Konto bankowe o numerze 97 1090 1870 0000 0001 1145 8158 jest kontem ośrodka „Fala 
1”, a nie kontem bankowym BSK AA. Zatem wszelkich wpłat na ten rachunek dokonujecie na własną 
odpowiedzialność! 

W przypadku odwołania Warsztatów ze względu na ewentualne rozporządzenia rządowe 
dotyczące zapobiegania pandemii COVID 19 wszystkie zadatki lub/i opłaty za pobyt i wyżywienie 
zostaną zwrócone przez Ośrodek „Fala 1” przelewem na konta osób i/lub instytucji, które takich 
wpłat dokonały. 
W sprawach problemowych związanych z zakwaterowaniem i posiłkami można skontaktować się 
również z Radkiem AA - kom. 606 443 931 (codziennie, od godz. 10.00 do godz. 20.00) 

Natomiast we wszystkich pozostałych sprawach dotyczących warsztatów prosimy o ewentualny 
kontakt z:  
- Bogusławem AA, koordynatorem regionalnym Regionu Zachodniopomorskiego AA ds. Niesienia 
Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – kom. 793 016 694 (codziennie, od godz. 10.00 
do godz. 20.00),  
lub  
- Tomkiem AA, koordynatorem warsztatów – kom. 539 999 849 (od poniedziałku do piątku, od godz. 
10.00 do godz. 15.00)  

        Zapraszamy!   
        Region Zachodniopomorski AA  
 
     



    PROGRAM WARSZTATÓW 

 
Uwaga! Od piątku 08.04. od godz. 15.30 do niedzieli 10.04 do godz. 16.00 w kilku oznaczonych 
punktach budynku będą dostępne darmowe: kawa, herbata, soki i woda. Posiłki będą wydawane w 
sali restauracyjnej w dwóch turach. Przyjeżdżający otrzymają w recepcji opaski na rękę w dwóch 
kolorach. Osoby udające się na posiłki w I turze dostaną opaski w kolorze niebieskim, natomiast 
osoby udające się na posiłki w II turze dostaną opaski w kolorze pomarańczowym. Godziny posiłków 
dla poszczególnych tur są zaznaczone w poniższym programie Warsztatów. 

PIĄTEK, 08 kwietnia 2022 

godz. 12.00 – 15.30 – Przyjazd i zakwaterowanie 

godz. 16.00 – 17.45 – Spotkanie integracyjne pt. „Poznajmy się” (sala A) 

godz. 17.45 – 18.00 – Przerwa 

godz. 18.00 – 18.45 – Kolacja (I tura) – sala restauracyjna 

godz. 18.45 – 19.30 – Kolacja (II tura) – sala restauracyjna 

godz. 19.30 – 20.00 – Przerwa 

godz. 20.00 – 21.30 – Spotkanie koordynatorów regionalnych ds. niesienia posłania do ZK/AŚZ 
z powiernikiem klasy A, przewodniczącą zespołu powierniczego do spraw Zakładów Karnych 
i Aresztów  Śledczych (sala LOBBY) 

godz. 20.00 – 21.30 – WARSZTAT 1 – Zachęcanie nowych osób do podejmowania służby niesienia 
posłania do ZK i AŚ oraz przygotowanie do tej służby (sala A) 

21.30 – 21.45 – Przerwa 

21.45 – MITING 1 (otwarty, tematyczny). Podzielimy się doświadczeniem na temat: „Co mi daje 
niesienie posłania do ZK i AŚ?” (sala B) 

 
SOBOTA, 9 kwietnia 2022 

godz. 08.00 – 08.45 – Śniadanie (I tura) – sala restauracyjna 

godz. 08.45 – 09.30 – Śniadanie (II tura) - sala restauracyjna 

godz. 09.30 – 10.30 – Oficjalne przywitanie zaproszonych gości ze Służby Więziennej 

godz. 10.30 – 11.00 – przerwa techniczna 

godz. 11.00 – 13.00 – spikerski miting on-line w Zakładzie Karnym w Czarnem. Połączymy się 
internetowo (transmisja na żywo) z osadzonymi w ZK Czarne. Dwaj przyjaciele-spikerzy obecni na 
warsztatach w Łazach podzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z osadzonymi i z nami.  
Z kolei osadzeni w ZK Czarne będą mogli zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem  
z obecnymi na warsztatach (sala A) 

godz. 13.00 – 13.45 – Obiad (I tura) - sala restauracyjna 

godz. 13.45 – 14.30 – Obiad (II tura) - sala restauracyjna 



godz. 14.30 – 15.00 – Przerwa  

godz. 15.00 – 16.30 - WARSZTAT 2 - „Wspólnota AA w oczach osadzonych i byłych osadzonych” (sala 
A) 

godz. 16.30 – 18.00 - WARSZTAT 3 – Jak zachęcić osadzonych do udziału w mitingach AA, zwłaszcza 
w trudnym okresie pandemii? (sala A) 

godz. 18.00 – 18.45 – Kolacja (I tura) – sala restauracyjna 

godz. 18.45 – 19.30 – Kolacja (II tura) – sala restauracyjna 

godz. 19.30 – 20.00 – Przerwa 

godz. 20.00 – 21.30 – WARSZTAT 4 - Wzorcowy model współpracy AA ze Służbą Więzienną na 
przykładzie Zakładu Karnego w Czarnem (omówienie współpracy przez przedstawiciela ZK Czarne 
i członka Wspólnoty AA przekazującego program osadzonym w ZK Czarne) (sala A) 

godz. 21.30 – 21.45 – Przerwa 

godz. 21.45 – MITING 2 (otwarty, tematyczny). Podzielimy się doświadczeniem na temat:  
„Co Wspólnota Anonimowych Alkoholików może zaoferować osadzonym oraz osobom 
opuszczającym Zakłady Karne?” (sala B) 

od godz. 21.00 – biesiada grillowa (jedzenie z grilla będzie wydawane do godz. 23.30) 

 
NIEDZIELA, 10 kwietnia 2022 

godz. 08.00 – 08.45 – Śniadanie (I tura) – sala restauracyjna 

godz. 08.45 – 09.30 – Śniadanie (II tura) - sala restauracyjna 

godz. 09.30 – 10.00 – Przerwa 

godz. 10.00 – 11.30 – WARSZTAT 5 - Kobiety niosące posłanie AA do kobiet osadzonych w Zakładach 
Karnych i Aresztach Śledczych (sala A) 

godz. 11.30 – 11.45 – Przerwa 

godz. 11.45 – 13.15 – WARSZTAT 6 - Sponsorowanie indywidualne z osadzonymi w Zakładach 
Karnych – doświadczenia, problemy, wnioski (sala A) 

godz. 13.15 – 13.30 – Przerwa 

godz. 13.30 – 14.00 – Podsumowanie warsztatów i ogłoszenie regionu AA organizującego warsztaty 
w 2023 roku oraz oficjalne pożegnanie uczestników (sala A) 

godz. 14.00 – 14.45 – obiad (I tura) – sala restauracyjna 

godz. 14.45 – 15.30 – obiad (II tura) – sala restauracyjna 
 
Uwaga! Zwrot kluczy do pokojów w niedzielę 10.04. do godz. 17.00. 


