
Dwanaście Kroków 

Anonimowych Żarłoków 

 

 

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec 

jedzenia i że przestaliśmy kierować naszym 

życiem. 

2. Uwierzyliśmy, ze Siła większa od nas 

samych może przywrócić nam zdrowie. 

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i 

nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go 

pojmujemy. 

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny 

obrachunek moralny. 

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu 

człowiekowi istotę naszych błędów. 

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg 

uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby 

usunął nasze braki. 

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i 

staliśmy się gotowi zadośćuczynić im 

wszystkim. 

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, 

wobec których było to możliwe, z wyjątkiem 

tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub 

innych. 

10.  Nadal prowadziliśmy obrachunek moralny, 

z miejsca przyznając się do popełnionych 

błędów. 

11.  Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do 

coraz doskonalszej więzi z Bogiem, 

jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o 

poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do 

jej spełnienia. 

12.  Przebudzeni duchowo w rezultacie tych 

Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym 

żarłokom i stosować te zasady we 

wszystkich naszych poczynaniach. 

 

 

 

 

 

 

XXIII 
Ogólnopolski Zlot 

AŻ 

 

16 – 18 października 2015 r.  

w Poznaniu 

 

POŚWIĘCONY 
SPONSOROWANIU 

 

,,Biorę cię za rękę  
– razem możemy zrobić to, czego nigdy nie 

moglibyśmy zrobić sami.'' 

 

 

 

Modlitwa o Pogodę Ducha 

,,Boże, użycz mi  
Pogody Ducha, abym godził się z tym, czego nie 

mogę zmienić,  
odwagi, abym zmieniał to co mogę zmienić  

i mądrości, abym odróżniał jedno od 
drugiego.’’ 



 Start 

 Piątek 16.10.2015 godz. 11.00 – osoby 

uczestniczące w Zgromadzeniu SKAŻ 

(rejestracja od godz. 10.00) 

 Piątek 16.10.2015 godz. 18.00 – 

pozostali (rejestracja od godz. 15.00) 

Zakończenie 

 Niedziela 18.10.2015 po obiedzie 

Obiad godz. 13.00 

 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby mające 

problem z jedzeniem. 

 

W programie zlotu: 

 Mitingi AŻ i AŻ How – wszystkie otwarte 

 Miting nocny – do ostatniego chętnego 

 Warsztaty 

 Zebranie Służb Krajowych AŻ 

 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Służb 

Grup AŻ 

Szczegółowy program zlotu będzie 
dostępny na miejscu. 

UWAGA! Zebranie Służb Krajowych AŻ oraz 
Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia 
Służb Grup AŻ odbędą się w piątek 16 
października od godz. 11.00! 

Noclegi 

Noclegi w pokojach 1-/2- oraz 4-osobowych. 

 Koszt z wyżywieniem:  
85 PLN/dobę (lub 170 PLN za całość)  

+ 5 PLN akredytacja 

 Koszt bez wyżywienia:  
35 PLN/dobę (lub 70 PLN za całość)  

+ 5 PLN akredytacja 

 Koszt samych posiłków:  
50 PLN/dobę (lub 100 PLN za całość)  

+ 5 PLN akredytacja 

Istnieje również możliwość wykupienia tylko 
niektórych posiłków według cennika: 
Śniadanie/kolacja – 15 PLN 
Obiad – 20 PLN. 

UWAGA! Osoby biorące udział w Zebraniu 
SKAŻ, mogą wykupić dodatkowo obiad w 
piątek. 

Prosimy o zgłaszanie preferencji jedzeniowych 
przy zapisie. Domawianie bądź rezygnacja z 
posiłków w trakcie zlotu nie będą możliwe. 

 

Zapisy 

Rezerwacji można dokonać drogą mailową lub 
telefoniczną (z podaniem ilości noclegów i 
posiłków) oraz wpłacając zadatek w wysokości  
50 PLN do 30 września 2015 r. na konto SKAŻ:  
48 1240 6218 1111 0010 6376 8403.  
Dane do przelewu:  
Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych 
Żarłoków 
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. 

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu 
zadatku prosimy przesyłać na adres:  

zlot.az.poznan@wp.pl 

Kontakt: 
(w dni robocze od godz. 17.00,  
w weekendy bez ograniczeń) 

Beata tel. 783 430 044 
Ewelina tel. 691 887 341 

 

Jeśli zdecydujesz się w ostatniej 
chwili, również przyjedź!    

 

Dojazd 

 Adres 
zlotu: 

 

Z uwagi 
na liczne 
remonty w 
mieście 
nie jesteśmy obecnie w stanie podać 
dokładnego dojazdu komunikacją miejską. 
Dokładne dane zostaną podane na tydzień 
przed zlotem (do 11 października 2015r.) na 
stronie internetowej 
www.anonimowizarlocy.org lub drogą 
mailową.  

Aktualne trasy dojazdu prosimy ewentualnie 
sprawdzać na stronach: www.mpk.poznan.pl  
oraz  www.poznan.jakdojade.pl 

mailto:zlot.az.poznan@wp.pl

