
 

 
 
 
 
 

Wspólnota Anonimowych Żarłoków 
 (Overeaters Anonymous) 

 
zaprasza na 

XXIV Ogólnopolski Zlot AŻ 
pod hasłem: 

„Wiosenny Zlot Pełen Zalet” 
 

20-22 maja 2016 r. 
w Supraślu 

„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.” 

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. 



Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby mające 
problem z jedzeniem. 

 

Mityngi podczas Zlotu są otwarte, tzn. że może w 
nich wziąć udział każdy zainteresowany. 

 

Zapraszamy także uczestników innych grup 12-
krokowych, naszych przyjaciół, rodziny, 

profesjonalistów oraz osoby, które zastanawiają 
się czy AŻ jest dla nich. 

 
 

Jeśli zdecydujesz się w ostatniej chwili 
– też przyjedź! 

W programie Zlotu: 
 Mityngi AŻ i AŻ HOW – wszystkie otwarte 
 Mityng nocny – do ostatniego chętnego 
 Warsztat tematyczny 
 Zebranie Służb Krajowych AŻ 
 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 

Służb Grup AŻ 
 

 
 
Szczegółowy program zlotu będzie dostępny na 
miejscu. 

Przyjeżdżaj, by i w Tobie spełniał się CUD! 
Początek:  
Piątek, 20 maja 2016 r. 
godz. 11:00 – osoby uczestniczące w Zgromadzeniu SKAŻ 
(rejestracja od godz. 10:00) 
godz. 18:00 – pozostali (rejestracja od godz. 15:00) 
Zakończenie:  
22 maja 2016 r., po obiedzie 
  
Dojazd: Białystok - Supraśl 
Supraśl oddalony jest około 13 kilometrów od 
Białegostoku w stronę Krynek - drogą nr 676.  
GPS: 53.20729 N, 23.33735 E 
Dojazd z dworca PKP i PKS w Białymstoku : 
Komunikacją podmiejską autobusami PKS lub KZK  
Do Supraśla można dojechać też prywatną firmą 
przewozową Voyager 

http://voyagertrans.pl/images/rozklady/2016/ulotk
a%20Supral%2001.01.2016.pdf 

 

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
BUKOWISKO w Supraślu 

ul. Piłsudskiego 64, 16-030 Supraśl 
 
Miejsca noclegowe w pokojach 4-osobowych 

 Koszt zlotu z wyżywieniem 130 zł + 10 zł 
(akredytacja) 

 Koszt zlotu bez wyżywienia  60 zł + 10 zł 
(akredytacja) 

Istnieje możliwość noclegu w pokojach  
2 i 3 -osobowych za dopłatą. 
 
Uwaga! Osoby biorące udział w Zebraniu SKAŻ 
mogą wykupić dodatkowo obiad w piątek. 
 

Brak możliwości zwrotu pieniędzy za  niewykorzystane posiłki. 

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

Prosimy o zadeklarowanie uczestnictwa e-mailem lub drogą 
telefoniczną (z podaniem ilości noclegów i posiłków) oraz 

dokonanie zadatku w wysokości 50zł do 1 maja 2016 r. 
na konto SKAŻ:  

48 1240 6218 1111 0010 6376 8403  

Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych  Żarłoków  

Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa  

Zadatek nie podlega zwrotowi.  

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu zadatku prosimy 
przesyłać na adres: e-mail: 

wiosenny.zlot.az@gmail.com  

Aneta: +48 694 924 868  

Dorota: +48 606 644 023  

http://voyagertrans.pl/images/rozklady/2016/ulotka%20Supral%2001.01.2016.pdf
http://voyagertrans.pl/images/rozklady/2016/ulotka%20Supral%2001.01.2016.pdf

