RAPORT
Ze spotkania intergrupy „Podgórze” w dniu 08.02.2020r. w Gorlicach. Spotkanie
otworzył Konrad- Rzecznik intergrupy. Przywitał mandatariuszy, delegatów i
gości a następnie wszyscy odmówili modlitwę o Pogodę Ducha. Następnie
odczytano 12 tradycji AA i 12 koncepcji dla służb AA. Potem Konrad przeczytał
Preambułę Anonimowych Alkoholików a następnie przedstawił plan spotkania:
1. Odczytanie Preambuły Anonimowych Alkoholików oraz 12 tradycji i 12
koncepcji AA.
2. Przedstawienie planu spotkania.
3. Sprawdzenie obecności mandatariuszy oraz wypowiedzi w skrócie
każdego przedstawiciela grupy.
4. Informacje służb intergrupy:
-sekretarz- Edek
-skarbnik- Sławek
-kolporter- Marek
-łącznik internetowy i koordynator Zespołu Informacji PublicznejNorbert
-koordynator Zakładów Karnych- Piotr
-koordynator warsztatów w Tenczynie- Arek
-delegaci do Rady Regionu- Majka i Staszek
-rzecznik- Konrad
5. Przerwa…
6. Sprawy dotyczące działania Punktu Informacyjno-Kontaktowego:
-koordynator dyżurnych- Paweł
-dyżur telefoniczny- Iwona
-gospodarz PiK’u- Norbert
7. Sprawy dotyczące grupy G12.
8. Wybór kolportera Intergrupy.
9. Informacje o warsztatach.
10.Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
11.Wybór następnego miejsca spotkania.
12.Zakończenie spotkania deklaracją odpowiedzialności.

Ad.3. Nastąpiło sprawdzenie obecności i krótkie wypowiedzi
mandatariuszy i przedstawicieli grup.

„Arka” Biecz- mitingi w Czwartek o 18:00. Na mitingach jest 20-30 osób. Grupa
działa dobrze, służby obsadzone.
„Dromader” Dębica- mitingi we Wtorki i Niedziele. Na mitingach jest 5-10 osób.
„Filip” Tarnów- mitingi odbywają się regularnie raz w tygodniu. Na mitingach
jest dużo osób.
„Iskra” Tuchów- mitingi w Niedziele o 18. Od kilku do kilkunastu osób, brak
służb.
„Jest Sposób” Nowy Sącz- mitingi odbywają się regularnie dwa razy w
tygodniu. Jest od kilku do kilkudziesięciu osób, służby są obsadzone.
„Krokus Dębica”- mitingi w czwartek o 18. Od kilku do kilkunastu osób. Grupa
niesie posłanie do zakładu karnego w każdą niedzielę.
„Maria” Tarnów- mitingi odbywają się we Wtorki i Piątki. Grupa niesie posłanie
na odwyk do Tarnowa.
„Nadzieja” Gorlice- Mitingi odbywają się w środy i piątki. 20-30 osób. Grupa
podjęła decyzję, aby ostatni miting w piątki był otwarty. Grupa niesie posłanie
CTU w Gorlicach. Piotr wspomniał o tym, że grupa „Krokus” z Gorlic prosi o to,
aby umieścić ich mitingi w spisie mitingów na stronie aa.org.pl
„Oaza” Bochnia- mitingi odbywają się dwa razy w tygodniu. Frekwencja różna,
grupa jednak ma się dobrze.
„Pocieszenie” Pilzno- grupa spotyka się regularnie raz w tygodniu. Od kilku do
kilkunastu osób
„Rafał” Brzesko- grupa spotyka się dwa razy w tygodniu. Bywa od kilku do
kilkunastu osób. Grupa wyraża chęć zorganizowania intergrupowych
warsztatów 12 kroków. Program został rozdany .

„Światło” Korzenna- mitingi w czwartek o 19:00. W mitingach bierze udział od
8-15 osób. Obsadzona tylko służba skarbnika.
„Wincenty” Tarnów- mitingi w Czwartek o 18:00 w PiK’u. Brak służb, grupa
niesie posłanie na odwyk do Tarnowa.
„Wrzos” Grybów- mitingi w każdą sobotę o 18:00. Od 15-25 osób. Wszystkie
służby obsadzone.
„Wizja dla ciebie” Gorlice- mitingi odbywają się w niedzielę o 17:00. Na
mitingach od kilku do kilkunastu osób.
„Kinga” Tarnów- mitingi odbywają się raz w tygodniu. Od kilku do kilkunastu
osób na mitingach.
W spotkaniu brało udział 17 przedstawicieli grup.
Ad.4. Następne było sprawozdanie służb:
Sekretarz Edek, raport z ostatniej intergrupy został sporządzony i przesłany do
rzecznika intergrupy.
Skarbnik Sławek, na chwilę obecną w kasie intergrupy, jest 3730zł. Po
odliczeniu czynszu i opłat za PIK na najbliższe dwa miesiące zostaje 1730 zł.
Intergrupa podjęła decyzję aby przekazać 500 zł na region. Do dyspozycji
zostaje w rezerwie 1230 zł na wydatki związane z niesieniem posłania (ulotki z
pytajnikiem kwota do zapłaty 400 zł, warsztaty służebnych)
Kolporter Marek zakończył swoją dwuletnią służbę i przekazał swoje obowiązki
swemu następcy. Sala podziękowała mu brawami. Kolporter powiedział , że za
dwa lata służby sprzedał literaturę za przeszło 38tyś zł. Marek zwrócił uwagę na
to, że zostaje mu kilka pozycji związanych z 3 wydaniem Wielkiej Księgi (
plakaty, zafoliowane kroki, tradycje) oraz archiwalne biuletyny, które już nie
schodzą. Intergrupa podjęła decyzję aby odkupić te pozycje od kolportera i
przekazać je w celach niesienia posłania.
Łącznik internetowy- Norbert- nie był obecny.
Koordynator do spraw Zakładów Karnych powiedział, że posłanie niesione jest
regularnie do wszystkich Zakładów Karnych w terenie intergrupy. Piotr prosił,

aby poszczególni koordynatorzy więzień , kontaktowali się z nim przynajmniej
raz w miesiącu.
Koordynator do spraw Tenczyna- „Na ten rok, wszystkie uzgodnienia są
załatwione. Terminy na ten rok są zarezerwowane; W czerwcu odbędą się
warsztaty rocznicowe. Będą zaproszeni ci, którzy byli na pierwszych
warsztatach, przed ponad 20 lat temu.”
Delegat do regionu-Stanisław powiedział iż od ostatniej intergrupy nie było
spotkania RR.
Rzecznik Konrad poinformował, że plan spotkania intergrupy został rozesłany 2
tygodnie przed spotkaniem intergrupy. Rzecznik zaprasza do zgłaszania
punktów, które grupy chcą poruszyć na spotkaniach intergrupy.
Ad.6. Sprawy PiK’u - PiK działa; są dyżury we Poniedziałki i Piątki od 18:00 do
20:00. W ostatnim miesiącu był jeden telefon o pomoc, i ta pomoc została mu
udzielona. Paweł koordynator dyżurnych – zachęcał do podejmowania pracy
dyżurnych . W miarę tego, jak dyżurnych będzie więcej, będziemy mogli pełnić
dyżury częściej i do tego dążymy.
Iwona – dyżurny telefoniczny - powiedziała, że ma dużo telefonów z całej Polski
i stara się, żeby tym co dzwonią do niej, było udzielone wsparcie.
Irena przekazała iż raz w miesiącu w ostatnią sobotę kobiety z AA będą się
spotykać na mitingu otwartym w PiK’u. Najbliższe spotkanie jest 29 lutego o
godz.15.00
Ad.7. Grupy G12
Iwona poinformowała, na czym polega grupa G12. Iwona jako koordynator,
będzie tworzyć listę ludzi, którzy będą odpowiedzialni za doprowadzenie osoby
szukającej pomocy na miting. Takie listy istnieją w całej Polsce, przykładowo na
Podbeskidziu, ludzie tacy nazywani są emisariuszami, gdzie indziej sponsorami
pierwszego kontaktu. Numery telefonów uczestników grup G12 są chronione
anonimowością. Koordynator będzie podawał numer telefonu osoby proszącej
o pomoc osobie z listy, nigdy odwrotnie.

Ad.8. Wybrano nowego Kolportera. Został nim Sebastian; ma już trochę
doświadczenia ponieważ był kolporterem na grupie. Był też na warsztatach
kolporterów, a Marek obiecał mu pomoc na początku służby.
Ad.9. W niedługim czasie obędzie się kilka warsztatów:
21-23 luty, Tenczyn - Regionalne warsztaty niesienia posłania AA do ZK i AŚ
13-15 luty ,Regionalne Warsztaty Kroków, Tradycji i Koncepcji TENCZYN
3-5 kwietnia, Gródek nad Dunajcem – warsztaty łączników internetowych i
dyżury on-line.
20-22 marca, Rewita Pieczyska – XVI ogólnopolskie warsztaty kolporterów i
literatury.
24-26 kwietnia, Sielpia Wielka – XIV ogólnopolskie warsztaty niesienia posłania
do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.
Grupa Rafał z Brzeska, przedstawiła plan warsztatów kroków, które odbędą się
9 maja 2020r. w PiK’u, Tarnów ul. Pułaskiego 91. Temat warsztatów będzie
„Miłość jest największym darem”. Będą to warsztaty jednodniowe od 9:00 do
16:00. Intergrupa zaprasza serdecznie.
Ad.10.
Józek poruszył sprawę, że na grupach dzieli się ludzi na tych co są na programie
i na tych co nie są. Nie jest to dobre dla jedności AA, bo w AA wszyscy są równii ten co ma miesiąc trzeźwości i nie jest na programie jest taki sam jak ten co
ma kilka lat trzeźwości i jest na programie. Wywiązała się z tego dyskusja, na
temat jedności w AA i dlaczego nikogo nie wykluczamy, ale też dlaczego
program AA jest naszym podstawowym narzędziem zdrowienia.
Przypomnieliśmy też sobie, że nie należy nagrywać ani udostępniać do
publicznego obiegu filmów czy nagrań z naszych spotkań.
Janusz udzielił informacji o zgromadzeniu służb regionu w Gnojniku, które
odbędzie się 23 maja oraz o regionalnym zlocie radości w 2021r. które obędzie
się w Muszynie.
Ad.11.

Następne spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2020r. w PiK’u, organizatorem
będzie grupa Rafał z Brzeska.
Ad.12 Zakończenie spotkania deklaracją odpowiedzialności.

Na tym raport zakończono
Z poważaniem Sekretarz Edek AA

