
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Podgórze 
12.10.2019r. - Tarnów ul. Pułaskiego 91 

 
 
 
Przywitanie się naszą Modlitwą o Pogodę Ducha 
 
1. Odczytanie Preambuły oraz 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA. 
2. Przedstawienie planu spotkania. 
3. Sprawdzenie obecności mandatariuszy, oraz wypowiedzi w skrócie każdego przedstawiciela grupy. 
- czy grupa potrzebuje pomocy w realizacji V Tradycji i jakiej? 
4. Informacje służb intergrupy: 
– rzecznik - Sprawozdanie 
– sekretarz 
– skarbnik - Sprawozdanie 
– kolporter 
– łącznik Norbert 
– koordynator Warsztatów w Tenczynie 
– delegaci do RR 
– wybór do służby Łącznika Internetowego Intergrupy 
– wybór do służby gospodarza PIK 
5. Przerwa. 
6. Sprawy dotyczące działania PIK-u . 
– koordynator dyżurów-Paweł 
7. Wybór delegata do RR 
8.Wybór koordynatora do ZK 
9. Omówienie przygotowań warsztatów intergrupowych 
10. Sprawy bieżace, wolne wnioski 
11. Wybór następnego miejsca spotkania. 
12. Zakończenie spotkania Deklaracją Odpowiedzialności. 
  
Spotkanie poprowadziła Rzeczniczka Intergrupy – Irena i rozpoczęliśmy od przywitania się słowami            
Modlitwy o Pogodę Ducha. 
 
Ad. 1. 12 Tradycji przeczytała Majka, natomiast 12 Koncepcji AA – Staszek. 
 
Ad. 2. Następnie rzecznik Irena przedstawiła plan spotkania, który został zaakceptowany. 
 
Ad. 3.W trakcie sprawdzania obecności gdzie przedstawiciele grup w skrócie przedstawiali           
funkcjonowanie grup pojawiła się informacja , której udzielił Janek z Nowego Sącza, że powstała              
nowa Intergrupa Sądecka utworzona z grup „Dwanaście Kroków”, ’Krok po Kroku”, Płomień” z             
Nowego Sącza i grupy „Pokora” z Kamionki Wielkiej.  
Z dalszych informacji od pozostałych grup wynika że : Grupy starają się nieść posłanie na Terapie                
odwykowe, detoksy jak również do ZK. Niektóre grupy borykają się z brakiem służebnych na grupie               
ale pomimo to nadal funkcjonują .Padły też wypowiedzi iż niektóre grupy ze swoich rocznic              
przekazują kapelusz na funkcjonowanie PIKu. Kobieca grupa Tęcza z Brzeska zmienia swój status na              
grupę mieszaną wszystkie mityngi są na Wielkiej Księdze, Grupa z ZK „Na wspólnej” zgłasza problem               
z udzielaniem pozwoleń na udział w mitingach odbywających się poza murami ZK. Proszą łącznika o               
pomoc w tej kwestii, proszą również o rotację  w niesieniu posłania dla osadzonych 
Ad. 4. Informacje służb intergrupy: 

Rzecznik Irena –wraz z Konradem swoim cieniem wzięła udział w Ogólnopolskich           
Warsztatach Rzeczników, które odbyły się 4-6 października w Warszawie. Sprawozdanie które           
przygotował Konrad jest dołączone do raportu. Poinformowała również , iż rzecznik nie może nikomu              
nic nakazać ani zabronić ,jest dużo zróżnicowanych mityngów i jeśli tylko chcemy znajdziemy swoja              
grupę .Poprosiła również o nie tworzenie barier między osobami( na programie )a osobami (nie na               
programie) 



Sekretarz Ania – raport z ostatniej intergrupy został rozesłany do grup. Plan spotkania na              
dzień 12.10.2019r.  nie został rozesłany . 

Skarbnik Iwona – nieobecna. Zastąpił ją Janusz -stan kasy po intergrupie wynosi 2847zł czyli              
po zapłaceniu za pomieszczenia PIKu (2 miesiace) zostaje w kasie847zł 

Kolporter Marek – poinformował że grupy solidnie zaopatrzyły się w literaturę . Literatura jest              
dostępna również w PIK-u w godzinach dyżurów. Sebastian jego cień nadal wyraża chęć objęcia              
służby kolportera intergrupy. 

Łącznik do ZK – Wiesiek przysłał  meilem swoja rezygnację ze służby . 
Łącznik ds internetu i pełnomocnik PIK– Norbert – opracował wizytówkę do pierwszego            

kontaktu z wykazem grup AA z intergrupy. Osoby zainteresowane mają możliwość zamówienia tych             
wizytówek w PIKu Sugestią łącznika jest żeby wychodzić do ludzi na zewnątrz. Organizować             
spotkania. 
– raporty są rozsyłane według dotychczasowych rozwiązań, podobnie umieszczanie na Emitencie           
wydarzeń i mityngów spikerskich 
– poprawił się kontakt z grupami . Na prośbę o podanie numerów kontaktowych odpowiedziało 11               
grup 
 
Koordynator warsztatów w Tenczynie – rezerwacja udziału w warsztatach jest aktualna .            
Koszt warsztatów 130 zł . Są głosy żeby na warsztatach w Tęnczynie bardziej podkreślać              
dzielenie się doświadczeniem na drodze do trzeźwości a nie nagłaśniać tematów mniej            
interesujących członków wspólnoty. 
Delegaci do RR – Paweł – na spotkaniu Rady Regionu została przeprowadzona Inwentura             
Regionu Galicja. 
Wnioski ze spotkania mi.: 
- spotkania organizować w sobotę ze względu na pracę, 
- ujednolicić sprawozdania z intergrup, wg opracowanego wzoru, 
- szukać cieni do służb które dobiegają końca. 
 
Ad. 5. Przerwa 
Ad. 6 Sprawy dotyczące działalności PIK-u. 
Koordynator Paweł - wszystkie dyżury odbyły się. Doszły dwie nowe osoby do prowadzenia              

dyżurów. Są telefony , przychodzą ludzie po pomoc. Dla usprawnienia działalności Punktu            
potrzebne są jeszcze dwie osoby .Irena zaproponowała również utworzenie listy telefonicznej           
pierwszego kontaktu z obszarów poszczególnych grup. Numer tylko do wiadomości rzecznika i w             
PIKu nikomu nie będzie udostępniany. 
 
Ad 7. Wybory delegata do RR 
Wybrany na poprzednim spotkaniu intergrupy Stanisław z Tarnowa prosi o czas do namysłu.             
Chce pojechać  na jeszcze jedno spotkanie, które pomoże mu w podjęciu decyzji.  
Drugim kandydatem była Majka z Gorlic, która wyraziła chęć objęcia tej służby ,oraz Iwona z               
Gorlic . Wybory przełożone na grudzień 
Ad. 8.Wybory koordynatora do ZK 
Zgłoszono dwóch kandydatów Mariana z Tarnowa i Piotrka z Nowego Sącza. Z uwagi na to że                
Marian niedawno odzyskał wolność, sumienie intergrupy uznało że potrzebuje więcej czasu do            
objęcia tej służby. Na koordynatora do ZK wymagana ilością głosów został wybrany Piotrek. 
 
Ad 9. Janusz poinformował że w najbliższym terminie odbędą się warsztaty Intergrupy, których             
tematem będzie „Warsztaty służb na grupie AA „ 
 
Ad 10. Irena zwróciła się z prośbą o przekazywanie informacji , jeśli jeszcze jakieś grupy               
odchodzą do nowej intergrupy. W imieniu Intergrupy Podgórze życzy nowej Intergrupie Sądeckiej            
owocnej pracy i zaproponowała  pomoc jeśli będą potrzebować. 
NA  GRUDNIOWYM  SPOTKANIU  ODBĘDĄ  SIĘ  WYBORY  SŁÓŻB  INTERGRUPY. 
PAMIĘTAJMY  SŁÓŻBA  TO  WDZIĘCZNOŚĆ  ZA  DAR  TRZEŹWIENIA 



 
Ad. 11. Następne spotkanie: 14.12.2019 r. w Bieczu ul .Kazimierza Wielkiego 31 
 
Ad 12. Pożegnaliśmy się Deklaracją Odpowiedzialności. 

Z życzeniami Pogody Ducha 
Sekretarz Ania 


