Raport z teleintergrupy Podgórze 13.02.2021
Spotkanie rozpoczęło się Modlitwą o Pogodę Ducha. Następnie została odczytana preambuła AA
oraz 12 tradycji i 12 koncepcji dla służb AA.
Rzecznik przedstawił plan spotkania.
1. Sprawdzenie obecności mandatariuszy, oraz wypowiedzi w skrócie każdego przedstawiciela
grupy.
• Kiedy i czy odbywają mitingi
• Informacje z grupy.
• Czy grupa niesie i w jaki sposób posłanie na zewnątrz
• Czy grupa posiada literaturę AA i rozprowadza poza spotkaniami.
• Czy grupa potrzebuje pomocy w realizowaniu 5 tradycji AA
•
2. Informacje od służb intergrupy.
• Delegaci do RR-Majka i Stanisław
• Delegat do KSK-Jarek
• Kolporter -Sebastian
• Łącznik Internetowy-Norbert
• Łącznik do ZK-Piotr
• Rzecznik-Konrad
• Skarbnik-Sławek
3. Sprawy dotyczące działania w obszarze Informacji Publicznej.
• Dyżurny telefoniczny - Agata
• Koordynator Dyżurnych-Paweł z Tranowa
• Dodatkowe działania grup w Informacji Publicznej
4. Informacje z i do G12.
5. Biuletyn Intergrupy Podgórze.
6. Sprawy dotyczące warsztatów i wydarzeń.
7. Sprawy bieżące,pytania,wolne wnioski.
8. Wybór następnego miejsca spotkania.
9. Zakończenie spotkania deklaracją odpowiedzialności
Ad.1 Poszczególni mandatariusze, oraz przedstawiciele grup uczestniczących w spotkaniu (na 26
grup 9 obecnych) przedstawili sytuację dotycząca mitingów. Niektóre grupy wznowiły mitingi w
realu przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń. Pozostałe grupy nadal spotykają się poprzez
telemitingii. Na niektórych grupach pojawiły się nowe osoby ( Arka Biecz, Nadzieja Gorlice, Iskra
Tuchów). Wszystkie grupy rekomendowały, że posiadają literaturę AA, jednak w obecnym czasie
rozprowadzanie zmalało. W obecnej sytuacjii epidemiologicznej grupy nie niosą posłania na
zewnątrz, ale mimo to dostarczane są ulotki i biuletyny do zakładów karnych.
Ad.2. Informacje od służb intergrupy.

Delegaci do RR Majka i Stanisław poinformowali, że Rada Regionu nie odbyła się. Została
wypracowana Inwentura Zgromadzenia.
Delegat do KSK Jarek., który został wybrany na Zgromadzeniu Służb Regionu delegatem do
Konferencji Służb Krajowych (formalnie jednak nie objął jeszcze służby, gdyż zostanie mu ona
przekazana przez poprzednika na najbliższej Konferencji, która jak sam mówił, na 99% odbędzie
się on-line) mówił o obowiązkach jakie wiążą się z jego służbą. Sam bierze udział w spotkaniach
intergrup. Dzięki temu, że większość odbywa się wirtualnie, nie ma z tym dużego problemu. Jarek
mówił też o działaniach, jakie podejmuje wspólnota w ramach niesienia posłania głuchoniemym
alkoholikom. Już odbywają się mityngi dla niesłyszących. Gdybyśmy w naszym otoczeniu znali
osoby, które mogą być tym zainteresowane, warto im te informacje przekazać.
Kolporter Sebastian przedstawił kwotę, która została przeznaczona na literaturę wyniosła
5602.12 zł,. Sprzedaż literatury spadła z powodu pandemii. Sebastian jest dostępny dla każdego
chętnego do zakupu literatury AA.
Łącznik Internetowy Norbert poinformował o wyemitowanych spotach, dalsza emisja zależy od
funduszy grup,które przekazują na niesienie posłania.
Łącznik do ZK Piotr- nieobecny
Rzecznik Konrad jest w stałym kontakcie z grupami i służebnymi intergrupy (odwiedzał grupy
kontaktował się z grupami, jak wygląda sytuacja na grypach, jak sobie radzą czy potrzebują jakiejś
pomocy).
Skarbnik Sławek przekazał informację, że po opłaceniu wszystkiego kwota jaką posiada
intergrupa to 2516,56 zł. Intergrupa jednomyślnie przekazała 500 zł na Region.
Ad3.
Dyżurny telefoniczny Agata-nieobecna.
Koordynator dyżurów Paweł z Tarnowa-nieobecny. W jego imieniu Norbert przedstawił pomysł,
aby osoby pełniące dotychczas dyżury w piku mogły odciążyć Agatę, która do tej pory odbiera
telefony.
Ad.4
.Koordynator G12 Iwona, z zadowoleniem mówiła, że telefon działa. Osoby dzwoniące szukają
pomocy nie tylko dla siebie, ale również dla swoich bliskich. Przykrą informacją jest, że niektóre
osoby zapisane na liście G12 nie chcą współpracować.
Ad..5
Na obecną chwilę biuletyn posiada tylko trzy artykuły jest prośba do grup o zaangażowanie.
Została zaakceptowana nowa nazwa “Podgórze”, jako kontynuacja biuletynu sprzed lat. Biuletyn
będzie występował w dwóch formatach: pisany i elektroniczny. Prosimy osoby, które życzą sobie
dostawać biuletyn na maila o kontakt z redaktorami.
Ad.6.
Warsztaty w Tenczynie odbędą się on-line na które zaprasza Intergrupa Małopolska.
Koordynator Zlotu Radości Regionu Galicja Janusz informuje, że jest coraz mniej miejsc wolnych,
o potrzebie pomocy będzie informował bliżej zlotu.
Ad.7.

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się 10.04.2021 o godzinie 10:00 w Bieczu, albo w
sytuacji niezmiennych obostrzeń związanych z pandemią, jako telekonferencja 10.04.2021 o godz.
9:00
Ad.8.
Spotkanie zakończyliśmy Deklaracją Odpowiedzialności.
Raport sporządził w zastępstwie Grzesiek.

