Raport
Z telekonferencji Intergrupy „Podgórze” z dnia 18.04.2020r. W
telekonferencji brało udział 17 grup z 27 zarejestrowanych w
intergrupie.

Telekonferencję otworzył rzecznik Konrad, który przywitał wszystkich
uczestników telekonferencji, mandatariuszy, przedstawicieli oraz
gości.
Następnie wszyscy odmówili Modlitwę o Pogodę Ducha.
Następnie rzecznik odczytał Preambułę AA oraz odczytano 12 tradycji
oraz 12 koncepcji dla służb AA.
Rzecznik przedstawił
następująco:

plan

spotkania,

który

przedstawia

się

1. Przywitanie się słowami modlitwy o Pogodę Ducha.
2. Odczytanie preambuły oraz 12 tradycji i 12 Koncepcji AA.
3. Sprawdzenie obecności Mandatariuszy oraz wypowiedzi w
skrócie każdego przedstawicieli grupy- jak grupy radzą sobie tym
trudnym okresie, co możemy zrobić a czego nie powinniśmy,
stosując się do wytycznych ustalonych przez państwo, oraz
korzystając z doświadczeń wspólnoty na całym świecie.
4. Informacje od służb Intergrupy:
- delegaci do RR- Majka i Stanisław – sprawozdanie ze spotkania
RR oraz z telekonferencji służb regionu.
- skarbnik – Sławek – nowopowstały wirtualny kapelusz.
- kolporter – Sebastian – dostęp do literatury AA i jej
rozprowadzanie.
- łącznik internetowy- Norbert

5. Sprawy
dotyczące
działania
Punktu
InformacyjnoKontaktowego, oraz grup G12.
6. Wybór reprezentantów intergrupy na Zgromadzenie Służb
Regionu.
7. Informacje o warsztatach.
8. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
9. Wybór następnego miejsca spotkania.
10. Zakończenie spotkania deklaracją odpowiedzialności.

Nastąpiło sprawdzanie obecności i wypowiedzi Mandatariuszy
lub przedstawicieli grup. Mitingi zostały zawieszone, kontakty
tylko za pomocą telefonu lub Internetu, grupy zawiesiły
niesienie posłania do Zakładów Karnych, detoksów, oddziałów
zamkniętych. Jedna grupa spotyka się regularnie, w każdą
niedzielę o godz. 18, w 5 osób.
Rzecznik zadowolony, że tak liczne grupy zebrały się na
telekonferencji. Mówił o potrzebie przeniesienia Mitingów z Sal
do Sieci. Jeśli ktoś nie wie jak to zrobić, to on udzieli pomocy.
Następnie były informację służb Intergrupy. Delegat do regionu,
Staszek, mówił, że odbyło się spotkanie Regionu, a raport ze
spotkania jest dostępny na stronie internetowej regionu. Na
spotkaniu Regionu poruszono temat 46 Konferencji Służb
Krajowych. Ma powstać w Krakowie nowa Intergrupa pod nazwą
„Nowohucka”. Warsztaty w Tenczynie najprawdopodobniej nie
odbędą się w Czerwcu. Przewidziana jest rocznica powstania AA
w Polsce w 2024r. w Poznaniu. Udzielono także absolutorium
wydawnictwu Zdroju. Delegat do Regionu Majka powiedziała, że

telekonferencja Regionu z dnia 7.04.2020r. mówiła o tym jak
pomóc w realizacji siódmej tradycji.

Skarbnik Sławek, mówił, że na koncie było 1240zł. Funkcjonuje
wirtualny kapelusz, gdzie grupy bądź pojedyncze osoby mogą
wpłacać pieniądze na utworzone przez Sławka Subkonto
intergrupy, i wiadomo, że te wpływy już są. Naszym
obowiązkiem jest aby wrzucać do kapelusza uczestnicząc w
telemityngach.
Stan konta na koniec telekonferencji wynosił 3344zł.
Rzecznik mówił, że jeśli grupa dokona wpłaty, to ma tego
potwierdzenia w miejscach, w którym robiła przelew.
Łącznik Internetowy – Norbert
Działalność stacjonarna PIKu została zawieszona do odwołania
nie ulega zmianie dyżur telefoniczny dodatkowo dzwoniąc do
PIKu możemy skontaktować się z kolporterem .Po złożeniu
zamówienia zostaje ustalony sposób przekazania literatury oraz
płatności.
Intergrupa czeka na decyzje urzędu miasta co do odroczenia
płatności za pomieszczenie PIKu. Mówił też, że na stronie
internetowej jest lista telemitingów oraz, że baza telemitingów jest
aktualizowana na bieżąco.
Grupa G12 działa na różnych Mitingach online. Jak ktoś
zadzwoni to automatycznie jest przekierowywany na takowy
Miting. Iwona zauważyła, że Grupy zamieszczają informacje na
Facebook’u, o treści „Gdzie można znaleźć pomoc telefoniczną
lub przez Internet?”.

Norbert mówił, żeby wzmocnić działania na zewnątrz, żeby
ludzie szukający pomocy mogli znaleźć dla siebie Miting na
telefon, żeby potrzebujący nie został sam z problemem.
Wybór 2 delegatów na Zgromadzenie Regionu. Jedynym
kandydatem był Grzesiek z Brzeska i został wybrany na delegata
Nadal szukamy drugiego delegata na Zgromadzenie.
Janusz pytał co z Jubileuszem Warsztatów w Tenczynie oraz czy
to będzie przełożone na inny termin np. Wrzesień. Na regionie
zapadną decyzje czy warsztaty będą dla nas przedłużone.
Decyzją intergrupy jest zawieszenie wszelkich warsztatów
odbywających się w intergrupie do odwołania. Warsztaty Kroków z
dn 9 maja zostały przeniesione na 4 lipca.
Konrad zaapelował, że nie wiemy jakie będziemy mieli wpływy z
grup i jak planować wydatki. Musimy śledzić na bieżąco stan
konta i decydować o wydatkach.
Następne spotkanie Intergrupy 13.06.2020r. w PiK’u o godz.
10:00. Organizatorem spotkania grupa „Rafał” Brzesko.
Pożegnaliśmy się słowami Deklaracji Odpowiedzialności.

Z poważaniem Sekretarz Edek AA

