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Jedność 

Tylko jeden dzień na 

raz. 

Grupa Dromader - Dębica – 

wyruszyła z niesieniem posła-

nia.  

Wzięli sprawy w swoje ręce 

w myśl Tradycji 4. Z zebranego 

kapelusza oraz mitingów roczni-

cowych wykonali we własnym 

zakresie 6 stojaków  na ulotki, 

które wyeksponowali m.in. w 

szpitalu, OPS, aptece, kurato-

rium, policji. Oczywiście stojaki  

znalazły się w tych miejscach za 

zgodą właścicieli.  

W taki sposób możemy dotrzeć 

do wielu  jeszcze zagubionych 

alkoholików w miejscach gdzie 

się pojawiają, a jednocześnie 

profesjonaliści  pracujący z nimi 

mogą uzbroić się w dodatkowa 

wiedzę pomocną przy prowa-

dzeniu terapii.  

Czym zajmuje 
się PIK? 

Czy tu PIK’a serce Intergupy? 

Od kwietnia Nasza Integrupa 

Podgórze ma do dyspozycji 

miejsce spotkań. Miejsce w 

którym możemy się spotykać, 

dyskutować, miejsce które mo-

żemy tworzyć samodzielnie bez 

żadnych zewnętrznych naka-

zów. 

Czy stanie się ono dla Nas miej-

scem które łączy? To zależy od 

każdego z Nas. Jaki będzie  

pomysł na to by to miejsce żyło. 

To my mu pozwolimy żyć lub je 

uśmiercimy. Nikt inny tggo nie 

zrobi. Mamy teraz sposobność 

sprawdzenia czy dojrzewamy, 

czy wkraczamy w dojrzałość. 

Czy moje trzeźwienie jest praw-

dziwe.   

To miejsce możem stać się cen-

trum dialogu, jedności, integro-

wania. Wspólnych spotkań, 

mitingów, warsztatów, spotkań 

z podopiecznymi, miejscem do 

przyjmowania gości z poza 

wspólnoty, miejscem do niesia-

nia posłania alkoholikowi który 

wciąż jeszcze cierpi. To miejsce 

dla każdego z Nas.  

Jeżeli masz potrzebę skorzysta-

nia, pomysł na wykorzystanie 

tej przestrzeni i chciałbym je 

wspólnie  realizować to zrób to! 

Kontakt do dyżurnego pik  znaj-

dziesz na końcu biuletynu.  

Do dzieła! 

Ważne tematy: 

• Czy w PIK’u 
pika serce 

intergrupy 

• Wakaty do 

służb 

• Warsztaty w 
Tenczynie 

• Książki w Bi-

bliotece 

W tym 

numerze: 

Co w skarbonce. 2 

Tech Nowinki. 2 

AA w ZK. 3 

Tenczyn. 3 

Wakaty służb. 4 

Egzemplarz bezpłatny 

Główne zadania Punktu 

Informayjno Kontakto-

wego to : 

Przygotowanie bezpłatnych  

materiałów dla intergupy 

(spersonalizowane wizytówki, 

kalendarzyki, plakaty z danymi 

adresowymi, spisem mitingów 

prowadzenie strony interneto-

wej, redakcja biuletynu); 

Prowadzenie dyżurów telefo-

nicznych i osobistych w Punkcie 

dla szukających pomocy alkoho-

lików; 

 kontakt z profesjonalistami 

(organizowanie spotkań infor-

macyjnych, prowadzenie kore-

spondencji); 

Przygotowanie warsztatów roz-

wojowych dla wspólnoty w sie-

dzibie  Intergrupy ; 

Prowadzenie mitingów oraz 

spotkań indywidualnych dla 

podopiecznych i sponsorów 

DROMADER RUSZA W 

DROGĘ 

InterGrupa Podgórze 
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Iwona , skarb(niczka) intergupy prze-

kazała sprawozdanie finansowe.  

Jak się okazuje dla wielu z Nas rozlicza-

nie finansowe mają nie mniejszą wagę 

niż trzeźwienie. Sprawy  finansowe na-

dal budzą wiele emocji. Pomimo faktu, iż 

po  wrzuceniu do kapelusza, tak napraw-

dę składam datek w zaufaniu i wierzę że 

zostanie od wykorzystany w sposób wła-

ściwy i zgodny z zasadami wyznawanymi 

przez całą wspólnotę AA. To nie są już 

„moje” pieniądze, są to środki wspólno-

ty, ale nadal mam pełne prawo do tego 

by wiedzieć jak one są gospodarowane.  

Ma to swoje konsekwencje. Bo  jeżeli nie  

ma transparentności, jasności, uzasad-

niania wydatkowania, to jasnym jest że 

będzie się w sposób naturalny budził 

opór aby wspierać wspólnotę poprzez 

datki do kapelusza. Paradoksalnie ten 

wkład każdego pojedynczego członka 

wspólnoty stanowi dobro wspólne, o 

którym właśnie  z nich powinien być 

informowany dokładnie i ze , bo jest jego 

integralną częścią. Jak inaczej możemy 

budować jedność, szukać wsparcia 

wśród członków wspólnoty gdy nie ma 

dokładnych rozliczeń i informacji jak 

środki zostały wykorzystane.  

Opierajmy nasze działanie na zaufaniu 

oraz uczciwości. Tego się uczymy we 

wspólnocie. Dotyczy to służebnych i  

każdego innego członka wspólnoty.  

A wracając do spraw finansowych, prze-

głosowany została przelewający się kape-

lusz. Tzn. wpływy z grup w pierwszej 

kolejności będą kierowane na potrzeby 

intergrupy i po ich zaspokojeniu pozo-

stałe środki powędrują dalej do Regionu.  

Aktualnie w skarbonce intergrupy jest 

1.295,96 zł .  

Szczegółowe raporty są w przygotowaniu 

i będą prezentowane w kolejnych nume-

rach jako punkt obowiązkowy. 

Co w skarbonce piszczy. 

pytaniach.  

Może u Was na grupie pojawił się po-

mysł, lub potrzeba korzystania z nowych 

technologii. Napiszcie o tym na  

aapodorze@gmail.com 

Jest tak że jeżeli model sprawdzi się w 

jednym miejscu, to jest szansa że będzie 

mogła go wykorzystać cała wspólnota. 

Bo o to właśnie chodzi we wspólnocie, o 

jedność i dzieleniu się swoimi sukcesa-

mi, po to by innym ułatwić dotarcie do 

celu. 

 Od pewnego czasu, a konkret-

nie od jesieni 2018 roku, trwają przy-

miarki, aby nieco zmodyfikować sposób 

przesyłania informacji do grup. By było 

bardziej sprawne i dostępne.  

Przy BSK została powołany zespół audy-

towy, który ma za zadanie zweryfikować 

czy obecnie wykorzystywane rozwiąza-

nia są wydajne, czy odpowiadają faktycz-

nym potrzebom wspólnoty, czy wymaga-

ją korekt i modyfikacji.  

Będziemy was informować na bieżąco o 

ewentualnych zmianach, sugestiach, 

Patrz na to 

co teraz. 

świadczenia pokazują że to miejsce które 

warto odkurzyć i zapoznać się literaturą 

AA. Co i dla kogo jest wskazane o tym 

może opowiedzieć kolporter, bo posiada 

naprawdę obszerną wiedzę na temat 

książek które ukazują się dla wspólnoty. 

Jako mól książkowy na pewno z niejed-

nego pieca chleb jadł, albo z niejednej 

książki kartkę wyrywał.  

Ostatnio pojawiło się kilka nowych pozy-

cji na Naszej półce. 

Wartą uwagi na pewno jest II Tom histo-

rii AA w Polsce. To piknie opisana histo-

ria o Nas, jak z siłą i determinacją po-

wstawały nowe grupy, jak alkoholicy 

jednoczyli się wokół jednego problemu—

alkoholizmu. Piękne historie, pachnące 

czasem, warte przeczytania i wejścia w 

buty pionierów.  

Jeżeli nie masz tej pozycji w swoich 

zbiorach to nie czekaj dłużej. Powinieneś 

ją dostać na grupie u swojego kolporte-

ra, lub jeżeli nie macie półki z książkami 

powinna być dostępna w PIK. 

Zadzwoń do PIK’u  14 307 06 06  i do-

wiedz się.  

PS. Jeżeli nigdy nie miałeś w ręce książki 

Anonimowi Alkoholicy, a chciałbyś ją 

przeczytać, to PIK umożliwia wypo-

życzenie tej książki.  Skontaktuj się z 

kolporterem i ustal warunki wypożycze-

nia lub odwiedź PIK w godzinach jego 

dyżurowania. 

 

Ak-

tualnie w ofercie 

mamy mnóstwo 

książek. Nie 

wiem ile co rusz 

pojawiają się nowe pozycje. Natomiast 

pytani brzmi, ile mam u siebie i czy ko-

rzystam z tego dobrodziejstwa które jest 

zapisane na kartach wydawnictwa. Do-

„ Okropne 

rzeczy się tam 

dzieją w 

Japonii! Czy 

wiecie, że tam 

istnieją dwa 

rodzaje AA?”  

Anonimowi 

Alkoholicy 

wkraczają w 

dojrzałość, 

str.106 

Tech nowinki. 

Półka z książkami.  
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spotkania w grupach wsparcia.  Więcej 

informacji znajdziecie na stronie 

www.aapodgorze.pl w zakładce Warszta-

ty Tenczyn.  

Podczas tego spotkania każdy może 

podczas poszukać czegoś dla siebie. Jest 

to  czas, zmian w atmosferze  rozwoju i 

wsparcia.  

Poza spotkaniami w Sali warsztatowej 

wiele rozmów odbywa się kawiarence, 

gdzie w kilka osób, przy kawiarnianych 

stołach i kubku kawy porusza głębokie i  

ważne tematy. 

Po raz kolejny w Tenczynie odbywają się 

Warsztaty rozwoju duchowego.  

Tym razem  będą trwać 3 dni od  20 

września do 22 września. 2019. 

Program obejmuje warsztaty, mitingi, 

Czas na 

działanie 

Niejednokrotnie znajdujemy tu odpo-

wiedzi na pytania których szukaliśmy 

gdzieś daleko, nie wiedząc że tak blisko 

czekają na Nas odpowiedzi. 

Od samego świtu do zachodu słońca, i 

nawet dłużej pracujemy wspólnie nad 

tym jak żyć z chorobą alkoholową. 

Jeżeli czujesz że to może być dla Ciebie 

ważny czas zadzwoń lub odwiedź stronę 

internetową z informacjami na temat 

warsztatów. 

Do czynu 

Tenczyn 20-22.09.2019 r.—warsztaty rozwoju duchowego 

kają. Czekają na dobrą nowinę, którą 

mogą usłyszeć z ust alkoholika , który 

jest na wolności i trzeźwieje. Wielu z 

nich, jest w  więzieniu dlatego, że nie 

radzili sobie z życiem, a  pod wpływem 

alkoholu dokonywali złych wyborów 

przez co zostali ukarani.  

Obietnice zawarte w Naszym programie 

są dla nich jak światełko w tunelu. Dają 

one nadzieje, że po wyjściu jest dla nich 

szansa na tworzenie nowego, lepszego 

życia.  

W Naszym regionie jest kilka zakładów,  

różniących się od siebie specyfiką. W 

których osadzeni mają też inne role do 

wykonania.  

Jednym z nich 

jest właśnie za-

kład w Nowym 

Wiśniczu, gdzie 

regularnie w 

soboty można 

stać się uczestni-

kiem mitingu. 

Jeżeli chcesz 

wiedzieć jak stać 

się częścią spo-

tkania napisz do 

PIK : aapodgo-

rze@gmail.com a 

skontaktujemy 

cię z koordynatorem wizyt w tym zakła-

dzie.  

To zaproszenie jest dla Ciebie. 

Już w 

połowie drogi 

zadziwią nas 

osiągnięte 

rezultaty – 

poznamy 

nową 

wolność i 

nowe 

szczęście. 

Wydarzyła się rzecz piękna . Julian—

kierownik działu terapeutycznego Zakłą-

du Karnego w Nowym Wiśniczu,  wy-

szedł z propozycją,  aby jesienią 2019 

roku zorganizować wspólne spotkanie 

pomiędzy  alkoholikami i personelem 

placówki.  

Jest to okazja aby wymienić się doświad-

czeniami, posłuchać tego co mają do 

powiedzenia profesjonaliści i jeszcze 

bardziej  pogłębić relacje we współpracy. 

Wspólne spotkania i rozmowy podczas 

odwiedzin w Zakładach Karnych z osa-

dzonymi, to ważna część Naszych dzia-

łań w ramach 12 kroku.  

To miejsce gdzie alkoholicy na Nas cze-

Wspólnota AA w ZK. 

Tarnowskie Grupy AA postanowiły zao-

patrzyć Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Tarnowie wraz z jej filiami, w egzem-

plarz książki Anonimowi Alkoholicy. 

Tak się złożyło, że tuż po wydaniu IV 

edycji Anonimowych Alkoholików, gru-

py w  Tarnowie w  spontanicznym odru-

chu postanowiły doposażyć Bibliotekę 

Publiczną wraz z jej 11 filiami w przy-

najmniej 1 egzemplarz książki na odział.  

Tym sposobem każda z  5 grup w Tarno-

wie dołożyła swoją cegiełkę  w niesieniu 

posłania wyposażając miejskie czytelnie 

w książkę opisującą ruch AA.  

Dyrekcja po spotkaniu z przedstawicie-

lami wspólnoty zadeklarowała dalszą 

współpracę i umożliwienie znalezienia 

się Naszych czasopism „Zdrój” i „Warta” 

na czytelnianych stolikach.  

Tym sposobem możemy informować o 

tym czym jest wspólnota Anonimowych 

Alkoholików i jak pomaga.   

To ważny krok w niesieniu posłania i 

wydaję się trwałym wkładem 12 kroku, 

bo przekazane egzemplarze książek będą 

dostępne dla każdego tarnowianina w 

formie bezpłatnego wypożyczenia lub 

udostępnienia na  miejscu w czytelni. 

Czekamy na dalsze działania! 

Niesiemy  

posłanie 

Książki Anonimowi Alkoholicy dla bibliotek.  



P unkt  

I nformacyjno  

K ontaktowy  

 

adres:  

33-100 Tarnów 

ul. Pułaskiego 91 

Tel.: 14 307 06 06 

gospodarz PIK: 536 305 405 

E-mail: aapodgorze@gmail.com 

Rocznice we wspólnocie—trzeźwości, powstania grup, warsztaty, zloty 

InterGrupa Podgórze 

Adres strony intergrupy: 

w w w . a a p o d g o r z e . p l  

stało by się tematem kolejnych warszta-

tów lub dyskusji na forum intergupy? 

Tym czasem prześlij na adres mailowy 

PIK aapodgorze@gmail.com informację 

jakich służb potrzeba ba waszej grupie. 

Opublikujemy w kolejnym dodatku do 

biuletynu te informacje, aby szukający 

łatwiej mogli trafić.  

Wystarczy że w wiadomości podasz: 

• nazwę grupy,  

• miejscowość, oraz  

• Rodzaj  służby.  

Wraca temat wakatów, a  inaczej mówiąc 

wolnych miejsc do pełnienia służby na 

grupach.  

Czy zastanawiałeś się skąd to może się 

brać, że pomimo świadomości iż pro-

gram to tak 

naprawdę 

miłość i 

służba, to 

nie ma chęt-

nych aby 

służyć swo-

im doświad-

czeniem, 

czasem, 

siłami?  

Może masz 

sugestie 

skąd się to 

bierze i 

chciałbyś się 

tym podzie-

li, może 

W służbie 

W służbie. 

Data Godzina Miejsce Która Imię/grupa 

10.sieprnia 2019 18.00 Nowy Sącz, ul. Jagie-

lońska 70 

Spikerka Michała z 

Trzebini 

„Jest Sposób” 

12.sieprnia 2019 18.00 Brzesko, Ruchu Opo-

ru 2 (grupa Rafał) 

V rocznica Irena   

16-18.sierpień 2019  Katowice 45 lat AA w Polsce  

24.sierpnia 2019 18.00 Gnojnik 430(Dom 

Strażaka 

XXIX rocznica po-

wstania grupy 

AA "RAFAŁ", temat mi-

tyngu:"Moje wczoraj, 

moje dziś" 

04-06.pażdziernik 2019  Czarna Sędziszowska 

987 

Warsztaty służb AA  

Wielokrotnie przychodzi do głowy pyta-

nie „Na co mi w trzeźwieniu  sponsor?” 

Nie piję, jestem na programie ,  zmie-

niam swoje życie. Cudowanie ze sponso-

rowaniem nie jest dla mnie. Ja sobie 

daję radę i nie potrzebuje niczyjej pomo-

cy. 

Powierzenie się zaufanie innemu czło-

wiekowi daje szanse na prawdziwe wy-

zdrowienie. Mój sponsor nie musi być , 

mistrzem, ma być po prostu obok mnie, 

mam mieć szansę na to by wspólnie 

doświadczać, otwierać się na relację, być 

uważnym na swoje ego, mieć w kim się 

przeglądnąć, ćwiczyć pokorę i wiele in-

nych bardzo wartościowych  elementów.  

Nie przez przypadek powstało powiedze-

nie że Bóg do Nas przemawia przez dru-

giego człowieka. Dzięki sponsorowaniu 

mamy szansę nauczyć się słuchać po to 

by nie tylko poprzestać pić, ale stać się 

szczęśliwymi ludźmi.  

Ja i Sponsor. 

http://www.aapodgorze.pl

