
Raport z intergrupy 12.12.2020r . 

Intergrupa dzień radosny nareszcie powitań moc. Czy jest inny jak poprzednie ? Chyba nie chociaż 

zamiast uścisków same klikania i głosy. Jednak duch służby przeważył aby spotkać się przy wspólnym 

wirtualnym stole w skupieniu i odpowiedzialności. Wielu z nas brakuje chociaż nie znamy przyczyny 

było 9 elfów z 24 i dodatkowo służby intergrupy . Żywimy jednak nadzieję iż następnym razem będzie 

nas więcej. 

Rzecznik Konrad otwiera obrady okrągłego stołu i przywitanie już za nami wstęp zrobiony teraz pora 

dzielić się wiadomościami co, gdzie ,kiedy i u kogo . Wyłania się obraz nadziei na przetrwanie grup 

oraz informacje jak sobie radzą grupy aby nieść posłanie na tyle na ile pozwala sytuacja w kraju. Więc 

tak : niektóre grupy spotykają się w małych dopuszczalnych grupach osób , inne organizują więcej 

mityngów a jeszcze inne prowadzą telemityngi . 

Nasz kolporter Sebastian nie jest św. Mikołajem chociaż prezenty w postaci literatury posiada więc 

jeśli ktoś potrzebuje przesyłkę musi reniferowi (dostawcy) zapłacić . 

Mamy również list polecony z prośbą od sekretarza Edwarda iż z powodów zdrowotnych prosi o 

skrócenie swojej służby i poszukuje następcy . 

Skarbnik Sławek jak przystało na Bank obdarzony zaufaniem robi wypłaty i liczy wpłaty. Dokładne oko 

każdy grosz policzy aby tylko było co liczyć i budować kapitał .A z rozliczeń wynika iż w banku po 

rozliczeniu mamy 571,51 zł. 

Norbert internetowy łącznik światów realnych i wirtualnych prosi o aktualizację danych 

mityngowych aby Mikołaj wiedział gdzie wysyłać zagubione duszyczki po nadzieję . 

Nasi posłannicy czyli delegaci na RR Majka i Stanisław przedstawili sprawozdanie z ostatniego 

spotkania , które odbyło się również on-line. Aby nic nie pomylić odsyłam do lektury na stronie 

aagalicja.pl jest tam również dużo innych ciekawostek . 

Co do naszego lokalu czyli PIKu na obecną chwilę jest on również wirtualny a powodem takiej sytuacji 

jest brak lokalu a dokładniej srebrników na jego utrzymanie. Dobytek materialny mamy zachowany i 

czeka na dalsze decyzje. Nie ma co prowadzić dochodzenia i obwiniania się nawzajem jest potrzeba 

skupienia się na celu aby drugi raz takiego błędu nie popełnić. 

Kolejnym tematem obrad są listy do - Nas samych  z naszymi historiami trzeźwienia , które mogą 

innym posłużyć jako początek drogowskazu do lepszego życia. Będą wydane jako biuletyn w formie 

elektronicznej a jak starczy na tusz to również papierowej aby mogły być prezentami. Śnieżynka Ela 

czeka na listy pod adresem mailowym: biuletyn.podgorzeaa@interia.pl lub nr. Tel. 733 497 651 do 

dnia 31 .01.21r 

Pamiętajmy w Maju będziemy mieć nasze święto  czyli ZLOT RADOSCI  będzie blisko bo w Muszynie 

już dziś zacznijmy planować tą radość spotkania z osobami których nie widzieliśmy bardzo długo albo 

z tymi które dopiero poznamy .Pokażmy naszym rodzinom i przyjaciołom ,że wspólnota to nie tylko 

mityngi ale również cala inna gama codziennego spędzania czasu ze sobą .Rezerwacje już od 1.01.21r 

i jak to stare przysłowie mówi „ kto pierwszy ten ma pewne miejsce” więcej informacji z programem 

również na stronie aagalicja.pl. 

Ale zanim tam się spotkamy świętować to jeszcze troszkę musimy popracować więc na następne 

obrady zapraszają Służby Intergrupy Podgórze  do Biecza dn .13 .02.21r godz.10.00 lub w formie 

telekonferencji o godz.9.00 



Raport w wersji świątecznej sporządziła Irena  . 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia jak również Nowego Roku 2021 

Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości, 

Odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi, 

Radości w smutku ,dzięki ludzkiej miłości 

I nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju. 

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!!! 


