sprawozdanie nr 3/2019 ze spotkania
rady regionu aa "warta"
Poznań, 21 września 2019 roku

Spotkanie odbyło się dnia 21 września 2019 roku w Poznaniu w siedzibie PIK
Regionu AA "Warta" przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 28A o godz. 1200.
W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby: służebni Regionu AA "Warta", Powiernicy
oraz Delegaci Służb Krajowych Wspólnoty oraz przedstawiciele intergrup Regionu.
Spotkanie prowadził Rzecznik Regionu - Marian. Na wstępie odmówiliśmy
Modlitwę o pogodę ducha. Rzecznik Regionu przywitał zebranych a po Preambule
AA odczytano 12 Tradycji oraz
12 Koncepcji dla Służb AA w Polsce.
Marian - Rzecznik Regionu przedstawił program spotkania, który
zaakceptowaliśmy, a następnie przystąpiliśmy do jego realizacji.

PRZEBIEG SPOTKANIA
Przedstawienie Reprezentanta Regionu na KSK w sprawie organizacji Zlotu 50lecia AA
w Poznaniu
Marian - Rzecznik Regionu przedstawił Magdę (IG "Dolina Warty"), która będzie
prezentowała na 48. KSK kandydaturę Regionu AA "Warta" do prawa organizacji
Zlotu 50-lecia AA w Polsce
w Poznaniu zgodnie z postanowieniem 29. Konferencji Regionu. Prezentacja
organizacji zlotu na terenie Targów Poznańskich jest wykonana i jako Region
jesteśmy gotowi ją przedstawić. Magda jako specjalistka jest przygotowana do
prezentacji i otrzymała od Rady Regionu pełnomocnictwa
i zapewnienie pomocy ze strony Delegatów Regionu do SK.
Informacje z intergrup regionu
WŁODEK - Rzecznik IG "Wielkopolska"
Prośba o dofinansowanie z kasy Regionu uczestnictwa w Warsztatach Rzeczników.
Skoro sumienie intergrupy nie zdecydowało o sfinansowaniu wyjazdu swego
rzecznika na warsztaty, to region nie może ingerować w jego postanowienia.
Członkowie Rady wyrazili pogląd, iż każdy poziom AA finansuje działalność swoich
przedstawicieli.
Rzecznicy i przedstawiciele Intergrup: "Zielonogórskiej" - Mirek, "Wielkopolskiej" Włodek, "Południowa Wielkopolska" - Marian, "Pilska" - Andrzej, "Leszczyńskiej" Paweł, "Gorzowskiej" - Gustaw, "Dolina Warty" - Magda przedstawili zagadnienia z
obszaru swoich działań. Na pierwszy plan wybija się niemożność z braku chętnych
obsadzenia wszystkich służb oraz wiele zastrzeżeń związanych z korzystaniem z
IV wydania "Wielkiej Księgi" z uwagi na nowe, mało zrozumiałe tłumaczenie. Poza

tym we wszystkich intergrupach zauważa się małą aktywność mandatariuszy; do
intergrup przypisanych jest sporo grup, a swoich przedstawicieli wysyła niewiele.
A to przecież służba mandatariusza jest pomostem między grupą a służbami
ponad grupowymi. Poza tym wspólnota niesie posłanie do ZK i AŚ, na oddziały
szpitalne i terapeutyczne, do bibliotek, do różnorakich środowisk zawodowych.
Żadna grupa społeczna nie zostaje bez pomocy AA. Świetnie rozwija się
współpraca z bratnimi wspólnotami: Al-Anon i Al-Ateen.
Przykładem jest I Konwencja AA i Al-Anon organizowana przez Grupę "Niedziela"
ze Świebodzina z IG "Zielonogórskiej" jak również Warsztaty Tradycji
organizowane przez IG "Południowa Wielkopolska" w Kobylej Górze.
Cenne okazuje się poszukiwanie tłumaczy języka migowego, aby wyjść z
mityngowym posłaniem do osób głuchoniemych, co stara się robić IG "Dolina
Warty".
Informacje służebnych Służb Krajowych AA
KAZIMIERZ - POWIERNIK SK
To jego ostatnia Rada jako Powiernika SK. Po 48. KSK skończy się ten etap jego
służby, którą mimo braku pojazdu starał się wypełniać zgodnie ze swoimi
zdolnościami i możliwościami. Kazimierz podziękował za obecność aowców na
Zlocie 45-lecia w Katowicach, zaprasza na Warsztaty pytań do 48. KSK 19.10 do
siedziby PIKu. Dziękuje za współpracę aowcom "Warty".
I my dziękujemy za jego pracę na rzecz Regionu.
Tomasz - POWIERNIK elekt SK
Czeka na zatwierdzenie wyboru przez KSK; zbiera niezbędne materiały. Ważna
sprawa 50-lecie AA w Polsce w Poznaniu - to zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Jeśli
"Warta" otrzyma organizację, to już trzeba się brać do pracy. Do licznych zadań
trzeba będzie wielu chętnych.
KRZYSZTOF - Delegat SK KLiP
Kończy służbę delegata. Wspólnota w Polsce oddaje aowcom "Język serca", "ABC
spikera", szykowane są broszury dla służb mundurowych oraz dla osadzonych w
ZK. Powołano zespoły do dopracowania tłumaczenia "Wielkiej Księgi" oraz
pozostałych tekstów na niej opartych. Dziękuje, że mógł pracować w SK dla
Regionu "Warta". My także dziękujemy za ten etap jego służby.
mirek - delegat sk kf
Finanse Wspólnoty przedstawiają się stosunkowo dobrze. Należy dbać o "czystość
stolika". Sprzedaż nielicencjonowana materiałów nie-aowskich może nas drogo
kosztować.
jacek - delegat sk ko, roman - delegat sk kip
Nieobecni, przekazali swoje sprawozdania. Praca w zespołach Zlotu 45-lecia,
aktywność

w komisjach, których są naszymi przedstawicielami, obecność na posiedzeniach
intergrup Regionu.
Informacje służb regionu AA "warta":
krzysztof - skarbnik regionu
Saldo Regionu na plusie. Należy rozsądnie podchodzić do tworzenia kosztów,
Region nie może finansować wyjazdów nie swoich służebnych.
Ula z IG "Zielonogórskiej" zrezygnowała z pełnienia służby "cienia" skarbnika
Regionu.
robert - koordynator ds. pik
W przesłanym sprawozdaniu stwierdza, że PIK działa nieprzerwanie, służby są
obstawione. Do nabycia wydany właśnie "Język serca". Rada udzieliła
rekomendacji do przedstawienia pełnomocnictwa dla PIK Regionu.
Wojtek - łącznik ds. Internetu
Wszelkie wiadomości przekazywane są przez emitenta. Nie notuje problemów.
Asia - redaktor biuletynu "warta"
"Warta" ukazuje się w nakładzie ok 1000 egz. Dociera do wszelkich środowisk
aowskich nawet poza Regionem, poza krajem. Nie brakuje materiałów ani zapału
do pracy.
Grzegorz - sekretarz regionu
Sprawozdania opracowywane i przesyłane na bieżąco. Powstała w jednym pliku
historia konwencji/konferencji oraz Zlotów Radości Regionu, co przyda się
przyszłym służebnym.
marian - rzecznik regionu "warta"
Obecny na spotkaniach intergrup. Region działa poprzez intergrupy. Rzecznik
prowadzi a nie dowodzi zgodnie z Koncepcjami AA. Przesłane zgłoszenie o
organizację Zlotu 50-lecia AA
w Polsce w Poznaniu do KSK, teraz czas na zaangażowanie naszych delegatów
oraz Magdy.
wnioski i uwagi
Marian - Rzecznik Regionu: 9 października na ulicy Marcinkowskiego 24 odbędzie
się uroczysty mityng z okazji 45-lecia Grupy AA "Eleusis". To pierwsza polska
grupa AA, spodziewanych jest wielu gości. Zapraszamy.
Intergrupa "Zielonogórska" zaprasza na I Konwencję AA i Al-Anon, która odbędzie
się 26.10.2019 r. w godz. 900 - 1600 w Świebodzinie przy ul. Park Chopina.
Bliższe informacje
u Krzyśka - 695 140 839.
Intergrupa "Południowa Wielkopolska" zaprasza Warsztaty Tradycji, które odbędą
się
4-6.10.2019 w Kobylej Górze. Kontakt tel. - 669 948 934 oraz 662 029 254.

zakończenie
Marian - Rzecznik Regionu podziękował za sprawny przebieg spotkania Rady
Regionu. To nie wspólnota kształtuje aowców, ale trzeźwiejący alkoholicy
kształtują poprzez służby swoją Wspólnotę.
19.10.2019 r. o godz. 1000 w siedzibie PIKu w Poznaniu odbędą się Warsztaty
pytań do 48. KSK.
Następne spotkanie Rady Regionu odbędzie się w siedzibie PIK w Poznaniu dnia
23 listopada 2019 roku o godz. 1200.
Po wspólnym odmówieniu przesłania Jestem odpowiedzialny spotkanie Rady
Regionu "Warta" zakończyło się.
Sporządził
Grzegorz - Sekretarz Regionu AA "Warta"

