
RARORT z 295 Konferencji Intergrupy „Karliczek” z dnia 05.03.2022 roku 

 

- wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha; 

- odczytanie 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików; 

- przeliczenie i podanie ilości osób uprawnionych do głosowania – po przeliczeniu – 10 osób 

uprawnionych do głosowania; po przerwie 8 osób uprawnionych 

1. Temat wiodący: Tradycja I oraz pytania do tradycji: 

Prośba o wypowiedzi około 3-5 minutowe, tak aby wszyscy chętni mogli się wypowiedzieć. 

Czas przeznaczony na wypowiedzi to około 20 minut 

Cztery wypowiedzi dotyczące I Tradycji – naszego wspólnego dobra, oceny i krytyki grup, 

oceny służebnych 

2. Sprawy bieżące 

- prośba o przekazywanie stanowiska sumienia grup dot. ulotki słowo Bóg oraz pytań i 

rekomendacji do 50 KSK; 

- grupa „Pod Prąd” z Jastrzębia Zdroju zaprasza w dniu 23 kwietnia 2022 roku w godzinach 

10:00-16:00 na warsztaty sponsorowania; 

- grupa „Metanoja” z Rybnika” zaprasza na 34 rocznicę grupy w dniu 19 marca 2022 roku na 

godzinę 18:00; 

3. Jak Intergrupa może służyć grupom? 

- grupa „Andrzej” z Rydułtów prośba o wsparcie, dzielenie się doświadczeniem i wsparcie w 

niesieniu posłania 

4. Sprawozdanie służb Rady Intergrupy: 

Rzecznik – na chwilę obecną służba nieobsadzona 

Skarbnik – złożył sprawozdanie finansowe za poprzedni okres; przekazał ulotki na XIV 

Oddział w Rybniku oraz do Gorzyc. Poinformował o zakończeniu swojej służby i podziękował 

za możliwość pełnienia służby w Intergrupie; 

Pytanie: dotyczące sprawozdań finansowych Regionu Katowice. Skarbnik poinformował, iż 

posiada do wglądu sprawozdania z regionu i intergrupy i zachęca do zapoznania się z nimi. 

Kolporter – do odbioru skrytka 2/4/3; podziękował za pomoc w inwenturze literatury oraz 

przekazał sprawozdanie z przeprowadzonej inwentury literatury; przekazał informacje 

dotyczącą literatury w twardej oprawie. Nowa pozycja w literaturze – zaktualizowany 

„Poradnik służb”. Wydał paczki z literaturą do Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju Szeroka 

oraz Raciborza, XIV Oddziału w Rybniku, Gorzyc oraz OIK Żory. Poinformował, iż we 

wrześniu 2022 roku kończy służbę i zaprasza osoby chętne do służby. 

Sekretarz/Łącznik internetowy – poinformował o możliwości subskrypcji kanału 

informacyjnego Regionu Katowice oraz Służb Krajowych. Dzięki temu można na bieżąco 

otrzymywać na maila informacje dotyczące życia wspólnoty; Poinformował o zakończeniu 

swojej służby i podziękował za możliwość pełnienia służby w Intergrupie; 

5. Pozostałe sprawozdania i informacje: 



Koordynator Zespołu do ZK Jastrzębie-Zdrój Szeroka – poinformował o przekazaniu 

paczek z literaturą do Zakładów Karnych Jastrzębie Zdrój Szeroka. W miesiącu lutym mitingi 

były zawieszone. W marcu mitingi odbywają się według grafiku. Grafik jest ułożony do końca 

marca 2022 roku 

Koordynator Zespołu do ZK Racibórz - nieobecny 

Delegat Regionu do Komisji Organizacyjnej:  

Przekazał informację dotyczącą zmiany w Preambule oraz zmian i korekt w literaturze AA. 

Przekazał informację, iż osoby chętne do służby mogą rozważyć możliwość służenia w służbie 

Delegata Regionu do Komisji Organizacyjnej. 

6. Kapelusz 

7. Rekomendacje do służb 

Tomek z grupy „Pod Prąd” poinformował, iż uzyskał rekomendację grupy do służby Rzecznika 

Intergrupy – uzyskał jednomyślnie rekomendację; 

Damian z grupy „Pod Prąd” poinformował, iż uzyskał rekomendację grupy do służby 

Sekretarz/Łącznika Internetowego Intergrupy - uzyskał jednomyślnie rekomendację; 

10. Z czym wychodzę z konferencji 

Dwie wypowiedzi 

11. Odczytanie raportu i przyjęcie przez głosowanie – jednomyślnie 

12. Kolejna konferencja odbędzie się   w dniu 07.05.2022 roku o godzinie 16:00 w Rybniku.  

13. Wspólne odmówienie modlitwy o pogodę ducha. 

 

Raport sporządził sekretarz/łącznik internetowy 


