
SPRAWOZDANIE Z DRUGIEGO ROKU SŁUŻBY KOORDYNATORA
NIESIENIA POSŁANIA AA DO ZK I AŚ

 
Czas pandemii zmienił całkowicie sposób pełnienia służby Koordynatora do ZK i AŚ
. Niesienie posłania przenieśliśmy do internetu . Dzięki zaangażowaniu 
koordynatorów regionalnych i zespołu powierniczego wystosowano list do 
Generalnego Dyrektora ZK  w sprawie mityngów on-line w ZK . Efektem tego 
uzyskaliśmy zielone światło na mityngi on-line w ZK .W naszym regionie powstało 
kilka mityngów on-line w których powstawaniu pomagałem poszczególnym 
łącznikom . Niestety nie wszystkie ZK wyraziły chęć współpracy. W czasie 
całkowitego lockdaunu , uruchomiłem akcje niesienie posłania przez literaturę AA . Z
pieniędzy przekazanych mi przez RR Galicja jak również przez pojedyncze grupy AA
zakupiłem literaturę i rozesłałem do wszystkich ZK w Regionie Galicje . Akcje 
powtórzyłem trzykrotnie , zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy . Rozsyłałem biuletyny Nadzieja ,Zdrój jak również WK i poradniki 
nowicjusza ,zgodnie z sugestiami samych osadzonych na mityngach on-line. Grupy z 
Regionu również zaczęły przesyłać do mnie literaturę , jak również bezpośrednio do 
ZK . W momencie zluzowania obostrzeń propagowałem na grupach jak i integrupach
,sposób niesienia posłania do ZK poprzez wysyłanie literatury jak i uczestnictwo w 
mityngach on-line . W sierpniu na zapotrzebowanie służb w ZK Medyka 
zorganizowałem Mityng informacyjny dla Służb ZK jak i dla osadzonych. Efektem 
tego odbudowała się grupa w ZK Medyka i cieszy się dużym zainteresowaniem . 
Część ZK pozwoliła na wejście do ZK anonimowym alkoholikom jednakże , znów 
nie wszystkie . Reszta zasłania się pandemią, jest to problem w całym kraju . 
Niepokojące są również sygnały o braku chętnych do niesienia posłania . Zapewne 
jest to efekt pandemii ,braku warsztatów . W dniu dzisiejszego zgromadzenia 
odbywają się warsztaty niesienia posłania do ZK w Przemyślu. Powraca również 
temat warsztatów w Jaśle i Tenczynie .
 Utrzymuje stały kontakt z COSSW w Kulach . Jednakże pomimo chęci współpracy 
przez Panią  odpowiedzialną za kontakty z AA , nowa Pani Komendant nie wyraża 
zgody na wejście na ośrodek . 
 Odbyło się kilka spotkań zespołu powierniczego do spraw niesienia posłania do ZK 
z koordynatorami regionalnymi  w których uczestniczyłem on-line . Dotyczyły one 
możliwości niesienia posłania w dobie pandemii , i wymianie doświadczeń jak to się 
odbywa ,w innych Regionach.
 Zamówiłem w BSK po cztery egzemplarze Wielkiej Księgi w języku rosyjskim i 
ukraińskim , miałem zapytania o możliwość nabycia od osadzonych obcokrajowców .
Wszystkie rozliczenia dotyczące mojej służby są ujęte w sprawozdaniach . 
Sprawozdania dostępne są na stronie AA Galicja w zakładce -Dokumenty . W tym 
roku zaproponowałem również przyjaciela z AA na mojego cienia, czyli następce w 
służbie . 
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