
SPRAWOZDANIE nr 10 (20.05.2022) 

  
Od ostatniego spotkania RR Galicja 26.02.2022, które odbyło się w Krakowie, na ul. Rozrywki. 
 

Mityngi w większości ZK Regionu Galicja zostały przywrócone. Obecnie jest potrzeba informacji 

na grupach AA o niesieniu posłania AA do zakładów karnych, gdyż brakuje chętnych do służby. 

Dlatego też rekomenduję powołanie zespołu do spraw niesienia posłania AA do ZK i AŚ przy 

Regionie Galicja. W skład tego zespołu wchodziliby łącznicy grupowi do ZK, jak również łącznicy 

intergrupowi, koordynator regionalny, jak i chętni do niesienia posłania do ZK. Z doświadczeń 

innych Regionów AA wynika, że zespoły bardzo dobrze poprawiają sposób i jakość niesienia 

posłania, jak również współpracę z ZK. Praca w zespole polega na wspólnym działaniu, dzieleniu 

się doświadczeniem i wspieraniu się nawzajem pomiędzy łącznikami i niosącymi posłanie. 

Działanie zespołów zapobiega samowolnemu działaniu w ZK i zajmowaniu służby łącznika przez 

wiele lat. Wspólne działanie w duchu jedności daje lepsze efekty niż ograniczanie się do 

jednostkowych działań w ZK. Dbajmy o dobry wizerunek wspólnoty AA, a nie o osobiste ambicje. 

Sposób spotkań myślę że jest do ustalenia na zespole, część on-line, część np. na warsztatach lub 

spotkaniach w realu, wzorem spotkań RR. 
 

W dniach 8-10 kwietnia 2022 uczestniczyłem w Ogólnopolskich Warsztatach Niesienia Posłania 

AA do ZK i AŚ, które odbyło się w Łazach. Pojechaliśmy tam wraz z moim cieniem, jak również z 

łącznikami do ZK z Regionu Galicja. Szczegóły w moim sprawozdaniu z warsztatów. 

 
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią odbył się mityng informacyjny w COSSW w Kulach. 

Mityng poprowadziłem wraz z dwojgiem AA z Rzeszowa, w tym z byłym osadzonym. Spotkanie 

było skierowane do szkoły podchorążych, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Rozdaliśmy dużo 

ulotek i broszur, pozostawiłem też kilka książek. Poinformowałem panią Jowitę która jest 

odpowiedzialna za kontakty z AA, że prawdopodobnie następny mityng przewidziany na wrzesień 

przejmie już inny Region AA. 
 

W dniu 14 maja wraz z grupą AA „Pasja” z Jasła zorganizowałem warsztaty niesienia posłania AA 

do ZK i AŚ w Nowym Żmigrodzie, szczegóły w osobnym sprawozdaniu. 
 

Na następny dzień 15.05 zorganizowałem wejście dla grupy spikerów z warsztatów do ZK Uherce i 

ZK Jasło. Odbyły się tam mityngi informacyjne dla osadzonych. Kilku osadzonych poprosiło o 

sponsorowanie. 
 

W dniu 16 maja 2022 brałem udział w spotkaniu w ZK Rzeszów. W spotkaniu uczestniczył 

dyrektor, kierownik penitencjarny, panie psycholog odpowiedzialne za kontakty z AA oraz łącznik 

do ZK Rzeszów, Gabrysia. Celem spotkania było omówienie przywrócenia współpracy po 

pandemii, ustalenie spotkań. Przedstawiłem również propozycje porozumienia ZK Rzeszów z 

Fundacją BSK AA. Dostaliśmy jasną deklarację współpracy, do końca maja mamy przedstawić listę 

chętnych do niesienia posłania AA do ZK, zaś na początku czerwca zostaną przywrócone mityngi 

na oddziałach i odbędzie się spotkanie celem sfinalizowania porozumienia. Pozostawiłem literaturę, 

którą otrzymałem od grup, w tym najnowszą Więzień do więźnia (wersja polska), a także ulotki, 

które mi pozostały z mityngów informacyjnych. 
 

Dziękuje za możliwość pełnienia tej służby.  

Z poważaniem, Mirek 
 
  

 

 



ROZLICZENIE 
 

stan na 25.02.2022        204,50 zł 
wypłata na RR 26.02.2022     1200,00 zł 

 

koszt warsztatów w Łazach 2 os. * 265 zł    -530,00 zł 
dojazd na warsztaty w Łazach 2os*250zł    -500,00 zł 
zakup ulotek i broszur na mityng inf.    -150,00 zł 
przejazd do Kul       -600,00 zł 
przejazd do Nowego Żmigrodu     -130,00 zł 
 

do wypłaty z RR          505,50 zł 


