
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy, Tczew 24-09-2022.

Spotkanie  Intergrupy  poprzedził  warsztat  Służba  Mandatariusza  i  Reprezentanta 
Intergrupy poprowadzony przez Kasię ze Starogardu.
 
Spotkanie intergrupy otworzył  Bartek – Rzecznik Intergrupy Kociewie odmawiając 
modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaniem Preambuły i 12 Koncepcji dla Służb AA.
Sprawozdania Służebnych grup przedstawiło osiemnastu przedstawicieli:  Źródełko 
Gniew, Cystersi  Pelplin, Wda Czarna Woda, Trzeźwość Starogard Gd.,  Rozsądek 
Tczew,  Radość  Przebudzenie  Starogard  Gdański,  Wielbłąd  Chojnice,  Promyk 
Starogard Gd., Jedność Człuchów, Feniks Tczew, Iskierka Zblewo, Odnowa Gniew, 
Wid Brusy, Dromder Skarszewy, Iskra Wielki Klincz, Motyl Zalesie, Nadzieja Tczew.

Sprawozdania Służebnych Intergrupy:

Reprezentant Intergrupy do Rady Regionu - Kasia – TCZEW, 24.09.2022 r.
Ostatnie  stacjonarne spotkanie  rady regionu odbyło  się  21 sierpnia  2022 roku w 
Gdynii  na  ulicy  Kartuskiej  20B.  Oprócz  spotkań  stacjonarnych,  służebni  Rady 
Regionu spotykają  się  na  platformie ZOOM w każdą pierwszą środę miesiąca w 
godzinach 20:00 – 22:00.

Podczas spotkania stacjonarnego spotkanie robocze poprzedził  warsztat pt: 
Program 12 Kroków, a program 12 Koncepcji”, który poprowadził Tadeusz z Gdynii.

Na najbliższym Zgromadzeniu Wyborczym Rady Regionu, które odbędzie się 
20  listopada  2022  roku  kończą  swoją  obecną  służbę  aktualnie  służebni  Rady 
Regionu i przedstawiono kandydatury na nowych służebnych oraz kandydatów na 
służbę  Delegata  Rady  Regionu  do  KSK.   Do  23  października  można  również 
zgłaszać pytania i wnioski do 25 Zgromadzenia Wyborczego Rady Regionu.

W głosowaniu podjęto decyzję o przedłużeniu przez nasz region komunikatora 
regionalnego,  którym na kolejne 12 miesięcy będzie dalej  Freshmail.  Na wniosek 
Skarbnika  Regionu  przegłosowano  również  w głosowaniu  wniosek o  zwiększenie 
kwoty gotówki jaką posiada przy sobie skarbnik.

Delegat  do  KSK  w  Komisji  Literatury  apelował  o  historie  osobiste  osób 
pracujących jako nauczyciele, wychowawcy, skierowanej do grupy zawodowej osób 
pracujących w oświacie. Trwają również prace nad aktualizacją książki 12 Kroków i 
12  Tradycji  (aktualizacja  do  IV  wydania  Anonimowych  Alkoholików)  oraz  nad 
audiobookiem  Anonimowi  Alkoholicy.  Poinformował  również  o  obecności  namiotu 
Wspólnoty AA podczas festiwalu  Pol’n’Rock,  który dla  członków Wspólnoty może 
rodzić  kontrowersje,  jednak  ze  strony  uczestników festiwalu  i  organizatorów były 
bardzo pozytywne opinie.

Delegat  do  KSK  w  Komisji  Informacji  Publicznej  prosił  o  przekazywanie 
informacji o wysokich kosztach 50-lecia AA w Polsce, które odbędzie się 2024 roku w 
Poznaniu i serdecznej prośbie o przekazywaniu funduszy na ten cel. 

Region  Bałtycki  w  ostatnim  miesiącu  był  organizatorem  4  wydarzeń: 
Regionalnych  Warsztatów  Rzeczników  Grup  i  Intergrup,  Regionalnego  Zlotu 
Radości, Ogólnopolskich Warsztatów Łączników Internetowych i Dyżurnych Online 
oraz Regionalnych Warsztatów Mandatariuszy i Reprezentantów.
W  głosowaniu  zdecydowano  również  o  przekazaniu  kwoty  pieniędzy  z  Regionu 
Bałtyckiego na 50-lecie AA w Polsce oraz o ewentualnym pokryciu kosztu pobytu 2 



profesjonalistów  na  Warsztatach  Informacji  Publicznej  w  Łazach  w  październiku 
2022.
Kolporter  literatury  -  Jerzy  - Dostępne  jest  do  pobrania  wydanie  wrześniowe 
biuletynu ze sprawozdaniami z regionów dotyczącymi działania w zakresie Informacji 
Publicznej i współpracy z innymi spoza AA pod linkiem
Powierniczy Zespół ds. Dostępności do AA i Wydarzeń Ogólnopolskich przedstawia 
projekt przewodnika poruszającego zagadnienie dostępności. Została w nim zebrana 
dotychczasowa  wiedza i doświadczenia w tej materii.  Autorzy wspierali  się także 
materiałami, którymi posługuje się Wspólnota w USA/Kanada. Zespół zwraca się z 
prośbą  do  osób  zainteresowanych  tematyką  o  zapoznanie  się  z  projektem  oraz 
nadsyłanie uwag. Informacje można przesyłać na adres: dostepnosc@aa.org.p  l     do 
11 października br.
Przewodnik dostępny pod linkiem lub ze strony Anonimowych Alkoholików zakładka 
Różne/Do pobrania/Do konsultacji
Dostępne jest najnowsze wydanie biuletynu Mityng (09/303/2022) (hasło drugi legat), 
w nim tematem wiodącym jest zadośćuczynienie.
Po przerwie wznowiono druk i dostępne jest papierowe aktualne wydanie biuletynu 
AA "Warta".
Serdecznie zachęcam do zakupu literatury.
Skarbnik Intergrupy – Marcin – przedstawił stan kasy i wydatki Intergrupy.
Łącznik  Internetowy –  Michał  –  przeprosił  za  brak  sprawozdania  ze  spotkania 
Intergrupy w czerwcu, związane z zagubieniem notatek w okresie wakacyjnym. W 
międzyczasie  uczestniczył  w warsztatach dla  Łączników internetowych.  W trakcie 
warsztatów  przekazano  informację,  że  Wspólnota  będzie  przenosiła  stronę  na 
prywatny serwer, którego utrzymanie jest droższe niż na serwerze współdzielonym 
(jak dotychczas) ale groźba ataku, wypłynięcia danych i zatrzymania działania strony 
jest  o  wiele  mniejsza  niż  w  obecnej  sytuacji.  Ponadto,  BSK podpisało  umowę  z 
operatorem aktualnego Newslettera, z którego korzystały Regiony i zaproponowało 
wszystkim regionom AA skorzystać z wykupionej Subskrypcji,  dzięki czemu opłata 
roczna przypadająca na Region będzie o przeszło 20% niższa. Podkreślano również, 
by unikać korzystania z nazw własnych wszelkiego rodzaju komunikatorów, by nie 
reklamować przez informowanie.
Łącznik  do  ZK  i  AŚ  –  Leon –  mitingi  w  naszym  regionie  odbywają  się  bez 
problemów, choć jest mało chętnych do niesienia posłania w Starogardzie. Szukamy 
tam osób skłonnych do podzielenia się doświadczeniem w tutejszym Areszcie.
Rzecznik  Intergrupy –  Bartek  –  przedstawił  plan  działań  intergrupy na  najbliższe 
miesiące.  Podjęto  decyzję  o  przygotowaniu  się  do  drukowania  sporządzonego 
sprawozdania dla przedstawicieli każdej grupy.
Na najbliższym spotkaniu zaplanowano dodatkowe wybory służb:

1. cieni  służebnych  intergrupy  (rzecznika,  skarbnika,  łącznika  G12,  Łącznika 
internetowego, łącznika do ZK i AŚ),

2. reperzentacji  Intergrupy na Zgromadzeniu Wyborczym Regionu Bałtyckiego 
AA 20-11-2022r.(7  osób z prawem głosu i  jedna osoba do komisji  liczenia 
głosów),

3. Wybory Reprezentantów Intergrupy do Rady Regionu – dwie osoby.

W  każdą  pierwszą  środę  miesiąca  odbywają  się  spotkania  Rady  Regionu  na 
platformie – ONLINE – chętni uzyskają dostęp.

https://link.freshmail.mx/c/abgacprsyt/eyf8t13ygn
http://aa.org.pl/mm/files/mityng_09_2022_h.pdf
https://link.freshmail.mx/c/mrw3ssd3dd/eyf8t13ygn
https://link.freshmail.mx/c/c9otzmc8w6/eyf8t13ygn
mailto:dostepnosc@aa.org.pl


W każdą trzecią środę miesiąca spotyka się  zespół  do spraw wydarzeń Regionu 
Bałtyckiego – również zaproszenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych i 
chętnych do uczestnictwa w zespole.

Na kolejne spotkanie Intergrupy AGENDA:

1. Jako intergrupa poszukujemy do uczestniczenia w Zgromadzeniu Wyborczym 
Regionu  Bałtyckiego  AA   7  służebnych  z  prawem  głosu  plus  osoba 
oddelegowana do liczenia głosów.

2. Jeżeli na grupie uczestniczą nauczyciele – prośba od Lubka – delegata do 
KSK o kontakt w celu podzielenia się doświadczeniem.

3. Jeżeli ktoś ma pytanie do Zgromadzenia Wyborczego Regionu Bałtyckiego AA 
– może je wysłać do 23-10-2022r.

4. Chętnych do służby cienia łącznika G12 – przeprowadzone będą wybory,
5. Chętnch do służby Reprezentanta intergrupy przy Radzie regionu Bałtyckiego 

AA  - przeprowadzone będą wybory
6. Co służebni intergrupy mogą zrobić dla grup? Jakie warsztaty są potrzebne? 

Czy  potrzebne  jest  wzór  sprawozdania  dla  mandatariuszy  by  łatwiej 
przedstawiać działąnia grupy?

7. Jeżeli grupa chciałaby zorganizować spotkanie IP z profesjonalistami  – 
są chętni by pomóc w organizacji, kontakcie i przeprowadzeniu spotkania.

8. Czy  grupa  chce  dostawać  na  papierze  sprawozdania  z  intergrupy 
(drukowane dla wszystkich grup)?

9. Informacje od grup na temat działań w Informacji Publicznej.

Przesłane sprawozdania od Mandatariuszy:
1. Wielbłąd Chojnice Grupa Wielbłąd spotyka się w pon,pt o godz 18 przy ul 

Strzeleckiej 31a.Frekwencja nieco spadła do kilkunastu osób, gdzie wcześniej 
było  20  i  więcej.  Są  też  nowe  osoby.  Mitingi  tematyczne  na  których  są 
omawianie kroki i tematy z codziennych refleksji. 1 pt.miesiąca mit spikerki, 
ostatni  pt.  mit.tradycji.Niesienie  posłania  do  OPUS,Borowik,Złotów  Szpital 
psychiatryczny ( detox), Areszt Śledczy, Piecewo ośrodek leczenia uzależnień. 
Zaniesiono  wizytówki  do  parafii,  MOPS,kuratorzy,  Sąd  (biegli 
psychiatrzy),dzielnicowy  .W  lipcu  były  wybory  służb:rzecznik,skarbnik, 
kolporter. 22 października grupa będzie obchodzić 26 rocznicę powstania na 
którą są zaproszeni spikerzy. 

2. Grupa Radość Przebudzenie   Starogard Gdański:  Mitingi odbywają się w 
środy o godzinie 17:30 w Klubie Abstynenta Razem w Starogardzie Gdańskim 
(os. 60-lecia ONP 14).

14  września  odbył  się  miting  spikierski Szymona  z  Gdańska.  Najbliższy  miting 
spikierski odbędzie się 5 października, a swoim doświadczeniem podzieli się Jacek 
H. z Rumii.



Frekwencja na mitingach to około kilkanaście osób. Członkowie grupy niosą posłanie 
do  Szpitala  w  Kocborowie  na  oddział  XX  oraz  do  Przychodni  Uzależnień  w 
Starogardzie Gdańskim.
Grupa  złożyłą  pismo  do  Prezydenta  Miasta  o  możliwość  zawieszenia  plakatów 
Wspólnoty AA w autobusach miejskich. 13 września odbyło się spotkanie Informacji 
Publicznej dla profesjonalistów w Przychodni Uzależnień w Starogardzie Gdańskim 
na ulicy Chopina oraz spotkanie wstępne z terapeutką z oddziału  XX Szpitala  w 
Kocborowie,  które  zaowocowało  zaplanowanym  na  6  października  spotkaniem 
Informacji Publicznej dla profesjonalistów w Szpitalu w Kocborowie.

Kolejne spotkanie Intergrupy – grupa Lasacy, Osieczna, Plac 1000-lecia 1, 15-
10-2022r godz. 11.00.
SPOTKANIE POPRZEDZI GODZINNY WARSZTAT OD GODZINY 10.00.


