
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Kaszubskiej
13.11.2022 Łebno

Spotkanie Intergrupy Kaszubskiej wyjątkowo odbyło się w siedzibie grupy AA “Feniks” w Łebnie.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci 13 grup AA przynależących do naszej Intergrupy oraz
zaproszeni goście: Kasia - Delegat KSK do Komisji Finansowej oraz Jacek - Rzecznik Regionu
Bałtyckiego.

Przywitaliśmy się modlitwą “O Pogodę Ducha”, następnie Jacek - Rzecznik Intergrupy przedstawił plan
spotkania, który został zaakceptowany, po czym została odczytana Preambuła AA oraz 12 Tradycji i 12
Koncepcji.

Kolejnym punktem spotkania miały być wybory na drugiego Reprezentanta Intergrupy do Regionu,
jednak z powodu nieobecności kandydata wybory nie odbyły się.

● Rzecznik Intergrupy - Jacek zwrócił zgromadzonym uwagę na fakt, że nasze służby nie
posiadają cieni i poprosił o przemyślenie kandydatur do tych służb.

● Zaproponował prowadzenie cyklicznych warsztatów AA, które wprowadziły by nas w
tematykę poszczególnych służb i zachęciły do udziału w życiu całej naszej wspólnoty a
nie tylko w obrębie własnych grup. Propozycja spotkała się z uznaniem, mamy
zastanowić się jaki temat warsztatu chcielibyśmy usłyszeć na następnym spotkaniu.

● Padła również propozycja, aby I. Kaszubska powołała nową służbę Koordynatora d/s
Warsztatów - tu jednak zdania były podzielone, część uczestników była zdania, że to
dobry pomysł, pozostali uważali, że najpierw temat - później organizator.

● Następnym pomysłem Jacka - Rzecznika IK było powołanie Koordynatora G12 (grup 12
Kroku) - również i ta propozycja została pozostawiona do przemyślenia do następnego
spotkania.

● Kolejnym tematem jest propozycja Marcina, aby zredagować otwarty list do Grup AA w
naszej Intergrupie, który zawierałby informacje o tym co Intergrupa może zrobić dla
poszczególnych Grup

W kolejnym punkcie głos zabrali przedstawiciele Grup AA:
● “Cedron” Wejherowo - Andrzej Rzecznik: mityngi odbywają się cyklicznie, służby

obsadzone połowicznie, brak nowych członków;
● “Albert” Słupsk - Piotr Mandatariusz: mityngi 2x w tygodniu spotyka się od 10 do 20 osób,

służby obsadzone, brak cieni, niosą posłanie do Poradni Zdrowia Psychicznego w
Słupsku;

● “Nadzieja” Ustka - Darek Mandatariusz: mityngi 2x w tygodniu od 6 do 20 osób, służby
obsadzone, przedstawiciel grupy niesie posłanie do więziennictwa;

● “Laguna” Słupsk - Marcin Mandatariusz: grupa potrzebuje wsparcia, mała frekwencja (w
porywach do 9 osób), problemy organizacyjno- techniczne, grupa prosi o warsztaty w
okresie XII’22 - II’23;

● “Desiderata” Lębork - Daniel Mandatariusz: cyklicznie spotyka się od 10 do 15 osób,
służby obsadzone, niosą posłanie do Komendy Powiatowej Policji oraz Poradni Zdrowia
Psychicznego w Lęborku;

● “Moc w słabości” Lębork - Tomek Mandatariusz: spotyka się od 10 do 15 osób, sporo
młodych uczestników, wakat na Rzecznika Grupy oraz brak cieni służb, grupa prowadzi
mityngi w noclegowni;

● “Arka” Kębłowo - Marek Skarbnik: mityngi 1x w tygodniu skupiają około 10 osób, wakat
mandatariusza;



● “Wiosna” Miastko - Marcin Rzecznik: mityng 1x w tygodniu około 10 osób, pojawiają się i
znikają nowicjusze, na grupie brak motywacji do podejmowania służb;

● “Nadzieja” Wejherowo - Rafał Mandatariusz: służby obsadzone, brak cieni, posłanie
niosą do Policji, Szpitala, Straży Miejskiej;

● “Źródełko” Wejherowo - Kasia Koordynator I.P.: grupa spotyka się 1x w tygodniu, praca
na Wielkiej Księdze, stolik z literaturą, pojawiają się nowicjusze, posłanie niosą do
MOPS, Policja, Szpital, Terapia Uzależnień;

● “Katharsis” Słupsk - Tadeusz Sekretarz RRB: mityngi 2x w tygodniu, grupa pracuje na 12
Krokach, pojawiają się nowicjusze, niosą posłanie do Aresztu Śledczego;

● “Feniks” Łebno - Zenon Rzecznik: mityng 1x w tygodniu, uczestniczy 1-2 osoby, mityng
spikerski 1x w miesiącu przyciąga do 6 osób, służby obsadzone, stolik z literaturą;

● “OdNowa” Miastko - Ilona Reprezentant do RRB: grupa nie niesie posłania, obsadzona
jest tylko służba skarbnika, mityngi 1x w tygodniu skupiają od 3 do 8 osób;

● “Nadzieja” Gniewino - brak przedstawiciela: grupa funkcjonuje, mityngi w niedzielę o
18.00, plany zawieszenia grupy z nowym rokiem;

● “Pogoda ducha” Sierakowice - brak przedstawiciela: grupa próbuje funkcjonować, mityngi
w środy o 19.00, służby nie obsadzone, plany zawieszenia grupy;

● “Deko” Luzino - brak przedstawiciela: spotykają się w piątek o 18.00

Po przerwie rozdano koperty dla każdej z grup, które Jacek - Rzecznik Intergrupy otrzymał od
Powierników. Następnie głos zabrali służebni Intergrupy:

● Koordynator d/s Informacji Publicznej - Kasia: przedstawiła krótkie sprawozdanie z
Ogólnopolskich Warsztatów Informacji Publicznej, zwróciła uwagę na osoby
niepełnosprawne, niedosłyszące i głuche, które wymagają specjalnego traktowania.
Przekazała informacje o planowanych spotkaniach z zakresu Informacji Publicznej :

16.11.2022 - MOPS Wejherowo
03.12.2022 - Sąd Rejonowy w Wejherowie (kuratorzy)

oraz o próbach organizacji spotkań w MOPS w Lęborku i Szpitalu Miejskim w Miastku;
● Kolporter - Jacek: zachęcał do zakupu literatury oraz podał stan finansowy w literaturze

na zakończenie poprzedniego spotkania;
● Sekretarz - Stanisław: nieobecny;
● Skarbnik - Robert: podał rozliczenia dotyczące wpłat od grup oraz wydatków związanych

z warsztatami oraz dojazdem służebnych na spotkanie Intergrupy a także końcowe
wyliczenia stanu finansów;

● Łącznik d/s Internetu - Piotr: na bieżąco stara się przekazywać informacje mailowe
spływające z Regionu do Grup i odwrotnie;

● Łącznik d/s Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych - Buli: nieobecny, podano
informację, że niesienie posłania do Aresztu Śledczego w Słupsku ruszyło;

● Reprezentant Intergrupy do RRB - Marcin: podał informacje iż na Ogólnopolskich
Warsztatach Łączników organizowanych przez Region Bałtycki udział wzięło 80
uczestników a na Regionalnych Warsztatach Rzeczników - 30 osób; podał kandydatów
do objęcia służb w Regionie na Zgromadzeniu Wyborczym w dniu 20.11.2022 - są to:
Waldek I. “Żuławy”, Marcin I. “Kaszubska”, Tomek I. “Gdańska”, Maria I. “Zatoka”; padła
propozycja, aby Region Bałtycki pochylił się nad organizacją panelu o 3 Kroku i 3 Tradycji
na organizowanym w 2024 roku 50-leciu powstania AA w Polsce.

Jacek - Rzecznik Intergrupy przekazał, kto w naszym imieniu będzie głosował na Zgromadzeniu
Wyborczy, które odbędzie się w dniu 20.11.2022 r w Gdyni ul. Kartuska 30 b w godz. 9.00 - 16.00: Ilona,
Jacek, Adam, Magda, Marek, Robert, Kasia, Marcin, Jan oraz Tomasz jako Sekretarz i Daniel do Komisji
Liczenia Głosów.
Rzecznik - Jacek zdał w skrócie sprawozdanie z Ogólnopolskich Warsztatów Rzeczników najważniejsze
co wyniósł to:



● Intergrupa to miejsce w którym każda grupa powinna dostać wsparcie oraz
● tworzenie jak największej ilości zespołów w Intergrupie do konkretnych zadań - im więcej

działania, tym mniej problemów ze służbami.

Kasia z Gdyni poprowadziła w pigułce warsztat na temat 7 Tradycji we Wspólnocie AA. Podkreślała, że
złotówka wrzucona do kapelusza jest Wspólnoty - nie moja, czy mojej grupy. Najważniejsze jest
zabezpieczenie podstawowych opłat jakimi są opłata za salę i media, literatura z której grupa powinna
korzystać na mityngach oraz kawa i herbata. Podział kapelusza został zatwierdzony w 1994 roku na
Mityngu Służb Światowych i jest to:

Kapelusz 100% = 60% pozostaje w grupie

= 40%przekazujemy do Intergrupy = BSK
= Region

Jeśli są jakieś działania, które przekraczają możliwości finansowe Grupy, koszty powinna pokrywać
Intergrupa. Każdy dojazd powinien być zwrócony, aby służba nie była obciążeniem. Bezpieczna rezerwa
jaka powinna być w kapeluszu, to 3 miesięczny koszt czynszu wraz z mediami. Z zasobów grupy/
intergrupy finansowane są również spotkania Informacji Publicznej, spotkania z przedstawicielami
więziennictwa i Aresztów Śledczych, MOPS, Terapii, przedstawiciele sądownictwa, szkolnictwa, szpitali,
itp. Z kapelusza finansowane są także warsztaty dla przyszłych służebnych. Kasia przypomniała, że
bardzo pomocnym w pełnieniu służby jest “Zeszyt Skarbnika” do pobrania na stronie Wspólnoty, finanse
zawsze dla wszystkich powinny być przejrzyste. Podkreśliła, że wpłaty Grup na Intergrupę są
dobrowolne, nikt nie ma w obowiązku składania “daniny” za przynależność do Intergrupy. Spora część
grup nie posiada stałych kosztów wynajmu i tutaj istnieje duże ryzyko, że grupa może zostać
wykorzystana do wykonania czynności, których nie powinna wykonać ze względu na nasze tradycje.
Łączenie się z innymi przedsięwzięciami - choćby najbardziej chwalebnymi - niesie niebezpieczeństwo
krytyki i chaosu, który nie jest dla AA najlepszą rekomendacją. Najlepszą propozycją byłoby przeliczenie
potencjalnych kosztów i od czasu do czasu uiszczenie opłaty dla użyczającego nam lokal.

Ustalono termin następnego spotkania na 08.01.2023r.

W wolnych wnioskach:

● uczestnicy spotkania uzgodnili przekazanie zebranych w kapeluszu datków na rzecz w/w grupy;
● Marcin uzyskał rekomendację Intergrupy jako Kandydat do służb Regionu;
● Marcin zaproponował temat następnych warsztatów: “Organizacja warsztatów”;
● Jacek - Rzecznik Regionu zwrócił uwagę, aby uaktualnić spis grup w naszej Intergrupie.

Pożegnaliśmy się Deklaracją Odpowiedzialności.

Sprawozdanie sporządziła:
Ilona - (nowy)Reprezentant Intergrupy do

RB


