
 Do użytku wewnętrznego Anonimowych Alkoholików                            Elbląg 19.12.2022

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW
„ŻUŁAWY”

W spotkaniu Intergrupy Anonimowych Alkoholików „Żuławy”, które odbyło się 10 grudnia 2022r. 
w Kwidzynie w siedzibie grupy AA „Dorota” ul. Braterstwa Narodów 59   82-500 Kwidzyn 
uczestniczyło:

14 przedstawicieli grup Anonimowych Alkoholików: 
„Dorota” Kwidzyn, „Dzień po dniu” Elbląg, „Franciszek” Rucewo, „Karol” Dzierzgoń, „Nadzieja” 
Elbląg, „Nadzieja” Sztum, „Odnowa” Prabuty, „Pojednanie” Nowy Staw, „Przebudzenie” Nowy 
Dwór Gdański, „Przemiana” Nowy Staw, „Przyjaciele Billa W.” Kwidzyn, „Przystań” Kwidzyn, 
„Słoneczni” Ryjewo, „Tęcza” Elbląg, „Wzgórze Nadziei” Kadyny
8 służących w Intergrupie „Żuławy”:
Rzecznik, Zastępca Sekretarza, Kolporter, Skarbnik, Łącznik ds. Anonimowych Alkoholików w 
Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, Zastępca łącznika ds. Anonimowych Alkoholików w 
Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, Reprezentant Intergrupy AA „Żuławy” do Rady 
Regionu AA „Bałtycki”
a także 3 obserwatorów

1. Mandatariusz grupy „Dorota” Kwidzyn przywitał zebranych podczas spotkania Intergrupy 
i przekazał głos służącej jako rzecznik Gosi.

2. Zostały odczytane 12 Tradycji i 12 Koncepcji Anonimowych Alkoholików.

3. Beata służąca jako zastępca sekretarza podziękowała za czas jej służby, który dziś dobiegł 
końca. Wyraziła swoją wdzięczność za obdarzenie jej zaufaniem.

4. Odbyły się wybory. Nie zgłosił się żaden kandydat do służby zastępcy rzecznika, zastępcy 
sekretarza, zastępcy kolportera, zastępcy skarbnika, zastępcy łącznika ds. Internetu, 
reprezentanta Intergrupy AA „Żuławy” do Rady Regionu AA „Bałtycki”. Beata zgłosiła swoją 
kandydaturę do służby sekretarza. Po opowiedzeniu przez nią o sobie, odpowiedzi na zadane 
pytania dot. jej kandydowania odbyły się wybory. Beata została obdarzona zaufaniem do bycia 
sługą Intergrupy. Przez 2 lata będzie służyła jako sekretarz Intergrupy „Żuławy”.

5. Marcin służący jako skarbnik zdał relację z warsztatów VII Tradycji, które odbyły się w Łazach 
od 14 do 16 października 2022 r.

6. Grzegorz służący jako kolporter zdał relację z Ogólnopolskich Warsztatów Kolporterów, które 
odbyły się w Krasnobrodzie w dniach 18 – 20 listopada 2022 r. 

7. Beata zdała sprawozdanie ze spotkania informacyjnego z profesjonalistami, które odbyło się 
26 listopada w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk w Elblągu. 

8. Po przerwie był czas na uwagi do ostatniego sprawozdania Intergrupy. 

9. Głos zabrali przedstawiciele grup.

„Franciszek” Rucewo – w grupie odbyły się wybory. Paweł został obdarzony służbą rzecznika a 
Bolek mandatariusza.



W innych grupach bez zmian.

10. Głos zabrali służący Intergrupy

Sekretarz Beata podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem na służbę sekretarza. Podczas 
spotkania Intergrupy zbierała akcesy grup, które chcą przynależeć do Intergrupy „Żuławy”.

Skarbnik Marcin podał rozliczenie finansowe za zeszły miesiąc i podał obecny stan kapelusza 
Intergrupy.

Łącznik ds. AA w ZK i AŚ a także zastępca łącznika – Roman i Grzegorz opowiedzieli o relacjach 
z ZK i AŚ. Współpraca z Zakładem Karnym w Braniewie jest bezproblemowa. Mitingi w ZK w 
Sztumie odbywają się dość regularni. W Areszcie Śledczym w Elblągu wystąpiły małe 
komplikacje z listą osób z zewnątrz. Poszukiwane są chętne osoby (mężczyźni) do brania udziału
w mitingach w Areszcie Śledczym w Elblągu. Osoby chętne i gotowe do długofalowego niesienia
posłania w Areszcie Śledczym. 

Kolporter Grzegorz prosił o zamawianie kalendarzy jeśli są osoby chętne, Zdrojów i Nadziei 
jeszcze nia ma. 

Reprezentant Intergrupy Bogdan opowiedział o Zgromadzeniu Wyborczym Rady Regionu na 
którym był w listopadzie 2022r. Zostali wybrani nowi służący Rady Regonu.
Rzecznik – Kasia; Skarbnik – Maja; Łącznik ds. Internetu – Tomek; Sekretarz - Marcin ; Delegat do
Komisji Służb Krajowych – Tadeusz. 

Łącznik ds. Internetu – Mariusz zdał relację ze swojej służby. Wybiera informacje, które są 
najbardziej istotne dla Intergrupy. 

Rzecznik – Gośka odwiedziła kolejne grupy z Intergrupy – Południe Malbork i Salus Kwidzyn. 
Przeczytała sprawozdanie z działalności Intergrupy w roku 2022 r. napisane przez służących 
Intergrupy, które zostało odczytane podczas Zgromadzenia Wyborczego Rady Regionu.

11. Odbyło się głosowanie na 3 złożonymi wnioskami.
Wniosek nr 1 złożony przez Krystynę alkoholiczkę „Wnioskuję aby Intergrupa AA „Żuławy” 
wzorem lat ubiegłych, składała Gratulacje Grypom AA objętym swoim działaniem w miesiącu ich
powstania, z okazji kolej rocznicy ich powstania. Tym co nie można wręczyć osobiście, przesłać 
drogą pocztową.” Wniosek został przegłosowany.

Wniosek nr 2 złożony przez Gośkę „Wnioskuję aby Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA 
”Żuław” było wysyłane z pomocą komunikatorów nie później niż 10 dni od spotkania.” Wniosek 
został przegłosowany.

Wniosek nr 3 złożony przez Gośkę „Wnioskuję o umożliwienie zwrotu kosztów dojazdu na 
spotkanie Intergrupy AA „Żuławy” przedstawicielowi Grup AA, których nie stać na jego wysłanie.
Grupy te nie posiadają żadnej łączności ze Wspólnotą, gdyż nie mają nawet dostępu do 
komunikatora.” Wniosek został przegłosowany,
Spotkanie Intergrupy zakończone zostało wspólnym odmówieniem Deklaracji 
Odpowiedzialności.

12. Mitingi, które podczas Świąt Bożego Narodzenia nie odbędą się”
- 23 grudnia (piątek) nie odbędzie się miting na grupie „Słoneczni” Ryjewo
- 26 grudnia (poniedziałek) nie odbędzie się miting na grupie „Odnowa” Prabuty



13. 29 grudnia (czwartek) o godz. 17:00 na mitingu grupy „Tęcza” Elbląg (ul. Kosynierów 
Gdyńskich 13 Klub Abstynenta „Żuławy”) spikerem będzie Bogdan z Kwidzyna.

Następne spotkanie Intergrupy „Żuławy”
14 stycznia 2023r. (sobota) o     godzinie 10:00 

siedziba grupy „Tęcza” Elbląg
Klub Abstynenta „Żuławy”

ul. Kosynierów Gdyńskich 13 
82-300 Elbląg

Sprawozdanie sporządziła Sekretarz Intergrupy „Żuławy” Beata


	2. Zostały odczytane 12 Tradycji i 12 Koncepcji Anonimowych Alkoholików.

