
Do użytku wewnętrznego Anonimowych Alkoholików                                        Elbląg 28.01.2023

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTER-GRUPY AA „ŻUŁAWY”

W spotkaniu które odbyło się 14 stycznia 2022r. w Elblągu w siedzibie grupy AA „Tęcza” ul. 
Kosynierów Gdyńskich 13 uczestniczyło:

15 przedstawicieli grup AA: 
„Aldo” Elbląg, „Przebudzenie” Nowy Dwór Gdański, „Karol” Dzierzgoń, „Franciszek” Rucewo, 
„Tęcza” Elbląg, „Odnowa” Prabuty, „Przyjaciele Billa W.” Kwidzyn, „Nadzieja” Sztum, „Nadzieja” 
Elbląg, „Przystań” Kwidzyn, „Przebudzenie” Malbork, „Wzgórze Nadziei” Kadyny, „Dzień po dniu”
Elbląg, „Dorota” Kwidzyn, „Słoneczni” Ryjewo
7 przedstawicieli służb Intergrupy „Żuławy”:
Skarbnik, Sekretarz, Kolporter, Koordynator do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, 
Zastępca Koordynatora do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, Łącznik do spraw Internetu i
Reprezentant Intergrupy AA „Żuławy” do Rady Regionu AA „Bałtycki”
a także 18 obserwatorów

1. Na początku spotkania Zbyszek służący jako mandatariusz grupy „Tęcza” Elblągu przywitał 
obecnych podczas spotkania Intergrupy. 
Odmówiono modlitwę „O Pogodę Ducha”. Następnie odczytano 12 koncepcji i 12 tradycji 
Anonimowych Alkoholików. 

2. Maria służąca jako skarbnik Regionu AA „Bałtycki”, Kasia służąca jako rzecznik Regionu AA 
„Bałtycki” i Gosia służąca jako rzecznik Intergrupy AA „Żuławy” zrelacjonowały warsztaty na 
których były a odbywały się one w Pszczelińcu w dniach 2 – 4 listopada 2022 r. i dotyczyły 
służby rzecznika w grupie, intergrupie, regionie.

3. Po przerwie odbyły się wybory uzupełniające:
Adrian został obdarzony zaufaniem do służby Zastępcy łącznika do spraw Internetu a Krystyna 
została obdarzona zaufaniem do służby Reprezentanta Intergrupy AA „Żuławy” do Rady Regionu
AA „Bałtycki”

4. Wypowiedziały się osoby, które miały uwagi dotyczące ostatniego sprawozdania ze spotkania
Intergrupy Żuławy napisane przez Beatę służącą Intergrupy.  

5. Zmiany/nowości z grup
- „Krokus” Elbląg = frekwencja jest niska, jedyną służbą na grupie jest służba skarbnika. Grupa 
poprosiła o wsparcie w postaci uczestniczenia w mitingach grupy
- „Tęcza” Elbląg = 16 lutego 2023 r. odbędzie się spotkanie organizacyjne
- „Franciszek” Rucewo = 30 stycznia 2023 r. podczas mitingu spikerem będzie Piotr
- „Przebudzenie” Nowy Dwór Gdański = grupa opracowała nowy scenariusz prowadzenia 
mitingu
- „Aldo” Elbląg = nastąpiła zmiana osoby służącej jako skarbnik grupy, w lutym odbędzie się 
inwentura a także odbędą się wybory do służb
- „Pojednanie” Nowy Staw = przychodzi coraz więcej osób miejscowych, przyjeżdżają na mitingi 
osoby z Elbląga, z Rucewa
- „Południe” Malbork = prosi o wsparcie w postaci uczestniczeniach w mitingach

4. Głos zabrały osoby służące w intergupie:

Skarbnik Intergrupy – Marcin podał rozliczenie finansowe za 2022 r.



Łącznik do spraw Internetu – sprawy bieżące załatwia „od ręki”

Łącznik do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – Roman powiedział, że mitingi 
odbywają się. Zachęca do podjęcia się uczestniczenia w mitingach w Zakładach Karnych i 
Aresztach Śledczych.

Kolporter Intergrupy – Grzegorz zdał relację, że nie dotarły jeszcze Warty. W lutym będą 
Warty ze stycznia i lutego. Zmieniły się ceny literatury.

Rzecznik Intergrupy „AA” Żuławy – Gosia odwiedziła grupę Radość w Malborku, grupę 
Jarosław w Pasłęku a także Aldo w Elblągu. Brała udział w spotkaniu on-line Rady Regionu AA 
„Bałtycki” a także mówiła o pytaniach i rekomendacjach do 51 Konferencji Służby Krajowej. 
Zachęcała by rozmawiać o tym na grupach.

5. Kasia służąca jako Rzecznik Regionu AA „Bałtycki” informowała i zachęcała do uczestnictwa 
w spotkaniach on-line Rady Regionu AA „Bałtycki”, które odbywają się w każdą pierwszą środę 
miesiąca. Link do spotkania jest przesyłany komunikatorem.

Kasia służąco jako Delegat w Komisji Finansowej opowiedziała na czym polega jej służba i czym 
zajmuje się Komisja Finansowa.

6. Intergrupa została zaproszona na spotkanie lutowego do Młynar w miejscu spotykania się 
grupy Odwaga. 

Sumienie Intergrupy zdecydowało o podniesieniu zwrotu kosztów organizacji Intergrupy dla 
grupy goszczącej z 50 zł. na 70 zł.

Została wniesiona prośba o całościowy zwrot kosztów organizacji spotkania Intergrupy dla grupy
Odwaga w Młynarach z racji niewielkich środków finansowych grupy. Sumienie Intergrupy 
zdecydowało spełnić tę prośbę.

Odbyła się rozmowa o składaniu akcesów przez mandatariuszy grup.

7. Spotkanie zostały zakończone odmówieniem Deklaracji Odpowiedzialności.

Następne spotkanie Intergrupy „Żuławy” odbędzie się 11 lutego (sobota) o godzinie
10:00 w siedzibie grupy „Odwaga” w Młynarach ul. Dworcowa 10. Bardzo serdecznie

zapraszamy każdą zainteresowaną osobę do uczestnictwa. 

DATY SPOTKAŃ INTERGRUPY W 2023 r.
11 lutego 2023 r.
11 marca 2023 r.

1 kwietnia 2023 r. (1 sobota miesiąca)
13 maja 2023 r.

10 czerwca 2023 r.
8 lipca 2023 r.

12 sierpnia 2023 r.
9 września 2023 r.

14 października 2023 r.
4 listopada 2023 r. (1 sobota miesiąca)

9 grudnia 2023 r.
Godzina rozpoczęcia każdego spotkania z powyższych to 10:00.



15 kwietnia (sobota) 2023 r. w Malborku (Stare Miasto 22) odbędą się Warsztaty Sponsorowania.
Na dzień 20 maja (sobota) 2023 r. także zaplanowane są warsztaty,

które     odbędą     się     w     Ryjewie     (ul.     Grunwaldzka     70),
Szczegółowe informacje o powyższych warsztatach niebawem.

Sprawozdanie sporządziła służąca Intergrupy „Żuławy” Beata


