
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy w Pelplinie 21-01-2023r.
Spotkanie  Intergrupy  poprzedził  warsztat  Służb  poprowadzony  przez  Marcina  – 
Reprezentanta intergrupy do Rady Regionu i Jacka z Gdyni.
Spotkanie  intergrupy  otworzył  Marcin  w  zastępstwie  nieobecnego  Rzecznika 
Intergrupy Kociewie odczytaniem 12 Koncepcji dla służb AA.
Sprawozdania Służebnych grup przedstawiło trzynastu służebnych:
Wda  Czarna  Woda,  Radość  Przebudzenie  Starogard  Gdański,  Rozsądek  Tczew, 
Odnowa Nowe, Promyk Starogard,  Odnowa Gniew, Jedność Człuchów, Adventus 
Skórcz, Cystersi Pelplin, Źródełko Gniew, Dromader Skarszewy,Wielbłąd Chojnice, 
Trzeźwość Starogard Gdański.
Sprawozdanie służebnych
Skarbnik - Marcin poinformował, o wpłatach od grup i stanie kapelusza intergrupy. 
Przedstawił zestawienie wpłat i kosztów działania intergrupy.
Łącznik  internetowy  –  Michał  –  wydrukowałem  i  rozdałem  sprawozdania  z 
ostatniego  spotkania  Intergrupy.  Na  stronie  aa.og.pl jest  dostępny  Przewodnik 
informacji Publicznej. Każda grupa ma założoną skrzynkę mailową – zachęcam do 
przekazania  tej  informacji  wszystkim  uczestnikom  spotkania.  Na  stronie 
internetowej jest wciąż dostępna ankieta AA w LICZBACH i zachęcam by każdy ją 
wypełnił – ale tylko raz. Jeżeli Grupy chcą, aby informaacje o działaniach grupy było 
zamieszczone  w  Sprawozdaniu  –  proszę  o  przesłanie  treści  na  adres  mailowy 
kociewie003@gmail.com     lub  kmunikatorem  do  łącznika  lub  innego  Służebnego 
Intergrupy.  Jeżeli  Grupy chcą by nformacje o planach i  mitingach rocznicowych, 
spikerka ukazywały się w całej intergrupie czy nawet w Regionie Bałtyckim – proszę 
o przesłanie informacji o zdarzeniu na  kociewie003@gmail.com     lub kmunikatorem 
do łącznika lub innego Służebnego Intergrupy.
Kolporter  literatury  – Jerzy  Rada Fundacji  „Biuro Służby Krajowej Anonimowych 
Alkoholików” w Polsce rozpoczyna również poszukiwania kandydata na Redaktora 
Naczelnego  ogólnopolskiego  biuletynu  AA "Pismo Anonimowych  Alkoholików  w 
Polsce ZDRÓJ". Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres pocztowy Biura Służby Krajowej AA w Polsce, skrytka poczt. 243, 00-950 
Warszawa  1  lub  na  adres  poczty  elektronicznej:  rp@aa.org.pl w  terminie  do  30 
czerwca 2023 r., z dopiskiem na kopercie "Konkurs na Redaktora Zdroju". 
Wymagania  i  sposób  wyboru  redaktorów  ww.  pism  dostępne  są  w  mailach 
wysyłanych w ramach newslettera Regionu Bałtyckiego. 
Delegaci  KSK  i  zespół  redakcyjny  BIULETYNU  INFORMACJI  PUBLICZNEJ  AA 
zwracają  się  do  nas  z  ogromną  prośbą  o  pomoc  w  redagowaniu  powyższego 
biuletynu. Najprostszym sposobem będzie sporządzenie krótkiej notatki z działania 
grupy, intergrupy lub regionu w sferze publicznej, dołączenie kilku zdjęć i wysłanie 
go na adres:  kip@aa.org.pl. W nagłówku wiadomości należy wpisać nazwę grupy, 
intergrupy i regionu gdzie zostały podjęte działania i notatki wysłać do 10-go dnia 
każdego miesiąca. Ostatni numer biuletynu do pobrania: link.
Dostępna jest Skrytka 2/4/3 nr 6(163)/2022 a w niej sprawozdanie Przewodniczącego 
Rady  Powierników,  sprawozdania  Zespołów  Powierniczych,  Plan  pracy  Zarządu 
Fundacji  BSK  na  rok  2023  oraz  pytania  skierowane  do  51.  Konferencji  Służby 
Krajowej AA.
Dostępne  jest  styczniowe  wydanie  biuletynu  Regionu  AA  Mazowsze  -  Mityng 
(1/307/2023) (hasło drugi legat), w nim tematem wiodącym jest „Mój pierwszy krok”.
Dostępne jest również styczniowe wydanie biuletynu AA "Warta". A w nim m. in. 
tematy  mitingów  w  ramach  pierwszego  kroku,  pierwszej  tradycji,  pierwszej 
koncepcji,  czy  omówienie  dwunastego  kroku  przez  Sandy  B.  Przypominam,  że 
dostępne są w sprzedaży zeszyty z Biblioteczki Zdroju. I tak:
Zeszyt  nr  1  (pt.  „Grzech  czy  choroba?”)  zawiera  artykuł  Grzech  czy  choroba?, 
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opublikowany  w  1985  roku,  dzięki  któremu  tysiące  ludzi  dowiedziało  się  o 
alkoholizmie jako chorobie i sposobie radzenia sobie z nią, który stosują Anonimowi 
Alkoholicy. W obręb zeszytu wchodzi także świadectwo Anonimowego Alkoholika 
Artykuł  ratujący życie  nt.  roli,  jaką odegrał  artykuł  Grzech czy choroba? w jego 
życiu.
Zeszyt nr 2 (pt. „Kobiety, choć słabsze, są mocniejsze. Kobiety w AA”) to spisane 
doświadczenia kobiet, polskich AA, ukazujące drogę upadku i moment zwrotny w 
ich życiu – otrzymanie posłania AA.
Zeszyt nr 3 (pt. „Zbyt młodzi na AA?”) zawiera doświadczenia młodych ludzi, które 
pokazują dobitnie, że nikt nie jest zbyt młody na AA.
Zeszyt nr 4 (pt. „Już po drugiej stronie muru'”) zawiera zebrane historie osobiste 
alkoholików,  opisujące  „kim byłem,  co  się  ze  mną stało  i  jaki  jestem obecnie”. 
Publikacja ta skierowana jest do osób po obu stronach więziennego muru, dając 
nadzieję na godne, uczciwe życie.
Zeszyt nr 5 (pt.  „Duchowość w AA”) jest m. in.  dla tych, którzy obawiają się,  że 
uczestnictwo  we  Wspólnocie  zmusi  ich  do  praktyk  religijnych,  chodzenia  do 
kościoła,  spowiadania  się  oraz  przyjęcia  chrześcijańskiego  światopoglądu.  W 
ramach lektury można więc zastanowić się, czym dla mnie jest owa duchowość? 
Kim jest człowiek duchowy? Czy termin ten odnosi się tylko do Boga i religii? Czy 
może ma jeszcze jakieś inne znaczenie?
Zeszyt  nr  6  (pt.  „Grupa  macierzysta”)  zawiera  zbiór  kilkunastu  tekstów,  których 
lektura przybliży znaczenie grupy macierzystej w procesie trzeźwienia, budowaniu 
jedności i poczucia bezpieczeństwa poszczególnych AA. 
Zeszyt  nr  7  (pt.  „Sponsorowanie”)  to  zestawienie  kilkunastu  najciekawszych 
artykułów z Biuletynu „Zdrój” na temat sponsorowania w AA.
Zeszyt nr 8 (pt. „Wyłączność celu”) to wybór tekstów, które przedstawiają czym jest 
cel Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Dostępne są jeszcze kalendarze na 2023 rok. Zachęcam do zakupu literatury.
Reprezentant  Intergrupy  do  RR  –  Marcin  –  Intergrupy  –  od  ostatniej  intergrupy 
odwiedziłem sąsiadujące intergrupy by zobaczyć jak one pracują i mówiłem co my 
robimy, żeby była łączność. Pytają na przykłąd co się w grupie wydarzyło nowego? 
Czy i w jakim zakresie grupa potrzebuje wsparcia? W Kaszubskiej kupują za 28 zł 
stojaki  na  wizytówki,  które  świetnie  się  sprawdzają.  RR  powołała  zespół  ds. 
organizacji Zlotu Radości – jeśli kto chciałby uczestniczyć w pracach tego zespołu – 
zapraszamy  do  kontaktu  z  Marcinem  z  intergrupy  Kaszubskiej.  Powstaje 
komunikator dla koordynatorów G12 – trwają prace testowe. 
Kasia – Delegat do KSK z Regionu Bałtyckiego AA (komisja finansowa) – proszę 
wszystkich by wypełnili  ankiety na stronie  aa.org.pl lub NAJLEPIEJ –  ONLINE – 
JEDNA OSOBA WYPEŁNIA ANKIETĘ JEDAN RAZ. TYLKO JEDEN. Przygotowywana 
jest  ulotka  „Do  pracodawców”,  na  stronie  wciąż  dostępny  jest  Przewodnik 
Informacji  Publicznej,  lada  momen  zostanie  wydana  ulotka  „AA  dla  służb 
mundurowych”.  Planowane  są  Regionalne  warsztaty  Koncepcji.  Strona  AA jest 
przenoszona na nowy, dedykwany serwer.

Podjęto decyzję  o organizacji  jednodniowych (9-14)  warsztatów sponsorowania  i 
zaplanowano:
4 III – Chojnice.
3 VI - Starogard Gdański
7 X – Tczew
25 XI Starogard – Warsztat Służba Mandatariusza

• Szukamy grup chętnych do organizacji tych Warsztatów!!!
WOLNE WNIOSKI

http://aa.org.pl/


Kilka pytań z którymi prosimy się zapoznać i odpowiedzieć:
W  grupach  i  intergrupie  brakuje  komunikacji  –  wiele  grup  nie  spotykało  się  w 
okresie świąteczno-noworocznym, lecz nikt o tym nie poinformował łącznika czy 
kogokolwiek.  Jeżeli  miting  jest  w  spisie  mitingów  –  to  należy  wziąć 
odpowiedzialność  za  to  i  jeżeli  się  nie  spotykamy  -należy  poinformować 
odpowiednie do tego służby.
- Ile chcemy kalendarzy na przyszły rok?

• Czy na grupach brakuje wizytówek?
• Skąd przychodzą nowicjusze do grupy? (z wizytówki, z polecenia, internet)
• Prosimy o przekazywanie informacji  o wolnych miejscach w samochodach 

jadących na intergrupę – aby obniżyć koszt dojazdu.
• Czy grupy chcą przygotowania jednolitego scenariusza prowadzenia mitingu 

dla wszystkich grup w intergrupie?
• Czy są chętni do pracy w zespole przygotowującym Regionalny Zlot Radości?
• Co można zmienić w Warsztatach organizowanych przez Intergrupę?
• Co  można  zorganizować  i  jak  na  Zlocie  Radości  by  program  był 

atrakcyjniejszy?
• Czy  chcemy  by  warsztaty  organizowane  przez  intergrupę  były  płatne? 

Symboliczne 5-10 zł?
•

Kolejne spotkanie na grupie Wda Czarna Woda, 18-02-2023 r. Spotkanie poprzedzi 
wypracowanie odpowiedzi na pytania i rekomendacje skierowanie do 51. KSK.

Nadesłane sprawozdania służebnych grup:
Grupa Wielbłąd Chojnice spotyka się niezmiennie w poniedziałek I piątek o godz 18 
przy ul Strzeleckiej 31a Chojnice sala nr 3.W ostatnim czasie frekwencja wzrosła do 
20  i  ponad  20  osób,czasem  jest  nas  25  .Mitingi  tematyczne,  tematy  mitingów 
czerpiemy z literatury AA np.codzienne refleksje, omawianie są też kroki. Pierwszy 
piątek  miesiąca  mit.  spikerski,  ostatni  piątek  mit  tradycji.  Pojawiają  się  nowe 
osoby,z których część zostaje na grupie. Niesienie posłania to OPUS każdy wtorek 
9,30,  Prywatny  ośrodek  leczenia  uzależnień  BOROWIK  ostatnia  sobota  miesiąca 
godz 16,Areszt Śledczy w Chojnicach każde soboty godz 15,Szpital psychiatryczny 
w  Złotowie  oddział  detoksykacyjny  ostatnia  sobota  miesiąca  godz  14,Ośrodek 
Leczenia uzależnień Piecewo raz w miesiącu. W październiku wybraliśmy nowego 
rzecznika,  gdyż  poprzedni  wybrany  w  lipcu  zrezygnował  ze  służby.  Na  każdym 
mitingu jest kilku do kilkunastu nowicjuszy.
Grupa  Jedność  z  Człuchowa  wszystkie  Mittingi  otwarte  w  każdą  środę  18-20 
ul.Słowackiego 3 Pracujemy na programie 12 Kroków i  refleksjach.  Grupa niesie
posłanie  -  w ZK-Czarne,  Detoks Złotów ,  Ośrodek Terapii  w Piecewie  .  Ośrodek 
terapii  Borowik  ,  Opus Chojnice.  Informacja  publiczna  -  wizytówki  w parafiach , 
sołectwach , w gminie Człuchów , na policji . Kuratorzy sądowi , Lekarze psychiatrzy 
rodzinni
terapeuci, mops , przystanki PKS. Liczba członków 8 czasami 11 na początku było
od 4-6 . 4 członków grupy może sponsorować 

PROGRAM WARSZATATÓW SPONSOROWANIA CHOJNICE 04.03.2023 
Intergrupa  AA Kociewie  zaprasza  na  Warsztat:  SPONSOROWANIE  -  PYTANIA I 
ODPOWIEDZI
który odbędzie się 4 marca (sobota) w CHOJNICACH, ul. Strzelecka 31a
10.00 - 11.00 Dla osób poszukujących sponsora:
- Czym jest sponsorowanie



- Czym różni się sponsorowane od niesienia posłania
- Jakie korzyści odnosi nowy członek AA, kiedy ma sponsora
- Jak wybrać sponsora
- Czy podopieczny musi zawsze zgadzać się że zdaniem sponsora
11.15 - 12.45 Dla osób pragnących sponsorować:
- W jaki sposób sponsorowanie pomaga samemu sponsorowi
- Kiedy jestem gotowy do sponsorowania
- Co robi sponsor, czego sponsor nie robi
- Czy istnieje jeden najlepszy sposób sponsorowania
- Czy sponsor może być zbyt ostry
- Jak postępować z niesamodzielnym podopiecznym
13.00 - 14.00 Sponsorowanie w służbie:
- W jaki sposób sponsorowanie pomaga grupie AA
- W jaki sposób grupa może pomóc w sponsorowaniu
- Sponsorzy w służbach.

Warsztat poprowadzi Piotr z Chojnic. 


