
 Do użytku wewnętrznego Anonimowych Alkoholików                              Elbląg 19.02.2023

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTER-GRUPY AA „ŻUŁAWY”

W spotkaniu które odbyło się 11 lutego 2023r. w Młynarach w siedzibie grupy AA „Odwaga” ul. 
Dworcowa 10 uczestniczyło:

18 przedstawicieli grup AA: 
„Wzgórze Nadziei” Kadyny, „Aldo” Elbląg, „Nadzieja” Elbląg, „Franciszek” Rucewo, „Tęcza” 
Elbląg, „Odwaga” Młynary, „Limes” Pasłęk, „Jarosław” Pasłęk, „Stokrotki” Kwidzyn, „Dzień po 
dniu” Elbląg, „Przyjaciele Billa W.” Kwidzyn, „Słoneczni” Ryjewo, „Przystań” Kwidzyn, „Odnowa” 
Prabuty, „Nadzieja” Sztum, „Karol” Dzierzgoń, „Przebudzenie” Nowy Dwór Gdański, „Dorota” 
Kwidzyn 
8 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, 
Zastępca łącznika do spraw Internetu i Reprezentant Intergrupy AA „Żuławy” do Rady Regionu 
AA „Bałtycki”
a także 1 obserwator

1. Na początku spotkania Janek służący jako rzecznik grupy „Odwaga” Młynary przywitał 
obecnych podczas spotkania Intergrupy. 
Odmówiono modlitwę „O Pogodę Ducha”. Następnie odczytano 12 koncepcji i 12 tradycji 
Anonimowych Alkoholików. 

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

3. Odbyła się rozmowa na temat Pytań i rekomendacji do 51 Konferencji Służby Krajowej, którą 
prowadziła Małgosia Delegat KSK.

4. Zmiany/nowości z grup
- „Przebudzenie” Nowy Dwór Gdański = grupa spotyka się we wtorki o 17:00, przychodzą 
nowicjusze, roznosi ulotki po specjalistycznych ośrodkach w Nowym Dworze Gdańskim
- „Odwaga” Młynary = grupa prosi wsparcie przez przyjeżdżanie do Młynar na mitingi
- „Aldo” Elbląg = grupa trwa, wszystko jest w porządku
- „Karol” Dzierzgoń = grupa spotyka się we wtorki i w piątki o 19:00
- „Odnowa” Prabuty = grupa działa
- „Dorota” Kwidzyn = grupa działa prężnie
- „Słoneczni” Ryjewo = mało ludzi przychodzi na mitingi

4. Głos zabrały osoby służące w intergupie i zdały relację z tego jak służą Intergrupie i grupom.

5. Intergrupa została zaproszona na spotkanie marcowe do Malborka w miejscu spotykania się 
grupy Przebudzenie. 

6. Spotkanie zostały zakończone odmówieniem Deklaracji Odpowiedzialności.

Następne spotkanie Intergrupy „Żuławy” odbędzie się 11 marca (sobota) o godzinie 10:00 w siedzibie grupy
„Przebudzenie” w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 3. 

Spotkanie Intergrupy rozpocznie się warsztatem 7 Tradycji AA.



7 Tradycja AA w wersji skróconej brzmi - Każda grupa AA powinna być całkowicie samowystarczalna
i nie przyjmować dotacji z zewnątrz.

7 Tradycja w wersji pełnej brzmi - Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych
datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również,
że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale
czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne.

Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów
pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy

AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu,
jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy

naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę.
 

Bardzo serdecznie zapraszamy każdą zainteresowaną osobę do     uczestnictwa.

DATY SPOTKAŃ INTERGRUPY W 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


