ZGROMADZENIE WYBORCZE REGIONU BAŁTYCKIEGO
dnia 18 kwietnia 2021 roku.

Sprawozdanie
Zgromadzenie otworzyła Małgosia, Rzecznik Regionu Bałtyckiego, Modlitwą o
Pogodę Ducha. i powitała wszystkich obecnych. Sprawdzono obecność, wyliczono kworum
i odczytano Program Zgromadzenia.

GŁOS DLA SŁUŻB
I. Piotr W., Powiernik Służby Krajowej AA, od 1,5 roku w służbie
Rada Powierników obecnie zajmuje się głównie przygotowaniem 49. Konferencji
Służby Krajowej AA, online na platformie ZOOM. Przeprowadzono warsztaty, na których
omawiano rekomendacje do konferencji i sprawy organizacyjne. Rada Powierników
zajmuje się nowymi publikacjami AA, kontaktem z profesjonalistami, np. psychiatrami,
nawiązano nowe kontakty z wojskiem, RP zajmuje się osobami głuchymi i niedosłyszącymi.
Jest przygotowany "Poradnik dla służb AA" i w zasadzie jest gotowy do druku.
Zależy to jednak od decyzji Konferencji SK, która odbędzie się za tydzień. Jestem
przewodniczącym zespołu do spraw współpracy z innymi, przygotowujemy materiały w
ramach informacji publicznej do spotkań z różnymi grupami.
Na stronie aa.org.pl jest dostępny newsletter SK do pobrania, informujący o
działaniach BSK w Polsce. Przeniosło się biuro BSK z ul. Chmielnej na ul. Piękną w
Warszawie, są lepsze warunki do pracy biura.
II. Jacek G., Delegat do Komisji Finansowej SK
Przeczytał część sprawozdania swojej komisji. Apelował o wpłaty na rzecz Fundacji
BSK w trudnym czasie pandemii. Komisja Finansowa zaproponowała własny tekst
broszury o służbie skarbnika, żeby stworzyć materiał pomocny w wypełnianiu VII Tradycji
dla skarbników na wszystkich poziomach AA. Ulotkę "Służba Skarbnika - porady
praktyczne" stworzono w trosce o prawidłowe wypełnianie tej służby, by uniknąć zdarzeń
niepożądanych, głównie utraty zbieranych środków, co ostatnio niestety często się
zdarzało.
Pracował również w zespole ds przygotowania 49. Konferencji SK, nad pytaniami do
konferencji i rekomendacjami, oraz w zespole ds przygotowania Poradnika Informacji
Publicznej.
III. Piotr D., Delegat do Komisji Literatury i Publikacji
Podziękował wszystkim służebnym z poziomu Intergrup i Regionu za współpracę i
przedstawił rekomendacje dotyczące wydania nowych pozycji literatury, które mają być
przyjęte przez 49. Konferencję SK:
1. książka "Nasza wielka odpowiedzialność"
2. ulotka "Dostępność do AA"
3. ulotka "Pytania do 12 Koncepcji AA"
4. książka "Więzień do więźnia. Historie Polaków"

5. rekomendacja w sprawie powstania Zespołu ds. Przeglądu i Dostosowania tekstu
książki "Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji do tekstu IV wydania książki
"Anonimowi Alkoholicy"
6. audiobook z IV wydaniem książki "Anonimowi Alkoholicy"
7. ulotka "Służba skarbnika. Porady praktyczne"
8. ulotka "AA współpracują z profesjonalistami"
Podziękował za akcję dostarczania literatury AA do bibliotek: Region Bałtycki ma
dobre doświadczenia w tym działaniu. Zachęcił do subskrybowania Skrytki 2/4/3 przez
wszystkich służebnych.
IV. Jacek K., Delegat do Komisji Organizacyjnej SK
Komisja spotykała się średnio co 2 miesiące, w czasie pandemii telefonicznie i na
platformie ZOOM. Omawiano rekomendacje i pytania do Konferencji Służb Krajowych.
Komisja przygotowywała również wnioski do konferencji: o służbie łącznika internetowego,
o terminach imprez AA oraz o wydanie audiobooka "AA wkraczają w dojrzałość", bo takie
zapotrzebowanie zgłaszano.
V. Jacek H., Delegat do Komisji Informacji Publicznej
Praca odbywała się głównie na telekonferencjach i platformie ZOOM i komisji udało
się wypracować stanowisko do poszczególnych rekomendacji i odpowiedź na pytanie
4 dotyczące ulotki "Słowo Bóg". Komisja zgłosi wniosek o profesjonalne tłumaczenie tej
ulotki i przedstawienie służbom na wszystkich poziomach AA do zaopiniowania.
Podziękował Intergrupom za współpracę i za to, że w dwóch rozgłośniach (Radio
Kaszebe i Radio Norda) ukazały się spoty informacyjne o AA.
VI. Małgosia, Rzecznik Regionu Bałtyckiego
Większa część służby odbyła się online, niestety nie udała się organizacja PIKu, ale
też nie wiadomo, jak wyglądałaby jego praca podczas pandemii, kiedy nie wolno
organizować mityngów itd. Sprawa pozostaje zatem otwarta, bo jest jednak
zapotrzebowanie na taki punkt i spotkania na żywo. Małgosia podziękowała wszystkim za
współpracę i zapewniła o gotowości do pomocy w służbie nowym służebnym.
VII.

Kazimierz, Skarbnik Regionu Bałtyckiego

Podziękował za możliwość pełnienia służby, za współpracę i zapewnił o pomocy dla
następcy w służbie skarbnika.
VIII.

Marian, Koordynator ds. Internetu Regionu Bałtyckiego

Zostaje w służbie jeszcze przez rok, wyraził chęć do dalszej służby i podziękował
wszystkim za wyrozumiałość.
IX. Lubomir, Sekretarz Regionu Bałtyckiego
Podziękował za powierzone zaufanie i współpracę, zapewnił o pomocy dla nowego
sekretarza regionu.

RELACJE RZECZNIKÓW INTERGRUP
1. Intergrupa Gdańska, Szymon, Rzecznik Intergrupy
Intergrupa Gdańska to 38 grup AA. Obecnie 2 grupy pracują online. Frekwencja na
spotkaniach Intergrupy wynosi zaledwie 21%. W realu spotyka się 6 grup, a dwie prowadzą
dyżury. Niesienie posłania do ZK może odbywać się tylko online, dlatego obecni jesteśmy
tylko w jednym zakładzie karnym, na Przeróbce.
W całym 2020 roku wykonaliśmy 252 interwencje przez telefon kontaktowy na
stronie Intergrupy, a w 2021 roku już jest 169 interwencji, więc tendencja mocno
wzrostowa.
Intergrupa Gdańska wykupiła platformę online, gdzie niosą posłanie AA do ZK
i gdzie spotykają się 3 grupy AA. Również 10 Wielkich Ksiąg zostało przekazanych do
bibliotek. Intergrupa działa, jest nowy skarbnik i łącznik internetowy.
2. Intergrupa Kaszubska, sekretarz Asia w zastępstwie rzecznika
Intergrupa Kaszubska liczy 25 grup, Intergrupa spotyka się regularnie online.
Obecni są służebni Intergrupy, gorzej jest ze służebnymi grup. Większość grup spotyka się
online na Discordzie, kilka spotyka się w realu z zachowaniem reżimu sanitarnego. Są
grupy, które mają tylko dyżury w terminie mityngu, by potrzebujący mógł uzyskać pomoc.
Zmniejszyły się wpłaty z grup, co jest wynikiem pandemii. Działa Zespół ds
Informacji Publicznej, którego przewodniczącym jest Dominik. Zespół współpracuje z
policją, szpitalami, strażą miejską i innymi instytucjami w Słupsku i Wejherowie.
3. Intergrupa Kociewie, Paweł, Rzecznik Intergrupy
Spotkania grup odbywają się online, jedna grupa spotyka się na żywo w reżimie
sanitarnym. Jest problem z frekwencją podczas spotkań Intergrupy online: ostatnio tylko 5
osób. Są wakaty w służbach, dlatego przedłuża się służby aktualnym służebnym.
4. Intergrupa Zatoka, Piotr, Rzecznik Intergrupy
Do Intergrupy Zatoka przynależy 28 grup, w tym 1 kobieca i 1 w ZK w Wejherowie.
Wszystkie spotkania robocze Intergrupy są online na platformie Discord. Niesiemy
posłanie do placówek leczniczych w Gdyni, Tupadłach i Jastrzębiej Górze. Mamy
pozwolenie na wejście do ośrodka w Jastrzębiej Górze, gdzie spotkania są co tydzień.
Większość grup zawiesiła mityngi, 5 grup ma mityngi w realu, są grupy organizujące
dyżury, dwie grupy mają spotkania online. Intergrupa posiada telefon pomocowy,
potrzebujący przekazywani są osobom działającym w grupie XII Kroku.
Zorganizowano 4 spotkania warsztatowe online w temacie Wielkiej Księgi. Służby są
obsadzone.
5. Intergrupa Żuławy, Mirek, Rzecznik Intergrupy
W Intergrupie Żuławy są 43 grupy, większość ma mityngi online, część spotyka się
realnie z zachowaniem przepisów sanitarnych. Intergrupa Żuławy prowadziła cykl
warsztatów Koncepcji AA, tu podziękowania dla Piotra D. i drugiego Piotra, Rzecznika
Intergrupy Zatoka.
Dostarczono literaturę AA do ZK w Kwidzynie. W planie są prace nad stworzeniem
Karty Intergrupy wg Poradnika dla służb AA.

PROJEKT "Wytycznych dla Służb Regionu Bałtyckiego"
Głos zabrał Piotr D., który przedstawił raz jeszcze opracowany, przedstawiany
i dyskutowany wcześniej projekt "Wytycznych...". Zawierają one ogólne sugestie dla służb
regionu i mają zastąpić zdezaktualizowaną już Kartę Regionu Bałtyckiego.
("Projekt Wytycznych dla Służb Regionu Bałtyckiego" jako załącznik do Sprawozdania)
Po dyskusji na temat "Wytycznych..." przeprowadzono głosowanie.
Uprawnionych do głosowania było 36 osób, kworum stanowiły 24 osoby.
Projekt "Wytycznych dla Służb Regionu Bałtyckiego AA" uzyskał wymaganą
większość głosów, Zgromadzenie Wyborcze Regionu Bałtyckiego AA przyjęło "Wytyczne..."
jako dokument zastępujący dotychczasową "Kartę Regionu Bałtyckiego".

WYBORY SŁUŻB REGIONU
Przedstawienie i głosowania na kandydatów do służb Regionu Bałtyckiego.
1. Marian - na Koordynatora ds. Internetu - uzyskał wymaganą większość głosów.
2. Jacek z Intergrupy Zatoka - na Rzecznika Regionu Bałtyckiego - uzyskał wymaganą
większość głosów.
3. Tadeusz z Intergrupy Kaszubskiej - na Sekretarza Regionu Bałtyckiego - uzyskał
wymaganą większość głosów.
4. Ela z Intergrupy Żuławy - na Skarbnika Regionu Bałtyckiego - uzyskała wymaganą
większość głosów.
Reprezentanci Intergrup do Rady Regionu:
1.
2.
3.
4.

Tomasz z Intergrupy Gdańskiej
Elżbieta z Intergrupy Gdańskiej
Darek z Intergrupy Żuławy
Stanisław z Intergrupy Zatoka

wchodzą do Rady regionu po rekomendacji ze swoich Intergrup.
Zatem:
Intergrupa Kaszubska ma 2 wakaty reprezentantów do obsadzenia
Intergrupa Kociewie ma 2 wakaty
Intergrupa Żuławy ma 1 wakat
Intergrupa Zatoka ma 1 wakat
Zadaniem dla Intergrup jest obsadzenie wakatów, by uzupełnić skład Rady Regionu.

SPOTKANIE RADY REGIONU

Nowa Rada Regionu Bałtyckiego AA przegłosowała środki do przekazania na konto
Biura Służby Krajowej AA.
Następne spotkanie Rady Regionu Bałtyckiego AA, online na platformie ZOOM,
ustalono na środę, 05 maja 2021 roku, godz. 20.00.
Dane do logowania zostaną przesłane drogą mailową.

Zgromadzenie Wyborcze regionu zakończono odmówioną wspólnie Deklaracją
Odpowiedzialności.

Sprawozdanie sporządził Lubomir
kończący służbę sekretarz Regionu Bałtyckiego

