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SPRAWOZDANIE 

Spotkanie on-line 

Intergrupy Nadrenia 

ZOOM 25.02.2023r. 

 

 

Dnia 25.02.2023r (sobota)o godzinie 16.00 na platformie ZOOM 

odbyło się spotkanie Intergrupy Nadrenia. Uczestniczyło w nim 19 

osób. Spotkanie trwało 3 godziny. 

Spotkanie rozpoczęliśmy odczytując: 

1.Deklarację odpowiedzialności 

2.Preambułę AA 

3.Dwanaście Koncepcji 

I. Wieści z grup: 

1.Bochum, “Bochum” 

Mityngi odbywają się regularnie w środy o godzinie 19.00. 

Wszystkie mityngi są otwarte. Stan grupy wzrósł do 15-18 

osób a na mityngach wciąż pojawiają się nowicjusze. Grupa 

nadal niesie posłanie w szpitalach i stara się o nowe kontakty 

z profesjonalistami. Sumienie grupy uzgodniło, że raz w 

miesiącu będą się odbywały mityngi spikerskie. 26.02. grupa 

niosła posłanie w klinice w Warstein. 

2.Bonn, “Tu i Teraz” 

Frekwencja 8-20 osób. Służby obsadzone. Spotkania otwarte: 

pon. 19.00, wtorek on-line 19.00 na ZOOM. Grupa niesie  

posłanie. Osoby z grupy pełnią służbę w PIK. Stan finansowy 

dobry. Na mityngach jest prowadzony kolportaż. Grupa dała 

rekomendację Magdalenie na kandydata na reprezentanta do 

Regionu. 
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3.Concordia, “Concordia Herdorf” 

Mityngi odbywają się regularnie w każdy wtorek o 19.00. 

Możliwość zakupu literatury. Frekwencja to 7 osób stałych, 

pojawiają się nowicjusze. 

4.Duisburg, “Podaj dalej” 

Mityngi odbywają się regularnie w każdą niedzielę o 

godz.18.00. Pierwsza niedziela miesiąca mityng otwarty. 

Możliwość zakupu literatury. Grupa niesie posłanie. 

5.Düsseldorf, “Witek” 

Mityngi odbywają się regularnie, przychodzi około 10-15 

osób.Trafiają nowe osoby dzięki dziewczynom z Al-Anon oraz 

z kliniki LVR Langenfeld. Nowicjusze dostają 

ulotki+literaturę. Grupa wpłaciła 500euro na organizację 50- 

lecia AA w Polsce. 

6.Düsseldorf, “Przyjaciele Billa W.” 

Na mityngach uczęszcza od 5 do 15 osób. Nie obsadzona 

służba rzecznika. Grupa działa, mityngi odbywają się 

regularnie. Pojawiają się nowicjusze. 24.02. grupa obchodziła 

9-tą rocznicę powstania. 

7.Emmerich, “Bariera” 

Grupa niesie posłanie. Mityngi odbywają się regularnie. 

8.Essen, “Arka” 

Mityngi odbywają się regularnie. Stan grupy stabilny. 

Dostępna literatura. W ostatnią środę miesiąca odbywa się 

mityng zamknięty. 

9.Geldern, “12 Kroków AA” 

Mityngi otwarte w każdy poniedziałek o 20.00. Przychodzi od 

4 do 8 osób, grupa wciąż się rozwija. Ostatnio mieliśmy 

napływ nowicjuszy dzieki działalności PIK, roznoszone są 

ulotki, możliwość zakupu literatury. 

10.Hagen, “Pokora” 

Mityngi odbywają się w każdy poniedziałek o godz.18.30. 

Grupa się rozwija oraz niesie posłanie. 

11.Hamm, “Nadzieja” 

Mityngi odbywają się, pierwszy wtorek miesiąca mityng 
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otwarty.Frekwencja 6-12 osób. Przychodzą nowicjusze 

szczególnie z internetu. Grupa niesie posłanie w internecie, 

roznosi ulotki. W marcu grupa jedzie nieść posłanie do 

Warstein. 

12.Koblenz, “Szansa” 

Mityngi odbywają się regularnie. Stałych członków grupy jest 

7 osób. Przychodzą nowe osoby. 

13.Köln, “Drogowskaz” 

Frekwencja 10-15 osób. Grupa niesie posłanie w służbie 

telefonicznej. 03.03. grupa obchodzi 9-tą rocznicę powstania. 

Grupa dała rekomendację Iwonie na kandydata na 

reprezentanta do Regionu. 

14.Köln, “Nadzieja” 

Mityngi odbywają się regularnie w niedzielę o godz.11.00. 

Przychodzi 15-20 osób. Pierwszy mityng miesiąca spikerka. 

Możliwość zakupu literatury. Pojawiają się nowicjusze, każdy 

otrzymuje medal oraz “Niezbędnik Nowicjusza”. Służby 

obsadzone. Grupa niesie posłanie: ulotki i FB. Grupa wpłaciła 

200euro do IG oraz 200euro na 50-lecie AA w Polsce. Grupa 

dała rekomendację Pawłowi na kandydata na reprezentanta 

do Regionu. 

15.Langenfeld, “Victoria” 

Mityngi odbywają się w każdą środę o 20.00. Grupa niesie 

posłanie do Kliniki LVR w Langenfeld. Przychodzi do 10 osób. 

16.Mönchengladbach, “StokrotkAA” 

Grupa niesie aktywnie posłanie, podjęła współpracę z Kliniką 

LVR w Mönchengladbach. Mityngi odbywają się w każdy 

czwartek o godz.19.00. Uczestniczy do 30 osób. Służby 

obsadzone, możliwość zakupu literatury AA. W kwietniu 

grupa organizuje 2-dniowe warsztaty Wielkiej Księgi gdzie 

gościem będzię Sydney z Krakowa oraz spotkanie z Dr n. 

med.Bogdanem Woronowiczem. Grupa dała rekomendację 

Kubie na kandydata na reprezentanta do Regionu. 

17.Venlo, “Tu i Teraz” 

Mityngi odbywają się regularnie. 
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18.Grupa “Świat Głuchy i Słabosłyszący” 

Mityngi odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 19.00, link 

do spotkania http://meet.google.com/cwd-ryht-pcy. Spotkanie jest 

tłumaczone na polski język migowy, wyświetlane są także 

napisy w języku polskim. Służby na grupie są obsadzone. 

Wszystkie mityngi spikerskie, część spikerek jest 

archiwizowanasą one dostępne na stronie www.glusi-aa.pl. Grupa 

niesie posłanie AA współpracując z zespołem ds. Osób 

Głuchych i Słabosłyszących. 

II. Informacja Publiczna 

1. Koordynator, Adam, poinformował, że ostatnie spisy 

adresowe, wizytówki oraz plakaty były drukowane w 

październiku. Po porównaniu cen i wybraniu nowej drukarni, 

kolejne materiały będą drukowane w Polsce. Koszt druku 

wraz z przesyłką to około 500€. 

2. Na dzień 25.02. nie było żadnych informacji odnośnie 

miesięcznika “Nasze Słowo”. 

3. Koordynator ponawia prośbę o podejmowaniu współpracy z 

Jugendamptem oraz z Sozialberatung- pracownicy socjalni 

koordynujący wszystkie grupy samopomocowe, jak również z 

Konsulatem RP. 

III.PIK- Służba Telefoniczna 

Koordynator ST Iwona, sporządziła raport, w którym opisała 

działania jakie są prowadzone oraz efekty pracy dyżurnych. 

Poniżej znajduje się sprawozdanie koordynatora. 

IV.Wniosek w sprawie koordynatora warsztatów został 

omówiony. Zygmunt z Concordii z pomocą Kuby z 

Mönchengladbach zadeklarowali, że wspólnie opracują 

sugerowany zakres obowiązków jakie miałby mieć tenże 

koordynator i przedstawią swój projekt na stacjonarnym 

spotkaniu Intergrupy. 

V.Rzecznik IG, Marek, zasugerował, aby mandatariusze grup 

poruszyli kwestię zbliżającego się Zlotu Radości oraz 

pomyśleli nad tematem przewodnim. 

VI.Wnioski z grup: 
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1. Adam z Oberhausen-Koordynator IP, złożył propozycję, aby 

grupy dostawały stały pakiet spisów adresowych, wizytówek 

oraz plakatów w stałej liczbie poszczególnych pozycji, lecz 

przy ich braku grupy mogłyby dokupić potrzebną ilość. 

Uzasadnienie: Dochodzą informacje o nadmiarze na grupach 

spisów adresowych oraz wizytówek. Materiały te zostają nie 

wykorzystane i zalegają na grupach w momencie gdzie 

mogłyby być potrzebne w innym miejscu. Związane jest to 

również z kosztami, które ponosi Intergrupa. 

2. Adam z Oberhausen zaproponował, aby zaprosić na Zlot 

Radości Powiernika klasy A, Dorotę na spikera. Wnioskuje 

rownież, aby służebni wchodzący w skład organizowania 

Zlotu Radości, mięli opłacony 3-dniowy pobyt. 

Uzasadnienie: Powiernik klasy A, który nie jest Alkoholikiem, 

ma również duże doświadczenie pracując z Alkoholikami. 

Warto by było aby miał szansę podzielenia się nim z innymi 

członkami Wspólnoty. Organizatorzy poświęcają swój czas i 

energię na to aby goście Zlotu czuli się na nim dobrze. Często 

nie mogą przez to korzystać z możliwości pobytu na 

spikerkach czy mityngach odbywających się w tym czasie. 

VII.Bieżące sprawy finansowe: 

Skarbnik IG, Tomek poinformował o aktualnym stanie 

finansowym. Darowizna na “Świat Głuchy i 

Słabosłyszący”została wpłacona do końca marca. W związku z 

wysokim kosztem przewalutowania EURO na ZŁOTÓWKI 

oraz wysokim kosztem jednorazowego przelewu, opłata ta 

została zrealizowana za trzy miesiące. Kierując się sugestią o 

rezerwie na nie przewidziane wydatki, IG w tym miesiącu nie 

przeleje środków na Region. Stan konta na dzień 25.02.2023r. 

wynosi 1205,36€ 

Następne spotkanie Intergrupy Nadrenia, dzięki uprzejmości 

grupy “StokrotkAA”, odbędzie się 25.03.2023r. (sobota) w 

Mönchengladbach o godz.16.00. Przed spotkaniem zostanie 

rozesłana informacja o kolejności omawianych spraw wraz z 

dokładnym adresem. 
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Na zakończenie spotkania odmówiliśmy Deklarację 

Odpowiedzialności AA. 

 

Sporządziła Sekretarz IG Magda 

W Duchu Jedności Służebni IG. 

 

Sprawozdanie służby telefonicznej PIK 

od 1.01.23 do 20.02.2023. 

Na początku roku została wybrana nowa Koordynator służby 

telefonicznej Iwona z Koloni,z grupy Drogowskaz. 

Dyżury telefoniczne które do tego czasu pełniła Intergrupa Nadrenia 

zostały zaktualizowane, tzn. pierwsza niedziela miesiąca grupa Tu i 

Teraz z Bonn, wszystkie pozostałe niedziele przejęła gupa Drogowskaz 

z Koloni. Zgłosiły się stałe osoby do pełnienia dyżurów : Tomek, 

Beata, Sławek, Jacek, Darek, Józek, Ewa i Iwona. Jak do tej pory 

funkcjonuje to dobrze, nie ma problemu z obsadzaniem dyżurów. 

Do teraz podjeżdżaliśmy również 2 razy w tygodniu odsłuchać nagrane  

wiadomości i przekierować je dalej, we wtorki Iwona, w piątki Tomek. 

Przez około 2 miesiące zostało odsłuchanych 31 wiadomości o różnej  

treści, niektóre nie związane z AA, z moich obserwacji wynika że 

najwięcej telefonów zostało przekazanych do Bawari oraz Dolnej 

Saksoni. 

Najczęściej nagrywane wiadomości były w poniedziałki i piątki. 

Jeżeli na dyżurze w PIK pojawiają się nowe osoby lub przychodzi 

więcej osób, odbywa się tu rowniez mitingi. 

Koordynatorem G12 z Nadreni pozostaje Tomek a dodatkowo do 

pomocy zgłosiła się Iwona z Koloni. 

Pozdrawiam serdecznie 

Koordynator Służby Telefonicznej PIK 

Iwona z Koloni. 


