
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 03.08.2019

Spotkanie odbyło się na grupie EDEN w Gdańsku. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 14 grup: AKADEMIA, ARAMIS, BURSZTYN, EDEN,
EXODUS,  JASKÓŁKA,  KRZYŻÓWKA,  NA  ZŁOTEJ,  PEREŁKA,  PRZYSTAŃ,  SAMI  SWOI,
SIEKIERA-1, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ.

Oraz służby:  Heniek - Rzecznik, Kazimierz – skarbnik, Lidia – łącznik ds Zakładów Karnych,
Tomasz – łącznik ds internetu, Krystyna – XXXV-lecie AA w Gdańsku, Małgosia – Rzecznik
Regionu.

Spotkanie rozpoczął Eugeniusz z grupy EDEN. Po wspólnej modlitwie odczytał preambułę AA.
Odczytano  12  kroków,  12  tradycji  oraz  12  koncepcji.  Eugeniusz  przekazał  prowadzenie
rzecznikowi Intergrupy.

Rzecznik  przywitał uczestników, zaproponował plan spotkania i poddał pod głosowanie. Plan
został przyjęty.

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Rzecznik  –  odczytał  sprawozdanie  z  poprzedniego  spotkania.  Oddał  głos  pozostałym
służbom.

2. Skarbnik  podał  kwoty  wpłacone  i  stan  kapelusza  Intergrupy  oraz  stan  środków
zgromadzonych na XXXV-LECIE

3. Łącznik ds Internetu – nowy spis mityngów zawiera tylko grupy z naszej Intergrupy. W
sprawozdaniach nie będą umieszczane informacje, które nie dotyczą AA.

4. Łącznik  ds  Zakładów  Karnych  –  mityngi  odbywają  się  systematycznie  w  Areszcie
Śledczym  oraz  Zakładzie  Karnym.  Podziękowała  za  wsparcie  literaturą  grupom
KOTWICA  i  NA  ZŁOTEJ.  Roman  (PEREŁKA)  –  pytanie  o  frekwencję.  Damian
(AKADEMIA):  w mityngu uczestniczy ok. 10 osób, w mityngu spikerskim ok. 50 osób.  

5. Rzecznik Regionu – przedstawiła projektowane zmiany w regionie m. in. zmiana nazwy
Konferencji  na  Zgromadzenie  Wyborcze  Regionu  Bałtyckiego.  W  miejsce  Karty
Konferencji  –  Wytyczne  dla  służb  Regionu  Bałtyckiego.  Przypomniała  o  Warsztatach
Rzeczników. 
PIK – trwają prace, dokumenty złożone w terminie.

6. Skarbnik poinformował, że Intergrupa dysponuje środkami na pokrycie uczestnictwa w
Warsztatach Rzeczników.

7. Krystyna – XXXV-LECIE – oficjalnie wszystko podpisane. Jest osoba ds technicznych.
Rozdała zaproszenia dla profesjonalistów, oraz program spotkania dla grup.

II.  WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE

Henryk (JASKÓŁKA) – zwrócił uwagę na kontrowersyjne według niego gadżety na jednej
z grup. 
W dyskusji przeważały głosy, że grupy są niezależne. Intergrupa nie może ingerować w
wewnętrzne sprawy grup. 

Spotkanie zakończono modlitwą o Pogodę Ducha

Kolejne spotkanie: 07.09.2019 , Grupa PRZYSTAŃ – Kościerzyna 
ul. Piechowskiego 36 , Szpital Specjalistyczny, salka na poziomie -1 

godz. 10.00 – mityng – warsztaty godz. 11.00 – spotkanie Intergrupy


