
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 07.09.2019

Spotkanie odbyło się na grupie PRZYSTAŃ w Kościerzynie 

W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  11  grup:  AŁON,  ARAMIS,  EDEN,  EXODUS,
KOTWICA, KRZYŻÓWKA, NA ZŁOTEJ, PEREŁKA, PRZYSTAŃ, SIEKIERA-1, WOLNOŚĆ.

Oraz służby:   Heniek -  Rzecznik,  Kazimierz  – skarbnik,  Grzegorz  – kolporter,  Jacek – z-ca
łącznika ds Zakładów Karnych, Tomasz – łącznik ds internetu, Małgosia – Rzecznik Regionu.

Spotkanie rozpoczął Marian z grupy PRZYSTAŃ. Po wspólnej modlitwie odczytał preambułę AA.
Odczytano  12 kroków,  12  tradycji  oraz  12  koncepcji  AA.  Przekazał  prowadzenie  rzecznikowi
Intergrupy.

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

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Rzecznik  –  poinformował  o  zmianie  miejsca  spotkania  w październiku.  Gospodarzem
będzie  grupa  EXODUS 05.10.2019.  Odczytał  sprawozdanie  z  poprzedniego  spotkania.
Przypomniał  o  warsztatach  rzeczników.  Zaproponował  udział  w  warsztatach   dla
Krzysztofa z grupy SIEKIERA-1. Wyjazd Krzysztofa został przegłosowany.

2. Rzecznik oddał głos pozostałym służbom.
3. Skarbnik  podał  kwoty  wpłacone  i  stan  kapelusza  Intergrupy  oraz  stan  środków

zgromadzonych na XXXV-LECIE. Dokumenty i raport za sierpień do wglądu.
4. Kolporter – podał stan literatury oraz gotówki.  Przekazał  informację o nowej  książce:

Język serca. 
5. Łącznik ds Internetu – na stronie jest formularz dla osób poszukujących kontaktu z AA.

Skorzystały  dwie  osoby.  Przedstawił  kalendarz  wydarzeń.  Prośba  o  wymianę
nieaktualnych spisów mityngów na nowe.

6. Łącznik ds Zakładów Karnych – mityngi odbywają się bez problemów. Jest spora grupa
niosących posłanie do ZK.

7. Rzecznik  Regionu  –  prośba  o  przekazywanie  informacji  i  zaproszeń  na  XXXV-lecie.
Propozycja druku wizytówek z numerem pomocy AA. 

II.  GŁOS DLA GRUP

Piotr (AŁON) – w razie potrzeby grupa może udostępnić lokal na spotkanie Intergrupy
Leszek (PEREŁKA) – zapowiada się zmiana miejsca mityngów grupy
Tomasz (WOLNOŚĆ) – grupa dostarcza spisy mityngów i ulotki „Rzut oka na AA” do  
Ośrodka Terapii w Żukowie. Jeśli grupy potrzebują większą ilość spisów, prośba o kontakt
z łącznikiem  internetowym.

III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE

Henryk (Rzecznik) – prośba o przypominanie na grupach o XXXV-leciu AA w Gdańsku. 
Michał (ARAMIS) – jest lista i kontakt do osób chętnych pomóc na XXXV-leciu. 

Spotkanie zakończono deklaracją: Jestem odpowiedzialny.

Kolejne spotkanie: 05.10.2019 , Grupa EXODUS
Gdańsk, ul. Srebrniki 1    Szpital Psychiatryczny oddział 19c - suterena 

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


