
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 09.11.2019

Spotkanie odbyło się na grupie JASKÓŁKA w Gdańsku

W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  18  grup:  AKADEMIA,  ARAMIS,  CREDO,  EDEN,
EXODUS, JASKÓŁKA, KOTWICA, ŁASKA, NA ZŁOTEJ, PEREŁKA, PORT, PRZYSTAŃ, SAMI
SWOI, SIEKIERA-1, UJEŚCISKO, WIZJA DLA CIEBIE, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI.

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

Spotkanie  rozpoczął  gospodarz Heniek z  grupy JASKÓŁKA. Odczytano teksty  12 kroków,  12
tradycji i 12 koncepcji AA.

Rzecznik przedstawił plan spotkania, który został przegłosowany przez obecnych na spotkaniu.
Ustalił spotkanie w grudniu na grupie EDEN Gdańsk – Srebrzysko. Odczytał sprawozdanie z
poprzedniego spotkania Intergrupy.

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Krystyna – XXXV-lecie – przekazała relację z obchodów rocznicy. Wyraziła satysfakcję z
przebiegu  i  frekwencji.  Przekazała  dla  Intergrupy  życzenia  i  upominki  otrzymane  od
zaproszonych gości. Rozliczyła kwotę przekazaną na 35-lecie AA w Gdańsku. 
- Piotr oszacował frekwencję na ok. 200-240 gości.
- Rzecznik podziękował w imieniu Intergrupy Krystynie za zorganizowanie rocznicy

2. Przegłosowano przekazanie niewykorzystanych kwot na PIK, przy jednym głosie przeciw i
jednym głosie wstrzymującym się. Rzecznik oddał głos mniejszości. 
-  Małgosia  (KOTWICA)  wyjaśniła,  że  aktualnie  nie  ma  pewności  co  do  losów  PIK  i
zasadności gromadzenia środków na dzień dzisiejszy.
- Adam (SAMI SWOI) wyjaśnił przyczynę problemów z powstaniem PIK.
- Leszek (PEREŁKA) zasugerował, że zawsze możemy zmienić tę decyzję

3. Skarbnik podał kwotę wpłat i stan kapelusza za ostatni miesiąc.  Dokonał wpłaty na plan
urodzinowy Intergrupy. Rozliczył zakupione butony, warsztaty rzeczników oraz 35-lecie
AA w Gdańsku.

4. Kolporter podał stan kasy i stan literatury.
5. Łącznik ds ZK – zawieszone są mityngi w Areszcie Śledczym. Pozostałe odbywają się bez

zmian. W grudniu zaproponowała wybór nowego Łącznika ds ZK.
- Małgosia (KOTWICA) – wniosek aby sprecyzować kwotę dofinansowania wyjazdów do
ZK w Grudziądzu na oddział kobiecy. 

6. Łącznik  ds  Internetu  –  rozpoczął  zbieranie  danych  do  aktualizacji  spisu  mityngów.
Kolejne 3 osoby zgłosiły się po pomoc przez stronę www. Najbliższe wydarzenia w ulotce
„Co? Gdzie? Kiedy?” oraz na stronie www. Prośba o informacje, o spotkaniach grup w
okresie świątecznym i noworocznym.

II.  GŁOS DLA GRUP – WNIOSKI I PROPOZYCJE

Małgosia (KOTWICA) – sugestia, aby wysłać osobę na Warsztaty Dyżurnych  On-Line 
Henryk (JASKÓŁKA) – Mityngi nie odbędą się we wtorek 23 XII i 31 XII

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 07.12.2019 , Grupa EDEN – Gdańsk 
ul. Srebrniki 1 , Szpital Psychiatryczny oddział 19c - piwnica 


