Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 07.12.2019
Spotkanie odbyło się na grupie AA EDEN w Gdańsku
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 15 grup: AKADEMIA, ARAMIS, EDEN, EXODUS,
JASKÓŁKA, KOTWICA, KRZYŻÓWKA, NA ZŁOTEJ, PORT, RODZINA, SAMI SWOI,
SIEKIERA-1, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI.
Oraz służby: Heniek – Rzecznik, Kazik – skarbnik, Grzegorz – kolporter, Lidia i Jacek – łącznik
ds Zakładów Karnych i zastępca, Tomasz – łącznik ds internetu, Krzysztof – Służby Krajowe
Spotkanie rozpoczął Eugeniusz. Odczytano teksty 12 kroków, 12 tradycji i 12 koncepcji AA.
Rzecznik przedstawił plan spotkania, który został przegłosowany przez obecnych na spotkaniu.
Odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy. Ustalono miejsce spotkań
INTERGRUPY w styczniu 2020 (grupa RODZINA, Gdańsk – Stogi), oraz w lutym 2020 (grupa
PORT Gdańsk, Nowy Port)
I. GŁOS DLA SŁUŻB
1. Skarbnik – rozliczył butony. Podał stan kapelusza na koniec listopada. Podał kwoty wpłat
i wydatków. Kwotę pozostałą po 35-leciu. Krzysztof zasugerował wpłatę tej kwoty na
subkonto w BSK.
2. Kolporter – podał kwoty w literaturze i gotówce. Uczestniczył w warsztatach kolportażu w
Wejherowie. Krzysztof – przybliżył decyzję powierników odnośnie nowych rozwiązań w
zakresie kolportażu – zaangażowanie firmy zewnętrznej i znaczne obniżenie kosztów.
3. Łącznik ds Internetu – zebrał informacje z grup do aktualizacji spisu mityngów. Dwie
osoby poprosiły o pomoc przez stronę www. Krzysztof – zadał pytanie odnośnie RODO.
W sprawie RODO zabrał również głos Marcin (PORT) i Ela (UJEŚCISKO). Łącznik
wyjaśnił, że do działalności prowadzonej przez osobę fizyczną, bez związku z działalnością
zawodową lub handlową, ustawa nie ma zastosowania.
4. Łącznik ds ZK – w związku z zakończeniem służby podziękowała grupie za zaufanie.
Podzieliła się refleksją z pełnionej służby. Podała informację, że istnieje możliwość
zorganizowania warsztatu kroków w Zakładzie Karnym. Mariusz (RODZINA), zapytał czy
osoby, które opuściły ZK przychodzą na mityngi? Tak są osoby, które przychodzą. W
Zakładzie Karnym odbywają się również mityngi organizowane samodzielnie przez
samych osadzonych.
5. Z-ca a ds ZK – Jacek kandydat do służby Łącznika – podzielił się swoim doświadczeniem
w pełnieniu służby, w szczególności służby w Zakładach Karnych. Rzecznik zarządził
głosowanie na Łącznika ds ZK, jedynym kandydatem była Jacek. Intergrupa
jednomyślnie wybrała Jacka Łącznikiem ds Zakładów Karnych (17 głosów za).
II. GŁOS DLA GRUP – WNIOSKI I PROPOZYCJE
Henryk (JASKÓŁKA) – Podziękował za kapelusz ze spotkania Intergrupy.
Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 04.01.2020 , Grupa AA RODZINA
Gdańsk Stogi, ul. Stryjewskiego 29 (piwnica pok. 29)

