
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 01.02.2020

Spotkanie odbyło się na grupie AA PORT w Gdańsku

W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  13  grup:  AKADEMIA,  ARAMIS,  CENTRUM,
EXODUS,  KRZYŻÓWKA,  NA  ZŁOTEJ,  NIEDZIELA,  PEREŁKA,  PORT,  PRZYSTAŃ,   SAMI
SWOI, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI

Służby: Szymon – Rzecznik, Kazik – skarbnik, Grzegorz – kolporter,  Jacek – łacznik ds ZK i AŚ,
Tomasz – łącznik ds internetu, Małgosia – rzecznik Regionu, Krzysztof – Służby Krajowe

Spotkanie rozpoczął Marcin z grupy RODZINA. Odczytał Preambułę AA. Odczytano również 12
kroków, 12 tradycji i 12 koncepcji Anonimowych Alkoholików. 

Rzecznik: 
➢ przedstawił plan spotkania; plan został przyjęty w głosowaniu
➢ odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy
➢ poprosił grupy o daty mityngów rocznicowych. Rocznice zgłosiły 3 grupy:

- SAMI SWOI 33 lata – mityng rocznicowy w dniu 06.02.2020 (Adam)
- KRĄG 33 lata – mityng rocznicowy w dniu 27.02.2020 (Stefan)
- PORT 26 lat – grupa nie podjęła decyzji o mityngu rocznicowym (Leszek)

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Skarbnik – Podał stan kapelusza na koniec stycznia. Podał kwoty wpłat i wydatków.
2. Kolporter – podał stan literatury i gotówki. Zgłosił problem Skrytek, które pozostają nie

sprzedane. Krzysztof zasugerował rozwiązanie, aby grupy zdeklarowały zapotrzebowanie
na Skrytki (lista).

3. Łącznik  ds  Internetu  –  poinformował  o  zmianach  w  spisie  mityngów  (MŁODZI  I
ODPOWIEDZIALNI  oraz  GWIAZDA  MORZA).  Działa  aplikacja  Meeting  Guide.  W
styczniu 13 osób poprosiło o pomoc przez stronę Intergrupy. 

4. Łącznik  ds  ZK  i  AŚ  –  porządkuje  listę  uczestników  mityngów.  Wróciły  mityngi  na
Kurkową. Raz w miesiącu mityng na grupie terapeutycznej na Przeróbce. 
Wyjaśnił,  że  ilość  osób na liście  jest  ograniczona decyzją  dowództwa.  Głos  w temacie
zabrali Damian, Krzysztof i Adam. Sugestia dla Jacka – stworzyć grafik.

5. Mityngi na detoksie – Adam zauważył brak informacji o służbie na detoksie. Rzecznik
postanowił zaprosić Jarka (AKADEMIA) na najbliższe spotkanie.

II.  GŁOS DLA GRUP

➢ Damian (AKADEMIA) – w lutym mityngi poprowadzi Lidia – tematy będą związane ze 
służbą, niesieniem posłania do ZK, ostatni mityng miesiąca – mityng spikerski.

➢ Daniel (PRZYSTAŃ) – brak chętnych do służby

III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
 
– Adam (SAMI SWOI) – brakuje w Intergrupie Warsztatów Wielkiej Księgi, Rzecznik

zaproponował Adamowi zorganizowanie warsztatów.
– Małgosia (Rzecznik Regionu) – niedziela  9.02.2020 – spotkanie  Rady Regionu na

Grupie KRZYŻÓWKA, Kartuzy, Jeziorna 8

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 07.03.2020. Grupa NA ZŁOTEJ – Gańsk, Złota Karczma 24


