
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 07.03.2020

Spotkanie odbyło się na grupie AA NA ZŁOTEJ w Gdańsku

W spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  16  grup:  ARAMIS,  CENTRUM, EDEN,  EXODUS,
KRZYŻÓWKA, MŁODZI i  ODPOWIEDZIALNI,  NA ZŁOTEJ,  PEREŁKA,  PORT,  PRZYSTAŃ,
SAMI SWOI, SAN DIEGO, SIEKIERA-1, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI

Służby: Szymon – Rzecznik, Krzysztof Z-ca Rzecznika, Kazik – skarbnik, Grzegorz – kolporter,
Jacek – łącznik ds ZK i AŚ, Tomasz – łącznik ds internetu, Heniek – Reprezentant do Rady
Regionu oraz Małgosia – rzecznik Regionu, Jacek – Delegat Regionu KSK

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy. Spotkanie rozpoczęto Modlitwą o Pogodę Ducha.
Odczytano Preambułę AA.  12 Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji Anonimowych Alkoholików. 

Rzecznik: 
➢ przedstawił plan spotkania; plan został przyjęty w głosowaniu
➢ plan uzupełniono o wybór kandydata na Delegata do Służb Krajowych
➢ plan spotkania został przegłosowany przez uczestników
➢ odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy
➢ ustalił miejsce spotkania w kwietniu 2020 – Grupa EDEN

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Skarbnik  –  poinformował  o  numerze  subkonta  Regionu  Bałtyckiego.  Podał  saldo
kapelusza na koniec lutego. Kwoty wpłat z grup oraz wydatki: Region, Literatura do ZK.

2. Kolporter – podał stan literatury i gotówki. Przekazał dla grup plakat „Literatura AA”
Intergrupa  przegłosowała  udział  Darka  –  kandydata  na  kolportera  -  w  Warsztatach
Kolporterów i Literatury.

3. Łącznik  ds  Internetu  –  brak  zmian  w  spisie  mityngów.  Od  początku  roku  24  osoby
poprosiły  o  pomoc  przez  stronę  Intergrupy.  Uruchomiony  został  numer  kontaktowy
Intergrupy – opłacany przez grupę WOLNOŚĆ.

4. Łącznik ds ZK i  AŚ – prośba o zgłaszanie się na mityng w ZK. Zaprosił  na spotkanie
niosących  posłanie  28.03.2020  godz.  11.00.  Miejsce  spotkania  zaproponowała  grupa
EDEN.

5. Jarek -  koordynator grupy niosącej posłanie na detox – wyjaśnił charakter tej służby.
Spotkania  nie  mają  formuły  mityngu.   Odbywają  się  co  tydzień  (wtorki).  Ważne  jest
współdziałanie z Dyrekcją.

6. Małgosia przypomniała, że Intergrupa ma tylko jednego reprezentanta do Regionu.

II.  WYBÓR KANDYDATA NA DELEGATA DO SŁUŻB KRAJOWYCH

Tomasz przedstawił kandydaturę Małgosi (KOTWICA) . Uzasadnił swój wybór.
Małgosia  –  poprosiła  o  czas  do  następnego  spotkania  w  kwietniu.  Podejmie  decyzję.
Poinformowała również o działaniach związanych z PIK – do końca marca lista lokali.

III.GŁOS DLA GRUP

➢ Zbyszek (NA ZŁOTEJ) – zgłosił problem z przyjęciem przez grupę nowego tłumaczenia
Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji AA. 

➢ Leszek (PEREŁKA) – to jest tylko nowe tłumaczenie, chociaż istotne.
➢ Jacek (Delegat) – ważne,  że było głosowanie. Jest to istotne dla zachowania jedności.

Zwrócił  uwagę  na  brak  przepływu  informacji  we  wspólnocie.  Nowe  tłumaczenie  było
decyzją całej wspólnoty.

➢ Heniek (Reprezentant IG) – jest nowe tłumaczenie – powinniśmy korzystać.



➢ Adam (SAMI SWOI) – grupa decyduje, które czytać.

IV.  WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
 
– Jacek (Delegat) –  1) przypomniał o 50-leciu AA w Poznaniu. Jest konto do wpłat.

Rozpoczęły się przygotowania i środki są potrzebne już teraz. 2) podkreślił, że grupy
mają obowiązek wychodzenia na zewnątrz. 3) zgłosił pomysł warsztatów „Wizerunek
AA”

– Jarek (AKADEMIA) – zaproponował  na spotkaniu w kwietniu – powołanie służby
niesienia posłania na detox

– Rzecznik ogłosił głosowanie – Intergrupa wybrała Jarka (AKADEMIA) łącznikiem ds
niesienia posłania na detox

– Jacek (Delegat) – posłanie na detox, może być niesione w ramach służb Informacji
Publicznej.

– Adam (SAMI SWOI) – poinformował i zaprosił na cykl Warsztatów Dwunastu Kroków
na podstawie Wielkiej Księgi. Pierwsze spotkanie w dniu 16.03.2020 w godz. 18.00 –
20.00

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 04.04.2020. 
Grupa AA EDEN – Gdańsk, ul. Srebrniki 17 
Szpital Psychiatryczny oddział 19c - piwnica 


