Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 06.06.2020
Spotkanie odbyło się na grupie AA SAMI SWOI w Gdańsku
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 grup: ARAMIS, EDEN, EXODUS, KRZYŻÓWKA,
MŁODZI i ODPOWIEDZIALNI, NIEDZIELA, PEREŁKA, PORT, SAMI SWOI, SAN DIEGO,
SIEKIERA-1, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI
Służby: Szymon – Rzecznik, Tomasz – łącznik ds internetu, Heniek – Reprezentant
Spotkanie rozpoczął Adam z grupy SAMI SWOI. Odmówiono Modlitwę o Pogodę Ducha.
Odczytano Preambułę AA. 12 Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA. Adam przekazał głos
Rzecznikowi Intergrupy.
Rzecznik:
➢ przedstawił plan spotkania; plan został przyjęty w głosowaniu
➢ zaproponował warsztaty przed spotkaniem w lipcu: „Finanse”
➢ do ustalenia miejsce spotkania w lipcu – grupy zostaną powiadomione
I. GŁOS DLA SŁUŻB
1. Rzecznik przedstawił relację ze spotkania w Regionie: odwołane imprezy, audiobook
Wielkiej Księgi, zmiany na stronach aa.org.pl, płatne e-wydanie Zdroju.
2. Rzecznik poprosił o spis braków w literaturze na grupach – przekaże Kolporterowi.
3. Łącznik ds Internetu – akcesy do spisu mityngów w grudniu. Informacje o wznowionych
mityngach są na stronie www i w Emitencie.
Od początku roku grupa G12 interweniowała 69 razy, dzwoniąc i spotykając się z osobami
potrzebującymi pomocy. Telefon kontaktowy Intergrupy opłaca grupa WOLNOŚĆ
Somonino.
II. GŁOS DLA GRUP
➢ Adam (SAMI SWOI) – zaprosił na warsztaty 12 kroków AA „Back to Basics”, rozpoczęcie
15.06.2020 (poniedziałek), godz. 18.00 – 20.00
➢ Leszek (PEREŁKA) – wyjaśnił istotę tych warsztatów
➢ Bartek (MŁODZI i ODPOWIEDZIALNI) – zadał pytanie: czy i gdzie można kupić
publikację „Back to Basics”? Materiały dostępne są odpłatnie dla uczestników warsztatów
(Adam).
III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
–
–
–

sugestie i informacje dotyczyły głównie możliwości spotkań po przerwie związanej z
COVID, między innymi:
Adam (SAMI SWOI) – ważne jest, aby rozmawiać z właścicielem lokalu
Wojtek (NIEDZIELA) – zauważył, że są osoby, które mogą bać się zarażenia i dlatego
powinniśmy zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom: dezynfekcja rąk,
zakrywanie twarzy, odstępy między uczestnikami.
Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 04 lipca 2020
– miejsce spotkania zostanie przekazane grupom przez służby Intergrupy

