
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 04.07.2020

Spotkanie odbyło się na grupie AA NA ZŁOTEJ w Gdańsku

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 grup: BARKA, CREDO, EXODUS, KRZYŻÓWKA,
MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA, PORT,  SAMI SWOI, SAN DIEGO,
SIEKIERA-1, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI

Służby:  Szymon  –  Rzecznik,  Krzysztof  –  z-ca  Rzecznika,  Kazimierz  –  Skarbnik,  Dariusz  –
Kolporter, Tomasz – łącznik ds internetu, Lidia – Reprezentant, Małgosia – Rzecznik Regionu

Spotkanie rozpoczął Rzecznik. Zaprosił do  Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytał Preambułę AA.
Odczytano  12  Kroków,  12  Tradycji  i  12  Koncepcji  AA.  Podziękował  gospodarzom  za
udostępnienie sali. Ustalił miejsce kolejnych spotkań – 1 sierpień BARKA, 12 wrzesień KRĄG. 

Rzecznik: 
➢ odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania
➢ przedstawił plan spotkania; plan został przyjęty w głosowaniu

I. WYBÓR SŁUŻB

– Małgosia wyjaśniła swoją decyzję i plany odnośnie przyszłej służby.
– Rzecznik zaproponował warsztaty o służbach w AA i strukturach.
– Jacek (KRZYŻÓWKA) i  Adam (SAMI SWOI)  – odnieśli  się  do wyjaśnień Małgosi.

Wyrazili zrozumienie i akceptację dla jej wyboru.
– Rzecznik podziękował za wypowiedzi i wyjaśnienia.

– Lidia wyraziła zgodę pełnienia służby reprezentanta w Regionie Bałtyckim
– Rzecznik  zaprosił  obecnych  do  głosowania.  Lidia  została  wybrana  jednogłośnie

reprezentantem do Intergrupy Gdańskiej w Regionie Bałtyckim.

II. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Małgosia (Rzecznik Regionu) – termin Zgromadzenia Wyborczego 3.10.2020. Poprosiła o
listę delegatów. Region wsparł finansowo Intergrupę niosącą posłanie dla głuchych.

2. Skarbnik  –  podał  stan  kapelusza.  Kwoty  wpłat  i  wydatków.  Przekazał  do  wglądu
zestawienia wpłat od grup. 

3. Kolporter – podał stan literatury i gotówki. 
4. Łącznik  ds  Internetu  –  w  papierowym  spisie  zaznaczył  są  mityngi  wznowione  po

przerwie. Zmiana na grupie OKRĄGLAK. Opłacił serwer. 
Grupa  G12  –  w  czerwcu  pomagaliśmy  17  razy,  od  początku  roku  84  interwencje.
Nawiązaliśmy kontakt z dyżurnymi infolinii AA. 

III. GŁOS DLA GRUP

➢ Eugeniusz  –  ma  kontakt  z  dyrektorem  szpitala  na  Srebrzysku  i  powiadomi  o
wznowionych spotkaniach 

➢ Adam (SAN DIEGO) – poinformował o kontynuacji mityngów on-line. Wtorki i piątki o
godz. 19.00. Prośba o wzmiankę na stronie i biuletynie.

➢ Leszek (PORT) – zaprosił na mityng spikerski Lidii



IV.  WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
 
– Małgosia (Rzecznik Regionu) na pytanie Zbyszka (EDEN) o PIK – wyjaśniła, że na

chwilę obecną nie ma lokali  udostępnianych w trybie  bezprzetargowym, natomiast
stawki w drodze przetargowej mogą być zbyt obciążające Region. 
Poinformowała  również  o  istniejącym  spocie  informacyjnym  AA  dla  lokalnych
rozgłośni i internetu. 

– Spot będzie do odsłuchania na naszej stronie (Łącznik Int.)
– Małgosia – Zlot Radości przesunięty na 2021 rok

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 01 sierpnia 2020 

Gospodarzem spotkania będzie grupa:

AA BARKA
Gdańsk, ul. Pegaza 15 

(Salka przy kościele Chrystusa Zbawiciela )


