Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 7.11.2020
Spotkanie odbyło się on-line na platformie internetowej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 5 grup: KRZYŻÓWKA, PEREŁKA, SAMI SWOI,
UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ
Służby: Szymon – rzecznik, Kazimierz – skarbnik, Tomasz – łącznik ds internetu, Lidia –
reprezentant w Regionie, Jacek – delegat Służb Krajowych
Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy. Zaprosił do Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytano
Preambułę, 12 Kroków i 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA
Rzecznik:
• przywitał uczestników,
• odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania,
• przedstawił plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu
I. GŁOS DLA SŁUŻB
1. Skarbnik – poinformował o wpłatach grup w październiku. Kwot przekazane na BSK i
Region. Podał stan kapelusza. Poinformował o dwóch nierozliczonych zaliczkach oraz
rozliczeniu warsztatów łączników internetowych. Jest rezerwa finansowa na działanie
Intergrupy.
2. Łącznik ds internetu – działa platforma spotkań grup i Intergrupy, przygotowana do
niesienia posłania w Zakładach Karnych. Jest otwarta również dla grup, które chcą
organizować mityngi on-line. Grupa pomocy G12 interweniowała w październiku 30 razy,
od początku roku 194 razy. Platforma będzie działać do 6 lutego 2021.
3. Lidia – zgłosiła chęć pomocy łącznikowi w organizowaniu mityngów w ZK. Pytanie o
środki, które posiada na literaturę do ZK w Grudziądzu. Rzecznik zasugerował zwrot do
grupy, która te środki przekazała.
4. Jacek – delegat – przekazał terminy spotkania i Zgromadzenia Regionu, warsztatów, prac
Służby Krajowej. Przekazał informację w jaki sposób działa subkonto Regionu. Środki na
subkoncie nie są dostępne dla skarbnika – jedynie rozliczenia bezgotówkowe realizowane
przez BSK na zlecenie Regionu. Stosowane są rozwiązania wpłat na indywidualne konto
skarbnika.
5. Rzecznik zapoznał wszystkich z korespondencją pomiędzy BSK i Biblioteką Gdańską.
• Jacek podzielił się doświadczeniem swojej Intergrupy, która skutecznie współpracuje z
bibliotekami.
• Tomasz zwrócił uwagę na istnienie również bibliotek w Pruszczu Gd., Sopocie, Kartuzach
i Kościerzynie. Biblioteka w Kartuzach już została zaopatrzona w literaturę przez grupę z
Somonina.
• Adam przypomniał, że to Wielka Księga jest podstawową literaturą AA i ta pozycja
powinna dotrzeć do bibliotek.

II. GŁOS DLA GRUP
➢ Leszek (PEREŁKA) – nowa lokalizacja spotkań grupy przy Kościele Gwiazda Morza.
Szczegóły po wznowieniu spotkań.
➢ Ela (UJEŚCISKO) – mityngi zawieszone
➢ Adam (SAMI SWOI) – warsztaty Wielkiej Księgi są kontynuowane.

Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 5.12.2020 on-line
Informacje na stronie Intergrupy, emitentem oraz smsem przed spotkaniem.

