Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 5.12.2020
Spotkanie odbyło się on-line na platformie internetowej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 8 grup: EDEN, EXODUS, KRZYŻÓWKA, MŁODZI I
ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ, PEREŁKA, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ
Służby: Szymon – rzecznik, Kazimierz – skarbnik, Jacek – łącznik ds ZK, Tomasz – łącznik ds
internetu, Małgosia – rzecznik Regionu, 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 listopadzie. Dwie wpłaty na subkonto
(PEREŁKA i WOLNOŚĆ). Podał stan kapelusza i subkonta.
Szymon – pytanie o nierozliczone zaliczki na warsztaty od Kolportera i Łącznika ZK.
Małgosia – kolporter przekazał zaliczkę – zostanie ona przeznaczona na zakup literatury
do biblioteki (zgodnie z ustaleniami Intergrupy – obydwie zaliczki mają być przeznaczone
na ten cel – decyzja ta została przegłosowana).
2. Łącznik ds internetu – działa platforma mityngów on-line. Korzystają dwie grupy, oraz
Intergrupa. Czekamy na decyzję Zakładu Karnego odnośnie rozpoczęcia mityngów. Grupa
pomocy G12 interweniowała w listopadzie 36 razy, od początku roku 223 razy.
Małgosia – przypomniała o odbywających się co środę (godz. 20-22) spotkaniach on line
Regionu, które są otwarte dla wszystkich. Rozmawiamy o pytaniach na Konferencję Służb
Krajowych. Informacje i linki do spotkań można uzyskać u Rzecznika i Łącznika Int.
Szymon – podzielił się swoim doświadczeniem z uczestnictwa w spotkaniach Regionu.
3. Łącznik ds ZK – Rzecznik przekazał treść rozmowy z Jackiem. Jest już w Polsce. Jest
ustalony z p. Adamem z ZK plan współpracy.
4. Delegat SK - Jacek – podkreślił, że środowe spotkania Regionu są przygotowaniem do
Zgromadzenia Wyborczego. W podobny sposób działają Służby Krajowe i Komisje.
Apel o realizację 7 Tradycji.
Trwają przygotowania do zorganizowania warsztatów Grup 12 kroków. Prośba o
przemyślenie tematu i dzielenie się doświadczeniem.
II. GŁOS DLA GRUP
➢ Ela (UJEŚCISKO) – grupa nie spotyka się. Dyżury od godz. 15 do 21
➢ Tomasz (WOLNOŚĆ) – grupa w Somoninie działa. Działają też grupy w Pruszczu Gd. i
grupy spotykające się na Zator-Przytockiego.
➢ Bartek (AKADEMIA) – grupa spotyka się on-line
➢ Małgosia (KOTWICA) – prośba o kontakt do MŁODYCH I ODPOWIEDZIALNYCH oraz

pomoc w kontaktach z młodymi osobami, które się do nas zgłaszają i szukają kontaktu z
AA.
➢ Zbyszek (NA ZŁOTEJ) – grupa jest zamknięta. Po ustaniu kwarantanny podejmie
rozmowy z proboszczem parafii o możliwości spotkań. Informacje przekaże.

Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 2.01.2021 on-line
Informacje na stronie Intergrupy, emitentem oraz smsem przed spotkaniem.

