
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 02.01.2021

Spotkanie odbyło się on-line na platformie internetowej.

W spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  7  grup:  AŁON,  EDEN,  KRZYŻÓWKA,  PEREŁKA,
SAMI SWOI, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ

Służby:  Szymon – rzecznik, Kazimierz – skarbnik, Grzegorz – kolporter, Tomasz – łącznik ds
internetu

Goście: Jacek z Intergrupy ZATOKA i Artur ze Świdnika

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy.  Zaprosił do  Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytano
Preambułę, 12 Kroków i 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA

Rzecznik: 
• przywitał uczestników i gości
• odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania, 
• przedstawił plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Skarbnik – poinformował o wpłatach grup w grudniu.  Przygotował podsumowanie za
2020 rok. Przedstawił wpływy, wydatki oraz wpłaty na Region i BSK. Podał aktualny stan
kapelusza oraz subkonta. Rozliczone są zaliczki Grzegorza i Małgosi. 

Szymon – pytanie o inne wpłaty z grup na subkonto. Odp.: Brak informacji o wpłatach.

2. Kolporter – podał stan gotówki i stan w literatury. Przekazał Małgosi 6 Wielkich Ksiąg – z
przeznaczeniem  do  biblioteki.  Wniosek  do  Intergrupy  o  finansowanie  Niezbędnika
Nowicjusza  dla  nowych  członków  AA  oraz  dla  działających  grup  w  okresie  trwania
obostrzeń. 

Szymon, Leszek – Niezbędnik finansować, a kwoty te należy rozliczyć ze skarbnikiem

Tomasz – jeśli grupy nie mogą finansować niesienia posłania, to powinna to finansować 
Intergrupa

Jacek (ZATOKA) – podzielił się doświadczeniem z własnej służby

Szymon – zaproponował stałą odnawialną kwotę do dyspozycji kolportera (rozliczaną ze 
skarbnikiem). Poddał pod głosowanie. Decyzję podjęto jednogłośnie.

3. Łącznik ds internetu – działa platforma mityngów on-line. Korzystają trzy grupy, w tym
jedna w ZK oraz Intergrupa. Prośba o dalsze finansowanie przez Intergrupę platformy
mityngowej w proporcji 40% Intergrupa, 30% grupa TAFLA, 30% grupa NA ZŁOTEJ.
W głosowaniu wszyscy byli za przedłużeniem na kolejne 3 miesiące. 
Grupa pomocy G12 interweniowała w grudniu  29 razy, w 2020 roku 252 razy. 

4. Zakłady Karne – Rzecznik przekazał, że jest lista i są spotkania. 

Tomasz -mityngi odbywają się w każdy czwartek o godz. 15:00. Osoby z listy otrzymują
smsy. 



II.  GŁOS DLA GRUP

➢ Ela  (UJEŚCISKO)  –  grupa  planuje  spotkania  do  5  osób.  Powiadomi  o  rozpoczęciu.
Dyżury od godz. 15 do 21

➢ Piotr (AŁON) – grupa nie działa. Brak zgody na mityngi.
➢ Adam (SAMI  SWOI)  –  5  lutego  34-rocznica  grupy.  Odbywają  się  warsztaty  Back  To

Basics. Poniedziałki 18-20.
➢ Tomasz (WOLNOŚĆ) – grupa w Somoninie zaprasza. Książki przekazane do biblioteki w

Kartuzach są już dostępne dla wypożyczających. 
➢ Kazimierz   i  Zbyszek  (EXODUS,  EDEN)  –  grupy  straciły  pomieszczenie  w  szpitalu.

Zbyszek postara się ustalić jak wygląda sytuacja i przekazać informację w lutym.
➢ Adam (SAMI SWOI) – wspomniał śp dra Bystrzanowskiego – wieloletniego przyjaciela i

rzecznika AA.

III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE

• Adam – zaprosił na mityngi ZDROJU, poniedziałki godz. 21-22
• Tomasz – link do mityngu ZDROJU jest na stronie Intergrupy, w zakładce mityngi on-

line
• Jacek – przypomniał o spotkaniach w Regionie, które są dla wszystkich członków AA
• Tomasz  i  Kazimierz  –  zadeklarowali  gotowość  pełnienia  służby  do  powrotu  spotkań

Intergrupy w realu i przeprowadzenia wyborów

Rzecznik podziękował uczestnikom spotkania, życząc wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 6.02.2021 (sobota)  - on-line

Informacje będą na stronie Intergrupy, zostaną przekazane emitentem oraz smsem przed
spotkaniem.


