
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 06.02.2021

Spotkanie odbyło się on-line na platformie internetowej.

W  spotkaniu  wzięli  udział  przedstawiciele  8  grup:  EDEN,  KRZYŻÓWKA,  NA  ZŁOTEJ,
PEREŁKA, PRZYSTAŃ, SAMI SWOI, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ

Służby:  Szymon – rzecznik, Kazimierz – skarbnik, Tomasz – łącznik ds internetu
Małgosia – Rzecznik Regionu, Piotr – Delegat SK

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 –  podał  saldo  kapelusza  na  koniec  stycznia.  Do  rozliczenia  są  opłaty  za
platformę  mityngową  oraz  zaliczka  od  Łącznika  ZK.  Zaliczka  od  łącznika  zostanie
przeznaczona na Wielką Księgę do biblioteki. 

2. Literatura – Małgosia przekazała 7 Wielkich Ksiąg do biblioteki. Dostarczy jeszcze trzy
egzemplarze, zgodnie z ustaleniami z biblioteką.

Tomasz – poinformował, że grupa WOLNOĆ Somonino będzie dostarczać sukcesywnie 
literaturę do bibliotek gminnych na terenie powiatu kartuskiego.
Szymon na pytanie Małgosi wyjaśnił zasadę działania puli przeznaczonej na materiały dla 
nowicjuszy.

3. Łącznik ds internetu – poinformował o grupach spotykających się w realu. Na stronie
Intergrupy są linki do mityngów on-line. Z telefonu dyżurnego i strony www skorzystało
w styczniu 50 osób. 

4. Zakłady Karne  – Zbyszek  przekazał  informację  o odbywających  się  w każdy  czwartek
spotkaniach w ZK Przeróbka. Przybliżył formę i tematykę mityngów. Nie ma możliwości
dostarczenia książek indywidualnie osadzonym.

5. Delegat SK – Piotr przekazał informację o zaplanowanej Konferencji Służb Krajowych.
Przekazał plany wydawnicze wspólnoty. Zaprosił na warsztaty 17.02.2021 godz. 20:00 na
temat: Służby Mandatariusza

6. Rzecznik Regionu – Małgosia – Region zakupił miejsce na spot o AA w radiu.



II.  GŁOS DLA GRUP

➢ Zbyszek (EDEN, EXODUS) – przekazał swoje ustalenia odnośnie materiałów i literatury
pozostawionych w szpitalu. Otrzymał zapewnienie, że grupy wrócą na teren szpitala.

➢ Ela (UJEŚCISKO) – grupa planuje spotkania od połowy lutego. Powiadomi o rozpoczęciu.
Dyżury od 15 do 21

➢ Adam  (SAMI  SWOI)  –  w  poniedziałki  o  18:00  na  grupie  SAMI  SWOI  odbywają  się
warsztaty 12 kroków „Back To Basics”. Grupa spotyka się.

➢ Zbyszek (NA ZŁOTEJ) – decyzja o rozpoczęciu mityngów należy do gospodarza lokalu.
Na grupie działa kolporter. Grupa przekaże środki do Intergrupy.

➢ Tomasz (WOLNOŚĆ) – grupa w Somoninie się rozwija. Dołączyło się kilka nowych osób.
Grupa  opłaciła  telefon  kontaktowy  za  kolejne  trzy  miesiące.  Planujemy  kolportaż
literatury na grupie.

III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE

• Adam – zaprosił na mityngi ZDROJU, poniedziałki godz. 21-22

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 6.03.2021 (sobota)  - on-line

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


