
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 06.03.2021

Spotkanie odbyło się on-line na platformie internetowej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 8 grup: EDEN,  NA ZŁOTEJ, PEREŁKA, PRZYSTAŃ,
SAMI SWOI, SAN DIEGO, TAFLA, WOLNOŚĆ

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

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 ze spotkania w lutym
• zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Skarbnik – wpłynęły środki od grup NA ZŁOTEJ i  WOLNOSĆ. Rozliczył z łącznikiem
opłaty za platformę mityngową. Do rozliczenia opłata za marzec. Podał saldo kapelusza
na koniec lutego.

2. Literatura – Tomasz -  można kontaktować się  z  kolporterem i  umówić się  na odbiór
literatury.

3. Łącznik ds internetu – poinformował o grupach spotykających się w realu. Na stronie
www  są  linki  do  warsztatów  i  mityngów  on-line.  Platforma  opłacona  na  kwiecień.
Z telefonu dyżurnego i formularza na stronie skorzystało w lutym 46 osób. Od początku
roku 104 osoby.

Szymon: pytanie do grup spotykających się on-line o plany mityngów w internecie.

Zbyszek (NA ZŁOTEJ): grupa rozważa utrzymanie mityngów on-line, równolegle z 
mityngami w realu.

Janka (TAFLA): grupa planuje spotkania on-line połączone z dyżurami w realu. 

4. Zakłady  Karne  –  Jacek  (łącznik)  przekazał  literaturę  do  ZK  Przeróbka.  Zbyszek
poinformował o frekwencji na mityngach, oraz tematyce mityngów. 

5. Rzecznik  Regionu  –  dnia  18.04.2021  odbędzie  się  Zgromadzenie  Wyborcze  Regionu
Bałtyckiego.  Prośba  o  przekazanie  na  Zator-Przytockiego  (trzy  grupy),  ulotek  dla
nowicjuszy z puli kolportera.



II.  GŁOS DLA GRUP

➢ Zbyszek (NA ZŁOTEJ) – gospodarz lokalu jest bardzo przychylny AA. Grupa funkcjonuje
z obostrzeniami. Zawsze jest miejsce dla nowicjusza. Możliwe utworzenie grupy „bis” we
wtorki. W przypadku zaostrzenia ograniczeń, grupa utworzy dyżury. 

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

➢ Janka (TAFLA) – grupa szuka lokalu w okolicach Oliwy, Wrzeszcza

III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE

• spotkanie w kwietniu nie odbędzie się zwyczajowo w pierwszą sobotę miesiąca (Wielka
Sobota) i zostaje przeniesione na drugą sobotę kwietnia

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 10.04.2021 (sobota)  - on-line

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


