
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 07.08.2021

Gospodarzem spotkania była grupa ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI.

W spotkaniu uczestniczyli służebni 11 grup: AKADEMIA, EXODUS, JASKÓŁKA, KRZYŻÓWKA,
NA ZŁOTEJ, PEREŁKA, SAMI SWOI, SAN DIEGO, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI

Służby:   Szymon – rzecznik,  Rychu – skarbnik,  Tomasz i  Ela  – reprezentanci  Intergrupy w
Radzie Regionu oraz

Małgosia – Zespół ds PIK, Krzysztof – Zespół Powierniczy SK

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy.  Przywitał uczestników. Zaprosił do  Modlitwy o
Pogodę Ducha.  Odczytał  Preambułę  AA,  poprosił  o  odczytanie  12 Kroków i  12  Tradycji  i  12
Koncepcji AA.

Rzecznik: 
• odczytał sprawozdanie ze spotkania w miesiącu poprzednim
• zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Skarbnik –  Podał stan kapelusza na koniec lipca. Podał kwoty wpływów i wydatków.
Podał informacje o wpłatach celowych od grup przeznaczonych na PIK. Podał wysokość
wpłat na subkonto. Do czasu uporządkowania subkonta Regionu i ustalenia przez Region
zasad deponowania i ewidencjonowania wpłat zaproponował grupom wpłaty gotówkowe.

- Leszek (PEREŁKA) zasugerował warsztaty VII tradycji  przed następnym spotkaniem
Intergrupy (na prośbę Rzecznika, zgodził się te warsztaty przygotować)

2. Literatura – Rzecznik przekazał informacje od kolportera. Literatura jest dostępna. Są
nowe  Zdroje  i  Skrytki.   Grzegorz  uczestniczy  w  mityngach  na  niektórych  grupach  i
posiada przy sobie literaturę. Wystarczy się skontaktować telefonicznie. Po uruchomieniu
stałych dyżurów w literatura dostępna będzie w PIK. 

3. Łącznik ds internetu – Tomasz w zastępstwie poinformował, że informacje przekazywane
są na bieżąco. Wpisy są aktualizowane na wniosek służebnych grup. 

4. Zakłady Karne – Szymon przekazał informację od Lidii. Mityngi odbywają się regularnie
online w każdy czwartek o godz.  16:00.  Zaangażowała więcej  osób do prowadzenia i
uczestnictwa w mityngach.

- Tomasz poprosił  o finansowanie platformy mityngowej do czasu powrotu spotkań w
realu do ZK Przeróbka

5. Zespół ds PIK – Małgosia: pomieszczenie jest gotowe do użytku, posiada klucze do lokalu.
Do  końca  sierpnia  powinniśmy  się  rozliczyć  z  wykonawcą  prac.  Przekazała  szczegóły
umowy  z  gospodarzem  lokalu  oraz  wysokość  opłat.  Poprosiła  o  przekazanie  środków
będących w dyspozycji Intergrupy dla wykonawcy remontu.
-  obecni  podkreślili  zasadę  uczciwości,  sugerując  przeznaczenie  całego  kapelusza
Intergrupy celem rozliczenia remontu.



Tomasz:  organizujemy grupę dyżurnych,  tworzymy grafik dyżurów,  pierwszy dyżur  18
sierpnia  br.  Dysponujemy  skromnym  wyposażeniem:  stolik,  krzesła,  biurko.  Mamy
zapewniony komputer. Przygotowane są materiały poglądowe dla dyżurnych.

W lipcu przeprowadziliśmy 48 rozmów z osobami szukającymi pomocy i kontaktu z AA.
Od początku roku 317 interwencji.

Przekazał  informacje  o  wsparciu  finansowym  dla  PIK-u  od  grup:  NA  ZŁOTEJ,
KRZYŻÓWKA, WOLNOŚĆ, JASKÓŁKA, MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, SAN DIEGO.

Poprosił Intergrupę o sfinansowanie udziału w Warsztatach Łączników Internetowych i
Dyżurnych.  Mandatariusz  Grupy  WOLNOŚĆ  –  Karol,  zaproponował  dofinansowanie
przez swoją grupę tych warsztatów.

Rzecznik Intergrupy przeprowadził głosowanie: 
Czy przeznaczyć cały kapelusz Intergrupy na rozliczenie remontu?

Uczestnicy  większością  2/3  głosów  (jeden  głos  wstrzymujący  się)  postanowili
przeznaczyć cały kapelusz Intergrupy na ten cel.

II.  WYBORY SŁUŻB

Rzecznik  zasugerował  Intergrupie  kandydaturę  Krzysztofa  na  Powiernika  klasy  B.
Poprosił  o  przedstawienie  uczestnikom  informacji  o  sobie  i  przebiegu  swojej  służby.
Krzysztof przedstawił swój przebieg służby, w szczególności aktualne zaangażowanie w
zespole powierniczym i pracach nad Poradnikiem dla Służb AA.

Intergrupa Gdańska AA udzieliła rekomendacji Krzysztofowi. Na TAK głosowali wszyscy 
obecni z prawem głosu.

III. GŁOS DLA GRUP

➢ Henryk (JASKÓŁKA) – grupa wybrała nowego mandatariusza 
➢ Leszek (PEREŁKA) – grupa ma problemy z frekwencją, spotyka się w nowym miejscu
➢ Adam (SAMI SWOI)  –  podzielił  się  z  uczestnikami  wiedzą historyczną o warsztatach

„Back To Basics”. Są nowe materiały do pracy osobistej uczestników. Warsztaty odbywają
się w poniedziałki o 18:00 na grupie SAMI SWOI.

IV.  WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE

• Tomasz – nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Terapii w Gdańsku Osowej – regularnie
- dwa razy w miesiącu organizujemy mityngi spikerskie i informacyjne.
Zorganizowaliśmy mityng w WOTU na Zakopiańskiej.  Uzgadniamy stałą współpracę z
Ośrodkiem.

 

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 04.09.2021 (sobota)  
na grupie KRZYŻÓWKA w Kartuzach, ul. Jeziorna 8


