Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 2 Października 2021

Spotkanie odbyło się w Katolickim Centrum Trzeźwości w Gdańsku
Spotkanie poprzedzone zostało Warszatami Back To Basics, które poprowadził Adam
z Grupy AA Sami Swoi
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele trzynastu grup: Akademia, Aramis,
Centrum, Eden, Exodus, Krzyżówka, Niedziela, Na Złotej, Perełka, Port, Sami Swoi,
San Diego, Wolność.
Służby: Małgosia – w zastępstwie rzecznika, Ryszard – skarbnik, Grzegorz –
Kolporter, Łącznik ds. internetu – Robert oraz Tomasz – Reprezentant IG do
Regionu
Spotkanie na prośbę Szymona pod jego nieobecność poprowadziła Małgosia.
Zaprosiła do Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytano Preambułę, 12 Kroków, 12
Tradycji i 12 Koncepcji AA.
Rzecznik:
•
przywitał uczestników
•
odczytał sprawozdanie ze spotkania we wrześniu
•
zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu
I.

GŁOS DLA SŁUŻB

1.
Skarbnik – Przedstawił raport kasowy za miesiąc wrzesień, brak zaległości
na wpłaty do IG. Wszystkie wpłaty na bieżąco
2.
Kolporter – przedstawił stan kasy za literaturę, poinformował o posiadanej
literaturze, przypomina o kończącym się nakładzie „Codziennych Refleksji”. Na
prośbę Grzegorza, odbiór literatury możliwy na spotkaniach IG Gdańska. Cały czas
poszukiwana osoba do pełnienia służby Kolportera.
3.
Łącznik ds internetu – Robert przekazał informację o zapowiadanych
mityngach rocznicowych powstania Grup oraz o mityngach rocznicowych członków
Grup.
Informacje zgłaszane z Grup AA na bieżąco przekazywane do emitenta.
4.
Zakłady Karne – Mityngi w ZK odbywają się regularnie online w każdy
czwartek o godz. 15:00. Jak dotychczas prowadzi je i koordynuje Zbyszek (EDEN)

oraz Lidia. Zbyszek z radością informuje, że dwie osoby, które opuściły zakład karny –
nie piją. Mieli możliwość spotkać się już osobiście. Mityng rozrasta się, w mityngu
biorą również udział osoby z Grup AA działających w realu. W najbliższy czwartek
odbędzie się mityng spikerski.
5.
Reprezentant IG w Radzie Regionu – Tomasz informuje, że podczas
ostatniego spotkania Rady Regionu, które odbyło się 12 września, do Służby Krajowej
zgłoszeni zostali Małgosia F. oraz Krzysztof G.
Najbliższa Rada Regionu odbędzie się 6 i 20 października na platformie Zoom.
Od 15 października wycofany zostaje emitent, zastąpi go Fresh Mail. Tomasz
informuje również o trwającym niezmiennie posłaniu niesionym do ośrodka My Way.
Spotkanie w ośrodku w każdą II i IV sobotę miesiąca.
Jest prośba z IG Żuławy o udostępnienie platformy Go To Meeting dla Zakładu
Karnego Kwidzyn.
Telefon Dyżurny G12 we wrześniu zgłosiły się 43 osoby, od początku roku 400
interwencji
II.

GŁOS DLA GRUP

1.
Kasia (San Diego) – zgłasza, że potrzebne są osoby do niesienia posłania w
WOTU Gdańsk dla grup na terapii, osoby do prowadzenia mityngów oraz osoby
chętne do dzielenia się swoim doświadczeniem w formie Mityngów Spikerskich.
2.
Karol (Wolność) – podejmuje temat jak zachęcić młodych ludzi uczęszczających
na mityngi AA do służb zarówno w Grupach AA jak i w IG
3.
Leszek (Perełka) – Podziękował wszystkim za udział w mityngu rocznicowym
z okazji 34 rocznicy powstania grupy, który odbył się 18 września. Leszek zaprasza na
co czwartkowe mityngi, wspomina również o kilku sprawach trapiących grupę – być
może potrzebna będzie zmiana lokalizacji.
4.
Leszek (Port) – informuje o zmianie rzecznika oraz skarbnika na Grupie AA
Port

WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 06.11.2021 (sobota) - godz 11.00 w Katolickim Centrum
Trzeźwości w Gdańsku ul. Zator – Przytockiego 3
SPOTKANIE POPRZEDZONE ZOSTANIE WARSZTATAMI „BACK TO
BASICS”, KTÓRE POPROWADZI ADAM Z GRUPY AA SAMI SWOI
ZAPRASZAMY NA GODZINĘ 10

