
Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 04.12.2021

Gospodarzem spotkania była grupa SAN DIEGO z Gdańska.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 12 grup: AKADEMIA, CENTRUM, DROGA MLECZNA,
JASKÓŁKA,  KOTWICA,  NA  ZŁOTEJ,  NIEDZIELA,  PEREŁKA,  PORT,  SAMI  SWOI,  SAN
DIEGO,  ZOSTAŃ Z NAMI

Służby:  Ryszard – skarbnik, Grzegorz – kolporter, Tomasz – reprezentant Intergrupy w Radzie
Regionu

Małgosia i Krzysztof – kandydaci Intergrupy do Służb Krajowych

Spotkanie na prośbę Rzecznika poprowadziła Małgosia.  Przywitała uczestników. Zaprosiła do
Modlitwy o Pogodę Ducha.  Odczytała Preambułę AA, poprosiła o odczytanie 12 Kroków i 12
Tradycji i 12 Koncepcji AA.

Prowadząca: 
• odczytała sprawozdanie ze spotkania w miesiącu poprzednim
• zaproponowała plan spotkania

I. GŁOS DLA SŁUŻB

1. Reprezentant  Intergrupy  –  Tomasz  przekazał  informacje  z  Regionu.  Podał  termin
Zgromadzenia  Wyborczego.  Poprosił  o  rekomendację  do  służby  zastępcy  Łącznika
Internetowego Regionu Bałtyckiego. Tomasz przekazał informacje skarbnika Regionu o
posiadanych  środkach  w  Regionie  oraz  kwotach  przekazanych  do  BSK.  Podał
harmonogram spotkań i propozycje warsztatów w Regionie.

- Adam zaproponował zaproszenie Tadeusza i warsztat: „Historia AA w Polsce”

2. Skarbnik –  Podał stan kapelusza na koniec listopada. Podał kwoty wpływów i wydatków. 

3. Kolporter – Grzegorz przekazał informacje o posiadanej literaturze i wolnych środkach.
Ok  70%  środków w literaturze.  Przypomniał,  że  jego  służba  trwa  trzeci  rok  i   szuka
następcy. Odwiedza grupy, jest dostępny na KOTWICY. Można też zadzwonić.
 
- przedyskutowano problem przeterminowanej literatury, Zdrojów i Skrytek
- Krzysztof i Leszek zaproponowali pomoc w inwentaryzacji literatury
- zaplanowano inwentaryzację na dzień 8 styczeń 2022 o godz. 9:00
- Adam polecił książkę: Historia AA w Polsce

4. Łącznik ds ZK – Tomasz w zastępstwie poinformował, że mityngi odbywają się regularnie
w każdy czwartek, są chętni do spikerek. Podkreślił duże zaangażowanie Lidii i Zbyszka.
Mityngi odbywają się on-line. Na dzień dzisiejszy nie możemy dostarczać literatury. Nie
ma też możliwości pracy indywidualnej na programie (sponsorowania).

5. Niesienie Posłania:

 – Tomasz przekazał informację o spotkaniu w Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu
Gdańskim, które odbyło się w 10 listopada.  Wsparli  nas kolega Dominik z  Intergrupy
Kaszubskiej i Kasia z Intergrupy Kociewie



- kolejne osoby zgłaszają chęć niesienia posłania na mityngi do Ośrodka Terapii w Osowie
- Kasia na bieżąco uzgadnia mityngi w WOTU na Zakopiańskiej
- mityngi on-line prowadzi grupa TAFLA oraz grupa NA ZŁOTEJ
-  skarbnik  opłacił  platformę  mityngową  za  trzeci  kwartał  (w  części  przypadającej  na
Intergrupę)

6. PIK i interwencje G12:

-  odbywają  się  spotkania  z  podopiecznymi  1-szego  kontaktu,  zakończone  wspólnym
uczestnictwem na mityngach
- w listopadzie pomagaliśmy 59 razy, od początku roku 519 interwencji
- w 2022 roku zaproponujemy stworzenie zespołu ds niesienia posłania
- zaproponowano również możliwość skorzystania z pomieszczeń PIK sponsorom, którzy
nie mają warunków lokalowych do spotkań z podopiecznymi
-  rozpoczęto  pracę  nad  stroną  internetową  PIK,  żeby  odciążyć  stronę  Intergrupy
Gdańskiej

II.  GŁOS DLA GRUP

➢ Wojtek  (NIEDZIELA) – podkreślił  konieczność  lepszej  informacji  o  różnicach między
mityngiem otwartym i zamkniętym. Osoby mające problem z piciem nie wiedzą, że mogą
przyjść na mityng zamknięty. 

➢ Zbyszek  (NA  ZŁOTEJ)  –  podzielił  się  rozwiązaniami  na  grupie  odnośnie  mityngów
zamkniętych  i  otwartych.  Jest  bardzo  dużo  nowych  osób.  Wprowadzono  przerwę  na
mityngu; do przerwy omawiany jest krok pierwszy, po przerwie tematyka ustalona na
inwenturze: krok, tradycja, fragment Wielkiej Księgi, itd.

➢ Adam (SAMI SWOI) – „Back To Basics”.  Warsztaty odbywają się w poniedziałki o 18:00
na grupie SAMI SWOI.

III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE

• Małgosia  –  sugestia  aby  zmienić  formę  warsztatów,  więcej  pytań  i  zaangażowania
uczestników. 

• Tomasz  –  zaproponował  zapraszanie  na  warsztaty  osoby  spoza  Intergrupy,  w
szczególności Służby Regionu, delegatów i powierników. 

• Krzysztof  – zwrócił  uwagę,  że  warsztaty  mogą przygotować osoby z  Intergrupy,  które
zakończyły służbę i mogą podzielić się swoim doświadczeniem

• Marcin  –  zaproponował,  żeby  grupa  będąca  gospodarzem  spotkania,  organizowała
warsztat; 12 kroków

• Zdzisława i Michał – podjęli temat nietrzeźwej osoby na mityngu. Zdania były podzielone.
• Adam – jest to niezależna decyzja każdej grupy. Musimy jednak uwzględnić wymagania

lub ograniczenia stawiane nam przez właściciela obiektu (lokalu).

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny”

Kolejne spotkanie: 08.01.2022 (sobota)  
w Gdańsku, Zator-Przytockiego 3 (KCT)


