Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 05.02.2022r.
Gospodarzem spotkania była grupa SAN DIEGO z Gdańska.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 16 grup: AKADEMIA, ARAMIS, CREDO, EDEN,
JASKÓŁKA, KOTWICA, KRZYŻÓWKA, ŁASKA, MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ,
PEREŁKA, PORT, SAMI SWOI, WIZJA DLA CIEBIE, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI.
Służby: Szymon – rzecznik, Ryszard – skarbnik, Lidia – łącznik ds. ZK, Robert – łącznik ds.
Internetu, Tomasz – reprezentant Intergrupy w Radzie Regionu, Małgosia – delegat
Intergrupy do Służb Krajowych
Uczestnicy: Jacek (Bliza Władysławowo), Halina (Puck)
Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy, który:
● Przywitał uczestników. Zaprosił do Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytał Preambułę AA,
poprosił o odczytanie 12 kroków AA, 12 Tradycji AA
i 12 Koncepcji AA
● Odczytał sprawozdanie ze spotkania w grudniu
● Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu
● Poinformował zgromadzonych o kończącej się kadencji Rzecznika IG. Prośba o
zgłaszanie kandydatów do służby Rzecznika
I.

GŁOS DLA SŁUŻB

1. Reprezentant Intergrupy – Tomasz przekazał informacje ostatniego spotkania regionu,
które odbyło się na platformie Zoom. Tematem spotkania był przepływ informacji, niesienie
posłania. Omówiono problem służb i rotacji. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 lutego o
godz. 9 na Grupie AA Akademia.
Tomasz przekazał również relację z niesienia posłania – ośrodek My Way Osowa –
spotkania w drugą i czwarta sobotę miesiąca. Mityng w WOTU Gdańsk, mityng w ZK
Przeróbka.
Otwarta pozostaje lista osób chętnych do niesienia posłania do ośrodka My Way oraz G12.
W styczniu na telefon G12 zgłosiło się 71 osób, a do dnia spotkania – łącznie 80
interwencji Uruchomiona została grupa na Whats Up. Poszukiwane osoby które chciałyby
dyżurować przy telefonie oraz odbierać maile w PIK (drugi i czwarty piątek miesiąca).
Tomek prosi o zabezpieczenie środków na warsztaty łączników internetowych oraz
rzeczników.

2. Skarbnik – Podał stan kapelusza na koniec stycznia 2021. Podał kwoty wpływów i
wydatków.
3. Kolporter – Grzegorzaprzekazał informacje o posiadanej literaturze i wolnych środkach.
Przypomniał, że jego służba trwa czwarty rok i szuka następcy. Odwiedza grupy, jest
dostępny na KOTWICY. Można też zadzwonić.
4. Łącznik ds. Internetu – Robert poinformował o zawieszonych mityngach. Wszystkie
ważne informacje zamieszczane na bieżąco na stronie IG oraz przesyłane Fresh Mailem.
Robert zadeklarował gotowość i chęć do drukowania ulotek z bieżącym spisem mityngów.
Potrzeby zgłaszać bezpośrednio do Roberta.
5. Łącznik ds ZK – Lidia podziękowała Tomkowi oraz Zbyszkowi za wkład włożony w
niesienie posłania do ZK. Mityngi odbywają się regularnie w każdy czwartek, są chętni do
spikerek.. Mityngi odbywają się on-line. Na dzień dzisiejszy nie możemy dostarczać
literatury. Nie ma też możliwości pracy indywidualnej na programie (sponsorowania).
Potrzebna jest osoba do służby. Służba Lidii trwa już 5 lat. Lidia oferuje wsparcie i pomoc
dla nowego służebnego.
II. GŁOS DLA GRUP
➢Leszek (PEREŁKA) – deklaruje pomoc w inwentaryzacji zbioru literatury kolportera
➢Karol (WOLNOŚĆ) – zgłasza brak zapisanej informacji, że PIK nie jest „własnością” IG
Gdańskiej
➢Rzecznik - przypomniał o kończącej się służbie i poszukiwaniu nowego rzecznika,
przygotuje harmonogram odwiedzin grup nieuczestniczących w intergrupie
➢ Adam (SAMI SWOI) informuje o Zlocie Radości – Święto Zdroju, który odbędzie się
29.04.2022-02.05.2022
Wnioski, Sugestie, Informacje
PIK został uruchomiony w mieście Gdańsku, jego zadaniem jest wsparcie osób
szukających pomocy w Regionie Bałtyckim

Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkanie: 05.03.2022 (sobota) godz. 11
w Gdańsku, Zator-Przytockiego 3 (KCT)

