Sprawozdanie ze spotkania
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 04.06.2022
Gospodarzem spotkania była grupa ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI w Gdańska.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 17 grup: AKADEMIA, ARAMIS, BARKA, CENTRUM,
EDEN, JASKÓŁKA, KOTWICA, KRZYŻÓWKA, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA, PEREŁKA, PORT,
SAMI SWOI, SAN DIEGO, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI, ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI
Służby: Szymon – rzecznik, Ryszard – skarbnik, Lidia – łącznik ZK, Tomasz – reprezentant w
Radzie Regionu Bałtyckiego
Jacek – rzecznik Regionu, Małgosia – delegat KSK, Kasia – delegat KSK
Spotkanie poprowadził Rzecznik. Przywitał uczestników. Zaprosił do Modlitwy o Pogodę
Ducha. Odczytał Preambułę AA, poprosił o odczytanie 12 Kroków i 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA.
Na zaproszenie grupy BARKA ustalono, że dwa kolejne spotkania Intergrupy odbędą się na tej
grupie w Gdańsku Osowie. Wniosek rozpoczynania Intergrupy o godz. 10:00 został poddany
głosowaniu i nie uzyskał większości głosów.
Prowadzący:
• odczytał sprawozdanie ze spotkania w miesiącu poprzednim
• zaproponował plan spotkania
• plan spotkania został przyjęty w głosowaniu
I. GŁOS DLA SŁUŻB
1. Skarbnik – przelał uzgodnioną kwotę na 50-lecie AA w Polsce. Podał stan kapelusza na
koniec maja. Na bieżąco przekazuje środki na Region i BSK. Brak zobowiązań. Szczegóły
w zestawieniach.
2. Kolporter (Szymon w zastępstwie) – literatura jest dostępna w PIK. Zostanie rozliczona z
kolporterem. Adam (Sami Swoi) zwrócił uwagę na dostępność ZDROJU nr 2.
3. Internet - Tomasz z grupy WOLNOŚĆ zauważył, że spisy mityngów znajdują się również
na stronach nie administrowanych przez AA, np. Ośrodkach Terapii i są nieaktualne.
Konieczne jest działanie w celu ich aktualizacji.
4. Łącznik ZK – Lidia zakończyła służbę. Przedstawiła swojego następcę Adama z grupy
EDEN. Zapewniła o swoim dalszym zaangażowaniu i pomocy nowemu Łącznikowi.
- Adam przedstawił swoją osobę, podzielił się swoim doświadczeniem w niesieniu
posłania.
- w głosowaniu niejawnym Adam uzyskał wymaganą większość głosów
- Lidia i Adam zaplanowali warsztaty dla niosących posłanie do ZK
5. Reprezentant Intergrupy – Tomasz przekazał informacje z Regionu.
- regionalne warsztaty Rzeczników – jest zespół
- wnioski na 25 Zgromadzenie RB do 23.10.2022
- szukamy kandydata na powiernika klasy A (nie alkoholika)
Leszek PEREŁKA zadał pytanie: Czy Region jest potrzebny?
Odp.: Jeśli jest koncepcja struktury bez Regionów, należy ją przedstawić. Powinna być
całościowa, uwzględnić sposoby powoływania i wybór Służb Krajowych. Uczestnictwo w
Regionie jest autonomiczną decyzją samych Intergrup. Uczestnicząc w spotkaniach
Regionu same ten Region tworzą.

II. GŁOS DLA GRUP
➢ KOTWICA – Małgosia informuje, że jest zgoda na mityngi w WOTU. Kasia uzupełniła
informację – jest 6 osób chętnych.
➢ BARKA – rośnie frekwencja, służby są obsadzone. Roznoszą ulotki do Ośrodków Zdrowia.
➢ NIEDZIELA – 10 lipca grupa zaprasza na 29 rocznicę Grupy
➢ KRZYŻÓWKA – w każdy drugi mityng miesiąca grupa zaprasza na mityng spikerski
➢ SAMI SWOI – grupa zorganizowała warsztaty „Powrót do korzeni”
➢ AKADEMIA – przygotowuje ulotkę do rozłożenia w okolicy.
➢ CENTRUM – zaprasza na mityngi spikerskie
➢ WOLNOŚĆ – informacja o mityngach w prasie, zaopatrzenie bibliotek gminnych w
literaturę AA (sukcesywnie), materiały i wywieszki dla parafii w powiecie
III. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE
•

Rzecznik – na spotkaniu w lipcu zaproponował:
- spis warsztatów oraz udział służb w tych warsztatach
- powołanie służby koordynatora PIK i G12

Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny”
Kolejne spotkania: 02.07.2022 (sobota)
w Gdańsku-Osowie, ul. Pegaza 15
10:00 Warsztat
11:00 Spotkanie
Gospodarz spotkania: Grupa AA BARKA

