
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
06.08.2022 r.

Gospodarzem spotkania była grupa BARKA z Gdańska.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 12 grup: AKADEMIA, CENTRUM,
BARKA, DROGA MLECZNA, EDEN, NA ZŁOTEJ, KRZYŻÓWKA, WOLNOŚĆ,
SAMI SWOI, PEREŁKA, SAN DIEGO, ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI Służby: Szymon
– rzecznik, Ryszard - Skarbnik, Tomasz – reprezentant w Radzie Regionu
Bałtyckiego Jacek – Rzecznik Regionu Bałtyckiego

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy, który:

➢ Otworzył spotkanie modlitwą o pogodę ducha
➢ Odczytał Preambułę AA, poprosił o odczytanie 12 kroków AA, 12

Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA
➢ Podał skrót z intergrupy w lipcu
➢ Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty poprzez

głosowanie

I. Głos dla służb:

1. Skarbnik - Ryszard:
Podał stan kasy, poinformował o nadwyżce, która poprzez
głosowanie została odłożona na wyjazdy na warsztaty

2. Kolporter - Szymon w zastępstwie:
Uzupełniane są braki, w niedługim czasie zostanie na powrót
uruchomiona sprzedaż literatury.

3. Łącznik do spraw zakładów karnych - Zbyszek w zastępstwie Adama:
Mityngi są w dalszym ciągu prowadzone regularnie, bez większych
problemów.

4. Rzecznik Rady Regionu - Jacek:
Poinformował o możliwości zapisania się do komunikatora Rady
Regionu poprzez stronę
(https://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/baltycki/komunikaty)
Zachęca do uczęszczania na spotkaniach Rady Regionu wszystkich
uczestników wspólnoty.

https://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/baltycki/komunikaty


5. Reprezentant do Rady Regionu - Tomek:
Rada spotyka się regularnie online w każdą pierwszą środę miesiąca,
21 sierpnia odbędzie się spotkanie na żywo. Przygotowywane są
warsztaty rzeczników i łączników.

II. Głos dla grup (7 tradycja i rotacja służb):
1. Akademia - Finanse ustabilizowały się, grupa robi na bieżąco

wszystkie opłaty i wpłaca część z uzbieranych pieniędzy na
Intergrupę. Grupa szuka nowego Rzecznika.

2. Barka - Służby rotują prawidłowo. Kapelusz zostanie przekazany na
poczet 50-lecia AA w Polsce

3. Centrum - Grupa będzie miała inwenturę we wrześniu w celu
powołania nowych służb. Opłaty są na bieżąco, braki w literaturze

4. Droga Mleczna - Grupa będzie za miesiąc obchodziła rok istnienia,
służby są obsadzone. Opłaty są robione na bieżąco, grupa zakupuje
literaturę w językach obcych. Część z nadwyżki przekazuje Intergrupie
a część dla Służb Międzynarodowych

5. Eden - Środki są przekazywane na Intergrupę i na opłaty.
Mandatariusz złożył rezygnację, grupa szuka nowego

6. Krzyżówka - Finanse są stabilne, grupa współpracuje z grupą
Wolność, ze służbami są drobne problemy

7. Wolność - Grupa trzyma określoną kwotę, reszta jest przeznaczana
na niesienie posłania, służby są sprawnie prowadzone

8. Na Złotej - Kapelusz jest dzielony 60/40, dużo chętnych do
uczestnictwa w służbach, służby są obsadzone

9. Perełka - Nie ma problemów z realizacją 7 tradycji, rotacja w służbach
została przywrócona, brakuje literatury

10. Sami Swoi - służby są prowadzone, literatura jest
11. San Diego - Nie ma problemów z finansami, jest nadwyżka, opłaty są

zrobione z góry do końca roku, literatura jest dostępna, wpłacane są
środki na Intergrupę, w sierpniu będzie zorganizowana Inwentura
grupy na której będzie wybrany nowy mandatariusz

12. Życie w Trzeźwości -stabilna sytuacja finansowa, płynny przepływ
środków

Powołano poprzez głosowanie służbę Koordynatora G12.



W dalszym ciągu potrzebny jest Kolporter zaprasza się chętnych do PIKu w
poniedziałek o 17. Potrzebny Koordynator G12 i Rzecznik Intergrupy.

Spotkanie zakończyło się deklaracja odpowiedzialności

Kolejne spotkanie odbędzie się o godz. 11:00 03.09.2022 r. (po warsztatach o
10:00) w Katolickim Centrum Trzeźwości


