Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
03.09.2022 r.
Gospodarzem spotkania była grupa CENTRUM z Gdańska.
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 13 grup: AKADEMIA, CENTRUM,
BARKA, EDEN, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA, KRZYŻÓWKA, KRĄG, JASKÓŁKA,
WIZJA DLA CIEBIE, SAMI SWOI, PEREŁKA, SAN DIEGO Służby: Szymon –
Rzecznik, Ryszard - Skarbnik, Tomasz – Reprezentant w Radzie Regionu
Bałtyckiego Jacek – Delegat Regionu Bałtyckiego do Konferencji Służby
Krajowej, Adam - Łącznik do spraw zakładów karnych
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 sierpniu
➢ Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty poprzez
głosowanie
I.

Głos dla służb:

1.

Skarbnik - Ryszard:
Podał stan kasy, poinformował o opłacanych na bieżąco
zobowiązaniach Intergrupy, zaproponował przekazanie na BSK i
50-lecie AA nadwyżki w kasie, propozycja została przyjęta poprzez
głosowanie
Rzecznik do spraw internetu:
Robert zrezygnował ze służby, jest wolny wakat, potrzebny kandydat
Łącznik do spraw zakładów karnych - Adam:
Przedstawił się, poinformował o sprawnym prowadzeniu służby,
opowiedział o doświadczeniach związanych ze służbą, poinformował
o odbywających się mityngach w zakładach karnych w czw. o 15:00
oraz w sob. o 9:00 oraz o prowadzonych co 4 tyg. zajęciach
terapeutycznych

2.
3.

4.

Reprezentant do Rady Regionu - Tomek:
Potrzebni są pedagodzy i nauczyciele do zdania relacji stosowanej do
nauczycieli.
Będzie dostępna forma elektroniczna wersja literatury AA i audiobook
Wielkiej Księgi
Przedstawiono kandydatów do Służb w regionie.
Do 19 września można przesyłać pytania do 51 KSK
20 listopada odbędzie się zgromadzenie wyborcze
Tomek zaproponował kandydaturę Szymona jako reprezentanta
Intergrupy do Rady Regionu, Szymon wyraził gotowość do pełnienia
służby, kandydatura została przyjęta w anonimowym głosowaniu
większością głosów.

5.

Koordynator do spraw G12 - Tomek - w sierpniu z pomocy
skorzystało 68 osób, od początku roku było ich 462

6.

Delegat Rady Regionu do Konferencji Służb Krajowych - Jacek:
Procedura do zadawania pytań do 51 KSK jest publikowana przez
Newsletter.
Zachęca się do brania udział w warsztatach.
Potrzebna jest osoba do służby w informacji publicznej.
Zachęca do korzystania z naszych biuletynów, oraz pisania do nich
artykułów.
Powstanie biuletyn informacji publicznej w wersji elektronicznej,
zachęca do wysyłania informacji o działaniach grup niesienia posłania
do zewnętrznych instytucji.
Zachęca do zapisania się do newslettera Służb Krajowych
Poinformował o ruszających od 17 września warsztatach
przygotowujących delegatów do KSK.
Poinformowano też o tematach Zdroju dostępnych na stronie aa24.pl

7.

Rzecznik Intergrupy - Szymon - zakończył służbę, podziękował za
wsparcie Intergrupy

II.

Głos dla grup:
1. Akademia - Grupa stworzyła ulotki, które są umieszczane w
strategicznych miejscach w Gdańsku. Do służb jednomiesięcznych,
zgłaszają się nowe osoby, grupa funkcjonuje bez zarzutu.

2. Barka - Frekwencja wzrosła kilkukrotnie, roznoszone były ulotki,
organizowane warsztaty Rzeczników, oraz dwukrotnie Intergrupa,
głosowano nad zabronieniem przychodzenia na grupę osób pod
wpływem alkoholu.
3. Centrum - 14 września będzie inwentura grupy, wybierane będą nowe
służby, 7 września będzie mityng spikerski małżeństwa, wciąż
pojawiają się nowicjusze przychodzi około 20 osób, grupa aktywnie
wspiera nowo przybyłych
4. Eden - przychodzi 20-30 osób, grupa ma problem ze znalezieniem
mandatariusza, zgłasza sytuację w której między dwoma
uczestnikami doszło do konfliktu z przemocą fizyczną
5. Jaskółka, Wizja dla Ciebie - przychodzi dużo osób, oraz posor
nowicjuszy, poinformowano o problemach związanych z
uczestnikiem pod wpływem alkoholu
6. Krąg - od maja mityngi odbywają się o godz 18:00, frekwencja jest
dobra, grupa niesie posłanie, przychodzą nowicjusze
7. Krzyżówka - Frekwencja jest dobra od 12 do 18 osób, służby są, lecz
brakuje nowych chętnych, zaprasza do Kartuz na 25-lecie Grażyny na
godz. 17:00 dnia 10 września w Klubie Abstynenta ul. Jeziorna 8
8. Na Złotej - służby są obsadzone, grupa dobrze funkcjonuje, jest luźna
atmosfera, jest spokój i sporo nowicjuszy, przychodzi po 40 osób.
9. Niedziela - w grupie jest rodzinna atmosfera, frekwencja 20+ osób, są
nowicjusze
10. Perełka - Wszystko gra, służby obsadzone, 10-15 osób przychodzi i
jest ład i porządek
11. Sami Swoi - na grupie bez zmian, współorganizuje warsztaty Back to
Basics od 25-27 września
12. San Diego - Frekwencja od 20-25 osób, służby są obsadzone

W dalszym ciągu potrzebny jest Kolporter, Koordynator G12 i Rzecznik
Intergrupy.

Spotkanie zakończyło się deklaracją odpowiedzialności
Kolejne spotkanie odbędzie się o godz. 11:00 01.10.2022 r. (potrzebny
prowadzący) w Katolickim Centrum Trzeźwości

