
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
01.10.2022 r.

Gospodarzem spotkania była grupa Życie w Trzeźwości z Gdańska.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 11 grup: CENTRUM, KRZYŻÓWKA,
PORT, ZOSTAŃ Z NAMI, ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI, EDEN, SAN DIEGO,
AKADEMIA, KRĄG, BARKA, NA ZŁOTEJ Służby: Ryszard - Skarbnik, Tomasz
– Reprezentant w Radzie Regionu Bałtyckiego, Adam - Łącznik do spraw
zakładów karnych, Małgorzata - Delegat Intergrupy do Służb Krajowych

Spotkanie poprowadził Szymon w zastępstwie brakującego Rzecznika
Intergrupy, który:

➢ Otworzył spotkanie modlitwą o pogodę ducha
➢ Podał skrót z intergrupy we wrześniu
➢ Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty poprzez

głosowanie

Szymon zaproponował kandydaturę Leszka na Kolportera Intergrupy oraz
Władka na Łącznika do Spraw Internetu. Obaj wyrazili chęć do objęcia służb.
Szymon wstępnie przedstawił Leszka, po czym Leszek opowiedział więcej o
sobie, oraz odpowiedział na zadane pytania. Odbyło się anonimowe
głosowanie, w którym Leszek został wybrany Kolporterem Intergrupy
poprzez większość głosów.
Następnie Szymon przedstawił Władka, on opowiedział również o sobie.
Zadano mu pytania, na które odpowiedział. Przeprowadzono anonimowe
głosowanie, które zakończyło się większością głosów za mianowaniem
Władka Łącznikiem do Spraw Internetu.
W dalszym ciągu potrzebny jest Rzecznik Intergrupy oraz Koordynator do
spraw G12, prosi się o zgłaszanie kandydatów.

I. Głos dla służb:

1. Skarbnik - Ryszard:
Podał stan kasy, poinformował o wpłaceniu zgodnie z ustaleniami
nadwyżki w kasie na BSK i 50-lecie AA. Poinformował o dokonanych
wpłatach w roku bieżącym na Region i 50-lecie Wspólnoty.



Małgorzata przypomniała o prezentacji z okazji 50-lecia
Wspólnoty, która ma być przygotowana przez Region Bałtycki,
tematem będzie 3-cia Tradycja i 3-ci Krok AA.

2. Łącznik do spraw zakładów karnych - Adam:
Podziękował osobom uczęszczającym na mityngi w Zakładach
Karnych, poinformował o odbywających się regularnie mityngach,
oraz o aktywnie prowadzonej rekrutacji osób do niesienia posłania do
Zakładów Karnych.

4. Reprezentant do Rady Regionu - Tomek:
Poinformował, o możliwości składania wniosków do Zgromadzenia
Wyborczego w terminie do 23 października 2022.
Przypomniał, o tym że potrzebni są pedagodzy i nauczyciele do zdania
relacji stosowanej do nauczycieli.
20 listopada odbędzie się Zgromadzenie Wyborcze, podał listę osób,
które pojadą z ramienia Intergrupy Gdańskiej:

1. Rychu -  Skarbnik Intergrupy
2. Władek - Łącznik do spraw internetu
3. Leszek - Kolporter
4. Adam - Łącznik do spraw zakładów karnych
5. Zbyszek - Grupa Eden
6. Kasia - Grupa Krąg
7. Kasia - Grupa Eden
8. Szymon - Reprezentant Intergrupy do Rady Regionu
9. … - Reprezentant Intergrupy do Rady Regionu
10. Emilia - Grupa San Diego (Głosowanie Komisja)

Poinformował o kończącej się służbie, odbytych warsztatach i Zlocie
Radości.
14-16 Października odbędą się warsztaty w Łazach

5. Delegat Intergrupy Do Służb Krajowych - Małgorzata:
Poinformowała o planach renowacji pomieszczenia PIK, na którą
przeznaczone zostaną pieniądze z wpłat celowych na PIK.
Poinformowała o Warsztatach Delegatów 4-6 listopada.
Zachęca do czytania “Skrytki” w której można znaleźć informacje o
działaniach wspólnoty.



II. Głos dla grup:

1. Centrum - Stefan został rzecznikiem grupy, przedstawił się
2. Krzyżówka - grupa radzi sobie dobrze, jest rotacja w służbach,

odbywają się cykliczne mityngi spikerskie
3. Port - przychodzi od 10-15 osób, są też mityngi spikerskie
4. Zostań z Nami - służby są obsadzone, przychodzi 10-15 osób
5. Życie w Trzeźwości - przychodzi więcej osób niż zwykle, atmosfera

jest w dalszym ciągu przyjazna
6. Eden - Zmieniły się służby, przychodzi powyżej 20 osób, grupa nie

pracuje już wyłącznie na 1 kroku, są też mityngi o krokach i
tradycjach, nie ma już przerwy

7. San Diego - przychodzi od 25-30 osób, służby są obsadzone, grupa
pracuje na krokach

8. Akademia - frekwencja jest dobra, zgłosił się kandydat na rzecznika,
który ma zostać wybrany na kolejnym mityngu, grupa funkcjonuje
sprawnie, pracuje na krokach

9. Krąg - frekwencja od 10-17 osób, w październiku odbędzie się mityng
roboczy, grupa sprawnie obraca literaturą AA

10. Barka - grupa będzie obchodziła 13-lecie dnia 14 października o
godzinie 18:45 na ul. Pegaza 15, mityngi odbywają się bez przerwy,
pracuje się na krokach, są nowe osoby

11. Na Złotej - szukany jest zastępca mandatariusza, grupa prężnie
funkcjonuje

Al-Anon zaprasza żony alkoholików na grupę “Odkryj Siebie” odbywającą
się we wtorki o godzinie 18:00 na Zator Przytockiego w salce nr 5.

20-22 stycznia odbędą się warsztaty “Kobiety w AA”, zapraszane są w
szczególności kobiety.

Spotkanie zakończyło się deklaracją odpowiedzialności

Kolejne spotkanie odbędzie się 12.11.2022 r.w Kartuzach na ul. Jeziorna 8 o
godzinie 10:00, gospodarzem będzie grupa Krzyżówka


