
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
12.11.2022 r.

Gospodarzem spotkania była grupa Krzyżówka z Kartuz.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 14 grup: WOLNOŚĆ, AKADEMIA,
MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, EDEN, BARKA, KRZYŻÓWKA, ZOSTAŃ Z
NAMI, PRZYSTAŃ, NA ZŁOTEJ, SAN DIEGO, NIEDZIELA, KOTWICA,
PEREŁKA, CENTRUM
Służby: Ryszard - Skarbnik, Tomasz – Reprezentant w Radzie Regionu
Bałtyckiego, Władek - Łącznik do spraw internetu, Jacek - Rzecznik
Regionu Bałtyckiego, Kasia - Delegat KSK, 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 w październiku
➢ Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty poprzez

głosowanie

Została przedstawiona proponowana lista osób delegowanych na
Zgromadzenie Wyborcze z ramienia Intergrupy Gdańskiej i została ona
przyjęta w głosowaniu.

I. Głos dla służb:

1. Skarbnik - Ryszard:
Przekazał kwartalne sprawozdanie finansowe Regionu Bałtyckiego.
Poinformował o stanie kasy Intergrupy, oraz o wpłatach na 50-lecie
AA.

2. Łącznik do spraw zakładów karnych - Zbyszek w zastępstwie Adama:
Zgłosił potrzebę zakupu literatury do Zakładu Karnego, która potem
została zakupiona z pieniędzy zebranych na Zlocie Radości, które
zostały przekazane na niesienie posłania w ZK
Poinformował o dobrej organizacji mityngów w ZK.



3. Kolporter - Szymon w zastępstwie Leszka:
Zgłosił prośbę o przekazanie dodatkowych funduszy na zakup
większego zapasu literatury. Została ona przyjęta w głosowaniu.

4. Łącznik do spraw internetu - Władek:
Poinformował o podjętych działaniach w celu usprawnienia
funkcjonowania strony internetowej Intergrupy Gdańskiej
(intergrupa.gda.pl).
Poprosił o przekazywanie informacji o mityngach spikerskich,
rocznicowych itp., aby można było je umieścić w kalendarium strony.
Poprosił o informowanie na grupach o stronie Intergrupy i zachęcanie
do jej odwiedzania.

5. Reprezentant w Radzie Regionu - Tomek:
Przekazał informacje ze spotkania Rady Regionu:
Przedstawiono kandydatów do służb Rady Regionu
Zaplanowano spotkania Rady Regionu na przyszły rok
Odbyła się Inwentura Rady Regionu

6. Rzecznik Regionu Bałtyckiego - Jacek:
Poinformował o zaplanowanym na dzień 10 grudnia spotkaniu
na temat służby powiernika klasy A,
które zostanie przeprowadzone na platformie Zoom.
Na spotkaniu będzie uczestniczyć Powierniczka Klasy A ze wspólnoty
w Stanach Zjednoczonych.
Poprosił o zgłaszanie osób, które mogłyby uczestniczyć w spotkaniu,
czyli niealkoholików, mających kontakt z AA (np. Lekarze, Prawnicy).
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 listopada.
Poinformował o Zgromadzeniu Wyborczym, które odbędzie się w
Gdyni ul. Kartuska 20b od godziny 9 do godziny 17.

7. Delegat Intergrupy do Służb Krajowych - Gosia:
Poinformowała o przeprowadzonym remoncie pomieszczenia w
którym znajduje się PIK, oraz o wydatkach na jego utrzymanie.
Poinformowała o wkładzie Regionu Bałtyckiego w organizację
50-lecia AA, którym będzie przygotowanie tematów mityngów,
a nie prezentacja jak wcześniej zakładano.
Zdała sprawozdanie z warsztatów Delegatów.
Przedstawiła projekt rekomendacji organizowania cyklicznych



warsztatów Delegatów.
Przekazała ankiety, które po mityngu zostały rozdane poszczególnym
przedstawicielom grup.
Ankiety te mają na celu zaktualizowanie informacji “AA w liczbach”,
prosi się, aby wysyłać je tylko jeden raz.

II. Głos dla grup:

1. Wolność - służby są obsadzone, jest rotacja
2. Akademia - wybrany został nowy Rzecznik
3. Młodzi i Odpowiedzialni - wybrano nowe służby
4. Eden - służby są obsadzone, zmieniona została forma prowadzenia

mityngu, grupa prowadzi cykliczne mityngi spikerskie
5. Barka - odbyła się 13 rocznica mityngu, grupa przekazała darowiznę

do BSK, oraz otrzymała od BSK kartkę z okazji rocznicy.
6. Krzyżówka - jest ok
7. Zostań Z Nami - służby obsadzone, frekwencja stała od 10-15 osób
8. Przystań - grupy w Kościerzynie działają sprawnie, mityngi grupy

Przystań odbywają się w Domu Kultury na ul. Długiej 31. Brakuje
mandatariusza, grupa obchodzi 10 Rocznicę dnia 7 stycznia 2023.

9. Na Złotej - odbył się podwójny mityng rocznicowy, na którym było ok.
100 osób, grupa sprawnie funkcjonuje, służby są obsadzone

10. San Diego - przychodzi 25-30 osób, zrezygnował skarbnik
11. Niedziela - służby obsadzone, nowy skarbnik i mandatariusz, mityngi

odbywają się o 14:30
12. Kotwica - nie ma służb, grupa dobrze współpracuje z terapeutami,

przychodzą nowe osoby
13. Perełka - funkcjonuje prawidłowo, odbyła się 35 rocznica powstania

grupy
14. Centrum - stała frekwencja

Spotkanie zakończyło się deklaracją odpowiedzialności

Kolejne spotkanie odbędzie się 03.12.2022 r. w Gdańsku ul. Złota Karczma
24, gospodarzem będzie grupa Na Złotej. Spotkanie będzie poprzedzone

Warsztatami Niesienia Posłania od godz 10:00 do godz 10:50.


