
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
07.01.2023 r.

Gospodarzem spotkania była grupa Centrum z Gdańska.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 13 grup: AKADEMIA, SAN DIEGO,
EDEN, RODZINA, CENTRUM, KOTWICA, PEREŁKA, ZOSTAŃ Z NAMI,
MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, NIEDZIELA, KRZYŻÓWKA, BARKA, PORT
Służby: Władek - Łącznik do spraw internetu, Tomek - Łącznik do spraw
internetu Regionu Bałtyckiego, Małgorzata - Delegat KSK, Adam - Łącznik
do spraw Zakładów Karnych, Jacek - Delegat KSK, Leszek - Kolporter, Kasia
- Rzecznik Regionu Bałtyckiego, Ryszard - Skarbnik

Spotkanie poprowadził Władek w zastępstwie brakującego Rzecznika
Intergrupy, która:

➢ Otworzył spotkanie modlitwą o pogodę ducha
➢ Poprosił o przeczytanie 12 tradycji oraz 12 koncepcji AA.
➢ Przeczytał skrót sprawozdania ze spotkania Intergrupy w Grudniu

I. Głos dla służb:

1. Skarbnik - Ryszard: podał stan kasy, przedstawił raport kasowy z
ubiegłego roku

2. Kolporter - Leszek: Podał stan literatury, poinformował o złożonym
zamówieniu na literaturę, oraz przekazał wydrukowane cenniki do
reprezentantów grup

3. Łącznik do spraw internetu - Władek: Poprosił o przekazywanie mu
informacji przez grupy na temat mityngów rocznicowych i
spikerskich, poruszył temat kontrowersyjnego wpisu o mityngu z
kolędowaniem, który umieścił na stronie w ubiegłym miesiącu. Kilka
osób wypowiedziało się w tym temacie, wskazując że takie wpisy nie
powinny znajdować się na stronie.

4. Łącznik do spraw Zakładów Karnych - Adam: Poinformował o
otrzymanej od jednej z grup literaturze, którą przekazał za zgodą
pracowników ZK do osób tam przebywających. Powiedział o
satysfakcji z wykonywanej służby i o tym że większość działań
prowadzonych w tym zakresie wykonuje na odległość, za pomocą
telefonu i internetu.



5. PIK - Małgorzata: Poinformowała o opłatach za wynajęcie
pomieszczenia PIK, poprosiła o broszury do PIK oraz o jednorazowe
przekazanie kwoty pozwalającej na opłacenie bieżących i zaległych
opłat na utrzymanie pomieszczenia, które potem zostało przyjęte w
głosowaniu. Padło również pytanie na temat sposobu wykorzystania
pomieszczenia PIK, po czym Małgorzata udzieliła stosownych
wyjaśnień.
Tomasz: Poinformował o planach przekazania telefonu kontaktowego
do grup, tak aby wymieniały się one nim co miesiąc.

6. Ośrodek My Way - Szymon: Poinformował o planowanym
przeniesieniu placówki My Way poza teren Intergrupy Gdańskiej.

7. Reprezentant do Rady Regionu - Szymon: Powiedział o
zapotrzebowaniu na warsztaty dotyczące działania służb we
wspólnocie, oraz takich formacji jak Rada Regionu

8. Rzecznik Regionu Bałtyckiego - Kasia: Poinformowała o spotkaniu
Regionu Bałtyckiego, które odbędzie się 15 stycznia od godziny 9.00
do 13.00 na grupie Barka w Osowej. Zachęciła do kontaktu grup oraz
chętnych do pomocy w organizacji Zlotu Radości z reprezentantami.
Prosiła o informacje o tym gdzie można by taki Zlot zorganizować.
Powiedziała o omawianych na spotkaniach Rady Regionu na
platformie zoom Pytaniach i Rekomendacjach do 51 KSK.

9. Delegat do KSK - Małgorzata: Poinformowała o spotkaniach na temat
organizacji warsztatów Komisji Organizacyjnej, przypomniała o
ankiecie “AA w liczbach” (https://ankieta.aa.org.pl), oraz o
możliwości jej wypełnienia do końca roku 2023 oraz o różnych
sposobach jej wypełnienia.
Jacek: Prosi o wypełnianie ankiety w wersji elektronicznej,
przypomina o tym aby wysyłać tylko jedną ankietę na osobę,
powiedział również o celu przeprowadzenia tej ankiety.
Poinformował o dostępnych do pobrania Pytaniach i Rekomendacjach
do 51KSK (https://aa.org.pl/konferencja/51ksk/). Poprosił o
zapoznanie się z nimi i przekazywanie sumienia grup na ten temat.
Powiedział, że można zapisać się do newslettera dwumiesięcznika
skrytka (https://aa24.pl/pl/subskrypcja-elektroniczna-skrytki).
Zachęcił do odwiedzania kalendarium warsztatów na stronie aa24.pl.
Prosił o przekazywanie informacji na temat informacji publicznej do
kip@aa.org.pl oraz zachęcił do przejrzenia biuletynu. Poprosił
również o informacje na temat potencjalnych powierników klasy A,
czyli profesjonalistów którzy mają kontakt z AA.

https://ankieta.aa.org.pl
https://aa.org.pl/konferencja/51ksk/
https://aa24.pl/pl/subskrypcja-elektroniczna-skrytki
mailto:kip@aa.org.pl


10.Łącznik do spraw internetu Regionu Bałtyckiego - Tomasz: Zachęca
do zapisywania się do newslettera RB, oraz do korzystania ze strony
RSI (https://aa24.pl/pl/podzial-regionalny/baltycki). Poinformował o
sposobie działania newslettera, oraz o tym żeby informacje które
mają być tam umieszczone, powinny przechodzić przez Łącznika do
spraw internetu Intergrupy

II. Głos dla grup:
1. Grupa Barka: Dnia 27 stycznia o 18:30 odbędzie się mityng

rocznicowy.
2. Grupa Krzyżówka: 28 stycznia z okazji 25-lecia grupy odbędzie się

mityng rocznicowy. Zostały wybrane nowe służby. A 14 stycznia
odbędzie się mityng spikerski. Spikerem będzie Kasia z grupy Krąg.

Tomek przedstawił Leszka do służby Rzecznika Intergrupy. Leszek z
wdzięcznością odmówił kandydowania. Szymon przedstawił Ryszarda na tą
służbę. Ryszard przypomniał o swojej wciąż trwającej służbie Skarbnika
Intergrupy, oraz o szukaniu kolejnej osoby do objęcia po nim służby.
Wciąż potrzebny jest Rzecznik Intergrupy, Koordynator G12, oraz
Reprezentant do Rady Regionu. Prosi się o rozglądanie na grupach za
możliwymi kandydatami.

Spotkanie zakończyło się deklaracją odpowiedzialności

Kolejne spotkanie odbędzie się 04.02.2023r, jeszcze nie jest ustalone
miejsce spotkania, informacja na temat miejsca spotkania zostanie podana
później, spotkanie zostanie poprzedzone warsztatami o godzinie 10.00, na

których będą omawiane Pytania i Rekomendacje do 51 KSK.

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

