
Sprawozdanie

Spotkanie Intergrupy „Gdańska” w dniu 04.02.2023

Gospodarzem spotkania była grupa Krąg z Gdańska
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1. Wstęp.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 11 grup: Akademia, Ałon, Aramis, Eden, Kotwica, Krąg,

Krzyżówka, Młodzi i Odpowiedzialni, Perełka, Wolność

Spotkanie prowadził Władek, który:

- otworzył spotkanie modlitwą o pogodę ducha,

- poprosił o odczytanie 12 kroków AA, 12 Tradycji AA,

- podał skrót sprawozdania z Intergrupy w styczniu,

- przypomniał o wolnym wakacie na Rzecznika Intergrupy,

2. Głos dla służb:

1. Skarbnik Intergrupy – Ryszard:

Złożył raport o stanie kasy Intergrupy. Intergrupa jest rozliczona na bieżąco, w raporcie

rocznym zauważono błąd, została wprowadzona poprawka.

2. Kolporter Intergrupy – Leszek:

Podał stan literatury. Na dzień 04.02.2023 ma wszystkie dostępne pozycje z literatury AA oraz

broszury. Leszek wyraził swoje zadowolenie z powierzenia mu służby kolportera. Podkreślił wagę

wsparcie Szymona, wskazał na wartość służby w drodze do zdrowienia. Zaznaczył, że

odpowiedzialność jaka ciąży na kolporterze za powierzony materiał, rozwija i buduje.

Słowa Leszka spotkały się z aprobatą uczestników spotkania.

Ryszard: Podniósł kwestię ilości gotówki jaką dysponuje kolporter.

Leszek: Powiedział o sprzedanej przed spotkaniem literaturze i o planowanych dalszych

działaniach. Powiedział, że trudniej sprzedaje się niszową literaturę AA typu Historia AA.

Szymon: poruszył kwestie bezpiecznego transportowania literatury, zaproponował zakup

specjalnej walizki by nie nosić książek w kartonach. Chodzi o bezpieczeństwo osób i mienia.

str. 2



Przy okazji wyszła kwestia, że został spory zapas literatury „niechodliwej” w tym archiwalne

„Skrytki”. Skrytki są nawet sprzed 4-5 lat, i nikt już nie chce ich kupić, stanowią wartość

poznawczą jak Wspólnota pracowała w latach ubiegłych.

Szymon: proponował zebrania i oprawienie w roczniki

Zbyszek : Rozważano możliwości wyprzedania, rozdania do grup które rzadko pojawiają się na

spotkaniach Intergrupy. Jest przeciwnikiem przetrzymywania towaru i robienia zaległości.

Zaproponował skompletowanie „pakietów” i na zasadzie przyciągania zgodnie z duchem tradycji,

rozdać to do grup. Zachęca by w jakiś sposób „pozbyć” się tego z magazynu.

Iza: Zaproponowała zakup wózka na książki.

Władek: zaproponował w tej sprawie głosowanie.

Szymon: zadysponował Leszkowi by wybrał model wózka, i dopiero po tym jak będziemy wiedzieć

jaki model i jaki to koszt poddamy to pod głosowanie.

Kasia: co z zaległymi książkami ?

Leszek: zobowiązał się do wykonania spisu i na następnym spotkaniu będziemy decydować co

dalej.

3. Łącznik ds. Zakładów Karnych – Zbyszek w zastępstwie Adama:

Zostały rozdzielone dyżury do poszczególnych ZK. Poszli na „Kurkową”, podkreślił różnice w

stosunku do Przeróbki, tam jest o wiele ciężej na spotkaniach. Rozmowy są trudne, trzeba być

przygotowanym na wulgarny język, na spotkaniu było 11 osób. Zbyszek podkreślił konieczność

zachowania spokoju, i posiadania „mocnych nerwów” by tam nieść posłanie. Wszystkie miejsca

obstawione przez osoby które na bieżąco chodzą do ZK.

Pytań nie było.
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4. Łącznik d/s Internetu – Władek.

Informacje na stronie internetowej Intergrupy umieszczane na bieżąco, przypominał o tym by na

bieżąco i z wyprzedzeniem przekazywać mu informacje by miał czas na umieszczenie na stronie

internetowej. Przypomniał o ulotce, wspomniał o potrzebie aktualizacji o grupę „Droga Mleczna”.

Ulotkę zaktualizuje. Przypomniał o możliwości zapisania się do Newsletteru, za pośrednictwem

którego otrzymujemy informacje n/t spotkań Intergrupy itp.

Podnoszone kwestie terminarze spotkań Intergrupy. Trudno zrobić go na cały rok w przód, jako

że nie wiadomo jaka będzie dostępność np. lokali w poszczególnych grupach.

Przypomniana generalną zasadę, że spotkania Intergrupy odbywają się w pierwsze soboty

miesiąca.

Poruszono kwestie dwóch grup z Pruszcza, które się alienują. Zastanawiano się nad sposobem

zachęcenia ludzi z tamtych grup do służb i uczestnictwa w Intergrupie. Poproszone chętne osoby o

odwiedzanie tych grup.

Piotr: potwierdził tutaj wagę służby mandatariusza – „podstawa to informacja”

5. Reprezentant do Rady Regionu - Szymon

14-sta rada regionu odbyła się. Będą organizowane spotkania dla skarbników regionu z

Intergrupami. Podkreślił powagę gotówki. Będą warsztaty „dostępności” n/t dostosowania lokali

gdzie odbywają się mitingi, dla osób niepełnosprawnych., dni 24-26 marca 2023 w Pabianicach.

Poszukiwane są osoby, które mają możliwość i chcą nieść posłanie na Wschód tj Białoruś,

Ukraina.  W środę odbędą się online warsztaty.

Tadeusz z Poznania wg relacji Szymona , opowiadał o delegaturze krajowej. Okazuje się że w

początkowych latach AA w Polsce było mocno wspierane przez Wspólnotę z Niemiec oraz UK, skąd

płynęła większość literatury – w latach 70 tych całość literatury AA w Polsce pochodziła z UK.

Pokazuje to, jak ważne jest aby przekazywać teraz nasze doświadczenie i wiedzę na Ukrainę i

Białoruś.

Szymon podkreślił jak ważne jest pilnowanie by nie wkradły się błędy i wypaczenia. Padły słowa,

„prac u podstaw”, „otwieranie horyzontów”.
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Poinformował o tym, że będzie niesione posłanie na zewnątrz, w tym wypadku do Centrum

Integracji Społecznej w Pruszczu Gd. Odbędą się happeningi i spotkania, zaprasza do kontaktu w tej

sprawie gdyby ktoś chciał się przysłużyć w tym obszarze. Podkreślił „ważne jest przekazywanie

nadziei”.

Przekazał pytanie od Rzeczniczki Rady Regionu do grupy Akademia, czy mogłaby przyjąć Region

Bałtycki celem przeprowadzenia warsztatów 27-28 maja.

6. Zespół ds./ PIK - Szymon

Szymon prosił korzystających z PIK by omijać termin Niedziela 9:30 do 11:00 jako, że w tym

czasie prowadzi tam spotkania ze swymi podopiecznymi.

7. Łącznik ds./ Regionu – Tomasz

Istnieją grupy niejako „odcięte” od Internetu, co utrudnia kontakt z nimi. Nie docierają do Nich

wszystkie informacje

8. Delegat KSK – Małgosia.

Każda komisja ma swoje warsztaty. Komisja organizacyjna chce zrobić warsztaty dla delegatów.

Zastanawiano się czy powinno to objąć przedstawicieli Intergrup. Koszt około 300 pln za udział +

koszty dojazdu. Warsztaty mają odbyć się w 2 weekend września. Celem jest m.in. przybliżenie

struktur AA.

Szymon: zgłosił swoją chęć wzięcia udziału w warsztatach. Po 4 latach służby nadal ma niedosyt

wiedzy, sam „poradnik dla służb” to dla Niego za mało , odczuwa potrzebę praktyki. Nic nie poprawia

tak świadomości jak praca na poziomie krajowym.

Władek : zarządził w tej sprawie głosowanie, zaproponował aby jednocześnie głosowano nad

środkami dla przyszłego reprezentanta Intergrupy.
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Wniosek Szymona o udział w warsztatach (jego i przyszłego reprezentanta) został przyjęty

jednogłośnie.

3. Głos dla Grup:

a) Grupa Krzyżówka:

11.02.2023 – mityng spikerski , spikerem będzie Iza,

W marcu b.r. mityng spikerski , spikerem będzie Małgosia

Grupa poszukuje spikera na kwiecień 2023

3. Zakończenie

Spotkanie zakończyło się wspólnym wypowiedzeniem Deklaracji Odpowiedzialności.

Kolejne spotkanie Intergrupy odbędzie się w Kartuzach, Gospodarzem będzie grupa „Krzyżówka”, ul

Jeziorna 8 , Klub Abstynenta.

10:00 – 11:50 Warsztaty n/t pytań i rekomendacji

12:00 – 12:30 spotkanie Intergrupy
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