
Sprawozdanie ze spotkania  Intergrupy "GDAŃSKA" w dniu 12.06.2021r. 

 

Spotkanie odbyło się na Grupie AA Na Złotej w Gdańsku. 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 grup:  EDEN, EXODUS, KOTWICA, 

KRZYŻÓWKA,     MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ, PEREŁKA, SAMI SWOI, 

SAN DIEGO, TAFLA, UJEŚCISKO, WOLNOŚĆ,  

 

Służby:  Szymon - rzecznik, Kazimierz - skarbnik, Robert - łącznik ds.  internetu 

Jacek – Rzecznik Regionu Bałtyckiego, Małgosia , Tomasz 

 

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy.  Zaprosił do  Modlitwy o Pogodę    

Ducha. Odczytano  Preambułę,  12 Kroków i 12 Tradycji oraz  12 Koncepcji AA. 

 

Rzecznik: 

- przywitał uczestników 

- odczytał sprawozdanie ze spotkania w maju 

- zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu 

 

 

I. GŁOS DLA SŁUŻB 

1. Rzecznik Regionu Bałyckiego – Jacek,  poinformował o  tym, że 

poszukiwani są Powiernicy kl. B – mile widziana jest kandydatura każdej z 

osób , która przeszła przez wszystkie Służby 

2. Rzecznik IG  - zaproponował terminy kolejnych spotkań IG Gdańska 

oraz ustalono gdzie w danym terminie będą się odbywać: 

03.07.2021 – KCT 

07.08.2021 – KCT 

04.09.2021 – Krzyżówka Kartuzy 

02.10.2021 – KCT 

06.11.2021 – KCT 

04.12.2021 – KCT, 

Zaproponował również kandydatury Małgosi oraz Tomasza do 

kierowania zespołem PIKu. Małgosia z Tomaszem zaznaczają, że 



potrzebne są wszystkie chętne osoby, również z innych Intergrup, kładąc 

nacisk na konieczność działań. 

3. Adam , który jest również członkiem zarządu KCT zgłosił otwartość na 

użyczenie lokalu, który miałby posłużyć działalności PIKu. 

4. Skarbnik – Kazimierz podał saldo kapelusza na koniec maja. Przekazuje 

służbę Ryszardowi. 

5. Tomasz – przedstawia powołanie zespołu do ośrodka My Way w 

Gdańsku Osowie – Mityngi miałyby się odbywać w soboty. 

Uczestniczyłyby w nich  2-3 osoby z AA wymieniając się co drugi tydzień 

(w trakcie mityngów 15 minutowe spikerki). Swoją gotowość zgłaszają – 

Szymon, Tomek, Janka, Kasia, Małgosia 

6. Tomasz po spotkaniu Rady Regionu informuje, o braku spotów 

radiowych. Do przeanalizowania Służba Organizatora ds. warsztatów on-

line. 

7. Grzegorz Kolporter – informuje o dostępności literatury. Zgłasza 

również gotowość do pełnienia służby do czasu wyboru nowego 

kolportera.  

7.  Robert – Łącznik ds. internetu – poinformował, że z dnia na dzień 

coraz więcej grup powraca do realnych spotkań.  Wszystkie informacje 

na bieżąco aktualizowane są na stronie Intergrupy Gdańskiej. 

8. Zakłady Karne – Zbyszek poinformował, 

że mityngi odbywają się regularnie online 

w każdy czwartek o godz. 15:00.  Mityngi prowadzi Zbyszek (EDEN) oraz 

Lidia. 

 

 

II.  GŁOS DLA GRUP 

 

Gosia (KOTWICA) – zgłasza brak zainteresowania mityngami , propozycja 

zorganizowania dyżurów w dni mityngu tj. środa w godz. 17.00-17.30  

W przypadku gdy będą zainteresowani mityng odbędzie się. 

  

Bartek (AKADEMIA, MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI) – informuje o 

przywróceniu mityngów stacjonarnych 



  

III.  WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE 

 

Spotkanie zakończono deklaracją:  "Jestem odpowiedzialny" 

 

Kolejne spotkanie: 03.07.2021 (sobota)  w godzinach 11.00 – 12.30 

odbędzie się w KCT ul. Księdza Józefa Zator – Przytockiego 3 

 

Informacje będą na stronie Intergrupy, zostaną przekazane emitentem oraz 

smsem przed spotkaniem. 

 


