
Sprawozdanie ze spotkania 

Intergrupy "GDAŃSKA" w dniu 08.05.2021 

 

Spotkanie odbyło się on-line na platformie internetowej. 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 6 grup:  UJEŚCISKO, TAFLA, EDEN,  WOLNOŚĆ, PRZYSTAŃ, 

ZATOKA 

 

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 i 12 Koncepcji AA. 

 

Rzecznik: 

- przywitał uczestników 

- odczytał sprawozdanie ze spotkania w kwietniu 

- zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu 

 

 

I. GŁOS DLA SŁUŻB 

1. Rzecznik Regionu Bałyckiego – Jacek, poinformował o przyjętym terminarzu spotkań regionu. 

Co druga środa na platformie zoom spotkanie o godz. 20 – 22. Spotkanie dla służb, jak 

również dla chętnych do podjęcia służb.  Poinformował również o spotkaniu wyborczym , 

które będzie miało miejsce w bieżącym roku 

2. Rzecznik IG  - zaproponował przeniesienie spotkania w czerwcu  na drugą sobotę miesiąca 

tj. 12 czerwca. Wszyscy uczestnicy byli za przeniesieniem terminu. 

3. Tomek  – przypomniał , że na zgromadzeniu przegłosowano wytyczne dla Służb Regionu 

Bałtyckiego, które zastąpiły Kartę Regionu oraz o wyborze nowej rady.  

4. Jacek – delegat Regionu Bałtyckiego w uzupełnieniu do informacji przekazał  , że spotkanie 

wyborcze Regionu Bałtyckiego zaplanowano na 11 grudnia. W zależności od sytuacji 

odbędzie się on Line bądź realnie.  

Poinformował również o planach utworzenia zespołu , który prowadziłby spotkania niosąc 

posłanie  na uczelniach wyższych 

5. Skarbnik – Podał saldo kapelusza na koniec kwietnia. Z Tomkiem do rozliczenia za opłacony 

kwartał działania platformy mityngowej. Zwraca się z prośbą o akces przez służebnych 

przelew do BSK. 

6. Literatura - Rzecznik przekazał informację, 

że Grzegorz jest dostępny dla grup, które potrzebują literatury. Telefon do Grzegorz dostępny

 u służebnych Intergrupy. Grzegorzowi kończy się służba, szuka kolportera w Intergrupie. W 

miesiącu kwietniu brak kontaktu z Grup celem odbioru literatury – winikać może to ze 

spotkań w formie on-line 

7. Łącznik ds. Internetu – poinformował, że z dnia na dzień wracają do spotkań realnych. 

Wszystkie informacje na bieżąco aktualizowane są na stronie Intergrupy Gdańskiej. 



8. Tomek poinformował o opłacie za serwer w czerwcu oraz o opłaconej domenie do lipca 2022. 

W miesiącu kwietniu interwencja 42 razy.  

9.  Zakłady Karne – Zbyszek poinformował, że mityngi odbywają się regularnie online 

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

 

 

II.  GŁOS DLA GRUP 

 

Ela (UJEŚCISKO) – mityngi wznowione w środy o godz. 18.15 w reżimie sanitarnym oraz grupa 

na Rogaczewskiego 

Zbyszek (Na Złotej) – Czekaja na zielone światło od gospodarza lokalu 

Szymon (NA ZŁOTEJ) - grupa pełni dyżury w dniu spotkań grupy czwartki 18:45 - 19:30 

 

 

III.  WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE 

 

Spotkanie zakończono deklaracją:  "Jestem odpowiedzialny" 

 

Kolejne spotkanie: 12.06. 2021 (sobota)  w godzinach 11.00 – 12.30 odbędzie się już realnie 

w Gdańsku, ul. Złota Karczma 24 /Salka przy kościele św. Rafała Kalinowskiego (AA Na Złotej) 

Informacje będą na stronie Intergrupy, zostaną przekazane emitentem oraz smsem przed spotkaniem 


