
 
 
 

Sprawozdanie ze spotkania 
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 03.07.2021 

 
 

 
Spotkanie odbyło się w Katolickim Centrum Trzeźwości w Gdańsku – Wrzeszczu 
 
W spotkaniu  udział wzięli przedstawiciele grup: MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI,  PEREŁKA, 
SAMI SWOI,  WOLNOŚĆ  nie mam listy obecności 
 
Służby:  Szymon – rzecznik, Ryszard – skarbnik, Grzegorz - Kolporter 
 
Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy.  Zaprosił do  Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytano 
Preambułę, 12 Kroków, 12 Tradycji i 12 Koncepcji AA. 
 
 
Rzecznik: 
• przywitał uczestników 
• odczytał sprawozdanie ze spotkania w czerwcu 
• zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu 
 
  
I. GŁOS DLA SŁUŻB 
 
1. Rzecznik – poinformował o mającym odbyć się 10.lipca pierwszym spotkaniu w ośrodku 
w Osowej, które może przekształci się w stałe niesienie posłania w tej placówce, lista osób 
chętnych do niesienia posłania jest otwarta. 
2. Skarbnik –  podziękował za zaufanie (przejął służbę 22.06.2021r) podał stan kasy. Planu 
wydatków na rok bieżący jeszcze nie ma. 
3. Kolporter – przekazał stan posiadania, podział to 70% literatura 30% gotówka. Istnieje  
możliwość dowozu zamówionej literatury osobom potrzebującym,  ale jest prośba o 
wyrozumiałość i dostosowanie się do proponowanego czasu i miejsca dostawy.  Grzegorz  
poprzez Delegatów Regionu Bałtyckiego, kieruje wniosek do Biura Fundacji BSK, aby rozważyć 
możliwość realizacji zamówionych dostaw do paczkomatów.   
4. Łącznik ds internetu –  Szymon w imieniu Roberta przekazał informację o 
zapowiadanych mityngach rocznicowych powstania Grup oraz o mityngach rocznicowych 
członków Grup. 
5. Zakłady Karne – rzecznik poinformował  o rezygnacji Jacka wybranego w 2019 roku do 
służby Łącznika ds. Zakładów Karnych. Z uwagi na wakat a także na ciągłość utrzymania 
kontaktów z tym środowiskiem oraz biorąc pod uwagę specyfikę tej służby wysłuchano 
propozycji Lidii o zgłoszeniu swojej kandydatury na łącznika z zakładami karnymi, pomimo 
pełnienia tej służby już w poprzednich latach. Po dyskusji służebni obecni na spotkaniu 
przegłosowali wniosek i Lidia została łącznikiem do końca 2021 r, do czasu wyboru w grudniu 
nowego służebnego w tej służbie. Mityngi w ZK odbywają się regularnie online w każdy czwartek 
o godz. 16:00.  i dotychczas prowadzi je i koordynuje Zbyszek (EDEN) 
6. Małgosia – przekazała informacje o postępie w działaniach do utworzenia PIK – u, po 
uporządkowaniu i przeprowadzeniu niezbędnego remontu w pomieszczeniu, które wynajmiemy 
w Katolickim Centrum Trzeźwości, w możliwie najszybszym czasie utworzona zostanie lista 
dyżurnych, oczekujemy na osoby chętne również spoza Intergrupy Gdańskiej, jeśli będzie taka 
potrzeba zorganizowane zostaną warsztaty, z udziałem osób mających doświadczenie w 
prowadzeniu Punktów Informacyjno – Kontaktowych w innych regionach kraju 
 
I.  GŁOS DLA GRUP 



 
 Michał, będący w Zarządzie Fundacji Katolickiego Centrum Trzeźwości, gdzie odbywają 
się spotkania Intergrupy Gdańskiej a także mityngi 5 grup AA z Gdańska, mówił o współpracy z 
parafią na terenie której mieści się KCT, podkreślał życzliwość w podejściu do Wspólnoty AA, a 
także o nowych możliwościach spotkań z osobami spoza AA , a zainteresowanych tematem 
choroby alkoholowej, również zawodowo. 
 Kilka osób podawało swoje rocznice trzeźwości i padały zaproszenia na mityngi do 
poszczególnych grup. 
 Jacek, delegat Regionu Bałtyckiego  do KSK poinformował o Ogólnopolskich Warsztatach 
Informacji Publicznej, odbędą się  1 – 3 października, jest program 
 Szymon – rzecznik mówił o zachowaniu spójności we wpłatach poszczególnych grup w 
ramach 7 Tradycji, wpłaty winny być na konto Regionu Bałtyckiego a nie konto Fundacji BSK, 
właściwe informacje znajdują się na stronie internetowej Integrupy Gdańskiej, wszelkich 
informacji udziela również skarbnik Rychu. 
 Na koniec Adam (SAMI SWOI) – przedstawił  jak wygląda organizacja warsztatów 12 
kroków „Back To Basics” oraz tło historyczne na jakich opiera się ta idea. 
 Szymon przypomniał o zgłaszaniu się samych chętnych bądź  kandydatur do służb, mamy 
wakaty w służbach: Kolportera (październik 2021), Łącznika ds. Zakładów Karnych, Delegata do 
KSK 
I.  WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE 

 
 
 

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny” 
 

Kolejne spotkanie: 07.08.2021 (sobota)  - godz 11.00 w Katolickim Centrum 
Trzeźwości w Gdańsku ul. Zator – Przytockiego 3 

 
 

 


