
 
 
 

Sprawozdanie ze spotkania 
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 04.09.2021 

 
 

 
Spotkanie odbyło się w Kartuzach na Grupie AA Krzyżówka 
 
Spotkanie poprzedzone zostało Warszatami VII Tradycji AA. Prelekcję wygłosił Leszek z Grupy 
AA Perełka Sopot 
 
W spotkaniu  udział wzięli przedstawiciele dwunastu grup: Akademia, Aramis, Centrum, 
Jaskółka, Krzyżówka, Młodzi i Odpowiedzialni, Niedziela, Na Złotej, Perełka, Sami Swoi, San 
Diego, Wolność, 
 
Służby:  Szymon – rzecznik, Ryszard – skarbnik, Grzegorz – Kolporter, Łącznik internetowy - 
Robert 
 
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 sierpniu 
• zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu 
 
  
I. GŁOS DLA SŁUŻB 

 
1. Rzecznik – przestawił informacje z regionu – Podczas Rady regionu z 18 sierpnia, 

 która odbyła się on-line  ustalono przekazanie funduszy na PIK . 
Intergrupa Gdańska przekazuję na PIK 100 zł - przegłosowano 

PIK działa w poniedziałki – w godzinach 16-20 (docelowo będą jeszcze środy i piątki) 
Przedstawił koszty stałe utrzymania PIK tj. telefon, czynsz, broszury informacyjne 
Poszukiwane osoby do służby w PIK proszone są do zgłaszania się do Tomasza, 
Małgorzaty i Szymona. 
My Way – Ośrodek Leczenia Uzależnień 2 i 4 sobota miesiąca , również poszukiwane są 
osoby chcące nieść posłanie do ośrodka 
Poszukiwane osoby do niesienia posłania w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień 
Gdańsk ul. Zakopiańska 
 

2. Skarbnik –  Przedstawił raport kasowy za miesiąc sierpień, brak zaległości na wpłaty do 
IG. Wszystkie wpłaty na bieżąco 
 

3. Kolporter – przedstawił stan kasy za literaturę, informuje o końcówce „Codziennych 
Refleksji”. Przedstawił propozycję magazynowania literatury w PIKu – temat poddany pod 
dyskusję. Cały czas poszukiwana osoba do pełnienia służby Kolportera 
 

4. Łącznik ds internetu – Robert przekazał informację o zapowiadanych mityngach 
rocznicowych powstania Grup oraz o mityngach rocznicowych członków Grup. Informuje 
również o grupach wznawiających mityngi realne. 
Przekazana została liczba odebranych telefonów pomocowych analogicznie do ubiegłego roku 
2020 – 250 połączeń , 2021 – 352 połaczenia 



 

 

5. Zakłady Karne – rzecznik w zastępstwie za Lidię informuje. Mityngi w ZK odbywają się 
regularnie online w każdy czwartek o godz. 16:00.  Jak  dotychczas prowadzi je i koordynuje 
Zbyszek (EDEN) oraz Lidia. Mityng rozrasta się, w mityngu biorą również udział osoby z Grup 
AA działających w realu 
 
II.  GŁOS DLA GRUP 

 
1. Adam (Sami Swoi) – zgłasza chęć przekazania szafki do magazynowania literatury w 
PIK’u. 
2. Informacja z Grupy AA Kotwica – coraz więcej osób z terapii uczestniczy w 
organizowanych mityngach 
3. Informacja z grupy AA Krąg – grupa wznawia działanie od przyszłego tygonia. Prośba o 
kierowanie nowicjuszy na grupę. 
4. Leszek (Perełka) – zaprasza na mityng rocznicowy  z okazji 34 rocznicy powstania grupy. 
Mityng odbędzie się 18.09.2021. o godz. 16. Podczas mityngu swoją 30 rocznicę trzeźwości 
obchodzić będzie Elżbieta. Leszek zaprasza na co czwartkowe mityngi i przypomina o zmianie 
lokalizacji 
5. Władek (Akademia) informuje, że w każdą ostatnią środę miesiąca na grupie odbywają się 
mityngi spikerskie.”  
 

 

 

WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE 

 
 
 

Spotkanie zakończono deklaracją:  „Jestem odpowiedzialny” 
 

Kolejne spotkanie: 02.10.2021 (sobota)  - godz 11.00 w Katolickim Centrum 
Trzeźwości w Gdańsku ul. Zator – Przytockiego 3 

 
SPOTKANIE POPRZEDZONE ZOSTANIE WARSZTATAMI „BACK TO BASICS”, 

KTÓRE POPROWADZI ADAM Z GRUPY AA SAMI SWOI 
ZAPRASZAMY NA GODZINĘ 10 

 
 

 


