
Sprawozdanie ze spotkania 

Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 6 listopada 2021 

 

Spotkanie odbyło się w Katolickim Centrum Trzeźwości w Gdańsku – Wrzeszczu 

 

Spotkanie poprzedzone zostało Warszatami Back To Basics, które poprowadził Adam z Grupy AA Sami 

Swoi 

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele grup: Jaskółka, Port, Exodus, Krzyżówka, Perełka, San Diego, 

Wolność, Eden, Sami Swoi, Ujeścisko, Akademia, Kotwica, Droga Mleczna, Zostań z nami, Tafla  

Służby: Szymon - rzecznik, Ryszard – skarbnik, Grzegorz – Kolporter, Tomasz – Reprezentant IG do 

Regionu 

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy, który: 

• Przywitał uczestników 

• Odczytał sprawozdanie ze spotkania w październiku 

• Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu   

 

I GŁOS DLA SŁUŻB 

1. Skarbnik – Przedstawił raport kasowy za miesiąc październik, brak zaległości na wpłaty do IG. 

Wszystkie wpłaty na bieżąco 

2. Rzecznik – zapowiedział organizację warsztatów dla mandatariuszy, bliższe informacje będą podane 

bliżej, jak termin zostanie ustalony  

3. Rzecznik w zastępstwie Kolportera  – poinformował o potrzebie odbierania skryptów „Zdroju” od 

Kolportera przez mandatariuszy  

4. Tomek w zastępstwie łącznika ds. Internetu – poinformował że działa fresh mail ale nie działa 

emitent 

5.  Zakłady Karne – Mityngi w ZK odbywają się regularnie - Jak dotychczas prowadzi je i koordynuje 

Zbyszek (EDEN) oraz Lidia. Zbyszek z radością informuje, że dwie osoby, które opuściły zakład karny – 

nie piją. Mieli możliwość spotkać się już osobiście. Mityng rozrasta się, w mityngu 

biorą również udział osoby z Grup AA działających w realu.  

 

II. GŁOS DLA GRUP 



1. Małgosia poruszyła temat grup AA, które potrzebują wsparcia  - Kotwica w środy o 17.00, brak służb. 

Kasia (San Diego) poinformowała, że zaangażuje się w służby. Kolejna grupa potrzebująca wsparcia 

– Bursztyn.  

2. Krzysztof zasugerował, że w celu wsparcia grupy po 2 osoby z grupy 1 x w miesiącu mogą 

uczestniczyć w mitingach grup, które potrzebują wsparcia  

3. Darek poinformował i zaprosił na rocznicowy miting Jaskółki 9.11 na 18.00  

4. Paweł poinformował o grupie rosyjskojęzycznej Droga Mleczna, która ma miejsce w KCT w niedziele 

o 18.15 

5. Poruszono temat bezpieczeństwa na mitingach w związku z pandemią.  

 

WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE 

 

 Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny” 

Kolejne spotkanie: 06.12.2021 (sobota) - godz 11.00 w Katolickim Centrum 

Trzeźwości w Gdańsku ul. Zator – Przytockiego 3 

 


