
 

Sprawozdanie ze spotkania 
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 08.01.2022r. 

 
 
Gospodarzem spotkania była grupa SAN DIEGO z Gdańska. 
 
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 15 grup: AKADEMIA, AŁON, ARAMIS, CENTRUM, 
KRZYŻÓWKA, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA, NOWA NADZIEJA, PEREŁKA, PORT, SAMI SWOI, 
SAN DIEGO, WOLNOŚĆ, ZOSTAŃ Z NAMI, ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI 
 
Służby: Szymon – rzecznik, Ryszard – skarbnik, Robert – łącznik ds. Internetu, Tomasz – 
reprezentant Intergrupy w Radzie Regionu, Małgosia  – delegat  Intergrupy do Służb 
Krajowych 
 
Uczestnicy: Krzysztof (Port) – zespół powierniczy, Jacek (Reda) – Delegat RBnKSK KIP, Jurek 
(Źródełko Wejherowo) – rzecznik, Lubek (Jutrzenka Bytów) – delegat KLiP KSK, Małgosia – 
delegat do 50 KSK 
 
Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy, który: 
 

● Przywitał uczestników. Zaprosił do Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytał Preambułę AA, 
poprosił o odczytanie 12 kroków AA, 12 Tradycji AA  
i 12 Koncepcji AA 

● Odczytał sprawozdanie ze spotkania w grudniu 
● Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu 
● Poinformował zgromadzonych o kończącej się kadencji Rzecznika IG. Prośba o 

zgłaszanie kandydatów do służby Rzecznika 
 
 

I. GŁOS DLA SŁUŻB 
 
1. Reprezentant Intergrupy – Tomasz przekazał informacje z Regionu – Małgosia została 
delegatem do Służb Krajowych, Krzysztof został kandydatem na powiernika. 
Przekazał relację z niesienia posłania – ośrodek My Way Osowa – spotkania w drugą i 
czwarta sobotę miesiąca. Mityng w WOTU Gdańsk, mityng w ZK Przeróbka. 
Przez pierwszy tydzień Nowego Roku na telefon G12 zgłosiły się 23 osoby, przez cały 
2021 rok – łącznie 562 interwencje. 
Tomasz zaprasza chętnych do pracy w Zespole ds. Niesienia Posłania (dyżurni, G12 – 
sponsorzy 1-szego kontaktu, Spikerzy w Ośrodkach Terapii. 
Mityngi odbywające się on-line na platformie GO TO MEETING: Tafla, Na Złotej, ZK 
Przeróbka. 
 
2. Skarbnik – Podał stan kapelusza na koniec grudnia. Podał kwoty wpływów i wydatków. 



 
3. Kolporter – Tomasz w imieniu Grzegorza przekazał informacje o posiadanej literaturze i 
wolnych środkach. Przypomniał, że jego służba trwa trzeci rok i szuka następcy. Odwiedza 
grupy, jest dostępny na KOTWICY. Można też zadzwonić. 
 
4. Łącznik ds. Internetu – Robert poinformował o zawieszonych mityngach, o 
wyeliminowaniu błędów dotyczących mityngów na ogólnopolskiej stronie AA. Wszystkie 
ważne informacje zamieszczane na bieżąco na stronie IG. 
 
5. Łącznik ds ZK – Tomasz w zastępstwie poinformował, że mityngi odbywają się 
regularnie w każdy czwartek, są chętni do spikerek. Podkreślił duże zaangażowanie Lidii i 
Zbyszka. Mityngi odbywają się on-line. Na dzień dzisiejszy nie możemy dostarczać 
literatury. Nie ma też możliwości pracy indywidualnej na programie (sponsorowania). 
 

 
II. GŁOS DLA GRUP 
 
➢   Zosia (CENTRUM) – ogłosiła zamknięcie grupy Krąg – brak nowicjuszy, prosi o pomoc w 
reaktywacji 
 
➢   Karol (WOLNOŚĆ) – wyraził potrzebę zorganizowania warsztatów dla mandatariuszy i wizyt 
na grupach, które nie uczestniczą w zebraniach intergrupy. 
 
➢   Rzecznik - przypomniał o kończącej się służbie i poszukiwaniu nowego rzecznika, 
przygotuje harmonogram odwiedzin grup nieuczestniczących w intergrupie 
 
➢ Ustalono, że na następnym spotkaniu intergrupa omówi pytania i rekomendacje do 50 

KSK 
 

Wnioski, Sugestie, Informacje 
 

 
Małgosia  – informuje o rekomendacji nr 2 na  50 Konferencję Służby Krajowej w sprawie 
wydania ulotki Słowo „Bóg”  (oryg. TheGodWord) – jest możliwość zapoznania się z jej treścią 
na stronie internetowej https://aa24.pl/media/download/212 
 

Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny” 
Kolejne spotkanie: 08.01.2022 (sobota) godz. 11 

w Gdańsku, Zator-Przytockiego 3 (KCT) 
 

Spotkanie robocze poprzedzone zostanie omówieniem zagadnień – Rekomendacje na 
50 KSK 

 
Zapraszamy na godzinę 10! 



 


