
 

Sprawozdanie ze spotkania 
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 05.03.2022r. 

 
 
Gospodarzem spotkania była grupa SAN DIEGO z Gdańska. 
 
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 13 grup: AKADEMIA, CENTRUM, EDEN, 
KRZYŻÓWKA, MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA, PEREŁKA, PORT, 
SAMI SWOI, SAN DIEGO, ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI, WOLNOŚĆ,  
Służby: Szymon – rzecznik, Ryszard – skarbnik, Tomasz – reprezentant Intergrupy w Radzie 
Regionu 
 
Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy, który: 
 
 Odczytał List od Biura Obsługi AA Ukrainy i Rady Obsługi AA Ukrainy 

 
 Przywitał uczestników. Zaprosił do Modlitwy o Pogodę Ducha. Odczytał Preambułę AA, 

poprosił o odczytanie 12 kroków AA  (Ryszard – Krzyżówka), 12 Tradycji AA (Tomek – 
San Diego)  i 12 Koncepcji AA (Adam – Sami Swoi) 

 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 INTERGRUPY 
 
1. Skarbnik – Ryszard podał stan kapelusza na koniec lutego 2022. Rozliczył się z 
wpływów i wydatków. Informuje o nieobecności na najbliższym spotkaniu IG w miesiącu 
kwietniu, ze względu na planowany pobyt na warsztatach w Łazach. Na najbliższe 
spotkanie wyznaczy zastępcę, który w jego imieniu przedstawi informacje dotyczące 
bieżących funduszy IG.   
 
2. Kolporter – Tomasz R. w zastępstwie za Grzegorza przekazał informacje o posiadanej 
literaturze i wolnych środkach. W tym miejscu również przypomnienie, że służba kolportera 
trwa już czwarty  rok i poszukiwany następca. 
 
3. Łącznik ds. Internetu – Szymon w zastępstwie za Roberta  poinformował o bieżąco 
aktualizowanej ulotce „Spis mityngów”, jak również o  aktualizowanym na bieżąco spisie 
mityngów na stronie internetowej. Wszystkie bieżące informacje zamieszczane na stronie 
internetowej oraz przesyłane Fresh Mailem. 
 
4. Łącznik ds ZK – Szymon w zastępstwie za Lidię poinformował, że mityngi  odbywają się 
regularnie w każdy czwartek za pośrednictwem platformy internetowej Go To Meeting. 



Nadal nie ma możliwości dostarczania literatury. Nie ma też możliwości pracy 
indywidualnej na programie (sponsorowania). 
 
5. Zespół niesienia posłania – Tomasz informuje, że  w Osowie spotykamy się w drugą i 
czwartą sobotę każdego miesiąca. Mityngi w WOTU Zakopiańska – godz. 14.10. 
Mityngi w ZK Przeróbka odbywają się w każdy czwartek 15.00 – 16.00.  
Zostaliśmy zaproszeni przez Al.-Anon do spotkania informacyjnego dla pracowników 
sądów i i służb mundurowych w Kościerzynie. 
Interwencje G12 Luty – 53 razy, a od początku roku 135 razy. 
Tomasz zaprasza chętnych do pracy w Zespole ds. Niesienia Posłania (dyżurni 
telefoniczni, G12, spikerzy w Ośrodkach Terapii, spikerzy – grupa G12 korzysta z 
WhatsApp. 
 
II. GŁOS DLA GRUP 

 
 Wojtek (NIEDZIELA) – mityngi odbywają się regularnie, problem z trafieniem na mityng 

nowicjuszy. Planują powrót dyżurów przy furtce. 
 Karol (WOLNOŚĆ) – grupa działa niezmiennie,  21 marca o godzinie 18 uroczysty 

mityng z okazji 10 rocznicy powstania  
 Władek (AKADEMIA) – Mityngi niezmiennie w środy o 18. W mityngach uczestniczy od 

8 do kilkunastu osób. Służby na grupie są obsadzone – działają aktywnie 
 Zosia (CENTRUM) – na mityngach pojawia się sporo nowicjuszy. Grupa obejmuje 

opieką osoby, które sobie nie radzą i wracają po upadkach. 
 Beata (MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI) – na mityngach pojawia się bardzo dużo 

młodych ludzi na początku drogi. Mityngi Odbywają się w poniedziałki o godzinie 19. 
Beata prosi o wsparcie i uczestnictwo w mityngach doświadczonych członków AA 

 Mariusz (SAN DIEGO) – powołano nowe służby, rzecznikiem został Tomek C., na 
dzień dzisiejszy do obsadzenia służba skarbnika. Coraz większa frekwencja na 
mityngach. Grupa się rozwija. 

 Adam (SAMI SWOI) – 3 lutego grupa obchodziła 35 lecie istnienia grupy. Na mityngu 
rocznicowym pojawiły się osoby, które swoje trzeźwienie rozpoczęły na grupie SAN 
DIEGO wiele lat temu.  

 Beata (NA ZŁOTEJ) – Podczas mityngów wprowadzono przerwę. Bardzo duża 
frekwencja nowych osób. Bardzo prężnie działająca. 31.03.2022  (czwartek) grupa 
obchodzić będzie 20-lecie istnienia. Uroczysty mityng o godz. 19. 

 Krzysztof (Życie w trzeźwości) – mityngi odbywają się systematycznie. Czasami 
pojawiają się nowe osoby. 

 Leszek (PEREŁKA) – Leszek przypomina o zmianie lokalizacji mityngów grupy. Grupa 
kameralna 5-10 osób na mityngach. Pojawiają się uczestnicy przebywający gościnnie w 
Sopocie.  

 Leszek (PORT) – raz w miesiącu mityngi spikerskie 
 Ryszard  (KRZYŻÓWKA) – na mityngi przychodzi średnio ok. 10 osób. Grupa wspiera 

się wzajemnie z grupą AA Wolność 
 
 



III. INFORMACJE Z REGIONU 
 

Tomasz R. Reprezentant – ostatnia Rada Regionu spotkała się 13 lutego – 
gospodarzem była grupa Akademia oraz spotkanie on-line, które odbyło się on-line 
dnia 2 marca. 
a.) Uzgodniono wydatki przeznaczone na wyjazdy delegatów i powierników oraz 

udział służb Regionu w warsztatach 
b.) Przedstawiono kandydatów do Rady Regionu na 25 Zgromadzenie - Rzecznik – 

Darek Żuławy, Marcin Zatoka, Sekretarz – Waldek Żuławy,  Skarbnik – Kasia 
Kociewie, Maria Zatoka, Łącznik ds Internetu – Tomasz Gdańska, Delegat do 
KSK – Marian Żuławy 

c.) Region spotyka się w każdą pierwszą środę miesiąca on line o 20.00 
d.) Najbliższe spotkanie w realu  8 maja 2022 
e.) Intergrupa Zatoka organizuje Warsztaty Tradycji 19 marca o godz. 10.00-14.45  

w  Gdyni w salce przy ulicy Kcyńskiej 2  
f.) ZLOT RADOŚCI w 2022 roku organizują nasi przyjaciele z IG Zatoka 2-4 

września. Odbędzie się w miejscowości Zgorzałe – wkrótce pojawi się ulotka. 
Pobyt i wyżywienie 280zł – wpłata w całości. Koszt organizacyjny 20 zł / osoba 

 
IV. SŁUŻBY KRAJOWE 

(delegaci i powiernicy) 
 

V. WNIOSKI, SUGESTIE, INFORMACJE 
 

 
Spotkanie zakończono deklaracją: „Jestem odpowiedzialny” 

Kolejne spotkanie: 02.04.2022 (sobota) godz. 11 

w Gdańsku, Zator-Przytockiego 3 (KCT) 
 

Spotkanie Robocze poprzedzone zostanie omówieniem Pytań i Rekomendacji do 50 
KSK – Zapraszamy na godzinę 10 

 
 


