
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
02.04.2022 r.

Gospodarzem spotkania była grupa CENTRUM z Gdańska.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 14 grup: AKADEMIA, CENTRUM,
KOTWICA, UJEŚCISKO, ZOSTAŃ Z NAMI, EDEN, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA,
PEREŁKA, PORT, SAMI SWOI, SAN DIEGO, ŻYCIE W TRZEŹWOŚCI,
WOLNOŚĆ
Służby: Szymon – rzecznik, Tomasz – reprezentant Intergrupy w Radzie
Regionu, Zbyszek - łącznik do spraw zakładów karnych, Grzegorz -
Kolporter, Małgosia – delegat Intergrupy do Służb Krajowych

Spotkanie poprowadził Rzecznik Intergrupy, który:

➢ Otworzył spotkanie modlitwą o pogodę ducha
➢ Odczytał Preambułę AA, poprosił o odczytanie 12 kroków AA, 12

Tradycji AA oraz 12 Koncepcji AA
➢ Przeczytał sprawozdanie ze spotkania w marcu.
➢ W wyniku głosowania, zdecydowano aby kolejne warsztaty odbyły się

przed spotkaniem 07.05.2022 r. o godzinie 10:00.
➢ Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty poprzez

głosowanie

I. Głos dla służb:
1. Łącznik do spraw zakładów karnych - Zbyszek:

1.1. Zakład karny na przeróbce prowadzi spotkania w każdy
czwartek od 15:00 do 16:00, zarządza nimi w dalszym ciągu
Lidia

1.2. Pierwszy czwartek maja 05.05.2022 r., będzie możliwość
przeprowadzenia mityngu na terenie Zakładu Karnego o
godzinie 15:00, chętni do prowadzenia mogą zgłaszać się do
Zbyszka lub Lidii.

2. Skarbnik - Tomasz w zastępstwie Ryszarda
2.1. Podał stan kasy, poinformował o wpłatach i wydatkach, podał

saldo na dzień bieżący.
3. Kolporter - Grzegorz

3.1. Przekazano informację o stanie archiwum literatury, oraz
zachęcono do korzystania z niego.



3.2. Podał stan literatury, poinformował o nowej pozycji “The best
of Bill”

3.3. Podał do rozważenia temat zdania służby, którą wykonuje od 4
lat i możliwość przekazania literatury do PIK-u

4. Łącznik do spraw internetu - Szymon w zastępstwie Roberta
4.1. Poinformował o potrzebie wybrania zastępcy dla łącznika do

spraw internetu, zaproponował kandydaturę Władka
5. Reprezentant Intergrupy do Rady Regionu - Tomasz

5.1. Poinformował o spotkaniach Rady Regionu, na których zostały
omówione wydatki Regionu, oraz pytania i rekomendacje do
Konferencji Służb Krajowych i organizacja zlotu radości.

5.2. Rada Regionu spotyka się online w każdą pierwszą środę
miesiąca na zoomie.

II. Głos dla grup:
1. Grupa Akademia - przychodzi coraz więcej osób, jest sporo młodych i

kobiet, w każdą ostatnią środę są spikerki.
2. Grupa Centrum - zachęca osoby z krótką trzeźwością do udzielania się

w służbach
3. Grupa Kotwica - pojawiają się nowe osoby, brakuje służb,

poszukiwani są chętni do służb
4. Grupa Na Złotej - odbyła się 20 rocznica, spotkania odbywają się z

przerwą, I część jest poświęcona dla nowych, a na drugiej są
omawiane kroki, bądź inne tematy, zależnie od potrzeb

5. Grupa Niedziela - mityngi odbywają się regularnie, jest miło i
przytulnie

6. Grupa Perełka - jest kameralnie, dość wysoka średnia wieku i brakuje
młodych, służby nie są obsadzone w pełni, grupa potrzebuje
służebnych

7. Grupa Eden - przychodzi sporo osób, zwyczajem grupy jest
przerabianie 1 kroku

8. Grupa Port - rozrasta się, co miesiąc są spikerki
9. Grupa Sami Swoi - odnotowuje wysoką frekwencję, przychodzi sporo

osób z ośrodka na Zakopiańskiej
10. Grupa San Diego - przychodzi coraz więcej osób, zachęca się je do

odwiedzania innych grup
11. Grupa Ujeścisko - poszukuje mandatariusza, przychodzi do 15 osób,

frekwencja jest coraz lepsza
12. Grupa Wolność - przychodzi 10-15 osób, jest dostępna literatura,

służby są obsadzone, grupa niedawno obchodziła 10 rocznicę



13. Grupa Zostań z Nami - grupa się rozwija, odnowiono salę
14. Grupa Życie w Trzeźwości - jest małe grono, mityngi są klimatyczne

III. Informacje z Regionu:

03.04.2022 r. Odbędzie się spotkanie delegatów, na którym będą omawiane
pytania i rekomendacje do Konferencji Służb Krajowych.
Omówiono zmianę miejsca spotkania i daty Konferencji, oraz kosztów
wyjazdu delegatów.
Przedstawiono informację na temat odbytych warsztatów delegatów i
warsztatów na temat dostępności mityngów dla osób niepełnosprawnych.
W środę odbędzie się spotkanie regionu o godz 20:00 do godz 22:00 na
platformie zoom.
Zlot radości odbędzie się w miejscowości Zgorzałe, jest 220 miejsc. Uprasza
się o kontakt telefoniczny w celu rezerwacji miejsc, oraz o wstrzymanie się z
uiszczaniem wpłat na poczet pokrycia kosztów pobytu. Decyzja na temat
konta, które będzie służyć w tym celu, zostanie podjęta w jak najbliższym
czasie.
Przekazano ulotki na temat Zlotu Radości dla grup.

IV. Koordynator do spraw niesienia posłania:

Osowa 09.04.2022 r. oraz 23.04.2022 r. odbędą się spotkania. Intergrupa nie
finansuje już platformy Go To Meeting. 25.04.2022 r. grupy Al Anon
zaprosiły do spotkania dla pracowników sądów w Kościerzynie.
Interwencje G12: 58 próśb o pomoc w Marcu, 182 od początku roku.

V. Wnioski i sugestie:
Poszukiwany Kolporter, prosi się o szukanie na grupach - PILNE
Poszukiwany Rzecznik na Intergrupę, kandencja Szymona już dobiegła
końca, oferuję pomoc w naucę nowego Rzecznika
Propozycja by wybrać Koordynatora do PIK-u i G12, na kolejnym spotkaniu
odbędzie się głosowanie czy powołać taką służbę.

Spotkanie zakończyło się deklaracja odpowiedzialności

Kolejne spotkanie odbędzie się o godz. 11:00 07.05.2022 r. (po warsztatach o
10:00) w Katolickim Centrum Trzeźwości, gospodarzem będzie grupa San

Diego


