
 

Sprawozdanie ze spotkania 
Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu 07.05.2022r. 

 
 
Gospodarzem spotkania była grupa SAN DIEGO z Gdańska. 
 
W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 17 grup: AŁON, ARAMIS, BARKA, CENTRUM, 
DROGA MLECZNA, EDEN, KOTWICA, KRZYŻÓWKA, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA, 
PEREŁKA, PORT, RODZINA, SAMI SWOI, SAN DIEGO, WOLNOŚĆ,  ŻYCIE W 
TRZEŹWOŚCI, 
 
Służby: Szymon – rzecznik, Ryszard – skarbnik, Lidia – łącznik ds. ZK, Robert – łącznik ds. 
Internetu, Tomasz – reprezentant Intergrupy w Radzie Regionu, 
 
Uczestnicy: Krzysztof (Port) – powiernik SK, Małgosia – delegat do 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 kwietniu 
● Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu 

 
 

I. GŁOS DLA SŁUŻB 
 
1. Reprezentant Intergrupy – Tomasz przekazał informacje z Regionu – Rada Regionu 
spotkała się on-line, jutro 8 maja spotkanie Rady Regionu w Gdyni. 
Przekazał relację z niesienia posłania – ośrodek My Way Osowa – spotkania w drugą i 
czwarta sobotę miesiąca.W tym miesiącu przypada 14 i 28 maja.  
Spotkania w  WOTU Gdańsk – za zgodą dyrekcji – nikłe zainteresowanie uczestników 
terapii. Na dzień dzisiejszy mityngi zawieszone. W trakcie dyskusji pada propozycja 
niesienia posłania w formie mityngów spikerskich. 
W kwietniu na telefon G12 zgłosiły się 42 osoby, od początku roku – łącznie 237 
interwencji.  
Listy chętnych do niesienia posłania są otwarte (dyżury telefoniczne, G12, spikerzy w 
ośrodkach terapii. 
Grupa G12 – korzysta z WhatsApp 
Tomasz poinformował o rezygnacji z platformy GoToMeeting. Grupa AA Tafla przeszła 
na platformę Zoom, Na Złotej on Line aktualnie korzysta z platformy Jitsi Meet. 
25 kwietnia wspólnie z Al.-Anon uczestniczyliśmy w spotkaniu informacyjnym dla 
kuratorów sądowych. Uczestniczyło 25 kuratorów z terenu Intergrupy Gdańskiej w 
spotkaniu uczestniczył Tomasz wraz z Danielem z grupy AA Przystań Kościerzyna. 



 
2. Skarbnik – Ryszard podał stan kapelusza na koniec miesiąca kwietnia. Podał kwoty 
wpływów i wydatków. Informuje, że nie posiadamy zobowiązań i zaległości. 
Ryszard zapoczątkował dyskusję dotyczącą przekazania z kapelusza kwoty 500 zł na 50 
Lecie AA – temat poddany zostanie głosowaniu na kolejnym spotkaniu roboczym.  
 
3. Kolporter – Szymon  w imieniu Grzegorza przekazał informacje o posiadanej 
literaturze. Grzegorz dostępny jest pod telefonem.. Przypomniał, służba trwa trzeci rok. 
 
Prośba aby na grupach przekazywać informację, że potrzebna jest osoba do 
pełnienia służby Kolportera w IG Gdańskiej 
 
4. Łącznik ds. Internetu – Robert poinformował o wznawianych mityngach.  Wszystkie 
ważne informacje na bieżąco przesyłane na Fresh Maila. Na dzisiejsze spotkanie 
przygotował w formie drukowanej zaktualizowane spisy mityngów. Prosi osoby 
zainteresowane papierową formą spisu mityngów do składania zapotrzebowania dla 
grup – przygotuje kolejne na czerwcowe spotkanie IG. Aktualny spis mityngów dostępny 
również na stronie IG. 
 
5. Łącznik ds ZK – Lidia informuje, że od 5 maja wznowione zostały mityngi w ZK 
odbywające się na terenie ZK, tym samym nie odbywają się już mityngi on-line. 
Służba Lidii również dobiegła końca. Lidia gotowa jest do pełnienia służby do końca maja 
br. Wyraża również gotowość do przysposobienia swojego następcy do służby.  
 
Prośba o rozpowszechnianie informacji na grupach – poszukiwani kandydaci do 
pełnienia służby Łącznika ds. ZK 
 
Delegat do KSK – Małgosia zgłasza propozycje poruszenia tematu służb do obsadzenia 
w IG na najbliższym spotkaniu Rady Regionu oraz połączenia sił z IG Zatoka.  
Wraz z Krzysztofem poruszą ten temat na najbliższym spotkaniu Rady Regionu 
Bałtyckiego. 
 

 
II. GŁOS DLA GRUP 
 
➢    Grupa AA Ałon – Piotr informuje, że mityngi odbywają się regularnie. W spotkaniach 
uczestniczy średnio 10-15 osób. Uczestnicy rotacyjni, nadchodzi sezon, a co za tym idzie 
zwiększona aktywność ze względu na turystów. Część służb pozostaje nieobsadzona.  
 
➢    Grupa AA Aramis – Kasia informuje, że mityngi odbywają się w każdą niedzielę, bardzo 
dobra frekwencja. 24 kwietnia podczas inwentury grupy odbyły się wybory służb – wszystkie 
służby w grupie obsadzone. 
 



➢    Grupa AA Barka – Adam prosi o pomoc w formie przekazania informacji na innych 
grupach. Służby grupy „kuleją”. W najbliższym czasie na grupie zaplanowano wybory 
nowych służebnych grupy. 27 maja odbędzie się uroczysty mityng z okazji 4 rocznicy 
trzeźwości Agnieszki, Ali, Leszka oraz Oli. W mityngach uczestniczy od 2-5 osób.  
 
➢    Grupa AA Centrum – w każdą pierwszą środę miesiąca odbywa się mityng spikerski, 
wszystkie mityngi otwarte, przychodzą nowicjusze. 
 
➢    Grupa AA Krzyżówka  – pierwsza sobota miesiąca mityng zamknięty – omawiany krok z 
danego miesiąca, trzecia sobota miesiąca mityng zamknięty – omawiana tradycja z danego 
miesiąca. 
 
➢    Grupa AA Droga Mleczna (gr. rosyjskojęzyczna)  - Paweł informuje , że grupa działa. 
Część to stali bywalcy mityngów. Do dyspozycji mają rosyjskojęzyczną literaturę, spotykaja 
się w niedzielę. 
 
➢    Grupa AA Na Złotej – Agnieszka informuje, że wybrana została rzecznikiem grupy. 
Jednak podjęła decyzję o rezygnacji z powierzonej służby na grupie. Mityngi odbywają się w 
każdy czwartek o godzinie 19. 
 
➢    Grupa AA Perełka – Leszek informuje, że 21 maja odbędzie się inwentura grupy. 
Potrzebne osoby do pełnienia służb na grupie. Tendencja wzrostowa. 
 
➢    Grupa AA Port – Krzysztof informuje, że grupa działa niezmiennie. Frekfencjana 
mityngach ok. 10 osób. 16 maja odbędzie się mityng spikerski oraz mityng z okazji 30 
rocznicy trzeźwości.  
 
➢    Grupa AA Sami Swoi – Adam informuje, że grupa działa niezmiennie. Posiadają  własny 
poradnik do 12 kroków AA – „Jak stosować program 12 kroków” 
 
➢    Grupa AA San Diego – Tomasz informuje, że grupa planuje wprowadzić na stałe mityngi 
spikerskie. Widoczny wzrost zainteresowania uczestników mityngów literaturą 
 
➢    Grupa AA Wolność – Karol informuje, że mityngi odbywają się regularnie w każdy 
poniedziałek o godz. 18, służby na grupie w pełni obsadzone 
 
➢    Grupa AA Życie w trzeźwości – Krzysztof przypomina, mityngi odbywają się o godzinie 
16.30 , są bardzo kameralne 
 
 
 
 
 
 



 
Wnioski, Sugestie, Informacje 

 
 

 Małgosia  – zgłasza problem z brakiem uczestnictwa jednego z reprezentantów na 
spotkaniach 

 Na najbliższym spotkaniu roboczym wybór koordynatora ds. G12 i PIK 
 Upłynęła kadencja służby Rzecznika IG Gdańskiej – prosimy o zgłaszanie się 

kandydatów chętnych do pełnienia służby 
 Kolejne spotkanie: 04.06.2022 (sobota) godz. 11 

w Gdańsku, Zator-Przytockiego 3 (KCT) – gospodarzem będzie grupa AA 
Centrum 

 
Spotkanie robocze poprzedzone zostanie panelem w którym omówione zostaną 

służby rzecznika oraz mandatariusza na poziomie grup. 
 

Zapraszamy na godzinę 10! 
 


