
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
03.12.2022 r.

Gospodarzem spotkania była grupa Na Złotej z Gdańska.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 22 grup: AKADEMIA, AŁON,
ARAMIS, BARKA, CENTRUM, CREDO, EDEN, JASKÓŁKA, KRĄG,
KRZYŻÓWKA, ŁASKA, MŁODZI I ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ,
NIEDZIELA, PEREŁKA, PORT, POTRZEBA, PRZYSTAŃ, RODZINA,
UJEŚCISKO, WIZJA DLA CIEBIE, ZOSTAŃ Z NAMI
Służby: Władek - Łącznik do spraw internetu, Tomek - Łącznik do spraw
internetu Regionu Bałtyckiego, Małgorzata - Delegat Intergrupy do Służb
Krajowych, Krzysztof - Powiernik Służb Krajowych

Spotkanie poprowadziła Beata w zastępstwie brakującego Rzecznika
Intergrupy, która:

➢ Otworzyła spotkanie modlitwą o pogodę ducha
➢ Poprosiła o przeczytanie 12 kroków, 12 tradycji oraz 12 koncepcji AA.
➢ Przeczytała sprawozdanie z Intergrupy w listopadzie
➢ Zaproponowała plan spotkania, który został przyjęty

I. Głos dla grup:

1. Aramis - Iza: Grupa obchodziła 30-lecie, dobrze funkcjonuje, zmienił
się proboszcz, grupa ma dobry dojazd dla wózków inwalidzkich, w
święta będą odbywać się mityngi.

2. Akademia - Władek: Na grupie pojawia się coraz więcej osób, jest
literatura, służby i mityngi spikerskie w każdą ostatnią środę
miesiąca.

3. Eden - Kasia, Agnieszka: Grupa pracuje od 2 miesięcy na 12 krokach,
w styczniu odbędzie się inwentura, są cykliczne mityngi spikerskie,
przychodzi od 20 do 30 osób

4. Krąg - Sebastian: Zmieniono godzinę na 18:00, grupa funkcjonuje
coraz lepiej

5. Krzyżówka - Jacek: Jest dobrze
6. Młodzi i Odpowiedzialni - Jerzy: Mityngi są o stałej godzinie,

przychodzi 15-20 osób, jest sporo młodych średnia wieku 30-40 lat



7. Na Złotej - Beata: Przychodzi bardzo dużo nowych osób, zawsze
przerabiany jest krok I, realizowany jest również program, grupa
prężnie działa

8. Niedziela - Magdalena: Mityngi odbywają się co tydzień, przychodzi
około 20 osób, są nowe osoby, brakuje sponsorów, była rocznica

9. Perełka - Leszek: Grupa jest kameralna, średnia wieku jest wysoka
10. Ałon - Joanna, Piotr: Grupa działa prężnie, jest kilku nowicjuszy, brak

dostępu dla osób niepełnosprawnych, w pierwszy dzień świąt i w
nowy rok odbędą się mityngi

11. Port - Sławek: Wybrano nowego mandatariusza, grupa zaprasza na
mityng spikerski 12 grudnia, doświadczeniem podzieli się Agnieszka z
grupy Eden, 26 grudnia odbędzie się mityng otwarty

12. Potrzeba - Sławek: Zmienił się proboszcz, dużo młodych osób
przychodzi, mityng odbywa się we wtorki o godzinie 17:00

13. Przystań - Daniel: Grupa działa, jest frekwencja 15-20 osób, 24
grudnia będzie dyżur od godziny 18:00, 7 stycznia odbędzie się 10
rocznica

14. Ujeścisko - Elżbieta: Mityngi grupy odbywają się w środę, jest 15-20
osób, przychodzą nowe osoby i 21 grudnia odbędzie się mityng
opłatkowy

15. Zostań z Nami - Krzysztof: Przychodzi 10-15 osób, nie ma problemu z
dostępem dla osób niepełnosprawnych.

16. Jaskółka, Credo, Wizja dla Ciebie, Łaska - Darek: Grupy współpracują
ze sobą, średnio przychodzi 10-15 osób, czasami są nowe osoby

17. Centrum - Stefan: Na mityngi przychodzi 15-20 osób, grupa działa
bez zmian

18. Barka - Dawid: Zaprasza na mityng otwarty 30 grudnia, na którym
będą śpiewane kolędy między wypowiedziami.

II. Głos dla służb:

1. Skarbnik - Tomasz w zastępstwie Ryszarda: Przekazał raport
kasowy, poinformował o przekazanych funduszach na zakup
literatury do Kolportera, oraz do BSK na 50-lecie. Poinformował o
wpłatach celowych z grup, oraz o kwocie uzyskanej na zakup
literatury do ZK.

2. Kolporter - Leszek: Podał stan literatury, powiedział o swoim
zamiarze poznania kolporterów grup, poprosił o kontakt z nim, zdał



sprawozdanie z odbytych warsztatów kolporterów, zachęcił do
czytania literatury. Został poruszony temat cennika literatury, padł
pomysł udostępnienia go w formie papierowej. Padły sugestie w jaki
sposób rozwiązać tą kwestie, Krzysztof (Powiernik SK) odradził
udostępniania go każdej grupie z osobna.

3. Łącznik do spraw internetu - Władek: Poinformował o
umieszczanych na stronie informacjach, poprosił o przesyłanie mu
informacji na temat mityngów spikerskich i rocznicowych, przekazał
wydrukowane broszury spis mityngów i poprosił o zwrot kosztów
druku.

4. Łącznik do spraw Zakładów Karnych - Zbyszek w zastępstwie
Adama: Mityngi odbywają się w czwartki i soboty, przekazał literaturę
do ZK. Zasugerowano aby informować wychowawcę o przekazywanej
literaturze.

5. PIK - Małgorzata: Złożyła wniosek o zwiększenie kwoty przyznanej
na utrzymanie pomieszczenia PIK, który został przyjęty poprzez
głosowanie. Poinformowała o możliwości korzystania z
pomieszczenia PIK przez członków wspólnoty.
Tomasz: Poinformował o planowanym w 2023r. ruszeniu z
działaniem PIK, oraz przepisaniu telefonu kontaktowego na BSK.
Powiedział o pomyśle stworzenia grupy dyżurnych przy telefonie,
oraz oficjalnej listy osób niosących posłanie tzw. G12.

6. Sprawozdanie z Zgromadzenia Wyborczego: Wybrane zostały służby
Regionu Bałtyckiego, przegłosowano wniosek o organizacji
regionalnego zlotu radości, oraz ogólnopolskich warsztatów VII
tradycji. Wybrany został również Delegat do Służb Krajowych.

7. Delegat do Służb Krajowych - Małgorzata: Komisja organizacyjna
spotyka się co dwa tygodnie, minął termin składania pytań do 51 KSK,
jest  organizowany zlot radości z okazji 50-lecia AA w Polsce.

8. Łącznik do spraw internetu Regionu Bałtyckiego - Tomasz: Poprosił
o przekazywanie informacji do Łącznika Intergrupy, powiedział o
przygotowywanej informacji o źródłach pozyskiwania informacji na
temat wspólnoty AA

9. Powiernik Służb Krajowych - Krzysztof: Zachęca do przekazywania
informacji na temat niesienia posłania do Łącznika Internetu, który
później przekaże je do delegata Informacji Publicznej, do
umieszczenia w newsletterze informacji publicznej. Poinformował o
wybranych Pytaniach i Rekomendacjach do 51 KSK oraz miejscu w
którym ona się odbędzie.



W dalszym ciągu Intergrupa Gdańska potrzebuje Rzecznika Intergrupy.
Szymon przejmuje organizację spotkań w ośrodku My Way.

Spotkanie zakończyło się deklaracją odpowiedzialności

Kolejne spotkanie odbędzie się 07.01.2023 r. w Gdańsku ul. Złota Karczma
24, gospodarzem będzie grupa Na Złotej. Spotkanie będzie poprzedzone

warsztatami od godz 10:00 do godz 10:50.


