
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „GDAŃSKA” w dniu
04.03.2023 r.

Gospodarzem spotkania była grupa Krzyżówka z Kartuz.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 14 grup: AKADEMIA, CENTRUM,
EDEN, JASKÓŁKA, KOTWICA, KRĄG, KRZYŻÓWKA, MŁODZI I
ODPOWIEDZIALNI, NA ZŁOTEJ, NIEDZIELA, PORT, PEREŁKA, SAN DIEGO,
ZOSTAŃ Z NAMI
Służby: Władek - Łącznik ds. internetu, Małgosia - Delegat KSK, Rychu -
Skarbnik, Leszek - Kolporter, Szymon - Reprezentant w Regionie
Spotkanie poprowadził Szymon w zastępstwie brakującego Rzecznika
Intergrupy, który:

➢ Przeczytał preambułę Anonimowych Alkoholików
➢ Otworzył spotkanie modlitwą o pogodę ducha
➢ Zaproponował plan spotkania, który został przyjęty w głosowaniu

I. Głos dla służb:

1. Zbyszek - Łącznik ds. ZK w zastępstwie Adama: Poinformował o
sprawnej organizacji czwartkowych i sobotnich mityngów w ZK na
przeróbce, oraz o otwartym od miesiąca mityngu w placówce na
Kurkowej; Kasia: dopowiedziała o piątkowych spotkaniach
terapeutycznych na terenie ZK przeróbka

2. Rychu - Skarbnik: podał stan kasy, poinformował o nadwyżce
pozostawionej w celu przeznaczenia na zakup transportera do
literatury

3. Leszek - Kolporter: przedstawił znalezioną ofertę wózka do
transportu literatury; Gosia: zgłosiła wątpliwości co do jakości kółek
w przedstawionym wózku, zaproponowała poliuretanowe kółka;
Leszek: powiedział, że w razie potrzeby można zmodernizować
wózek; Szymon: zarządził głosowanie, w którym propozycja Leszka
co do rodzaju kupowanego wózka została przegłosowana większością
głosów; Leszek: powiedział o zalegających pozycjach literatury;
Szymon: zaproponował utworzenie archiwum literatury; Leszek:
podał stan literatury, powiedział o zapotrzebowaniu na dodatkowe
środki na literaturę; Gosia: zaproponowała stworzenie zestawienia o
wydatkach i wpływach; Leszek: przekazał Szymonowi zestawienie,



które miał przygotowane; Szymon: przedstawił zestawienie i
zaproponował, żeby za miesiąc przedyskutować dodatkowe środki;
Kasia: zaproponowała, aby zrobić to od razu, aby Kolporter mógł
swobodnie wywiązywać się ze swojej służby; Leszek(Perełka):
zaproponował, aby przekazać Leszkowi (Kolporterowi) niewielką
kwotę pieniędzy, a za miesiąc rozstrzygnąć czy będzie potrzebne
więcej; Szymon: zarządził głosowanie, aby przekazać dodatkowe
środki na literaturę, które zostało rozstrzygnięte większością głosów
na tak.

4. Władek - Łącznik ds. Internetu: Prosił aby w dalszym ciągu
przekazywać mu informację na temat mityngów spikerskich i
rocznicowych, aby mógł je umieszczać na stronie intergrupy.
Powiedział o wysłanym na newsletter SK mailu zawierającym zmiany,
które mają zostać wprowadzone do książki “Dwanaście Kroków i
Dwanaście Tradycji” z racji przystosowania jej tłumaczenia do IV
wydania “Anonimowych Alkoholików”. Plik PDF zawierający
planowane zmiany, umieści na stronie intergrupy (intergrupa.gda.pl)
pod sprawozdaniem z marcowej Intergrupy. Poprosił o zapoznanie się
z nim, tak aby można było na następnych warsztatach przed
spotkaniem Intergrupy w kwietniu omówić pierwszą rekomendację do
51 KSK.

II. Głos dla grup:

1. Akademia: Mityngi odbywają się regularnie, jest dobra frekwencja,
służby obsadzone, w każdą ostatnią środę miesiąca jest mityng
spikerski.

2. Centrum: Grupa ma nowego mandatariusza, służby są obsadzone,
mityngi spikerskie w każdą pierwszą środę miesiąca.

3. Jaskółka: Na mityngu pojawiają się nowicjusze, frekwencja wynosi
9-15 osób

4. Kotwica: Grupa nie ma służb, na każdym mityngu pojawiają się nowe
osoby z polecenia pracujących w ośrodku terapeutów; Szymon:
zachęcił do uczęszczania na mityngi tej grupy

5. Krąg: Grupa prosperuje, służby są obsadzone, przychodzi od 15-20
osób, są nowicjusze, grupa obchodziła niedawno swoją 36-tą rocznicę
powstania. 23 marca odbędzie się 7 rocznica Rafała.

6. Krzyżówka: Mityngi odbywają się w sobotę o godzinie 17, trwają 2
godziny z 15 minutową przerwą, w 2 i 4 sobotę miesiąca odbywają się



mityngi spikerskie, przychodzi około 15 osób, 11 marca na godzinę 17
odbędzie się spikerka Małgosi

7. Młodzi i Odpowiedzialni: Grupa sprawnie funkcjonuje, frekwencja
ponad 12 osób, służby obsadzone, raz w miesiącu są mityngi
spikerskie, jest dobry dostęp dla osób niepełnosprawnych

8. Na Złotej: Na mityngach jest fajna atmosfera, grupa dobrze
funkcjonuje, 30 marca odbędzie się 21 rocznica powstania grupy,
jednocześnie swoje rocznice będzie obchodziło dwóch członków
grupy. Przychodzi dużo nowicjuszy, często omawiany jest pierwszy
krok.

9. Niedziela: Grupa działa, służby obsadzone, pracują na 12 krokach,
nowicjusze zostają na grupie, w każdą ostatnią niedzielę są mityngi
otwarte, słaby dostęp dla osób niepełnosprawnych

10.Perełka: frekwencja 10-15 osób, większość osób które przychodzą to
tzw. stali bywalcy, rzecznik zrezygnował ze swojej służby, więc grupa
potrzebuje nowego

11. Port: grupa zmieniła wszystkie mityngi na otwarte
12. San Diego: 25-30 osób przychodzi, wszystkie służby obsadzone
13. Zostań z Nami: wzrosłą liczba uczęszczających osób, są nowe osoby,

jest łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych
14.Eden: przychodzi około 20 osób, każdy ostatni mityng miesiąca jest

otwarty, w marcu spikerkę będzie miała Lidka

III. Informacje z Regionu - Szymon: Region pracuje nad organizacją
warsztatu koncepcji, w dalszym ciągu potrzebny jest drugi Reprezentant
Intergrupy do Rady Regionu.
IV. Niesienie posłania - Szymon: Ośrodek MyWay zmienił lokalizację,
będzie znajdować się pod Wejherowem, a organizacja mityngów będzie
przekazana do Intergrupy Zatoka. W planach jest zawiązanie współpracy z
Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Szymon poprosił o
przekazywanie informacji na temat ośrodków terapii uzależnień na terenie
Gdańska.
V. Służby Krajowe - Małgosia: Odbywają się warsztaty dla delegatów,
prosiła o przekazywanie głosów grup na temat pytań i rekomendacji do 51
KSK.

VI. Wnioski i Sugestie:
Szymon - zaproponował przeprowadzenie warsztatów na temat
prowadzenia mityngów



Spotkanie zakończyło się deklaracją odpowiedzialności

Kolejne spotkanie odbędzie się 01.04.2023 r, na grupie Centrum w KCT
(Zator-Przytockiego 3) w Gdańsku, spotkanie zostanie poprzedzone
warsztatami o godzinie 10.00, na których będą omawiane Pytania i

Rekomendacje do 51 KSK.


