
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy na kanale Discord w dniu 30-01-2020

Plan spotkania:

1. Przywitanie

2. Warsztat ,,AA w placówkach leczniczych” spiker Robert z Pruszkowa.

3. Informacje z grup

4. Sprawozdania służebnych

5. Wolne wnioski / sprawy bieżące

6. Zakończenie spotkania

Ad. 1

Spotkanie rozpoczęto modlitwą o pogodę ducha.

Ad.2

Robert z Pruszkowa podzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą w temacie ,,AA w 
placówkach leczniczych”. Następnie uczestnicy spotkania zadawali pytania oraz dzielili się 
swoimi doświadczeniami.

Ad.3

Grupa AA ,, Przystań” w Pucku – mitingi się odbywają w czwartki na godź 18.00

Grupa AA ,,Reda” – spotyka się na platformie discord w soboty o 18.00

Grupa AA ,,Kotwica” Jastarnia – spotkania odbywają się w środy o godź. 17.30

mitingi odbywają się w piątki,,Bliza” Władysławowo – mitingi odbywają się w piątki o godź, 
18.30

Grupa AA ,, Horyzont” w Gdyni - mitingi odbywają się w poniedziałek i czwartek o godź 18.00
do 19.00.

Grupa AA ,,Świt” w Rumii – mitingi nie odbywają się.

Grupa AA ,, Przebudzenie” w Gdyni – mitingi odbywają się w soboty o godź 11.00 i trwają 
godzinę.

Grupa AA ,,Zwierciadło” w Gdyni – mitingi odbywają się w środy o godź 18.00 na platformie 
Zoom, wkrótce podane zostaną kody dostępu które są obecnie zmieniane. 

Grupa AA ,, Gwiazda morza” w Gdyni – mitingi są zawieszone ale odbywają się dyżury w 
czwartki między godz 18.00 a 19.00.

Grupa AA ,, Ostoja” w Gdyni - mitingi są zawieszone.

Grupa AA ,, Cała naprzód” – na grupie został przeprowadzone wybory gdzie został wybrane 
służby: mandatariusz i zastępca , rzecznik i zastępca. Na spotkaniu ustalono, że w każdą 
czwartą środę miesiąca odbędą się mitingi spikierskie. Grupa spotyka się w środy o godź 20,
służby zapraszają do wspólnego działania.

Ad. 4

Skarbnik Małgorzata – Przedstawiła aktualny stan finansów Intergrupy



Kolporter Mirek – Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem podstawowych pozycji może 
nabyć je u Rafała z Władysławowa i Michała z Wiczlina. Jeśli ktoś potrzebuje kontakt do tych
osób proszę zgłosić się do kolportera Mirka. Kalendarze ścienne zamawiane są tylko na 
zamówienie, Mirek zbiera zamówienia. Proszę o zastanowieniem się przez grupy nad 
zakupem biuletynów które pozostały celem np. podarowania jednego z nich nowo 
przybyłemu. 

Koordynator do niesienia posłania do ZK. Dominik – Do ZK w Wejherowie aktualnie nie ma 
wejścia, jednakże pozostaje w kontakcie z kierownictwem ZK, literatura jest cały czas 
dostarczana.

Jacek – Telefon Intergrupy „Zatoka” jest cały czas aktywny kontakty są przekazywane grupie
G12. Potrzebna jest osoba, która miałaby gotowość przejęcia obsługi tego numery z racji 
tego, że Jacek obsługuje go kilka lat. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się. Na 
spotkaniu Rady Regionu podjęta została decyzja o wyemitowaniu spotu informacyjnego AA 
w radiu, Kaszebe”. Na dziś sprawa jest sfinalizowana spot będzie emitowany cztery razy 
dziennie przez 25 dni począwszy od 15 lutego.  Ponowione zostały rozmowy z jednym z 
wykładowców AMW Gdynia celem przeprowadzenia spotkań ze studentami online. Cały 
czas podtrzymywany jest kontakt z ośrodkami w Smażynie i Tupadłach do których ze 
względu na sytuację epidemiologiczną nie mamy wejścia. 

Ania- spotkania w ośrodku Camel odbywają się co dwa tygodnie.

Kasia Delegat do służby krajowej komisja finansowa - Osoby z Intergrupy ,, Zatoka” które 
wpłaciły pieniądze na Zlot Radości otrzymały ich zwrot. 

Piotr Rzecznik Intergrupy ,,Zatoka”- Odbyły się warsztaty ,, Wielka Księga AA, czyli 12 
kroków do wolności” organizowane przez Intergrupę które spotkało się z dużym 
zainteresowaniem. Na platformie Zoom organizowane będą warsztaty przez Region Bałtycki.
Pierwszy odbędzie się 03.02 ,, Grupa AA… gdzie wszystko się zaczyna” następnie 17. 02 ,, 
Służba mandatariusza”. Dokładne informacje są przesyłane przez Emitenta oraz czata 
Intergrupy. Piotr zwrócił się z prośbą o pomysły na temat warsztatu na kolejne spotkanie.

Ad. 5

Jacek H – z uwagi na dwu miesięczną przerwę w spotkaniach Intergrupy ,, Zatoka” pomysły 
o temacie 

kolejnych warsztatów można przekazywać do ok pierwszego tygodnia marca.

Ania – podzieliła się swoim wrażeniami odnośnie do warsztatów sponsorowania, podkreśliła 
ważność podejmowania takich tematów jak: co to jest sponsorowanie? Kim jest sponsor? Itd.
Ania wysunęła propozycję zorganizowania warsztatów w podobnym temacie.

Jacek C – zaproponował temat, ,,zagrożenia w sieci” jako temat kolejnych warsztatów. Jacek
podkreślił ważność przekazywania informacji odnośnie do działań Intergrupy na grupach.

Piotr – podkreślił rolę mandatariuszy w przekazywaniu informacji odnośnie do działań w 
Intergrupie.

Kasia – przypomniała o potrzebie informowania, gdzie niesiemy posłanie, aby się nie 
dublować, dobrze by było aby mandatariusze grup poinformowali gdzie są noszą informację 
o AA.

Jacek H – Poinformował o sytuacji finansowej BSK i zwrócił się z pomysłem o przekazanie 
większej sumy na BSK jeśli jest taka możliwość.



Ad.6

Spotkanie zakończono deklaracją odpowiedzialności.

Raport sporządził

Rzecznik Intergrupy,, Zatoka”

Piotr


