
W dniu 31-07-2021 odbyło się robocze spotkanie Intergrupy AA Zatoka. Gospodarzem spotkania 
była Grupa AA Horyzont. W spotkaniu wzięło udział 18 osób ( w tym 16 osób uprawnionych do 
głosowania).
Plan spotkania:
1.Przywitanie.
2.Informacje z Grup
3.Sprawozdania służebnych
4.Sprawy bieżące
5.Wolne wnioski
6.Zakończenie spotkania

Ad 1.
Spotkanie rozpoczęto odmówieniem modlitwy o Pogodę ducha. Następnie odczytano w kręgu
12 Koncepcji AA przedstawiając się imieniem wraz podaniem informacji o pełnionej służbie.

Plan spotkania przyjęto uwzględniając w nim wybory do służby Skarbnika Intergrupy

Skarbnikiem Intergrupy został Michał. Małgosi podziękowano za dotychczasową służbę.

Ad 2.
Grupa AA Genesis potrzebuje wsparcia osób z dłuższym stażem w AA, aby mogły dzielić się 
swoim doświadczeniem. W spotkaniu w związku z obostrzeniami może brać udział 15 osób.

Akces przynależności do Intergrupy AA Zatoka złożyła Grupa AA online Katowice poprzez 
swojego Mandatariusza. Grupa spotyka się codziennie o godz. 18 na kanale Discord. W każdą 
sobotę jest mityng spikerski.Spikerki są nagrywane i można posłuchać ich w późniejszym czasie (w
zakładce archiwum spikerek). W grupie są sponsorzy inf w zakładce sponsoring. Grupa organizuje 
również warsztaty kroków i tradycji

Grupa AA Gwiazda Morza  z powodu remontów spotyka się w kaplicy Św Antoniego (wejście z 
boku) Mityng trwa 1,5 godz bez przerwy

Grupa AA Obłok nadal zawieszona

Mityng na Grupie AA Reda trwa 1 godz.15 min. Grupa finansuje niesienie posłania do ośrodków 
terapeutycznych (Tupadły, Camel) Na terenie Redy ( MOPS, Policja)

Grupa AA Świt w trakcie zmian Mandatariusza , mają kandydata

Grupa AA Zwierciadło – spotkania  hybrydowe  (on-line i na żywo)

Grupa AA Ostoja nadal zawieszona, służebni rozważają zmianę miejsca spotkań.

Grupa AA Przebudzenie z Gdyni w trakcie zmiany skarbnika – jest kandydat

Brak służb w n/w Grupach:
Grupa AA Kosakowo – wakat do służby rzecznika i mandatariusza
Grupa AA  Ogniwo- wakat do służby skarbnika i mandatariusza
Grupa AA Horyzont-wakat do służby skarbnika
Grupa AA Dzwon-wakat do służby rzecznika skarbnika i mandatariusza
Grupa AA Potok-wakat do służby skarbnika i mandatariusza



Ad 3.- 5.
Odczytano Sprawozdanie Jacka H. ,były 3 zgłoszenia z infolinii ogólnopolskiej dotyczące Gdyni 
i okolic, były też telefony od osób wychodzących z ośrodków terapeutycznych z którymi 
współpracujemy z prośbą o kontakty do AA w innych rejonach Polski. Ogólnopolskie warsztaty
Informacji publicznej odbędą się 1-3 październik w Szczyrku, szczegóły wkrótce.

Na telefon Intergrupy dzwoniło 17 osób, osoby te otrzymały informacje na temat naszej Wspólnoty

Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” prowadzące min. schronisko dla 
bezdomnych w Koleczkowie zwróciło się do Wspólnoty z prośbą o pomoc tj. przybliżenie osobom 
uzależnionym przebywającym w schronisku, rozwiązania jakie oferuje AA. W związku z tym 
potrzebny będzie zespół osób, które podejmą się niesienia posłania potrzebującym.

Kolporter Intergrupy zaprezentował broszurki : „Służba skarbnika”, „Jak AA współpracują z 
profesjonalistami”,”Informator o wspólnocie” zachęcając do zapoznania się z nimi.

Grupa AA Nowa Droga która spotyka się w ZK w Wejherowie niebawem wznowi swoje mityngi. 
Dominik szuka osoby chętnej do przyjęcia służby  zastępcy , ponieważ niebawem kończy się jego 
3 letnia służba. 

Raport ze swojej służby skarbnika złożyła Małgosia 

Odczytano sprawozdanie Bartka koordynującego niesienie posłania do ośrodków terapeutycznych
(Tupadły, Camel) Gorąca prośba o przekazywanie na grupach informacji, że potrzebne są kobiety 
chętne od niesienia posłania  do tych ośrodków.

Spotkania w ośrodkach terapeutycznych mają charakter spotkań informacyjnych.

Informacje z regionu przekazał  nam Jacek-rzecznik RR, poinformował min o tym, że następne 
spotkanie RR odbędzie się 18 sierpnia online na platformie ZOOM w środę od godz 20:00-22:00, 
pytania do 50-tej KSK należy składać do 21 IX br, 
Ponieważ KSK odbędzie się w kwietniu , Zgromadzenie Wyborcze służb Regionu Bałtyckiego 
jest zaplanowane na 11 XII można jeszcze zgłaszać kandydatury na Powierników. 
Obecnie mamy   dwóch kandydatów  na Powiernika klasy B.: Grzegorz D.  i Krzysztof G.
Nad swoją kandydaturą na Powiernika klasy A zastanawia się Pani Małgorzata.
Na delegata  do Komisji Org.KSK kandyduje Kazimierz.
Emitent niebawem ma zostać zastąpiony innym komunikatorem, prośba o propozycje, sugestie z 
grup z jakiego  komunikatora chcieliby korzystać.

W Intergrupie jest wakat do służby sekretarza (pilne)

Spotkanie zakończono odmówieniem deklaracji odpowiedzialności

Na następne spotkanie Intergrupy zapraszamy 25 września 

Raport sporządziła 
Basia

 


