
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA Zatoka  

regionu Bałtyckiego z dnia 23.10.2021 

 

Rozpoczęcie spotkania modlitwą o Pogodę Ducha. 

Przedstawienie uczestników. 

Odczytanie 12 tradycji i koncepcji AA.  

Warsztaty niesienia posłania do ośrodków terapeutycznych. 

Wiadomości z grup: 

- Grupa „Kossakowo” – Bożena (skarbnik) – grupa spotyka się w każdy poniedziałek o g. 18.00 przy 

ulicy Żeromskiego 97 w Kossakowie,   dojazd autobusem 146 przystanek kościół „na żądanie”. Nie ma 

udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Na grupie obsadzona jest służba mandatariusza, 

pozostałych służb brak. Grupa działa na programie 12 kroków 12 tradycji. Na mitingi przychodzi 8-10 

osób. 

- Grupa „Gwiazda Morza” – Maciek (mandatariusz) – grupa spotyka się w Gdyni na Ujejskiego 40 przy 

kościele Franciszkanów na Sali (wcześniej było w kaplicy). Ze służb jest obsadzony mandatariusz i 

rzecznik. Rzecznikowi kończy się kadencja, pozostałe służby czekają na obsadzenie. Brak udogodnień 

dla niepełnosprawnych. Grupa posiada pieczątkę. Gwiazda Morza niesie posłanie na Reja, opiekując 

się stojakiem na ulotki. Posłanie jest finansowane w całości z kapelusza grupy.  

- Grupa „Uwierzyliśmy” – Tomek (rzecznik) – brakuje służby kolportera i dyżurnego. Radzi sobie 

finansowo, nie ma problemów. 

- Grupa „Horyzont” – Mirosław (mandatariusz) – grupa spotyka się w każdy poniedziałek od 18 do 20, 

działa na programie 12 kroków 12 tradycji, pojawiają się nowicjusze, wszystkie służby są obsadzone. 

- Grupa „Świt” – Heniek (mandatariusz) – służby obsadzone są wszystkie, docierają nowicjusze, służba 

mandatariusza dobiega końca, grupa szuka osoby chętnej do jej objęcia. 

- Grupa „Przystań” – Mieszko (mandatariusz) – wszystkie służby są obsadzone. Na ostatniej 

inwenturze grupy przegłosowano niesienie po słanie do Koleczkowa, do Domu Pomocy. Wyjazdy w to 

miejsce odbywają się raz na 2 tygodnie i trwają godzinę. 

- Grupa „Genesis” – Przemek (mandatariusz) – spotyka się na Traugutta 9 w Gdyni, w salce Centrum 

Zdrowia Psychicznego (wejście od tyłu). Na mitingu rocznicowym grupy, który odbędzie się 9 

listopada, będzie mogło przebywać 20 osób, w chwili obecnej limit wynosi 15 osób. Grupa zakupiła 3 

stojaki, które umieściła na Obłużu na Sucharskiego 2, Traugutta 9 w Centrum Zdrowia Psychicznego i 

czeka na zgodę na umieszczenie stojaka w aptece na Obłużu. Służby obsadzone w całości.  

- Grupa „Obłok” - Małgorzata (reprezentant mandatariusza) – wznowiła działanie na nowymi miejscu 

tj. w Gdyni na Pogórzu przy ulicy Mieszkowskiego 1, brakuje służb, jest tylko skarbnik. Przychodzą 

nowicjusze. Grupa ma pieczątkę, nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. 

- Grupa „Ogniwo” – Wiesiek (rzecznik) – Środa g. 18. Brakuje służb skarbnika, mandatariusza, 

kolportera.  



- Grupa „Ostoja” – mitingi przeniesione z Domu Pomocy na ulicę Traugutta 9 (wejście z tyłu). Miting 

rozpoczyna się o godzinie 10. W chwili obecnej wszystkie służby są obsadzone, a ich kadencja się 

kończy wraz z końcem tego roku.  

- Grupa „Przebudzenie” – Ania (mandatariusz) – mitingi odbywają się w sobotę od godziny 11, czas 

trwania mitingu to 1.5h, wszystkie są otwarte. Służby są w komplecie. Na mitingi przychodzą również 

grupy terapeutyczne od 10 do 15 osób.  

- Grupa „Zwierciadło” – Maria (mandatariusz) – grupa „kobieca”, spotyka się co środę o 18.00, miting 

trwa 1.5 godziny i jest prowadzony jednocześnie w dwóch salach przez dwóch prowadzących, aby 

zwiększyć limit osób, ze względu na zwiększoną frekwencję pojawiających się kobiet. Grupa pracuje 

na 12 krokach, 12 tradycjach, służby obsadzone, poza mandatariuszem którego służba dobiegła 

końca i szuka chętnego do przejęcia służby. Grupa posiada kącik z literaturą, działa prężnie, kobiety 

sponsorują.  

- Grupa online „AA Katowice” – Marcin (mandatariusz) – frekwencja 40-80 osób, w sobotę odbywają 

się mitingi spikerskie, w niedzielę - czytanie literatury, pozostałe mitingi odbywają się codziennie o 

18.00. Grupa pracuje na krokach. Nowicjusze pojawiają się regularnie. Służby są kompletne. 

Wirtualny kapelusz działa w systemie przelewającego się kapelusza. Powołano też służba dyżurnego 

który jest gotowy do rozmowy z potrzebującym w trakcie trwania dyżuru. Cyklicznie raz w miesiącu 

odbywają się warsztaty. Ostatni dotyczył tradycji 1. Grupa niesie też posłanie w realu, opiekuje się 

stojakiem w Ośrodku Zdrowia na Obłużu przy ulicy Unruga 84 w Gdyni. 

- Grupa „Reda” – Wiesia (skarbnik) – grupa spotyka się w każdą sobotę o 18.00 przy ulicy Gdańskiej 3 

w Redzie. Miting trwa 2h z przerwą 15 min. Grupa działa w oparciu o Wielką Księgę oraz literaturę 

AA. Frekwencja jest zadowalająca. Regularnie pojawiają się nowicjusze. Służby obsadzone, poza 

służbą rzecznika.  

Wiadomości ze służb Intergrupy: 

– Kolporter – Mirek – zaginęła paczka z literaturą z BSK (najprawdopodobniej nie została wysłana z 

magazynu – Mirek nie otrzymał potwierdzenia sms o nadaniu paczki). Zwrócił uwagę na artykuł w 

Zdroju - „Służba w Informacji Publicznej na grupie AA”. Pojawiło się nowe wydanie książki „Jest 

rozwiązanie” 

–  Koordynator ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych  –  Piotr (w zastępstwie Dominika) – nadal 

nie mamy wejścia do więzienia, w kwietniu kończy się służba Dominika. Zwraca uwagę na 

konieczność znalezienia następcy. W kwietniu rozpoczynają się warsztaty tej służby w Łazach, na 

które Intergrupa chce wysłać osobę obejmującą tą służbę. 

–  Skarbnik  –  Michał – złożył wniosek o przekazanie nadwyżki pieniężnej do BSK i 50-lecie AA. 

Wniosek został zatwierdzony wymaganą ilością głosów. Nadwyżka będzie dzielona w proporcjach 

80% BSK i 20% 50-Lecie. Raporty finansowe będą przekazywane drogą mailową dla osób 

zainteresowanych, które zgłoszą się do Michała.  

–  Opiekun telefonu Intergrupy – Marcin – telefon dzwonił 9 razy w październiku, osoby sobie nie 

życzą kontaktu z G12, poza jedną osobą. Jedna z osób dzwoniących, dziękowała za skierowanie do Al–

anon, obecnie prężnie działa w Wejherowie (chce nawet zakładać własną grupę).  

– Delegat do Konferencji Krajowej w Komisji Informacji Publicznej – Jacek  – zorganizowano spotkanie 

z osoba głuchą, która ma problem z alkoholem, z udziałem osoby znającej język migowy. Efektem 



tego działania jest wstępna zgoda na zorganizowanie spotkania informacyjnego dla pracowników 

zespołu MOPS w Gdyni. 

W Zdroju powstało miejsce w którym co 2 miesiące będą publikowane artykuły dotyczące informacji 

publicznej (doświadczenia z niesieniem posłania do różnych ośrodków/obiektów typu apteki itp.). 

Prośba Jacka o przesyłanie artykułów na jego email lub bezpośrednio do redakcji Zdrój.  

Na stronie AA24 w zakładce „Do pobrania” został zamieszczony plik „Słowo Bóg”. Prośba o 

zapoznanie się z tym tekstem – na jego podstawie być może powstanie ulotka.  

Informacja o odbytych Warsztatach Informacji Publicznej w Szczyrku. Kontrowersyjny był warsztat 

przeprowadzony przez przyjaciół z regionu Mazowsze, który dotyczył naszej obecności w mediach. 

Część osób poczuła się jak na szkoleniu. Omawiano sprawy techniczne, które mają nas uchronić przed 

złamaniem anonimowości w myśl tradycji 11.  

Było też sporo niedosytu. Pojawiły się opinie o zbyt małej ilości profesjonalistów.  

Następne warsztaty Informacji Publicznej odbędą się w drugi weekend października 2022 roku w 

Łazach.  

- Przedstawiciel Intergrupy Zatoka do Rady Regionu Bałtycki– Maria  – przedstawiła Sprawozdanie z 

posiedzenia rady regionu z dnia 22 października. Poruszono temat czy utworzyć stronę internetową 

Regionu Bałtyckiego – ze względów bezpieczeństwa na razie czekamy aż BSK ukończy pracę na 

serwerach tak aby działać pod ich domeną. Podniesiono temat zastępców służebnych regionu. Będą 

prawdopodobnie wybierani, przy czym najpierw trzeba będzie zrobić drobną korektę w wytycznych, 

którą będziemy dyskutowali i przegłosowywali na zgromadzeniu regionu w grudniu. Proszono też o 

wysyłanie wniosków do zgromadzenia do 30 października na skrzynkę łącznika internetowego (pana 

Mariana). Reprezentanci mają przygotować sprawozdania.  

Poproszono o zastanowienie i podanie kandydatów na konferencję (potrzebujemy 2) oraz  

powierników klasy A i klasy B. My jako Intergrupa powinniśmy do końca listopada podać zespół osób 

który będzie uprawniony do głosowania na zgromadzeniu (prośba o przesłanie do rzecznika, imiona i 

nazwa służby).  

Zgromadzenie odbędzie się 12 grudnia od 9.00 do 15.00 na sali konferencyjno-bankietowej „Oaza” w 

Połchowie na ulicy Puckiej 3.   

Następne posiedzenie odbędzie się 14 listopada na grupie Horyzont w Gdyni. 

– Rzecznik – Piotr – Informacja o warsztatach „Grupa AA, gdzie wszystko się zaczyna”. Warsztaty 

odbędą się dnia 6 listopada. Na warsztatach będą omówione tematy dotyczące służb w grupach AA 

(co zrobić jak na grupie brakuje służb).  

Następne warsztaty na Intergrupie – warsztaty służb kolportera, rzecznika i skarbnika. Warsztaty 

poprowadzą Grzegorz z Gniewina (kolporter), Jacek z Lęborka (rzecznik), Jacek ze Słupska (skarbnik). 

Data warsztatów została ustalona na 15 stycznia 2022.  

W marcu Intergrupa zorganizuje warsztaty tradycji. Prowadzącym będzie Bogdan z Koszalina. Będzie 

to warsztat tradycji 1 – 6 w formie 3x po 1 godzinie z przerwami pomiędzy. 

Kończy się służba Basi (zastępca rzecznika) i Piotra (rzecznika) w czerwcu 2022. 

Pojawił się wniosek/prośba z grup o przeprowadzenie na Intergrupie warsztatu siódmej tradycji. 

Zgodziła się Kasia, która ten warsztat poprowadzi.  



Wybór sekretarza – swoją kandydaturę zgłosił Bartek z Rumii. Został wybrany wymaganą ilością 

głosów.  

Wybór reprezentantów na spotkanie Regionu Bałtyckiego – Mieszko i Marcin zostali wybrani 

wymaganą ilością głosów. 

Utworzono zespół Informacji Publicznej przy Intergrupie. Po spotkaniu Intergrupy odbyło się pierwsze 

spotkanie tego zespołu. 

Powołano służbę Koordynatora niesienia posłania do zakładów terapeutycznych. Osoba taka ma 

możliwość głosowania na Intergrupie, oraz bez głosowania jedzie na warsztaty. Na chwilę obecną 

koordynator zajmuje się ośrodkiem w Tupadłach, Camelu i Smażynie. Służbę pełni Bartek z Redy 

(nieformalnie).  

Zakończenie spotkania Deklaracją Odpowiedzialności.  

 

 

Raport sporządził Sekretarz Intergrupy 

Bartek 

 

 

 

 

  


