Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA Zatoka
regionu Bałtyckiego z dnia 11.12.2021

Rozpoczęcie spotkania modlitwą o Pogodę Ducha.
Przedstawienie uczestników.
Odczytanie 12 tradycji i koncepcji AA.
Warsztat wg ulotki „Służba skarbnika- porady praktyczne”, warsztat prowadziła Kasia.
Wiadomości z grup:
- Grupa AA Katowice (online) – Marcin (Mandatariusz) – frekwencja 40-80 osób, ostatnio mocno
wzrosła. Sobota - mitingi spikerskie, Niedziela – czytanie literatury. Pozostałe mitingi odbywają się
codziennie o g.18, są to standardowe mitingi na których grupa pracuje na programie 12 kroków.
Regularnie pojawiają się nowe osoby. Służby są kompletne. Grupa niesie posłanie w Gdyni do
przychodni na ulicy Unruga 84.
- Grupa Ostoja - Marian (Mandatariusz) – grupa zmieniła miejsce spotkań, spotyka się teraz na ulicy
Traugutta w Gdyni w sobotę o g. 10.00. Udogodnienia dla niepełnosprawnych, grupa posiada
pieczątkę. Pracują na krokach i tradycjach. Brakuje służb, brakuje frekwencji.
- Grupa Reda - Kuba (Mandatariusz) – spotyka się w każdą sobotę o 18.00 w Redzie w salce przy ulicy
Gdańskiej 3. Mitingi oparte na tradycjach, krokach, literaturze AA. Grupa ma pieczątkę. Frekwencja
zadowalająca. Pojawiają się nowicjusze. Brak rzecznika i kolportera. W lutym kończy się służba
skarbnika.
- Grupa Ogniwo – Wiesiek (Rzecznik) – grupa opiekuje się dwoma stojakami z ulotkami, jeden stoi w
MOPS, drugi w aptece. Na grupie brakuje wszystkich służb.
- Grupa Genesis – Przemek (Mandatariusz) – grupa spotyka się przy ulicy Traugutta we wtorki o
godzinie 17.30. Brak rzecznika. Na mitingu może być max 15 osób. Grupa pracuje na 12 krokach.
Nowicjusze pojawiają się często. Opiekuje się trzema stojakami z ulotkami.
- Grupa Przystań – Mieszko – wszystkie służby obsadzone, raz w miesiącu jest organizowane zebranie
sumienia grupy. Niesie posłanie do Koleczkowa do Domu Pomocy.
- Grupa Przekaż dalej – Mateusz – grupa ma obsadzoną służbę rzecznika, pozostałych służb brak.
Niska frekwencja, do 10 osób. Praca w oparciu o WK. Grupa posiada kącik literatury. Spotyka się w
każdy poniedziałek o g. 18.30 w Pucku. Miting odbywa się przy kominku.
- Grupa Zwierciadło – Marzena (cień Mandatariusza) – duże obłożenie, spotyka się w środę g.18.00
przy ulicy Traugutta w Gdyni. Są dwie salki i w razie potrzeby uruchamiana jest druga sala tak aby
sprostać wymogą sanitarnym. Służby obsadzone wszystkie.
- Grupa Uwierzyliśmy – Tomek (rzecznik) – grupa spotyka się w każdy czwartek o g. 19.00 Gdynia
Leszczynki ul Św. Mikołaja 1, przeniesiono mitingi z ulicy Portowej. Frekwencja jest między 10-15
osób. Brakuje służby kolportera i dyżurnego.
- Grupa Arka – Dorota (zastępca skarbnika) – spotykają się w poniedziałki o g. 17.30, problem ze
służbami, brak rzecznika i mandatariusza. Miting prowadzi ten kto otwiera salkę.

- Grupa Gwiazda Morza – Maciej (Mandatariusz) – spotyka się na Ujejskiego 40 w Gdyni, od 18 do
19.40 bez przerwy. Służby obsadzone. Jest pieczątka. Pojawiają się nowicjusze. Opiekują się dwoma
stojakami z ulotkami.
- Grupa Obłok – Maciej (Skarbnik) - spotyka się w piątek przy salce św. Pawła Apostoła przy ulicy
Muszyńskiego. Służb brakuje (jest tylko skarbnik). Pojawiają się nowicjusze, spotkania odbywają się o
g. 18.00. Miting trwa 2 godziny.
- Grupa Przebudzenie – Ania (Mandatariusz) – spotkania odbywają się w soboty o g. 11.00. Miting
trwa 1.5h bez przerwy. Wszystkie służby obsadzone. Prowadzi rozmowy z przychodnią celem
postawienia stojaka. Grupę odwiedzają grupy terapeutyczne. Wszystko działa prężnie i sprawnie.
- Grupa Horyzont – Kasia – spotyka się w poniedziałki o g. 18.00 frekwencja 15 osób, grupa ma
obsadzone wszystkie służby.

Sprawozdania ze służb Intergrupy:

- Łącznik ds. Aresztu Śledczego - Dominik – regularny kontakt z kierownictwem. Co miesiąc
dostarczamy nowe biuletyny. Więzienie jest na chwilę obecną dla nas zamknięte. Nie ma możliwości
przeprowadzenia żadnego mitingu ani stacjonarnego ani online. Brak zastępcy służby Dominika – z
obecnie wybranym zastępcą brak kontaktu od 1.5 roku. Dominik szuka prywatnie innego zastępcy ale
trzeba zastanowić się, kogo wysyłamy na warsztaty do Łazów (miała jechać osoba przejmująca służbę
po Dominiku).
– Łącznik ds. Internetu Intergrupy Zatoka - Adam – prosi o przesyłanie informacji dotyczących
działalności grup bezpośrednio do niego na skrzynkę, tak aby informacje dostępne w Internecie były
na bieżąco aktualizowane. Jest to odpowiedzialność służb w danych grupach aby te informacje
dostarczyć do Adama. Informacje do Adama można przekazywać za pomocą telefonu, smsa,
whatsupa, emaila.
Ostatnio spływa mniej próśb o pomoc na kontakt mailowy od cierpiących alkoholików.
- Skarbnik Intergrupy Zatoka - pieniądze zebrane na Intergrupie zostały przekazane na: literatura do
MOPS/GOPS, domena internetowa, posłanie do ośrodka Camel, wpłata do BSK zgodnie z ustaleniami
z poprzedniej Intergrupy, wpłata na Region, wpłata na 50-Lecie AA.
- Koordynator ds. niesienia posłania do ośrodków terapeutycznych – Jacek (w zastępstwie) - Tupadły jeździmy co tydzień z wyjątkiem jednej soboty, gdy spotkanie organizuje NA. Koszty dojazdów ponosi
grupa Reda. Ośrodek Camel - zamknięty i koniec misji, niestety nie udało się zastać właścicieli obiektu
by odzyskać naszą literaturę. Doszedł nowy ośrodek w Rewie - „Dobra decyzja”, otrzymaliśmy
zaproszenie do przyjazdów co tydzień. Dzwoniła terapeutka, która pracować będzie w ośrodku w
Sasinie zapowiadając, że podobny tryb będzie potrzebny w tamtym ośrodku. Spotkania/mitingi mają
ruszyć od lutego i to jest temat do przegadania czy nasza Intergrupa ma to koordynować czy
sąsiednia Intergrupa (inny powiat).
Temat ośrodka w Sasinie został odłożony do czasu przegadania go na Intergrupie Kaszubska.
- Delegat do Komisji Finansowej na Konferencje Służby Krajowej – Kasia – spotykamy się co 2
tygodnie na zoom, pracujemy nad rekomendacjami (pojawiły się 3).

- Rzecznik Rady Regionu Bałtyckiego – Jacek – w dniu 12.12.2021 jest planowane 24 zgromadzenie
Regionu Bałtyckiego AA w miejscowości Połchowo koło Redy w ośrodku Oaza. Zadaniem
zgromadzenia jest wybór kandydatów do służby krajowej, a szczególnie delegata do komisji
organizacyjnej, jak również kandydata na powiernika służby krajowej.
PIK – jako punkt informacyjno-kontaktowy – w regionie Bałtyckim istnieje taki punkt, natomiast nie
jest to punkt PIK regionu Bałtyckiego AA. Tym punktem zajmuje się Intergrupa Gdańska, mieści się w
Katolickim Centrum Trzeźwości w Gdańsku. Dyżury odbywają się raz w tygodniu.
- Telefon kontaktowy Intergrupy Zatoka – Marcin – od ostatniego sprawozdania odebrano 17
telefonów. Dwie osoby dotarły na Gwiazdę Morza, dwie na grupę Genesis. Jedna osoba przekazana
do Al – annon.
- Komisja Informacji Publicznej przy Konferencji Krajowej - Jacek – Odbyło się spotkanie ze
studentami AMW. Cykl spotkań będzie trwał nadal.
KIP współpracując z zespołem tworzącym poradnik Informacji Publicznej zwrócili uwagę na brak
ankiety dot. Informacji Publicznej. Cały czas współpracują z zespołem redakcyjnym biuletynu Zdrój,
Wieści z AA. Zakończono pracę nad programem wersji online 50 konferencji służby krajowej.
Zaczynają przygotowywać cykl warsztatów dla delegatów i służebnych na poziomie służby krajowej
przed konferencją.
- Mandatariusz Intergrupy Zatoka – Piotr – odczytał list z podziękowaniami od MOPS. Na kolejnej
Intergrupie (ostatni tydzień stycznia) odbędzie się warsztat dla Mandatariuszy. Odnośnie
koordynatora do ZK, Piotr rozmawiał z Krzyśkiem (zastępcą Dominika) i jest chętny aby objąć tą
służbę po Dominiku.
W marcu odbędą się warsztaty Tradycji, na początku lutego będzie znana dokładna data. Jest
propozycja przeprowadzenia warsztatów Wielkiej Księgi w maju, prowadzonych przez osoby z poza
naszej Intergrupy. Będzie się to wiązało z pokryciem kosztów dojazdu i noclegu dla tych osób.

Wolne wnioski:
Podjęcie decyzji o zakupie 10 stojaków na ulotki z wyprzedzeniem (celem zmniejszenia kosztów za
przesyłkę), które będą rozdysponowane wg. potrzeb w miejscach gdzie grupy będą lub niosą
posłanie.
Pojawił się pomysł o zrobieniu na Intergrupie warsztatów „o weteranach”.
Intergrupa zakupiła pieczątkę (dużą) z informacjami kontaktowymi, która jest dostępna na każdym
spotkaniu i można przybijać te dane na dowolnych materiałach informacyjnych (plakaty, ulotki).

Zakończenie spotkania Deklaracją Odpowiedzialności.

Raport sporządził Sekretarz Intergrupy
Bartek

