
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA Zatoka  

regionu Bałtyckiego z dnia 29.01.2022 

 

Rozpoczęcie spotkania modlitwą o Pogodę Ducha. 

Przedstawienie uczestników. 

Odczytanie 12 tradycji i koncepcji AA.  

Warsztaty służby Mandatariusza (prowadzący Darek). 

Wiadomości z grup: 

- Grupa „Przekaż Dalej” – Jacek (mandatariusz) – w grudniu wybrano wszystkie służby. Grupa posiada 

kominek i służbę palacza. Raz na kwartał odbywają się spikerki. Finanse są zrównoważone. Średnio na 

mitingach jest 10-12 osób. Mitingi odbywają się w poniedziałki o 18.30 przy parafii Św. Faustyny w 

Pucku. Grupa pracuje na Wielkiej Księdze i 12 krokach.  

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

kościele Franciszkanów na Sali (wcześniej było w kaplicy). Miting trwa 1.5 h bez przerwy. Wszystkie 

mitingi są otwarte. Służby obsadzone. Grupa opiekuje się Ośrodkiem Leczenia Uzależnień przy ulicy 

Reja 13, oraz stojakiem w przychodni na ulicy Legionów 7. Posłanie jest finansowane w całości z 

kapelusza grupy.  

- Grupa „Uwierzyliśmy” – Marcin (mandatariusz) – radzi sobie finansowo. Na mitingi przychodzi od 10 

do 15 osób. Pojawiają się nowicjusze. Brakuje służby kolportera. Grupa pracuje na programie 12 

kroków / 12 tradycji.  

- 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, 

frekwencja dobra. Dobrze zaopatrzona w literaturę. Służby obsadzone.   

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

Zdrowia Psychicznego (wejście od tyłu). Mitingi odbywają się we wtorki o godzinie 17.30. Na ogół 

uczestniczy w nich 15 osób. Miting roboczy grupy odbył się 4 Stycznia. Głosowano nad aktualizacją 

karty grupy. Przegłosowano wniosek o otworzenie wszystkich mitingów. Grupa boryka się z brakiem 

osoby chętnej do objęcia służby rzecznika. W związku z tym, przegłosowano wymogi jakie musi 

spełnić osoba chętna do jej objęcia: minimum 10 miesięcy trzeźwości w oparciu na pracy ze 

sponsorem i krokach.   

- Grupa „Ogniwo” – Wiesiek (rzecznik) – Środa g. 18 na ulicy Chabrowej 8a (Demptowo). Brakuje 

służb skarbnika, mandatariusza, kolportera. Na mitingi frekwencja od 6 do 8 osób. Rzadko pojawiają 

się nowe osoby. Grupa opiekuje się stojakami wystawionymi na Kartuskiej w aptece, oraz w Domu 

pomocy społecznej. Grupa pracuje na programie.   

- Grupa „Ostoja” – Marian (mandatariusz) mitingi przeniesione z Domu Pomocy na ulicę Traugutta 9 

(wejście z tyłu). Mitingi odbywają się w Soboty o godzinie 10. Jest pieczątka, dobry dojazd, niczego 

grupie nie brakuje. Frekwencja jest niska. W chwili obecnej 2 osoby prowadzą wszystkie służby. 

Grupa zaprasza do podjęcia służby.  



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

ulicy Konwaliowej w Gdyni (Witomino), wszystkie mitingi są otwarte. Służby są w komplecie. Co piątą 

sobotę odbywają się mitingi spikerskie.  

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

trwa 1.5 godziny. Ostatnio coraz więcej kobiet pojawia się na mitingach, w związku z czym podjęto 

decyzję o przywróceniu formy hybrydowej mitingu na platformie ZOOM. Grupa pracuje na 12 

krokach, 12 tradycjach, służby obsadzone. Grupa posiada kącik z literaturą, działa prężnie, kobiety 

sponsorują.  

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

tygodniu zmieniają się wszystkie służby na grupie (są kandydaci na wszystkie służby). 11 lutego 

odbywają się na grupie warsztaty służb część 1/3. Kolejne części będą się 25 lutego oraz 11 marca. 

Warsztaty są poświęcone głównie służbom AA online. Wpłaty są niskie, ale rezerwa jest.  Świetnie 

działa służba koordynatora zakładki „potrzebuję rozmowy”. 

Grupa pracuje na krokach. Nowicjusze pojawiają się regularnie.  Ostatni dotyczył tradycji 1. Grupa 

niesie też posłanie w realu, opiekuje się stojakiem w Ośrodku Zdrowia na Obłużu przy ulicy Unruga 84 

w Gdyni. Około 4 osoby z grupy pisze artykuły do biuletynów „Miting” oraz „Zdrój”. 

- Grupa „Reda” – Kuba (mandatariusz) – 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. Grupa ma pieczątkę. Frekwencja jest zadowalająca. Regularnie pojawiają się 

nowicjusze. Służby obsadzone, poza służbą rzecznika. Grupa niesie posłanie do ośrodka w Tupadłach, 

aktualnie wyjazdy zawieszone ze względu na Covid. Niesie posłanie na komisariat Policji w Redzie, do 

ośrodka zdrowia w Redzie przy ulicy Łąkowej, do MOPSu w Redzie. 12 lutego planowane jest 

spotkanie robocze przy okazji którego grupa chce obsadzić służby. W styczniu odbyła się inwentura 

grupy.  

- Grupa „Nowa Droga” – Dominik – grupa znajduje się w zakładzie karnym w Wejherowie. Dalej nie 

ma możliwości zorganizowania mitingu. Intergrupa przekazuje do grupy biuletyny AA. Mamy stały 

kontakt z kierownictwem.  

- Grupa „Pogoda Ducha” – Mariusz (mandatariusz) – Grupa spotyka się w piątki o 17:30, na ulicy 

Tatrzańskiej w Gdyni, służby obsadzone, frekwencja dobra, kącik literatury dobrze wyposażony. 

Frekwencja jest zadowalająca. Grupa pracuje na krokach i tradycjach.  

Wiadomości ze służb Intergrupy: 

– Kolporter – Mirek – Główne pozycje zakupywane w roku 2021: „Wielka Księga”, „Życie w 

trzeźwości” i „Codzienne refleksje”, oraz broszurki z pakietu startowego dla nowicjusza. Mirek zwraca 

uwagę na nowy cennik książek. Cennik zawiera tylko aktualnie dostępne książki i jest aktualizowany 

na bieżąco. Ceny biuletynów poszły mocno do góry.  

Intergrupa posiada materiały multimedialne (płyta DVD Bill W. omawia 12kroków i 12 tradycji), 

niebawem nie będzie co z nimi zrobić, bo wychodzą z użycia. Jest propozycja przekazania ich w 

ramach niesienia posłania.  

–  Koordynator ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych  –  Dominik – nadal nie mamy wejścia do 

więzienia. Minimum raz w miesiącu dowożone są biuletyny do więzienia. Na warsztaty w Łazach 

zaproszono kierownika więzienia.   



–  Skarbnik  –  Michał –  zakupiono stojaki do ulotek. Część z nich rozdano już celem niesienia 

posłania w ośrodkach zdrowienia. Sześć stojaków nadal jest dostępnych u Michała. Nadwyżkę 

finansową przekazano zgodnie z ustaleniami do BSK, na Region i 50 AA w Polsce.   

–  Opiekun telefonu Intergrupy – Marcin – telefon dzwonił 25 razy. Duża fala telefonów 2-3 stycznia, 

dzwonił cały dzień. Dzwonili ludzie z postanowieniami noworocznymi, niezbyt chętni do kontaktu z 

G12. Po 3 stycznia telefon ucichł. Skontaktowała się z nami Pani Barbara Ch., pracująca w Centrum 

Integracji Społecznej w Gdyni, była bardzo zainteresowana tym jak funkcjonuje wspólnota, jak 

wygląda miting, czym się znajdujemy. Dotarła na grupę Gwiazda Morza.  

– Delegat Regionu Bałtyckiego na Konferencję Krajową w Komisji Informacji Publicznej – Jacek  – W 

ostatnią niedzielę odbył się warsztat poświęcony służbie delegata. Dyskutowano na temat 

„branżowości”, w jaki sposób może ona ograniczać służbę.  

Rada powierników wystosowana list do grup. Cały czas są rozsyłane informacje dotyczące wszelkich 

zmian cen oraz działania Biura Służby Krajowej.  

W imieniu wszystkich delegatów zwraca się do mandatariuszy o pochylenie się nad rekomendacjami. 

Pierwsza dotyczy wydań e-booków, druga dotyczy wydania ulotki dla służb mundurowych, trzecia 

dotyczy wydania ulotki „Słowo Bóg”.  

- Przedstawiciel Intergrupy Zatoka do Rady Regionu Bałtycki– Maria  –  24 Grudnia odbyło się 

zebranie Rady Regionu Bałtyckiego, na którym przeprowadzono wybory, na których wybrano:  

- Małgorzatę S. z Intergrupy Gdańskiej na Delegata Regionu Bałtyckiego na KSK do Komisji 

Organizacyjnej.  

- Jacka K. – kandydata Regionu Bałtyckiego na powiernika klasy B.  

- Krzysztofa K. – również na powiernika klasy B z Regionu Bałtyckiego. 

Przegłosowane zostały wnioski: Terminarz spotkań Rady Regionu (będą się odbywały 13.02, 08.05, 

21.08, 23.10 oraz 12.11 – który będzie zgromadzeniem wyborczym Regionu). Przyjęto też wniosek 

odnośnie organizacji „Regionalnych Warsztatów Rzeczników” oraz powołania do tego celu 

odpowiedniej komisji. Zmieniono również nazwę służby „Koordynatora ds. Internetu” na „Łącznika 

ds. Internetu”.  

Wnioski ze sprawozdań z Intergrup: Po chaosie związanym z okresem pandemicznym, Intergrupy 

zaczynają normalnie funkcjonować.  

W Gdańsku powstał Punkt Informacyjny. Intergrupa opiekuje się tym punktem wspólnie z Regionem.  

15 Stycznia 2022 zebrała się Komisja Nominacyjna i podjęła decyzję o wyborze Kandydata na 

powiernika (został z nim Krzysiek z Gdańska).  

– Łącznik ds. Internetu – Adam – apeluje do grup o przekazywanie informacji z działalności grup. 

Pojawiła się jedna osoba, która zostawiła swój kontakt przez e-mail i została zaopiekowana przez 

grupę G12.   

– Jacek – sprawozdanie z niesienia posłania bezdomnym: Spotkanie się odbyło 25 stycznia 2022. 

Zgłosiło się kilka osób chętnych do tego spotkania (głównie z poza Gdyni). Jesteśmy zaproszeni (przez 

przedstawicieli wspólnoty religijnej) do dalszego niesienia posłania, we wtorki przy okazji wydawania 

ciepłych posiłków bezdomnym, na ulicy Portowej w Gdyni przy salce Redemptorystów o godzinie 16. 



Prośba o zastanowienie się na kolejne spotkanie Intergrupy, czy uda się stworzyć zespół osób, który 

takimi spotkaniami się zaopiekuje.  

Głosowania: 

1. Wybór kandydata na Łącznika ds. Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych – swoją 

kandydaturę przedstawił Krzysiek. Zaproponował również stworzenie zespołu osób chętnych 

do niesienia posłania do ZK. Odpowiedział na wszystkie pytania.  

Kandydatura została przegłosowana wymaganą większością głosów. 

2. Zaproszenie Sidney z Krakowa jako trzeciego spikera warsztaty Wielkiej Księgi organizowane 

przez Intergrupę Zatoka (w terminie „do ustalenia”) oraz ewentualne pokrycie kosztów z tym 

związanych.  

Wniosek został przegłosowany wymaganą większością głosów. 

3. Decyzja w sprawie aktualizacji karty Intergrupy. W chwili obecnej nie podjęto decyzji, ze 

względu na brak zapoznania się z tym dokumentem przez mandatariuszy grup. Dokument 

będzie przekazany w PDFie do mandatariuszy przez Whatsupa. Na następnej Intergrupie 

odbędzie się ostateczne głosowanie w tej sprawie. Nie zapoznanie się z dokumentem na 

następne spotkanie będzie osobistą odpowiedzialnością każdego z mandatariuszy.  

 

Informacje: 

W każdą pierwszą środę miesiąca odbywa się na platformie Zoom spotkanie osób pragnących służyć 

w Regionie Bałtyckim.  

Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się 26 marca 2022.  

Zakończenie spotkania Deklaracją Odpowiedzialności.  

 

 

Raport sporządził Sekretarz Intergrupy 

Bartek 

 

 

 

 

  


