Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA Zatoka
regionu Bałtyckiego z dnia 26.03.2022
Rozpoczęcie spotkania modlitwą o Pogodę Ducha.
Przedstawienie uczestników.
Odczytanie 12 tradycji i koncepcji AA.
Warsztat: Pytania i rekomendacje do 50 Konferencji Służb Krajowych.
Wiadomości z grup:
- Grupa „Przystań” – Mieszko – Miting skrócony do 1.5h, bez przerwy. Wszystkie służby obsadzone.
Zarządca obiektu chce podwyższenia opłaty za salkę. Rzecznik grupy będzie negocjować opłatę.
- Grupa „Przekaż Dalej” – Mateusz – Grupa pracuje na Wielkiej Księdze, na 12 krokach. Mitingi
odbywają się w poniedziałki o 18.30 przy parafii Św. Faustyny w Pucku. Frekwencja 10-12 osób.
Brakuje służby rzecznika i mandatariusza.
- Grupa „Gwiazda Morza” – Maciej (mandatariusz) – grupa spotyka się w Gdyni na Ujejskiego 40 przy
kościele Franciszkanów na Sali. Miting trwa 1.5 h bez przerwy. Wszystkie mitingi są otwarte, pracuje
na 12 krokach, 12 tradycjach. Pieczątka jest. Służby obsadzone. Przychodzą nowicjusze. 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) – grupa spotyka się na Mikołaja 1 w Gdyni. Rozrasta
się, przychodzi coraz więcej nowicjuszy. W grupie obsadzona została służba kolportera.
- Grupa „Genesis” – Marcin (skarbnik) – grupa spotyka się na Traugutta 9 w Gdyni, w salce Centrum
Zdrowia Psychicznego (wejście od tyłu), wszystkie mitingi są mitingami otwartymi. Mitingi odbywają
się we wtorki o godzinie 17.30, bez przerwy. Nie ma już limitów osób w salce. Prawie na każdymi
mitingu pojawiają się nowicjusze. Grupa niesie posłanie w postaci opieki nad stojakami z ulotkami:
NZOZ przy Sucharskiego 2, Przychodnia zdrowia psychicznego na Traugutta 9 oraz Apteka na ulicy
Cechowej 2. Grupa pracuje na tradycjach i krokach. Każdy nowicjusz otrzymuje pakiet broszur.
- Grupa „Ogniwo” – Zbyszek – Środa g. 18 na ulicy Chabrowej 8a (Demptowo). W grupie na „już”
potrzebny jest mandatariusz. 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. Posiada kącik literatury. Niska
frekwencja. Grupa boryka się z brakiem chętnych do służby.
- Grupa „Obłok” – Zbyszek (mandatariusz) – grupa spotyka się w piątek o 18.00, przy ulicy Stanisława
Mieszkowskiego 2, w salce parafialnej obok kościoła św. Pawła Apostoła w dzielnicy Pogórze Górne w
Gdyni. Miting trwa 2h z przerwą. Frekwencja około 10 osób.
- Grupa „Kosakowo” – Bożena (skarbnik) – spotyka się w poniedziałek g. 18.00. Miting trwa 2h z
przerwą. Pracuje na 12 Krokach / 12 Tradycjach. Posiada kącik literatury. Koszt za opłatę salki został
podniesiony. Grupa boryka się z brakiem służb (brak rzecznika i mandatariusza). Frekwencja około 10
osób.
- Grupa „Atol” – Heniek – podczas pandemii grupa praktycznie się rozpadła, wielu starych stałych
bywalców odeszło i już nie pojawia się na mitingach. Brakuje służb. Docierają nowicjusze.

- Grupa „Przebudzenie” – Marzena (mandatariusz) – mitingi odbywają się w sobotę od godziny 11
przy ulicy Konwaliowej w Gdyni (Witomino), wszystkie mitingi są otwarte. Mitingi trwają 1.5h.
Posiada kącik literatury, pieczątkę. Służby są w komplecie. Pracuje na krokach i tradycjach.
- Grupa „Zwierciadło” – Ewa (rzecznik) – grupa „kobieca”, spotyka się na Traugutta co środę o 18.00,
miting trwa 1.5 godziny. Pracuje na krokach i tradycjach. Posiada kącik czytelniczy. Nie ma służby
mandatariusza. Mitingi są prowadzone w formie hybrydowej (w realu oraz online na platformie
Zoom). Miting trwa około 1.5h. Nowicjusze dostają pakiet nowicjusza.
- Grupa online „AA Katowice” – Norbert (mandatariusz) – pracuje na krokach i tradycjach. Mitingi
odbywają się codziennie, od 18 do 20. W sobotę są mitingi spikerskie, w niedziele na mitingach
czytana jest literatura AA. Służby obsadzone wraz z zastępcami rzecznika i kolportera. Pieniądze z
kapelusza przekazywane są na Intergrupę i Plan Urodzinowy. Raz w miesiącu organizowane są
warsztaty.
- 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. Wszystkie mitingi otwarte. Grupa niesie posłanie do ośrodka w
Tupadłach. Niesie posłanie na komisariat Policji w Redzie, do ośrodka zdrowia w Redzie przy ulicy
Łąkowej, do MOPSu w Redzie. Pojawiają się nowicjusze. 9 kwietnia odbędzie się spotkanie robocze
grupy, miting będzie skrócony do 1h 15min. Został wybrany rzecznik grupy. Z inicjatywy grupy kwota
opłata za salkę została zwiększona.
- Grupa „Świt” – Leszek (mandatariusz) – grupa spotyka się w każdą środę o 18.00 w Rumii. Miting
trwa 2h z przerwą. Wszystkie mitingi są otwarte. Przychodzą nowicjusze, jest kącik literatury. W
każdą piątą środę miesiąca odbywają się mitingi spikerskie. Grupa niesie posłanie w postaci
finansowania ulotek do MOPS w Wejherowie. Grupa ma pieczątkę.
- 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, miting trwa 2h. Frekwencja jest zadowalająca. Grupa pracuje na krokach i
tradycjach. Jest pieczątka. Brakuje służby skarbnika.
- Grupa „Portowa nadzieja” – Krzysiek – nowo powstała grupa, niesie posłanie dla bezdomnych.
Grupa zrobiła 500 wizytówek, postawiła stojak w miejscu gdzie bezdomni przychodzą po posiłek.
Grupa zaprasza do kontaktu osoby chętne do pomocy (można zgłaszać się do Krzyśka lub Macieja).
Działanie grupy na chwilę obecną wygląda następująco: Spotyka się co tydzień na ulicy Portowej w
Gdyni o godzinie 16.00. Na początku jest krótka modlitwa odmawiana przez księdza, następnie
alkoholicy dzielą się krótko doświadczeniem. Później alkoholicy wychodzą na zewnątrz, przy stołach z
jedzeniem i czekają na osoby chętne do kontaktu. W śród bezdomnych jest bardzo dużo osób
będących pod wpływem alkoholu, są osoby, które spożywają też alkohol na miejscu, będące w
kiepskim stanie.
Spotkanie trwa około 1h.

Wiadomości ze służb Intergrupy:
– Kolporter – Mirek – odpowiedź na pytanie dotyczące nieodpłatnego udostępniania naszej
literatury: „Wszelkie prawa zastrzeżone”, udostępnianie materiałów jest więc łamanie prawa, chyba,
że autor wskaże inaczej, z wyłączeniem udostępnienia części dzieła, które podlega prawu cytatu.
Łamanie praw autorskich jest też nieuczciwe (czyli sprzeczne z programem zdrowienia). WK. Str. 578
„Gotowość, uczciwość i otwartość umysłu są koniecznymi warunkami powrotu do zdrowia. Nie
można ich niczym zastąpić.”

Nieodpłatne kopiowanie i udostępnianie literatury jest to łamaniem tradycji 1, gdyż dbam o swoje
własne dobro a nie liczy się nasze wspólne.
Jest to również złamanie tradycji 5, gdyż okrada wspólnotę ze środków ze sprzedaży, które mogłyby
być wykorzystane do pomocy alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
Jest łamaniem tradycji 7,12, gdyż zakup literatury jest formą jej spełnienia.
– Koordynator ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – Dominik – po powrocie z warsztatów
w Łazach, odbędzie się warsztat lokalny na Intergrupie (termin do ustalenia). W związku ze zmianą
zakwaterowania, koszty wyjazdu Dominika i Krzyśka na warsztaty wzrósł. Nie udało się zaprosić
nikogo z profesjonalistów ZK do uczestnictwa w warsztatach. Do kwietnia nie ma wejścia do ZK.
Służbę obejmuje Krzysiek, Dominik przekaże mu pieniądze na niesienie posłania.
– Skarbnik – Michał – Nadwyżkę finansową przekazano zgodnie z ustaleniami do BSK, na Region i
50 AA w Polsce. Ze środków Intergrupy zostały pokryte koszty operacyjne (salka, telefon, dojazd
spikerów i inne koszty).
– Reprezentant do Rady Regionu Bałtyckiego – Stanisław – 13 Lutego odbyło się spotkanie Rady
Regionu. Uzgodniono wydatki służb na rok 2022. Przedstawiono kandydatów do Rady Regionu
Bałtyckiego na 25 zgromadzenie wyborcze (Darek z Żuław, Marcin z Intergrupy Kaszubskiej, Waldek z
Żuław, Tomek z Intergrupy gdańskiej, Kasia z Kociewia oraz Maja). Omówiono sprawy organizacyjne
warsztatów łączników internetowych i dyżurnych online.
Następne spotkanie 8 maja 2022 roku.
– Opiekun telefonu Intergrupy – Marcin – telefon czynny od 10 do 20 każdego dnia. Od ostatniego
spotkania Intergrupy dzwonił 20 razy. Kilka osób prosiło o kontakt z G12. Padało pytanie o pieczątki
na grupach w Wejherowie. Dzwoni dużo osób w imieniu uzależnionych, w takim przypadku Marcin
zachęca samych uzależnionych do kontaktu.
Czasem pojawiają się zgłoszenia z samym imieniem i numerem telefonu (szczególnie z formularza
internetowego), z tego wynikają pewne nieporozumienia, na przykład jedno zgłoszenie dotyczyło
nastolatki która uciekła z domu a jej mama wpisała numer w nasz formularz. Trzeba mieć to na
uwadze podczas oddzwaniania do takiej osoby i nie wychodzenia poza nasze kompetencje w ramach
tradycji i kroków.
- Piotr – rzecznik Intergrupy – odbyły się warsztaty tradycji (1-4). W maju planowane są warsztaty
Wielkiej Księgi, czekamy na potwierdzenie miejsca. Koszty wzrosną, ale będzie dodatkowa
akredytacja. ZIP, podjęto próbę opieki nad MOPS we Władysławowie grupie Bliza, na chwilę obecną
MOPS jest zajęty sprawami uchodźców z Ukrainy, więc temat jest w toku.

W czerwcu kończy się kadencja służby Piotra, jest propozycja żeby na następnym spotkaniu
Intergrupy zrobić wybory następcy rzecznika.
- Zespół Informacji Publicznej – Dominik – był w kilku miejscach w Gdyni z wywiadem. Wynika z
niego, że ludzie nie mają pojęcia o Anonimowych Alkoholikach. Jest zespół przy Intergrupie Zatoka i
Dominik gorąco apeluje o działanie, chętnie pomoże w zakresie podzielenia się doświadczeniem.
Zbyszek zaproponował spotkanie w „Koalicji dla Gdyni” w którym uczestniczył kiedyś z ramienia DDA,
na tym spotkaniu są różne służby (Policja, MOPS) i można jednocześnie przekazać im informacje o AA
jeżeli chodzi o Gdyni. Kasia poinformowała, że Koalicja spotyka się cały czas tylko na razie na
platformie Zoom.
– Łącznik ds. Internetu – Adam – w ostatnich 3 miesiącach na email Intergrupy wpłynęło 12 zapytań.
Dwie osoby zostały zaopiekowane przez G12. Wszystkie osoby otrzymały wykaz mitingów i sposób
kontaktu z G12. Wszystkie grupy jeżeli mają jakiekolwiek informacje, którymi chciałyby się podzielić
proszone są o kontakt.
– Jacek – Delegat Regionu Bałtyckiego na Konferencję Służby Krajowej – w kwietniu odbędzie się
wyjazd do Szczyrku na 50 Konferencję. Dnia 28 lutego odbyło się spotkanie z delegatami narodowymi
na platformie Zoom. Jacek zdementował plotki o pojawieniu się „wielkich zmian” w 5 wydaniu WK.
Zmiany jakie zostaną wprowadzone będą dotyczyły jedynie historii osobistych, które są weryfikowane
i w razie potrzeby zmieniane. Będą też drobne zmiany w części opisowej 12/12.
Jacek cały czas pracuje w zespole przygotowującym 50 Konferencję Służby Krajowej. Efekty tych prac
można zobaczyć na stronie 50 KSK (do pobrania program i inne materiały).
– Kasia – Delegat Regionu Bałtyckiego na Konferencję Służby Krajowej (Komisja Finansowa) – 27
marca odbędzie się spotkanie organizacyjne KSK na platformie Zoom.
Uczestniczy w zespole Zlotu Radości „Regionu Bałtyckiego”. Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy
Sosnówka, ul. Górna 55, 83-322 Zgorzałe. Cały ośrodek będzie przeznaczony jedynie dla uczestników
zlotu AA. Organizacja zlotu będzie finansowana przez Intergrupę Zatoka (zgodnie z decyzją podjętą na
konferencji regionalnej). Ulotki są gotowe i kolportowane na grupy. Całkowity koszt uczestnictwa 280
zł + koszty organizacyjne. Pobyt rozpoczyna się od piątku (02 Września 2022) od godziny 16 (ognisko),
kończy się w niedzielę (04 Września 2022) – obiadem. W cenie są rowery wodne i kajaki (można
popłynąć na wyspę). Miejsce jest bardzo malownicze, dużo lasów, jezioro, blisko Szymbark, ogród
botaniczny.
Planowane są: zabawy, koszykówka, dyskoteka, mitingi. Pełna dowolność wyboru aktywności
uczestników.
Potrzebne są osoby chętne do pomocy w organizacji zlotu (organizacja zabaw, gimnastyki,
akredytacja itp.) Chętnych prosimy o kontakt: Kasia W. 790 735 533, Kasia 510 810 433, Jacek K. 784
782 932.
Sprawy bieżące Intergrupy Zatoka:
We wrześniu kończy się kadencja kolportera Intergrupy. Należy wybrać reprezentantów Intergrupy
do Regionu, trzeba ich wybrać maksymalnie w okolicy września/października.
Marcin zgłosił swoją propozycję na zastępcę rzecznika, przy jednoczesnym pełnieniu funkcji Opiekuna
Telefonu G12 do końca kadencji. Pojawiła się propozycja przekształcenia Opiekuna Telefonu G12 w
formalną służbę mandatową Koordynatora G12 (do przegłosowania na następnej Intergrupie).

Na następnym posiedzeniu Intergrupy, będziemy zastanawiać się, czy korzystać z Karty Intergrupy,
czy przyjąć inną formę działania.
Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się 23 kwietnia 2022.
Zakończenie spotkania Deklaracją Odpowiedzialności.
Raport sporządził Sekretarz Intergrupy
Bartek

