
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA Zatoka  

regionu Bałtyckiego z dnia 10.12.2022 

 

Rozpoczęcie spotkania modlitwą o Pogodę Ducha. 

Odczytanie 12 koncepcji AA, przedstawienie uczestników. 

Basia przedstawiła sprawozdanie z warsztatów Rzeczników w Krasnobrodzie, uczestnicy spotkania 

podzielili się doświadczeniem w służbie rzecznika, odczytanie pytań do Inwentury Koncepcji AA dla 

Służb (grup, Intergrup, służby krajowej). 

Wybory do służb: Kolporter oraz Koordynator G12. 

Wiadomości z grup: 

- Grupa „Przekaż Dalej” Puck – Patryk (mandatariusz) – Mitingi w poniedziałki o 18.30. Niewielu 

nowicjuszy, jest literatura, w salce jest raczej zimno pomimo grzania kominkiem. Grupa pracuje na 

literaturze. Służby obsadzone w całości. Jest pieczątka.  

- Grupa „Przebudzenie” – Marcin (mandatariusz) – Miting w Soboty o 11.00 na Witominie na ulicy 

Konwaliowej, budynek kościoła, wejście od tyłu. Brak usprawnień dla osób niepełnosprawnych. W 

salce jest zimno. Frekwencja różna, czasem pełna sala, czasem kilka osób. Główne służby obsadzone.  

Mitingi trwają godzinę bez przerwy, wszystkie są otwarte, każdy piąty jest mitingiem spikerskim.   

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

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

mandatariusz i rzecznik. Brak udogodnień dla niepełnosprawnych. Grupa posiada pieczątkę. Gwiazda 

Morza niesie posłanie na Reja 13. Często się zdarza, że po spotkaniu w ośrodku nowicjusze z tych 

ośrodków pojawiają się na mitingu. Kończy się służba rzecznika i skarbnika.  

- Grupa „Uwierzyliśmy” –  grupa spotyka się w czwartki, miting trwa godzinę. Grupa ma wakat 

skarbnika, rzecznika i kolportera. Frekwencja jest dość dobra. Brak udogodnień dla 

niepełnosprawnych. Grupa pracuje na 12 krokach i na literaturze.  

- Grupa „Kosakowo” – Krzysiek (rzecznik) – grupa spotyka się w każdy poniedziałek od 18 do 20 w 

Kossakowie ul. Żeromskiego 77, działa na programie 12 kroków 12 tradycji. Nowicjuszy raczej brak. 

Ze służb jest rzecznik i skarbniczka, pozostałe wakaty wolne. Grupa niesie posłanie w ośrodkach w 

Rewie i Tupadłach. Grupa prosi o pomoc w zakresie informacji publicznej, nosi się z zamiarem 

rozmowy z Urzędem Gminy w sprawach wspólnoty.  

- Grupa „Świt” – Leszek (mandatariusz) – mitingi w środy o g. 18.00 Dąbrowskiego 26 w Rumii 

(okrąglak) w salce przy kościele. Grupa niesie posłanie do ośrodków terapeutycznych. Obecnie grupa 

ma wakat w służbie rzecznika.   

- Grupa „Przystań” – Mariusz (zastępca mandatariusz) –  mitingi w środy o g. 18.00 na Źródle Marii, 

przy Karwinach w salce katechetycznej. Jest ciepło. Służby obsadzone. Grupa niesie posłanie do 

Domu pomocy społecznej w Koleczkowie. Grupa ma służbę „opiekuna nowicjusza”, który po jego 

wprowadzeniu pomaga mu w postawieniu pierwszych kroków we wspólnocie AA.  



- Grupa „Arka” – Dorota (skarbnik) – Grupa działa w Gdyni na ulicy Traugutta, miting odbywa się w 

poniedziałek 17.30. Miting trwa do 19.30 z przerwą. Wakat kolportera jest wolny, pozostałe służby 

są. Coraz więcej osób przychodzi na mitingi (ponad 10).   

- Grupa „Ogniwo” – Grupa działa przy ul. Chabrowa 8 w Gdyni, w każdą środa g. 18 odbywa się 

miting. Grupa ma pieczątkę. Posiada wolny wakat mandatariusza. Frekwencja od 6 do 10 osób.  

- Grupa „Ostoja” –  Na grupie wytworzył się trzon sumienia grupy, na najbliższym spotkaniu odbędzie 

się rozmowa na temat rozproszenia służb pomiędzy osoby chętne. Mitingi odbywają się w sobotę o 

godzinie 10. Grupa działa zgodnie z tradycjami, pracuje na krokach.   

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

ulicy Traugutta. Miting trwa 1.5 godziny, wszystkie mitingi są zamknięte i są przeznaczone jedynie dla 

kobiet. Grupa pracuje na 12 krokach, 12 tradycjach. Grupa posiada kącik z literaturą, działa prężnie, 

kobiety sponsorują. Bardzo często przychodzą nowicjuszki. Niesie posłanie do ośrodków w Tupadłach 

i Rewie.  

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

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

18.00 do 20.00. W piątki są mitingi dedykowane kobietom. W pierwsze dwie soboty miesiąca 

odbywają się warsztaty kroków. W dwie ostatnie soboty miesiąca odbywają się warsztaty tradycji. 

Ostatnia niedziela miesiąca jest to miting sumienia grupy. Grupa pracuje na krokach. Nowicjusze 

pojawiają się regularnie. Służby są kompletne. Jest służba witającego. Grupa ma zakładkę z 

telefonami do osób chętnych do rozmowy.  

- 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. Służby obsadzone. Akcja plakatowania Redy została przełożona na kwiecień ze względu 

na warunki pogodowe. Każda pierwsza sobota miesiąca jest mitingiem spikerskim, następnym 

spikerem będzie Artur z Olsztyna. Frekwencja jest wzrostowa. Grupa ma służbę witacza. Jest 

pieczątka. Grupa opiekuje się niesieniem posłania do Tupadeł, MOPS Reda, Polica Reda.   

Wiadomości ze służb Intergrupy:  

– Sekretarz – Bartek – podziękowania dla Leszka oraz Basi za pomoc w sporządzaniu sprawozdań ze 

spotkań Intergrupy podczas nieobecności.  

– Reprezentant Intergrupy w Radzie Regionu – Dominik – podzielił się doświadczeniem w ramach 

informacji publicznej, służby G12 oraz 5 tradycji + 12 kroku. Przedstawił sprawozdanie ze 

zgromadzenia wyborczego służb z 20 listopada. Na spotkaniu zostały wybrane nowe służby: Rzecznik: 

Kasia z Intergrupy Kociewie, Sekretarz: Marcin z Intergrupy Kaszubskiej, Łącznik do spraw 

internetowych: Tomek z Intergrupy Gdańskiej, Skarbnik: Maria z Intergrupy Zatoka, Delegatem: 

Tadeusz z Intergrupy Kaszubskiej. Kolejne spotkanie Rady Regionu odbędzie się 15 stycznia na grupie 

Barka w Gdańsku (Osowa).  

– Koordynator ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – Krzysztof – mamy zielone światło na 

wejście do ZK, w poniedziałek będą ustalone terminy wejść do końca Lutego.  

– Skarbnik – Michał – Stan kasy jest poprawny. Środki zostały rozdzielone zgodnie z ustaleniami. 

Zabezpieczono fundusze na warsztaty „Kobiety w AA”.  



– Koordynator G12 – Kuba – telefon dzwonił kilkanaście razy. Głównie pojawiają się pytania o to 

gdzie jest miting lub czy miting w danym miejscu się odbywa. Kuba zachęca do działania w kroku 12 

przez grupę whatsup, ulotki czy niesienie posłania na zewnątrz.   

 

Postanowienia ogólne: 

Terminy kolejnych spotkań Intergrupy Zatoka: 28 styczeń, 25 marzec, 22 kwiecień, 24 czerwiec, 22 

lipiec, 23 wrzesień, 28 październik, 16 grudzień. Zgromadzenie wyborcze odbędzie się 26 listopada. 

Wybór Koordynatora G12 – swoją kandydaturę zgłosił Kuba z grupy „Reda”. Został wybrany 

wymaganą ilością głosów.   

Wybór Kolportera Intergrupy Zatoka – swoją kandydaturę zgłosił Tomek z grupy „Uwierzyliśmy” z 

Gdyni. Został wybrany wymaganą ilością głosów.   

Ustalono, że z kartkami urodzinowymi na rocznice grup udadzą się: 

– Dorota – na grupę Spikerska w Gdyni  

– Kuba – na grupę Świt w Rumii 

– Bartek – na grupę Przystań w Pucku 

– Basia – na grupę Potok 

 

Zakończenie spotkania Deklaracją Odpowiedzialności.   

Raport sporządził Sekretarz Intergrupy 

Bartek 

 

 

 

 

  


