
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA Zatoka  

regionu Bałtyckiego z dnia 28.01.2023 

 

Rozpoczęcie spotkania modlitwą o Pogodę Ducha. 

Odczytanie 12 koncepcji AA, przedstawienie uczestników. 

Warsztaty z zakresu niesienia posłania dla członków grupy G12 – prowadzący Dominik 

Wybory do służb: Koordynator niesienia posłania do ośrodków terapeutycznych.  

Wiadomości z grup: 

- Grupa „Przekaż Dalej” Puck – Mateusz (rzecznik) – Mitingi w poniedziałki o 18.30. Miting trwa 2h z 

przerwą. Grupa pracuje na programie. Jest pieczątka oraz dobry dostęp dla niepełnosprawnych. 

- Grupa „Obłok” – Zbyszek (mandatariusz) – Frekwencja niewielka. Problem z ogrzewaniem został 

rozwiązany – na mitingach jest ciepło. Wakat rzecznika jest wolny.  

- Grupa „Genesis” – Wiesiek (w zastępstwie) – Grupa spotyka się we wtorek o godzinie 17.30 Miting 

trwa do godziny 19.00 bez przerwy. Pracuje na WK i 12/12. 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 ma plany z wyjściem z posłaniem na zewnątrz, zamówiła nową pieczątkę.    

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

kościele Franciszkanów na Sali (wcześniej było w kaplicy) w czwartki, wejście od biura parafialnego 

schodami w dół. Ze służb jest obsadzony mandatariusz i rzecznik. Brak udogodnień dla 

niepełnosprawnych. Grupa posiada pieczątkę. Gwiazda Morza niesie posłanie na Reja 13 (stojak + 

spotkania), przychodnia na ulicy Legionów 67 (stojak). Wolny wakat: zastępca rzecznika i zastępca 

skarbnika.  

- Grupa „Uwierzyliśmy” – Mirosław (mandatariusz) grupa spotyka się w czwartki o g.19.00, miting 

trwa godzinę. Grupa posiada wszystkie służby. Grupa pracuje na 12 krokach i na literaturze. 

Przybywają nowicjusze.  

- Grupa „Spikerska” – Marian (bez służby) – na mitingi przychodzi komplet alkoholików, a na grupie 

nie ma żadnych służb. Mitingi odbywają się w niedzielę o g.10.00 ul. Traugutta 9 Gdynia, budynek 

MOPSu wejście z tyłu budynku. 

- 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.  Wolne wakaty 

mandatariusza i kolportera, niedługo kończy się służba skarbnika. Grupa niesie posłanie w ośrodkach 

w Rewie i Tupadłach.  

- Grupa „Męski miting” (online) – Wojtek (mandatariusz) – Grupa prowadzi spotkania online na 

platformie zoom. Mitingi są otwarte, pomimo nazwy grupa akceptuje zarówno kobiety jak i 



mężczyzn. Atmosfera na mitingach luźna, „męska”. Dane do logowania będą dostępne na stronie 

Intergrupy Zatoka.   

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

(okrąglak) w salce przy kościele. Grupa pracuje na programie. Posiada kącik literatury. Frekwencja 20-

30 osób. Członkowie niosą posłanie do ośrodków terapeutycznych. Obecnie grupa ma wakat w 

służbie rzecznika i kolportera.   

- Grupa „Przystań” – Mieszko (mandatariusz) –  miting trwa 1.15h bez przerwy co zwiększyło 

frekwencję. Frekwencja między 15-20 osób. Wakat skarbnika czeka na obsadzenie. Raz w miesiącu 

odbywa się spotkanie sumienia grupy. Na grupie można objąć miesięczne: witającego, kawowego, 

opiekuna nowicjusza na mitingów. Grupa niesie posłanie w Koleczkowie, jednak z powodu trudnego 

dostępu do ośrodka grupa będzie za miesiąc głosować o zaprzestanie tych działań. Grupa zamiast 

tego chce podjąć się plakatowania okolicy, działań w G12, i posłaniach do ośrodka w Tupadłach. 

- Grupa „Arka” – Andrzej (mandatariusz) – Grupa działa w Gdyni na ulicy Traugutta, miting odbywa 

się w poniedziałek 17.30. Miting trwa do 19.30 z przerwą. Grupa ma wszystkie służby obsadzone. 

Frekwencja 10-14 osób. Grupa pracuje na krokach i tradycjach. 

- Grupa „Ogniwo” – Zbyszek (rzecznik) – Grupa działa przy ul. Chabrowa 8 w Gdyni, w każdą środa g. 

18 odbywa się miting. Grupa ma pieczątkę. Posiada wolny wakat mandatariusza i kolportera. Grupa 

pracuje na 12 krokach i 12 tradycjach. 

- Grupa „Ostoja” –  Marek (rzecznik) – Frekwencja 8-10 osób. Do wyboru nowych służb grupa 

przymierza się w następnym miesiącu. Pracuje na 12 krokach. Mitingi odbywają się w sobotę o 

g.10.00.    

- Grupa „Zwierciadło” – Monika (w zastępstwie Doroty) – 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. Pojawiła się potrzeba mitingów z możliwością wejścia z dziećmi.  

- Grupa online „AA Katowice” – Monika (mandatariusz) – frekwencja 90-100 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 (oraz dyżury).  

- Grupa „Reda” – Konrad (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. Wolny wakat skarbnika. Akcja plakatowania Redy została przełożona na kwiecień ze 

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

następnym spikerem będzie Arek z Ostrudy. Frekwencja około 30 osób. Jest pieczątka. Grupa 

opiekuje się niesieniem posłania do Tupadeł, MOPS Reda, Polica Reda, w planach kolejna 

przychodnia (rozmowy trwają).  

Za 2 tygodnie grupa planuje spotkanie online na którym poruszony będzie temat pytań do 51 KSK.    



- Grupa „Atol” – Heniek (mandatariusz) – grupa spotyka się w czwartki o 18. Miting 2h z przerwą. 

Służby obsadzone poza kolporterem, nie ma warunków przechowywania literatury. 

- Grupa „Potok” – Robert (rzecznik) – wakaty do obsadzenia : mandatariusz i kolporter. Grupa 

posiada skromny kącik literatury. Frekwencja od 10-20 osób. Grupa spotyka się w niedzielę o g.17.00, 

miting trwa 2h z przerwą. Na następną niedzielę zaplanowany jest miting roboczy sumienia grupy. 

- Grupa „Pogoda Ducha” – Zbyszek – grupa spotyka się w piątek o 17.30 na ulicy Tatrzańskiej w 

Gdyni. Miting trwa 2h z przerwą 15 min. Działa prężnie, obfituje w nowicjuszy. Do obsadzenia 

warsztaty mandatariusza i rzecznika. Grupa działa w oparciu o WK, działa na krokach i tradycjach.  

- Grupa „Horyzont” – Leszek (zastępca rzecznika) + Ela (mandatariusz) – mitingi w każdy poniedziałek 

o 18 – 19.30 bez przerwy na Leszczynkach w domu parafialnym przy kościele. Każdy ostatni miting 

jest mitingiem otwartym. Grupa ma kącik literatury i pieczątkę. Działa w oparciu o WK, praca zgodnie 

z krokami i tradycjami. Na grupie pojawiają się nowicjusze. Wolny wakat : kolporter. 

Wiadomości ze służb Intergrupy:  

- Jacek - Komisja Informacji Publicznej – podzielił się informacjami nt. ostatniego spotkania IP w 

MOPS Gdynia. Po spotkaniu chęć współpracy MOPS z AA wzrosła, wszyscy pracownicy byli mile 

zaskoczeni tym co jako zespół zaprezentowaliśmy. Jacek przypomniał o Biuletynie Informacji 

Publicznej i potrzebie krótkich notatek/zdjęć z działań IP przydatnych do tworzenia tego biuletynu. 

Jacek i Dominik odbędą spotkanie z p. Radkiem z Akademii Marynarki Wojennej, które ma na celu 

omówienie rozszerzenia dalszej współpracy z typowych spotkań IP na takie, w których omawiany 

będzie szczegółowo program 12 kroków, współpraca sponsor – podopieczny.  

- Łącznik do spraw Internetu – Adam – zgłosił wniosek o zakup głośnika do konferencji online 

(hybrydowych) – wniosek został odrzucony. Ustalono, że informacja o spotkaniach hybrydowych 

zostanie usunięta ze strony internetowej. Adam prosi o weryfikację w grupach informacji z grup 

znajdujących się w spisie mitingów i zgłaszania do niego poprawek. Jeżeli grupa chciałaby umieścić na 

stronie jakiekolwiek informacje o wydarzeniach związanych z jej funkcjonowaniem (mitingi 

rocznicowe itp.) należy także takie informacje wysłać do Adama. 

– Sekretarz – Bartek – poinformował o dostarczeniu kartki urodzinowej grupie Przystań z Pucka. 

Bartek stworzył również listę kontaktów do członków grup i poinformował o gotowości do ich 

aktualizacji w przyszłości oraz udostępnienia w razie potrzeby kontaktu. 

– Reprezentant Intergrupy w Radzie Regionu – Dominik –  15 stycznia 2023 odbyło się spotkanie Rady 

Regionu w Gdańsku. Odbyła się dyskusja nt. wyjazdów służebnych rady regionów. Odbędą się 

„Warsztaty Dostępności”, na które w imieniu Rady Regionu pojedzie sekretarz Marcin. Warsztaty 

mają na celu wymianę doświadczeń na temat dostępności mitingów dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Ustalono też, że Jacek z Komisji Informacji Publicznej pojedzie na „Spotkanie z Przyjaciółmi AA” jako 

Opiekun.  

Skarbnik (Maja) planuje spotkania skarbników z Intergrup i grup.  

Powołano zespół do zorganizowania Zlotu Radości w Małszu. Przewodniczącym jest sekretarz Marcin 

(sekretarz@onet.pl)  

Prośba do mandatariuszy grup o organizowanie spotkań i odpowiadanie w grupach na pytania do 51 

KSK.  



Powołano zespół do organizacji Warsztatów Regionalnych Koncepcji w ostatni weekend maja 2023. 

Warsztaty będą dwudniowe (sobota-niedziela), odbędą się na terenie Trójmiasta (nie ma jeszcze 

dokładnego miejsca). Na chwilę obecną jest dwóch spikerów, jeden z Regionu Galicja, drugi z Regionu 

Bałtyckiego.  

Zespół powierniczy ds. IT informuje o podjęciu prac nad uaktualnieniem strony internetowej w 

zakresie usprawnienia wyszukiwarki mitingów (szczególnie chodzi o problemy z lokalizacją).  

– Koordynator ds. Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych – Krzysztof grupa „Nowa Droga” – ostatnio 

spotkanie nie doszło do skutku (więźniowie nie chcieli wyjść). Krzysztof stara się być cały czas w 

kontakcie z dyrekcją.    

– Skarbnik – Michał – Stan kasy jest poprawny. Koszty związane z niesieniem posłania zostały pokryte 

w całości. Środki zostały odpowiednio rozdzielone między potrzeby Intergrupy/BSK/Plan urodzinowy. 

Kwota zarezerwowana na warsztaty kobiet została zwrócona niemal w całości. Przeznaczono 

wymaganą kwotę na finansowanie akcji z plakatami w autobusach.  

– Koordynator G12 – Kuba –  Telefon dzwoni z różnymi sprawami (osoby potrzebujące, terminy 

odbywania się mitingów). Zakupiono doładowanie do telefonu za wcześniej ustaloną kwotę. Kuba 

zdał krótką relację ze spotkania online w sprawie złożenia wniosku o powołanie służby ogólnopolskiej 

Koordynatora G12.  Został powołany zespół, który ustali zasady powołania takiej służby. Kuba 

potwierdził chęć działania w zakresie organizacji spikerów na całodniowe warsztaty G12, do pomocy 

zgłosiła się też Basia.  

 

Postanowienia ogólne: 

Terminy kolejnego spotkania Intergrupy: 25 marca, spotkanie odbędzie się w Redzie przy ulicy 

Gdańskiej 3. Kolejne spotkania Intergrupy do końca roku będą się odbywać przy ulicy Św. Mikołaja.  

Wybór Koordynatora niesienia posłania do zakładów terapeutycznych – swoją kandydaturę zgłosił 

Mateusz z grupy „Przekaż Dalej”. Został wybrany wymaganą ilością głosów.   

Zdecydowano o zakupie 200 plakatów dwustronnych do akcji plakatowania w autobusach MZK 

Gdynia. 

4 Lutego 2023 odbędą się warsztaty Tradycji 9-12 współfinansowane z grupą Reda.   

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

– Krzysztof – na grupę Uwierzyliśmy 

– Monika – na grupę Zwierciadło 

– Basia – na grupę Bliza 

  

Raport sporządził Sekretarz Intergrupy 

Bartek 

 

 


