
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy   AA „ZATOKA” , które odbyło się w dniu 22-10-2022 r

W Gdyni,ul. Św.Mikołaja 1

W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby w tym 17 osób uprawnionych do głosowania.

Michał zdał szczegółowe relacje z warsztatów VII Tradycji, których był uczestnikiem, Warsztaty podzielone 
były na 5 paneli. Rozpoczęły się od wystąpienia Lechosława, który opowiedział jako ciekawostkę historię 
„kapelusza” czyli wyjaśnił skąd na naszych mityngowych stołach wziął się „kapelusz”. Panele były podzielone 
na: VII Tradycję w grupie, VII Tradycję w intergrupie, VII Tradycję w regionie, była też mowa o grupach on-
line i na koniec VII Tradycja w BSK. Doświadczeniem w temacie tej Tradycji podzielili się również inni 
uczestnicy biorący udział w spotkaniu Intergrupy.

Pogoda Ducha:

Grupa spotyka się w piątki od godz.17:30 mityng trwa 2 godziny z przerwą.

Są w grupie wakaty do służby mandatariusza i rzecznika, 

Gwiazda Morza:

Grupa spotyka się w czwartki, ul. Ujejskiego 40, wszystkie mityngi są otwarte, mityng trwa 1,5 godz.

Grupa niesie posłanie do Ośrodka uzależnień w Gdyni, ul. M. Reja, Grupa zanosi też ulotki do Apteki przy ul 
Legionów 43. Przychodzą nowicjusze, grupa liczna, służby obsadzone. Grupa ma pieczątkę.

Ogniwo:

Grupa spotyka się w środy Gdynia-Demptowo, ul. Chabrowa 8a . W grupie omawiane są Kroki i Tradycje AA

Grupa zanosi ulotki do apteki przy ul. Kartuskiej i do DOPS-u, ul Działowskiego 9.

Reda:

Grupa zaprasza na mityng spikerski, pierwsza sobota listopada, spikerem będzie Magda z Lęborka,

Literatura dostępna, jest pieczątka. Praca grupy opiera się na literaturze AA. Służby obsadzone. W tym miesiącu 
odbyło się spotkanie robocze grupy. Z uwagi na chęć wyjścia z działaniem na zewnątrz. Grupa zwróciła się z 
prośbą do intergrupy o współfinansowanie przedsięwzięcia tj wywieszenie plakatów informacyjnych w Redzie 
(24 słupy ogłoszeniowe). Koszt na 2 tygodnie ok 350 zł

Nowicjusze regularnie przybywają na grupę, zostają przy grupie, chcą działać. Ulotki są dostarczane na 
komisariat, do przychodni i do MOPS u. Grupa współfinansuje ulotki do szpitala miejskiego w Wejherowie, 
finansuje niesienie posłania do ośrodka leczenia uzależnień w Tupadłach. 

Grupa wymieniła także swój baner na płocie.

Przekaż Dalej:

Grupa spotyka się w Pucku godz,18:30 w poniedziałki, grupa pracuje na Krokach i Tradycjach, czytane są 
Codzienne refleksje i Jak to widzi Bill, oraz z 24 godzin pierwsza część. Frekwencja grupy dobra, średnio 25 
osób, jest kącik z literaturą AA, grupa posiada pieczątkę. Służby obsadzone.

Przebudzenie:

Grupa spotyka się w soboty o godz. 11-tej na Witominie przy ul, Konwaliowej. Wakaty do służby rzecznika i 
kolportera. Frekwencja zmienna. Wszystkie mityngi mają charakter otwarty, trwają 1,5 godz. Mityngi opierają 
się na literaturze AA, omawiane są Kroki i Tradycje AA. 

29 października odbędzie się mityng rocznicowy grupy.



Atol:

Grupa spotyka się w czwartki o godz.18, w Rumii przy ul. Starowiejskiej. Braki w służbach, jest kandydat do 
służby rzecznika i być może mandatariusza.

Uwierzyliśmy:

Grupa spotyka się w czwartki o ogdz.19 -tej mityng trwa godzinę. Trzeci mityng w miesiącu jest zawsze 
mityngiem otwartym. Kończy się służba mandatariusza i skarbnika. Jest wakat do służby rzecznika

Świt:

Grupa spotyka się w środy o godz. 18 w Rumii ul. Dąbrowskiego 26, wszystkie mityngi mają charakter otwarty. 

Piąta środa w miesiącu jest mityngiem spikerskim. Grupa posiada literaturę i pieczątkę,

Aktualnie jest wakat do służby kolportera, grupa pracuje na literaturze AA. Poszczególni członkowie grupy 

niosą posłanie do ośrodków terapeutycznych. Grupa finansuje literaturę dla profesjonalistów i organizuje, a 

także bierze udział w spotkaniach.

Przystań Gdynia:

Grupa spotyka się w środy o godz. 18, mityng trwa 1 godz.15 min. Na grupę przychodzi 20 – 30 osób.

Grupa pracuje na Krokach, Tradycjach i literaturze AA. Grupa niesie posłanie do Koleczkowa. Wszystkie służby

obsadzone.

Obłok:

Grupa spotyka się w piątki o 18-tej. Pogórze Górne, ul Mieszkowskiego 1. Grupa pracuje na Krokach, 

Tradycjach.  Jest wakat do rzecznika.  Brak literatury. 

Genesis:

Grupa spotyka się we wtorki, ul Traugutta w Gdyni o godz. 17:30. Mityng trwa 1,5 godz. bez przerwy, mityngi 

są otwarte. Grupa opiekuje się trzema stojakami na ulotki. Jest wakat do służby skarbnika.

Potok:

Grupa spotyka się w niedzielę o godz.17 w Gdyni, przy ul. Kcyńskiej, brak służb-są wakaty do służby 

mandatariusza i kolportera. Brak literatury.



Zwierciadło:

Wszystkie mityngi zamknięte. Grupa liczna, służby obsadzone. Grupa zwróciła się do intergrupy o zwrotną 

pomoc finansową z przeznaczeniem na organizację warsztatów w Pieczyskach mających odbyć się w dniach: 

20-22 styczeń 2023 r. 

Kolejnym punktem spotkania było głosowanie jawne nad wnioskami z grup Reda i Zwierciadło i zostały 

jednogłośnie przyjęte.

 Sprawozdania służb Intergrupy:

Sprawozdanie ze służby Koordynatora G12 z okresu 24.09.2022 – 21.10.2022- odczytała rzecznik 
Intergrupy.

Telefon kontaktowy jest odbierany 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 20:00, poza tymi godzinami jest 
włączony, ale wyciszony. W przypadkach nieodebranych połączeń zawsze jest nawiązywany kontakt zwrotny 
poprzez oddzwanianie. Po każdej rozmowie informacyjnej lub z prośbą o pomoc jest wysyłany odnośnik do 
spisu grup Intergrupy Zatoka. W w/w okresie telefon dzwonił 7 razy. W większości były to telefony z prośbami 
o informacje o mityngach na terenie Gdyni i okolic. Udało się dopracować szczegóły ogłoszenia w biuletynie 
Ratusz, który jest wydawany co 2 tygodnie. Pani redaktor naczelna zapewniła nas, że krótka informacja o AA i 
numer telefonu będą się ukazywały w każdym wydaniu. Stan konta telefonu kontaktowego wynosi 14,99 zł. 
Prośba do mandatariuszy, członków Grupy G12 oraz osób, które sponsorują o wprowadzanie osób gotowych do 
niesienia posłania do Grupy G12.

Skarbnik Intergrupy przedstawił swój raport w pierwszej części spotkania.

Rzecznik Intergrupy

Przekazała informację o tym, że kandydat do służby kolportera ze wzglądów osobistych na ten moment nie może

podjąć się tej służby, więc jest wakat.  Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest samodzielne zaopatrywanie się 

grup w literaturę bezpośrednio przez naszą stronę. Planuję też zwrócić się o pomoc do kolporterów z Intergrup: 

Gdańskiej i Kaszubskiej. Jest to też jakieś rozwiązanie na okres przejściowy.

Na warsztat mający odbyć się w grudniu zaproszenia/ulotki nie dotarły dzisiaj, ale zapewniono mnie, że grupy 

otrzymają je. Na dzisiaj zaplanowane było sporządzenie listy osób, które wezmą udział w Zgromadzeniu 

Wyborczym. Lista osób zostanie przekazana do Regionu w dniu jutrzejszym. 

Z prośbą o rekomendację intregrupy do pełnienia służby Delegata KSK zwrócił się Jacek C aktualnie w służbie 

rzecznika regionu. W głosowaniu tajnym Jacek nie uzyskał poparcia intergrupy.

Z prośbą o rekomendację do pełnienia służby w Radze Regionu zwróciła się Maria aktualnie w służbie 

Reprezentanta Intergrupy do Regionu. W głosowaniu tajnym Maria uzyskała poparcie intergrupy.



Kasia przekazała informacje finansowe z minionego Zlotu Radości.

Reprezentant Intergrupy Kociewie do Regionu zaprosiła na warsztaty w temacie rotacja w służbach, wakaty 

służb, finansowanie i sprawozdawczość służb, oraz sponsorowanie w służbach w dniu 10 grudnia w Starogardzie

Gdańskim, Os. 60-Lecia ONP 14 ( Stowarzyszenie Klub abstynenta „Razem” )

Kolejne spotkanie Intergupy zaplanowane jest na 10 grudnia 2022 r. W Gdyni, ul. Św. Mikołaja 1 (domofon 7)

Spotkanie zakończono Deklaracją odpowiedzialności i Modlitwą o pogodę ducha.

Raport sporządziła w zastępstwie

Rzecznik intergrupy Basia


