
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA Zatoka  

regionu Bałtyckiego z dnia 25.03.2023 

 

Rozpoczęcie spotkania modlitwą o Pogodę Ducha. 

Odczytanie 12 koncepcji AA, przedstawienie uczestników. 

Omówienie pytań do 51 Konferencji Służb krajowych – prowadząca Kasia 

Informacje o niesieniu posłania do Ośrodków Leczenia Uzależnień – prowadzący Mateusz 

Sprawy bieżące.  

Wiadomości z grup: 

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

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

Wszystkie służby są obsadzone. Grupa ma bogaty kącik literatury. Pojawiają się nowicjusze i zostają 

na dłużej. 

- Grupa „Obłok” – Zbyszek (mandatariusz) – Grupa spotyka się na Pogórzu w każdy piątek od 18 do 

20. Pracuje na krokach i tradycjach. Przybywają nowicjusze, frekwencja stopniowo wzrasta.  

- Grupa „Genesis” – Wiesiek – 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. Wszystkie spotkania są mitingami otwartymi, trwają 

1.5h bez przerwy. Grupa działa w oparciu o kroki i tradycje. Służby są obsadzone.    

- Grupa „Gwiazda Morza” – Darek (rzecznik) – 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. Mitingi odbywają się od 18.00 do 19.30 bez przerwy. Wszystkie mitingi są otwarte. 

Grupa posiada pieczątkę, niesie posłanie na Reja 13 (stojak + spotkania), przychodnia na ulicy 

Legionów 67 (stojak).  

- Grupa „Uwierzyliśmy” – Mirosław (mandatariusz) grupa spotyka się w czwartki od 19.00-20.00. 

Grupa posiada wszystkie służby. Grupa pracuje na 12 krokach i na literaturze. Przybywają nowicjusze.  

- Grupa „Spikerska” – Mariusz (mandatariusz) – Mitingi odbywają się w niedzielę o godzinie 10.00 

przy ul. Traugutta 9 Gdynia, budynek MOPSu wejście z tyłu budynku. Spikerów nie brakuje, wszystkie 

mitingi są otwarte.  

- 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. Miting trwa 2h z przerwą. 

Obsadzone wakaty rzecznika i skarbnika – reszta wakatów wolna. Grupa niesie posłanie w ośrodkach 

w Rewie i Tupadłach. W zeszłym miesiącu udało się wstawić stojak z ulotkami do ośrodka.  

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

platformie zoom w niedziele od godziny 20 do 21.15. W ostatnią niedzielę miesiąca odbywa się 

miting spikerski. Wszystkie służby są obsadzone. Link do spotkania znajduje się na stronie aazatoka.pl 



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

(okrąglak) w salce przy kościele. Wszystkie mitingi mają charakter otwarty. Posiada kącik literatury 

oraz pieczątkę. Frekwencja 20-30 osób. Członkowie niosą posłanie do ośrodków terapeutycznych. 

Obecnie na grupie jest wolny wakat w służbie rzecznika.   

- Grupa „Przystań” w Gdyni – Mieszko (mandatariusz) –  miting trwa 1.15h. Frekwencja między 15-20 

osób. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie sumienia grupy. Nowość wprowadzona przez grupę: 

osoba z zewnątrz będzie zadawała grupie pytanie „Jak grupa realizuje piątą tradycję”.  

- 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” – Ania (skarbnik) – Grupa działa przy ul. Chabrowa 8 w Gdyni na Demptowie, w 

każdą środa g. 18 odbywa się miting. Frekwencja około 10 osób. Grupa ma pieczątkę, pracuje na 12 

krokach i 12 tradycjach.  

- Grupa „Przystań” Puck – Jacek – mitingi odbywają się w czwartki od 18.00.  

- Grupa „Kotwica” Jastarnia – Jacek – mitingi odbywają się w środę od 17.30. 

- Grupa „Zwierciadło” – Dorota – grupa „kobieca”, spotyka się co środę o 18.00 na ulicy Traugutta. 

Miting trwa 1.5 godziny bez przerwy, wszystkie mitingi są zamknięte i są przeznaczone jedynie dla 

kobiet. Grupa pracuje na 12 krokach, 12 tradycjach. W przyszłym tygodniu odbędzie się miting 

roboczy, na którym będą wybierane nowe służby. Frekwencja wysoka, około 25 osób. 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 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. Na grupie obsadzone są wszystkie służby. Każda pierwsza sobota miesiąca jest 

mitingiem spikerskim, następnym spikerem będzie Monika z Gdyni. Frekwencja około 20 osób. Jest 

służba witacza, jest pieczątka. Grupa opiekuje się niesieniem posłania do ośrodka w Tupadłach, 

MOPS Reda, Policja oraz do czterech przychodni w Redzie. Dnia 8 kwietnia odbędzie się spotkanie 

robocze grupy. Wszystkie mitingi są otwarte.  

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

Grupa pracuje na krokach na Wielkiej Księdze, wszystkie służby obsadzone. Grupa Atol obchodzi 

rocznicę 13 kwietnia – wszystkich serdecznie zapraszamy.  

- Grupa „Potok” – Piotr (skarbnik) – Frekwencja około 15 osób. Grupa spotyka się w niedzielę przy 

ulicy Kcyńskiej w godzinach 17.00-19.00. W chwili obecnej poza służbą skarbnika wszystkie inne 

wakaty są wolne. Grupa pracuje na literaturze. 



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

Gdyni. Miting trwa 2h z przerwą 15 min. Grupa działa w oparciu o WK, działa na krokach i tradycjach.  

- Grupa „Horyzont” - 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. 

- Grupa „Bliza” – Marcin (rzecznik) – obsadzone są wakaty rzecznika i skarbnika – pozostałe wolne. 

Frekwencja 12-15 osób. Grupa funkcjonuje prężnie, spotyka się w piątki od 18.30 do 20.30 z 15 

minutową przerwą.  

Wiadomości ze służb Intergrupy: 

- Kolporter Intergrupy Zatoka – Tomasz – W chwili obecnej sprzedaż książki 12/12 została 

tymczasowo wstrzymana, Tomek ma jeszcze 2 ostatnie egzemplarze. W zasobach Intergrupy 

pozostają płyty CD, pytanie co z nimi zrobić („Bill omawia 12 tradycji” szt. 1, „Historia Bila” szt. 3, 

„12/12” szt. 2).  

Sugestia do służb z grup funkcjonujących na ulicy Traugutta: podejść do Beni i zapytać o braki w 

literaturze, następnie skontaktować się z Tomkiem i uzupełnić stan.  

Literatura można zamawiać i odbierać u Tomka. Jeżeli Tomek w drodze wyjątku pojawi się na grupie i 

dowiezie literaturę na grupę, to prosi o zachowanie tej informacji dla siebie, bo pozostaje wrażenie 

jakoby jego zadaniem było dowożenie materiałów na grupę, a tak nie jest.   

– Łącznik do spraw Internetu – Adam –  Nie długo kończy się jego służba, jeżeli jest ktoś chętny do jej 

podjęcia - zaprasza do współpracy, podzieli się doświadczeniem i wprowadzi do służby. 

– Reprezentant Intergrupy w Radzie Regionu – Dominik – przedstawił prośbę do grup o dyskusję w 

temacie „Co intergrupa/region może zrobić, by pomóc grupom w niesieniu posłania. ” Chodzi o 

dyskusję, czego grupy potrzebują, z jakimi problemami się borykają. Serdecznie zaprasza do kontaktu.  

Marcin (Sekretarz regionu) – został wysłany na warsztaty dostępności. Jest też koordynatorem 

zespołu Zlotu Radości. Ulotki są dostępne w wersji elektronicznej, również na czacie Whatsup Info 

Zatoka. Dominik chętnie też przekaże tą ulotkę, jeżeli osoba zainteresowana nie ma dostępu do tego 

czatu. Marcin prosił o przekazanie, żeby wpłaty na Zlot Radości dokonywać do 31 maja 2023. Zespół 

szuka osoby, która ma „ciekawe hobby” i chciała by się podzielić w sposób interesujący szczegółami 

swojej pasji. Zespół zaprasza serdecznie do odwiedzenia strony w Małszu gdzie są wszelkie 

informacje o okolicznych atrakcjach. 

Tomek (łącznik internetowy Regionu) – zaprasza do zapisania się do newsletera. Można się zapisać 

bezpośrednio ze strony Regionu (zakładka newsleter-zapisy), można też zgłosić się do Dominika lub 

Tomka z chęcią dołączenia.  

Zaproszenie na warsztaty łączników G12 i Pik - 12-14 maja 2023.  

Maria (skarbnik Regionu) – ma w planie zorganizować spotkanie online dla wszystkich skarbników 

Intergrup, oraz skarbników grup AA (najpóźniej w kwietniu).  

Prośba związana z biuletynem „Nadzieja” aby mówić o tym, że ten biuletyn nie dotyczy jedynie 

zakładów karnych, a dotyczy całej naszej wspólnoty. Jest też poszukiwany redaktor naczelny 

magazynu „Zdrój”.  



Zapraszamy również na warsztaty niesienia posłania do Zakładów Karnych /Aresztów Śledczych  w 

Sielpi.  

Zapraszamy na Warsztaty Koncepcji pod koniec Maja o ciekawej nazwie „DUCHOWOŚĆ ZASAD AA 

KLUCZEM DO HARMINI W NASZYM DZIAŁANIU” Zaproszeni Spikerzy Robert z Kóz i Piotr z Chojnic  

(program nie długo będzie udostępniony) drogą Newsletter i nie tylko. 

Na kolejne spotkanie Intergrupy Dominik zaprosił Małgorzatę (delegata) aby podzieliła się 

doświadczeniami z własnej służby. Planowany termin spotkania to 24 Czerwca. Prośba do 

Mandatariuszy o przekazywanie tej informacji. 

Jacek (delegat) – przekazuje informacje o tym, że kończy się kadencja dwóm delegatom do 

konferencji i można już szukać kandydatów na ich miejsce. Jeden z naszych Przyjaciół z przyczyn 

zdrowotnych nie może  pełnić tej służby. Rada Regionu podjęła decyzję, że Jacek zostanie wysłany 

jako opiekun grupy profesjonalistów na „Spotkanie Przyjaciół”. Z naszego regionu jedzie 5 

profesjonalistów.  

Wszystkie Terminy i plany Warsztatów dostępne są  na naszym kanale informacyjnym newsletter.  

Serdecznie zapraszamy do rozmowy I kontaktów  osoby, które nie mają  dostępu do Internetu, 

przekażemy  gdzie i do kogo zwrócić  się by zarezerwować, opłacić pobyt na przyszłych Warsztatach.  

– Koordynator G12 – Kuba –  zbliża się okres świąteczny – Kuba prosi o uaktualnienie informacji na 

stronie www o godzinach oraz dostępności mitingów w trakcie świąt. Podziękowania za szybkie 

reakcje i działanie. Kuba zachęca do włączania się w działanie grupy G12, oraz jeżeli ktoś wyraża chęć 

działania w stronę pomocy cierpiącemu alkoholikowi to żeby działał w miarę szybko, nie odkładał 

tego na później. Intergrupa Kaszubska wybrała swojego koordynatora G12.  

Informacje o Warsztatach grupy 12 kroku: Termin 17 czerwca. Miejsce spotkania : Gdynia, salka gdzie 

spotyka się grupa Horyzont, ul. Św. Mikołaja 1. Warsztaty będą trwały około 6 godzin, od 10 do 16 z 

przerwami, będą podzielone na 5 paneli tematycznych.  

– Skarbnik Intergrupy Zatoka – Michał – przedstawił raporty finansowe w formie zestawienia. Stan 

finansów – zgodny.  

Postanowienia ogólne: 

Leszek zgłosił się do przekazania kartki z życzeniami urodzinowymi na grupę Atol w Rumii w kwietniu. 

Kolejne spotkania Intergrupy Zatoka AA odbędą się na ulicy Świętego Mikołaja 1 w Gdyni. 

 

 

Raport sporządził Sekretarz Intergrupy 

Bartek 

 

 




