Sprawozdanie ze spotkania polskojęzycznej
Intergrupy. " Irlandia" w Galway 11.01.2014
Organizatorem spotkania była grupa "Iskierka" Galway
1. Spotkanie rozpoczęło się tekstem "Jestem odpowiedzialny
2. Przedstawienie się uczestników spotkania , sporządzenie listy obecności.
W spotkaniu IG brali udział przedstawiciele następujących grup :
„AZYL”- Dublin, „HORYZONT”-Dublin, „GÓRNIK”-Athlone, „ISKIERKA”Galway,
„NOWA NADZIEJA”-Killarney, „EDEN”-Limerick, "Eden2"- Limerick
„NOWA DROGA”-Ballinrobe , "OD NOWA"- Dublin.
3. Rzecznik serdecznie wszystkich powitał i przedstawił plan spotkania IG
4. Sekretarz odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy
5. Informacje mandatariuszy grup (w ramach piątej tradycji)
Grupa "Iskierka" spotyka się w każdą sobotę o 18.30 . Roznosi plakaty i ulotki
(polskie sklepy, garda, lekarze itp.) Frekwencja od 5-15 osób . Zostały wybrane
służby na rok 2014. Grupa przeznacza 30% na IG i 10% do irlandzkiego regionu
Galway.
Grupa "Azyl" spotyka się co tydzień w soboty o godz.19.00. Mityngi trwają dwie
godziny. W pierwszej części są radości i smutki . W drugiej temat na krokach. Grupa
oddaje 40% do "kapelusza" IG. Przez okres świąteczny spadła frekwencja .
Grupa "Nowa Droga" spotyka się w piątki o godz.19.00 . Pracuje na programie .
Na mityngi uczęszcza 4-5 osób. Grupa roznosi ulotki z informacją o miejscu
spotkań.(sklepy, lekarze, itp.) Nie ma nowo przybyłych osób. Przeznacza 40% na IG.
Grupa "Górnik" ma swoje mityngi w każdy piątek o godzinie 19.00 . Frekwencja 5-9
osób . Spotkania opierają się na programie i literaturze AA. Grupa nawiązała kontakt
z irlandzkimi strukturami AA. Uczęszcza na spotkania irlandzkiej IG w Tullamore .
Niesie posłanie poprzez ulotki ( garda, lekarze, social)
Grupa "Od Nowa”. Mityngi odbywają się w poniedziałki o godz. 19.30 . Trwają
godzinę i opierają się na pracy na krokach. W końcowej części są "radości i smutki".
Frekwencja około 11 osób. W pierwszy poniedziałek miesiąca odbywa się mityng
otwarty, na którym jest wypowiedz spikerska. Grupa nie uzgodniła ile pieniędzy
przeznaczy IG.
Grupa " Horyzont i Horyzont 2" z Dublina spotyka się w środę o godz. 20. 30 i w
piątek o godz. 19.00 . Środowy miting pracuje na programie 12 kroków co drugą
środę jest spikerka , frekwencja od 15 do 25 osób . Piątkowy miting pracuje na

Wielkiej Księdze , w pierwszy piątek pracujemy na 12 Tradycjach a w ostatni jest
spikerka frekwencja od 8 do 15 osób .
Grupa "Eden" ma mityngi każdy czwartek o godzinie 20.00. Frekwencja powyżej 5
osób. Spotkania trwają ponad półtora godziny. Ostatni czwartek miesiąca mityng
otwarty. Jest stolik z literaturą , są obsadzone służby.
Grupa "Eden2" spotyka się we wtorki o godzinie 19.30 Old Franciscan Church,
Henry Street, Limerick. (ostatni wtorek miesiąca mityng otwarty)
tel. 0857486525 e-mail: aaeden2.limerick@yahoo.com Frekwencja 5-7 osób
Grupa "Nowa Nadzieja" ma spotkania w soboty o godzinie 18.30. Frekwencja to 4-6
osób . Niesie posłanie poprzez plakaty do sklepów. Utrzymuje kontakt z irlandzkimi
AA. Irlandzkie grupy AA w Killarney są poinformowane o polskojęzycznym mityngu.
Pojawiły się nowe osoby. Grupa nie uzgodniła ile pieniędzy ma przeznaczać na IG.
(Brak sprawozdań od nieobecnych grup)
6. Sprawozdania służb Intergrupy:

1. kolporter Sebastian (nieobecny) napisał maila o następującej

2.
3.
4.

5.

treści:
Witam Wszystkich bardzo serdecznie! Niestety ze względu
na obowiązki służbowe nie jestem w stanie być dzisiaj z Wami na spotkaniu
intergrupy. Chciałbym podziękować kolporterom, którzy złożyli zamówienia.
Książki są do odebrania u skarbnika intergrupy. Chciałbym również ponowić
swoją prośbę do innych grup odnośnie współpracy przy kolportażu książek.
Moja służba przebiega bez większych zakłóceń. Kurier, któremu zleciłem
przewóz książek dotarł na czas. Cena przesyłki kurierskiej jest stała do 20kg i
wynosi 26 euro. Kurier jeździ do polski co 2 tygodnie .Ponawiam też wniosek
o dotacje do książek intergrupy w wysokości 100 euro. Z powodu braku czasu
z przykrością muszę zrezygnować z pomocy, którą zaoferowałem Rafałowi
przy redagowaniu strony internetowej. Wierzę w to, że znajdzie się
odpowiednia osoba do tego zadania. Pozdrawiam i życzę pogody ducha
Sebastian kolporter
skarbnik Przemek poinformował że, służba przebiega bez problemów.
Przedstawił aktualny stan kasy.
mandatariusz Rafał (nieobecny) poinformował rzecznika, że nie może być na
spotkaniu IG z przyczyn osobistych. Sprawozdanie mandatariusza zostanie
przedstawione na następnej IG.
sekretarz Robert poinformował o aktualizowaniu spisu polskojęzycznych
mityngów w Irlandii . Ponaglił prośbę o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego do spisu mityngów na stronie aa.org.pl. Zwrócił się również z
prośbą do mandatariuszy o dostarczanie krótkich sprawozdań z grup, które
później będą umieszczane w sprawozdaniu.
rzecznik Tomek utrzymuje stały kontakt z służbami IG.

7. Przerwa (przypomnienie siódmej tradycji)

1. Wnioski, dyskusje, glosowania, sprawy organizacyjne.
Prowadzący przypomniał trzy zaległe wnioski z poprzedniego spotkania IG :
-Wniosek o sporządzenie warsztatów na krokach (horyzont)- w związku z
organizacją warsztatów w Dublinie 22 lutego, wniosek został odrzucony.
-Wniosek o stworzenie funduszu na literaturę IG ( kolporter IG)- po wypowiedzeniu
się przedstawicieli grup Intergrupa zadecydowała przełożyć ten wniosek w inny
termin.
-wniosek o wyjście do profesjonalistów (Horyzont)- po dyskusji odbyło się
głosowanie
7 głosów "za"
Grupy złożyły następujące wnioski:
•Wniosek o spotykanie się IG raz na trzy miesiące (Horyzont)
wynik głosowania -8 głosów "Za"
•Wniosek o wsparcie finansowe dla małych grup (skarbnik)
głosowanie- 8 głosów "Za"
•Apelacja od decyzji IG w sprawie zabierania głosu na IG (Iskierka, Nowa Droga)
Po dyskusji IG postanowiła przełożyć głosowanie do następnego spotkania , tak aby
grupy miały szansę przedyskutowania tego w swoim gronie.
•Padł pomysł, aby spotkania Intergrupy odbywały się w jednym miejscu. Sugeruje
się, żeby grupy przedyskutowały to na mityngach do następnego spotkania IG.
•Informacja Mandatariusza gr. Horyzont i Horyzont2 :
Jako mandatariusz tych grup chciałbym poinformować wszystkich o tym że grupa
Horyzont organizuje warsztaty na temat 12 Kroków , 12 Tradycji i sponsorowania 12
kroków . Warsztaty odbędą się 22 lutego w Dublinie więcej informacji jak i adres
miejsca w którym się to odbędzie zostaną wysłane na maile wszystkich grup . Grupa
Horyzont Serdecznie wszystkich zaprasza . Życzę Pogody Ducha Krzysiek
Sprawozdanie finansowe skarbnika z dnia 13.01.14 jest dostępne u skarbnika lub
sekretarza IG "Irlandia"

Następne spotkanie Intergrupy
Kwiecień -Limerick. Serdecznie Zapraszamy !
10. Zakończenie spotkania tekstem "Jestem odpowiedzialny"
Dziękuję wszystkim za przybycie
Pogody Ducha ✒️Sekretarz

