Sprawozdanie ze spotkania
intergrupy “Irlandia”
Celami intergrupy jest pomoc lokalnym grupom AA w realizacji wspólnego celu - niesienia
posłania wciąż cierpiącym alkoholikom oraz dzięki połączonej sile i jedności poprawa i
utrzymanie dobrych relacji z wszystkimi organizacjami w pobliskiej społeczności.

W związku z realizacją tego celu, kolejne spotkanie polskojezycznych grup AA w Irlandii odbyło
się w Athlonew The Prince of Wales Hotel w dniu 9 marca 2019 roku.

Spotkaniu przewodniczył rzecznik Intergrupy - Przemek alkoholik. W składzie rady Intergrupy
uczestniczyli również skarbnik - Tomek, łącznik ds. Internetu - Rysiek, łącznik ds. Informacji
publicznej - Andrzej oraz kolporter - Tomek. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele z
dziewięciu grup: “Górnik” Athlone, “Azyl”, “Od Nowa”, “Horyzont” z Dublina, “Eden” z
Limericku, “Nadzieja” Longford, “Nadzieja” Belfast, “Iskierka” Galway.

Spotkanie rozpoczęło się po godz. 12 od wspólnego omówienia 3 oraz 4 tradycji Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików. Następnie reprezentanci grup podzielili się doświadczeniem
odnośnie 5 tradycji i wiadomościami. Wśród nich usłyszeliśmy m.in. :

-

Od Romka z grupy“Nadzieja” z Longford, że grupa pracuje na krokach. Frekwencja to o.
4-7 osób.

-

Od Piotra z grupy “Górnik” w Athlone, że grupa spotyka się regularnie i największe
wyzwania to obsadzenie służb, zwłaszcza prowadzącego mityngi. Piotr wyraził obawę co
do przetrwania grupy w związku z brakiem służb,podkreślając również jak istotna jest
rotacja służb w grupie. Pojawiają czasem nowicjusze.

-

Od Ryśka z grupy “Eden” w Limericku, że wykazuje dobrą frekwencję na poziomie ok 10
osób. Grupa dołączyła do inicjatywy pomocy lokalnej, w czym wraz z irlandzką grupą AA
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będą współdzielić informacje o Wspólnocie i mityngach na wydrukowanych ulotkach.
Chcą tym samym trafić z informacją o Wspólnocie do kolejnych cierpiących alkoholików.
-

Od Przemka z grupy “Od Nowa” w Dublinie, że na grupę przychodzi ok 12 osób ze
zróżnicowaną frekwencją. Wszystkie służby są obsadzone. Rotacja jest ostatnio
praktykowana dzięki nowym osobom, które odważyły się podjąć służbę pierwszy raz.
Grupa jest natomiast ostatnio mniej aktywna w niesieniu posłania.

-

Od Andrzeja z grupy “Horyzont” w Dublinie, że grupy środowe charakteryzują się
zmienną liczbą uczestników - średnio 5-6 osób, a piątkowe mniej - ok. 3-4 osoby. Nowe
osoby zaczęły się również pojawiać. Grupa środowa pracuje z Wielką Księgą, a piątkowa
dodatkowo Tradycjami i jeden w miesiącu mityng spikerski.

-

Od Tomek z grupy “Azyl” w Dublinie, że jeszcze kilka tygodnie temu niektóre mityngi
były jedno- dwuosobowe, ale frekwencja poprawiła się niedawno i teraz uczęszcza
średnio ok. 7-8 osób; mają wyzwanie związane z obsadzeniem wielu wolnych służb.

-

Od Jacka z grupy “Nadzieja”w Belfaście
, że trend wyższej frekwencji się utrzymuje, od
ok. 10 do 15 osób obecnie. Mityngi podzielony jest na dwie części - radości i smutki oraz
praca z Tradycjami lub na Krokach. Niedawno sumienie grupy ustaliło, że ostatnia
niedziela miesiąca będzie teraz mityngiem otwartym. Podkreślił, że grupa miała swoje
okresy w historii gdzie przychodziło niewiele osób i sam fakt, że drzwi były otwarte
nawet jeśli jedna osoba przyjdzie, wpłynęło na to że grupa przetrwała i dobrze teraz
działa.

-

Od Wiktora z grupy w Roscommon, że sumienie grupy zadecydowało o rozwiązaniu
grupy w związku z brakiem frekwencji. Wszystkie pozostałe materiały i literaturę
przekazał do intergrupy. Wiktor również reprezentował grupę w Galway. Wspomniał, że
frekwencja jest bardzo różna od 4 do 12 osób oraz że jest problem z obsadzeniem służb.
Grupa pracuje nad przyciągnięciem uczestników. Kaplica, w której mityng się odbywał
będzie zamknięta i w związku z tym grupa przeniesie się niebawem do nowego miejsca.

W dalszej części spotkania skupiono się na sprawach bieżących. Jacek z Belfastu zdał relację z
warsztatów jakie grupa w Belfaście zorganizowała 26 stycznia na temat kroków. Krzysztof i
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Magda z Dublina podzielili się siłą i nadzieją w temacie. Frekwencja wyniosła ok 15 osób.
Entuzjazm i pogoda ducha udzieliła się wszystkim uczestnikom. Jacek zaznaczył, że grupa z
przyjemnością zorganizuje kolejne warsztaty i jest gotowa pomóc w sprawach noclegu dla osób
przyjezdnych.

W dalszej części spotkania Andrzej, łącznik ds. Informacji publicznej, zdał relację z mityngu dla
profesjonalistów, który odbyło się w CKU w Dublinie 7 lutego. Rozdano ok 25 ulotek do
lekarzy, księży, terapeutów aby przyciągnąć na spotkanie. Frekwencja wśród lokalnych
profesjonalistów wyniosła 4 osoby i choć niewielka to wyższa niż przy podobnych warsztatach
organizowanych 5 lat wcześniej. Byli także goście z Polski i Austrii. Spotkanie prowadzili m.in.
Bohdan Woronowicz, Ewa Woydyłło, Mariola Mastek. Jako specjaliści, terapeuci przedstawili
Wspólnotę Anonimowych Alkoholików innym profesjonalistom. Spotkanie zakończyło się
wręczenie dyplomów z podziękowaniem dla prowadzących za szerzenie informacji o AA na
wyspach. Andrzej wspomniał, że przy okazji warsztatów poznaliśmy osoby z instytucji
pomagające bezdomnym, pracowników gazety przez którą informowaliśmy o spotkaniu. Dzięki
tej organizacji zdobyliśmy doświadczenie, którym dzielimy się z grupami w Polsce odnośnie jak
takie warsztaty przygotować. Przemek rzecznik podkreślił jak istotne było zadbanie o tradycje,
aby nie łączyć interesów naszych z instytucjami które uczestniczyły w tym spotkaniu. Wielu
specjalistów dowiedziało się czym jest AA oraz jak i dlaczego mogą o istnieniu AA poinformować
cierpiących alkoholików.

W następnej części Roman alkoholik zdał relacje z mityngu cyklicznegojaki odbył się w
Longford 3 marca. Podziękował za liczne przybycie gości. Mityng trwał 4 godziny. Wszyscy
uczestnicy byli zachwyceni. Następny mityng objazdowy odbędzie się w Cork w niedzielę 14
kwietnia.

Po przerwie poruszono temat z ostatniej intergrupy odnośnie jaki okres karencji jest
potrzebny przed wpisaniem nowopowstałych grup do publicznie dostępnych spisów
mityngów. Przemek rzecznik przekazał informacje z Regionu, że w tej kwestii grupy same o
sobie stanowią. Ważne jest aby informować o rozpadzie grup. Rysiek łącznik ds. Internetu
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zaznaczył, że informacje o zaistnieniu lub rozpadzie grup powinny być z rzetelnego źródła
najlepiej oficjalnie przekazana na intergrupie przez reprezentanta grupy. Każdym przypadkiem
intergrupa zajmie się indywidualnie. Wiktor wspomniał iż przy okazji telefonowania do grup
można potwierdzać informacje na ich temat. Piotr z Athlone wspomniał, że mając służbę
telefonu przed intergrupą dzwonił do wszystkich grup. Te które nie odbierały można zgłosić do
intergrupy, która będzie próbowała dotrzeć innymi kanałami. Większość uczestników
zagłosowała za miesiącem jako minimalnym terminem po którym można wpisać nowo powstałe
grupy. W ten sposób do spisu mityngów dodawana jest teraz nowa grupa w Clonmell, która już
działa ponad 4 tygodnie.

Następnym tematem była kwestia warsztatów z udziałem Ireną z Akron, która od
kilkudziesięciu lat związana jest z ruchem AA i Al-Anon w USA i w Polsce. Pracowała również w
domu w Akron jako dyrektor gdzie ruch AA się narodził. Andrzej, łącznik ds. Informacji
publicznej, wspomniał iż Irena zakupiła bilet z USA do Irlandii, a my kupujemy jej bilety do
Szkocji. AA w Szkocji wykupuje jej bilety do Polski. Cena biletu to 69.17 eur. Warsztaty odbędą
się na początku sierpnia w Dublinie w kościele św. Audeona. Andrzej zaprosił do zgłaszania
tematów i chętnych do podzielenia się doświadczeniem. Dodał iż jest możliwość zaproszenia
delegata narodowego, który mógłby opowiedzieć o służbach. Piotr z Athlon podkreślił istotę
udziału sumienia grupy przy tego typu przedsięwzięciach. Przemek rzecznik zauważył, że
będzie to świetna okazja aby nie tylko sami alkoholicy w tym uczestniczyli, ale także rodziny.
Warsztaty będą miały charakter Zlotu Radości. Poprosił o przekazanie informacji do grup i
zapytanie o pomysły i uwagi odnośnie tej inicjatywy.

Ostatni temat spotkania poruszył Przemek rzecznik nt. dalszych zamówień i dystrybucji
“Wyspiarzaa”- gazetki AA przeznaczonej dla odbiorcy na wyspach. Tomek z Dublina
poinformował o zamówieniu 35 sztuk nowego wydania na Irlandię. Zaznaczył, że można
dołączyć tą gazetkę wszędzie tam gdzie niesiemy posłanie do profesjonalistów ponieważ
świetnie się nadaje do miejsc gdzie ludzie mogą poczytać. Gorąco zachęca każdą grupę, do
poinformowania wszystkich o możliwości podzielenia się swoim doświadczeniem w tej gazetce,
tym sposobem nieść posłanie. Jeżeli jest ktoś chętny przesłaniem takiego, prosimy o kontakt z
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mandatariuszami grup, którzy pomogą skontaktować się z “Wyspiarzaa”. Zespół ten pomoże
napisać i opublikować taką historię. Przemek rzecznik przypomniał, że mamy jedną stronę w
gazetce podzieloną na Irlandię. Ponadto poszukują osób chętnych do współpracy np. Osoby z
zacięciem graficznym, pisarskim itp. W następnym wydaniu wyspiarza będzie artykuł o
minionych warsztatach dla profesjonalistów w Dublinie. Przemek rzecznik wspomniał o
potrzebie utworzenia nowej służby. Osoba taka byłaby łącznikiem między Intergrupą Irlandia i
zespółem Wyspiarza. Przemek rzecznik poprosił również osoby które miały styczność z
zakładem karnym, wyszły na wolność i są przykładem, że można naprawić swoje życie. Przemek
jest w kontakcie z Tomkiem z UK, który jest w zespole redakcyjnym pisma skierowanego do
zakładów karnych i chciałby jak najwięcej takich historii opublikować.

Ostatnią częścią spotkania były sprawozdania ze służb intergrupy. Rozpoczął Artur, który pół
roku temu zgłosił się do służby delegata do Regionu Europa. Przeprosił za podjętą wówczas
decyzję ponieważ kierował się przesłankami przy wyborze tej służby, które nie pozwoliły mu
uczciwie realizować obowiązków. Intergrupa wyraziła uznanie za odwagę i poparcie dla
kontynuowania służby przez Artura.

Tomek skarbnik podsumował finanse grupy. Na 25-lecie w Szkocji i Region mamy odłożone po
200 eur. Stan inergrupy teraz to 294.75 eur. Tomek pełni również służbę przy telefonie
intergrupy i podsumował, że w ostatnim okresie było 5 telefonów. Przeniósł również numer do
nowego operatora co będzie kosztowało 9 eur miesięcznie co oznacza spadek kosztów w
porównaniu do poprzedniej opcji. Telefon intergrupy jest w pełni obsługiwany przez internet
przez skarbnika i będzie to należało do nowych obowiązków kolejnego skarbnika. Również za 35
eur zakupił nowy telefon dla intergrupy. Piotr z Athlone zgłosił się o przejęcie służby telefonu
od Tomka.

Tomek kolporter przypomniał, że zdaje służbę w lipcu i zaprasza chętnych do kontaktu.
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Piotr z Athlone wspomniał, że jego służba łącznika z zakładami karnymi zakończyła się
niedawno w ramach rotacji służb. Wspomniał, że uczestnicy mityngów w zakładach karnych
docierają już na Irlandzkie mityngi. Piotr przekazuje służbę dla Tomka skarbnika.

Rysiek, łącznik ds. Internetu wspomniał, że stronę opłacił na następny rok i że regularnie
aktualizuje stronę. Niebawem wpisze mityng w Clonmell na stronę. Szuka również
zainteresowanych, którzy chcieliby objąć taką służbę, ponieważ kończy mu się w listopadzie.
Zapewnił, że nowa osoba dostanie pełne wsparcie aby rozpocząć taką służbę.

Następnie Wiktor podsumował współpracę w zespole organizującym obchody 25 lecia
polskojęzycznych grup AA na Wyspach, które odbędą się w Szkocji w październiku. Wspomniał,
że z naszej strony byliśmy także odpowiedzialni za zaprojektowanie tej ulotki. Zapytał ile
intergrupa chce zakupić ulotek. Przemek rzecznik podkreślił, że jest tylko 19 grup i zamówienie
100 ulotek wystarczy, tym bardziej że będą dostępne na stronie i przesyłka taniej wyjdzie.
Intergrupa zgodnie przychyliła się do tego pomysłu.

Andrzej, łącznik ds. Informacji publicznej, wciąż szuka pomocy przy współpracy ze
specjalistami. Pomoc taka opierałaby się na dystrybucji ulotek, organizacji spotkań, kontakcie z
profesjonalistami.

Przemek rzecznik podsumował krótko swoją służbę mającą spokojny przebieg.

Na zakończenie spotkania wyznaczono termin następnej intergrupy - sobota 18 maja 2019 roku.

Darek alkoholik
Sekretarz Intergupy
Dublin, 2019.03
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