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 13 lipca 2019 roku.
Spotkaniu przewodniczył Przemek rzecznik intergrupy. W składzie rady Intergrupy
uczestniczyli Tomek - skarbnik, Darek - sekretarz, Andrzej - łącznik ds. informacji informacji
publicznej, Artur - delegat Regionu. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele z dziewięciu
grup.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12 od wspólnego omówienia 7 oraz 8 tradycji Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików. 
Następnie reprezentanci grup podzielili się doświadczeniem w
związku z5 tradycjąi wiadomościami. Wśród nich usłyszeliśmy m.in. :
●

Od Tomka reprezentującego Mullingar i nieobecnych z Longford - że mityngi odbywają się
regularnie, obie grupy wspierają siebie wzajemnie, frekwencja średnio od 3-7 osób

●

Od Ryśka z grupy “Eden” w Limerick - frekwencja ok 8-10 osób, że pracują na krokach i
tradycjach, a jak nowicjusz przychodzi nad 1 krokiem pracują. W niedzielę 28 lipca o godz.
12 organizują kolejną edycję mityngu objazdowego

●

Andrzej z grupy “Horyzont”, że jest mityngi odbywają się w środy i piątki, frekwencja
wynosiła od 3-10 osób, w piątki ok 6 osób.

●

Krzysiek z grupy “Razem” w Clonmel, że na mityngu są zwykle 2 osoby, w pierwszą
niedzielę jeden z uczestników dzieli się doświadczeniem w pracy na krokach, omawiają
regularnie Wielką Księgę

●

Andrzej z grupy “Dromader ” w Carlow, że mityngi odbywają się regularnie w poniedziałki o
19. Grupa przeszła kilka wyzwań i okresy niskiej frekwencji. Teraz powoli zdaje się
odbudowywać. Coraz więcej osób jest na programie, jednakże wciąż małe zainteresowanie
służbami. Planują zorganizować kolejny mityng objazdowy 25 sierpnia
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●

Staszek z grupy “Emigranci” w Cork, że służby są w pełni obsadzone, frekwencja jest
zmienna, zwykle ponad 10 osób

●

Piotr z grupy “Górnik” w Athlone, oznajmił że frekwencja jest bardzo niska - często jedna
osoba jest na mityngu. Służby nie budzą zainteresowania, tylko jedna jest obsadzona. Grupa
istnieje od 9 lat i wiele przeciwności już ma za sobą. Obecnie poszukują miejsca na przyszły
mityng objazdowy

●

Przemek z grupy “Od Nowa”, że grupa pracuje a krokach, wszystkie służby są obsadzone.
Wkrótce wyjdą z posłaniem do hosteli. Frekwencja wzrasta - ostatnio było 17 osób.

●

Wiktor z grupy “Iskierka” w Galway, że mityng cieszy sie dobrę frekwencja, ok 10 osób;
pracują na programie

W następnej części spotkania Andrzej - łącznik do spraw informacji publicznej poinformował o
przygotowaniach do nadchodzących warsztatów w Dublinie 3 sierpnia nt. Historii AA i
znaczenia służb. Zakupiono już bilet dla Irenki, wkrótce zakupiony będzie dla Tadeusza. Salka
jest już udostępniona na ten dzień za 50 eur. Irenka będzie kilka dni w Irlandii i będzie wiele
okazji żeby się spotkać z nią. Wiele grup zgłosiło uczestnictwo w warsztatach zgłosiły grupy
m.in. z Cork, Limerick, Longford, Mullingar. Andrzej zachęcał również by uczestnicy mityngów
przybyli z żonami, ponieważ tematyka będzie w dużej części związana ze współuzależnieniem i
Al-Anon.
Następna część spotkania skoncentrowana była na istocie mityngów objazdowych,głównie ze
względu na dobiegające niejasności co do tego kto je organizuje. Temat wywołał krótką
dyskusję, która ostatecznie wyjaśniła ten temat. Przemek rzecznik powiedział, że to dana grupa,
która wyrazi chęć goszczenia takiego mityngu, w pełni go organizuje, a służby intergrupy ani
nie decydują o nich ani nie finansują. Wszystkie decyzje podejmuje dana grupa i we własnym
zakresie je finansuje. W przypadku trudności ze sfinansowaniem, może zwrócić się do innych
grup o wsparcie, a nawet poprosić uczestników o wsparcie żywnościowe. Ponadto jak pokazały
dotychczasowe mityngi, w sporej części mityngi objazdowe się zwracają z kapelusza w ramach 7
tradycji.
Jak podsumowywał Przemek, intergrupa jest dla grupy. Nie odcina się, ponieważ informuje,
służy doświadczeniem, omawia w szerszym gronie wszelkie wyzwania grup. Uczestnicy
jednogłośnie oznajmili jak świetną inicjatywą okazały się wszystkie dotychczasowe mityngi
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objazdowe. Ostatecznie potwierdzono, że intergrupa w 100% zostawia całą organizację w
kwestii grup.
Następnie Wiktor z grupy w Galway, który pomaga przy organizacji 25-lecia AA na wyspach w
Stirling 11-13 października, poinformował o postępie prac. Zapłacono hotele spikerom,
zaproszenia zostały rozesłane do BSK, powoli organizowane są pamiątki. Podkreślił o
konieczności zarezerwowania miejsc ponieważ miejsca w hotelu się kończą. Wśród spikerów,
którzy potencjalnie mogliby reprezentować Irlandię i opowiedzieć o historii polskojęzycznych
grup w Irlandii, znaleźli się Jacek z Galway, Grzegorz z Dublina, Bogusława z Limerick i Artur
delegat z Dublina. Poproszono wszystkich uprawnionych do głosowania (tj. Mandatariuszy i
służby intergrupy) o wybranie faworytów w tajnym głosowaniu. Po podliczeniu głosów, Jacek z
liczbą 6 został wybrany na potencjalnego reprezentanta; Artur zdobył 4; Bogusława 1, Grzegorz
0. Wyjazd Jacka i reprezentacja Irlandii oznacza, że będzie mógł liczyć na wsparcie intergrupy.
Ostatnią częścią spotkania byłysprawozdania ze służb
.
●

Rysiek łącznik ds. Internetu - wspomniał, że służba przebiega spokojnie, a wydarzenia
na stronie działaj już na komórce.

●

Andrzej łącznik ds. Informacji publicznej wspomniał, że z powodu braku czasu nie może
w pełni realizować obowiązków. Szuka chętnego, który przyjąłby służbę w ramach której
wchodziłoby informowanie o AA w szpitalach i hostelach. Z powodów prywatnych chce
zdać służbę najpóźniej w czerwcu 2020, a już teraz nie może jej w pełni realizować. Piotr
z Athlon wyraził zainteresowanie odnośnie niesienia służb ds informacji publicznej.

●

Tomek kolporter był nieobecny w związku z tym literatura nie była dostępna na
intergrupie. Przypomniano, że Tomek szukanie następcy.

●

Tomek skarbnik podsumował finanse grupy - wpłaty z grup - 519 eur, plus 16 eur z
kapelusza, zaliczka na warsztaty w Dublinie - 150 eur warsztaty, zaliczka na nasze
wsparcie 25-lecia w Szkocji - 300eur, na Region 100 eur, salka zebrania intergrupy - 60
eur. Obecny stan to 394 eur. W tym miesiącu do zapłacenia pozostaje kolejna rata za
ogłoszenie w gazecie, bilet dla Tadeusza. Wiktor wspomniał o pilnej wpłacie na 25 lecie.

●

Darek sekretarz i Przemek rzecznik i Artur delegat, że służby przebiegają planowo.
Ponadto Darek poinformował o uruchomionym mityngu przez Skype poświęconym
tradycjom i koncepcjom w każdy poniedziałek o 20.30 prowadzonym przez Bogdana z
Opola. Zainteresowanych poproszono o kontakt z mandatariuszami, którzy dostaną nr
tel od sekretarza intergrupy wedle zgłoszeń.
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●

Piotr - opiekun telefonu intergrupy wspomniał, że więcej osób dzwoniło na telefon
grupowy. Zdał służbę, na której przejęcie zgłosił się Tomek z grupy Mullingar.

●

Tomek skarbnik zdał relację z warsztatów nt niesienia posłania do zakładów karnych i
aresztów śledczych, które odbyły się w kwietniu. Wspomniał, że przybyło 401 osób w
tym alkoholików, funkcjonariuszy. Podkreślił jak wartościowa jest to służba dla
osadzonych, którzy sami często dopytują albo wyczekują następnego mityngu. Przepisy
są największym wyzwaniem do niesienia takiego posłania, ponieważ wstęp do więzień
wymaga przejścia skrupulatnej długiej procedury. Tomek sam czeka teraz na możliwość
wstępu do jednego więzień. Zauważył duże zainteresowanie niesieniem tej służby.
Szczegóły związane z pierwszym rokiem sprawowania przez Tomka funkcji skarbnika jak
również jego sprawozdanie ze wspomnianych warsztatów będą dostępne na naszej
stronie www.aairlandia.comw zakładce służby i intergrupa -> sprawozdania Intergrupy.
Chętnych do przeczytania także prosimy o kontakt z mandatariuszami.

Następne intergrupy odbędziesię14 września w sobotęjak zwykle w Athlone w The Prince of
Wales Hotel.
Darek alkoholik
Sekretarz Intergrupy
Dublin, 2019.07
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