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 14 września 2019 roku.
Spotkaniu przewodniczył Przemek rzecznik intergrupy. W składzie rady Intergrupy
uczestniczyli, Tomasz - skarbnik, Artur - delegat Regionu, Rysiek - łącznik ds. internetu. Wśród
przybyłych znaleźli się przedstawiciele z ośmiu grup.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12 od wspólnego omówienia 9 oraz 10 tradycji Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików. 
Następnie reprezentanci grup podzielili się doświadczeniem w
związkuz5 tradycjąi wiadomościami. Wśród nich usłyszeliśmy m.in. :
●

Od Tomka reprezentującego nieobecnych z Mullingar i Longford - że mityngi odbywają się
regularnie. Frekwencja średnio od 4-7 osób. W Longford grupa ustaliła, że jedna z części
mityngu będzie teraz nt. Radości i smutków.

●

Od Ryśka z grupy “Eden” w Limerick - frekwencja do 10 osób. Grupa stworzyła wizytówki,
które roznieśli do lekarzy. Tym samym starają się nie kumulować pieniędzy i nieść posłanie
dzięki nadwyżką. Pracują na Wielkiej Księdze.

●

Artur z grupy “Horyzont”, że mityngi odbywają się w środy i piątki. Grupa myśli o
wydzieleniu nowej grupy, pod którą działałby mityng piątkowy. Frekwencja wynosiła od 5-7
osób. Grupa wróciła do spotkań roboczych i wraca do mityngów spikerskich.

●

Staszek z grupy “Emigranci” w Cork, że niedawno mityng zgromadził ok 20 osób. Szukają
rzecznika i mandatariusza. Pracują na krokach i tradycjach. Jest małe zainteresowanie
intergrupą oraz służbami. Staszek potwierdził, że drugi mityng w środy także działa o 19:15.

●

Piotr z grupy “Górnik” w Athlone, oznajmił że grupa spotyka się regularnie, frekwencja jest
bardzo niska.
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●

Przemek z grupy “Od Nowa” z Dublina, że grupa szuka nowego mandatariusza. Grupa
spotyka się w poniedziałki o 19:30. Grupa wróciła do spotkań roboczych.

●

Wiktor z grupy “Iskierka” w Galway, powiedział że stracili salę kościele w którym od 10 lat
się spotykali. Nie mogą tam wrócić i tymczasowo organizują spotkania w salce na lokalnym
uniwersytecie. Dzięki wsparciu lokalnej irlandzkiej grupy, wkrótce liczą na znalezienie
nowego stałego miejsca mityngów. Grupa zgłasza się do organizacji następnego mityngu
objazdowego w lokalnym hotelu (uwagi na brak sali) - dwóch spikerów z długim stażem
podzieli się doświadczeniem. Będzie on w październiku, dokładny termin i godzina zostanie
potwierdzony i wrzucony na stronę. Frekwencja na mityngu to ok 10 osób.

●

Adama z grupy “Nadzieja” w Belfaście, że ludzi jest coraz więcej i przymierzają się do
otwarcia drugiej grupy. Przy tej okazji Wiktor wspomniał, że chciałby przekazać pakiet
startowy z zamkniętej grupy w Roscommon.

W następnej części spotkania Przemek rzecznik zdał, krótką relację z warsztatów nt. “Historia
12 Kroków oraz Znaczenie Służb”,które odbyły się w Dubinie w sierpniu. Frekwencja wyniosła
ok 40 osób. Finansowo wpływy wyniosły 600 euro. Z tej kwoty 80 eur pokryło bilety dla Waldka,
50 eur za salę, 14.40eur dla osób którym zabrakło obiadu, 150 eur na przygotowanie obiadu i
poczęstunków, 69 eur bilety dla Ireny. Po odliczeniu kosztów pozostała kwota - 246 eur, która
posłuży na organizacje kolejny warsztatów i realizację celów Wspólnoty. Z uwagi na brak kilku
osób w radzie intergrupy większością 8 głosów postanowiono przełożyć dyskusje dotyczące
szczegółów oranizacji na następną intergrupę. Jedna osoba się wstrzymała. Następnie Rysiek
łącznik ds. Internetu podzielił się jak dużą wartość dały mu minione warsztaty i że były pełnym
sukcesem co w podobnym wyrazili Piotr z Athlone i Artur z Dublina.
W następnej części spotkania Wiktor z grupy w Galway poinformował o działaniach zespołu
powołanego do organizacji 25-lecia polskojęzycznych grup AA na Wyspach, które odbędzie się
11-13 października w Stirling, Szkocji. 300 eur z intergrupy Irlandia, które dostał przekazane
zostaną organizatorom po wydaniu faktury. Na 25-lecie pojawią się magnesy pamiątkowe oraz
specjalne większe wydanie gazetki Wyspiarz, które będzie w cenie akredytacji. W dniu
dzisiejszym ( 14 września ) pozostało jeszcze 13 miejsc w hotelu. Wyjaśnił nieścisłość jaka
zaistniała z wkładem naszej intergrupy. Na początku ustalono, że na organizacje będzie to 600
eur z każdej intergrupy. My przygotowaliśmy jedynie 300 eur z uwagi na niskie wpływy,
jednakże obecnie wpływy pozwalają na uzupełnienie luki i wkrótce możemy wpłacić pełną
kwotę. Intergrupa zawsze była za wkładem takim na ile możliwości nasze pozwalają.
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Następnie Artur zaproponował utworzenie grupy na Whatsupie poświęconej mityngu
objazdowym. Przemek rzecznik przypomniał, że intergrupa ustaliła już, że intergrupa nie
zajmuje się tymi mityngami i pozostawia pełną organizację w gestii grupy także sprawozdania z
takich mityngów nie będą włączane do intergrupy. W związku z tym Przemek wykreślił z
agendy sprawozdanie z mityngu objazdowego w Carlow. Intergrupa tylko i wyłącznie informuje
grupy gdzie i kiedy się odbywają się takie mityngi.
W kolejnym punkcie Patrycja z Limerick zgłosiła zainteresowanie objęciem funkcji kolportera
intergrupy
. Intergrupa wraz z Tomkiem skarbnikiem zaoferowali wsparcie przy wdrażaniu się
do takiej służby. Obecnie służba tę będzie zdawał Tomek z Dublina, który nie był dziś obecny.
Przemek odczytał zakres działania kolportera. Przemek zaproponował przełożenie głosowania
do tej służby na następną intergrupę w związku małą liczbą uprawnionych do głosowania.
Następny temat zgłosił Staszek z grupy w Cork- “jak zachęcić ludzi do służb?”. Z uwagi na brak
obecności na przyszłych spotkaniach ma obawy, że nie znajdzie następcy na mandatariusza w
Cork i tradycja wymiany doświadczeń zaniknie. Przemek zauważył, że zwykle uczestnicy grup
interesują się służbami gdy mają większą styczność z przebiegiem takiej służby co zwykle
rozwiewa wiele obaw. Piotr z Athlon podkreślił, że zgodnie z zasadami służby nie można
trzymać bez końca, ale problemem jest, że nie ma jej komu przekazać. Przemek rzecznik
wspomniał, że na początku bał się służb, ale gdy chwycił się jednej, zmieniło to jego podejście i
przełamało do sprawdzenia się w innych służbach później, których nawet obierał zbyt wiele.
Wiktor wspomniał, iż brak służb w Galway rozwiązał się na inwenturze grupy gdzie otwarta
wymiana poglądów obnażyła problemy grupy; wrócono też to tematyki tradycji na jednym z
mityngów w miesiącu. Przemek i Piotr wspomnieli, że w ich przypadku na początku podziałały
sugestie sponsora do obejmowania służb za co są wdzięczni choć nie byli chętni do służb
wówczas.
Następnie Rysiek z Limerick ogłosił, że kończy mu się służba łącznika ds. Internetu i szuka
następcy. Zaprasza chętnych i oferuje wsparcie. Adam z Limerick zapytał o szczegóły
dotyczącej tej służby.
Dalej, Przemek rzecznik poprosił o rozważenie tematu i formatu organizacji kolejnych
warsztatów za kilka miesięcy. Padło kilka imion potencjalnych spikerów jak Meszuge, ponownie
Irenka z Akron, czy też ktoś z Irlandii.
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Ostatnią częścią spotkania byłysprawozdania ze służb
.
●

Rysiek łącznik ds. Internetu - wspomniał, że służba przebiega spokojnie i przypomniał i
informowaniu o wydarzeniach które wrzuci na stronie.

●

Tomek kolporter był nieobecny. Przypomniano, że Tomek szukanie następcy.

●

Tomek skarbnik podsumował finanse grupy. Obecnie w kasie mamy 475,67 eur oraz 115
funtów. Odłożone na Region już jest 400 eur i druga transza na 25 lecie - 300 eur.
Ogłoszenie w gazecie jest do końca opłacone, telefon jest na bieżąco opłacany.
Uczestnicy myślą o wykupieniu kolejnego ogłoszenia o mityngach lub ulotki.
Poproszono o pomysły wykorzystania nadwyżki związane z realizacją 5 tradycji.

●

Tomek również pełni służbę obsługi telefonu intergrupy i wspomniał, że były tylko dwa
telefony.

●

Artur delegat do Regionu oraz Przemek rzecznik wspomnieli, że służba przebiega
planowo.

●

Piotr z Athlone, który wspiera Andrzeja w pełnieniu służby ds. Informacji publicznej
poinformował o akcji niesienia posłania do kilku szpitali jaką przeprowadzili niedawno w
Dublinie. Wspomniał, że jeśli ktoś chciałby taką akcje we własnym mieście
przeprowadzić, jest gotowy do pełnego wsparcia i chętnie przyjedzie. Przypomniał
również iż że zdawana służba łącznika zakładami karnymi i aresztami śledczymi będzie
pełniona przez Tomka - obecnego skarbnika, który czeka na przepustkę do wstępu.
Piotr jest w kontakcie także z osadzonymi - jednemu z nich na prośbę przekaże Wielką
Księgę.

●

Darek sekretarz był nieobecny.

Następne intergrupy odbędziesię23 listopada w sobotęjak zwykle w Athlone w The Prince of
Wales Hotel.
Darek alkoholik
Sekretarz Intergrupy
Dublin, 2019.09
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