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 18 stycznia 2020 roku.
Spotkaniu przewodniczył Przemek rzecznik intergrupy. W składzie rady Intergrupy
uczestniczyli, Tomasz - skarbnik, Artur - delegat Regionu, Przemek - rzecznik, Darek sekretarz. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele z ośmiu grup. Literatura była dostępna
dzięki przywiezieniu jej z Dublina przez Artura delegata z rąk Tomka, uprzedniego kolportera.
Wkrótce trafi do nowego kolportera - Patrycji.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12 od wspólnego omówienia 1 oraz 2 tradycji Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików co wywołało inspirującą wymianę doświadczeń. Następnie
reprezentanci grup podzielili się doświadczeniem w związkuz5 tradycjąi wiadomościami.
Wśród nich usłyszeliśmy m.in. :
●

Krzyśka z grupy “Razem” w Clonmel,że przez dwa ostatnie tygodnie siedział samemu na
mityngu. Grupa została otwarta około rok temu. Pojawiają się nowi, ale niewielu zostaje.
Bywają telefony z zapytaniami o grupę. Finansowo grupa wspierana jest przez Irlandzkie
sumienie grupy. Pozostaje mu dalej przychodzić co zamierza i czeka na kolejnego
człowieka, bo jak pokazało doświadczenie innych początkujących grup, to daje efekty z
czasem.

●

Piotra z grupy “Górnik” w Athlone, że kilka zmian zaszło w grupie. Urozmaicili mityngi,
teraz mają jeden mityng nt. problemów, na innym pracują na Wielkiej Księdze itp. Podjęli tę
decyzje w zgodzie z tradycjiami. Mityngi zaczynają się teraz o 18.30 zamiast o 19:00 jak do
tej pory. Zmiany te pokazały dały wiele lekcji co do tego jak grupa powinna działać, i że to
grupę stawiać przed indywidualnościami. Grupa otrzymuje się z własnego kapelusza.

●

Maćka z grupy “Horyzont 2” w Dublinie, że jeszcze niedawno grupa miała być zamknięta,
ale przetrwała i wciąż się spotykają. Frekwencja - od 4-9 osób. Pojawiają się także nowi, ale
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zwykle nie zostają dłużej. Salę mają opłaconą na dwa miesiące, są
samowystarczalni, przekazują na intergrupę co zostanie. Wierzy, że grupa idzie do przodu.
●

Tomka z grupy “Nadzieja” z Longford, że spotykają się bez zmian w piątki o 19:00.
Minimum to 5 osób na mityngu i są samowystarczalni. Pojawiają się nowicjusze, ale także
nie zostają się na kolejnych spotkaniach. Mają obsadzone wszystkie służby. Doszła służba
kolportera, choć połączona jest ze skarbnikiem póki co. Różne osoby też dzwonią. Teraz
mają jeden w miesiącu mityng zamknięty, pracują na krokach. Jeden mityng spikerski co
dwa miesiące. Wydrukowali plakat i aktywni członkowie roznoszą je wraz z posłaniem.

●

Adama z grupy “Nadzieja” w Belfaście, że zaczynają pracować coraz lepiej, pojawia się
wiele nowych osób. Ostatnio otworzyli nowa grupe we wtorki, która póki co kuleje. Grupa
nie ma problemów finansowych. Mają wsparcie ze strony nowego księdza polskiego.
Telefon niestety zamilkł ostatnio.

●

Artura reprezentującego mandatariuszaz grupy “Horyzont” z Dublina,że na grupie
pojawia się między 4-10 osób, choć był i mityng z ok 20 osobami. Pracują na krokach.
Powrócili do mityngów spikerskich. Sala jest opłacona. Przychodzą nowe osoby, ale często
już nie wracają.

●

Przemka z grupy “Od Nowa” z Dublina, że grupa przeżywa regres, są spotkania ok 2-4
osobowe. Grupa niemniej jednak działa, spotyka się regularnie.

●

Jurka z niedawno otwartej grupy w Blanchardstown, że nie płacą za salę z uwagi na
wsparcie dzięki irlandzkiej grupie. Obecnie 4 osoby się spotykają. Opierają się na Wielkiej
Księdze.

W dalszej części omawialiśmy wybór na służbę łącznika ds. internetu. Okazało się, że mamy
dwóch kandydatów. Magda z Dublina, zgłosiła się ale z uwagi na sprawy prywatne nie mogła z
nami uczestniczyć w spotkaniu. Magda była kilka lat temu kolporterem intergrupy. Kolejnym
chętnym był Krzysiek z Clonmel. Ma kilkuletni staż i chciałby nowych rzeczy się nauczyć m.in.
obejmując służbę w intergrupie. Przed głosowanie, Przemek rzecznik wskazał na zasady wyboru
nowej osoby do służby. Następnie poprosił 3 chętne osoby o utworzenie komisji do wyboru
nowego łącznika. W jej skład wszedł Maciek, Piotr i Artur. Maćka obrano przewodniczącym. Na
sali było 7 osób uprawnionych do głosowania, przeprowadzono tajne głosowanie. Maciek
przeliczył i 4 głosy padły na Krzysztofa, a 3 na Magdę. Z uwagi, że żaden kandydat nie uzyskał ⅔
głosów, zgodnie z zasadami przeprowadzono losowanie. Darek sekretarz wylosował jedną
kartkę z kapelusza - to była Magda. Tym samym dzisiejszego, tym sposobem obrano następcę
Ryśka pełniącego służbę łącznika ds. internetu.
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Następnym punktem było sprawozdanie ze współorganizacji Zlotu z okazji 25 lecia
polskojęzycznych grup AA na wyspach jaki odbył się w październiku w Stirling, Szkocja. Z uwagi
na brak Wiktora i Jacka, ograniczono się do krótkiej relacji Artura delegata, który uczestniczył w
tym wydarzeniu. Opowiedział jak wielka energia i radość towarzyszyły od samego wejścia.
Olbrzymia moc towarzyszyła do samego końca. Było 212 uczestników. Cześć pobytu spędzili
także na zwiedzaniu niesamowitej okolicy..
Kolejny punkt spotkania to organizacja Zlotu Radości z okazji 15 lecia polskojęzycznych grup
AA w Irlandii,jakie intergrupa planuje na lipiec tego roku. Artur delegat wraz z Wiktorem
dokonali wstępnego przejrzenia miejsc, które mogłoby pomieścić przynajmniej 100 osób. Artur
wskazał m.in takie miejsca jak:
-

Ośrodek koło Athlone

-

Dominican Retreat Centre Tallaght na południe od Dublina,

-

Preston House Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe w Co. Meath, 14km na północ
od Dublina.

-

Avoca - ok. 70 km na południe od Dublina. Jest to miejsce z wieloma salami, ale niestety
cateringiem wyłącznie we własnym zakresie.

Artur wkrótce będzie miał kosztorys najlepszych z tych miejsc. Potrzebuje przybliżoną liczbę
ludzi oraz datę. Wywiązał się dyskurs odnośnie szacunku liczby uczestników, cateringu kontra
opcji z wyżywieniem na miejscu, dojazdu gości z zagranicy którzy musieliby być odebrani z
lotniska, połączenia wydarzenia z Al-Anon i stworzyć dodatkowy panel. Przyjazd byłby w piątek,
dwa noclegi. Przemek podsumował: Póki co Artur szuka cen, pomoże mu stworzyć kosztorys,
zobowiązał się do rozmów z Al-Anon w Dublinie czy są chętni. Darek sekretarz wstępnie
przygotowuje plakat. Zwrócono się również z pytaniem do grup - ile zainteresowanych byłoby
na taki Zlot? Prosimy pytać i przekazać szacunkową liczbę chętnych przez mandatariuszy i
służby dalej na forum intergrupy. Tomek skarbnik wspomniał że mają jednego spiker. W
związku z tym jeszcze drugi spiker będzie poszukiwany. Program Zlotu być może ustalimy już
na następnej intergrupie.
W dalszej części Artur delegat wspomniał o warsztatach w Dublinie jakie planujemy na 15 luty.
Niestety nie udało się zarezerwować sali w Kościele św. Audoena na ten czas jak wcześniej
planowano. Artur rozmawiał już jednakże z księdzem z Kościoła Św. Jakuba (St. James Church
Crinken) przy Bray, w południowym Dublinie. Ksiądz na pytanie o koszt, wspomniał jedynie, że
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koszt taki, aby pokryć bieżące wydatki, ale też na tyle ile możemy - nie określając
kwoty. Ustalona data to 15 luty.
Darek z Longford rozmawiał z Włodkiem, który będzie spikerem. Darek spytał się Władka czy
nie poprowadziłby sam całych warsztatów, czyli nie jak wcześniej zakładano Darek z Włodkiem.
Wspomniał, że dwóch spikerów z warsztatów z Irenka w sierpniu 2019 pokazały, że mało czasu
było dla głównego gościa - Irenki. Piotr z Athlone powiedział, że jego zdaniem to świetny
pomysł bo warsztaty z natury wymagają dodatkowo uczestnictwa zebranych. Wobec różnych
komentarzy, Włodek będzie głównym spikerem z pewnym wsparciem Darka. Włodek przylatuje
13 lutego, a 14 lutego w piątek będzie spikerem na mityngu w Longford. Temat - “Służby i
Sponsorowanie”. Darek sekretarz zobowiązał się do stworzenia prostego plakatu.
AKTUALIZACJAArtur delegat zobowiązał się przenocować Włodka 13 lutego
Ostatnim tematem był pomysł rozwinięcia grupy 12 kroku w Irlandii. Przemek rzecznik
powiedział, że chodzi o niesienie posłania do instytucjami, spis osób chętnych do
sponsorowania, stworzenie grupy na Whatsapp, która pomogłaby w komunikacji. Grupa taka
zrzeszałaby osoby, które maja choć chwile czasu i chcą coś ucznić w celu niesienia posłania
wciąż cierpiącym alkoholikom. Darek sekretarz wspomniał, że pewną niszą często
niewykorzystaną są numery, które dostaliśmy kiedyś od nowicjuszy i innych aowców, których
więcej nie widzieliśmy na mityngach. Być ponowny kontakt mógłby przypomnieć o nas i
pokazać, że nie jesteśmy obojętni, ale oczywiscie każdy podejmie indywidualną decyzje czy chce
się do tego przyłączyć. Na pytanie czy 12-krokowiec to ktoś kto pracuje na programie?
usłyszeliśmy , że najważniejsza jest gotowość do działania jak podkreślił Piotr przy zgodzie
obecnych. Jeżeli jest ktokolwiek choć w minimalnym stopniu zainteresowany, prosimy o
zgłaszanie się do mandatariuszy, którzy włączą takie osoby do komunikacji whatsupowej.
Ostatnią częścią spotkania byłysprawozdania ze służb
.
●

Tomek skarbnikpowiedział, że nie doładowywał telefonu. Opłacił już na ten rok
ogłoszenie w gazecie. 49.20 eur to koszt miesięczny ogłoszeni na stronie ng24.ie opłacane miesięcznie przez rok; ogłoszenie to przekierowuje na stronę intergrupy.
Dodatkowo Tomek opłacił ogłoszenie w gazecie Nasz Głos 119 eur na 3 miesiące. Na
ostatniej intergrupie była kwestia 600 eur, które intergrupa uprzednio nie wpłaciła do
Regionu z uwagi na zaangażowanie finansowe w 25-lecie w Szkocji. W związku ze
wspomnianą uprzednio nadwyżką, intergrupa wydzieliła tę kwotą, którą Tomek wpłaci do
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Regionu*. Odnośnie konta, Tomek rozeznał się w ofertach bankowych i
wskazał jeden z nich który odpowiada naszym potrzebom.
●

Na ostatniej intergrupie była kwestia 600 eur, którymi Region wsparł nas, Tomek wpłacił
je z powrotem do Regionu ponieważ należało do nich. Odnośnie konta, Tomek rozeznał
się w ofertach bankowych i wskazał jeden z nich który odpowiada naszym potrzebom.
Potrzebna jest mu druga osoba do otwarcia. Gdy nowa osoba przejmie służbę, Tomek
będzie musiał udać się z następcą do banku aby przepisać na niego konto. Tomek zdaje
służbę w kwietniu i szuka następcy. Wpłaty z grup wyniosły 314.40 eur plus 60 funtów .
Koszt spotkania intergrupy to 56.49 eur. Z dzisiejszego spotkania 40% czyli 120 eur
pójdzie na Region. W efekcie, mamy w kasie 1280.10 eur, 60 funtów (wraz z gotówką
która była w kasie przed intergrupa).

●

Darek z Longford pełniący służbę telefonu intergrupy, że służba minęła spokojnie, nikt
nie dzwonił w ciągu ostatnich 2 miesiecy. Służbę telefonu przejął Piotr z Athlone.

●

Piotr wspomniał o przekazaniu literatury i ulotek do aresztu śledczego, nie ma póki co
chętnych do mityngu tam. Wkrótce będzie uczestniczył w 3 wyjazdach w ramach
niesienia posłania do zakładu karnego.

●

Andrzej łącznik ds. informacji publicznej był nieobecny

●

Rysiekłącznik ds. internetubył nieobecny

●

Przemek rzecznik wspomniał, że jego służba przebiega spokojnie. Wspomniał, że
nieobecny Rysiek łącznik ds. Internetu informował o nadchodzącej płatności za naszą
stronę w sieci, która wzrosła do ok 80 eur. Musimy dokonać płatności w lutym. Jego
służba kończy się w lipcu i szuka cienia.

●

Artur delegat do Regionupoinformował o spokojnej służbie, że zajmuje się organizacją
Zlotu Radości. W tym roku minie 2 lata służby i szuka cienia. Chciałby na Konwencje
Regionu z następcą.

●

Darek sekretarzwspomniał o przebiegu służby i informacjach ze skrzynki. Również
szuka cienia z uwagi na koniec służby we wrześniu.

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się21 marca 2020 roku w sobotę jak zwykle w Athlone
w The Prince of Wales Hotel.
Darek alkoholik
Sekretarz Intergrupy
Dublin, styczeń 2020
*Jest to zaktualizowana informacja odnośnie kwoty 600 eur wygospodarowanej, a nie oddawanej lub winnej, do
Regionu. Uprzednio w sprawozdaniu rozesłanym w styczniu 2020 mowa była o kwocie 600 eur, którą Region nas
wsparł i je zwracamy. Intergrupa nie była winna Regionowi tej kwoty.
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