Sprawozdanie ze spotkania polskojęzycznej
Intergrupy "Irlandia"
14.06.2014
Intergrupa "Irlandia” spotkała się w Athlone, The Shamrock Lodge Hotel., zgodnie
z przyjętym wcześniej wnioskiem o spotkania IG w jednym miejscu.
1. Spotkanie rozpoczęło się tekstem „Jestem odpowiedzialny”.
2. Przedstawienie się uczestników spotkania, sporządzenie listy obecności.
W spotkaniu IG brali udział przedstawiciele następujących grup:
„HORYZONT” - Dublin,
„OD NOWA"- Dublin,
„GÓRNIK”- Athlone,
"NADZIEJA"- Longford
„ISKIERKA” - Galway,
„NOWA DROGA”-Ballinrobe.
3. Prowadzący(sekretarz) wszystkich przywitał i przedstawił plan spotkania
IG.
4. Sekretarz odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy.
5. Informacje mandatariuszy grup (w ramach piątej tradycji).
Grupa ,,Nadzieja,, z Longford spotyka się regularnie w poniedziałki o godzinie
19.00. W chwili obecnej uczęszcza regularnie trzy osoby. Grupa pracuje na
programie 12 kroków i tradycji, na grupie jest sponsoring. Grupa utrzymuje się z
własnego kapelusza i jest samowystarczalna. Brak wybranych służb i brak nowych
osób.
Grupa "Horyzont" ma mityngi dwa razy w tygodniu. Mityng w środy o godz.
20.30 opiera sie na "pracy na programie". Frekwencja na tym spotkaniu sięga 25

osób. W piątki mityng zaczyna się o godz. 19.00 i jest oparty o "wielką księgę". Na
piątkowe spotkanie uczęszcza około 10 osób.
Grupa "Od Nowa" spotyka się w poniedziałki o 19.30. Frekwencja około 10 osób.
Służby są obsadzone. Raz w miesiącu jest mityng otwarty. Regularnie co miesiąc
odbywają się spotkania organizacyjne.
Grupa "Górnik" ma mityngi w piątki o 19.00.Grupa roznosi ulotki ( social, garda,
polski sklep) . Posiada telefon. Spotkania opierają się na pracy na programie.
Grupa jest wdzięczna intergrupie za pomoc w formie przekazanych ulotek.

Grupa "Iskierka" ma spotkania w soboty o 18.30. Frekwencja różna od 5 do
10 osób. Pojawiło się kilka nowych osób , lecz na ten moment żadna z nich nie
uczęszcza. Służby są obsadzone, oprócz łącznika z irlandzkimi AA, który
niedawno zrezygnował. Grupa sporządza sprawozdania z comiesięcznych
mityngów organizacyjnych.
Telefon grupy czynny jest codziennie od 17.00 do21.00.
Grupa "Nowa Droga" spotyka się w piątki o19.00. Na mityngach pojawiły się
nowe osoby. Służby są obsadzone. Frekwencja 4-5 osób Niesie posłanie poprzez
ulotki. Telefon jest aktywny od 17.00 do 21.00. Na spotkaniach czytane są
fragmenty wielkiej księgi. Mityngi opierają się na tematach dotyczących
"dwunastu kroków".

6. Sprawozdania służb Intergrupy.
-kolporter Sebastian. Służba przebiega spokojnie. Przekazał ulotki dla grupy
"Górnik" oraz na projekt "informacja dla profesjonalistów". Udało się zakupić
książki dla intergrupy.
-skarbnik Przemek. (nieobecny) W zastępstwie skarbnika uczestniczył Krzysiek,
który przekazał sprawozdanie finansowe.

Rozliczenie Intergrupy Irlandia za okres od 12.04.14 do 14.06.14 jest dostępne u
skarbnika lub sekretarza IG "Irlandia"

-mandatariusz Rafał (nieobecny)wysłał informację o nast. treści:
Kochani! Proszę was o zwolnienie mnie ze służby mandatariusza. Zdaje sobie
sprawę ze powinienem to zrobić osobiście ale ostatnie wydarzenia w moim życiu
spowodowały ze całkowicie się poświeciłem sprawom osobistym. ( biorę ślub w
sierpniu I zmieniłem prace, która zabiera mi dużo czasu) . Mam nadzieje ze na
następnym spotkaniu będę osobiście mógł z Wami porozmawiać. proszę żebyście
wybrali kogoś na moje miejsce . Życzę pogody ducha I owocnej pracy.
-sekretarz Robert. Służba przebiega dobrze. Utrzymuje kontakt telefoniczny z
służbami IG. Prowadzi skrzynki mailowe IG I Przekazuje informacje na maile
grup. Zwrócił się z prośba o przekazywanie uwag, lub sugestii dotyczących
sprawozdań z IG „Irlandia”.
-łącznik internetowy Przemek (nieobecny) wysłał sprawozdanie drogą
elektroniczną, z którego sekretarz wybrał najważniejsze fragmenty:
Na wstępie pragnę poinformować, że obsługę maila IG oraz obsługę
korespondencji z i do IG kontynuuje Sekretarz Intergrupy Robert. Kilka tygodni
temu uzgodniliśmy podział zadań i za pomoc w tym temacie jestem bardzo
wdzięczny. Strona internetowa którą zobowiązałem się przygotować jest
ukończona i dostępna pod adresem: www.aairlandia.com. Strona działa i dzięki
sugestiom innych alkoholików ciągle się rozwija. Od lutego do dnia dzisiejszego
mieliśmy około 6 tys odsłon co potwierdza tylko, że spełnia ona swoje zadanie.
Przede wszystkim udało się doprowadzić do sytuacji, że "aairlandia" jest bardzo
łatwa do odnalezienia przez wyszukiwarki internetowe. Moja służba przebiega
spokojnie i bez zakłóceń.
Życzę wszystkim spokoju i Pogody Ducha
Przemek Alkoholik
-koordynator projektu "informacja dla profesjonalistów" Krzysiek, przedstawił
sprawozdanie z przebiegu spotkania z profesjonalistami, które odbyło się w
Dublinie. Spotkanie można uznać za owocne, gdyż profesjonaliści wykazali
zainteresowanie ideą Wspólnoty AA, oraz gotowość do współpracy. Treść
sprawozdania udostępniona jest na stronie aairlandia.com
7. Przerwa

8. Wnioski, dyskusje, glosowania, sprawy organizacyjne.
Uprawnionych do głosowania było sześciu przedstawicieli grup oraz trzech
służebnych IG . Razem 9 osób.
• Wybór nowego rzecznika IG "Irlandia". Na funkcję rzecznika IG zgłosiło się
dwóch kandydatów- Krzysiek z grupy "Horyzont" oraz Jacek z grupy "Nowa
Droga". Po krótkiej autoprezentacji odbyło się tajne głosowanie, w wyniku
którym Jacek (większością głosów) został wybrany na rzecznika IG.
• Akceptacja miejsca spotkań IG co 2 miesiące w The Shamrock Lodge Hotel.,
Athlone.
Intergrupa zaakceptowała w/w miejsce jednogłośnie.
• Wniosek o przyłączenie IG "Irlandia" do regionu "Europa".
Większością głosów wniosek został przyjęty.
Szczegóły oraz data przystąpienia będą omawiane na następnym spotkaniu IG.
• Wniosek o wybór służby delegata (mandatariusza).
Zostało zauważone ,ze na poziomie Intergrupy służba wybrana wcześniej
jako
mandatariusz IG powinna nosić nazwę delegat do regionu.
W związku z rezygnacją Rafała ze służby mandatariusza, na następnym spotkaniu
IG odbędą się wybory na służbę delegata Intergrupy.
Na kandydatów do tej służby zgłosili się Krzysiek i Basia z Dublina. Kwestia
składania
kandydatur pozostaje otwarta do następnego posiedzenia IG.
• Wniosek o utworzenie karty Intergrupy "Irlandia"
Większością głosów wniosek został przyjęty. Na kolejnym spotkaniu służby
IG zobowiązały się przedstawić projekt karty.
• Wniosek o zorganizowanie warsztatów, które zaproponowały poprowadzić
doświadczone służby regionu "Europa". Warsztaty te miałyby się odbyć 18-19
października. Region "Europa" zobowiązał się pokryć koszt przelotu służb do
Irlandii. Wszyscy uprawnieni do głosowania byli "za" przyjęciem wniosku. Na
koordynatora w organizacji warsztatów zgłosiła się Basia z Dublina. Z przyczyn
logistycznoekonomicznych IG zadecydowała, że warsztaty te odbędą się na

terenie Dublina. IG zwraca się z pytaniem do grup o temat w/w warsztatów ( np.
Warsztaty 12 kroków ,12 tradycji , sponsorowania , służb lub inne )
• Wniosek o likwidacje jednej z dwóch skrzynek mailowych
IG- aa.irlandia@gmail.com .
Drugi adres mailowy irlandia@aa.org.pl został utworzony podczas spotkań
poprzedniej IG w Irlandii i to właśnie na niego przychodzi większość informacji
odnośnie wspólnoty
AA w Europie oraz w Polsce. W związku z tym, ze na
chwile obecną IG posiada 2 adresy mailowe, co wprowadza niepotrzebną
komplikację, sekretarz IG złożył wniosek o
likwidacje jednej z nich. Wniosek
został przyjęty jednomyślnie. Od chwili obecnej
oficjalny adres mailowy IG
"Irlandia" to irlandia@aa.org.pl
• Wniosek do służb IG o obowiązek zorganizowania zastępcy przez służby IG
podczas ich nieobecności na spotkaniach intergrupy. Wszyscy byli "Za"
• Wniosek o nawiązanie kontaktu z irlandzkim GSO w celu poinformowania o
działalności polskojęzycznych AA w Irlandii. IG przyjęła wniosek jednogłośnie.
Koordynatorem do tego zadania zgłosił się być Sebastian (kolporter IG).
• Został poruszony temat niskiej frekwencji grup na spotkaniach IG oraz brak
wpłat do IG niektórych z grup. Intergrupa wyraziła swoje zaniepokojenie
istniejącym faktem. Sekretarz zobowiązał się zwrócić z zapytaniem o przyczyny
takiego stanu rzeczy do grup które nie uczęszczają regularnie na spotkania IG.
Temat będzie kontynuowany na następnych spotkaniach.
• Zaproponowano utworzenie logo Intergrupy "Irlandia". Osoby które są chętne do
stworzenia logo uprasza się o przedstawienie swych projektów na kolejnym
spotkaniu IG.
• zwrócono uwagę odnośnie strony internetowej IG na której umieszczone jest
kilka informacji nie dotyczących wspólnoty anonimowych alkoholików. Sprawa
ta zostanie przekazana łącznikowi internetowemu.
• poproszono o zmianę nazewnictwa z "niesienie posłania do specjalistów" na
"informacja dla specjalistów" w sprawozdaniach oraz na stronie int. IG
• poruszony został temat odnośnie kontynuacji wspólnych spotkań mityngowych
polskojęzycznych grup AA w Irlandii. Grupa " Nowa Droga" z Ballinrobe
zobowiązała się zorganizować mityng na który będą zaproszone wszystkie

polskojęzyczne grupy z Irlandii. Spotkanie to miałoby się odbyć w połowie lipca
. Szczegółowe informacje będą podane drogą elektroniczną.

9. Następne spotkanie Intergrupy "Irlandia odbędzie się:
24 sierpnia 2014 (niedziela) o godzinie 12.00
The Shamrock Lodge
Hotel., Athlone, Co.
Westmeath.
10. Zakończenie spotkania.
Intergrupa pragnie podziękować wszystkim uczestnikom
spotkania ✒ Sekretarz IG Robert

