Sprawozdanie ze spotkania polskojęzycznej
Intergrupy "Irlandia"
23.11.2014
Intergrupa "Irlandia” spotkała się w Athlone, The Shamrock Lodge Hotel.
1. Spotkanie rozpoczęło się tekstem „Jestem odpowiedzialny”.
2. Sporządzenie listy obecności.
W spotkaniu IG brali udział przedstawiciele następujących grup:
„HORYZONT”, „OD NOWA", „AZYL”, „GÓRNIK”, „NOWA NADZIEJA",
„ISKIERKA”, „NOWA DROGA”, „TALLAGHT”. „GAJA”.
3. Prowadzący przywitał wszystkich i przedstawił plan spotkania IG.
4. Informacje mandatariuszy grup (w ramach piątej tradycji).
Grupa "Gaja" zgłosiła akces do IG i przedstawiła następujące sprawozdanie:
Grupa kobieca „Gaja powstała 18.09.2014r. Mitingi odbywają się w czwartki o
godzinie 18.30 przy ul. 9-11 Upper Dorset Street (klasztor Dominikanów). Miting
trwa 1 godzinę, pracujemy na programie 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych
Alkoholików. Mitingi są zamknięte. Pierwszy czwartek miesiąca miting otwarty
(spikerka) + zebranie robocze o 17.30. Drugi czwartek miesiąca- krok. Trzeci
czwartek miesiąca- tradycja. Czwarty i piąty czw. miesiąca WK i teksty źródłowe.
Wybrane mamy służby: skarbnika, emaila, telefonu, mandatariusza. Na miting
przychodzi ok. 6-8 osób. E-mail: AAlkoholiczkiDublin@interia.pl Nr. telefonu:
0892119292
Grupa "Horyzont" spotyka się w środę o godz. 20.00 i w piątek o godz.19.00 .
Mitingi odbywają się w Dublinie przy ulicy 9-11 Upper Dorset Street [klasztor
Dominikanów]. Środa- praca na programie 12 kroków AA. Co drugą środę jest
spiker który, dzieli się swoim doświadczeniem życia w trzeźwości. W piątek jest
czytana Wielka Księga. W pierwszy piątek miesiąca pracujemy na 12 tradycjach, a
w ostatni piątek jest spiker. W środę na miting przychodzi około 20-24 osób ,a w
piątek około 10-14 osób . Na mitingach pojawiają się nowe osoby i opiekujemy się
nimi . Osoby z obu mitynów brały czynny udział w warsztatach na temat PIKu i
tradycji organizowanych przez Intergrupę, które odbyły się w Dublinie. Grupa
tworzy projekt niesienia posłania wśród bezdomnych w ośrodku „Barka”
znajdującym się w Dublinie. Koordynatorem projektu jest Marzenka. Grupa ma
nowy numer telefonu 0871042449.

Grupa "Od Nowa" ma swoje mityngi w krypcie kościoła św. Audeona pod
adresem: 14 High Street , Dublin. Mityngi odbywają się w poniedziałek o 19.30
(zamknięte). Grupa funkcjonuje prężnie. W mityngach uczestniczy średnio 1520 osób. W pierwszy pon. miesiąca jest mityng otwarty, na którym jest
„spikerka". Grupa pracuje na „Wielkiej księdze” oraz „12/12”. Wybrane służby
to: mandatariusz, prowadzący, skarbnik, email ,telefon (nowa służba) i
kawiarenka. Grupa przekazuje 40% kapelusza na IG. Uczestniczyła czynnie w
warsztatach tradycji i koncepcji.
Grupa "Górnik" ma mityngi w piątki o 19.00. Pracuje na programie 12 kroków.
Brała udział w warsztatach w Dublinie. Na grupie jest rotacja nowo przybyłych
osób. Grupa nawiązała kontakt z osobą z Irl. AA, która uczestniczy w mityngach w
zakładzie karnym.
Grupa "Iskierka" ma spotkania w soboty o 18.30. Tematy spotkań opierają się na
krokach i raz w miesiącu na tradycjach. Pierwszy mityng miesiąca jest otwarty.
Ostatni mityng miesiąca poświęcony jest w połowie sprawom organizacyjnym.
Frekwencja zwiększyła się i wynosi od 8 do 15 osób. Pojawiły się nowe osoby, z
których większość posiada sponsorów. Służby są obsadzone. Telefon grupy
czynny jest codziennie od 17.00 do 21.00. Grupa stara się zintegrować z
irlandzkim AA.
Grupa "Nowa Droga" spotyka się w piątki o godz. 19.00. Pracuje na krokach.
Frekwencja 2-4 osób.
Grupa "Nowa Nadzieja” spotyka się w soboty o 18.30. Pracuje na „wielkiej
księdze” i programie 12 kroków. Frekwencja spadła. Na spotkanie uczęszcza od 2
do 4 osób. Grupa założyła telefon grupowy.
Grupa "Tallaght” ma mityngi we wtorki o godz. 19.30 (wszystkie otwarte).
Pracuje na krokach i tradycjach AA. Raz w miesiącu na mityngu odbywa się
„spikerka multimedialna”.
Grupa niesie posłanie poprzez roznoszenie ulotek. Frekwencja od 5 do 15 osób.
Przychodzą nowe osoby. Grupa stale się rozwija.
Grupa "Azyl” spotyka się w soboty o godz. 19.00. W pierwszej części mityngu są
„radości i smutki „,w drugiej "praca na krokach". Grupa nie ma większych
problemów. Są wybrane służby.
5. Sprawozdania służb Intergrupy.
-rzecznik poinformował o zamieszczeniu poprawek do projektu „karty IG”, oraz o
uczestnictwie w warsztatach w Dublinie. Zaproponował rezygnacje z karty IG i
przedstawił propozycję zasad pracy służb Intergrupy.

-kolporter (nieobecny) przedstawił następujące sprawozdanie:
Witam wszystkich obecnych. Moja służba przebiega spokojnie. Na ostatnich
warsztatach zorganizowanych w Dublinie miałem wystawione książki, jednak
zainteresowanie było znikome. Korzystając z okazji niesienia posłania dla grupy z
Waterford i Wexford, przekazałem dla nich po egzemplarzu "wielkiej księgi",
"12x12", "jak to widzi Bill", i "codzienne refleksje"- na każdą z grup. Po tej
intergrupie mam zamiar przekazać im jeszcze dwa zestawy ulotek, które prześlę im
pocztą. Chciałbym również zachęcić kolporterów do kontaktu ze mną odnośnie
literatury i do uczestnictwa w warsztatach dla kolporterów odbywających się w
Sielpi, Woj. konińskie. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i przepraszam za
nieobecność, ponieważ musze być w pracy i nie miałem się z kim zamienić.
- skarbnik odczytał stan kasy IG. Przypomniał o zbliżającym się upływie terminu
ogłoszenia w Gazecie Polskiej. Przedstawił sprawozdanie finansowe z warsztatów
w Dublinie.
-sekretarz poinformował, że służba przebiega bez większych problemów. Dostał
informacje, że zgodnie z tradycjami AA, w sprawozdaniach nie powinny
znajdować się sprawozdania finansowe skarbnika. Ponadto, aktualizuje na bieżąco
spis
polskojęzycznych mityngów w Irlandii i rozsyła go na maile grupowe. Na
skrzynkę mailową otrzymaliśmy około 20 maili, wszystkie od służb regionu
„Europa” .Są to głownie informacje o mityngach rocznicowych , warsztatach na
terenie Europy oraz sprawozdania intergrup zrzeszonych w regionie „Europa”.
-łącznik internetowy przedstawił nast. informacje; zamieścił zmiany na stronie
internetowej, tak aby była ona zgodna z tradycjami AA. Liczba odsłon strony –
13000. Znajduje się ona na pierwszych miejscach w wyszukiwarkach
internetowych. Wykaz mityngów możliwy jest do pobrania w pliku. Strona
opłacona jest do lutego.
-delegat do regionu dostał propozycje od służb regionu Europa odnośnie
przeprowadzenia warsztatów. Zwrócił się z pytaniem do grup o chęć
uczestnictwa w warsztatach. Poinformował o uhonorowaniu Marioli przyjacielem
AA przez region „Europa”.
6. Przerwa
7. Wnioski, dyskusje, glosowania, sprawy organizacyjne.
Uprawnionych do głosowania było 12 osób.

• Koordynator do organizacji warsztatów- Basia, przedstawiła sprawozdanie z
warsztatów w Dublinie.
• Ogłoszenie w gazecie. W związku z mijającym terminem ogłoszenia, Basia
wyraziła chęć zajęcia się tą sprawą.
• Mandatariusz grupy „Górnik” odczytał sprawozdanie ze służby telefonu IG.
Było 35 połączeń, większość z Dublina. Telefon został doładowany kwotą 30e.
Stan konta telefonu – 41,12e
• Służbę telefonu IG objęła grupa „Od Nowa” do następnego spotkania.
• Wniosek o rezygnacje z karty Intergrupy.
Po krótkiej dyskusji odbyło się głosowanie” w którym większość uprawnionych
do głosowania było „ZA” rezygnacją z Karty IG
• Propozycja zasad pracy Intergrupy zostanie rozesłana na grupy. Wniosek ten
będzie rozpatrywany na następnym posiedzeniu IG.
• Grupa „Górnik” wystąpiła z wnioskiem o przekazanie literatury do zakładu
karnego w Roscommon. Książki zostały przekazane .
• Plakat informacyjny- wniosek przyjęty.
Decyzją intergrupy plakat ten zostanie rozesłany na skrzynki mailowe grup jako
plik do pobrania.
• Wniosek o powołanie służby łącznika z irlandzkim GSO.
Basia zobowiązała zorientować się w GSO i przedstawić informacje na
następnym spotkaniu IG.
• Wniosek o powołanie służby łącznika do zakładów karnych. Po obszernej
dyskusji, temat ten pozostaje otwarty.
• Warsztaty zaproponowane przez region Europa.
Służby IG zwracają się z pytaniem do grup, o chęć uczestnictwa oraz pomoc
we współorganizacji warsztatów. Temat ten będzie kontynuowany na następnym
spotkaniu.
• „Grupa „ Iskierka” wyraziła chęć zorganizowania następnego mityngu
polskojęzycznych grup. Mityng ten odbędzie się na konwencji w Galway Bay
Hotel , 10 stycznia 2015, o godzinie 17.00.
Następne spotkanie Intergrupy "Irlandia" odbędzie się:
24 stycznia 2015 (sobota) o godzinie 12.00 do 17.00 The Shamrock
Lodge Hotel., Athlone, Co. Westmeath.
8. Zakończenie spotkania.
Rzecznik podziękował wszystkim, życzył Wesołych Świąt i zakończył
spotkanie modlitwą o pogodę ducha.

Sekretarz IG Robert.

