SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI INTERGRUPY 08.09. 2014
Dnia 08.09.2014 odbyła sie konferencja intergrupy. Z powodow technicznych podjęto decyzję, aby
spotkania Intergrupy odbywaly sie przez serwis o nazwie: freeconferencecall Jest to serwis sprawdzony,
ktorego uzywaja Slużby Swiatowe (ACA WSO). Jest to usługa bezpłatna. Umożliwiła ona grupie sprawne
i bez zakłóceń przeprowadzenie konferencji.
W konferencji uczestniczyło 10 osób z nastepujących miast: Opole(1), Warszawa(1), Haga(1),
Rzeszów(1), Gdynia(1), Białystok(1), LondynAnglia (3), USA(1). 9 osób było uprawnionych do głosu:
pełnią służbe mandatariusza lub służą w intergrupie. Jedna osoba nie miała uprawnień do głosowaniabyła
obserwatorem.
Na początku konferencji zatwierdzono sprawozdanie z poprzedniej konferencji.
Przeczytano tematy i przeprowadzoną krótką dyskusję nad propozycją Boba.
Do przegłosowania były 3 punkty:
a) czy intergrupa przyjmuje ofertę tłumaczenia/lub redakcji od Boba G. W przypadku gdy nie ma
informacji, że jest członkiem wspólnoty.
b) czy intergrupa przyjmuję ofertę Boba G.w wypadku gdy wiemy, że należy do wspólnoty DDA.?
c) czy intergrupa przyjmuje ofertę Boba G. W formie pożyczki zwróconej ze sprzedaży książki w Polsce
po jej wydaniu?
Uczestnicy najpierw przedstawili różne opinie swoich grup. Większość sumienia grup była za przyjęciem
pomocy. Argumentowali to tradycją 5, która mówi że głównym celem jest nieść posłanie tym dorosłym
dzieciom, które jeszcze cierpią. Również podkreślano, że wspólnota bez pomocy nie jest w stanie
samodzielnie przetłumaczyć całej literatury z powodu braku tłumaczy, osób do korekty tekstów itp.
Podkreslano fakt, że Bob jest bardzo długo obecny we wspólnotach 12krokowych i pomógł w
przeszłości wspólnocie AA w Polsce w ich literaturze.
Przeprowadzono następnie głosowania.
W pierwszym głosowaniu w punkcie A: 6 osób było za, 1 wstrzymała się i 2 były przeciw. W punkcie B: 7
głosów było za i 2 osoby przeciw, w punkcie C: 8 osób było za, 1 była przeciw. Oferta pomocy
wiekszością głosów została przyjęta.
Na nastepnej intergrupie postanowiono dokładnie ustalić zasady współpracy z redaktorem, który miałby
przejąć przetłumaczone teksty od wspólnoty.
Po głosowaniu wypowiedziały się osoby które były w mniejszości. Powiedziały, że czują obawę z faktu że
zbyt szybko przyjeliśmy pomoc z zewnątrz i może ona być niezgodna z tradycją 7 oraz to że wspólna
praca tłumaczeniowa jednoczy grupę.
Osoba, która się wstrzymała powiedziała że jego grupa jest zbyt młoda aby mogła zadecydować i sumienie
grupy jej, nie jest wstanie obrać jednoznacznego stanowiska. Jeden z uczestników konferencji powiedzial
że jest zadowolony z różnych opinii na jeden temat ponieważ w tedy sumienie grupy jest pełniejsze.
Pojawił sie pomysł o zwrócenie sie o pomoc do słuzb swiatowych DDA o dodatkowe środki finansowe
na przetłumacznie literatury DDA.
Potem przeszlismy do kolejnego punktu konferencji: stworzenia listy mitingów, które mają wybranego
mandatariusza do intergrupy. I uzupełnienie kontaktów do mandatariuszy. W trakcie konferencji można
było się wpisać na listę.

Poruszono również temat systematycznej aktualizacji strony intergrupy i usunięcie linków, które nie są
ścisle związane z naszymi tradycjami. Nie każdy z uczestników był za zlikwidowaniem linków, ponieważ
uważał że są tam wartościowe informacje. Zgodnie uczestnicy stwierdzili że powinno sie zamieścić
informacje że wspólnota nie odpowiada za te linki. Głosowanie tej propozycji przeniesiono na następne
spotkanie.
Poruszono temat utworzenia fundacji, która miała reprezentować wspólnotę na zewnątrz. Pojawiły sie
wątpliwości, abysmy nie stali się organizacją. Przywołano przykład z AA którzy za pomoca fundacji BSK
realizują swoje cele. Wyjasnono na czym polega tradycja 9.
Wymieniono doświadczenie w pracy na mitingu. Podkreślono że jest ogromna potrzeba mówienia o
tradycjach i o podejmowaniu służb. Zauważono, że bardzo mała jest wiedza członków wspólnoty na
temat korzyści jakie płyną z podejmowania służby dla procesu zdrowienia. Tradycje natomiast są często
pomijane na mityngach. Wymieniono sie doswiadzeniem pracy na krokach w formie warsztatów.
Podano równiez przykład w jaki sposób grupy DDA pracuja na programie w USA. Przed mityngiem w
Stanch uczestnicy czytają krok i opracowywuja część pytan z danego kroku. Przychodzą na miting z
przemyśleniami i konkretnymi wnioskami, które staja się tematem spotkań.
Na końcu przeczytano ogłoszenie. Powiadomiono o tym, że odbedzie sie 20lecie polskiego AA w
Wielkiej Brytani, na którym będą warsztaty DDA (04.10.2014). Celem tych spotkań bedzie niesienie
posłania i podkreslenie istoty służb we wspólnocie.
Konferencja zakończyła się w planowym czasie.

