
Notatka z Warsztatu 

z dnia 04.01.2023 poprzez komunikator w godz. 20-22

Tematyka warsztatu:
 
1. Służba reprezentanta Intergrupy do Rady Regionu - spiker: Piotr D. z Chojnic

2. Komunikacja w służbach - spiker: Tadeusz Czarny z Krakowa 

Ad.1.

Reprezentanci  do RR powinni  mieć doświadczenie w służbie w Intergrupie lub w
służbie mandatariusza. Wskazany jest staż trzeźwości  4-5 lat.  Służba trwa 2 lata
(aktualnie  w  Regionie  Bałtyckim  2022-2024).  Ważny  jest  sposób  przekazu,  czyli
najlepiej  nie  w  suchy  sposób,  z  dopowiedzeniem,  omówieniem,  tak  aby
zainteresować zagadnieniem słuchaczy. Komunikacja bezpośrednia we wspólnocie
jest  chyba  najlepszą  formą  porozumiewania.  Wskazane  jest  aby  reprezentant
wykazywał się aktywnością,  zaangażowaniem, otwartością, odpowiedzialnością.

Zadaniem  jest  też  aktywowanie  mandatariuszy  do  działania,  wspieranie  ich  i
pomaganie  im  w  służbie.  Zbieranie  informacji  od  mandatariuszy  dla  delegatów  i
odwrotnie. Pomocne jest robienie notatek, raportów ze spotkań, aby móc rzetelnie
przekazywać informacje dwukierunkowo. 

Jeden z uczestników spotkania podzielił się doświadczeniami z działania w rejonie
Hamburga, o małym zainteresowaniu służbami.

Dominik  dzielił  się  swoimi  doświadczeniami,  o  podejmowanych  działaniach,  o
konieczności aktywowania mandatariuszy, telefonowaniu. 

Jacek  H.  podnosi  zagadnienie  odpowiedniego  wyboru  na  reprezentantów  osób
posiadających pewne umiejętności, odpowiednie do tego typu służby. 

Kasia mówiła o swoich doświadczeniach w służbie Reprezentanta...

Ad. 2.

Tadeusz z Krakowa były Delegat Narodowy mówił o komunikacji w przeszłości, gdy
grup było mało,  gdy nie było telefonów komórkowych. Nie było wzorców,  literatury,
początkowo  tworzono  listy  kontaktowe  i  co  jakiś  czas udawało  się  zorganizować
ogólnopolskie spotkania. Spotkania bywały bardzo burzliwe, co odbiegało od spotkań
mityngowych, istniały dylematy jak zorganizować coś skoro nie jesteśmy organizacją,
jak wyznaczyć cele. 

Przykładem spokojnej komunikacji był Rajmund z Poznania, który nie zmuszał ludzi
do swojej racji , kierował się zasadą że nasze wspólne dobro jest najważniejsze, że
jedność wspólnoty jest dobrem wspólnym. Będąc na Konferencji Światowej pierwszy
raz  ujrzał  Poradnik  działania  we  wspólnocie,   zobaczył  jak  spokojnie  przebiega
Konferencja  -  mityng  służb  światowych.  Pierwsze  komunikowanie  odbywało  się
listownie, stąd potrzebne były biura. 
Grupy mają najwyższe uprawnienia. 



Mandatariusze - nazwa pochodzi od kartoników, nazwanych mandatami,  które były
wydawane  po  jednym  dla  danej  grupy,  aby  wybory,  decyzje  były  podejmowane
równomiernie. 

Nowe technologie zmieniły sposoby komunikacji, pozwoliły na rozszerzenie dostępu
do informacji.  

Sponsorowanie w służbie wzorowane powinno być na modelu sponsor- podopieczny.
 
Funkcjonowanie prawne wspólnoty AA w Polsce odbywa się poprzez Powierników i
fundację.   Literatura  AA  to  przede  wszystkim  książka  Anonimowi  Alkoholicy.
Pozostałe pozycje są uzupełnieniem, które o ile komukolwiek pomagają,  są dobre.

Przekaz publiczny winien  zawierać  radość  życia  w trzeźwości,  aby potrzebujący
chcieli przyjąć takie rozwiązanie, program AA. 

Służba.  Wymaga  przyjazności,  spokoju,  wysłuchania  innych  w  imię  naszego
wspólnego dobra. Ważne przy wyborze, abym miał też czas do danej służby. Bardzo
ważne czy służę pełni  z  wdzięczności  dla  wspólnoty,  za uratowane życie.  Każdy
członek AA winien sam angażować się też w pomoc wspólnocie. 

Jacek G. zadał pytanie, na które Tadeusz wskazuje że grupa jest najważniejsza, ale
trzeba sprecyzować jaki cel przyświeca danej grupie, czy celem jest rekreacja czy
niesienie posłania.  Podstawą zdrowienia jest krok 1-szy, podstawą funkcjonowania
we  wspólnocie jest 1-sza tradycja. Podstawowy cel to dotrzeć do ludzi cierpiących
zagrożonych śmiercią wynikającą z alkoholizmu. 

Każda grupa w AA jest  niezależna,  ale jest  ta  niezależność ograniczona dobrem
innych grup AA, całego AA.
 
Ważna jest rotacja w służbie. Podkreślił,  słowa Billa że mamy wracać do życia w
rodzinie, w społeczeństwie. 

Osoby  zainteresowane  mogą  dotrzeć  do  światowego  archiwum  dokumentów  AA
gdyż jest w formie elektronicznej. 

Wskazywał jakie są sposoby odpowiedzi na pytania kierowane do Konferencji, np.
Delegat  organizuje  spotkanie,   zaprasza  uczestników,  aby  się  wypowiedzieli  w
danym temacie. 

Na stronie www.polskaintergrupa.org można zapoznać się z metodami działania w
innych krajach. Polski Regionie w USA. 

Nie ma głosowania próbnego – jest raczej sondażowe sprawdzenie jak my myślimy
na danym spotkaniu. Ma to podpowiadać jakie jest ogólne nastawienie,  na zasadzie
wstępnego opowiedzenia się za danym zagadnieniem. Nie liczy się głosów.

Kasia podziękowała Spikerom i zaprasza na spotkanie 
Rady Regionu Bałtyckiego w  dniu 15.01.2023 
na grupie AA Barka w Gdańsku, ul. Pegaza 15 


