
 

 

Sprawozdanie ze spotkaniaSprawozdanie ze spotkania    

intergrupy “Irlandia”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 Athlone 

w The Prince of Wales Hotel w dniu 10 listopada 2018 roku.  

Spotkaniu przewodniczył rzecznik Intergrupy - Przemek alkoholik. W składzie rady Intergrupy 

uczestniczyli również skarbnik - Tomek , sekretarz - Darek, łącznik ds. Internetu - Rysiek. 

Wśród przybyłych znaleźli się przedstawicieli z sześciu grup: “Imigranci” Cork,  “Górnik” 

Athlone, “Od Nowa” i “Horyzont” z Dublina, “Eden” z Limericku,  “Nadzieja” Longford.  

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12 od wspólnego omówienia 11 oraz 12 tradycji Wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików.  Następnie reprezentanci grup podzielili się doświadczeniem 

odnośnie 5 tradycji i wiadomościami. Wśród nich usłyszeliśmy m.in. : 

- Od Darka z grupa w Longford, że grupa utrzymuje stałą frekwencję, pracuje na wielkiej 

księdze i krokach, w pełni utrzymuje się z własnego kapelusza. 

- Od Piotra z grupy w Athlone, że utrzymuje stałą frekwencję ok 4-5 osób, plus goście; 

pracują na krokach, tradycjach. Na grudzień zaprosili dwóch spikerów z Łodzi na 

mityngi spikerskie. 

- Od Staszka z grupy w Cork, że startują z drugim mityngiem w środę, pracują na krokach 

i tradycjach,  większość służb jest obsadzona. 
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- Od Ryśka z grupy w Limericku, że wykazuje frekwencję na poziomie ok 6-12 osób, która 

poprawiła się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Grupa dba o rotację służb. Niedawno 

zanieśli posłanie do szpitali i przychodni. 

- Od Wioletty z grupy  “Od Nowa” w Dublinie, że grupa liczy ok 7-10 osób ze 

zróżnicowanę frekwencją, słuzby są rotacyjne. Grupa niedawno współprowadziła 

warsztaty z Piotrem z Polski. 

- Od Andrzeja z grupy “Horyzont” w Dublinie, że grupa w środę liczy 4-6 osób, natomiast 

piątkowy mityng ma niską frekwencję. Pracują z Wielką Księgą, w piątki dodatkowo  są 

mityngi nt. Tradycji. Wiele służb jest nieobsadzonych. 

 

W dalszej części spotkania Andrzej podzielił się doświadczeniem z uczestnictwa w warsztatach 

nt. Informacji Publicznej, które odbyły się  niedawno w Łebie. Podkreślił istotę niesienia 

posłania do profesjonalistów m.in. lekarzy, którzy nierzadko nie wiedzą nic o Wspólnocie AA i 

przeważnie nie kojarzą alkoholików jako osoby zdrowe, niepijące alkoholu, pracujące nad sobą, 

które mają rodzinę, pracę i radzą sobie z wyzwaniami w życiu. Andrzej powiedział, że “to my 

powinniśmy iść do profesjonalistów, jak najwięcej im o sobie mówić ponieważ oni zanoszą 

informacje dalej bezinteresownie, a my jako Anonimowi Alkoholicy zgodnie z tradycjami nie 

możemy się reklamować. Oni to mogą zrobić za nas.” 

 

Następnie Tomek - skarbnik Intergrupy - podzielił się doświadczeniem z warsztatów 

skarbników, które odbyły się na Górze Św. Anny, 21 września z inicjatywy BSK. Oto niektóre z 

wniosków jakie przywiózł ze spotkania: 

- We wspólnocie mamy pojęcie darowizny i datku. Darowizna to przekazanie pieniędzy 

pieniędzy przez AA tylko i wyłącznie na niższy szczebel do 3 tyś dolarów (np. Na 

organizację mityngu spikerskiego itp.), ale mogą to też być darowizny rzeczowe np. 

meble do salki mityngów. Datek natomiast to dobrowolne przekazanie pieniędzy tylko i 

wyłącznie przez alkoholika dla wspólnoty. 
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- W AA często występuje problem ukrytych dotacji - np. gdy grupa nie płaci za czynsz 

tylko ktoś inny np. właściciel lokum. Ukrytą dotacją może też być branie pieniędzy od 

urzędów na organizację np. mityngów rocznicowych, nieprzyjmowanie zwrotu kosztów 

za niesienie posłania, zakup za własne pieniądze wyposażenia sali mityngów. 

- Grupa i inne szczeble Wspólnoty powinny posługiwać się tzw. „przelewającym się 

kapeluszem”, aby nie pozostawało zbyt wiele pieniędzy, lub aby ich nie brakło na 

niesienie posłania. Dodatkowy tzw słoik, może służyć zakupom herbaty, ciastek itp. co 

pozwoli też nie gromadzić nadwyżki w kapeluszu 

- Rezerwa grupy powinna wynosić jednomiesięczne wydatki 

- Pieniądze  kapelusza nie należą do grupy tylko i wyłącznie do całej wspólnoty. Dlatego 

jeśli grupa chce zaprosić np. spikera no z Polski, a kapelusz nie pokryje kosztów paliwa, 

dojazdu wtedy intergrupa i jej zasoby są m.in. po to aby pomóc takiej grupie. 

 

Następnie Tomek alkoholik zdał krótki referat z warsztatów “Wiara w trzeźwości”, które 

odbyły się 13 października w Dublinie. Potwierdził zadowolenie uczestników, których było 28. W 

trakcie warsztatu Piotr z Polski podzielił się ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. 

Warsztaty zakończyły się występem muzycznym. Wpływ z warsztatów to 405 eur. Koszt to 

niespełna 320 euro na które składało się opłacenie transportu dla Piotra, wynajem sali, jedzenie, 

organizacja. Z pozostałych środków intergrupa zakupiła podgrzewacze do posiłków za 85.12 eur, 

które będą służyły do podgrzewania obiadów na wszelkie warsztaty jakie którąkolwiek z grup 

polskojęzycznych chciałaby zorganizować. Reszta trafiła do Intergrupy. 

 

Kolejnym tematem spotkania było ustosunkowanie się do publikacji informacji na temat 

mityngów AA w sieci  m.in. za pomocą Facebooka. 9 z 10 osób zagłosowały za tym aby decyzje 

w tej kwestii oddać grupą do ich własnej preferencji, aniżeli powoływać nową funkcją w 

Intergrupie do opieki nad tym. Ponieważ normalne ogłoszenia na Facebooku jaki i “lajki” niosą 

poważne ryzyko naruszenia czyjejś anonimowości przez facebookową sieć powiązań, 

zasugerowano czynienie tego wyłącznie ze sztucznego profilu i zablokowaniem możliwości 

polubień i dodawania komentarzy. 
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W dalszej części,  Przemek rzecznik zgłosił zapytanie czy intergrupa jest zainteresowana 

drukowaniem gazetki “Wyspiarz”. Jest to pismo dystrybuowane w Wielkiej Brytanii i podobnie 

jak “Zdrój” zawiera informacje o wydarzeniach czy artykuły pisane przez innych alkoholików 

dzielących się swoim doświadczeniem. Przemek zapytał czy intergrupa się dołoży. Niemal 

wszyscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie na dalszych spotkaniach poznamy dokładne 

informacje odnośnie ceny i dystrybucji.  

 

W kolejnym punkcie programu Przemek poinformował, że delegat do regionu Artur, będzie 

reprezentował Irlandię na konferencji Regionu Europa w maju przyszłego roku. Zwrócił 

również uwagę, iż poszukujemy reprezentanta na 25 lecie AA na wyspach, które odbędzie się 13 

października 2019 w Szkocji. Podczas tej imprezy, jednym z punktów będzie historia AA na 

wyspach i w związku z tym organizatorzy proszą o informacje na temat krótkiej historii 

poszczególnych grup polskojęzycznych  w Irlandii. Informacje na ten temat przez 

mandatariuszy, proszą o kierowane do rzecznika Intergrupy. 

 

Kolejną kwestią była informacja przekazana przez Andrzeja na temat grupy “Nadzieja” w 

Belfaście, która chce zorganizować warsztaty w najbliższych tygodniach, jednakże z uwagie 

że byłyby to ich pierwsze warsztaty proszą o pomoc. Andrzej zaproponował aby zorganizować 

dwóch lub trzech spikerów z różnych grup w Irlandii  którzy podzieliliby się doświadczeniem 

siłą i nadzieją. Zapytał czy intergrupa chce sponsorować to wydarzenie. Andrzej zgłosił do 

koordynowania organizacji tego warsztatu. Intergrupa chęć wsparcia finansowego w tam gdzie 

grupa nie będzie w stanie sama pokryć kosztów. 

 

Następnym tematem spotkania było powołanie służby ds. informacji publicznej. Andrzej który 

wrócił z niedawnych warsztatach zgłosił się do pełnienia tej służby, a intergrupa udziela 

pełnego poparcia. Służba ta będzie miała na celu niesienie posłania do cierpiącego alkoholika 

poprzez profesjonalistów, organizacji mityngów otwartych dla profesjonalistów, dystrybucji 

informacji o AA do terapeutów, lekarzy itp. Chętni do pomocy w niesieniu posłania są mile 
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widziani. Nawet jedna osoba, która zna jakiegoś polskiego lekarza mogłaby wręczyć ulotkę i list 

informacyjny nt. AA. Dzięki takiemu efektowi współpracy moglibyśmy trafić do wielu 

alkoholików - jak zaznaczył Andrzej. 

 

Andrzej również poinformował, iż CKU w Dublinie jest zainteresowane organizacją mityngu dla 

profesjonalistów w związku z lutową wizytą znanych terapeutów z Polskich m.in. Płachcińska, 

Woronowicz, Woydyłło. Jest to świetna okazja aby rozreklamować nas wśród specjalistów. 

Zaznaczył, że jako intergrupa możemy napisać list informacyjny zapraszając specjalistów na taki 

mityng. 

 

Ostatnim punktem była relacja ze służb intergrupy. Piotr - łącznik ds. więziennictwa ogłosił iż 

szuka chętnego, który objąłby po nim służbę, którą prowadzi już ponad wymagane 2 lata. 

Zaznaczył, że służba ta pomogła mu we własnym rozwoju osobistym i pomaga zrozumieć wiele 

nowych sytuacji życiowych. Jeśli ktoś jest zainteresowany, pytania prosimy kierować na 

skrzynkę mailową irlandia@aa.org.pl. Przekazany on będzie do Piotra. Służba rzecznika 

przebiega planowo jak stwierdził Przemek. Służbę sekretarza zaczął pełnić Darek z Dublina. 

Wspomniał iż z przybyłej korespondencji jest m.in. zaproszenie z intergrupy Hamburg na I Zlot 

Radości, który odbędzie się w dniach 14-16 czerwiec 2019 oraz zaproszenie na warsztaty służby 

telefonicznej w Londynie 25 listopada. 

 

Tomek skarbnik zdał dokładną informacje nt. użytkowanych pieniędzy w intergrupie. Stan na 

początku spotkania w kasie był 83.55 eur. Cztery grupy wpłaciły 330 eur. W kapeluszu ze 

spotkania było 34.80 eur. Wraz z resztówką pozostałą z organizacji warsztatów w Dublinie oraz 

kosztami wynajęcia sali na intergrupę, zakup ciastek, opłaceniu kosztów transportu na 

warsztaty nt. Informacji Publicznej i Skarbników i wpłacie na Region 136 eur, stan intergrupy na 

zakończeniu spotkania wyniósł 208.13 eur. 

 

Służba telefonu w Intergrupie została oddana przez Magdę z Dublina i objęta przez Andrzeja na 

następny okres. 
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Łącznik ds. Internetu ogłosił, że intergrupa ma nowy hosting skrzynki mailowej 

irlandia@aa.org.pl, która ma większą pojemność. Poprosił wszystkich o bieżące informowanie 

nt. wszelkich wydarzeń i zmian w informacjach grup.  

 

Na zakończeniu spotkania, termin spotkania następnej intergrupy wyznaczono na sobotę 19 

stycznia 2019 roku. 

 

Darek alkoholik 
Sekretarz Intergupy 

Athlone, 2018.11 
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