
 

 

Sprawozdanie ze spotkania  

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 19 stycznia 2019 roku.  

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

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

łącznik ds. Informacji publicznej - Andrzej oraz kolporter - Tomek. Wśród przybyłych znaleźli 

się przedstawiciele z dziewięciu grup: “Imigranci” Cork,  “Górnik” Athlone, “Azyl”, “Od Nowa”, 

“Horyzont” z Dublina, “Eden” z Limericku,  “Nadzieja” Longford, “Nadzieja” Belfast, “Zdrowienie” 

Mullingar.  

Spotkanie rozpoczęło się po godz. 12 od wspólnego omówienia 1 oraz 2 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 poprawiła frekwencję, pracuje na krokach, w 

pełni utrzymuje się z własnego kapelusza. Wspomagają również nowo powstałą grupę w 

Mullingar w County Westmeath. 

- Od Rafała z grupy w Athlone, że utrzymuje stałą frekwencję ok 5 osób; pracują na 

krokach, tradycjach oraz planują lokalnie akcję informacyjną  

- Od Staszka z grupy w Cork, że mają obecnie dwa mityngi w tygodniu, mają duża 

frekwencję do 20 osób, pracują na krokach i tradycjach. 
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- Od Ryśka z grupy w Limericku, że wykazuje frekwencję na poziomie ok 10-12 osób. 

Rozważają start dodatkowej grupy. Niedawno zanieśli posłanie do profesjonalistów. 

- Od Andrzeja z grupy  “Od Nowa” w Dublinie, że na grupę przychodzi ok 6-8 osób ze 

zróżnicowaną frekwencją i utrzymuje się z własnego kapelusza. 

- Od Andrzeja z grupy “Horyzont” w Dublinie, że grupa w środę liczy 5-6 osób. Pracują z 

Wielką Księgą, w piątki dodatkowo  są mityngi nt. Tradycji.  

- Od Tomek z grupy “Azyl” w Dublinie, że frekwencja bardzo spadła, obecnie tylko 3-4 

osoby bywają na mityngu. 

- Od Jacka z grupy “Nadzieja” w Belfaście, że frekwencja wzrosła znacząco niedawno, od 

ok. 5 osób do ok 15 osób obecnie. Mityngi odbywają się raz w tygodniu. Nowe osoby 

trafiają przez stronę. Niedawno roznosili ulotki do szpitali, polskich sklepów. Pod koniec 

roku świętowali 10 rocznicę. Organizują pierwsze warsztaty 26 stycznia. 

- Od Przemka z nowopowstałej grupy “Zdrowienie” w Mullingar, że grupa działa od 

listopada, frekwencja obecnie to ok 3 osoby. Duże wsparcie dostają z grupy Longford. 

Niedawno zaistnieją na stronie aairlandia.com. Roznieśli ulotki do polskich sklepów, na 

Gardę.   

Po wypowiedzi Przemka z nowej grupy, spostrzeżono, , że grupa nie zaistniała jeszcze w spisie 

mityngów na stronie aairlandia.com. Łącznik ds. internetu zaznaczył, że grupa istnieje w 

wydarzeniach jako informacja i zostanie wkrótce dodana do spisu po okresie próbnym. 

Rzecznik intergrupy dodał, iż okres próbny to ok. 6 miesięcy i został zasugerowany przez BSK. 

Wiąże się on z doświadczeniem wspólnoty. Zdarzało się mianowicie, iż powstawały grupy, które 

uwzględniono w wykazie i po krótkim czasie takie grupy po prostu znikały - nikt nie 

przychodził na mityngi, nikt nie wiedział, czy grupa istnieje. Zdarzały się telefony od 

uczestników czekających na mityng, na który trafili z takiego spisu grup. Ponadto drukowane 

materiały w tysiącach egzemplarzy długo są w obiegu i spisy uwzględniające nowe grupy mogą 

wprowadzać w błąd, jeśli grupa się rozwiąże lub nikt nie będzie przychodził. 
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Jacek z Belfastu zaproponował okres karencji tylko dla spisów idących do druku, a Tomek 

skarbnik, że nowe lub tymczasowe mityngi mogą mieć numer telefonu intergrupy jako 

zabezpieczenie. Rysiek łącznik ds. Internetu zasugerował, że może dodać pasek informacyjny na 

górze spisu, który tymczasowo tak informowałby o nowym mityngu. Przemek rzecznik 

zobowiązał się zasięgnąć więcej informacji na ten wytycznych w związku z tym tematem. 

Niemniej jednak grupa Mullingar zostanie wkrótce uwzględniona we wpisie na naszej stronie. 

W dalszej części spotkania Andrzej, łącznik ds. Informacji publicznej, przedstawił zarys 

nadchodzącego mityngu dla profesjonalistów, który odbędzie się w CKU w Dublinie 7 lutego. W 

spotkaniu uczestniczyć będzie m.in. Bohdan Woronowicz, Ewa Woydyłło, Mariola Mastek. Jako 

specjaliści, terapeuci przedstawią Wspólnotę Anonimowych Alkoholików innym 

profesjonalistom. Andrzej potwierdził, że rozesłane zostało ok. 20 zaproszeń do lekarzy, księży, 

gwardzistów, konsulatu, polskiej gazety. Poprosił o wyznaczenie przedstawicieli z grup, które 

chciałyby wziąć udział w tym projekcie albo ogólnie w niesieniu posłania dla profesjonalistów. 

Ułatwiłoby to dotarcie do jak największej rzeszy osób wykonujących wolne zawody. Piotr z 

Athlon był jednym z zainteresowanych, aby wesprzeć takie działania. Rzecznik zaznaczył, iż 

intergrupa wspiera to spotkanie w ramach niesienia posłania dla profesjonalistów, nie jest to 

spotkanie dla alkoholików. 

Rzecznik zgłosił propozycję, aby intergrupa złożyła podziękowania dla profesjonalistów w tym 

tych działających przy CKU, jak również m.in. dr Woronowiczowi. Przez wiele lat informowali 

oni profesjonalistów i alkoholików o istnieniu polskojęzycznej Wspólnoty AA w Irlandii. W dużej 

mierze przyczynili się oni, aby rozpropagować polska Wspólnotę AA wśród Polonii na Wyspach. 

Intergrupa jednogłośnie zaakceptowałą propozycję. Rzecznik Przemek i sekretarz Darek zgłosili 

się do przygotowania takich podziękowań. 

Następnie Jacek z Belfastu zabrał głos, poinformował o organizowanych 26 stycznia 

warsztatach w Belfaście, których tematem będzie “Jak Program Zmienił Moje Życie”. Warsztaty 

poprowadzą Krzysztof i Magda z Dublina. Jacek zasugerował, aby pytać się na mityngach kto 

3 



 

będzie wybierał się na warsztaty, ponieważ są zmotoryzowani, którzy będą mogli zabrać 

chętnych do Belfastu. 

Następny temat poruszył Andrzej z Dublina, który poinformował o pomyśle 

współorganizowania warsztatów w Dublinie w lipcu. Spikerem byłaby Irena z Akron, która od 

kilkudziesięciu lat związana jest z ruchem AA i Al-Anon w USA i w Polsce. Pracowała również w 

domu w Akron gdzie ruch AA się narodził. Mogłaby podzielić się historią AA, swoim 

doświadczeniem i tematyką współuzależnienia jako Al-Anonka.  Zgłosił sugestie, że intergrupa 

mogłaby partycypować w kosztach przylotu Ireny. Polska grupa Al-Anon w Dublinie będzie 

współorganizowała spotkanie. 

W dalszej części spotkania Darek z Longford zaproponował, aby powrócić do tradycji 

objazdowych mityngów, czyli dużych mityngów polskich alkoholików w Irlandii, które 

odbywałyby się naprzemiennie w różnych miastach. Grupa Nadziej z Longford chciałaby 

otworzyć taki cykl pierwszym mityngiem na początku marca, na który serdecznie zaprasza. 

Odbędzie się on 3 marca, niedziela, w Longford o godz. 12. Szczegóły wkrótce na stronie. 

Kolejny temat spotkania przedstawił Przemek rzecznik, odnośnie udziału naszej irlandzkiej 

intergrupy w tworzeniu i wydawaniu “Wyspiarza” - gazetki AA przeznaczonej dla odbiorcy na 

wyspach. Przemek zgłosił zapytanie do intergrupy czy jest chęć do uczestnictwa przy tym 

projekcie - szczególnie zespół “Wyspiarza” potrzebuje grafika do składania gazety. Nasz udział 

dałby możliwość pisania o tym, jak działamy, jak niesiemy posłanie, uwzględnili by nasz spis 

mityngów i cennik literatury. Pytanie zostało otwarte - jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy o 

kontakt m.in. rzecznika lub za pośrednictwem mandatariuszy grup. 

W dalszej części wspomniano o 45-leciu Wspólnoty AA w Polsce, które odbędzie się w Spodku 

w Katowicach od 16 do 18 sierpnia 2019 r. Zakwaterowanie można rezerwować już od 21 

stycznia. Region Europa zamierza zaprosić terapeute Mariolę Mastek z Dublina, która jako 

przyjaciel AA będzie jednym z uczestników tego wydarzenia. 
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W dalszej części Tomek skarbnik wspomniał o planie urodzinowym jaki został uruchomiony w 

Polsce. Jest to jeden ze sposobów, które pozwalają działać Wspólnocie i nieść posłanie tym 

którzy jeszcze cierpią. Za każdy rok trzeźwości równowartość jednego dolara lub jakakolwiek 

kwota jest sugerowana jako wpłata na rzecz wspólnoty na konto Fundacji Biuro Służby Krajowej 

AA w Polsce. BSK w rocznice wyśle symboliczny list z gratulacjami na adres grupy. Więcej 

informacji na stornie aa.org.pl. 

W trakcie spotkanie przybył Krzysztof z Clonmell. Entuzjastycznie poinformował, że po 

sugestiach i konsultacjach z innymi alkoholikami chce otworzyć grupę w Clonmell w county 

Tipperary. Jest już ustalony dzień pierwszego mityngu oraz opłata za salę. Intergrupa 

przygotowała zestaw literatury na nowy mityng. 

W ostatnim punkcie spotkania poruszono informacje ze służb w intergrupie. 

Piotr z Athlone wspomniał, że jego służba łącznika z zakładami karnymi zakończyła się 

niedawno w ramach rotacji służb. Tomek skarbnik zgłosił już zainteresowany, aby przejąć tę 

służbę. Piotr podziękował za wsparcie i wyraził zadowolenie, że grunt jest przygotowany do 

dalszego niesienia posłania do zakładów karnych. 

Rysiek łącznik do spraw internetu wspomniał, że w listopadzie kończy mu się służba i poszukuje 

kogoś, kto byłby zainteresowany przejąć po nim służbę. 

Tomek kolporter, wspomniał, że też szuka cienia ponieważ służba jego dobiega końca w lipcu. 

Poinformował, że jako pierwszym udało nam się pozyskać nowe wydanie wielkiej księgi. Darek z 

Longford zgłosił zainteresowanie służbą. 

Andrzej, koordynator ds. informacji publicznej poprosili mandatariuszy o współpracę przy 

niesieniu posłania. W ramach tej służby udzielił wywiadu do gazety Londynek. Wspomniał, że 

CKU w Dublinie planuje wyjście do bezdomnych i poproszono AA czy chcielibyśmy się podzielić 

doświadczeniem z bezdomnymi. Wspomniał, że intergrupa zapłaciła za ulotki idące na niesienie 
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posłania dla profesjonalistów. Jest również szansa do wejścia do jednej ze szkół 

polskojęzycznych w Dublinie i podzielić się doświadczeniem. Także w gazecie “Wyspiarz” 

będziemy mieli krótki artykuł poświęcony podjętym działaniom na rzecz informacji publicznej. 

Tomek-skarbnik zaznaczył, że zaczęliśmy rok z 86.13 euro. Na Region przekazaliśmy 136 eur, a 

na organizację zjazdu z okazji 25 lecia AA an wyspach w Stirling, w Szkocji - 11-13 października 

również 136 eur. Podczas spotkania intergrupa zebrała 486.15 eur z grup i z kapelusza. 45 euro 

przeznaczono na dwa pakiety literatury dla nowych mityngów. Za salę intergrupy zapłacono 60 

eur. Stan kapelusza po odliczeniu wspomnianych wydatków i wpłat to 174.50 eur. 

Andrzej z Dublina zajmujący się służbą telefonu intergrupy wspomniał o konieczności zmiany 

planu doładowań, który jest nieefektywny. 

Przemek rzecznik podsumował krótko swoją służbę jako ostatnio bardzo aktywną w wyniku 

omówionych na zebraniu wydarzeń. 

Na zakończenie spotkania wyznaczono termin następnej intergrupy - sobota 9 marca 2019 

roku. 

 

Darek alkoholik 
Sekretarz Intergupy 

Athlone, 2019.01 
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