
 

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 18 maja 2019 roku.  

Spotkaniu przewodniczył łącznik ds. informacji informacji publicznej – Andrzej, w zastępstwie 

nieobecnego Przemka rzecznika. W składzie rady Intergrupy uczestniczyli łącznik ds. Internetu 

– Rysiek oraz sekretarz Darek. Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele z dziewięciu grup: 

“Górnik” Athlone, “Od Nowa” i  “Horyzont” z Dublina, “Eden” z Limericku, “Nadzieja” Belfast, 

“Iskierka” Galway, “Razem” z Clonmel. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12 od wspólnego omówienia 5 oraz 6 tradycji Wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików.  Następnie reprezentanci grup podzielili się doświadczeniem w 

związku z 5 tradycją i wiadomościami. Wśród nich usłyszeliśmy m.in. : 

● Od Piotra z grupy “Górnik” w Athlone, że grupa jeszcze niedawno zastanawiała się nad 

zawieszeniem mityngu, ze względu na kulejące uczestnictwo w mityngu, jednakże kilka 

zbiegów okoliczności powstrzymało ich jeszcze od powzięcia tej decyzji. Grupa 

utrzymuje się w całości z własnego kapelusza. 31 maja w piątek o 19 zapraszają na 

spikerkę Daniela z Cork. Wszystkie mityng są obecnie otwarte. 
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● Od Ryśka z grupy “Eden” w Limericku, że frekwencja spadła ostatnio. Nowicjusze 

trafiają często dzięki stronie internetowej. Wkrótce połączą siły z irlandzkim AA w celu 

niesienia posłania do szpitali i instytucji. Wydrukowane przez irlandczyków ulotki będą 

zawierały informacje o ich mityngu. 

● Od Wioli z grupy “Od Nowa” w Dublinie, że na grupę przychodzi ok 6-15 osób. Średnio 

więcej kobiet przychodzi na ten właśnie mityng. Grupa pozdrawia serdecznie. 

● Od Andrzeja z grupy środowo-piątkowej  “Horyzont” w Dublinie, że regularnie się 

spotykają choć frekwencja jest niska bo utrzymuje się na poziomie 3 – 6 osób zwykle. 

Grupa pracuje na krokach. Spikerki zostały zaniechane ostatnio. Piątkowa grupa pracuje 

raz w miesiącu na tradycjach. 

● Od Jacka z grupy “Nadzieja”w Belfaście, że grupa przeżywa “renesans” od kilku 

miesięcy, liczba uczestników wzrosła nawet do 18 osób. Coraz więcej kobiet przychodzi 

na mityngi. Grupa istnieje już 11 rok. W lipcu będzie rocznicowy mityng jednego z 

uczestników. Każda ostatnia niedziela miesiąca będzie teraz otwarta (Dzięki temu mogą 

uczestniczyć członkowie rodzin co pomaga w integracji uczestników). Chcą również 

uczestniczyć w następnym mityngu objazdowym i otwarci są do przyjęcia gości z 

zewnątrz pomagając w znalezieniu noclegu. Podczas niedzielnego mityngu objazdowego 

w Mullingar, Belfast potwierdził ostatecznie organizację kolejnego mityngu 

objazdowego, który wypada 23 czerwca w niedziele. Szczegóły wkrótce. 

● Od Wiktora reprezentującego grupę w “Iskierka” w Galway, że prowadzą mityngi już w 

nowej salce na uniwersytecie. Zaczęli pojawiać się nowi uczestnicy - średnio ok 10 osób 

uczęszcza. Niemal wszystkie służby są obsadzone. 
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●  Od Krzysztofa z niedawno powstałej grupy “Razem” w Clonmel, że frekwencja jest 

wciąż  niska. Zdarza się często że Krzysztof sam prowadzi mityngi. Najlepsza frekwencja 

do tej pory była 5 osób. Grupa informował o swoim istnieniu poprzez plakat na Gardzie i 

w innych instytucjach lokalnych, a także na irlandzkim mityngu. Czynsz mają opłacony 

do przodu dzięki wsparciu grup irlandzkich. 

W dalszej części spotkania Andrzej podzielił się informacjami nt nadchodzących warsztatów 

które będą organizowali w Dublinie 3 sierpnia. Będzie dwójka gości: 

- Tadeusz, delegat narodowy, właśnie potwierdził swoja obecność. Ma bogate 

doświadczenie w służbach, którym będzie poświęcona część warsztatów 

- Irenka z Akron, która opiekowała się domem Billa W w Akron, gdzie ruch AA się narodził. 

Chciałaby podzielić się historią AA i programu 12 kroków.  

Intergrupa zakupi bilet lotniczy dla Irenki z Irlandii do Szkocji w ramach jej objazdu po wyspach. 

Na pytanie Andrzeja o chętnych w pomocy Tadeuszowi i Irence w organizacji noclegu i 

aranżacji czasu odpowiedział Jacek z Belfastu. Entuzjastycznie wyraził gotowość do pomocy w 

znalezieniu noclegu i pomocy w transporcie. W najbliższych tygodniach te szczegóły będą 

dopięte wraz z organizacją biletów lotniczych. 

Kolejnym punktem była organizacja 25 lecia polskojęzycznych grup AA na wyspach w Stirling, 

w Szkocji 10-13 października, w których uczestniczył Wiktor z ramienia intergrupy “Irlandia”. 

Przywiózł ulotki i poprosił o rozesłanie ich do jak największej liczby grup. Poprosił również 

zainteresowanych o szybkie rezerwowanie miejsc w hotelu ponieważ noclegi się powoli kończą. 

Wspomniał, że mamy pulę pokoi przeznaczonych wyłącznie dla nas na ograniczony czas. Jeden 
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pokój z wyżywieniem na dwie nocy to ok 120 funtów, a pokój dwuosobowy na 2 noce to ok 150 

funtów. Częścią spotkania będzie panel historyczny gdzie każda z grup podzieli się 

doświadczeniem. Wiktor prosi o informowanie w grupach, że poszukiwana jest taka osoba, 

najlepiej z jak najdłuższym stażem w grupach w Irlandii do następnej intergrupy w lipcu. 

Poruszane też będą tematy  związane z Al Anon i współuzależnieniem tak więc alkoholicy wraz 

z rodziną są mile widziane. Andrzej potwierdził, że nasz wkład w organizację 25-lecia to 200 

eur. 

Ostatnim punktem spotkania były sprawozdania ze służb. Artur delegat intergrupy na Region 

Europa (czyli region reprezentujący polskojęzyczną Wspólnotę AA w Europie poza granicami 

Polski) zdał relację ze Zgromadzenia Służb Regionu Europa, które odbyło się  11-12 maja w 

Seevetal nieopodal Hamburga. W ich trakcie delegaci z 12 intergrup czytali sprawozdania, a 

następnie służby Regionu podzieliły się informacjami ze sprawowanych obowiązków. W trakcie 

konferencji zgłoszono wielu kandydatów do 3 kończących się służb w ramach rotacji służb. W 

głosowaniach wyłoniono na Służbę Skarbnika – Marzenę, Służbę Literatury i publikacji - Pawła, 

Służbę łącznika internetowego – Krzysztofa. Ponadto po burzliwych obradach, sugestiach i 

zapytaniach wyłoniono nowych powierników klasy B - Radek z Hamburga i Waldek z Londynu. 

W trakcie konferencji odbyło się również kilka mityngów.  Zgromadzeni podjęli decyzję o 

utworzeniu nowej strony dla Regionu. 

Sekretarz Darek wspomniał o uporządkowaniu archiwum sprawozdań i dokumentów 

intergrupy i umieszczeniu ich na dysku w sieci. Sprawozdania są powszechnie dostępne na 
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stronie aairlandia.com. Darek poinformował też o nadchodzących wydarzeniach i zlotach w 

Europie. 

Rysiek - łącznik ds. internetu powiedział, że na bieżąco aktualizuje informacje na stronie i prosił 

o pilne poinformowanie go o wszelkich zmianach. Prosi o informowanie na grupach, że 

poszukuje osoby z minimalną znajomością komputera, którą mógłby wdrożyć do tej służby 

ponieważ dobiega ona końca w listopadzie. Wspomniano również o włączeniu mandatariuszy 

grup do czata inter grupowego na WhatsAppie.  

Piotr pełniący służbę telefonu intergrupy – służba przebiega sprawnie – Obdzwania zawsze 

wszystkie grupy przed intergrupą oraz, że w ciagu ostatnich kllku tygodni dzwoniło ok 4 osób. 

Piotr wspomniał, że wciąż niesie posłanie do więzień. 

Andrzej przeczytał notkę od Tomka skarbnika - stan finansów na końcu intergrupy w marcu 

wynosił 696,75 eur, z czego 200 eur wpłacimy na Region, 200 eur na 25 lecie w Szkocji, 10 eur 

wydaliśmy na doładowanie telefonu, 126 eur koszt dojazdu łącznika na warsztaty niesienia 

posłania do zakładów karnych, 175 eur na dojazd i uczestnictwo w Zgromadzeniu  delegata do 

Regionu, 70 eur za wynajęcie salki w Athlone. Wpłaty z grup wyniosły 470 eur. 

Andrzej łącznik ds. informacji publicznej – wspomniał o planowanym niesieniu posłania do 

szpitali w Dublinie, do czego Piotr z Athlone zgłosił chęć uczestnictwa. 

Następne intergrupy odbędzie się 13 lipca w sobotę - ponownie w Boardroomie na pierwszym 
piętrze hotelu.  
 

Darek alkoholik 
Sekretarz Intergrupy 

Dublin, 2019.05 
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