
 

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 23 listopada 2019 roku.  

Spotkaniu przewodniczył Przemek rzecznik intergrupy. W składzie rady Intergrupy 

uczestniczyli, Tomasz - skarbnik, Artur - delegat Regionu, Rysiek - łącznik ds. Internetu, 

Przemek - rzecznik, Darek - sekretarz, Tomasz - kolporter. Wśród przybyłych znaleźli się 

przedstawiciele z ośmiu grup.  

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

Anonimowych Alkoholików co wywołało inspirującą wymianę doświadczeń.  Następnie 

reprezentanci grup podzielili się doświadczeniem w związku z 5 tradycją i wiadomościami. 

Wśród nich usłyszeliśmy m.in. : 

● Tomka reprezentującego grupę “Nadzieja”  z Longford, że odbyła się inwentura grupy, 

dzięki której obsadzono wszystkie 6 służb grupy, że jeden mityng w miesiącu mają teraz 

zamknięty. Część mityngu to smutki i radości, a reszta praca na krokach. Frekwencja 

zwykle 4-7 osób. Darka z grupy “Nadzieja” dodał że inwentura pomogła naświetlić wiele 

problemów i je rozwiązać, pokazała jak ważna jest grupa a nie indywidualności i ambicje. 

Udało im się też dzięki temu poumawiać spikerów na następne mityngi. 

● Andrzeja z grupy “Horyzont”, że w spotykają się w środy o 20:00, wszystkie mityngi są 

otwarte, a w ostatnią środę miesiąca jest inwentura grupy. Niedawno rozłączyli się z 

piątkowym mityngiem i powstała nowa grupa, która się nim opiekuje. 

● Andrzej reprezentował również grupę “Od Nowa” z Dublina, wspomniał, że frekwencja 

wynosi ok 7 osób, i że jest problem ze służbami. Obawia się że z powodu braku chętnych do 

służb mityng może przestać istnieć, ponieważ zasada rotacji sugeruje nie trzymać danej 

służby nieskonczenie przez jedna osobe. 
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● Od Maćka z grupy “Horyzont 2” w piątek, że grupa jeszcze niedawno myślała o 

zamknięciu mityngu, ale rdzeń mityngu postanowił utrzymać go. Okazało się że ostatnio 

pojawia się parę osób i także nowicjusze się pokazują. Frekwencja ostatnio to ok 5-8 osób. 

Obecnie grupa ma prowadzącego i skarbnika - wkrótce chcą rozmawiać na grupie o innych 

służbach. 

● Od Tomka z grupy “Azyl” w Dublinie, że na ich grupie też jest brak zainteresowania 

służbami, że przychodzą też nowe osoby chociaż więcej jest chętnych do uczestnictwa niż 

do służb. Frekwencja to ok 7 osób. Spotykają się o 19:00 w  soboty. Część mityngu to smutki 

i radości, a pozostała kroki. 

● Tomek wspomniał również o nowym mityngu jaki współ otwierał z kilkoma osobami na 

Blanchardstown w Dublinie. Zaprasza zainteresowanych, mityngi zaczęły się odbywać we 

wtorki o 19:00. Póki co chcą przez miesiąc chcą go prowadzić, aby zobaczyć jak się 

rozwinie dalej. Spotykają się w parę osób, rozmawiają o krokach. 

● Od Adama z grupy “Eden” w Limerick, że rotacja w służbach jest praktykowana. Pracują na 

krokach, ok 10 osób przychodzi. Rozpoczęli spotykać się niedawno także na drugim 

mityngu w sobotę gdzie przychodzi ok 5 osób. Przerabiają krok wg miesiąca, oraz dzielą się 

radościami i smutkami. Pojawiają się też nowe osoby. 

● Od Przemka z grupy “Damy Radę” w Navan, że przychodzi ok 3-5 osób, chociaż 3 tyg 

wcześniej mieli mityng na którym pojawiło się ok 20 osób. Pracują na krokach.  

W następnej części spotkania Przemek rzecznik przedstawił sprawozdanie finansowe ze Zlotu 

25-lecia polskojezycznych grup AA na Wyspach, które odbyło się 11-13 października w Stirling 

w Szkocji. Dokładny spis wydatków jest dostępny poprzez kontakt mandatariuszy z 

Sekretarzem, skarbnikiem i rzecznikiem intergrupy. Natomiast w skrócie - Całkowita kwota do 

dyspozycji na organizację Zlotu było 4250 funtów (jaka wynikła z rezerwacji uczestników i 

kapelusza), z czego wykorzystano 3746.43 funtów (m.in. na wynajem sali, DJ, noclegi, 

pamiątkowe wydanie “Wyspiarza”).  W Zlocie udział wzięło 212 akredytowanych plus dzieci. 

Dzięki temu wynikowi intergrupa dostała zwrot kwoty jaką przekazaliśmy na organizację 

zwrotu czyli 600 eur wraz z nadwyżką 50 eur. Środki te posłużą realizacji 5 tradycji o czym 

później. Wspomniał, że Wiktor aktywnie współuczestniczył przy organizacji tego wydarzenia z 

ramienia intergrupy Irlandia. Obok Wiktora, Jacek był również naszym wysłannikiem który 

opowiedział o Intergrupie i mityngach w Irlandii. Nie byli oni obecni, w związku z tym więcej 

informacji możemy oczekiwać. 

W dalszej części spotkania Przemek rzecznik poinformował, że w lipcu 2020 roku wypada 

okrągła 15 rocznica istnienia polskojezycznych grup AA w Irlandii. Nieobecni Jacek i Wiktor 
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przekazali propozycję i chęć organizacji jakiegoś wydarzenia, aby uczcić okrągłą 

rocznicę np. organizując Zlot Radości. Po wymianie opinii (m.in. aby było raczej w okolicy 

Dublina co ułatwiłoby dojazd przyjezdnym, aby miejsca zabaw dla dzieci były w takiej lokacji 

itp.). Artur delegat poinformował, że wspomniał, że sam Dublin jest zbyt drogi, o co wypytywał 

już kiedyś. Jego potencjalna propozycja to kompleks w Avoce, gdzie cena jest bardzo 

przystępna, ale jest brak cateringu. Wspomniał, że Hereford w UK świetnie zorganizowało 

kiedyś podobny zlot, gdzie noclegi użyczali uczestnicy AA, którzy wyrazili chęć do 

przenocowania innych. Avoca jest niestety ok 70km na południe od Dublina. Sprawdzi jedno 

miejsce które jest bliżej lotniska.Przemek poprosił o przekazanie zapytania do grup - “Jakie 

macie pomysły na takie wydarzenie, czy znacie miejsce do organizowania sporego wydarzenia?” 

prosimy o zgłaszanie odpowiedzi do mandatariuszy grup i którzy poruszą to na intergrupowym 

forum za około tydzień, a na następnej intergrupie można by powołać oficjalnie zespół do 

organizacji. 

Przemek poruszył również sprawę kolejnych warsztatów w Dublinie, które intergrupa 

planowała na początek roku. Darek z Longford zaproponował Meszuge na spikera i zobowiązał 

się do kontaktu z nim. Patrycja zaproponowała Dublin jako miejsce warsztatów. Tomek skarbnik 

rozmawiał też z jednym z weteranów AA, który mógłby być spikerem - tworzy muzykę i jest 

redaktorem i mógłby podzielić się doświadczeniem z pracy na 12 krokach. Mógłby do nas 

przyjechać w kwietniu albo po czerwcu. Wstępnie ustalono by zorganizować je w 

styczniu/lutym. Adam zaznaczył, aby poszukać kogoś lokalnego. Ponieważ z dyskusji wyłoniły 

się trzy propozycje przeprowadzono głosowanie. 4 osoby uprawnione do głosowania 

opowiedziały się aby warsztaty poprowadził sam Meszuge, 5 osób było za warsztatami z 

Meszuge i Darkiem z Longford, a 1 głos za warsztatami wyłącznie z polskimi spikerami 

lokalnymi z Irlandii.  

P.S. AKTUALIZACJA Wieczorem po intergrupie Darek z Longford poinformował na 

Whatsupowym forum intergrupy, że rozmawiał z Meszuge, który z powodów zdrowotnych jest 

niedostępny przez następne wiele miesięcy. Traf sprawił, że rozmawiał z Włodkiem z Puław, 

który jest w AA ponad 20 lat i obecnie jest Powiernikiem Służby Krajowej, sekretarzem Rady, i 

sporo doświadczeń w różnych służbach ma. Kilka osób ze służb intergrupy już wyraziło 

poparcie. Na chwile obecną jest to bardzo prawdopodobny uczestnik obo Darka na kolejnych 

warsztatach w styczniu lub lutym. Szczegóły wkrótce. 

Następnym punktem spotkania były wybory do służb intergrupy. Tomek kolporter właśnie 

skończył pełnić dwuletnią służbę. Powiedział, że czynnie opiekował się literaturą 
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polskojęzyczną, podczas której pojawiło się wiele nowych tytułów. Irlandia była 

pierwsza mająca do dyspozycji nową Wielką Księgę, a ostatnio również pilnie zaopatruje w 

nową pozycję “Język Serca” Billa W. Jedyną chętna osobą do objcia służby była Patrycja z 

Limerick. Przedstawiła swoją kandydaturę i podzieliła się doświadczeniem ze służb w AA. W 

niejawnym głosowaniu wszyscy - czyli 9 osób uprawnionych, poparło kandydaturę Patrycji. 

W następnej części Rysiek łącznik ds. Internetu ponowił informacje, że zdaje swoją służbę po 

dwóch latach. Aktywnie pilnował aby strona była regularnie aktualizowana - spis mityngów, 

wydarzenia, sprawozdania, nagrania z warsztatów itp. Jak również zajmował się dystrybucją 

maili m.in. z Regionu i intergrupy do grup. Adam z Limerick jako jedyny zgłosił się do objęcia tej 

służby. Przedstawił swoją kandydaturę w tym bogate doświadczenie z administrowania 

portalem internetowym. Temat stażu trzeźwości wywołał dyskusję wokół tego czy 5 miesięcy 

jest wystarczający do objęcia tej służby. Chociaż nie określono dokładnego minimum, 

przypomniano, że zwyczajowo rok był przyjęty jako taka granica natomiast Tomek niedawny 

kolporter dopytywał o możliwość ochrony haseł przed zmianami. Rysiek wspomniał, że jest 

gotów towarzyszyć Adamowi przez następne kilka miesięcy przy wdrażaniu się w służbę. Darek 

skarbnik, który pełnił służbę łącznika uprzednio również wyraził pełne zaufanie i wsparcie dla 

Adama na ten pozostały okres. Postanowiono podjąć decyzję w niejawnym głosowaniu. 7 osób 

było za tym, aby Adam został nowym łącznikiem razem ze wsparciem Ryśka i Darka, 1 osoba 

wstrzymała się od decyzji (wcześniej jedna z osób uprawnionych do głosowania wróciła do 

domu). 

Następnym tematem było zagospodarowanie nadwyżki powstałej ze zwrotu wspomnianej 

kwoty z 25-lecia. Tomek skarbnik naświetlając sprawę wspomniał że kilka miesięcy temu 

wpłaciliśmy do Regionu mniej abyśmy byli w stanie wpłacić wymaganą zaliczkę na zwrot 25 

lecia. Teraz okazało się, że gospodarność organizatorów doprowadziła do zwrotu nam tej 

zaliczki z drobną nadwyżką. Zaproponował aby 20% nieprzekazane kilka miesięcy temu do 

Regionu, przesłać teraz. Zaproponował także część środków przeznaczyć na przedłużenie 

ogłoszenia w gazecie “Nasz Głos” na następny rok. Zaznaczył, też że przygotowywany wkrótce 

Zlot Radości w Irlandii będzie wymagał żelaznej kasy, aby nas było stać na zaliczki. W tej chwili 

mamy 1826 eur, jeżeli oddamy do Regionu to pozostanie 1226 eur. Zlot radości niestety będzie 

wymagał dużej kwoty żelaznej np. 1000 eur, z kolei ogłoszenie w gazecie wyniesie 320 eur.  

Sprawa ogłoszeń w mediach społecznościowe wywołała dyskusje jak rozporządzić tą kwotą i 

czy gazeta “Nasz Głos” jest wciąż dobrym medium. Darek z Longford, Adama i Rysiek z Limerick 

wspomnieli, że w dzisiejszych czasach media społecznościowe mają wiele większą poczytność 
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niekiedy dyskwalifikujące czytelników innych tradycyjnych gazet, których 

czytelników okazało się nie tak wielu na sali. Jedną z propozycji był wybór ogłoszenia na 

“Polonia Irlandia” które ma lepszą poczytność i jest takim medium społecznościowym, albo 

informując o AA na Facebooku.  Adam sprawdzi jak to wygląda kosztowo. Być może “Polonia 

Irlandia” zamieściłaby o nas informacje na Facebooku. Z powodu tak wielu wydatków, Tomek 

zobowiązał się porozmawiać z Regionem jak widzą zwrot tej kwoty przez nas. 

Ostatnią częścią spotkania były sprawozdania ze służb. 

● Rysiek łącznik ds. Internetu oraz Tomek kolporter przedstawili podsumowanie przed 

zdaniem służby 

● Tomek skarbnik podsumował, że z grup wpłynęło dziś 765 eur, 191.06 eur wyniosły 

bieżące wydatki 191.06. W tym momencie jest łącznie 1826 eur, telefon intergrupy został 

opłacony. W związku z organizacją 25 lecia chciałby otworzyć konto dla intergrupy, z 

czym będzie zasięgał o doświadczenie w UK w tym temacie oraz kontaktując się z 

bankiem. 

● Tomek skarbnik również pełni służbę obsługi telefonu intergrupy i wspomniał, że były 

kilka telefonów. Przekazał telefon następnemu chętnemu - Darkowi z Longford. 

● Andrzej łącznik ds. informacji publicznej, poinformował że dostaliśmy propozycję 

współpracy od księdza w Belfaście, który prowadzi nauki przedmałżeńskie w trakcie 

których chciałby naświetlić problem alkoholizmu o czym jest AA. Zaproponował, że 

potencjalnie, dwóch alkoholików i reprezentantka Al-Anon mogliby pojechać.  

● Przemek rzecznik wspomniał, że służba przebiega planowo 

● Artur delegat do Regionu poinformował o drobnych aktualnościach z Regionu. Był 

również w kontakcie z irlandzkim GSO w Dublinie odnośnie aktualizacji wszystkich 

polskojęzycznych mityngów na ich stronie alcoholicsanonymous.ie. Kontakt przekazał 

Darkowie sekretarzowi, który prześle im przetłumaczoną listę.  

● Darek sekretarz wspomniał o utworzeniu teczki z dokumentami jakie okazjonalnie 

dostajemy dla Integrupy. Wśród takich dokumentów jest książka i ulotki z domu Boba w 

Akron jakie dostaliśmy od Irenki z Akron. 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się 18 stycznia 2020 roku w sobotę jak zwykle w 

Athlone w The Prince of Wales Hotel. 
 

Darek alkoholik 
Sekretarz Intergrupy 
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Dublin, 2019.11 
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