
Celami integrupy 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 polskojęzycznych grup AA w Irlandii odbyło 
się̨ w Athlone w dniu 11 grudnia 2021 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
Maciej - sekretarz intergrupy w/z za Artura Rzecznika Intergrupy.  
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli: 
 
Maciej – sekretarz intergrupy / mandatariusz grupy “Horyzont 2” z Dublina 
Wioletta - mandatariusz grupy “Od Nowa” z Dublina 
Piotr – łącznik ds. informacji publicznej również przedstawiciel grupy “Górnik” z Athlone 
mandatariusz grupy “Górnik” z Athlone 
Ryszard – mandatariusz grupy “Eden” z Limerick 
Krzysztof skarbnik intergrupy – reprezentant grupy “Razem” z Clonmel 
Krzysztof Łącznik ds. Internetu. – mandatariusz grupy “Emigranci” z Cork 
Piotr – mandatariusz grupy „Zdrowienie” z Mullingar 
Stefan – reprezentant grupy „Nadzieja” z Longford 
Adam – reprezentant grupy „Nadzieja” z Belfastu  
Jurek – reprezentant grupy „Azyl” z Dublina 
 
 
1. 
Wśród przybyłych znaleźli się̨ przedstawiciele grup AA z różnych zakątów Irlandii. 
Spotkanie rozpoczęło się̨ około godz. 12:00 tekstem “jestem odpowiedziany” oraz odczytaniem i 
omówieniem 3 i 4 tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 
 
Następnie Mandatariusze i zastępcy mandatariuszy grup przedstawili sprawozdania z 
działalności poszczególnych grup, usłyszeliśmy między innymi: 
 

• Ryszarda – mandatariusza grupy “Eden” z Limerick 
– Grupa spotyka się stacjonarnie w tym samym miejscu we wtorki o godz: 18:45, 
frekwencja średnio to 6 osób czasami dołączają 3-4 osoby hybrydowo. Jedynym 
problem jak na razie jest brak możliwości obstawienia służb.   

                            Grupa pracuje na “Wielkiej Księdze” I programie 12 kroków. 
 
 

• Krzysztofa – mandatariusza grupy “Emigranci “z Cork. Mitingi odbywają się w 
niedziele o godz 19:15. Frekwencja to 8 do 12 osób. Sala opłacana jest raz w roku. 
Pojawiły się 2 nowe osoby, które uczęszczają i uczestniczą w spotkaniach. Ostatni 
miting miesiąca jest mitingiem literatury. 
Pracują na książce 12 kroków i 12 tradycji oraz Wielkiej Księdze.  

 
 
• Macka mandatariusza grupy “Horyzont II” z Dublina. –  Grupa spotyka się w 

piątki o godz.19:00, jak na razie frekwencja to 5 - 6 osób pojawiają się również 



nowe osoby pracują na Wielkiej Księdze. Raz w miesiącu odbywa się miting 
spikerski. Grupa ma wspólny kapelusz z grupa środowa Horyzont i maja 
wystarczającą ilość funduszy, aby opłacić sale jak i również przekazać cześć 
pieniędzy na rzecz Intergrupy. Jeden z naszych kolegów wyraził chęć objęcia 
służby kolportera, ale niestety nie mógł się pojawić na dzisiejszym spotkaniu w 
związku z tym wybory na służbę kolportera odbędą się na następnym spotkaniu 
Intergrupy. 
 

• Krzysztofa – reprezentanta grupy “Razem „z Clonmel- grupa spotyka w 
niedziele o godz. 11:00. Na chwile obecna w spotkaniach uczestniczą 2 stale 
osoby i maja nadzieje na rozwój grupy. Ze względu na niska frekwencje służby 
nie są obsadzone, pracują na “Wielkiej Księdze i „Refleksjach”. Od czasu do 
czasu pojawiają się nowi uczestnicy, ale niestety nie wracają na sale mityngową. 
Finansowo jeszcze sobie radzą w momencie braku środków na opłacenie Sali 
otrzymują pomoc od Irlandzkiej Intergrupy. 

 
• Stefana – reprezentanta grupy „Nadzieja „z Longford -spotykają się we czwartki 

o godz.20:00. Frekwencja 4 do 5 osób. Przychodzą nowe osoby, ale jak na razie 
rzadko kto zostaje. 

 
• Piotr – mandatariusza grupy „Zdrowienie „z Mullingar – spotykają się w środy o 

godz. 20:30 frekwencja to 3 – 5 osób często są odwiedzani przez zaprzyjaźniona 
grupę z Longford. Pojawiają się nowe osoby. Na spotkania dołącza tez Kobieta z 
Łotwy. 

 
• Adam – reprezentanta grupy „Nadzieja „z Belfastu – Spotykają się w niedziele o 

godz. 10:30. Grupa myśli o utworzeniu drugiej grupy „AA” ponieważ w Irlandii 
północnej na chwile obecna polskojęzyczna grupa jest tylko jedna i zdarzają się 
problemy z dotarciem na miting, ponieważ niektórzy członkowie mają dość 
długi dystans do przebycia czasami jest to ponad 100 mil. Grupa utworzyła 
zespół, który jeździ do osób potrzebujących pomocy i czasami udaje się te osoby 
zachęcić do dołączenia do wspólnoty. 

 
 

• Wiolettę mandatariuszkę grupy “Od Nowa” z Dublina – Grupa spotyka się w 
poniedziałki o godz. 19:30 frekwencja to 10 do 15 osób, pojawiają się nowe osoby 
i część z nich zostaje Grupa pracuje na Programie 12 kroków. Do grupy dołączyło 
kilka Kobiet. Sumienie grupy planuje rozszerzyć prace nad literatura i dołączyć 
książkę „Jak to widzi Bill”. Wioletta wspominała również o ulotkach 
informacyjnych na temat czasu i miejsca mitingów w Dublinie które powstały 
dzięki grupa AA-owskim z Dublina.   

 
• Piotra przedstawiciela grupy “Górnik z Athlone – grupa spotyka się w piątki o 

godz. 18:30. Na chwile obecna stałych uczestników spotkań jest dwóch. Grupa 
spotyka się dzieląc się smutkami i radościami dodatkowo czytają “Dwanaście 
kroków i dwanaście tradycji “oraz „Wielka Księgę” Piotr wspomniał również o 
ogłoszeniu informacyjnym o istnieniu grupy w lokalnej gazecie. 

 
• Jurka – reprezentanta grupy „Azyl” z Dublina – grupa spotyka się w soboty o 

godz. 19:00. Uczestników spotkań jest około 6 osób. Na chwile obecna nie maja 
osób do objęcia służb.  

 
•  



2.Organizacja następnych warsztatów w 2022 roku – wstępna dyskusja i 
propozycje tematów warsztatów.  
 
 
 

W trakcje dyskusji padło kilka propozycji tematów między innymi: 
 
- Zachęcenie „nowicjusza” do pozostania na mitingach oparte na doświadczeniu i sile grupy AA. 
- Przedstawienie scenariusza i zasad panujących w grupach dla nowoprzybyłych. 
- Choroba alkoholowa – mechanizmy iluzji i zaprzeczeń oparte na doświadczeniu grup AA 
- Co Nas łączy i co Nas ujęło ze Zostaliśmy i Jesteśmy Członkami grupy AA. 
- Jak zaopiekować się osoba Nowoprzybyłą? 
 
Termin proponowanych warsztatów zostanie omówiony na następnym spotkaniu Intergrupy. 
  
 

 
 

2.Kolejnym tematem spotkania był “Zlot Radości” relacja od zespołu ds. organizacji. 

W zastępstwie Tomasza koordynatora ds. “ZLOTU RADOSCI” relacje przedstawiła 
Wioletta: 

“Witajcie. 
 
Praca zespołu do organizacji Zlotu Radości, koncentruje się w dalszym ciągu na znalezieniu 
odpowiedniej lokalizacji. Obdzwoniłem kilka ośrodków wypoczynkowych w okolicach 
Mullingar. Trzy zostały wykluczone z powodu braku odpowiedniej wielkości Sali mityngowej. 
Kolejny odwiedziliśmy w składzie z Wiolettą i Arturem, lecz okazał się nie odpowiedni dla 
naszego Zlotu, ponieważ sala mityngowa jest częścią baru, który w tym czasie będzie czynny. 
Napisałem też e-maila do klasztoru Redemptorystów w okolicach Galway, dostałem odpowiedź, 
że nie dysponują odpowiednią ilością miejsc noclegowych, natomiast po rozmowie telefonicznej, 
dyrektor ośrodka wytłumaczył, że miejsc noclegowych mają w sumie 65, ale trzymają się 
wytycznych covidowych. Będziemy chcieli również odwiedzić to miejsce. Wczoraj 
odwiedziliśmy także Hudson Bay hotel w okolicach Athlone w składzie ze Stefanem. Dostaliśmy 
wycenę Sali mityngowej 450euro. Nocleg to 370 euro za pokój z łóżkiem dwuosobowym ze 
śniadaniem za dwie noce. Czekam jeszcze na ofertę posiłków. Skontaktowałem się także z 
dwoma ośrodkami wakacyjnymi w górach Wicklow gdzie zamierzamy się w najbliższym czasie 
udać.  
Informacje jakie też uzyskuję we wszystkich tych miejscach to, że jeżeli będziemy organizować 
nasz zlot, będziemy musieli przestrzegać zaleceń i restrykcji rządowych odnośnie covidu i 
okazać certyfikat szczepień.”  

W związku z powyższym zespół ds. organizacji zobowiązał się do dalszych poszukiwań miejsca 
organizacji zlotu. 

Bardzo prosimy Wszystkich członków Irlandzkich grup AA o ewentualną informacje i 
pomoc w organizacji powyższego przedsięwzięcia za co z góry Serdecznie Dziękujemy. 

3.Nastepnym tematem spotkania był: Wybór służby kolportera Intergrupy. 

Obecny Kolporter Patrycja skończyła swoja kadencje w związku z tym poszukujemy 
kandydata do objęcia tej służby. Na chwile obecna zgłosił się Artur z grupy Horyzont z 
Dublina. Patrycja obecna kolporterka również ma osobę do objęcia w/w służby. 



Mamy nadzieje ze na następnym spotkaniu Intergrupy wybierzemy nowego Kolportera 
Intergrupy. Osoby chętne nadal mogą zgłaszać swoje kandydatury do czego gorąco 
zachęcamy.  

4. Ostatnim już punktem spotkania były sprawozdania służebnych Intergrupy: 
 
Piotr – łącznik ds. informacji publicznej. Piotr zgłosił problem z dostępem do e-maila i braku 
komputera w związku z tym obawia się ze jego służba nie jest w 100% efektywna. Piotr również 
wystąpił z prośba o ogłoszenie na grupach AA czy jest osoba, która chciałaby przejąć służbę 
łącznika ds. informacji publicznej.  
 
 
Krzysztof Łącznik ds. Internetu – zapoznał się z prowadzeniem strony i wprowadza już pewne 
zmiany związane z aktualizacja danych na temat funkcjonowania grup AA na terenie Irlandii. 
W miarę możliwości Krzysztof będzie aktualizował dane i informacje na bieżąco w dużej mierze 
jednak zależy to od informacji od grup istniejących w Irlandii i wyrażających chęć bycia 
członkami Intergrupy Irlandia. 

 
Krzysztof skarbnik-poinformował ze wysłał 466,00€ na Region. Na chwile obecna mamy jeden 
stały wydatek i jest to ogłoszenie w gazecie “NG24” koszt niniejszego ogłoszenia to 150,00€ i 
będzie opłacone do końca 2021 roku. Jednoczenie otrzymaliśmy informacje o podwyżce cen na 
rok 2022 za ogłoszenia w gazecie 520.00 € plus VAT plus ogłoszenie w Internecie 480.00€ plus 
VAT są to ceny za roczny abonament. Sumienie Intergrupy po glosowaniu podjęło decyzje o 
kontynuacji ogłoszenia. 
 
W trakcie podejmowania decyzji odnośnie opłaty za ogłoszenia wyniknęła sprawa telefonu 
Intergrupy.  
Prosimy Osobę, która jest w posiadaniu telefonu o kontakt a najlepiej pojawienie się na 
następnym spotkaniu Intergrupy. Serdecznie zapraszamy  
 
Po dzisiejszym spotkaniu w kasie intergrupy przybyło 692.00€ i 60,10£ 
Obecny stan środków finansowych Intergrupy wynosi 2043.27€ i 134,10£ plus konto Paypal 
22.44€. 
 
Maciek sekretarz – Na chwile obecna służba przebiega bardzo spokojnie. Skrzynka e-mail 
sekretarza jest sprawdzana regularnie, ale na razie jest cisza. Do obowiązków Sekretarza 
należało napisanie powyższego sprawozdania. 

 
Patrycja kolporterka –Z przyczyn prywatnych Patrycja niestety nie mogła uczestniczyć w 
spotkaniu, ale przysłała na e-mail sekretarza sprawozdanie: 
“Witam wszystkich zebranych, przepraszam za moją nieobecność. 
Służba Kolportera przebiega spokojnie. Większość pozycji jest dostępna. Na poprzedniej 
Intergrupie rozprowadziłam Literaturę na kwotę 79.30 obecnie mamy na stanie €506.05.  
 Pozdrawiam wszystkich, życzę owocnych obrad - pogody ducha życzę” 
 
Tomek reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu – “Służba przebiega bardzo spokojnie. 
Nic się nie wydarzyło”. 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ o godz 12:00 - 05 lutego 2022 roku w Athlone w St. 
Kiernans Childcare Center N37W7P3 w razie niespodziewanych zmian lokalizacji będziemy 
informować na grupie WhatsApp 

Spotkanie zakończyliśmy tekstem „Jestem Odpowiedzialny”: 



 
“Jestem odpowiedzialny 
Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek 
Potrzebuje pomocy 
Chce, aby napotkał wyciągniętą ku niemu 
Pomocna dłoń 
I za to JESTEM ODPOWIEDZIALNY “. 
 

Sekretarz Intergrupy 

Maciek alkoholik 

Athlone grudzień 2021 

  
 
                                   

    
 
 

 
 
 
 


