
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 się ̨tym razem 
online na portalu społecznościowym SKYPE w dniu 17 października 2020 roku. 
Spotkaniu przewodniczył: 
Artur - rzecznik intergrupy.  
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli:  
Krzysztof- skarbnik, 
Tomek   - p/o delegat Regionu, 
Maciek - sekretarz 
Andrzej - łącznik ds. informacji publicznej,  
Magda - łącznik ds. Internetu. 
 
Wśród przybyłych znaleźli się ̨przedstawiciele z 7 grup. Ze względu na to ze spotkanie odbyło się on-line nie było 
możliwości zakupu literatury AA-owakiej. 
Spotkanie on-line rozpoczęło się ̨około godz. 10:00 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: 

• Macka z piątkowej grupy “Horyzont II” z Dublina. - po około 5 miesiącach wymuszonej przerwy 
zaczęli spotykać się ponownie od dnia 1 września, ale nie potrwało to zbyt długo (około 3 tyg.)  
ponieważ panująca sytuacja w związku z pandemia CORONA-VIRUSA znów zmusiła do 
zaprzestania spotkań na żywo. W momencie powrotu do salki na spotkaniach uczestniczyło 
około 5-6 osób. 

• Andrzeja z środowej grupy “Horyzont I” z Dublina.  – podobnie jak grupa “Horyzont II” wrócili 
do mitingów na żywo od 1 września i tak samo musieli zawiesić mitingi ze względu na 
panującą sytuacje, Andrzej również wystąpił jako reprezentant poniedziałkowej grupy “Od 
nowa” udało im się wrócić do mitingów kilka tygodni wcześniej niż inne grupy, udało się to 
dzięki księdzu, który zgodził się na spotkania przy zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności. Na chwile obecna mitingi są zwieszone do odwołania. 

• Tomasza z grupy “Nadzieja z Longford” – mitingi grupy nie ruszyły ze swoja działalnością od 
kwietnia w związku z sytuacja epidemiczna, na chwile obecna mitingi on-line regularnie 
odbywają się w niedziele. 

• Dariusza z grupy on-line “Wdzięczni w działaniu” - spotkania online odbywają zgodnie z 
sumieniem grupy w środy i piątki o godz.20:00 w tym samy czasie co mitingi na żywo grup 
“Horyzont I  

•  
•  II”. w spotkaniach on-line jest od 15-25 uczestników. W związku z prężna działalnością 

odwiedza ich znaczna ilość uczestników z innych państw a nawet kontynentów. Powołano 
również służby, które są zmieniane co miesiąc. 

• Piotra przedstawiciela grupy “Górnik” z Athlone – grupa w czasie lockdownu spotykała się 
regularnie w liczbie od 2 do 4 osób. Na chwile obecna mitingi są zawieszone do odwołania. 
Piotr również poinformował ze w niedalekiej przyszłości będzie zmieniony numer kontaktowy 
grupy o czym poinformuje łącznika internetowego, aby umieścił nowy numer tel. na stronie 
AA Irlandia. 

• Piotra z grupy “Eden” z Limerick – po zniesieniu wcześniejszych restrykcji rządowych grupa 
zaczęła spotkania na która przychodziła znaczna liczba uczestników około 15-16 osób. Ostatnie 



3 spotkania odbyły się z użyciem maseczek ochronnych tak zadecydowało sumienie grupy. Na 
dzień 17 października grupa nadal dziala w miejscu spotkan. 

• Krzysztofa z grupy “Razem” z Clonmel- grupa spotyka się nadal na żywo. Frekwencja na 
mitingu to 2 czasami 3 osoby. Pracują na “Wielkiej Księdze”. Zarządca budynku nie ma 
żadnych przeciwskazań do spotkań.  

Kolejnym tematem spotkania była Aktualizacja bazy danych konkretnie zwiazana z iloscia grup AA, czasem i 
miejscem mitingów. Magda łączniczka do spraw Internetu na bierzaco aktualizuje wszystkie zmiany w wyniku 
czego wszystkie dane sa aktualne na Naszej stronie - https://www.aairlandia.com.  
Następnie Magda zobowiązała się przeslac aktualne dane odnośnie ilosci grup, miejsc i czasu spotkań do 
Regionu i BSK. 

Nastepnym tematem spotkania były Warsztaty on-line które zorganizlowala Intergrupa Irlandia.Bardzo duzy 
wklad w organizacje i przygotowanie warsztatów miał Przemek, Darek i Maciek oraz Grupa AA “Wdzięczni w 
działaniu”, która chętnie użyczyła swojej platformy “ZOOM” a także Krzysztof, który zajął się obsługą techniczna 
warsztatów.   
Temat główny warsztatów: “O MITINGACH ONLINE – KONKRETNIE”. Organizatorzy zadbali o spikerów, wśród 
których byli między innymi:  
- Krystyna z Kanady  
- Artur z Polski 
- Janusz z Kanady  
- Dariusz z Irlandii 
- Krzysztof z Irlandii 

 
W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób z roznych stron świata za co organizatorzy serdecznie dziękują. 
Wypowiedzi spikerów zostały nagrane i są dostępne na stronie -  
https://www.aairlandia.com/zapisy-warsztatów/  
 
W dalszy ciagu spotkania zostal poruszony temat odnosnie łączności z irlandzkim GSO. Darek podał przykład ze 
GSO pomaga w przypadku, gdy ktos z potrzebujacych pomocy szuka kontaktu z polskimi grupami AA. W trakcie 
rozmowy padło kilka pomysłów, mianowicie: kontakt bezpośredni lacznika do spraw informacji z irlandzkim GSO, 
służba telefoniczna intergrupy, pomysł reprezentanta polskiej intergrupy na spotkaniach irlandzkiej intergrupy. 
Pomysły i sugestie mogą być wprowadzone w życie, ale zostanie to poddane szczegółowej dyskusji na następnym 
spotkaniu intergrupy. 
 
Kolejny podpunktem spotkania była “Ilość reprezentantów do Regionu Europa”. Artur przedstawił pomysł ze 
możemy mieć więcej niż jednego Reprezentanata do Regionu Europa, ponieważ znaczna ilosc Intergrup wysyła na 
spotkania od 2 do 3 reprezentantów. Generalnie, jeżeli chodzi o liczbę reprezentantow glownie chodzi o koszty 
związane z przelotami, zakwaterowaniem i akredytacja uczestników. Uczestnictwo w spotkaniach Regionu 
otwiera wieksze mozliwosci do objecia sluzby w strukturach regionu, na co zwrócił uwagę Tomasz. Problem ilości 
reprezentantów został poddany glosowaniu. Stosunkiem 6:2 większość uprawionych do glosowania opowiedzialo 
się za opcja miniumum 2 reprezentantow lub wiecej o ile pozwola na to fundusze Intergrupy.  
 
W dalszej czesci spotkania zajelismy się wyborem Reprezentanta do Regionu Europa ponieważ na chwile obecna 
mielismy Tomasza który tylko pełnił obowiązki. Wybór okazał się bardzo prosty, ponieważ Tomasz przedstawil 
swoja kandydaturę, która zostala jednoglosnie zakceptowana i w zwiazku z powyzszym oficjalnie objal sluzbe 
Reprezentanta do regionu Europa. Wybór drugiego i kolejnego reprezentanta pozostaje otwarty i jest uzalezniony 
od mozliwosci i budzetu Intergrupy. 
Tomasz, już jako oficjalny reprezentant do Regionu Europa przedstawił sprawozdanie z ostatniego 17 spotkania 
Regionu Europa, które odbylo się on-line 5 wrzesnia 2020 roku. Na spotkaniu został poddany glosowaniu wniosek 
o zmianę nazwy osoby reprezentujacej z „delegata” na „reprezentanta” do Regionu. Wniosek zostal poparty i w 
zwiazku z tym od dnia 5 września osoba reprezentującą Intergrupe pełni służbę Reprezentanta, a nie jak było 
wczesniej Delegata. 



Wniosek drugi dotyczyl ujednolicenia cen literatury AA- owskiej w EURO – przykaladem była nasza strona, gdzie 
ceny wyrażone są w euro. Wniosek został zatwierdzony dla Krajów, które płacą składki w walucie Euro. 
Wniosek trzeci dotyczył wyboru Sluzby zastepcy delegata do służb Krajowych. Wiosek ten nie został poparty ze 
względu na brak wiekszosci a raczej jednomyslnosci. 
W Dalszej części spotkania Regionu Europa odbyly się wybory nowych Sluzebnych i tak zostali wybrani: 
 

Wojtek z Norwegii zostal wybrany  Rzecznikiem 
Maciek z Londynu zostal  wybrany Sekretarzem 
Alicja z Holandii zostala  wybrana Web -masterem 
Slawek z Holandii zostal wybrany Delegatem do spraw Komisji Organizacyjnej. 
 

Na tym zakończyło się 17te spotkanie Regionu Europa. 
  
Następnym punktem spotkania Intergrupy była organizacja i wybór tematu kolejnych warsztatów.  
Mielismy do wyboru ponizsze tematy: 
 

• Informacja publiczna. 
• Spotkania kobiece online (np. zaproszenie kogoś ́z niemal 150 osobowych spotkań́ grupy online 

“Amazonki” z Krakowa)                                                                             
• bezpieczeństwo i anonimowość w sieci 
• zaproszenie gościa z BSK oraz koordynatora do spraw ogólnoświatowych mitingów online. 

 
Sumienie Intergrupy postranowilo odlozyc organizacje nastepnych warsztatow do kolejnego spotkania 
intergrupy ze względu na panującą pandemie, ponieważ większość opowiedziała się za organizacja warsztatow 
na zywo a nie w trybie on- line.  
 
Ostatnia czescia spotkania były sprawodzania ze sluzb Intergrupu : 
 

• Magda Lacznik ds. internetu -wspomniala ze służba przebiega spokojnie. W takcie pełnienia służby 
zajmuje się aktualizacja danych na naszej stronie internetowej, dotyczy to między innymi - nowych 
numerow telefonow oraz informowaniu o zawieszaniu i odwieszaniu mitinow stacjonarnych i 
otwierania się nowych mitingów on-line. Wszystkie aktualizacje są robione na biezaco. 

• Krzysztof skarbnik- powiedzial ze służba przebiega spokojnie. Telefon Intergrupy jest opłacony i 
wystarcza środków na wykonywanie polaczeń. Po objęciu służby od Tomasza w kasie Intergrupy było 
€880,95 i £19,00. W trakcie pełnienia służby dokonał kilku wypłat: 

a) za miesiąc wrzesień: 
 
- składka na region wyniosła €114,56  
- oplata za ogłoszenie, które znajduje się na - http://www.ng24.ie  wyniosla €50,00  
 
b) za miesiąc październik: 
 
- składka na region wyniosła €100,00 
- oplata za ogłoszenie, które znajduje się na - http://www.ng24.ie  wyniosła €50,00  
 
Obecny stan srodkow finansowych Intergrupy wynosi €486,39 i £19,00. 
 
Maciek sekretarz – przejal sluzbe po Darku, który był bardzo pomocny w przekazaniu sluzby. Na dzień 
dzisiejszy służba przebiega bardzo spokojnie. Skrzynka e-mail sekretarza jest sprawdzana regularnie, ale na 
razie jest cisza. Do obowiązków Sekretarza należało napisanie powyższego sprawozdania. 
 
Artur rzecznik – na wstepie odczytal sprawozdanie Patrycji kolportera: 
 

“Witam wszystkich zebranych, przepraszam za moją nieobecność. 
Służba Kolportera przebiega spokojnie. W dniu 30 września opłaciłam fakturę na kwotę 845,00 zł w przeliczeniu 
na euro na ten dzień wysłałam na konto €190,00. 



Stan na dzień 12/10/20 wynosi €91.30. Literaturę i ulotki mamy na stanie. Pozdrawiam wszystkich, pogody 
ducha życzę.  
Patrycja Alkoholiczka” 
 
Artur podziekowal za zaufanie i objecie służby i dodał, że jest mu niezmiernie milo być sluzebnym Intergrupy.  
Jest w kontakcie z poprzednim rzecznikiem i służebnymi. Służba przebiega spokojnie i bez zastrzeżeń. 
 
 
 
 
 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się ̨w styczniu 30 stycznia 2021 roku w sobotę,̨ aczkolwiek termin ten 
może ulec zmianie w związku ze zmienną sytuacją pandemiczną.  

Maciek alkoholik Sekretarz Intergrupy  

Dublin, pazdziernik 2020  

 
 
                                   

    
 
 

 
 


