
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 ̨i tym razem 
online na portalu społecznościowym SKYPE w dniu 30 stycznia 2021 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,  
Patrycja - kolporterka  
Piotr - przedstawiciel grupy “Górnik” z Athlone 
 
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 5 i 6 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. – Niestety w dalszym ciągu mitingi są 
zawieszone w związku z obowiązującymi restrykcjami. Na chwile obecna uczestnicy grupy 
Horyzont biorą udział w mitingach online.  

• Andrzeja z środowej grupy “Horyzont I” z Dublina.  – podobnie jak grupa “Horyzont II” nie 
spotykają się związane to jest z sytuacja epidemiczna, również biorą udział w mitingach online 
Andrzej również wystąpił jako reprezentant poniedziałkowej grupy “Od nowa” Na chwile 
obecna mitingi są zwieszone do odwołania. 

• Tomasza z grupy “Nadzieja” z Lon ford – mitingi grupy w dalszym ciągu nie ruszyły ze swoja 
działalnością w związku z sytuacja epidemiczna, na chwile obecna mitingi on-line regularnie 
odbywają się w niedziele na portalu społecznościowym Skype o godz.20:00 

• Dariusza z grupy on-line “Wdzięczni w działaniu” - spotkania online odbywają zgodnie z 
sumieniem grupy w środy i piątki o godz.20:00. 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. Jest to miting spikerski jednak po spotkaniu sumienia 
grupy ustalono ze ostatni miting miesiąca jest mitingiem dzielenia się ulubionymi cytatami z 
literatury Aowskiej. Po pierwszym mitingu miesiąca obywa się również mini-warsztat na temat 
Tradycji. Grupa postanowiła nieść posłanie w tym trudnym czasie i utworzyła zespól do 
tworzenia ulotek i rozsyłania do różnych instytucji droga mailowa.   

• Patrycja z grupy “Eden” z Limerick – mitingi odbywają się online raz w tygodniu we wtorki o 
godz. 18:00. Pracują na Wielkiej księdze i na tradycjach, czytają również “Język serca”. 
frekwencja na spotkaniach online to od 4 do 10 osób. 
 

• Piotra przedstawiciela grupy “Górnik” z Athlone – grupa w czasie panującej pandemii spotyka 
się z tym, że tymczasowo byli zmuszeni do zmiany lokalizacji odbywających się mitingów. 
regularnie na spotkaniach bierze udział od 4 do 5 osób.  

• 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. Finansowo grupa ma wystarczająco srodkow, aby oplacac 
czynsz za sale. 
 

Po wysłuchaniu sprawozdań mandatariuszy i ich zastępców Andrzej - łącznik ds. informacji publicznej – 
poinformował uczestników i służebnych o zjeździe do Polski i poprosił o zdanie służby łącznika ds. informacji 
publicznej i zaproponował objecie służby Piotrowi, który do tej pory był “Cieniem” Andrzeja. Następnie Piotr 
wyraził chęć i zgodę na objecie służby, ale zaznaczył “o ile sumienie intergrupy wyrazi zgodę”. 

Sumienie intergrupy jednogłośnie poparło kandydaturę Piotra i w związku z powyższym Piotr objął służbę Łącznika 
ds. informacji publicznej – Gratulujemy. 

 
Kolejnym punktem spotkania był temat odnośnie łączności z irlandzkim GSO. Darek na poprzednim spotkaniu 
Intergrupy zobowiązał się do rozeznania w temacie kontaktu GSO z polskimi intergrupami i grupami AA. Dariusz 
dowiedział się i rozeznał jak to działa na przykładzie Anglii i ze nie ma służby w GSO ds. liczności ze służbami 
intergrup tylko każda ze służb powinna być w kontakcie z Irlandzkimi intergrupami czy też grupami AA nie 
koniecznie musi być to kontakt bezpośredni z GSO. Darek również dowiedział się również ze Anglicy w momencie 
zgłoszenia pomocy dla potrzebującego pomocy Polaka dzwonią na telefony znajomych im grup AA czy też 
Intergrupy działającej w Anglii. 
Artur również potwierdził to co powiedział Dariusz, ponieważ zadał to samo pytanie na spotkaniach irlandzkich 
grup o kontakt z GSO. Otrzymał odpowiedz ze to my powinniśmy kontaktować się z irlandzkimi grupami i 
intergrupami. 
Większość uczestników spotkania również opowiedziała się z a tym, że jak najbardziej to my powinniśmy 
utrzymywać kontakt z irlandzkimi grupami AA i starać się szukać kontaktu, ponieważ zdarzały się już przypadki, 
gdzie dzwonił telefon z irlandzkiej grupy AA o pomoc dla polskiego alkoholika i działa to w dwie strony. Padła 
również propozycja, aby co jakiś czas wysłać aktualizację kontaktów do grup AA do Irlandzkiego GSO. 
 
 
 
 
 
Następnym punktem spotkania Intergrupy było omówienie bieżących spraw intergrupy: 
 

- Ważna sprawa okazało się ze warunki pandemiczne nie sprzyjają wspólnocie AA. 
 

- Następną sprawa, która była poruszona jest śladowa ilość przedstawicieli grup AA na spotkaniach 
intergrupy – padł pomysł, aby zacząć wysyłać zaproszenia na spotkania intergrupy tradycyjna metoda w 
formie listu. 

 
- Piotr jako nowy łącznik ds. informacji publicznej wyszedł z propozycja utworzenia nowego zespołu ds. 

informacji publicznej – temat zostanie poruszony na następnym spotkaniu intergrupy. 
 
 
 
Ostatnia częścią spotkania były sprawozdania ze służb Intergrupy: 
 

• Magda Łącznik ds. Internetu -wspomniała ze służba przebiega spokojnie. W takcie pełnienia służby 
zajmuje się aktualizacja danych na naszej stronie internetowej, dotyczy to między innymi - nowych 
numerów telefonów oraz informowaniu o zawieszaniu i odwieszaniu mitingów stacjonarnych i 
otwierania się nowych mitingów on-line. Wszystkie aktualizacje są robione na biezaco. 
 

• Krzysztof skarbnik- powiedział ze służba przebiega spokojnie. Na chwile obecna nie wysyłamy żadnych 
pieniędzy na region, ponieważ mamy opłaty bieżące, a środki od grup są bardzo ograniczone w związku 
z panującą sytuacją 



- oplata za pierwsze ogłoszenie, które znajduje się na - http://www.ng24.ie  została na tym samym poziomie 
i po otrzymaniu faktury na kwotę 314.60€ Krzysztof opłacił powyższa sumę. 
 
- oplata za drugie ogłoszenie jest w systemie ratalnym i wynosi 52.80€ za miesiąc. 
 
 Obecny stan srodkow finansowych Intergrupy wynosi €151.79 i £17,00. 
 
Maciek sekretarz – 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. 
 
Patrycja kolporterka – Służba kolportera przebiega spokojnie, literatura jest wysyłana poczta. 
30 grudnia zostało złożone zamówienie na nową dostawę literatury AA. Stan finansów na dzień 30.01.21  
wynosi € 273.30 
 
Tomek reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu – 8 stycznia brał udział w spotkaniu Regionu 
Głównym tematem spotkania było odrębne utworzenie intergrupy online z grup AA które spotykają się w 
Internecie z powyższego 1,5 godzinnego spotkania nic nie wyniknęło, ponieważ każdy ma nadzieje ze mitingi 
wrócą do normalności. 

 
Artur rzecznik intergrupy -Służba przebiega spokojnie i bez zastrzeżeń. Bierze udział w spotkaniach rzeczników 
intergrup i regionu, jest w stałym kontakcie ze służebnymi innych intergrup. Padł pomysł zorganizowania 
warsztatów na które Artur próbuje zaprosić Alicje z Londynu która wstępnie zgodziła się na zaproszenie. 
Myślimy jednak ze powinny to być warsztaty na żywo co również podziela Alicja. 
 
Pod koniec spotkania został poruszony temat wpływów srodkow finansowych od grup AA – generalnie pojawił 
się problem z przekazywaniem srodkow do intergrupy, ponieważ nie ma możliwości fizycznego spotykania się i 
przekazywania w/w srodkow -problem nie został na razie nie rozwiązany. 
 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się ̨27 marca 2021 roku w sobotę ̨godzina spotkania będzie podana na 
grupie WhatsApp - wstępnie jest to godz 10:00 

Maciek alkoholik Sekretarz Intergrupy  

Dublin, luty 2021  

 
 
                                   

    
 
 

 
 
 


