
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 05 czerwca 2021 roku. 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
Artur - rzecznik intergrupy 
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli:  
 
Krzysztof- skarbnik intergrupy  
Tomek - reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu, 
Maciej – sekretarz intergrupy / mandatariusz grupy “Horyzont 2” 
Piotr - łącznik ds. informacji publicznej również przedstawiciel grupy “Górnik” z Athlone  
Magda - łącznik ds. Internetu. 
Wioletta - mandatariusz grupy “Od Nowa” 
Krzysztof - mandatariusz grupy “Emigranci” 
Michał - mandatariusz grupy “Nadzieja” z Belfastu 
 
Wśród przybyłych znaleźli się ̨przedstawiciele grup AA. Ze względu na to ze spotkanie odbyło się on-line nie było 
możliwości zakupu literatury AA-oskiej. 
Spotkanie on-line rozpoczęło się ̨około godz. 11:30 tekstem “jestem odpowiedziany” oraz odczytaniem i 
omówieniem 9 i 10 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. –  Grupa   spotyka się w piątki o godz.19ej, 
jak na razie frekwencja to 5 do 12 osób pracują na Wielkiej Księdze. Raz w miesiącu odbywa 
się miting spikerski. Na mitingu pojawiają się nowe osoby. Grupa ma wystarczającą ilość 
funduszy, aby opłacić sale.   
 

• Piotra przedstawiciela grupy “Górnik” z Athlone – grupa w na chwile obecna spotyka się w 
piątki o godz 18:30 z tym, że na jakiś czas byli zmuszeni do zmiany lokalizacji odbywających się 
mitingów. W momencie zluzowania restrykcji wrócą do poprzedniej Sali spotkań 
prawdopodobnie w przeciągu 2 tygodni sprawa się wyjaśni. Do grupy dołączył jeden uczestnik. 
Grupa pracuje na “Wielkiej Księdze” i literaturze AA-oskiej. Srodkow finansowych wystarcza na 
opłacenie Sali. 

 
• Krzysztofa z grupy “Razem” z Clonmel - grupa spotyka się nadal na żywo w niedziele o godz. 

11:00. Frekwencja na mitingu to 3 osoby. Pracują na “Wielkiej Księdze”. Od czasu do czasu 
pojawiają się zapytania telefoniczne od potencjalnych członków wspólnoty, ale na chwile 
obecna nikt nie dołączył do wspólnoty. Finansowo grupa ma wystarczająco srodkow, aby 
oplacac czynsz za sale. 
 

• Artur z środowej grupy “Horyzont I” z Dublina.  Grupa spotyka się na żywo w środy o godz. 
20:00. Frekwencja wynosi 0d 6 do 11 osób. Finansowo grupa stoi dobrze, pracują na książce 
“Dwanaście kroków i dwanaście tradycji”. Skarbnik grup Horyzont i Horyzont 2 przekazał na 
Intergrupe 300€. Obydwie grupy mają wystarczającą ilość pieniędzy na bieżące opłaty. 



 
• Wioletta mandatariusz grupy “Od Nowa” – Grupa spotyka się w poniedziałki o godz 19:30 

frekwencja to 10 – 12 osób Grupa pracuje na Krokach. Wioletta wspomniała o uzupełnieniu 
literatury AA ze względu na nowe osoby, które dołączają do wspólnoty. Finansowo grupa stoi 
dobrze, maja wystarczająco srodkow na bieżące opłaty i zakup literatury. 

 
• Krzysztof - mandatariusz grupy “Emigranci” z Cork – spotykają się na żywo w niedziele 0 

godz.19:00, frekwencja to 6 do 12 osób. Pracują na książce “Dwanaście kroków i dwanaście 
tradycji”. Dodatkowo pracują nad zaproponowanym tematem przez uczestników spotkania. 
Krzysztof również przedstawił sprawozdanie ze spotkań grupy online “wdzięczni w działaniu” – 
na mitingach spikerskich spotyka się od 20 do 30 osób. Na ostatnim mitingu miesiąca 
odczytywane i omawiane są ulubione cytaty z literatury AA-oskiej. Po pierwszym mitingu 
miesiąca grupa organizuje mini – warsztat na temat “12 Tradycji”. Oplata za spotkania na 
ZOOM-ie jest uiszczana raz w miesiącu przez osobę, która wyraża chęć zapłaty. 

 
• Michał mandatariusz grupy “Nadzieja” z Belfastu – grupa spotyka się w niedziele o godz 10:30 

grupa spotyka się dzieląc się smutkami i radościami dodatkowo czytają “Dwanaście kroków i 
dwanaście tradycji”. W mitingach bierze udział od 8- 15 osób. Część srodkow finansowych 
przekazują księdzu na Tace. 

 
Po wysłuchaniu sprawozdań mandatariuszy i ich zastępców udaliśmy się na 15 minutową przerwę. 

2. Po przerwie kolejnym tematem była: Dyskusja i głosowanie w temacie – spotkania hybrydowe naszej 
Intergrupy. Po konstruktywnej i czasami i burzliwej dyskusji sumienie intergrupy przeszło do glosowania 
w sprawie powyższego tematu. 

W glosowaniu brało 9 osób uprawnionych do glosowania: 

Za spotkaniami hybrydowymi opowiedziało się 3 glosujących  

Za spotkaniami na żywo opowiedziało się 6 glosujących. 

Podsumowując glosowanie sumienie Intergrupy podjęło decyzje ze kolejne spotkania Intergrupy będą odbywać 
się na żywo, prawdopodobnie już kolejne spotkanie odbędzie się w Hotelu w Athlone tak jak miało to miejsce 
przed pandemia Coranvirusa. 

3. Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie od zespołu organizującego warsztaty pt. “Informacja 
publiczna i bezpieczeństwo w sieci” które odbyły się w dniu 29 maja 2021.Jako pierwszy glos zabrał 
Piotr - łącznik ds. informacji publicznej na wstępie podziękował serdecznie całemu zespołowi, który brał 
udział w organizacji w/w warsztatów oraz uczestnikom i Naszym doświadczonym spikerom. Dzięki 
warsztatom uzyskaliśmy mnóstwo ciekawych informacji i wskazówek jak informacja publiczna i 
bezpieczeństwo w sieci może wyglądać i działać.  

4. Kolejna sprawa, która podzielił się Piotr jest: Specjalne wydanie biuletynu “Wieści z okazji udziału AA w 
46 Kongresie Psychiatrów Polskich”. Celem artykułu jest przedstawienie Wspólnoty AA jako jednej z 
form wspierania osób z zaburzeniami używania alkoholu, zapoznanie z jej historia, programem12 
kroków i podstawowymi założeniami, ukazanie roli lekarzy i psychologów w jej rozwoju oraz 
zaprezentowanie wyników badan nad skutecznością zarówno uczestnictwa we Wspólnocie, jak i w 
profesjonalnej terapii wykorzystującej doświadczenia i program. Zdaniem BSK-biuletyn ten, może stać 
się nie tyle "wyposażeniem" biblioteczki anonimowych alkoholików, ile narzędziem informacji 
publicznej do świata medycyny i terapii. W Trakcie rozmowy padła propozycja glosowania czy jesteśmy 
za zakupem w/w biuletynu - koszt nie powinien przekroczyć 5 zł/szt. Uprawnieni do glosowania byli 
jednogłośni wobec powyższego wiec biuletyn zostanie zakupiony. Ze strony Piotra padła propozycja, 
aby zapytać na grupach jaka ilością biuletynu poszczególne grupy byłyby zainteresowanie – prośba do 
mandatariuszy grup.  

 



5. W dalszej części spotkania glos zabrał Tomek - reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu. 15 maja brał 
udział w spotkaniu online Regionu.  Głównym tematem zgromadzenia było “jeden świat jedno AA jeden 
język serca” spikerem w powyższym temacie był Włodek. 
 
 

Wybrano również nowe służby regionu: 
 
Nowym skarbnikiem została Ania z Londynu 
Nowym sekretarzem został Bogdan z Kolonii 
Nowym łącznikiem internetowym regionu został Mikołaj z Londynu 
Nowym delegatem ds. informacji publicznej został Michał z Aberdeen 
Nowym delegatem ds. komisji finansowej została Marzena z Londynu. 
 
Tomasz również poruszył temat zorganizowania “Zlotu Radości “w maju 2022 roku  
Większość uczestników opowiedziała się pozytywnie za organizacja spotkania, padła również propozycja 
stworzenia zespołu organizującego “Zlot radości “- Prosimy Wszystkich chętnych do brania udziału.  
Mandatariuszy uprasza się o poruszenie tematu na swoich grupach.  
 
Tomek również poruszył propozycje zorganizowania Zgromadzenia Regionu w Irlandii. Dodał również ze 
doskonałym testem przed organizacja Zgromadzenia Regionu będzie organizacja “Zlotu Radości “Większość 
grupy opowiedziała się jak najbardziej za organizacja Zgromadzenia Regionu, ale powrócimy do tematu w 
okolicach terminu realizacji “Zlotu Radości “ponieważ będziemy już mieli wiedze i doświadczenie w 
organizacji coraz większych przedsięwzięć. 
 
Kolejnym punktem spotkania który przedstawił Tomek był wniosek o przejrzyste sprawozdania finansowe z 
poszczególnych grup AA które wchodzą w skład Intergrupy Irlandzkiej. chodzi o to, aby wpłaty dokonywane 
na rzecz intergrupy od grup były jasno i klarownie do wglądu, ile i jaka grupa AA wpłaciła na rzecz Intergrupy. 
Sprawozdanie będzie sporządzane przez Skarbnika Intergrupy.  
Powyższy wniosek został zatwierdzony.  

 
 
 

6.  Ostatnim już punktem spotkania były sprawozdania służebnych Intergrupy: 
 
Piotr - łącznik ds. informacji publicznej -przekazał ze jest bardzo wdzięczny i dziękuje za zaufanie i objecie służby  
Ponownie podziękował za pomoc i organizacje warsztatów. Służba przebiega spokojnie.  
 
Magda Łącznik ds. Internetu -wspomniała ze służbę przez pewien okres pełnił Dariusz. Łącznik Regionu Mikołaj 
prosił Magdę o podanie aktualnego spisu mitingów online na która Magda zareagowała natychmiast i Mikołaj 
otrzymał aktualny spis mitingów. Magda wniosła prośbę o przekazanie służby w inne ręce – wniosek do 
rozpatrzenia na następnym spotkaniu intergrupy. Chętni gotowi objąć służbę łącznika ds. Internetu proszeni są o 
zgłaszanie kandydatury do mandatariuszy grup. 

 
Krzysztof skarbnik- powiedział ze służba przebiega spokojnie. Na konto Paypal wpłynęło 300€ od grupy Horyzont 
i Horyzont 2 z Dublina.Stalym wydatkiem intergrupy w wysokości 50€ miesięcznie jest opłacanie ogłoszenia na 
stronie http://www.ng24.ie ,Krzysztof planuje zapłacić za 2 miesiące z góry co wiąże się z pomniejszeniem budżetu 
intergrupy o 100€. Obecny stan srodkow finansowych Intergrupy wynosi €20.99 i £19,00.Krzysztof wspomniał o 
doładowaniu telefonu za 10€  

 
Maciek sekretarz – Na chwile obecna służba przebiega bardzo spokojnie. Skrzynka e-mail sekretarza jest 
sprawdzana regularnie, ale na razie jest cisza. Pomagał w organizacji ostatnich warsztatów i serdecznie dziękuję 
za pomoc i wsparcie wszystkim zaangażowanym Do obowiązków Sekretarza należało napisanie powyższego 
sprawozdania. 

 
Patrycja kolporterka – Nie mogła brać udziału osobiście, ale przysłała email ze sprawozdaniem, które załączam 
poniżej:  
“Witam wszystkich zebranych, przepraszam za moją nieobecność. 



Służba Kolportera przebiega spokojnie.  
W czasie pandemii nadal literaturę wysyłam pocztą. Ulotki, Biuletyny, książki mamy na stanie. Ostatnia fakturę 
na kwotę 1221.00 zloty opłaciłam, po przeliczeniu na euro wyszło 274.00€.  
Na dzień 05/06/2021 dysponujemy kwota €80.45. 
Pozdrawiam wszystkich, pogody ducha życzę” 
27 kwietnia wysłałam tzw. Zestaw Startowy do Centrum Togheter w Cork  

 
Tomek reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu – Służba przebiega bardzo spokojnie. Tomek brał udział w 
kwietniu na warsztatach służb regionu. Bral również udział w zgromadzeniu regionu sprawozdanie było 
przedstawione na Intergrupie. 
 
Artur rzecznik intergrupy -Służba przebiega spokojnie i bez zastrzeżeń. Prowadzi aktywna korespondencje 
emaliowa z innymi  służebnymi. Jest w stałym kontakcie ze służebnymi innych intergrup. Bral czynny udział w 
organizacji ostatnich warsztatów i przekazał serdeczne podziękowania od spikerów z Anglii i Holandii oraz 
współorganizatorom  
 
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 “. 
 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się ̨07 sierpnia 2021 roku w sobotę ̨godzina i miejsce spotkania będą 
podane na grupie WhatsApp. 

 

Maciek alkoholik Sekretarz Intergrupy  

Dublin, czerwiec 2021  

 
 
                                   

    
 
 

 
 
 


