
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 i 
tym razem w Longford w dniu 07 sierpnia 2021 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
Artur - rzecznik intergrupy 
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli:  
 
Krzysztof- skarbnik intergrupy i przedstawiciel grupy “Razem” z Clonmel 
Tomasz- reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu, 
Maciej – sekretarz intergrupy / mandatariusz grupy “Horyzont 2” 
Wioletta - mandatariusz grupy “Od Nowa”. 
Ryszard – mandatariusz grupy “Eden” z Limerick 
Piotr – mandatariusz grupy “Zdrowienie „z Mullingar. 
Marcin – mandatariusz grupy “Nadzieja” z Longford. 
Michał - mandatariusz grupy “Nadzieja” z Belfastu 
 
1. 
Wśród przybyłych znaleźli się̨ przedstawiciele grup AA z różnych zakątów Irlandii. Tym razem 
spotkanie odbyło        się na żywo w związku z tym była możliwości zakupu literatury AA-oskiej. 
Spotkanie on-line rozpoczęło się̨ około godz. 12:00 tekstem “jestem odpowiedziany” oraz 
odczytaniem i omówieniem 11 i 12 tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 
Następnie Mandatariusze i zastępcy mandatariuszy grup przedstawili sprawozdania z działalności 
poszczególnych grup, usłyszeliśmy między innymi: 
 

• Ryszarda mandatariusza z grupy “Eden” z Limerick. – Grupa spotyka się 
stacjonarnie w tym samym miejscu we wtorki o godz: 18:30, frekwencja średnio to 6-8 
osób czasami dołączają 2- 3 osoby hybrydowo. 

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

• Piotra– mandatariusza grupy “Zdrowienie „z Mullingar - Grupa spotyka się 
stacjonarnie w tym samym miejscu w środy o godz 20:30. Na mitingach stałych 
uczestników jest 3 i pojawiają się tez osoby okazjonalnie. Utrzymują stały kontakt z 
bratnia grupa z Longford. 
 

• Marcina – mandatariusz grupy “Nadzieja” z Longford. Grupa spotyka się 
stacjonarnie we czwartki o godz 20:00. Średnia frekwencja na mitingach to 4 – 7 osób. 
Marcin i jego grupa cieszy się ze spotkanie Intergrupy mogło odbyć się u nich w Sali. 
Tak jak wcześniej oznajmił Piotr z Mullingar są w stałym kontakcie i grupy 
odwiedzają się nawzajem. 
 

 
• Macka z piątkowej grupy “Horyzont II” z Dublina. –  Grupa spotyka się w piątki o 

godz.19:00, jak na razie frekwencja to 4- 5 osób pojawiają się również nowe osoby 
pracują na Wielkiej Księdze. Raz w miesiącu odbywa się miting spikerski. Grupa ma 
wystarczającą ilość funduszy, aby opłacić sale. 



   
 

• Krzysztofa z grupy “Razem” z Clonmel - grupa spotyka w niedziele o godz. 11:00. 
Na chwile obecna Krzysztof otwiera i zamyka sale, na spotkania dołącza jeszcze 
jedna osoba i maja nadzieje na rozwój grupy. Ze względu na niska frekwencje służby 
nie są obsadzone, pracują na “Wielkiej Księdze”. Od czasu do czasu pojawiają się 
nowi uczestnicy, ale niestety nie wracają na sale mityngową.  
 

• Artura przedstawiciela grupy “Horyzont I” z Dublina.  Grupa spotyka się na żywo 
w środy o godz. 20:00. Stałych uczestników jest 4 do 5 osób czasami nawet na 
mitingu jest 11 osób. Finansowo grupa stoi dobrze, pracują na książce “Dwanaście 
kroków i dwanaście tradycji”. Planują wrócić do mitingów spikerskich raz w 
miesiącu. Grupa planuje wybrać nowego mandatariusza, ponieważ obecny ze 
względu na prace nie może pełnić tej służby. Pomysł zorganizowania “zlotu radości” 
spotkał się z pełną akceptacja i radością. Grupa poszukuje osoby chętnej do objęcia 
służby kolportera.   

 
• Wiolettę mandatariuszkę grupy “Od Nowa” z Dublina – Grupa spotyka się w 

poniedziałki o godz 19:30 frekwencja to 5 do 10 osób Grupa pracuje na Krokach. 
Wioletta wspomniała o uzupełnieniu literatury AA. Poinformowała również ze 
służby są praktycznie obstawione i odbywa się regularna rotacja służb na chwile 
obecna grupa poszukuje osoby do objęcia służby kolportera. 

 
 

• Michała mandatariusza 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- 12 osób. Grupa cieszy się na pomysł zorganizowania “zlotu radości” w 
przyszłym roku. 

 

2. Kolejnym tematem spotkania był “Zlot Radości” organizacja i ewentualne powołanie 
zespołu ds. organizacji. 

W trakcie trwania dyskusji padła propozycja odnośnie do terminu organizacji i jest to maj          
2022.Organizacja powyższego przedsięwzięcia wiąże się również z nakładem finansowym w 
związku z tym Skarbnik Intergrupy Krzysztof wpadł na pomysł stworzenia tzw. “Żelaznej 
Kasy”. Wstępnie większość uczestników spotkania stwierdziło ze organizacja “Zlotu 
Radości” powinna mieć miejsce pośrodku Irlandii lub w okolicach Dublina ze względu na 
potencjalnych gości z innych Państw oraz Nas samych oczywiście uwzględniając koszty 
związane z akomodacja i cateringiem. Przedstawiony został również pomysł, aby każdy 
uczestnik Intergrupy przedstawił w swoich grupach AA pomysł rozeznania się we własnej 
okolicy odnośnie do miejsca noclegowego i ewentualnej firmy zapewniającej posiłki. Bardzo 
prosimy Wszystkich członków AA o ewentualną informacje i pomoc w organizacji 
powyższego przedsięwzięcia za co z góry Serdecznie Dziękujemy. 

 

3.Nastepnym tematem było: Rozważenie zmiany lokalizacji spotkań́ naszej Intergrupy.  

Ze względu na warunki pandemiczne i na chwile obecna brak możliwości spotykania się w 
poprzedniej lokalizacji tj. w Hotelu w Athlone padła propozycja organizacji spotkań 
Intergrupy w różnych lokalizacjach w Irlandii. Pojawiły się różne opinie na ten temat w 
związku z tym pomysł został poddany glosowaniu. Pierwsze głosowanie odbyło się za 



zostawieniem poprzedniej lokalizacji tj. Athlone mając na względzie propozycje Piotra z 
Atlone który zaproponował ich sale mityngową. 

W glosowaniu brało 9 osób uprawnionych do glosowania: 

Za spotkaniami w Athlone opowiedziało się 9 glosujących. 

Podsumowując glosowanie sumienie Intergrupy podjęło decyzje ze kolejne spotkania Intergrupy 
będą odbywać w Athlone.  

 

4. Ostatnim już punktem spotkania były sprawozdania służebnych Intergrupy: 
 
 
 Łącznik ds. Internetu – Na chwile obecna nie mamy obsadzonej powyższej służby w związku z tym 
poszukujemy chętną osobę do objęcia służby   

 
Krzysztof skarbnik- powiedział ze służba przebiega spokojnie.  
Przekazal również do wiadomosci ze  grupy AA z terenu Irlandii wpłaciły na poczet Intergrupy 
poniższe sumy: 
 
Grupa „Nadzieja” z Longford.          200,00€  
Grupa AA "Tallaght" – Dublin          200,00€ 
Grupa “Od Nowa” - Dublin              160,00€  
Grupa “Zdrowienie „z Mullingar –    50,00€  
Grupa “Eden” z Limerick                  450,00€  
Grupa “Razem” z Clonmel                  30,00€ 
Grupa “Nadzieja” z Belfastu              40,00 £ 
Grupa “Horyzont I i II” Dublin         250,00€ na konto PayPal 
 
Obecny stan srodkow finansowych Intergrupy wynosi 1155,00€ i 64,00£ plus konto Paypal 495,66 €. 
 
 
Maciek sekretarz – Na chwile obecna służba przebiega bardzo spokojnie. Skrzynka e-mail sekretarza 
jest sprawdzana regularnie, ale na razie jest cisza. Pomagał. Do obowiązków Sekretarza należało 
napisanie powyższego sprawozdania. 

 
Patrycja kolporterka –Służba Kolportera przebiega spokojnie.  
W ostatnim czasie Patrycja zatroszczyła się o literaturę, która była do kupienia na spotkaniu 
intergrupy nadal literaturę wysyła pocztą. Ulotki, Biuletyny, książki mamy na stanie. Ostatnia faktura 
na kwotę 651.37 złotych została zapłacona.  
Na dzień 07/08/2021 dysponujemy kwota 144.00€ 
Patrycja wspominała również ze w październiku tego roku kończy swoja służbę kolportera i jeżeli jest 
to chętny to prosimy o składanie kandydatur, aczkolwiek Patrycja ma kogoś do objęcia służby. 
 

 
Tomek reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu – Służba przebiega bardzo spokojnie. 
 
Przemek pełnił do tej pory służbę “Telefonu “– ku zdziwieniu telefon w trakcie pełnienia służby 
większość czasu milczał. 
Uczestnicy Intergrupy zaproponowali, żeby numer telefonu pojawił się na stronie internetowej w 
bardziej widocznym miejscu. 
Służba została przekazana na ręce Dariusza z Longford w związku z tym Serdecznie gratulujemy. 
Darek zobowiązał się również do sprawdzenia jak działają telefony wszystkich grup AA w Irlandii. 
 



Artur rzecznik intergrupy -Służba przebiega spokojnie i bez zastrzeżeń. Prowadzi aktywna 
korespondencje emaliowa oraz telefoniczna z innymi służebnymi. Jest w stałym kontakcie ze 
służebnymi innych Intergrup.  
Artur również przekazał wiadomość od mandatariuszki Magdy z grupa AA “Tallaght” grupa 
powróciła do mitingów stacjonarnych i ze Magda chętnie weźmie udział w kolejnym spotkaniu 
Intergrupy. 
 
 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ 09 października 2021 roku w sobotę̨ w St Kiernans 
Community Centre, Tormey Villas, Athlone, Co. Westmeath godzina 12:00  

Serdecznie dziękujemy Darkowi i Marcinowi - organizatorom tego spotkania za udostepnienie Sali i 
zadbanie o mila atmosferę. 

Ps. Uczestnicy spotkania wspomnieli również o powrocie do tzw. “Mitingów objazdowych” i  w 
związku z tym kolejny miting odbędzie się w 22 sierpnia  o godz 10:30 w Belfaście. 
Chętnych do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy. 
 
 
 
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  

                               

Longford sierpień 2021  

 
 
                                   

    
 
 

 
 
 
 


