
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 09 października 2021 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
Artur - rzecznik intergrupy 
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli: 
 
Tomasz- reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu i reprezentant grupy “Nadzieja” z 
Longford. 
Maciej – sekretarz intergrupy / mandatariusz grupy “Horyzont 2” z Dublina 
Wioletta - mandatariusz grupy “Od Nowa” z Dublina 
Piotr – mandatariusz grupy “Górnik” z Athlone 
Patrycja – Kolporterka Intergrupy i reprezentantka grupy “Eden” z Limerick 
Bogusia – reprezentantka grupy “Razem „z Clonmel 
Krzysztof – mandatariusz grupy “Emigranci” z Cork 
 
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 1 i 2 tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 
Następnie Mandatariusze i zastępcy mandatariuszy grup przedstawili sprawozdania z 
działalności poszczególnych grup, usłyszeliśmy między innymi: 
 

• Patrycja reprezentantka z grupy “Eden” z Limerick. – Grupa spotyka się 
stacjonarnie w tym samym miejscu we wtorki o godz: 18:45, frekwencja średnio 
to 4-10 osób czasami dołączają 2- 3 osoby hybrydowo. 

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. Pojawiają się nowe osoby. 
Pracują na książce 12 kroków i 12 tradycji oraz Wielkiej Księdze. Sumienie grupy 
zdecydowało o stworzeniu ulotki i niesieniu posłania na terenie Cork. 
 

• Tomasza – reprezentanta grupy “Nadzieja” z Longford. Grupa spotyka się 
stacjonarnie we czwartki o godz 20:00. Średnia frekwencja na mitingach to 4 – 7 
osób. Organizują raz w miesiącu miting spikerski. Finansowo grupa stoi dobrze 
nie ma żadnych zaległości. Pracują na literaturze AA 
 

 
• Macka mandatariusza 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 wspólny kapelusz z grupa środowa Horyzont i maja 
wystarczającą ilość funduszy, aby opłacić sale jak i również przekazać cześć 
pieniędzy na rzecz Intergrupy. Pojawiają się nowi członkowie, Grupa poszukuje 
osoby chętnej do objęcia służby kolportera. 

• Bogusia – reprezentantka 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”. Od czasu do czasu pojawiają się nowi 
uczestnicy, ale niestety nie wracają na sale mityngową. 

 

• Artura p.o. mandatariusza 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 14 osób. Finansowo grupa stoi dobrze, pracują na książce 
“Dwanaście kroków i dwanaście tradycji”. Wrócili do mitingów spikerskich raz 
w miesiącu. Grupa planuje wybrać nowego mandatariusza, ponieważ obecny ze 
względu na prace nie może pełnić tej służby. Wrócili również do spotkań 
sumienia grupy. 

 
• Artur odczytał również sprawozdanie Magdy mandatariusza grupy “Tallaght “ 

Magda podziękowała Patrycji i Robertowi za zorganizowanie i dostarczenie 
literatury AA która otrzymali w kredycie .Niestety maja zaległości za wynajem 
Sali i sumienie grupy zdecydowało ze w pierwszej kolejności opłacą sale a 
następnie zwrócą należność za literatura AA do końca 2021 roku. Stałych 
uczestników grupy jest czworo zdarza się również ze jest i 10 osób. Raz w 
miesiącu jest organizowany miting spikerski. 

 
 

• Wiolettę mandatariuszkę grupy “Od Nowa” z Dublina – Grupa spotyka się w 
poniedziałki o godz 19:30 frekwencja to 5 do 10 osób, pojawiają się nowe osoby i 
część z nich zostaje Grupa pracuje na Wielkiej Księdze. Od 2 miesięcy organizują 
spotkania sumienia grupy. Poinformowała również ze służby są praktycznie 
obstawione i odbywa się regularna rotacja służb 

 
 

• Piotr przedstawiciel 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”. Piotr wspomniał również o planowanej rozmowie 
z księdzem Proboszczem odnośnie do powrotu to poprzedniego miejsca spotkań 
grupy 
 
 
 
2.Kolejnym tematem spotkania był “Zlot Radości” organizacja i ewentualne 
powołanie zespołu ds. organizacji. 

Na wstępie Tomasz zgłosił swoja kandydaturę na Koordynatora ds. organizacji “Zlotu 
Radości”. Sumienie Intergrupy jednogłośnie poparło i zatwierdziło kandydaturę 
Tomasza. Nasz nowy koordynator na wstępie poprosił o osoby chętne do pomocy w 
organizacji “Zlotu Radości”, do pomocy zgłosiło się 8 uczestników Intergrupy miedzy 
innymi: Bogusia ,Wioletta , Patrycja, Piotr, Artur, Maciek, Stefan i Krzysztof  – za co 
serdecznie dziękujemy. Wstępnie większość uczestników spotkania Intergrupy 



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. 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 Służb Intergrupy. 

W związku z tym, że obecny “Łącznik internetowy” nie może pełnić służby z przyczyn 
osobistych jesteśmy zobowiązani wybrać następcę lub następczynię. Po wcześniejszym 
ogłoszeniu ze poszukujemy osobę chętną do objęcia w/w służby zgłosił się jako jedyny 
Krzysztof z Cork. Uprawnieni do glosowania uczestnicy Intergrupy jednogłośnie poparli 
kandydaturę Krzysztofa i w związku z tym serdecznie gratulujemy Krzysztofowi objęcia 
służby Łącznika ds. Internetu. 

Kolejna służba do objęcia jest Kolporter Intergrupy – Patrycja wspomniała ze ma osobę 
do objęcia służby, ale ze względów zdrowotnych nie mogła się pojawić. Jeżeli w grupach 
AA jest ktoś chętny do objęcia służby kolportera Intergrupy to prosimy o składanie 
kandydatur do swoich Mandatariuszy lub zapraszamy na następne spotkanie Intergrupy 
podczas której odbędą się wybory na służbę Kolportera. 

4. Ostatnim już punktem spotkania były sprawozdania służebnych Intergrupy: 
 
 
Łącznik ds. Internetu – Wybrany na ostatnim spotkaniu Intergrupy Krzysztof z Cork 

 
Krzysztof skarbnik- nie mógł pojawić się osobiście na spotkaniu Intergrupy i w związku z tym 
przekazał sprawozdanie Ręcznikowi Intergrupy Arturowi które zostało odczytane: 
“Krzysztof poinformował ze wysłał 300,00€ na Region, ale z przyczyn mu nie znanych pieniądze 
nie dotarły wiec w porozumieniu z PayPalem pieniądze wróciły do kasy Intergrupy. 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 tego roku. 
Obecny stan srodkow finansowych Intergrupy wynosi 1155,00€ i 64,00£ plus konto Paypal 793,65 
€. 
Piotr ogłosił jeszcze ze po spotkaniu Intergrupy wpłynęło od grup AA 231,00€ i 10£ 

 
 
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 –Służba Kolportera przebiega spokojnie. 
Patrycja zatroszczyła się o literaturę, która była do kupienia na spotkaniu intergrupy. Ulotki, 
Biuletyny, książki mamy na stanie. Faktury za literaturę są opłacane na biezaco. 
Na dzień 09/10/2021 dysponujemy kwota 366,25 €. Służba Patrycji kończy się w Październiku. 
 

 
Tomek reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu – Służba przebiega bardzo spokojnie. 
Nic się nie wydarzyło. 
 
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. 



 
 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ 11 Grudnia 2021 roku miejsce i godzina będzie 
ogłoszona i potwierdzona 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  październik 2021 

 
 
                                   

    
 
 

 
 
 
 


