
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 05 luty 2022 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
 Artur - Rzecznik Intergrupy.  
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli: 
 
Maciej – sekretarz intergrupy / mandatariusz grupy “Horyzont 2” z Dublina 
Piotr – łącznik ds. informacji publicznej również przedstawiciel grupy “Górnik” z Athlone 
Krzysztof Łącznik ds. Internetu. – mandatariusz grupy “Emigranci” z Cork 
Agnieszka i Kamil– reprezentanci grupy „Nadzieja” z Belfastu  
Tomasz – Mandatariusz grupy „Horyzont” z Dublina 
Artur – reprezentant grupy “Horyzont” 
Patrycja – kolporterka w Intergrupie 
Adam - mandatariusz grupy „Nadzieja” z Killarney 
Waldek- reprezentant grupy z Killarney 
 
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 5 i 6 tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 
 
Następnie Mandatariusze i zastępcy mandatariuszy grup przedstawili sprawozdania z działalności 
poszczególnych grup, usłyszeliśmy między innymi: 
 
 
 

• Krzysztofa – mandatariusza grupy “Emigranci “z Cork. Mitingi odbywają się w 
niedziele o godz. 19:15. Frekwencja to 8 do 12 osób. Sala opłacana jest raz w roku. 
Pojawiły się 2 nowe osoby, które uczęszczają i uczestniczą w spotkaniach. Informacje 
na temat spotkań grupy znalazły na stronie internetowej. 
Pracują na książce 12 kroków i 12 tradycji oraz Wielkiej Księdze.   

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

o godz.19:00, jak na razie frekwencja to 12 – 15 osób pojawiają się również nowe 
osoby pracują na Wielkiej Księdze. 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. 

 
• Tomasza – Mandatariusza grupy „Horyzont” z Dublina grupa spotyka się w środy o 

godz. 20:00 Pracują na książkach „12 kroków i 12 tradycji” oraz „Jak to widzi Bill “od 
czasu do czasu maja spikerkę. Frekwencja od 8 – 15 osób. Pojawiają się nowe Osoby. 
Sala jest opłacona i zasób literatury na chwile obecna jest wystarczający.     

 



• Agnieszkę – reprezentantkę grupy „Nadzieja” z Belfastu. Spotykają się w niedziele o 
godz. 10:30. Średnia frekwencja około 5 osób czasami 8 osób. Pojawiają się Nowe 
osoby i część z Nich zostaje.  Tzw. „Weterani” zaglądają, ale stosunkowo rzadko. 

 
• Wiolettę mandatariuszkę grupy “Od Nowa” z Dublina reprezentował Artur i 

odczytał wiadomość, która otrzymał od Wioletty– “Jako mandatariusz, reprezentuje 
grupę "Od Nowa" z Dublina. Nasza grupa prężnie działa! Pracujemy wciąż na 
krokach, a ostatnio poszerzyliśmy miting o dodatkową literaturę (jak widzi to Bill). 
Pracujemy tez nad usprawnieniem naszego scenariusza | coraz częściej zdarza nam 
się przedłużać miting o ok.15min ze względu na dużą liczbę uczestników. Pojawia 
się Ok. 10- do 15 osób. 
Literatura schodzi nam bardzo szybko, co nas wszystkich cieszy. Niedługo będziemy 
zamawiać więcej. pojawiaj się nowe osoby zostają. Jest sporo kobiet. Grupa 
dyskutowała tez wstępnie na temat pomysłu organizacji warsztatów. 
Prowadzimy sumienie grupy raz w miesiącu, a służby są obsadzone, staramy się 
dbać o ich rotacje.” 

 
• Piotra przedstawiciela grupy “Górnik z Athlone – grupa spotyka się w piątki o 

godz. 18:30. Na chwile obecna stałych uczestników spotkań jest dwóch, ale zdarza się 
ze na mitingu jest 5-6 osób. Służby nie są jeszcze obsadzone.  Grupa spotyka się 
dzieląc się smutkami i radościami dodatkowo czytają “Dwanaście kroków i 
dwanaście tradycji “oraz „Wielka Księgę”. Maja wystarczającą ilość środków 
finansowych, aby opłacić sale.  

 
• Adama mandatariusza grupy „Nadzieja” z Killarney- grupa spotyka się w niedziele 

o godz.: 19:00. Frekwencja to 6-8 osób. Wszystkie służby są obsadzone, pracują na 
książce „12 kroków i 12 tradycji”. Mają wystarczająca ilość środków, aby opłacić sale. 
Założyli również grupę „WhatsApp” w celach informacyjnych dotyczących grupy 
oraz do przesyłania refleksji na dzień. Są również w posiadaniu literatury AA. 

 
• Patrycja w/z mandatariusza grupy „Eden” z Limerick -grupa spotyka się we wtorki 

o godz. 18:45 mitingi odbywają się stacjonarnie i hybrydowo. Pracują na “Wielkiej 
Księdze” i na “12 kroków i 12 tradycji”. Frekwencja to 4 do 12 osób. Sala jest opłacana 
na bieżąco. Pierwszy miting miesiąca sumienie grupy zadecydowało ze będzie to 
miting spikerski. Służby są obsadzone.  

 
 

2. Organizacja następnych warsztatów w 2022 roku – Kontynuacja tematu nadchodzących 
Warsztatów.  

W trakcje dyskusji padło kilka propozycji tematów które prawdopodobnie uwzględnione w 
programie nadchodzących warsztatów: 
 
- Zachęcenie „nowicjusza” do pozostania na mitingach oparte na doświadczeniu i sile grupy AA. 
- Przedstawienie scenariusza i zasad panujących w grupach dla nowoprzybyłych. 
- Choroba alkoholowa – mechanizmy iluzji i zaprzeczeń oparte na doświadczeniu grup AA 
- Co Nas łączy i co Nas ujęło ze Zostaliśmy i Jesteśmy Członkami grupy AA. 
- Jak zaopiekować się osoba Nowoprzybyłą? 
 
Termin i miejsce proponowanych warsztatów zostanie ustalony po, dograniu szczegółów odnośnie 
do organizacji “Zlotu Radości “. 
  
 

 
 

2.Kolejnym tematem spotkania był “Zlot Radości” relacja od zespołu ds. organizacji. 



W zastępstwie Tomasza koordynatora ds. “ZLOTU RADOSCI” relacje przedstawił Artur: 

“Witajcie 
Służba koordynatora Zlotu radości- Jestem w kontakcie z Redemptorystami koło Galway i jednym 
ośrodkiem wypoczynkowym w górach Wicklow. Niestety przed świętami i po nowym roku nie 
udało mi się umówić spotkania ze względu ba urlopy i sytuacje covida. A i ostatnie dwa tygodnie u 
mnie były skupione na pracy i przygotowaniach do egzaminów. W przyszłym tygodniu będę 
kontaktować się ponownie z tymi ośrodkami w sprawie naszego zlotu”.   

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 służby kolportera Intergrupy. 

Obecny Kolporter Patrycja skończyła swoja kadencje w związku z tym odbyły się wybory 
Nowego kolportera. Osoby uprawione do glosowania jednogłośnie poparły kandydaturę 
Artura z grupy “Horyzont z Dublina”. Serdecznie gratulujemy Arturowi objęcia Służby 
kolportera Intergrupy.  

W trakcie wyborów nowego kolportera Piotr obecny łącznik ds. informacji publicznej zwrócił 
się z prośbą o przejecie służby łącznika ds. informacji publicznej. W związku z zaistniałą 
sytuacją poszukujemy chętnych do objęcia w/w Służby. 

Jednoczenie chcemy poinformować ze w sierpniu bieżącego roku powinny odbyć się wybory 
do służb: 

Rzecznika Intergrupy oraz Sekretarza Intergrupy  

Na prośbę Tomka obecnego delegata do Regionu chcemy poinformować ze jego służba 
również się kończy w drugiej połowie bieżącego roku. 

 

4. Organizacja spotkań informacyjnych i pomoc zaprzyjaźnionemu centrum konsultacyjno- 
terapeutycznemu “CKU” 
 
Uczestnicy intergrupy uprawnieni do glosowania jednogłośnie zgodzili się na chęć pomocy w 
niesieniu posłania. 
 
 
5. Ostatnim już punktem spotkania były sprawozdania służebnych Intergrupy: 
 
 
Krzysztof Łącznik ds. Internetu – zapoznał się z prowadzeniem strony i wprowadził już wszystkie 
dostępne zmiany związane z aktualizacja danych na temat funkcjonowania grup AA na terenie 
Irlandii. Postuje sprawozdania i dostępne artykuły. Krzysztof po skontaktowaniu się z łącznikiem 
internetowym Regionu odzyskał dostęp do emaila. Poza tym służba przebiega bardzo spokojnie  

 
Piotr w/z Krzysztofa skarbnika- po dzisiejszym spotkaniu stan srodkow finansowych wynosił 
247,00€ i 40,00£. 
 
 
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. 
 



Artur rzecznik Intergrupy – Służba przebiega spokojnie jest w stałym kontakcie z odpowiednikami 
jego służby w Europie. Jest w stałym kontakcie ze wszystkimi Służebnymi. 
 
Patrycja kolporterka – Serdecznie podziękowała ze mogła pełnić służbę w Intergrupie. 
Patrycja po skontaktowaniu się księgowością BSK w dniu 25 stycznia 2022 roku. Otrzymała 
informacje ze wszystkie faktury za literaturę AA są zapłacone. Na dziś stan srodkow finansowych 
kolportera wynosi 253,90€. 
Uczestnicy Intergrupy serdecznie dziękują za sumienne i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków 
kolportera Intergrupy. 
 
 
Tomek reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu – “Służba delegata przebiega spokojnie i 
jedyne co to miałem telefon od rzecznika regionu w sprawie adresu intergrupy i te informacje 
przekazałem”. 
 
Piotr reprezentant grupy “Zdrowienie” z Mullingar – Jest w posiadaniu telefonu Intergrupy i w 
związku z tym podjął decyzje o pełnieniu służby Telefonu w Intergrupie. 
Dziękujemy Piotrze. 
 
 
Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ o godz 12:00 - 02 kwietnia 2022 roku w Athlone w St. 
Kiernans Childcare Center N37W7P3 w razie niespodziewanych zmian lokalizacji będziemy 
informować na grupie WhatsApp. 
 
Serdecznie dziękujemy Piotrowi za zorganizowanie miejsca spotkania. 

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 luty 2022. 

  
 
                                   

    
 
 

 
 
 
 
 


