
 
 

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 27 sierpnia 2022 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
Artur - Rzecznik Intergrupy.  
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli: 
 
Krzysztof - Łącznik ds. Internetu. – mandatariusz grupy “Emigranci” z Cork 
 
Piotr – przedstawiciel grupy “Górnik” z Athlone 
 
Wioletta - mandatariusz grupy “Kobiety na szlaku” z Dublina 

Ryszard – mandatariusz grupy “Eden” z Limerick 

Tomasz – Mandatariusz grupy „Horyzont” z Dublina 

Michał - mandatariusz grupy „Nadzieja” z Belfastu  
 
Dariusz - mandatariusz grupy “Od Nowa” z Dublina 
 
Krzysztof skarbnik intergrupy – reprezentant grupy “Razem” z Clonmel 
 
Piotr – mandatariusz grupy „Zdrowienie „z Mullingar 
 
 
 
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 11 i 12 tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 
 

1.  Następnie Mandatariusze i zastępcy mandatariuszy grup przedstawili sprawozdania z 
działalności poszczególnych grup, usłyszeliśmy między innymi: 
 

 

•     Ryszarda – mandatariusza grupy “Eden” z Limerick 
– Grupa spotyka się stacjonarnie w tym samym miejscu we wtorki o godz: 18:30, frekwencja 
jest zróżnicowana od 5 do 7- 8 osób, pojawiają się nowe osoby, ale niestety nie zostają na 
dłużej. Służby są obsadzone. Sumienie grupy postanowiło zapraszać spikera w każdy 
pierwszy wtorek miesiąca. Większość służb jest obsadzona jedyna służbą, która nie jest 
obsadzona to mandatariusz – aczkolwiek Ryszard dalej pełni obowiązki mandatariusza. 



 
 

 

• Piotra byłego już przedstawiciela grupy “Górnik z Athlone – ponieważ grupa została 
rozwiązana ze względu na brak uczestników spotkań. Piotr przekazał pieniądze z kapelusza 
na rzecz Intergrupy. 

 
• Krzysztofa – mandatariusza grupy “Emigranci “z Cork. Mitingi odbywają się w 

niedziele o godz. 19:15. Frekwencja to 8 osób. Sala opłacana jest raz w roku. Pojawiają 
się nowe osoby, które rzadko kiedy wracają na kolejne spotkania. I 
Pracują na książce 12 kroków i 12 tradycji oraz Wielkiej Księdze.   

 
 

• Piotr – mandatariusza grupy „Zdrowienie „z Mullingar – spotykają̨ się̨ w środy o 
godz. 19:00 frekwencja to 2 – 10 osób często są̨ odwiedzani przez zaprzyjaźniona 
grupa z Longford. Pojawiają̨ się̨ nowe osoby, ale po kilku spotkaniach już niestety nie 
wracają. Sala jest opłacana z kapelusza.  

 

• Ryszarda – mandatariusza grupy “Eden” z Limerick 
– Grupa spotyka się̨ stacjonarnie w tym samym miejscu we wtorki o godz: 18:45, 
frekwencja jest zróżnicowana od 4 do 15 osób, pojawiają się nowe osoby, ale niestety 
nie zostają na dłużej. Służby są obsadzone. 

 
• Michał– mandatariusz grupy „Nadzieja” z Belfastu. Spotykają się w niedziele o 

godz. 10:30. Średnia frekwencja około 5 osób czasami 10 osób. Pracują na literaturze 
„12 kroków i 12 tradycji”. Służby są obsadzone. Finansowo grupa nie ma żadnych 
problemów. 
 

 
 

• Tomasza – Mandatariusza grupy „Horyzont 1” 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 miting spikerski. Służby praktycznie wszystkie są 
obsadzone. Frekwencja to średnio 15 osób. Sala jest opłacona i zasób literatury na 
chwile obecna jest wystarczający. Tomek oznajmił również ze atmosfera na mitingach 
jest wspaniała. 

•  
                            Wiolettę mandatariuszkę grupy “Kobiety na szlaku” z Dublina  

Nowo otwarta grupa działająca od około miesiąca spotyka się we czwartki o godzinie 
19:00, grupa planuje uruchomić telefon i e-maila. Służby na chwile obecna są 
obsadzone posiadają literaturę i ulotki. Sala jest opłacona z własnych srodkow. 
Sumienie grupy podjęło decyzje ze trzy mitingi w miesiącu będą zamkniętymi a 
ostatni miting miesiąca będzie mitingiem otwartym. 

 
• Dariusza mandatariusz grupy “Od Nowa” z Dublina  

Spotykają się w poniedziałki o godz 19:30  
Na spotkania średnio przychodzi 10 osób w znacznej wielkości są to stali uczestnicy 
wspólnoty. Są również współorganizatorami “mitingu objazdowego” z 



 
 

zaprzyjaźniona grupa “Horyzont 1”. Służby są obsadzone i rotowane wśród stałych 
uczestników. 
 

 
• Krzysztof reprezentant grupy “Razem” z Clonmel- mitingi odbywają się w niedziele 

o godz 11:00 w tym samym miejscu spotykają się regularnie 2 osoby. Cierpliwie 
czekają na osoby potrzebujące pomocy. Sala jest opłacana wspólnie z irlandzka grupa 
AA. Pracują na “Wielkiej Księdze”. 

 
 

2.Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie wyników pracy zespołu ds. organizacji 
Warsztatów. 

Tomasz-	reprezentant	intergrupy	Irlandia	do	Regionu	poinformował	ze	jest	już	umówiony	ze	spikerem	z	
polski	i	zaopiekuje	się	Nim.	Tomek	również	poinformował	ze	catering	tez	już	jest	zamówiony	i	w	trakcie	
przygotowań.	

Tomasz – Mandatariusz grupy „Horyzont 1” z Dublina również jest umówiony i dogadany ze 
spikerem ze Szkocji. Tomasz również zaopiekuje się pod względem odbioru i dowozu na lotnisko 
włączając w to nocleg.  

Wioletta i Maciej serdecznie dziękują za powierzenie przyjemności prowadzenia Warsztatów.  

Koszty związane z dotarciem do Irlandii i pobytem oraz powrotem do miejsc skąd przybywają Nasi 
Spikerzy będą pokryte z pieniędzy Intergrupy. Koszty związane z wynajęciem sali również będą 
pokryte z pieniędzy Intergrupy. 

3.Tomek poinformował uczestników spotkania o utworzeniu profilu na Facebooku o imieniu 
“Bob Kowalski” strona została utworzona tylko w celach informacji publicznej. 

 

4. Kolejnym tematem spotkania były wybory do Służb Intergrupy. 

Artur obecnie pełniący służbę kolportera z przyczyn prywatnych niestety nie może pełnić dalej 
służby. Krzysztof obecny Skarbnik Intergrupy zgłosił swoja kandydaturę na objecie służby 
kolportera, aczkolwiek może objąć w/w służbę po zdaniu służby Skarbnika Intergrupy. 

Wciąż są do objęcia poniższe służby – osoby chętne do objęcia służby w Intergrupie proszone są o 
zgłaszanie kandydatur. 

-  Rzecznika Intergrupy              
-  Sekretarza Intergrupy               
-  Skarbnika Intergrupy             
-  Reprezentanta do Regionu  
-  Kolportera Intergrupy 

Sumienie Intergrupy zdecydowało ze na zgromadzenie Regionu Europa pojedzie dwóch 
reprezentantów Maciej i Artur jako zastępca reprezentanta do Regionu Europa z prawem do głosu.  



 
 

  

5.	Ostatnim	już	punktem	spotkania	były	sprawozdania	służebnych	Intergrupy:	 

Krzysztof Łącznik ds. Internetu – Służba przebiega spokojnie, strona jest aktualizowana na biezaco 
według sprawozdań i informacji od mandatariuszy na emailu. Nic specjalnego się nie dzieje oprócz 
informacji o mitingach online. 

 
Krzysztof skarbnik intergrupy – Poinformował ze została opłacona druga rata w wysokości 500€ za 
ogłoszenie w gazecie internetowej - www.ng24.ie. Po dzisiejszym spotkaniu i datkach od grup w 
kasie przybyło 392.00€ i 50.00£. plus kapelusz intergrupy 55.75€. Łącznie w kasie intergrupy po 
opłacaniu Sali, w której odbyło się spotkanie znajduje się 1976.15 € i 225.10£ plus na koncie Paypal 
22.00€. Krzysztof wspomniał również ze na następnym spotkaniu Intergrupy powinien przekazać 
służbę Skarbnika. 
 
Piotr Służba telefonu Intergrupy – służba przebiega spokojnie telefon działa, dzwonią osoby 
szukające pomocy, Piotr stara się pomagać odsyłając na stronę internetowa aa.irlandia.com lub sam 
odszukuje w Internecie informacji, gdzie w pobliżu danej osoby znajdują się spotkania AA. 
 
Maciek sekretarz – Nie był obecny na spotkaniu, ale chce poinformować ze 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.  
 
Artur kolporter – Nie był obecny na spotkaniu,  
Stan srodkow finansowych na dzień 26.08.2022 wynosi 534,84€ 
2 faktury do opłacenia w BSK na łączna sumę 1030,00€ 
Zostało zamówionych 30 szt. “wyspaiaarzy” ale na chwile obecna zaginęły gdzieś w transporcie. 
 
 
Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ o godz 12:00 – 05 listopada 2022 roku w Athlone w St. 
Kiernans Childcare Center N37W7P3 w razie niespodziewanych zmian lokalizacji lub czasu 
będziemy informować 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 pazdziernik 2022. 



 
 
  

 
                                   

    
 
 

 
 
 
 
 


