
 
 

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 02 kwietnia 2022 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
 Artur - Rzecznik Intergrupy.  
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli: 
 
Maciej – sekretarz intergrupy  
Piotr – przedstawiciel grupy “Górnik” z Athlone 
Krzysztof - Łącznik ds. Internetu. – mandatariusz grupy “Emigranci” z Cork 
Agnieszka– reprezentka grupy „Nadzieja” z Belfastu 
Michał - mandatariusz grupy „Nadzieja” z Belfastu  
Tomasz – Mandatariusz grupy „Horyzont” z Dublina 
Paweł - Mandatariusz grupy „Horyzont II” z Dublina 
Wioletta - mandatariusz grupy “Od Nowa” z Dublina 
Krzysztof skarbnik intergrupy – reprezentant grupy “Razem” z Clonmel 
Artur – kolporter w Intergrupie 
Tomasz- reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu i reprezentant grupy “Nadzieja” z Longford. 
 
 
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 7 i 8 tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 
 
1. 
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.   
Służby są obsadzone wprowadzili tez nowa służbę “Witającego”. 

 
 
• Pawła 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.  

 
 



 
 

• 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. Służby praktycznie wszystkie są obsadzone, 
została wprowadzona nowa służba osoby witającej Frekwencja od 8 – 14 osób. 
Pojawiają się nowe Osoby. Sala jest opłacona i zasób literatury na chwile obecna jest 
wystarczający.   

• Tomasz odczytał również sprawozdanie Magdy mandatariuszki grupy AA z 
Tallaght:” Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Magda i jestem alkoholiczką.  
Chciałabym przedstawić za uprzejmością Tomka, sprawozdanie z Grupy ‘Tallaght”.  
Grupa działa co tydzień w każdy wtorek, mitingi odbywają się o godzinie 19:00 
przez jedną godzinę. Jest nas od 3 do 10 osób. Pracujemy na literaturze AA czytając ją 
przez 10 minut. 
Jeżeli jest większa ilość osób, dzielimy się tylko swoim doświadczeniem na drodze 
trzeźwości.  
Mamy problem ze służbami. 
Ja przez najbliższy rok nie będę mogła uczęszczać na spotkania wtorkowe, zapytałam 
się uczestników czy ktoś chciałby otwierać miting i go prowadzić. Niestety nikt się 
nie zgodził. Sumienie grupy zadecydowało, że w takim razie zmienimy dzień 
mitingów.  
W związku z tym zmieniliśmy dzień naszych mitingów na czwartek na godzina 
19:00. Mitingi będą wszystkie otwarte.  
Zdaje sobie sprawę, że mamy wydrukowane ulotki z mitingami. Bardzo bym prosiła, 
jeżeli jest taka możliwość, aby każdy na swojej grupie zmienił dzień na naszej grupie 
z wtorku na czwartek.  
Bardzo dziękuje. 
Daje tej grupie 3 miesiące, jeżeli nic się nie zmieni i osoby przychodzące nie będą brać 
czynnego udziału w służbach. Grupa będzie zamknięta.  
Bardzo dziękuje Tomku za przeczytanie sprawozdania. Życzę Wam owocnego 
spotkania Intergrupy” 
  

 
• 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. 
 

• Tomasz- reprezentant grupy “Nadzieja” z Longford – mitingi odbywają się w 
czwartki, liczba uczestników niestety zmalała. Frekwencja na mitingach to 1-4 osób. 
Finansowo grupa posiada fundusze tylko na kolejny miesiąc, jeżeli chodzi o 
opłacanie Sali. Mitingi on-line odbywają się regularnie w niedziele co druga niedziele 
mają miting spikerski i tematyczny. Maja problem z obsadzeniem służb. 
 

 
• Wiolettę mandatariuszkę grupy “Od Nowa” z Dublina  

Pracujemy wciąż na krokach, a ostatnio poszerzyliśmy miting o dodatkową literaturę 
(jak widzi to Bill). Pojawia się Ok. 10- do 15 osób. 
Literatura schodzi nam bardzo szybko, co nas wszystkich cieszy. 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. Również maja problem ze służbami Na chwile obecna stałych 



 
 

uczestników spotkań jest dwóch, ale zdarza się ze na mitingu jest 5 osób.  Grupa 
spotyka się dzieląc się smutkami i radościami dodatkowo czytają “Dwanaście 
kroków i dwanaście tradycji “oraz „Wielka Księgę”. Maja wystarczającą ilość 
środków finansowych na kolejne dwa miesiące, aby opłacić sale.  

 
• Krzysztof reprezentant grupy “Razem” z Clonmel- niestety przez ostanie dwa 

miesiące Krzysztof otwiera i zamyka sale ze względu na brak uczestników spotkań. 
Cierpliwie czeka na osoby potrzebujące pomocy. Sala jest opłacana wspólnie z 
irlandzka grupa AA. W niedalekiej przyszłości Krzysztof planuje przeprowadzkę i w 
związku z tym istnieje obawa ze miting może zostać zamknięty.  

 
 

 

2.Kolejnym tematem spotkania był “Zlot Radości” Tomek – kontynuacja tematu z ostatniego 
spotkania.  

Tomek kontaktował się z dwoma ośrodkami które są wstanie sprostać naszym wymaganiom 
odnośnie do organizacji zlotu. Między innymi był to Ośrodek Redemptorystów koło Galway i w 
porozumieniu z Arturem kontaktowali się z ośrodkiem “Ovoca Manor”. Do obydwu tych ośrodków 
zostało wysłane zapytanie droga mailowa. Tomasz po otrzymaniu odpowiedzi zamierza odwiedzić 
te miejsca w celu dogrania szczegółów. W związku z sytuacją poCovidowa możemy spodziewać się 
trudności i w związku z tym padł tez pomysł zorganizowania spotkania jednodniowego wpływ na ta 
propozycje mają tez koszty związane z akomodacja i wynajęciem dużej Sali mityngowej które 
drastycznie wzrosły. Więcej informacji będzie udostępnione po uzyskaniu odpowiedzi od w/w 
ośrodków. 

Bardzo prosimy Wszystkich członków Irlandzkich grup AA o ewentualną informacje i pomoc w 
organizacji powyższego przedsięwzięcia za co z góry Serdecznie Dziękujemy. 

 

3. Organizacja warsztatów w 2022 roku – Kontynuacja tematu nadchodzących Warsztatów.  

W trakcie dyskusji padła propozycja zorganizowania warsztatów w poprzedniej sprawdzonej już 
lokalizacji tj. ”Shankill” miejscowość oddalona 18km od Dublina. Artur zobowiązał się do 
skontaktowania się z miejscem organizacji warsztatów. Planowane warsztaty będą całodniowe 
składające się z dwóch paneli. Cześć pierwsza warsztaty tematyczne , część druga miting dla 
uczestników grup AA. 

Termin i miejsce proponowanych warsztatów zostanie ustalony po, dograniu szczegółów odnośnie 
do organizacji “Zlotu Radości “. 

  

4. Następnym tematem spotkania był: Relacja ze spotkania z zespołem redakcyjnym “Wyspiarze” 

Artur kolporter i Artur rzecznik intergrupy brali udział w spotkaniu z zespołem redakcyjnym 
“Wyspiarzaa “.Kluczowym punktem spotkania była prośba o rozpowszechnienie informacji aby ktoś 
kto ma ochotę i chęć pisania na lamach “Wyspiarzaa” zgłosił chęć do dołączenia do zespołu 
redakcyjnego w UK – pomoc i opieka w redagowaniu i pisaniu artykułów gwarantowana .Gorąco 
zachęcamy   każdą̨ grupę̨, do poinformowania wszystkich o możliwości podzielenia się̨ swoim 



 
 
doświadczeniem w tej gazetce i tym sposobem nieść́ posłanie. Jeżeli jest ktoś́ chętny do opisania i 
podzielenia się swoim doświadczeniem, prosimy o kontakt z mandatariuszami grup, którzy pomogą̨ 
skontaktować́ się z zespołem redakcyjnym. 

 5. Organizacja spotkań informacyjnych i pomoc zaprzyjaźnionemu centrum konsultacyjno- 
terapeutycznemu “CKU” 

Spotkanie informacyjne on-line odbędzie się 23 lipca. Na chwile obecna poszukujemy Dwóch Kobiet 
do wzięcia udziału i podzielenia się swoim doświadczeniem związanym z programem 12 kroków. 
Zachęcamy serdecznie Kobiety, które maja chęć niesienia posłania do kontaktu z mandatariuszami 
grup. Za wszelka pomoc serdecznie dziękujemy. 

 
 
6. Ostatnim już punktem spotkania były sprawozdania służebnych Intergrupy: 
 
 
Krzysztof Łącznik ds. Internetu – Służba przebiega spokojnie zmiany związane z aktualizacja 
danych na temat funkcjonowania grup AA na terenie Irlandii są wprowadzane na bieżąco. Postuje 
sprawozdania i dostępne artykuły. Krzysztof również poinformował ze należność za strone 
internetowa została uregulowana. 

 
Krzysztof skarbnik intergrupy – Służba przebiega bardzo spokojnie. Po dzisiejszym spotkaniu i 
datkach od grup w kasie przybyło 740.95€ i 10.00£. Łącznie w kasie intergrupy znajduje się 2383.15€ i 
175.10£ plus na koncie Paypal 22.00€. Krzysztof przekaże również 250.00€ Arturowi kolporterowi na 
uregulowanie płatności za literaturę AA. 
 
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. Bedzie kontaktował się ze 
swoimi odpowiednikami w Niemczech i UK w sprawie ogłoszenia na Facebooku. 
 
Artur kolporter – Na dzień dzisiejszy w kasie kolportera znajduje się około 750€ ale mamy do 
uregulowania zaległości za 2 faktury o łącznej kwocie prawie 1000,00€. Artur wyraził chęć zapłacenia 
i uregulowania długu i w związku z tym Skarbnik Intergrupy zobowiązał się do przekazania 
brakujących srodkow Pieniężnach na uregulowanie płatności za zalegle faktury. 
Artur na biezaco dba o to, aby literatura AA była na stanie Kolportera Intergrupy. 
 
 
Tomek reprezentant intergrupy Irlandia do Regionu – “Służba delegata przebiega spokojnie i w 
niedalekiej przyszłości się skończy także Tomasz informuje i prosi o zgłaszanie się osób chętnych do 
objęcia powyższej służby. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Na zakończenie chcemy poinformować ze w sierpniu bieżącego roku odbędą się wybory do 
n/w służb: 

-  Rzecznika Intergrupy  
-  Sekretarza Intergrupy  
- Na prośbę Tomka obecnego delegata do Regionu chcemy poinformować ze jego służba 

również się kończy w drugiej połowie bieżącego roku. 

 

 
 
 
 
Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ o godz 12:00 – 11 czerwca 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 kwiecień 2022. 

  
 
                                   

    
 
 

 
 
 
 
 


