
 
 

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 11 czerwca 2022 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 
Artur - Rzecznik Intergrupy.  
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli: 
 

Ryszard – mandatariusz grupy “Eden” z Limerick 

Robert– reprezentant grupy „Nadzieja” z Belfastu 

Tomasz – Mandatariusz grupy „Horyzont” z Dublina 

Paweł - Mandatariusz grupy „Horyzont II” z Dublina 
 
Dariusz - mandatariusz grupy “Od Nowa” z Dublina 
 
Krzysztof skarbnik intergrupy – reprezentant grupy “Razem” z Clonmel 
 
Piotr – mandatariusz grupy „Zdrowienie „z Mullingar 
 
Dariusz- 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 9 i 10 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: 18:45, frekwencja 
jest zróżnicowana od 4 do 15 osób, pojawiają się nowe osoby, ale niestety nie zostają na 
dłużej. Służby są obsadzone. 

 
• Artur odczytał Sprawozdanie 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 i zastanawiają się co jeszcze można zrobić, aby te osoby 
zachęcić to pozostania we wspólnocie   
Pracują na książce 12 kroków i 12 tradycji oraz Wielkiej Księdze.  Służby są 
obsadzone. 

 
 

• Piotr – mandatariusza grupy „Zdrowienie „z Mullingar – spotykają̨ się̨ w środy o 
godz. 19:00 frekwencja to 2 – 3 osób często są̨ odwiedzani przez zaprzyjaźniona 
grupa z Longford. Pojawiają̨ się̨ nowe osoby. Sala jest opłacana z kapelusza. 
Współpracują z grupa irlandzka. 

 

• 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. 

•  

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

o godz.19:00, jak na razie frekwencja to 4- 5 osób. Sala jest opłaconą posiadamy jeden 
kapelusz wspólnie z grupa środowa “Horyzont”. Pracują na Wielkiej Księdze. Na 
chwile obecna służby są obsadzone. 

 
 

• 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 miting spikerski. Służby praktycznie wszystkie są 
obsadzone. Frekwencja to średnio 10 osób. Sala jest opłacona i zasób literatury na 
chwile obecna jest wystarczający.   
 

 
• Robert – przedstawiciel 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. 
 

• Dariusz- reprezentant grupy “Nadzieja” z Longford – mitingi odbywają się w 
czwartki o godz 20:00. Frekwencja na mitingach to 3- 8 osób. Telefon grupy milczy. 
Grupa utrzymuje się samodzielnie, w czerwcu grupa obchodziła 10 rocznice 
powstania mitingu., jeżeli chodzi o opłacanie Sali. Służby są obsadzone. 

 
• 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. Grupa dołączyła do struktur irlandzkiej Intergrupy dzięki czemu 
uzyskali ubezpieczenie w miejscu spotkań. Grupa zdecydował o zmianie scenariusza 
i wprowadziła dodatkową służbę “Witającego”. 
 

 



 
 

• Krzysztof reprezentant grupy “Razem” z Clonmel- mitingi odbywają się w niedziele 
o godz 11:00 w tym samym miejscu 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.  

 
 

2.Kolejnym tematem spotkania było - Powołanie zespołu ds. organizacji Warsztatów oraz 
ustalenie daty i scenariusza. 

Artur – rzecznik intergrupy oraz Tomasz reprezentant do regionu zgłosili chęć do organizacji 
warsztatów trakcie rozmowy swoje kandydatury złożyli również – Dariusz - mandatariusz grupy 
“Od Nowa” z Dublina i Tomasz – Mandatariusz grupy „Horyzont” z Dublina.                          
Planowane warsztaty mają się odbyć w dniu 10 września 2022 roku w sprawdzonej już lokalizacji tj. 
Miejscowość Shankill oddalona 18km od Dublina w kierunku Bray. 

W trakcie dyskusji został poruszony temat odnośnie do umieszczenia informacji na Facebooku o 
polskich grupach AA działających na terenie Irlandii. W związku z tym Tomasz - Mandatariusz 
grupy „Horyzont” z Dublina podjął się zadania, aby skontaktować się z Michałem, że Szkocji który 
posiada doświadczenie w temacie działania wspólnoty AA na Facebooku. Michał wyraził również 
chęć do wzięcia udziału w warsztatach, na których udzieli więcej informacji na temat Facebooka. 

  

3. Następnym tematem spotkania był: współpraca z zespołem redakcyjnym - “Wyspiarze” 

Artur rzecznik intergrupy ponownie poruszył temat odnośnie do współpracy z zespołem 
redakcyjnym. Niestety na chwile obecna nie ma chętnych do współpracy. W trakcie rozmowy obecny 
skarbnik intergrupy Krzysztof wyraził chęć współpracy z zespołem redakcyjnym “Wyspiarzy” ale 
dopiero po przekazaniu służby skarbnika która kończy się we wrześniu br. 

 
 
4. Ostatnim już punktem spotkania były sprawozdania służebnych Intergrupy: 
 
 
Krzysztof Łącznik ds. Internetu – Nie był obecny na spotkaniu, ale poprosił Artura o odczytanie 
sprawozdania: 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, aczkolwiek jest mały 
ruch. Dzwoniła jedna Pani, która została pokierowana w odpowiednie miejsce.   
 



 
 
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. Miał trosze więcej zajęcia niż zwykle w związku ze sprawa ogłoszenia na 
Facebooku, ale dzięki temu odświeżył i umocnił kontakty w europejskich grupach AA 
 
Artur kolporter – Nie był obecny na spotkaniu, ale poprosił Pawła o odczytanie sprawozdania: 
Stan srodkow finansowych na dzień 10 czerwca 2022 to 777.00€ 
Faktura za styczeń opłacona w wysokości 473.24€ 
Faktura z lutego w wysokości około 500.00€ będzie opłacona w czerwcu.  
Nowa faktura za książki za maj w przybliżeniu będzie około 400.00€  
Książki i broszury zostały wysłane w dniu 23 maja, ale z niewiadomych przyczyn utknęły na poczcie 
w Polsce i na chwile obecna czekamy na dostarczenie. 
Odnotowuje braki książek w BSK, ale jak tylko pojawia się to zostaną zamówione do Irlandii. 
Artur kontaktował się również z Ania z UK w sprawie kwartalnika “Wyspiarze “i wstępnie złożył 
zamówienie na 30 szt. 
Pozdrawiam Artur – kolporter Intergrupy. 
 
 

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

-  Rzecznika Intergrupy             – SIERPIEŃ 2022 
-  Sekretarza Intergrupy             - SIERPIEŃ 2022 
-  Skarbnika Intergrupy           - WRZESIEN 2022 
-  Reprezentanta do Regionu - WRZESIEN 2022 

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ o godz 12:00 – 27 sierpnia 2022 roku w Athlone w St. 
Kiernans Childcare Center N37W7P3 w razie niespodziewanych zmian lokalizacji lub czasu 
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 czerwiec 2022. 



 
 
  

 
                                   

    
 
 

 
 
 
 
 


