
 
 

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 listopada 2022 roku. 
 
Spotkaniu przewodniczył: 
 

Artur - Rzecznik Intergrupy.  
 
W składzie rady Intergrupy uczestniczyli: 
 
Maciej – sekretarz Intergrupy 
 
Krzysztof - skarbnik intergrupy 
 
Patrycja - reprezentantka grupy “Kobiety na szlaku” z Dublina 

Patrycja reprezentantka grupy “Eden” z Limerick 

Tomasz – Mandatariusz grupy „Horyzont 1” z Dublina 

Michał - mandatariusz grupy „Nadzieja” z Belfastu  
 
Dariusz - mandatariusz grupy “Od Nowa” z Dublina 
 
Jarek– reprezentant grupy “Razem” z Clonmel 
 
Andrzej –reprezentant grupy z Carlow 
 
Marcin - 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 1 i 2 tradycji Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. 
 
1.  Następnie Mandatariusze i zastępcy mandatariuszy grup przedstawili sprawozdania z 

działalności poszczególnych grup, usłyszeliśmy między innymi: 
 

 
 

• Krzysztof – mandatariusz grupy “Emigranci “z Cork. Niestety z powodu choroby nie był 
obecny, ale przesłał poniższe sprawozdanie, które odczytał Artur: Grupa spotyka się w 
niedziele o godz. 19:15 niestety frekwencja się znacznie zmniejszyła na mitingach spotyka się 
od 4 do 6 osób. Brak chętnych do objęcia służb. Na chwile obecna nie ma chętnych do objęcia 
służby Kolportera. Pracują na Wielkiej Księdze.  



 
 

 

Patrycja – reprezentantka grupy “Eden” z Limerick 
– Grupa spotyka się̨ stacjonarnie w tym samym miejscu we wtorki o godz: 18:30, frekwencja 
jest zróżnicowana od 6 do 12 osób, mitingi odbywają się również hybrydowo. Pracują na 
literaturze AA. Pierwszy miting miesiąca jest mitingiem spikerskim. Służby są obsadzone. 
Sala spotkań opłacona. 

 
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. Po ostatnich 
warsztatach grupa jakby prężniej działa. 
 

 
 

Tomasz – Mandatariusz 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 jest 
zróżnicowana i wacha się od 6 do 12 osób. Sala jest opłacona i zasób literatury na chwile 
obecna jest wystarczający. Sala jest opłacona. 

 
Patrycja reprezentantka grupy “Kobiety na szlaku” z Dublina  
Nowo otwarta grupa spotyka się we czwartki o godzinie 19:00, grupa organizuje również 
mitingi hybrydowe. Na mitingu stacjonarnym spotyka się około 5 osób i podobna ilość 
dołącza się hybrydowo.   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. 
 

              Andrzej –reprezentant grupy “Dromader” z Carlow. 
Spotykają się w poniedziałki o godz.19:00 frekwencja średnia to około 6 osób, pojawiają się 
nowe osoby, ale rzadko zostają na dłużej.  Telefon grupy działa, służby są obsadzone, ale nie 
kompletnie. Literatura jest w posiadaniu grupy. Grupa zaprasza chętnych spikerów.    

  
  
              Dariusz 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. Pojawiły się 2 nowe osoby.  Służby są obsadzone i rotowane wśród stałych 
uczestników. Grupa dołączyła również do Irlandzkiej Intergrupy.  
 

 
Jarek reprezentant grupy “Razem” z Clonmel- mitingi odbywają się w niedziele o godz 
11:00 w tym samym miejscu, grupa się rozrasta. Cierpliwie czekają na osoby potrzebujące 
pomocy. Sala jest opłacana wspólnie z irlandzka grupa AA. Pracują na “Wielkiej Księdze”. 
 
Marcin - reprezentant grupy „Nadzieja „z Longford  
Frekwencja grupy ma tendencje spadkowa. Telefon grupy na chwile obecna nie działa, ale 
będzie w przyszłości to naprawione. Spotykają się we czwartki o godz. 20:00  
 

 
 
 



 
 

 
 

2.Kolejnym tematem spotkania było i relacja, i podsumowanie warsztatów. 

Uczestnicy warsztatów jak i zaproszeni spikerzy jednogłośnie wyrazili wdzięczności i podziękowanie 
dla organizatorów za atmosferę i profesjonalizm. Warsztaty cieszyły się duża frekwencja oraz 
pozytywnymi opiniami. Uczestnicy Intergrupy pomału planują organizacje kolejnych warsztatów za 
co serdecznie dziękujemy.  

 

3.Sprawozdanie z wyjazdu na spotkanie „Regionu Europa” 

Na spotkanie regionu Europa udało się dwóch przedstawicieli Intergrupy Artur i Maciek. Tematem 
przewodnim spotkania był „NIEZMIENNE POSLANIE W ZMIENIAJACYM SIĘ SWIECIE”. 
Spotkanie odbyło się w dniu 23-25.09.2022 w miejscowości Stirling w Szkocji. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 12 Intergrup z różnych rejonów Europy. Na spotkaniu były poruszone 
poniższe sprawy i tematy: 

-wybór komisji do liczenia głosów 

-akceptacja planu Zgromadzenia,  

-wystąpienie zaproszonego gościa 

 -Powiernik Klasy „B” Wielkiej Brytanii – Hamish ze Szkocji. 

-wystąpienie zaproszonego gościa w temacie Zgromadzenia – Powiernik klasy „A” – Pani Dorota 
REGUŁA 

 -sprawozdania z intergrup z uwzględnieniem tematu głównego Zgromadzenia 

-sprawozdania służb Regionu. 

-wystąpienie zaproszonego gościa w temacie Zgromadzenia – Powiernik klasy „B” – Waldek z 
Londynu, 

-wybory nowych służb i kandydatów do służb 

-głosowanie nowych wniosków (w tym wybór miejsca przyszłorocznego Zgromadzenia). 

W niedziele 25 września około godz. 13.00 – zakończenie zgromadzenia, pożegnanie uczestników. 

 

4.W trakcie spotkania pojawił się temat utrzymania lub nieutrzymania ogłoszenia na stronie 
www.ng24.ie . Sumienie Intergrupy podjęło decyzje o zawieszeniu kontynuowania ogłoszenia w 
www.ng24.ie do następnego spotkania intergrupy. Powodem takiej decyzji są rosnące koszty 
związane z powyższym ogłoszeniem.  



 
 
5.Sumienie Intergrupy poddało glosowaniu i podjęło decyzje o zakupie 50 szt. i dystrybucji biuletynu 
„wyspiAArze”, który będzie dostarczany po przez mandatariuszy do grup AA na terenie Irlandii. W 
dalszym ciągu redakcja biuletynu poszukuje osoby, które mają chęć nawiązania współpracy. Osoby 
chętne proszone są o kontakt.  

6. Kolejnym tematem spotkania były wybory do Służb Intergrupy. 

 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 

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 rata w wysokości 230€ za 
ogłoszenie w gazecie internetowej - www.ng24.ie. Po dzisiejszym spotkaniu i datkach od grup w 
kasie przybyło 430€. Łącznie w kasie intergrupy po opłacaniu Sali, w której odbyło się spotkanie 
znajduje się 1515.04 €. Krzysztof wspomniał również ze na następnym spotkaniu Intergrupy 
powinien przekazać służbę Skarbnika. 
 
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 chwilowo pełni obowiązki służby telefonu i poinformował ze telefon 
działa i rozmawiał z człowiekiem który potrzebował pomocy i takowa uzyskał po rozmowie 
telefonicznej 
 
 
 
Następne spotkanie intergrupy odbędzie się̨ o godz 12:00 – 14 stycznia 2023 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 listopad 2022. 

  
 
                                   

    
 
 

 
 
 
 
 


