
Sprawozdanie ze spotkania polskojęzycznej 

Intergrupy "Irlandia" 24.01.15 

  
Intergrupa "Irlandia” spotkała się w Athlone, The Shamrock Lodge Hotel. 

  
1. Spotkanie rozpoczęło się tekstem „Jestem odpowiedzialny”. 
2. Sporządzenie listy obecności. 
  

W spotkaniu IG brali udział przedstawiciele następujących grup: 
„HORYZONT”, „OD NOWA", „AZYL”, „ISKIERKA”. 

  
3. Prowadzący przywitał wszystkich i przedstawił plan spotkania IG. 
4. Informacje mandatariuszy grup (w ramach piątej tradycji). 
  
Grupa "Horyzont" stworzyła projekt wyjścia z informacją do 

profesjonalistów  "CKU" ("Barka"). Niesie posłanie poprzez zrobione ulotki z 
informacją o mityngach w Dublinie. Frekwencja na środowym mityngu spadła. 
  
Grupa "Od Nowa" się rozwija. Frekwencja na mityngu sięga 15 osób. Posiada 

nowyn umer telefonu 0871008090 
  
Grupa "Iskierka” spotyka się tradycyjnie w każdą sobotę o godz. 18:30. 
Spotkanie trwa do godz. 20: 00. Pierwszy mityng miesiąca jest mityngiem otwartym. 
W ostatnią sobotę drugą część spotkania poświęcamy sprawom organizacyjnym. 
Wybraliśmy nowe służby na 2015 rok. W ostatnim czasie frekwencja poprawiła się i 
wynosi około 15 osób. Tematy mityngów, są przygotowywane w oparciu o 12 
Kroków, jeden mityng w miesiącu jest poświęcony Tradycjom. Grupa funkcjonuje 
prawidłowo. 
  
Grupa "Azyl” działa dobrze. Wszystko na grupie w porządku. 
  
5. Sprawozdania służb Intergrupy. 
  
-rzecznik starał się zorganizować tańsze miejsce spotkań Intergrupy. 

-kolporter (nieobecny) przekazał literaturę w zastępstwie Krzysiowi. 

-skarbnik odczytał stan kasy IG. Przedstawił sprawozdanie finansowe. 

-sekretarz stara się przekazywać nadesłane maile na bieżąco. Poinformował, że 

służba przebiega spokojnie. 
  

-łącznik internetowy (nieobecny) wysłał nast. sprawozdanie: 
W dniu 25.02.2015 upływa termin rocznej opłaty technicznej w wysokości 60 euro. 
Opłata zostanie uiszczona automatycznie z mojego konta osobistego, jeżeli 
Intergrupa podejmie decyzję o kontynuacji utrzymania strony internetowej. 
Jak dotychczas współpraca z dostawcą usługi internetowej układa się bez większych 
problemów a wszystkie techniczne usterki usuwane są na bieżąco. Gorąco 
zachęcam do przekazywania własnych opinii i sugestii dot. prowadzenia i wyglądu 
strony aairlandia.com. Moja służba przebiega bardzo spokojnie. 



  
  
-delegat do regionu przedstawił informacje nadesłane z regionu "Europa" 
  
6. Przerwa 
7. Wnioski, dyskusje, glosowania, sprawy organizacyjne. 
  
Uprawnionych do głosowania było 7 osób. 
  
• Ze względu na niską frekwencje Intergrupa postanowiła, że głosowania będą 
odbywały się bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania. 
Równocześnie IG wyraziła głębokie zaniepokojenie zaistniałym stanem rzeczy. 
Zwraca się z prośbą do grup o uczestnictwo w spotkaniach Intergrupy. 
  
• Wniosek o przyjęcie "zasad funkcjonowania Intergrupy" został jednogłośnie 
przyjęty. W związku z czym uprasza się mandatariuszy grup, aby zapytali się na 
spotkaniach organizacyjnych o chętnych do zespołów, które będą powołane w IG 
(Zespół Organizacyjny, Zespół Informacji Publicznej, Zespół Finansowy, 
Zespół d/s Literatury.) 
  
• Konferencja regionu "Europa" 
26 kwietnia w Carlsberg (Niemcy) odbędzie się konferencja 
Regionu "Europa" Akredytacja wynosi 120€ + przelot. Na następnym spotkaniu 
zostaną omówione szczegóły dotyczące wyjazdu delegata do Carlsberga, oraz 
zostanie podjęta decyzja odnośnie finansów do regionu. Sekretarz zobowiązał się 
sporządzić sprawozdanie z funkcjonowania intergrupy na w/w konferencję. 
  
• Intergrupa otrzymała list od AA z zakładu karnego w Dublinie z prośbą o polskie 
wydanie wielkiej księgi oraz polskojęzycznego sponsora. Została przekazana 
literatura na ten cel od byłej grupy "Nowa Droga". Temat ten będzie kontynuowany 
na następnym spotkaniu. Osoby chętne do niesienia posłania w ZK proszone są o 
zgłaszanie się do następnego spotkania Intergrupy. 
  
• Informacje delegata nadesłane z regionu Europa: 
Służby regionu "Europa zwracają się z prośbą do IG oraz poszczególnych grup o 
informacje na temat wszelkich działań podejmowanych przez polskojęzyczne AA w 
Irlandii w ramach piątej tradycji ( mityngi informacyjne , warsztaty, ośrodki 
terapeutyczne ,ZK, Garda, szpitale, współpraca z irlandzkim AA) Informacje te 
mogłyby być wykorzystane do biuletynu "Wieści z AA". 
  
• Grupa " Od Nowa " ma przyjemność zaprosić na spotkanie polskojęzycznych grup 
do Dublina. Spotkanie odbedzie się 28 lutego (sobota) w salce krypty St. Audoen's 
Church, High Street, D8. Miting rozpocznie się o godzinie 14.00 i bedzie trwał 3 
godziny z przerwami . 
  

Następne spotkanie Intergrupy "Irlandia" odbędzie się: 
21 marca 2015 (sobota) o godzinie 12.00 do 17.00 

The Shamrock Lodge Hotel. Athlone, Co. Westmeath. 

8. Zakończenie spotkania. 
Spotkanie zakończyło się modlitwą o Pogodę ducha. 



✒ Sekretarz IG Robert. 
 


