
Sprawozdanie ze spotkania polskojęzycznej 

Intergrupy "Irlandia" 

24.08.2014 

 

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”, „GÓRNIK”, „NADZIEJA", 

„ISKIERKA”, 

„NOWA DROGA”, „EDEN”, „DAMY RADĘ”. 

3. Prowadzący przywitał wszystkich i przedstawił plan spotkania IG. 

4. Sekretarz odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy. 

5. Informacje mandatariuszy grup (w ramach piątej tradycji). 

  

Grupa "Nadzieja" z Longford zmieniła dzień mityngów. Został założony telefon 

grupowy. Na grupie nie ma wybranych służb z powodu niskiej frekwencji. 

  

Grupa "Horyzont" spotyka się w środę o godz.20.30 i piątek o godz.19.00 . 

Mitingi 

odbywają się w Dublinie przy ulicy 9-11 Upper Dorset Street [kościół 

Dominikanów ] W Środę miting trwa 1.30 godz. i pracujemy na programie 12 

kroków anonimowych 

alkoholików , co drugą środę jest spiker który dzieli się swoim doświadczeniem 

życia w trzeźwości . W piątek jest czytana Wielka Księga , w pierwszy piątek 

pracujemy na 12 tradycjach w ostatni piątek jest spiker który dzieli się swoim 

doświadczeniem życia w trzeźwości . W środę przychodzi na miting około 20-25 

osób , w piątek około 8-10 osób . Na mitingach pojawiają się nowe osoby i 

opiekujemy się nimi . Osoby z obu mitinów brały udział w przekazaniu informacji 

do profesjonalistów które organizowała Intergrupa Irlandia . Członkowie 

wspólnoty AA w Dublinie którzy uczestniczą w mitingach grupy Horyzont 

zadeklarowali się wziąć czynny udział w organizowanych przez Intergrupę 

warsztatach na temat PIKu oraz tradycji , których koordynatorem jest Basia . 

  

Grupa "Od Nowa" funkcjonuje poprawnie, w mityngach uczestniczy średnio 10-

15 osób. Mityngi odbywają się w poniedziałek o 19.30 (zamknięte). Grupa pracuje 

na „Wielkiej księdze i 12x12”. Raz w miesiącu mityng otwarty, na którym jest 

„spikerka" 

  

Grupa "Górnik" ma mityngi w piątki o 19.00. jest rotacja nowo przybyłych osób. 

Reszta pozostała bez zmian. 

  

Grupa "Iskierka" ma spotkania w soboty o 18.30. Frekwencja przez okres 

wakacyjny 



spadła. Nie pojawiły się żadne nowe osoby. Służby są obsadzone. Grupa sporządza 

sprawozdania z comiesięcznych mityngów organizacyjnych. Telefon grupy czynny 

jest co dziennie od 17.00 do 21.00. Przez ostatni okres nikt nie dzwonił. Spadła 

sprzedaż książek na grupie. Jeden mityng w miesiącu jest na temat „dwunastu 

tradycji”. 

  

Grupa "Nowa Droga" spotyka się w piątki o19.00. Frekwencja spadła. Służby są 

obsadzone. Nic zbytnio się nie zmieniło. 

  

Grupa "Eden” boryka się z problemem frekwencji , przez co służby podzielone są 

na trzy osoby. Utrzymuje stały kontakt z IG irlandzką, która jest bardzo pomocna 

w wielu 

kwestiach. Posiada telefon grupowy. 

  

Grupa "Damy Radę” miała przerwę jakiś czas. Wznowiła mityngi i działa w 

małym gronie. 

 

Grupa "Azyl”. Spadła frekwencja przez okres letni. Pracuje na programie „12 

kroków” 

  

6. Sprawozdania służb Intergrupy. 

 

-rzecznik poinformował o sporządzeniu projektu „karty IG”. 

 

-kolporter poinformował o zakupie książek na IG, przekazał "poradnik dla służb" 

radzie 

IG. Wysyła maile na miesiąc przed realizacją zamówienia. Zaproponował 

zorganizowanie spotkania z kolporterami. Przedstawił pomysł wysyłania literatury 

do grup. 

 

  Sprawozdanie finansowe skarbnika jest dotępne u sekretarza lub skarbnika IG 

"Irlandia" 

 

 

-sekretarz poinformował o uwadze do ostatniego sprawozdania. Aktualizuje spis 

mityngów na bieżąco. Przekazuje informacje mailowe. 

 

-łącznik internetowy (nieobecny) wysłał sprawozdanie drogą elektroniczną; 

Bardzo przepraszam ale z przyczyn rodzinnych nie będę mógł być obecny na 

bieżącym spotkaniu Intergrupy Irlandia. Informuję, że moja służba przebiega 

bardzo owocnie. Właśnie przekroczyliśmy 8,5 tys. odsłon, współpraca z dostawcą 

usługi internetowej przebiega bez zakłóceń. Materiały otrzymane od 

Koordynatorów projektów, sekretarza IG, oraz inne są umieszczane na bieżąco. W 



razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt na mój e mail: 

alkoholicy@aadublin.com. 

 

7. Przerwa 

 

8. Wnioski, dyskusje, glosowania, sprawy organizacyjne. 

 

Uprawnionych do głosowania było 11 osób. 

 

• Dyskusja i składanie poprawek do projektu karty IG. Poprawki zostaną 

naniesione i na następnym spotkaniu zostanie wznowiona dyskusja w tym temacie. 

 

• Dyskusja na temat październikowych warsztatów. Koordynator tego projektu 

Basia, 

przedstawiła wstępne informacje odnośnie organizacji. Decyzją IG akredytacja na 

w/w warsztaty będzie w wysokości 5euro. Wybrane zostały tematy warsztatów; 

Tradycje, sponsoring, PIK i funkcjonowanie Intergrupy. 

 

• Wybór delegata do regionu „Europa”. 

 

Kandydatami na tę służbę byli Krzysiek oraz Basia z Dublina 

Odbyło się głosowanie, na którym żaden z kandydatów nie uzyskał 2/3 większości 

głosów, w wyniku czego zostało przeprowadzone losowanie. Delegatem do 

regionu 

„Europa” został Krzysztof. 

 

• Kolporter IG przedstawił informacje na temat nawiązania kontaktu z GSO. 

Poinformował, że przystąpienie do irlandzkich struktur AA odbywa się na 

poziomie grupy, poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego. 

 

• Został przedstawiony projekt logo, który został zaakceptowany. 

 

• Grupa „Damy Radę” wyraziła chęć zorganizowania następnego mityngu 

polskojęzycznych grup. Mityng ten odbędzie się 20 września o godz.15.00, adres; 

Mount River , Kells Road, Navan, Co.Meath (Dom Polski Diecezji Meath) 

 

• Służbę telefonu IG objęła grupa „Górnik” do następnego spotkania. 

10. Następne spotkanie Intergrupy "Irlandia" odbędzie się: 

23 listopada 2014 (niedziela) o godzinie 12.00 do 17.00 

The Shamrock Lodge Hotel., 

Athlone, Co. Westmeath. 

11. Zakończenie spotkania. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania. 

✒ Sekretarz IG Robert. 



 


