
  

Sprawozdanie ze spotkania polskojęzycznej 

Intergrupy "IRLANDIA" w Limerick 

W dniu 12.04.2014 

  
  

Organizatorami spotkania były grupy „Eden” i „Eden2” 1. Spotkanie 
rozpoczęło się tekstem „Jestem odpowiedzialny”. 

  
  

2. Przedstawienie się uczestników spotkania, sporządzenie listy obecności.    W 
spotkaniu IG brali udział przedstawiciele następujących grup:  
   
  

„AZYL”- Dublin, „HORYZONT”- Dublin, „GÓRNIK”- Athlone, „ISKIERKA”- 
Galway,  „EDEN”- Limerick, "Eden2"- Limerick „NOWA DROGA”- Ballinrobe, 

„AATALLAGHT”- Dublin 
  
  

3. Rzecznik serdecznie wszystkich powitał i przedstawił plan spotkania IG 
  
4. Sekretarz odczytał sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy  
  
5. Informacje mandatariuszy grup (w ramach piątej tradycji)   
  
Grupa AA „Tallaght” Pierwszy miting odbył się 04/02/2014. Mitingi odbywają się w 
dzielnicy Dublina Tallaght. Mieszka tu bardzo wielu polskich imigrantów. Mitingi 
odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.30. Pracujemy w oparciu o program 12 tu 
kroków i 12 tu tradycji. Funkcjonuje u nas sponsoring. W spotkaniach uczestniczy od 
pięciu do dziesięciu osób. Niesiemy posłanie poprzez ulotki i materiały otrzymane od 
grupy horyzont. Aktywnie włączamy się w projekty takie jak -Niesienie posłania do 
specjalistów-, utrzymanie i prowadzenie strony internetowej, roznoszenie ulotek 
informujących o mitingach AA w Tallaght. Mamy wybrane następujące służby: 
rzecznik - Przemek   skarbnik – Tomek. Znajdujemy się w Irlandzkim oficjalnym 
spisie mitingów AA. Otrzymujemy wsparcie ze strony irlandzkich służb AA, jesteśmy 
w stałym kontakcie z jej przedstawicielem. Pozdrawiam Rzecznik Przemek 
  
  
Grupa  „Iskierka” spotyka się w każdą sobotę o 18.30. Raz w miesiącu jest „temat 
na tradycji”. Na ostatnim mityngu miesiąca 30 minut poświęcone jest sprawom 
organizacyjnym. Grupa roznosi plakaty i ulotki. Książki i ulotki są bardzo dobrze 
eksponowane. Frekwencja od 5-15 osób. Przychodzą nowe osoby i dostają medal 
„24 godziny”. Grupa przeznacza 30% na IG i 10% do irlandzkiego regionu Galway, 
wychodzi do polskich lekarzy z ulotkami informacyjnymi o mityngu.   
   



Grupa "Azyl" spotyka się co tydzień w soboty o godz.19.00. W pierwszej części są 
radości i smutki, w drugiej są tematy pracy na programie. Grupa zjednoczyła się z 
dublińskimi grupami. Posiada darmowe ulotki. Frekwencja jest spora i cały czas 
przychodzą nowe osoby. Jest duża rotacja uczestników miedzy grupami w Dublinie.  
  
  
Grupa "Nowa Droga" spotyka się w piątki o godz.19.00. Ulotki z informacją o 
miejscu spotkań przynoszą rezultaty. Przychodzą nowe osoby. Frekwencja ok 5 
osób. Zostały zakupione książki i zestaw ulotek.  
  
Grupa "Górnik" ma swoje mityngi w każdy piątek o godzinie 19.00 . Frekwencja ok. 
3 osób i spadła przez ostatni okres. Sala opłacana jest regularnie. Spotkania 
opierają się na programie i literaturze AA. Grupa niesie posłanie poprzez ulotki 
(garda, lekarze, social). 
  
  
Grupa „Horyzont i Horyzont 2” 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. Obydwa mitingi niosą posłanie do specjalistów. Pierwsze 
spotkanie było z terapeutami z CKU. Pozdrawiam Krzysztof   
  
  
Grupa "Eden" spotyka się w każdy czwartek o godzinie 20.00.  Przychodzi ok 5 
osób. Służby są obsadzone. Literatura jest w ciągłym dostępie. Utrzymuje stały 

kontakt z  Irlandzkimi grupami i Intergrupą, która pomaga wychodzić z posłaniem do

  profesjonalistów, wiezieni i szpitali. Ulotka jest w trakcie realizacji.  Pracujemy na 

Wielkiej Księdze i na krokach z 12 na 12. Mamy tez raz w  miesiącu Miting otwarty. 

Pogody ducha. Eden 
  
  
 Grupa "Eden 2" ma mityngi we wtorki o godz. 19.30, spotyka się pół godziny przed 
mityngiem w ramach niesienia posłania. Współpracuje z grupa „Eden”. Planuje nieść 
posłanie poprzez ulotki. Frekwencja ok.6 osób. 
  
  
Sprawozdania nieobecnych grup: 
  
  

Sprawozdanie z grupy „Nadzieja” z Longford:   Mitingi odbywają się regularnie w 

poniedziałki o godzinie 19.00 w Helty Menth Center przy Dublin Road. Wszystkie 
mitingi są otwarte. Na mitingi przychodzi regularnie trzy osoby. Grupa pracuje na 
programie 12 kroków i tradycji. Brak wybranych służb. Grupa jest samowystarczalna 
i utrzymuje się z własnego kapelusza. Pogody ducha życzymy grupa ,,Nadzieja,, 



  
  
6. Sprawozdania służb Intergrupy:  
  
  
-kolporter Sebastian: Służba przebiega spokojnie. Współpracuje poprzez maile z 
kolporterami grup. Informacja o możliwości składania zamówienia literatury wysyłana 
jest trzy tygodnie wcześniej.  
-skarbnik Przemek: Służba przebiega bez problemów. Przedstawił aktualny stan 

kasy. Zasugerował wykorzystanie zgromadzonych środków. 
-mandatariusz Rafał: (nieobecny) 
-sekretarz Robert:. Poinformował o aktualizacji spisu polskojęzycznych mityngów w 
Irlandii oraz mailach przychodzących na skrzynki IG od służb regionu „Europa” i 
intergrup w Europie. Wiadomości te będą przekazywane na maile grup .  
-rzecznik Tomek: Poinformował o rezygnacji ze służby rzecznika IG i wszystkim 
serdecznie podziękował. 
  
  
7. Przerwa (przypomnienie siódmej tradycji) 
  
  
8. Wnioski, dyskusje, glosowania, sprawy organizacyjne. 
  
  
• Grupa AA „Tallaght” złożyła akces przynależności do intergrupy. Grupa została 
przyjęta.  
  
• Kolporter ponowił wniosek o stworzenie funduszu na literaturę IG w wysokości 
150euro. IG przyjęła wniosek jednogłośnie. 
  
• Wywiązała się dyskusja na temat „wyjścia do profesjonalistów” oraz spotkań 
dublińskich grup w wyniku której zostały przyjęte dwa kolejne wnioski. 
  
- Wniosek z zapytaniem o połączenie strony internetowej IG ze stroną dublińskich 
grup i stworzenie wspólnej strony AA w Irlandii. Przemek z grupy „Tallaght” wyraził 
chęć pomocy i zgodził się objąć służbę łącznika internetowego IG. Wszyscy 
zagłosowali „za”. 
  
- Wniosek o zjednoczenie się w „wyjściu do profesjonalistów”.  Kandydatem na 
koordynatora tego projektu zgodził się być Krzysiek z grupy „Horyzont”  IG 
zagłosowała „za”. 
  
• Zostało przypomniane o przyjętym na poprzednich spotkaniach IG wniosku- 
wspólne ogłoszenie do gazety (Nasz Głos). Na koordynatora tego zadania zgłosił się 
Przemek skarbnik IG. IG przyjęła kandydaturę jednogłośnie.  
  
• IG wystąpiła z zapytaniem do dublińskich grup, o możliwość przyłączenia 
istniejącego telefonu do intergrupy. IG czeka na odpowiedz. 



  
• Zostało zapytane o kandydatów na służbę rzecznika intergrupy . Kandydaturę 
złożyli; Jacek (Nowa Droga) i Krzysztof (Horyzont). Głosowanie służby odbędzie się 
na następnym spotkaniu IG. Kwestia składania kandydatur pozostaje otwarta. 
  
• Wniosek o spotkania IG w jednym miejscu. IG przyjęła wniosek wymaganą 
większością głosów. Piotr z grupy „Górnik” wyraził chęć pomocy w zorganizowaniu 
sali w Athlone i poprosił o wsparcie osób z dobra znajomością j. angielskiego w 
negocjacjach z irlandzkim księdzem. 
  
• Wniosek o zmianę częstotliwości spotkań- z trzech na dwa miesiące. Wszyscy byli 
„za”. 
•Głosowanie w sprawie apelacji od przyjętego wniosku o zabieranie głosu na IG 
tylko przez przedstawicieli grup. Intergrupa zagłosowała jednomyślnie „za” 
możliwością zabierania głosu przez każdego AA uczestniczącego w spotkaniach IG. 
  
•Wniosek o przyłączenie Intergrupy „Irlandia” do regionu „Europa”. IG zadecydowała 
przełożyć ten wniosek do następnego spotkania, tak aby grupy miały możliwość 
przedyskutowania tego we własnym gronie. 
  
  
9. Sprawozdanie finansowe skarbnika z dnia 12.04.14 jest dostępne u 
skarbnika lub sekretarza IG "Irlandia" 

 
  
Następne spotkanie Intergrupy:   Czerwiec - Athlone. Zapraszamy ! 
  
10. Zakończenie spotkania.  
  
Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim uczestnikom. 
 ✒ Sekretarz IG Robert 
 


