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W numerzePOLSKU

Europejska 
Karta Zdrowia

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska, ze środków 

otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach 

sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

nad Polonią i Polakami za granicą.

Wyjazd 
dziecka za 

rodziców
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W
akacje to czas, kiedy 

wielu rodziców 

decyduje się 

wysłać swoje pociechy do 

dziadków czy kuzynów za 

granicę. Często dla wygody 

i zmniejszenia kosztów dzieci 

podróżują ze znajomymi lub 

przyjaciółmi. Warto zatem 

wiedzieć, jakie dokumenty 

są wymagane od opiekunów 

w momencie przekraczania 

granicy z małoletnią osobą 

niespokrewnioną. Należy 

pamiętać, że każdy kraj posiada 

inne wymogi, które warto 

przed wyjazdem sprawdzić.

Podróże nieletnich obywateli 

polskich reguluje kodeks 

rodzinny. Niezależnie od 

celu podróży i jej charakteru 

zgodę musi wyrazić obydwoje 

rodziców lub prawnych 

opiekunów. Wyjątek od tej 

reguły stanowią sytuacje, 

kiedy jeden z rodziców nie 

żyje, jest pozbawiony władzy 

rodzicielskiej lub ma tę władzę 

ograniczoną.

Okazanie samych dokumentów 

nie jest jednoznaczne ze 

zgodą na przekraczanie 

granicy. Polski ustawodawca 

nie nakłada jednak obowiązku 

przedstawiania pisemnego 

pełnomocnictwa od rodziców 

lub prawnych opiekunów, 

nawet jeśli dziecko podróżuje 

w towarzystwie osoby trzeciej. 

Zaleca jednak zapoznanie się 

z wymogami i regulacjami 

przewoźnika oraz docelowego 

państwa

Na przykład, żeby wjechać 

do Niemiec, Hiszpanii czy 

Portugalii, wymagane jest 

pisemne oświadczenie 

rodziców, potwierdzone 

przez notariusza (oraz 

przetłumaczone na język 

 - czy jest potrzebne notarialne

 

Oprócz swojego paszportu 

lub dowodu osobistego 

każde dziecko, które 

podróżuje:

• indywidualnie

• z dorosłymi, 

którzy nie są 

jego opiekunami 

prawnymi, 

• w towarzystwie 

tylko jednego 

rodzica, 

może potrzebować 

dodatkowego (oficjalnego) 

dokumentu podpisanego 

przez obydwoje rodziców, 

drugiego rodzica lub 

opiekuna prawnego 

(opiekunów prawnych), 

w którym wyrażą oni zgodę 

na jego podróż.

fot. pixabay
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danego kraju). Holandia 

wpuszcza nieletnich na 

podstawie dowodu tylko 

w momencie, gdy jest to 

wycieczka szkolna.

W niektórych krajach (np. 

w Stanach Zjednoczonych), 

nawet gdy dziecko podróżuje 

tylko z jednym z rodziców, 

potrzebna jest pisemna zgoda 

drugiego. 

Notariusze posiadają w swoich 

kancelariach wzory pism, 

można je też znaleźć na 

stronach prawniczych. 

Oto przykładowe: 

Z dokumentu wynika, że na 

czas wyjazdu osoba, pod 

której opieką znajduje się 

dziecko, może podejmować 

wszelkie decyzje dotyczące 

dziecka. Całość jest oczywiście 

opatrzona podpisami rodziców 

oraz klauzulą notarialną. 

Do pisma należy dołączyć 

skrócony odpis aktu urodzenia 

dziecka.

Potwierdzenie notarialne 

zgody na wyjazd dziecka za 

granicę musi przetłumaczyć 

tłumacz przysięgły na język 

kraju, 

do którego ono się udaje. Jest 

ono wymagane przy wjeździe 

do państwa, a także przy jego 

opuszczeniu. 

Warto wziąć pod uwagę, że 

na granicy celnik nie zawsze 

prosi o oświadczenie. Nie 

oznacza to jednak, że prawo 

tego nie wymaga. Warto 

zatem wcześniej zapoznać 

się z wymaganiami danego 

państwa i być przygotowanym 

na każdą ewentualność 

niż później narazić się na 

niepotrzebne nieporozumienia. 

Zgoda na wyjazd 

w obrębie Unii Europejskiej 

i strefy Schengen jest także 

wymagana. Przed wyjazdem 

warto zaznajomić się z prawem 

obowiązującym w danym kraju 

a także wymaganiami linii 

lotniczych.

Ewa Ikwanty 

www.europaeu/youreurope
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Ż
eby móc swobodnie 

i bezpiecznie 

podróżować po Europie, 

każdy turysta powinien 

posiadać Europejską Kartę 

Zdrowia/ EHIC. Co prawda 

karta nie jest alternatywą dla 

ubezpieczenia podróżnego, ale 

daje zabezpieczenie 

w razie nagłego 

pogorszenia się 

stanu zdrowia.

Jest to bezpłatna 

karta, która 

zapewnia dostęp 

do wszelkich 

niezbędnych 

z medycznego punktu 

widzenia usług państwowej 

opieki zdrowotnej podczas 

tymczasowego pobytu 

w dowolnym z 28 państw 

członkowskich UE, w Islandii, 

Liechtensteinie, Norwegii 

i Szwajcarii na takich 

samych warunkach i w takiej 

samej cenie, jak osobom 

ubezpieczonym w danym 

kraju. 

Posiadanie Europejskiej Karty 

Zdrowia nie daje, niestety, 

gwarancji darmowych usług 

medycznych. Ze względu na 

różnice w systemach opieki 

zdrowotnej w różnych krajach 

bezpłatne usługi medyczne 

w kraju pochodzenia 

mogą okazać się odpłatne 

w odwiedzanym kraju.

Przyklad:

Turyści przebywający 

tymczasowo na terenie Irlandii 

a posiadający Europejską Kartę 

Zdrowia z innego kraju Unii są 

traktowani tak jakby posiadali 

Medical Card. 

Karta ta uprawnia zatem 

w razie potrzeby do bezpłatnej 

wizyty u lekarza GP oraz 

leczenia szpitalnego a koszt 

leków przepisanych na receptę 

to 2 euro.

Karta nie jest alternatywą dla 

ubezpieczenia podróżnego. 

Nie obejmuje ona prywatnych 

usług opieki zdrowotnej 

czy kosztów związanych 

z przelotem. Nie obejmuje też 

kosztów leczenia w sytuacji, 

gdy jest ono celem wyjazdu.

 

W Irlandii karty wydaje HSE 

(Health Service Executive). 

Przysługuje ona każdemu 

rezydentowi tego kraju.

www.citizeninformation.ie

 0UWAGA

W przypadku zmiany 
miejsca zwykłego 
pobytu i wyjazdu do 
innego kraju karta 
traci ważność. Należy 
zarejestrować się 
wykorzystując w tym 
celu document S1. 
Używanie karty zdrowia 
w celu uzyskania 
bezpłatnej opieki 
medycznej w nowym 
kraju zwykłego pobytu 
nie będzie możliwe

fot. ekuz.nfz.gov.pl/pixabay
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Celem konkursu

jest pokazanie, jak Polacy poza granicami dbają 

o polskie dziedzictwo kulturowe, jak sami 

uczestniczą w tworzeniu kultury i dzięki temu 

przyczyniają się do zachowania i budowania naszej 

tożsamości narodowej.

Jednym z kierunków działań Senatu na rzecz Polonii 

i Polaków poza granicami jest kultura i promocja Polski 

oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego 

i historycznego. Chcielibyśmy zatem zainspirować 

dziennikarzy do poszukiwania polskich twórców 

poza granicami, przybliżenia Polakom w kraju ich 

dorobku, opowiedzenia o ich życiu i działalności, 

o ich sukcesach; do poszukiwania naszych rodaków, 

których fascynuje przeszłość, którzy przechowują, 

gromadzą pamiątki, którzy przyczynili się do 

ocalenia przed zapomnieniem, przed utratą jakiegoś 

cennego dziedzictwa – materialnego lub duchowego 

poza granicami. Kultura, ponad granicami, spaja 

nas jako naród, wyróżnia nas i identyfikuje, ale 

też daje siłę, która pozwala trwać Polakom jako 

narodowi. Świadomie lub nie - czerpiemy z dorobku 

wcześniejszych pokoleń i w oparciu o ten dorobek 

budujemy naszą tożsamość.

Nasz wielki rodak ojciec św. Jan Paweł II mówił, że 

„…naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty 

niepodległości…pozostał duchowo niepodległy, 

ponieważ miał swoją kulturę….w okresie rozbiorów, 

naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze 

ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją 

zachować”.

Senat chciałby wiedzieć:

- czy Polacy poza granicami podejmują starania, by 

chronić i zachować narodowe dziedzictwo kulturowe 

dla siebie i kolejnych pokoleń;

- czy Polacy za granicą angażują się 

w upowszechnianie polskiej kultury, tradycji 

i obyczajów;

- czy polska kultura stanowi podstawę ich twórczości, 

działalności, czy nadaje sens ich życiu.

Senat chce pobudzić do refleksji nad polską kulturą, 

na którą składa się dorobek Polaków żyjących w kraju 

i poza granicami i nad dziedzictwem minionych 

pokoleń. Te refleksje pozwolą Senatowi zastanowić 

się, co można zrobić dla popularyzacji w kraju kultury 

polskiej tworzonej poza granicami, co można zrobić 

dla ochrony naszego dziedzictwa poza granicami, by 

służyło to wzmocnieniu więzi z Polakami żyjącymi 

z dala od ojczyzny i budowaniu wspólnoty narodowej.

https://www.senat.gov.pl/dla-mediow/konkurs-dla-dziennikarzy-2019/
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R
edaktor Paulina Winiarczyk: Bardzo proszę 

o wyjaśnienie naszym czytelnikom, czym jest 

Złombol. Na czym ta akcja polega i jaka jest 

jej główna idea?

Daniel Wągiel: Złombol to samochodowa impreza 

charytatywna, jednocząca ludzi kochających stare 

samochody i podróże. Co roku uczestnicy pokonują 

różne międzynarodowe trasy w imię szlachetnego 

celu - pomocy 

domom dziecka 

w Polsce. Każda 

załoga zgłaszająca 

się do wzięcia 

udziału w tej akcji 

zobowiązuje się 

pozyskać darczyńców 

na kwotę minimum 

2000 zł. W trakcie 

przejazdu uczestnicy 

sami opłacają koszty 

związane z podróżą. Najwspanialszą wypłatą dla nas 

jest satysfakcja z podróży i wspólnego czynienia 

dobra. Środki finansowe pozyskane z wydarzenia 

w 100% przekazywane są na domy dziecka 

w Polsce. Na początku były to tylko domy dziecka na 

Śląsku. Obecnie ze względu na zasięg akcji pomoc 

otrzymują placówki z całej Polski. 

R: A skąd pomysł na Pana udział w tej akcji? Jak Pan 

się o niej dowiedział?

DW: Od wielu lat interesuję się motoryzacją w ogóle 

a starymi samochodami w szczególności. Od dawna 

wiedziałem o tej akcji i śledziłem blog Złombola. 

Proszę sobie wyobrazić, że w pierwszym Złombolu 

jechały dwa auta Fiat 125p i Trabant. W kolejnych 

udział brali tylko organizatorzy. Natomiast 

w przeciągu kolejnych lat akcja nabierała 

tempa a załóg chętnych przejechać złomami 

międzynarodowe trasy przybywało. Na dzień 

dzisiejszy tobor liczy 434 zarejestrowane załogi.

R: Dlaczego w tym roku postanowił Pan dołączyć?

DW: Od dawna nosiłem się z zamiarem dołączenia 

do akcji. Udział w rajdzie to prawdę powiedziawszy 

to było moje marzenie. Kiedy organizatorzy 

ogłosili oficjalnie 

cel tegorocznego 

rajdu, stwierdziłem, 

że byłoby głupotą 

nie dołączyć teraz, 

skoro jadą do Irlandii, 

gdzie w tej chwili 

mieszkam z rodziną. 

Pozostało jedynie 

kupić auto, bo załoga 

już była gotowa do 

podróży.

R: Skoro weszliśmy na temat załogi, proszę trochę 

o niej opowiedzieć. To znaczy, z kim Pan przemierzył 

tysiące kilometrów w Polonezie?

DW: Załoga Poloneza to moja rodzina. Moja 

zawsze gotowa wesprzeć mnie żona Ola i syn Emil. 

Jechaliśmy we trójkę. To był fantastyczny czas 

i każdej rodzinie polecam taki sposób spędzania 

urlopu. Oprócz nas w trasę innym klasycznym 

samochodem marki Żuk wybrał się również mój 

kolega. W jego załodze były cztery osoby. Także 

irlandzką polonię reprezentowały dwie drużyny.

R: Proszę powiedzieć coś na temat przygotowań do 

tej wyprawy: jak wyglądały, ile trwały?

DW: Przygotowania zależą przede wszystkim 

od marki samochodu i jego wieku. Ja szukając 

z 

fot. źródło własne
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auta kierowałem się głównie komfortem jazdy. 

Chodziło mi przede wszystkim o to, by jak 

najwygodniej jechało się mi i mojej rodzinie. Polonez 

w porównaniu do chociażby Nysy czy Tarpana to 

bardzo cywilizowane auto. Podstawa to techniczne 

przygotowanie pojazdu tak, by na trasie było jak 

najmniej problemów. Ja zdałem się na dobrą radę 

szwagra, który przygotował auto do podróży. Razem 

z żona zrobiliśmy listę potrzebnych nam rzeczy, 

tak by niczego nam nie zabrakło a jednocześnie, 

żebyśmy niepotrzebnie nie obciążali samochodu.

R: Czyli samochód kupił Pan specjalnie na wyjazd? 

Ciężko jest kupić taki samochód w tej chwili? Bo 

chyba nie jest ich już dużo na rynku.

DW: Właściwie tak, tak można powiedzieć, że kupiłem 

to auto specjalnie na Złombola. Ale też przez 

Złombola i jego rosnaca popularnosc faktycznie 

ciezko jest kupić jakiś fajny samochód z epoki PRL. Te, 

które są na rynku osiągają czasem niebotyczne ceny. 

Na samym początku była taka zasada, że samochód, 

który używany jest w Złombolu, nie może być 

droższy niż tysiąc złotych. Teraz między innymi przez 

takich maniaków jak ja (śmiech) kupno auta w tej 

cenie jest niemożliwe. Zwłaszcza, że samochody 

biorące udział w rajdzie to nie jakieś graty. Często 

są one doinwestowane. A niejeden z nich kryje 

nowoczesne gadżety,     takie jak klimatyzacja czy też 

dodatkowe oświetlenie.

R: Czy Pan jakieś udoskonalenia też w swoim 

Polonezie zaplanował zrobić?

DW: Nie, ja mam autentycznego Poloneza, nic 

nie zmieniam. Mój samochód jest z 99 roku, 

to stosunkowo młody egzemplarz. Można 

powiedzieć, że mój Polonez pomimo że jest młody 

rocznikowo, to technologicznie nie odstaje od tych 

wyprodukowanych w latach osiemdziesiątych.

R: Jaką średnią prędkość może osiągnąć Pana auto? 

DW: Polonez teoretycznie może jechać 130 km/h. 

Myślę, że to całkiem przyzwoita prędkość. Ale tak, 

jak wczesniej wspomniałem, jechaliśmy na dwa 

samochody. Żuk jest dużo wolniejszy, więc myślę, że 

średnia prędkość na trasie to ok. 60-70km/h.

R: Idealna prędkość na podziwianie krajobrazów.

DW: Można tak powiedzieć. 

R: Może Pan coś opowiedzieć o rajdzie?

DW: Wszystkie załogi wystartowały 29 czerwca 

z Katowic. Organizatorzy przewidzieli, że większość 

aut dotrze w góry Wicklow 3 lipca. A na polu 

namiotowym, na którym była zorganizowana meta, 

impreza została zaplanowana na 3 dni. Potem, 

powrót, wiadomo, każdy we własnym zakresie i we 

własnym kierunku.Przejechaliśmy ponad dwa tysiące 

kilometrów. Przejechaliśmy przez 6 państw Polskę, 

Niemcy, Belgię, Francję, Wielka Brytanię (Anglię, 

Walię) no i Irlandię. Tak Polonez, jak i Żuk, dały 

radę. Nie mieliśmy żadnej awarii. Na mecie byliśmy 

zmęczeni, ale szczęśliwi. A satysfakcja z wyprawy 

nie do opisania. NIe tylko z wyprawy, ale przede 

wszystkim z jej celu. Korzystając z możliwości 

chciałbym podziękować wszystkim, którzy wpłacili 

pieniądze na domy dziecka.

R: Co by Pan doradził osobom, 

które rozważają wzięcie udziału 

w tego typu imprezie?

Trudno mi doradzać innym, ale 

jak ktoś lubi spać pod namiotami 

i nie straszna mu podróż starym 

samochodem to polecam (śmiech). 

W styczniu zostanie ogłoszony cel 

Złombola 2020, więc jest czas na 

przygotowania.
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AKADEMIA
RAZEM

ZAPRASZA

 

Rodzicu! Czy Twoje dziecko jest ju  zapisane
do polskiej szko y? 

Czy mieszkasz w hrabstwie Cork? 
 
 

Ostatnia szansa by zapisa  swoje dziecko na
nowy rok szkolny 2019/2020 do Zespo u

Szkó  Spo ecznych Akademia Razem. 
 

Posiadamy 5 oddzia ów szkolnych w hrabstwie Cork
w Cork, Cobh, Clonakilty, Ballincollig i  Midleton. 

 
Uczymy dzieci czyta  i pisa  w j zyku polskim,

przedstawiamy kultur , histori  i geografi
Polski.

 
 

 Zadzwo  021 439 55 88 lub napisz
razemacademy@together-razem.org 

Zapisy w godzinach pracy biura: 
Centrum Together-Razem: Unit 2A, Kilnap

Business Park, Old Mallow Rd, Cork.

J
uż od czterech lat uczniowie 

Akademii Razem w ramach nowoczesnej szkoły polonijnej 

poznają polską historię, geografię i kulturę. Dzięki 

innowacyjnemu, autorskiemu programowi nauczania, opartemu 

o podstawę programową MEN, dzieci uczą się pisać, czytać 

i poprawnie posługiwać się mową ojczystą. 

Zajęcia w Akademii Razem odbywają się w środku tygodnia. 

Obecnie placówka składa się z pięciu oddziałów: Ballincollig, Cobh, 

Clonakilty, Cork, i Midleton. W planach jest dalszy rozwój szkoły.

Sposób pracy z uczniami jest dostosowany do dzieci 

dwujęzycznych, tak by umożliwić uczniom opanowanie wiedzy 

wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również 

rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych. Akademia 

Razem jest szkołą zarejestrowaną w bazie placówek polonijnych 

Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą i wpisaną do rejestru 

placówek ORPEG. Uczniowie otrzymują legitymacje i świadectwa 

szkolne. 

Akademia Razem to nie tylko szkoła, to swoistego rodzaju 

wspólnota. Wycieczki i projekty integracyjne sprawiają, 

że uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale też nowych 

przyjaciół, mając dzięki temu możliwość spotykania się z innymi 

polskojęzycznymi dziećmi.

Zapraszamy

fot. źródło własne
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A
drian Carton de Wiart to 

arystokrata pochodzący 

z bogatej rodziny 

szlacheckiej (o korzeniach 

irlandzkich i belgijskich). 

Urodził się w Brukseli 5 maja 

1880 roku, zmarł 5 czerwca 

1963 roku w Hrabstwie 

Cork, Irlandia. Dzięki swoim 

zasługom w wojsku uzyskał 

stopień generała porucznika 

Armii Brytyjskiej.

Jakkolwiek współcześnie 

brzmi to niewiarygodnie, 

uwielbiał on swoją pracę 

i chętnie przyjmował rozkazy, 

dzięki którym mógł znaleźć 

się w najniebezpieczniejszych 

miejscach ówczesnego 

świata. Przez wiele lat 

mieszkał w Polsce, gdzie 

zaprzyjaźnił się z wieloma 

polskimi osobistościami sceny 

politycznej. Szczególnym 

sentymentem darzył samego 

marszałka, Józefa Piłsudskiego.

Adrian Carton de Wiart jako 

sześcioletni chłopiec stracił 

matkę. Po jej śmierci opuścił 

z ojcem Europę i zamieszkał 

w Egipcie. Tam nauczył się 

kilku języków obcych, jazdy 

konnej i strzelania. Ojciec 

Adriana marzył, by syn został 

prawnikiem, dlatego też wysłał 

go na studia do Oxfordu. 

Młodego chłopaka bardziej niż 

nauka fascynowały różnego 

rodzaju sporty a jego pasją była 

żołnierka. Niestety, ze względu 

na belgijskie pochodzenie nie 

miał możliwości odbycia służby 

w brytyjskiej armii. 

Mając odpowiednią wiedzę 

z zakresu prawa, w 1899 roku 

Adrian sfałszował swoje dane 

osobowe, co umożliwiło mu 

powołanie do wojska. Wziął 

udział w wojnie angielsko-

burskiej, gdzie podczas walk 

został dwukrotnie postrzelony. 

Podczas I wojny światowej 

brał udział w wielu bitwach. 

Na początku został wysłany do 

Somalii, gdzie w czasie jednej 

z bitew został postrzelony 

w oko, które później 

stracił. Odniósł też rany łokcia 

i ucha. W bitwie nad Sommą 

kula przeszyła mu na wylot 

tył głowy a chwilę po wyjściu 

ze szpitala dostał odłamkiem 

w kostkę. Pod Passchendael 

postrzelono go w biodro, pod 

Cambrai w nogę, natomiast 

pod Ypres stracił rękę. 

Żartowano, że Niemcy przegrali 

wojnę, ponieważ stracili za 

fot. wikipedia
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dużo amunicji na Adriana.

W ramach misji wojskowej 

Generał De Wiart przybył do 

Polski w trakcie wojny 

z bolszewikami. 

W tym czasie też 

zaprzyjaźnił się 

z Józefem Piłsudskim. 

Bezskutecznie 

starał się przekonać 

przełożonych do 

zmiany niechętnej 

Polsce polityki 

zagranicznej 

Wielkiej Brytanii. 

Po skończonej 

wojnie otrzymał propozycje 

znajomego z wojska, księcia 

Karola Radziwiłła, aby osiedlić 

się w jego majątku na Polesiu. 

Propozycję przyjął i spędził 

w Polsce prawie 20 lat. W roku 

1939 de Wiart został szefem 

Brytyjskiej Misji Wojskowej 

w Polsce. W 1941 roku został 

szefem brytyjskiej misji 

wojskowej w Jugosławii. 

Podczas lotu do tego kraju jego 

bombowiec awaryjnie lądował 

na Morzu Śródziemnym, 

przez co cała załoga została 

wzięta do włoskiej niewoli. Na 

wolność wyszedł w 1943 roku, 

kiedy to wysłany został do 

brytyjskiej ambasady 

z wiadomością o 

zawieszeniu broni 

przez Włochów. 

Po powrocie do 

kraju Churchill 

wysłał go do Chin 

jako przedstawiciela 

brytyjskiego premiera 

przy Czang-kaj-szeku. 

Po powrocie z Chin 

ożenił się po raz drugi 

i resztę życia spędził w Irlandii 

w posiadłości w hrabstwie 

Cork. Zmarł w 1963 roku 

w wieku 83 lat.

Katarzyna Barnowska
fot. wikipedia/źródło własne

fot. źródło własne
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TripAdvisor opublikował listę irlandzkich plaż najlepszych wg użytkowników aplikacji. Najlepsza plaża 

w Irlandii w 2019 roku to Inchydoney Beach w hrabstwie Cork. Znajduje się ona w niewielkiej odległości 

od miasta Clonakilty. Plaża naturalnie podzielona jest na dwie części, bardzo rzadko zdarza się tak 

daleki odpływ, by można było przejść ją w całości. Na pewno warto odwiedzić to miejsce ze względu na 

spektakularne widoki i piaszczyste plaże. Jest to idealne miejsce na piknik, długie spacery czy zabawe 

z dziecmi. W razie deszczu i niespodziewanie brzydkiej pogody można schronić się w pobliskim hotelu.

Wydawałoby się, że Irlandia to ostatnie miejsce, gdzie można by 

spodziewać się żyjących na wolności kangurów. A jednak - przy 

wschodnim wybrzeżu Irlandii znajduje się wyspa Lambay, na której 

możemy spotkać ich całkiem sporo. Kangury na Lambay Island 

przybyły ze stolicy Irlandii. Kiedy w dublińskim zoo zabrakło już dla 

nich miejsca, część torbaczy postanowiono wyeksmitować. Dziś 

na wyspie żyje całkiem spore (około 100 sztuk) kangurze stadko.

 
Każdy, kto spędził w choć kilka dni na Zielonej Wyspie wie, że 

najważniejszymi miejscami dla jej mieszkańców są puby. Gdzie 

więc, jak nie w Irlandii, mógłby znajdować się najstarszy, wciąż 

serwujący Guinnessa pub. Według Księgi Rekordów Guinnessa 

jest to Sean’s Bar, uroczy lokal znajdujący się w mieście Athlone 

w hrabstwie Westmeath, który otwarto około 900 roku.

fot. źródło własne/pixabay/tripadivisor
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P
rojekt „Bez granic – międzynarodowe 

doświadczenie zawodowe kluczem do 

aktywizacji młodych osób” realizowany 

jest przez szczecińską Zachodniopomorską Grupę 
Doradczą sp. z o.o. w partnerstwie z irlandzkim 

Together -Razem Centrum, mającym swoją siedzibę 

w Cork. 

Podczas pobytu w Irlandii uczestnicy projektu uczą 

się na kursie języka angielskiego. W trakcie zajęć 

z rozwoju osobistego mają szansę uporządkować bieg 

kariery zawodowej i ewentualnie zaplanować nową. 

A w ramach warsztatów kulturowych grupy jeżdżą na 

wycieczki i uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych 

- tak irlandzkich, jak i tych organizowanych przez 

Polonię… ale najważniejsze są oczywiście praktyki. 

Jako pracownicy ze strony Partnera Ponadnarodowego 

staramy się, by miejsce odbywania stażu było jak 

najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb 

i umiejętności uczestników – mówi Ewa Ikwanty 

mentor Projektu i pracownik Centrum Together Razem 

– przy wyborze miejsc pracy najważniejsze dla nas 

jest, aby praktykanci czuli się doceniani i wyciągnęli 

z praktyk jak najwięcej korzyści.

“Zdecydowałem się wziąć udział w projekcie, ponieważ 

była to znakomita okazja do tego, aby odkryć trochę 

irlandzkiej kultury, poznać nowych ludzi i oczywiście 

zdobyć fajne doświadczenie, nie tylko na stażu, ale 

również w samodzielnym życiu” – opowiada Fabian. 

Z kolei Andrzej wśród największych profitów 

z przyjazdu do Cork wymienia zdobycie 

doświadczenia w pracy w międzynarodowym 

środowisku, czyli praktyczną naukę języka 

angielskiego.

Właściwie to przypadek sprawił, że znalazłam 

w sieci ogłoszenie o projekcie. Pomyślałam 

– dwumiesięczny wyjazdy do Irlandii – 

czemu nie? W końcu, kto nie ryzykuje, ten 

nie zyskuje. Niewiele się zastanawiając 

następnego dnia wysłałam swoje zgłoszenie. 

Dlaczego? Bo uwielbiam wyzwania i podróże. 

A ten wyjazd umożliwił mi połączenie obu 

tych pasji – tak o  powodach, dla których 

wzięła udział w projekcie mówi Natalia.

Patryk zaś swój pobyt w Cork opisuje w następujący 

sposób: Jestem zadowolony z tego, że jestem tu, gdzie 

jestem i że mam taką fajną ekipę. Atmosfera w niej jest 

niepowtarzalna, a ludzie, którzy są odpowiedzialni za 

projekt – są profesjonalni i bardzo pomocni, dbając 

o nas jak najlepiej. Jednym słowem, nie żałuję, że 

zdecydowałem się wziąć udział w projekcie. Szczerze 

polecam, bo jest to doświadczenie, które będę 

pamiętał przez lata.

Tekst zawiera urywki artykułu napisanego na potrzeby 

projektu przez Natalie Kamińska

Agnieszka Woźniak

 

fot. źródło własne
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W lipcu tego roku do listy stref stałego czynszu 

(rent pressure zones RPZ) dodano 19 nowych 

miejsc. Strefy stałego czynszu (RPZ) to wyznaczone 

obszary, gdzie czynsz nie może być podnoszony 

o więcej niż 4% rocznie. Odnosi się to do starych 

i nowych najemców. Strefy umiejscowione 

są w tych częściach kraju, gdzie czynsze są 

najwyższe, wciąż rosną i gdzie gospodarstwa 

domowe mają najwięcej trudności w znalezieniu 

przystępnego cenowo zakwaterowania.

Ważne jest, by pamiętać, że nie wszystkie 

nieruchomości w strefie podlegają ograniczeniu 

wzrostu czynszu. Wyjątkiem są te, które nie były 

wynajmowane przez 2 lata przed datą początku 

wynajmu i te które przeszły “znacząca zmianę 

w charakterze zakwaterowania.”

Kalkulator RPZ to pomocne narzędzie do 

obliczania maksymalnego czynszu dozwolonego 

czynszu 

W przypadku nowej umowy najmu w strefie RPZ 

(o ile nieruchomość nie jest zwolniona 

z ograniczeń) wynajmujący jest zobowiązany do 

przekazania na piśmie następujących informacji: 

• Kwotę czynszu z ostatniego najmu
• Datę podpisania poprzedniej umowy najmu
• Oświadczenie o sposobie ustalania nowej 
wysokości czynszu z uwzględnieniem formuły 
Rent Pressure Zone. 

Dla najmów, które weszły w życie przed 24 

grudnia 2016 roku, po 6 miesięcznym okresie 

próbnym, najemca uzyskuje prawa do pozostania 

w nieruchomości na następne 3 i pół roku.

Dla najmów, których umowy rozpoczęły się po 

24 grudnia 2016 roku, bezpieczeństwo wzrosło 

i po 6 miesięcznym okresie próbnym najemca ma 

prawo pozostać w nieruchomości na kolejne 5 

i pół roku.

Lista stref stałego czynszu (Rent Pressure Zones 

RPZ)  
Dublin City Council | South Dublin County Council | Dun Laoghaire/

Rathdown County Council | Fingal County Council | Cork City Council 

| Ballincollig – Carrigaline, Cork | Galway City Council | Galway City East | 

Galway City West | Naas, Co. Kildare | Newbridge, Co. Kildare | Celbridge-

Leixlip, Co. Kildare | Ashbourne, Co. Meath | Laytown-Bettystown, Co. Meath 

| Ratoath, Co. Meath | Bray, Co. Wicklow | Wicklow, Co. Wicklow | Cobh, Co. 

Cork | Maynooth, Co. Kildare | Greystones, Co Wicklow | Drogheda, Co. 

Louth | Navan LEA, Co. Meath | Limerick City East, Co. Limerick | Fermoy LEA, 

Co Cork | Midleton LEA, Co Cork | Athenry-Oranmore LEA, Co Galway | Gort-

Kinvara LEA, Co Galway | Kilkenny LEA, Co Kilkenny | Portlaoise LEA, Co Laois 

| Graiguecullen-Portarlington LEA, Co Laois | Limerick City West LEA, Co 

Limerick | Limerick City North LEA, Co Limerick | Dundalk-Carlingford LEA, 

Co Louth | Dundalk South LEA, Co Louth | Ardee LEA, Co Louth | Kells LEA, 

Co Meath | Trim LEA, Co Meath | Waterford City South | LEA, Co Waterford | 

Waterford City East LEA, Co Waterford | Athlone LEA, Co Westmeath | Gorey 

LEA, Co Wexford | Arklow LEA, Co Wicklow

Paulina Winiarczyk 

www.treshold.ie 
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Artysta 
 

W tym roku po raz pierwszy Twoje Radio Dublin tworzy największe 
wydarzenie artystyczne w Irlandii Plebiscyt Radia TRD Artysta 
Poszukiwany 2019.

Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń na emigracyjnej scenie nie tylko 
muzycznej. Wydarzenie, do którego nabór prowadzony jest do 31 sierpnia, ma 
na celu promocję polskich artystów na Zielonej Wyspie, zarówno w jej północnej 
jak i południowej części. Prowadzony jest on w trzech kategoriach: Muzycy, 
Pisarze, Malarze/ Fotografowie. Jest to otwarty projekt zarówno dla uznanych 
artystów, jak i tych, którzy na tym rynku stawiają swoje pierwsze kroki. Mamy 
nadzieję, że to wydarzenie stanie się Największym Świętem Polskiej Twórczości 
w Irlandii!

Razem z organizatorami zachęcamy do czynnego włączenia się w Poszukiwanie 
Artysty Roku 2019. Na stronie Radia oraz profilu Fecebookowym możecie 
sprawdzić, jacy artyści zgłosili się do Plebiscytu. Możecie zapoznać się tam 
z ich twórczością i zagłosować. Nie czekaj. Już teraz wejdź na www.trd.fm lub  
@twojeradiodublin i oddaj swój głos. W widowni siła.

Serdecznie zapraszamy
Więcej na stronie: 
https://www.trd.fm/
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T
yle we mnie straty niestrawionej 

ogniem, ile smutku w oczach na widok 

tego domu. Przekraczam jego próg, 

rozglądając się po znajomych ścianach. Nic poza 

pajęczyną na nich nie zostało – wyblakłe ślady 

po wiszących przez lata obrazach uświadamiają 

mi upływ minionego czasu. Zakurzony kredens, 

a na nim przybory codziennego użytku 

tych, którzy od dawna już tu nie mieszkają. 

W kryształowej, okrągłej popielnicy wciąż 

leży jego papierośniczka. Pamiętam, jak siadał 

i kręcił te swoje papierosy z namaszczeniem, 

cierpliwie nabijając kolejne papierowe tutki 

tytoniem. Trucizną, od której przez całe życie 

nie zdołał się uwolnić. Siadał na swym miejscu 

przy okrągłym stole, ten dostojny senior, głowa 

naszej rodziny. Patrzyłam na niego, nie mogąc 

się nadziwić, jak może odczuwać przyjemność 

z palenia. Później z lekką obojętnością 

przyglądałam się już powtarzalnym gestom, 

rutynowym czynnościom. Po latach kręcił i dla 

mnie. Siadałam więc przy nim, niecierpliwie 

obserwując zręczne ruchy starzejących się dłoni. 

Im bliżej jego odejścia, a mego rozkwitu, z tym 

większą ciekawością podglądałam jego nawyki. 

A teraz to już tylko wspomnienie i relikt, który 

pozostał – nieużywana od lat papierośniczka, 

spoczywająca na dnie kryształowego naczynia 

– przywodzi mi na myśl obraz jego osoby. 

Przechadzam się po domu, który świeci pustką. 

Na wiekowej biblioteczce z prawdziwego 

drewna, której ząb czasu nie zdołał naruszyć, 

stoją opasłe tomiska z tytułami znanych dzieł. 

Prus, Mickiewicz i Słowacki brylują tu pośród 

towarzystwa. Na półce wyżej kilka poradników 

działkowca, botaniczne leksykony i słowniki 

An cuspóir na saileacha
-

L NIENIE  MY LI

 

fot. źródło własne
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z zakresu zoologii. Powracam pamięcią wstecz 

i spoglądam na książki, w równym rzędzie 

ustawione, tymi samymi oczami, jak wtedy, gdy 

przecierałam je z kurzu, gdy było tu jeszcze 

życie. Bawię się w odkrywcę, przesuwając 

palcem po grzbietach przestarzałych utworów, 

wyczytuję głośno ich tytuły. Przeglądam 

znajome książki jak ten, kto widzi je tu po 

raz pierwszy. Chcę pojąć ich tajemnicę na 

nowo, pochwycić ją zmysłami. Czuję ogromny 

szacunek do tych dzieł, bo niektóre, starsze 

ode mnie dwukrotnie, przetrwały przecież, nie 

uginając się pod ciężarem czasu. Spaceruję po 

dużym pokoju, zerkając w stronę rodzinnych 

pamiątek – a raczej w miejsca, gdzie kiedyś 

były, bo zdążyły się już rozejść jak wspomnienia 

pełnej rodziny. Myślę sobie, że gdyby nawet 

tu pozostały, nie znaczyłyby już tyle, ile 

każda chwila, w której on z radością nam je 

pokazywał. Pamiątki noszę w sercu – powiadam 

– w najsekretniejszym miejscu przechowywane. 

Myślą i dobrym słowem dbam o ich 

nieśmiertelność. A teraz, kiedy znowu tu jestem, 

powracam pamięcią daleko wstecz, by przyjrzeć 

się nam z dystansu. I widzę małą dziewczynkę, 

z wdziękiem robiąca gwiazdy na łące pokrytej 

zielenią, i dwoje staruszków, którzy prowadząc 

się pod rękę, całe długie życie w ten sposób 

przemierzyli. I czuję zapach polskiego lata, bo 

wracamy z ogródka w chwili, kiedy słońce chyli 

się ku zachodowi. Babcia niesie w wiklinowym 

koszu świeżo zerwaną trawę dla królika. 

Wracając do domu, wstępowaliśmy często po 

lody, których smak do dzisiaj pamiętam. To smak 

beztroski i radości czasu dziecięcego. Czasu 

pięknego, który zawdzięczam moim Dziadkom. 

(...)

Laura Barszczewicz 2019 

W imieniu grupy Aktywnych Seniorów 

zapraszamy polskich pacjentów do 

“częstowania” się książkami, a polską 

społeczność zachęcamy do wstawienia 

kilku książek od czasu do czasu na 

biblioteczne półki :)

Biblioteczka dla pacjentów 

z polskojęzycznymi książkami znajduje 

się na drugim piętrze w Mercy University 

Hospital.
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5 Edycja Festiwalu PolskaÉire: trwała w dniach 1 - 16 czerwca br. w IRL i 5-7 lipca br. w Polsce (w Rudzie Śląskiej), 

zaangażowała ponad 50 lokalnych organizacji w całej Irlandii do realizacji 151 polsko-irlandzkich przedsięwzięć 

m.in. o charakterze sportowym, rodzinnym, kulturalnym, biznesowym, naukowym. W 27 miejscowościach 

w Irlandii i Rudzie Śląskiej (w PL) odbyły się przedsięwzięcia sportowe dla dorosłych i dzieci, takie jak bieg II Bieg Polsko-

Irlandzkiej przyjaźni na 5 km w Swords, Parkrun w Limerick i Waterford, zawody pływackie o puchar PolskaÉire 2019, 

międzynarodowy turniej w piłkę nożną PolskaÉire Cup 2019 dla dzieci do lat 12. Regionalne turnieje PolskaÉire Cup 

zostały rozegrane w dniach od 25 maja do 15 czerwca br. i odbyły się w 7 miastach w całej Irlandii (Dublin, Kilkenny, 

Galway, Limerick, Longford, Waterford, Carlow). Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek wzięli udział w finałowym 

turnieju PolskaÉire Cup, który został rozegrany w Dublinie na zakończenie festiwalu (tj. 16.06). Tegoroczny program był 

bogaty w wydarzenia artystyczne i historyczne, pokazy, projekcje filmowe, wydarzenia muzyczne, teatralne, wykłady 

i warsztaty prezentujące kulturę polską i irlandzką w całej Irlandii. Nie zabrakło przedsięwzięć rodzinnych, w których 

organizację były zaangażowane polonijne szkoły, pikników o charakterze charytatywnym, a także przedsięwzięć 

biznesowych mających na celu wzmocnienie networkingu między polskimi a irlandzkimi przedsiębiorcami w Irlandii.

W obchody tegorocznej edycji PolskaEire 
Festival było zaangażowanych wiele 
organizacji i stowarzyszeń: ABC-EDU 
Polska Biblioteka, ABC Polska Szkoła 
Popołudniowa, Centrum Together 
Razem, ZHP Irlandia. Rolę lidera objęło 
stowarzyszenie MyCork. W ramach festiwalu 
odbyło się wiele wspaniałych mniejszych 
i większych imprez. Organizatorzy 
zadbali, by każdy znalazł coś dla siebie. 
Wszystko po to, by promować przyjaźń 
polsko-irlandzką w County Cork. 
 
E.I.
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okazał się też pokaz walki, 

zaprezentowany przez 

grupę Słowian i Wikingów 

- Ulfhednar Hird oraz pokaz 

ognia wykonany przez 

grupę Flow4Show. Miłym 

dodatkiem był pokaz rytuału 

Nocy Kupały zaprezentowany 

 

Wydarzenie to zgromadziło wiele ciekawych zespołów 

tanecznych, muzycznych, historycznych, a także wielu 

artystów malarzy, rzeźbiarzy i rękodzielników. Wystąpili 

Inisowiacy - Polski Zespół Folklorystyczny, Amdie - 

Meksykanski Zespół Taneczny, Aatma - Indyjski Zespół 

Taneczny, był też taniec brzucha zaprezentowany 

przez Fatmę - profesjonalną turecką tancerkę oraz 

pokazy Łotewskich tańców tradycyjnych w wykonaniu 

- TDK Karbunkulis. Tego dnia na scenie festiwalu 

zadebiutowały dwa zespoły muzyczne - Expect Delays 

zespół rockowy z West Cork oraz The Different - zespół 

polski rockowy z Galway. Zapierający dech w piersiach 

fot. Beata Baranowska
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przez grupę Bractwo Starego 

Dębu wraz z Ulfhednar Hird. 

Na gości czekały kiełbaski 

z grilla oraz tradycyjne 

potrawy polskie i łotewskie 

(przygotowane przez Bantry/ 

West Cork Polonia oraz 

reprezentację łotewskiej 

Ambasady). Jego Ekscelencja 

ambasador Janis Silis wziął 

udział w wydarzeniu ubrany 

w tradycyjny strój z Rygi. 

Atrakcją była też wystawa 

polskich strojów ludowych 

przygotowana przez zespól 

Inisowiacy. Wydarzenie to, 

organizowane przez Bantry 

Development & Tourism 

Association, West Cork 

Development Partnership, 

Bantry/West Cork Polonia jako 

wydarzenie towarzyszące 

Festiwalowi Polska –Eire, 

cieszy się corocznie ogromną 

popularnością.
fot. Beata Baranowska
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KALENDARZ POLSKICH 
IMPREZ W CORK

 17 sierpnia AKUSTYCZNI 

SHANTIES

 30 sierpnia Babiniec w 

Cork 

 19 września Farben 

Lehre i Analogs

 28 września KULT 

 13 października 

DEZERTER

 25 października Adam 

Van Bendler

 03 listopada Stand- Up 

Comedy Night Cork 

 09 listopada Piersi

 30 listopada Mikromusic 

https://www.trd.fm/monika-szurkus-urbanska-bohaterka-w-limerick/

https://kierunekirlandia.eu/artykul/5524/energooszczedny-wiezowiec-powstanie-w-centrum-cork

https://wirlandii.pl/2019/07/dwie-trzecie-kierowcow-przekraczajacych-predkosc-nie-dostaje-punktow-karnych/
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Nasza strona www.together-razem.org

Polub nas na Facebooku www.facebook.com/together.razem 

Śledź nas na Twitterze @TogetherRazem i Instagramie Togetherazem

JESTEŚMY TOGETHER! JESTEŚMY RAZEM!

U
CZ

YM
Y

PROMUJEMY INTEGRACJĘ

D
O
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A
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ZA

M
Y

WSPIERAMY

Zarejestrowani w Urzędzie Rejestracji Charity: 20075125 
Zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym: CHY19216

Zarejestrowani w Rejestrze Firm: 517942

Centrum Together - Razem

Unit 2A, Kilnap Business Park

Mallow Rd, Blackpool, Cork

+353 21 4395588  

info@together-razem.org

Centrum Together - Razem
organizacja pożytku publicznego założona w roku 2006

Promocja integracji

 

 
 

Zdrowie psychiczne 

 
 

 

 
    zdrowie psychiczne 

Psychoterapia po polsku, Kursy języka angielskiego, Tłumaczenia, Porady Socjalne i Prawne, 

Szkoła polska  dla dzieci - Akademia Razem

Edukacja 

 
    Akademii Razem

 

Poradnictwo socjalne i prawne

 

 

Działamy w czterech obszarach:
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