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Okładka:
Zdjęcie wykonane 
w trakcie uroczystości 
w Urzędzie Miasta w Cork.
Fotograf Marcin Lewandowski 
soundofphotography.com
Na zdjęciu uczennica szkoły 
Akademia Razem w Clonakilty 
Iga Frącek

W Państwa ręce trafia numer specjalny kwartalnika “Po Polsku” wydany z okazji 

101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z okazji tego święta na 

całym świecie odbyło się wiele wystaw, koncertów, konferencji i innych ważnych 

wydarzeń.  Nie zabrakło ich również w Cork. Z okazji naszego święta budynek 

Urzędu Miasta został oświetlony w kolorach biało czerwonych a przed budynkiem 

powiewały polskie flagi. 

11 listopad wyzwala w nas patriotyczne nastroje. To okres, w którym z radością 

obchodzimy kolejne rocznice odzyskania wolności i niepodległości po 123 latach 

niewoli. Myślimy wówczas o Polsce, rodakach w kraju i za granicą. Kim jesteśmy 

i co robimy, by przekazać nasze tradycje kolejnym pokoleniom? Czy aplikowanie 

o kolejne obywatelstwo to brak patriotyzmu czy raczej otwarcie na nowe? 

Na świecie „Jest nas 60 milionów” - sześciesiąt milionów osób połączonych polską 

tożsamością narodową. Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Ludzi 

z różnych zakątków świata, których łączy Polska. Dzięki wsparciu polonijnych 

mediów i nowym technologiom możemy się poznać i wspólnie budować pozyty-

wny wizerunek naszego kraju.

To Wasz kwartalnik, pisany dla Was i przez Was. 
Jesteśmy ciekawi Waszych sugestii, czekamy na 
Wasze opinie. Zapraszamy do współpracy, do   

  współtworzenia kolejnego numeru.

Ewa Ikwanty

Drodzy Czytelnicy,

Fot: Piotr B-w



M
A

G
A

Z
Y

N
P

O
LO

N
IJN

Y
  Z

 c
o

R
K

4

“Naturalizacja jest to 
nadanie cudzoziemcowi 
obywatelstwa państwa, 
na terytorium którego się 
osiedlił.” 
(źródło wikipedia.pl)

Naturalizacja najczęściej dotyczy 
imigrantów przybywających 
z przyczyn  ekonomicznych, ale 
także uchodźców uciekających 
ze swojego kraju w obawie 
przed prześladowaniem oraz 
współmałżonków w związku, 
w którym jedna ze stron jest 
cudzoziemcem. Naturalizacja jest 
dobrowolna, a proces naturalizacyjny 
wszczynany na wniosek osoby 
zainteresowanej uzyskaniem 
obywatelstwa.” Naturalizacja 
następuje na podstawie zgody 
uprawnionego organu państwa po 
spełnieniu określonych przez to 
państwo wymogów.

Aby starać się o irlandzkie obywa-
telstwo, należy spełnić pewne ściśle 
określone przez irlandzkie prawo 
warunki. Warunki zależą od podstawy 
prawnej na podstawie, której 
aplikujący stara się o obywatelstwo. 
Jednak podstawowym wymogiem 
dla wszystkich aplikujących jest 
zapewnienie o zamiarze pozostania 
w Irlandii na stałe oraz złożenie 
deklaracji o lojalności i wierności 
wobec swojej nowej ojczyzny.

Formularze zgłoszeniowe 
(Form 8 dla osoby dorosłej, Form 9 
dla dziecka) są dostępne na stronie 
internetowej Irish Naturalisation and 
Immigration Service: 

www.inis.gov.ie. 

Do formularza należy dołączyć 
wymagane dokumenty oraz dowód 
wpłaty kwoty 175 euro (dokonanej 
w urzędzie pocztowym). Decyzję 
w sprawie przyznania obywatelstwa 
irlandzkiego podejmuje Minister 
Sprawiedliwości i Równości.

Jak wiele obywatelstw 
możesz tak naprawdę 
posiadać?
Irlandzkie prawo nie ogranicza liczby 
obywatelstw, które możesz posiadać. 
Istnieją jednak pewne praktyczne 
ograniczenia, co do ilości obywa-
telstw, które większość ludzi może 
otrzymać. Wynika to z faktu, że wiele 
krajów nie dopuszcza posiadania 
podwójnego obywatelstwa, lub  
(tak jak Polska) zezwala na posiadanie 
jedynie dwóch obywatelstw.

Naturalizacja w świetle 
irlandzkiego prawa
Naturalizacja: co to jest?
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Czy obywatelstwo przez 
naturalizację można stracić? 
Niestety, tak. Przede wszystkim możesz 
stracić obywatelstwo, jeśli się okaże, że 
podczas aplikowania o paszport poświadczyłeś 
nieprawdę. Utrata obywatelstwa może nastąpić 
również w przypadku, gdy nie wypełnisz 
swojego obowiązku wierności wobec 
państwa, gdy jesteś obywatelem państwa, 
które jest w stanie wojny z Irlandią lub jeśli 
żyjesz poza Irlandią przez ponad 7 lat. Należy 
pamiętać, że podstawą nadania obywatelstwa 
irlandzkiego jest deklaracja zamieszkiwania 
na stałe na Zielonej Wyspie. Zatem regularne 
wyjazdy na dłuższy okres lub staranie o kolejne 
obywatelstwo, może spowodować odebranie 
obywatelstwa irlandzkiego. Jeśli istnieje ryzyko 
cofnięcia obywatelstwa, Irlandia ma obowiązek 
poinformować o tym fakcie na piśmie, 
ponieważ jest możliwość odwołania się od tej 
decyzji. 

Czy muszę poinformować 
obydwa kraje o otrzymaniu 
podwójnego obywatelstwa? 
Wiele zależy od okoliczności. Ponieważ Polska 
dopuszcza posiadanie podwójnego obywa-
telstwa, generalnie nie ma takiej konieczności. 
Niemniej jednak prawo dotyczące 
obywatelstwa jest złożone i zależy również 
od indywidualnych okoliczności. Warto 
zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej 
przed podjęciem poważnych kroków. “ Obywatel polski może posiadać obywatelstwo 

innych państw, jeżeli od władz tych państw to 
obywatelstwo otrzymał. Dopóki jednak obywatel 
polski nie utracił obywatelstwa polskiego, w Polsce 
nie może być traktowany jako cudzoziemiec, czyli 
np. nie może korzystać na terenie Polski z opieki 
konsularnej Konsulatu kraju obcego, którego 
obywatelstwo również posiada. Osoba taka powinna 
przekraczać granicę RP, okazując polski dokument 
podróży, czyli polski paszport lub dowód osobisty, 
i posługiwać się nim w kraju”. 

Informacja ze strony Konsulatu RP w Irlandii.

Sylwia.

Rodzimy się w zupełnie przypadkowych miejscach i nigdy 

nie mogłam zrozumieć dlaczego dla wielu ludzi taka 

przypadkowość może zdecydować o ich przywiązaniu do 

takiego czy innego kraju...

Moja droga do “irlandzkości” zaczęła się w 1984 roku kiedy 

po raz pierwszy usłyszałam “Unforgettable Fire” U2. Potem 

zaczęła się wędrówka po irlandzkiej kulturze: Enya, Clannad, 

Neil Jordan, Daniel Day-Lewis, Stephen Rae, Riverdance... 

Banał? Być może, ale nic na to nie poradze. Wiedziałam, że 

tutaj chcę mieszkać, pracować, rozwijać się. Z Polską więzi 

specjalnych nie potrafiłam zbudować. A przyjaciół można 

odwiedzać, można też znaleźć nowych.

Tak więc po przystąpieniu Polski do Unii, jak tylko skończył 

się rok szkolny, spakowałam walizkę. Za sobą zostawiłam 

pełny etat w liceum, mieszkanie, samochód... i dotarłam 

tutaj. West Cork jest magiczny, bajecznie piękny, cudownie 

daleko i jednocześnie blisko od reszty świata. Tu czuję, że 

jestem u siebie. Obywatelstwo było jedynie naturalnym 

zwieńczeniem wszystkiego. To honor i przywilej - być 

Irlandką.

Ile osób tak naprawde mi wierzyło, kiedy w 1984 mówiłam 

kim będę i gdzie chcę mieszkać?
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Centrum Together - Razem 
udziela asysty przy wypełnianiu 
wniosków o obywatelstwo 
irlandzkie. 

Zadzwoń do nas w godzinach 
pracy biura: tel 0214395588  
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II Światowe Forum 
Mediów Polonijnych 

II Światowe Forum Mediów Polonijnych zostało zorga-
nizowane w Krakowie przez Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska, Szwedzkie zrzeszenia Organizacji Polonijnych 
i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych. 

Od 2014 roku w ramach Europejskiego Forum, a od 
2018 Światowego Forum dziennikarze polonijni mają 
możliwość corocznych spotkań w coraz to liczniejszym 
gronie. Tegoroczne forum odbyło się w dniach od 26 
do 29 września. Udział w nim wzięło 63 dziennikarzy 
z 31 krajów. Redakcję naszego czasopisma  
reprezentowała redaktor naczelna Ewa Ikwanty. 

“Ideą II Forum Mediów Polonijnych jest wypracow-
anie pozytywnych i trwałych relacji między mediami 
polonijnymi a polskimi w myśl hasła “Łączy nas  
Polska” mówił w trakcie inauguracji Dariusz Piotr 
Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Na każdym ze zjazdów dziennikarzy oprócz dzielenia się 
posiadaną wiedzą, ważnym aspektem są liczne wykłady, 
treningi i praca w terenie pod okiem fachowców. Wszyst-
ko po to, by w przyszłości wykorzystywać nowe trendy 
i nowoczesne narzędzia komunikacyjne tak, by wspólnie 
budować pozytywny wizerunek Polski oraz Polaków 
w kraju i za granicą.  Nowoczesne media polonijne są 
także istotnym elementem integracji Polonii i krzewienia 

polskiej tożsamości na emigracji. Dzięki nowoczesnym 
technologiom jesteśmy w stanie stworzyć globalną sieć 
informacyjną. W ten sposób integrujemy Polonię z całego 
świata, która pomimo pojawiających się różnic ma 
przecież ze sobą wiele wspólnego. 

W trakcie zjazdu uczestnikom została zaprezen-
towana nowa kampania społeczna “Jest nas 60 milionów”. 
Marszałek Karczewski w swoim liście skierowanym do 
obecnych na forum, podkreślił jej znaczenie. Wyraził 
również nadzieję, że polonijni dziennikarze włączą się 
w jej realizację. 

Fot: Polonijna Agencja Informacyjna

Fot: Polonijna Agencja Informacyjna

WYDARZENIA
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Kampania społeczna „Jest nas 
60 milionów” ma na celu budowanie 
milionowej wspólnoty Polaków 
rozsianych na całym świecie. Jej 
głównym założeniem jest szerzenie 
wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy 
w kraju oraz wiedzy o Polsce 
w środowiskach polonijnych, a przede 
wszystkim budowanie świadomości 
globalnej wspólnoty Polaków. 
60 milionów to według statystyk liczba 
osób na całym świecie połączonych 
polską tożsamością narodową. 
Polaków mieszkających w kraju i za 
granicą, których łączy Polska. 

Porozumienie dotyczące realizacji 
kampanii podpisał ówczesny Marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski, a także 
minister Kancelarii Prezydenta Adam 
Kwiatkowski, przewodniczący Rady 
Mediów Narodowych Krzysztof 
Czabański oraz prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Dariusz Piotr 
Bonisławski. Sygnatariuszami doku-
mentu byli również przedstawiciele 
patronów medialnych m.in. prezes 
Polskiej Agencji Prasowej Wojciech 
Surmacz, prezes Polskiego Radia 
Andrzej Rogoyski i prezes Telewizji 
Polskiej Jacek Kurski.

Jest nas 60 milionów
Fot: pixabay.com

Podobno na świecie nie 
ma ani jednego państwa, 
w którym nie mieszka-
liby Polacy. Nasi rodacy 
mieszkają nawet w tak 
egzotycznych krajach, 
jak Mongolia, Kambodża, 
Malediwy, Botswana czy 
Sri lanka.
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Paulina Winiarczyk: Jak to się 
stało, że zaangażowałaś się 
w działalność ZHP w Irlandii?
Maja Skowron: W Polsce działałam 
w harcerstwie przez 9 lat. Moją pasją 
były zuchy, dlatego też założyłam 
gromadę zuchową. Potem jednak 
przyszły studia i harcerstwo stało 
się jedynie bardzo przyjemnym 
wspomnieniem. I nagle, w czerwcu 
2013, dostałam wiadomość że jedna 
z moich koleżanek - instruktorek 
jest ciężko chora i potrzebuje 
przeszczepu płuc od żywego dawcy. 
Mieliśmy 10 dni, żeby zebrać dla 
druhny Justyny 150 tysięcy euro. 
Pomyślałam – kto pomoże harcerce 
lepiej niż inni harcerze? Nawiązałam 
kontakt z ówczesnym drużynowym 
i założycielem drużyny harcerskiej 
w Cork, phm. Pawłem Augustynem, 
z prośbą o wsparcie. Podczas naszych 
rozmów druh Paweł zapytał o moją 
harcerską historię, a kiedy usłyszał, 
że mam wiedzę i doświadczenie 
w prowadzeniu zuchów, wykrzyknął 
„to załóż w Cork gromadę, bo nie 
mamy!”. Reszta już się jakoś potoczyła.
Paulina Winiarczyk: 
Co zyskujesz dzięki harcerstwu?
Maja Skowron: Ojej, to trudne 
pytanie. Wielu ludziom wydaje się, 
że w harcerstwie jest jak w innych 
zajęciach pozaszkolnych, że 

prowadzący dostają za swoje wysiłki 
pieniądze. Nic bardziej mylnego. 
Oprócz kosztów finansowych my, 
kadra, poświęcamy mnóstwo czasu 
i energii na przygotowanie zbiórek, 
na organizowanie wyjazdów dla 
dzieci, szkoleń dla początkującej 
kadry i innych inicjatyw harcerskich. 
Dlaczego w takim razie od tylu lat 
to robię? Bo to kocham. Proste. 
Harcerstwo to mój sposób na życie. 
Co zyskuję? Coraz więcej siwych 
włosów (śmiech). Przede wszystkim 
niesamowitą satysfakcję ze swoich 
działań. Kiedy widzę, że moja dawna 
zuchna staje się harcerką na coraz 
wyższych funkcjach. Dumę i radość, 
gdy widzę taki tłum, jak ostatnio 
podczas celebracji Narodowego 
Święta Niepodległości. Szerokie 
grono znajomych, bo to ubarwia 
życie i daje bezcenne wsparcie 
w trudniejszych chwilach. 
Paulina Winiarczyk: Z jakimi 
wyzwaniami i problemami się 
borykasz?
Maja Skowron: Naszym największym 
problemem jest brak własnej 
harcówki – miejsca, w którym 
moglibyśmy powiesić swoje symbole 
czy pamiątki, aby stworzyć naprawdę 
fajną atmosferę. Dlatego zaczęłam już 
przy współudziale innych polskich 
organizacji rozmowy z Urzędem 
Miasta Cork o wsparcie w utworzeniu 
Polskiego Domu Kultury. Na szczęście 
przygarnęła nas pod swoje skrzydła 
ABC EDU Polska Biblioteka w Cork, 
więc mimo, że trochę nam tam 

ciasno, to jesteśmy otoczeni polskimi 
książkami i symbolami. Największym 
jednak wyzwaniem, jakie przed 
nami stoi, to zdobycie nowej kadry. 
Wielu ludzi dopytuje o gromadę 
zuchową, która mogłaby spotykać 
się w Cork (obecnie zbiórki zuchy 
mają w Carrigaline), oraz o gromadkę 
skrzatową dla dzieci w wieku 4-7 lat. 
A my nie jesteśmy w stanie robić 
wszystkiego na raz. Ludzie myślą, 
że żeby zostać kadrą, trzeba mieć 
doświadczenie harcerskie, stopnie 
instruktorskie i wiedzę. Nic bardziej 
mylnego – Hufiec ZHP w Irlandii 
organizuje odpowiednie szkolenia 
i umożliwia wkroczenie na harcerską 
ścieżkę każdemu, kto ma trochę 
czasu i dużo chęci. A im więcej nas 
będzie, tym łatwiejsze będą nasze 
obowiązki, bo przecież w grupie siła.

Wywiad 
z Mają Skowron

ROZMOWA

ZHP Cork poszukuje osób 
dorosłych, które chciałyby 
się zaangażować w pracę 
harcerską. Dla osób bez 
doświadczenia harcerskiego 
organizujemy kursy i szkolenia 
– dla nas najważniejsze jest 
zaangażowanie i dobre chęci.

kontakt:info.cork@zhp.ie

Fot: Zdjęcie z archiwum ZHP Cork

w Cork 
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Harcerska Jesień

P olskie harcerstwo w Cork 
działa już od 2010 roku. 
Najpierw powstała drużyna 

harcerska, trzy lata później utwo-
rzono gromadę zuchową, a od 2014 
roku działa także patrol wędrowniczy. 
Jesień to dla nas bardzo intensywny 
czas pracy. Razem z początkiem 
roku szkolnego rozpoczynamy rok 
harcerski pełen zbiórek, kursów dla 
młodzieży i dorosłych, biwaków, 
zlotów oraz akcji, w które nasi wy-

chowankowie chcą się angażować. 
W tym roku zaczęliśmy rok harce-
rski biwakiem upamiętniającym 
80. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej. 1 września o 4:45 rano 
odbył się uroczysty Apel, a pamięć 
poległych uczciliśmy minutą ciszy. 
Potem 4-6 października w Portlick 
(Co. Westmeath) odbył się Harcerski 
Start Hufca ZHP w Irlandii. Dużo też 
się dzieje w Gromadzie Zuchowej 
„Poszukiwacze Przygód”. Gromada 
obchodziła niedawno swoje szóste 
urodziny, a zaraz po nich trzy zuchny 
zostały dopuszczone do „obrzędu 
przejścia” do drużyny harcerskiej. 
Jesień to dla nas także obchody 
11 listopada. Już od 2015 roku co 
roku składamy wieniec i zapalamy 
znicze pod Pomnikiem Ofiar I Wojny 
Światowej. Od 2016 roku wspo-
maga nas w tej akcji Stowarzysze-
nie Polonijne MyCork. Nasz Apel 
Niepodległościowy z roku na rok  
gromadzi coraz większą grupę 
Polaków chcących upamiętnić tak 
ważną dla naszego kraju i narodu 
rocznicę.

Jeśli chcesz, by Twoje 
dziecko dołączyło do 
ZHP Cork, 

skontaktuj się z nami poprzez 

profil Facebook „ZHP Cork”. 

Na rok 2019/2020 mamy już 

komplet dzieci w Drużynie 

Harcerskiej (10-15 lat) oraz 

w Gromadzie Zuchowej 

(7-10 lat). Są jeszcze miejsca 

w patrolu wędrowniczym 

(dla młodzieży powyżej 

15 roku życia), cały rok 

zbieramy też zapisy na rok 

harcerski 2020/2021 (do 

wszystkich trzech jednostek). 

Fot: Zdjęcie z archiwum ZHP Cork
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Połączył ich Sybir, gdzie Leonarda 
Lewandowska, buntowniczka 
pochodząca ze szlacheckiej rodziny, 
została zesłana za działalność 
antycarską. Poznali się przez 
wspólnych znajomych i bardzo 
szybko przypadli sobie do gustu. 
Wzajemna sympatia dała początek 
poważnemu związkowi. Żyli jak 
małżonkowie w poczuciu, że 
relację uda się zalegalizować kiedy 
powrócą z zesłania. Jednak sielankę 
przerwała rozłąka, kiedy wyrok 
Leonardy dobiegł końca. Nieco 
starsza od Józefa Olesia wróciła 
w rodzinne strony przyrzekając, 
iż będzie cierpliwie czekać na 
ukochanego. Pomimo dzielącej ich 
dużej odległości Leosia niezmiennie 
troszczyła się o Ziuka. W listach 
pisanych do niego dopytywała się 
z najdrobniejszymi szczegółami 
o życie codzienne, plany, zdrowie, 
jednocześnie żarliwie zapewniając 
o swym głębokim uczuciu. Józef 
bardzo szybko uświadomił sobie, 
że ogromnie brakuje mu nie tyle 

towarzystwa ukochanej “żony” co 
gosposi, o czym pisał bez ogródek. 
Z czasem zaczął też informować 
pogrążoną w tęsknocie wybrankę 
o swoich flirtach i romansach. 
Słomiana wdowa czytała z coraz 
większym zmartwieniem coraz to 
rzadsze i oschłe listy - kończące 
się „Do widzenia, może na zawsze, 
Ziu”. Młody Piłsudski po powrocie 
z Syberii oznajmił, już nie Leosieńce 
lecz szanownej pani Leonardzie, 
że miło byłoby wiedzieć, co u niej 
słychać, jednak nie zamierza się 
kłopotać i umawiać na spotkania 
w twarzą w twarz. Tym samym 
uznał związek za zakończony. Około 
roku 1901 Leonarda Lewandowska, 
niedoszła żona Józefa Piłsudskiego, 
popełniła samobójstwo. Być może 
do podjęcia tego kroku pchnęła ją 
informacja o ślubie Józefa z Marią 
Juszkiewiczową.

Kobiety Marszałka Polski, 
Józefa Piłsudskiego 
pseud. Ziuk
Damsko - męska strona medalu.

Józef Piłsudski to niewątpliwie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych postaci w historii 
Polski. Postać bez dwóch zdań nietuzinkowa. Polityk, przywódca państwa i wojskowy nagrodzony wieloma 
odznaczeniami. Pierś Piłsudskiego lśniła blaskiem zasług i chwały. Jednak każdy medal ma też drugą stronę. 
Oprócz pełnionych funkcji na rzecz ojczyzny był też mężczyzną, mężem i kochankiem. Ta strona medalu 
odbijała się blaskiem trzech nietuzinkowych kobiet…

OLESIA

zdjęcie archiwalne: Leonarda Lewandowska

HISTORIA
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Wczesnym latem 1899 roku Ziuk 
oznajmił swoim trzem braciom, że 
planuje ślub. 3 lipca Józef Klemens 
Piłsudski, kawaler urodzony 
w majątku Zułowie zawarł związek 
małżeński z Marią Kazimierą 
Juszkiewiczową z domu Kopolewską, 
“rozwiedzioną z winy męża, 
zamieszkałą w Łopach, urodzoną 
w Wilnie”. Świadkami podpisania tego 
małżeńskiego kontraktu było dwóch 
braci Józefa. Adam lat 29, pomocnik 
architekta i Jan lat 23, pracownik 
bankowy. Dlaczego kontraktu? Otóż 
dla Piłsudskiego małżeństwo to miało 
być politycznym interesem. Oficjalnie 
podwaliną decyzji o małżeństwie 
z Marią był czysty cynizm, taki ślub 
z wyrachowania. Na przykład umowa 
przewidywała, iż Pani Piłsudska 
będzie prowadzić gospodarstwo 
domowe. Co było jednoznaczne 

z pełną gotowością do sprzątania, 
gotowania i pilnowania, aby nie 
zabrakło czystych kalesonów. Maria 
była rozwiedzioną luteranką a to 
oznaczało, że żaden katolicki ksiądz 
nie udzieliłby jej ponownego ślubu 
i nie usankcjonował jej związku 
z członkiem Kościoła Rzymskiego. 
Aby sfinalizować małżeński kontrakt 
Piłsudski sam odrzucił wiarę i oficja-
lnie wystąpił z Kościoła, by przyjąć 
obrządek ewangelicko-augsburski. 
Patrząc na to przez pryzmat 
długich miesięcy przygotowań do 
małżeństwa wydaje się, że nie mogło 
chodzić tylko o pobudki wynikające 
z małżeństwa z rozsądku. Faktem 
jest, że emocje u mężczyzn u schyłku 
XIX wieku nie były w cenie. Cyniczna 
postawa Piłsudskiego wobec decyzji 
o zawarciu małżeństwa nie była dla 
ówczesnych niczym szczególnym. 
A może Ziuk nie chciał wyjść przed 
braćmi na ckliwego słabeusza 
przyznając się do jakichkolwiek uczuć 
w stosunku do Pięknej Pani?

Broda, wąsy i krzaczaste brwi nad 
głęboko osadzonymi oczami. 
Brak dwóch przednich zębów. 
Ziemista cera. Postura ogólnie mało 
imponująca. Te wszystkie fizyczne 
cechy nadawały Józefowi wygląd 
człowieka o wiele starszego niż był 
w rzeczywistości. Szorstki służbista. 
Fanatyk, który poza partią i polityką 
nie widział świata, a świat widział go 
właśnie takim. Poza jedną osobą. Poza 
23-letnią Aleksandrą Szczerbińską. 
Olka poznała Józefa Piłsudskiego 
będąc szefową partyjnych składów 
broni. Ich pierwsze spotkanie odbyło 
się w iście służbowej atmosferze. Nic 
nie zapowiadało, że ta znajomość 
przerodzi się z czasem w relację 
uczuciową. Jednak w czasie wspólnej 

podróży pociągiem do Zakopanego 
Aleksandra dostrzegła młodzieńczy 
śmiech Józefa i jego promieniującą 
zachwytem twarz, kiedy opowiadał 
o Syberii. Dostrzegła w nim 
pomimo drżącej lewej dłoni wdzięk 
i elegancję ruchów. W 1907 roku 
40 letni już Piłsudski oświadczył, że 
ją kocha… Olka nie mogła wyjść ze 
zdziwienia. Związała się z żonatym 
panem w średnim wieku. Jednak ona 
widziała go młodszym niż był. Dla 
niej zostawił Marię i po raz kolejny 
zdecydował się stanąć na ślubnym 
kobiercu.

,,

,,

PIĘKNA 
PANI

OLKA

Fot. Maria Kazimiera Juszkiewiczowa - wikipedia.org

zdjęcie archiwalne: Aleksandra Szczerbińska
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Czy w oczach Piłsudskiego obraz 
kobiet i ich roli w jego życiu miał 
sprowadzać się tylko i wyłącznie 
do prania, sprzątania i gotowania? 
Zdecydowanie tak było w przypadku 
Olesi, którą niedoświadczony jeszcze 
w relacjach damsko-męskich Józef 
potraktował przedmiotowo, 
wykorzystując jej uczucia. Inaczej 
już miała się sytuacja w przypadku 
kolejnych dwóch związków. Dla 
małżeństwa z Marią (która odrzuciła 
dla Piłsudskiego zaloty Romana 
Dmowskiego) po bardzo długich 
i intensywnych przygotowaniach 
Piłsudski przeszedł na inne wyznanie. 
Zaś dla związku z Aleksandrą 
rozwiódł się z żoną i wrócił do wyzna-
nia rzymsko-katolickiego. Czy takie 
decyzje mogły być spowodowane 
tylko i wyłącznie pragmatyzmem? 
“Poglądy Józefa Piłsudskiego na rolę 
i znaczenie kobiet w życiu mężczyzny 

i w życiu państwa ewoluowały. 
Marszalek przez lata namalował 
własny wizerunek kobiety. Był to 
obraz bez ram, stworzony na płótnie 
równości i partnerstwa. Obraz 
malowany kolorami kobiecej siły, 
odwagi, intelektualnej niezależności. 
Bo takie własnie kobiety współ-
tworzyły wolną Polskę. Takie kobiety 
wybierał na swoje życiowe partnerki 
sam marszałek”. 

28 listopada 1918 roku Dekretem 
Tymczasowego Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego ustalono termin 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
na 26 stycznia 1919 roku. Ogłoszona 
wówczas ordynacja wyborcza 
stanowiła, że „wyborcą do Sejmu 
jest każdy obywatel państwa bez 
różnicy płci, który do dnia ogłoszenia 
wyborów ukończył 21 lat”, a także 
„wybieralni do Sejmu są wszyscy 
obywatele(ki) państwa, posiadający 
czynne prawo wyborcze, niezależnie 
od miejsca zamieszkania, jak również 
wojskowi”. W ten sposób Polska za 
sprawą Józefa Piłsudskiego stała się 
jednym z pierwszych europejskich 
krajów, które wprowadziły bierne 
i czynne prawo wyborcze kobiet.  
Czy to przypadek? Nie sądzę!

REKLAMA
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SIMON URBANSKI
Commissioner for Oaths & Legal Executive

Pisemne Oświadczenia pod Przysięgą (Affidavits)
Deklaracje Ustawowe (Statutory Declarations)

Inne Dokumenty (Other Documents)

Usługi w Języku Polskim i Angielskim
Services in Polish and English

T: (086) 722 5055  |  E: commissioner.cork@gmail.com  |  W: www.simonurbanski.com

Akademia Razem - szkoła polonijna Centrum Together-Razem, która bardzo dynamicznie sie rozwija 
zaprasza nauczycieli do składania swoich ofert do współpracy.

Praca w charakterze nauczyciela języka polskiego i/lub edukacji wczesnoszkolnej i/lub z zakresu wiedzy 
o Polsce i społeczeństwie polskim (umowa o pracę – part-time lub service contract)

NAUCZYCIEL NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO.

Miejsce pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w różnych miejscach: w szkole St. Maries of the Isle, Bishops Street, Cork, 
w szkole Gaelscoil w Cobh, w szkole w Ballincolllig -Scoil Eoin, w Midleton w Educate Together 
Zakres zadań: 
1. Prowadzenie zajęć w zakresie języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i/ lub z zakresu wiedzy o Polsce.
2. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej.
3. Opracowywanie programów nauczania oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, gdyż każda lekcja musi być 
odpowiednio przygotowana i przeprowadzona.
4. Wykonywanie innych obowiązków wynikających z umowy o pracę w zakresie wykonywanej przez 
pracownika działalności.
5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z kierownikiem szkoły, gronem nauczycielskim oraz utrzymywania 
kontaktu z rodzicami swoich uczniów.

Wymagania niezbędne: 
1. Wykształcenie wyższe preferowane z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Umiejętności i doświadczenie w zakresie korzystania z edukacyjnych 
programów multimedialnych.
3. Empatia i radość z pracy z dziećmi
4. Gotowość do przemieszczania się między miastami w hrabstwie Cork
5. Gotowość udziału w procesie Garda Vetting. 

021 4395588  
razemakademy@together-razem.org

Artykuł powstał na podstawie książki 

”Kobiety w życiu Marszałka Piłsudskiego” 
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TO BE OR NOT
TO...BEE?

Kursy języka angielskiego na poziomach:
Podstawowy                                            
Średniozaawansowany                 

 
Kolejna tura rusza w Styczniu 2020!

Kursy są organizowane od Września 2019 do Czerwca 2020 w
trzech 12 tygodniowych blokach. Lekcje trwają 1,5 godziny,

zapewniamy wszelkie materiały dydaktyczne i szkoleniowe.
 

Koszt 12 tygodniowego kursu to tylko €120  (płatne z góry przed
rozpoczęciem kursu). 

 Zapisy oraz szczegółowe informacje:  a.wozniak@together-razem.org
tel. 021 439 5588  oraz osobiście w biurze Together Razem Centre

Let's go!

REKLAMA
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F undraising - pozy-
skiwanie pieniędzy 
od sponsorów 

i zbieranie datków od osób 
prywatnych na działalność 
fundacji i stowarzyszeń nieko-
mercyjnych (za: Słownikiem 
Języka Polskiego Polskiego 
Wydawnictwa Narodowego 
on-line). Definicja słownikowa 
zdecydowanie nie wyczer-
puje pełnego znaczenia słowa 
„fundraising”. Jak wskazuje 
przytoczona powyżej definicja, 
fundraising istotnie polega 
na zdobywaniu przez orga-
nizacje pozarządowe kapitału 
w sposób planowy, etyczny 
i profesjonalny. Celem tego 
działania jest budowanie 
trwałych relacji z darczyńcami 
oraz skuteczne wypełnianie 
zadań danej organizacji. 
Fundraising to również strate-
gia działania organizacji, to 
ciężka praca wielu osób oparta 
na dużej dozie spokoju, cierpliwości, systematyczności. 
Tak naprawdę działania określane dziś mianem fundrais-
ingu znane są ludzkości od wieków i mają swoje źródło 
w wykształceniu się społecznej wrażliwości. Fundraising 
nie musi być działalnością stałą - może być to jednora-
zowa akcja na rzecz wybranej organizacji. Wspaniale kiedy 
zgłaszają się do nas ludzie, którzy wspierają misję orga-
nizacji i jak np. polsko-irlandzka para Aneta i Adam. Wzięli 
udział w biegu Rebel Run. Zabawę połączyli z finansowym 
wsparciem Centrum Together-Razem. Bardzo dziękujemy 
i gratulujemy.

Niezwykle istotne, aby wspierać finansowo organizacje 
działające na rzecz Polaków i prowadzone przez Polaków 
np, szkoły polonijne, biblioteki, stowarzyszenia, grupy 
taneczne, formalne grupy samopomocowe i inne. Te 
grupy jak i większość w Irlandii wbrew powszechnemu 
stereotypowemu myśleniu nie mają stałych źródeł 
finansowania. Aby się utrzymać i działać potrzebują 
wsparcia. Fundraising w Irlandii jest bardzo popularny, 
więc podpatrując, jak to robią nasi przyjaciele Irlandczycy, 
wspierajmy rozsądnie !!! 

zdjęcia z archiwum prywatnego p. Anety i Adama

Tajemnicze słowo 
„Fundraising”
– co oznacza i dlaczego 
 warto je polubić...

au
to

r: 
 N

at
al

ia
 S

uś
la

k 



p
o 

P
ol

sk
u 

 • 
 “R

az
em

 d
la

 N
ie

po
dl

eg
łe

j” 
 2

0
19

15

Wedle oficjalnych statystyk w Irlandii 
mieszka 122,500 Polaków ale tylko 1123 jest 
zarejestrowanych jako krwiodawcy. Polonia to 
największa mniejszość w Irlandii. Nasz pozytywny 
wpływ na to, co się dzieje w Irlandii jest odczu-
walny na wielu płaszczyznach. Tutaj pracujemy, 
płacimy podatki i angażujemy się w lokalne akcje 
społecznościowe. Czemu zatem nie oddawać krwi? 
Bycie dawcą krwi demonstruje przynależność do 
grupy, a przede wszystkim ma realny wpływ na 
życie drugiej osoby.

Teresa Buczkowska, Koordynator ds. Integracji, Immigrant Council 
of Ireland podkreśla: “Można powiedzieć, że Polacy mają we krwi 
oddawanie krwi. Byłam honorowym krwiodawcą w Polsce, więc 
kiedy przeprowadziłam się do Irlandii, chciałam to robić dalej. 
Regularne oddawanie krwi jest bardzo ważnym elementem 
mojej tożsamości i jestem dumna z tego, że setki Polaków 
mieszkających w Irlandii robią podobnie - to świetny sposób na 
podkreślenie, że jest się członkiem tego społeczeństwa.” 

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub umówić spotkanie, 
należy skontaktować się bezpośrednio ze stacją krwiodawstwa – 
numer telefonu 021 4807 400 * * 

Poniedziałek:  3:30pm -  7:30pm (nieczynne w Bank Holiday) 
Wtorek:   3:30pm -  7:30pm 
Sroda:   11:30am -  2:30pm 
Czwartek:  3:30pm  -  7:30pm

Więcej na stronie 
https://www.giveblood.ie/Community-Support/Campaigns/
Bloody-Foreigners/

Zostań 
 dawcą!

Wymagania: 

Darczyńcy muszą znać angielski. Nie 
dopuszcza się sytuacji, by ktoś inny 
interpretował lub odpowiadał na pyta-
nia w  twoim imieniu w  punkcie krwio-
dawstwa. Wynika to z  tego, że musisz 
samodzielnie nie tylko rozumieć pyta-
nia, które są zawarte w kwestionariuszu 
dotyczącym zdrowia i  stylu życia, ale 
również zapoznać się z  informacjami 
na temat „konsekwencji” związanych 
z oddaniem krwi.
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zdjecia z archiwum Centrum Together Razem
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A może wolontariat?

Wolontariat może być uzupełnieniem aktywności 
zawodowej lub szansą na zdobycie doświadczenia 
i możliwością zmiany ścieżki zawodowej. Niezależnie 
od motywów to okazja do dzielenia się tym, 
co mamy. Mogą to być wiedza, umiejętności, 
a czasem po prostu dobre chęci. Wolontariat może 
przyjmować wiele form i napewno każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Najistotniejszym aspektem 
jest bezinteresowne działanie na rzecz drugiej osoby. 
Nowe doświadczenia pozwalają szerzej spojrzeć na 
to, co robimy i kim jesteśmy.

Jeżeli myślisz 
o rozpoczęciu przygody 
z wolontariatem, zapytaj 
o szczegóły w Cork
Volunteer Centre.

13 North Main St, Cork

Poniedziałek - Piątek 9-5
Każdego dnia przerwa od 1 do 2

+353 21 4251572
info@volunteercork.ie

Wolontariat to działanie pro bono. Działający nie otrzymują za swoją aktywność
wynagrodzenia. Mimo to popularność wolontariatu stale rośnie, dlaczego?
Najprawdopodobniej dlatego, że pomaganie staje się wartością samą w sobie.

Terapia po polsku 
w Cork w Poradni U-Clinic

W Poradni U-Clinic w Centrum Together-Razem prowadzimy zintegrowane usługi terapeutyczne 
dla Polaków:

Usługi dostępne dla polskich
i wschodnio-europejskich migrantów.

www.uclinic.info

Together-Razem Centre, Unit 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork 021 4395588 / uclinic@together-razem.org

Projekt wspierany finansowo
przez HSE Drug & Alcohol Services

Poradnia U-Clinic jest projektem
Centrum Together-Razem

psychoterapię indywidualną, grupową terapię par i małżeństw
psychoterapię uzależnienia 
i współuzależnienia, DDA
detoksykacyjną akupunkturę ucha 
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“Dawanie samo w sobie jest doskonałą 

radością. Lecz dając nie może nie 

zrodzić czegoś w drugim człowieku, 

a to, co zrodzone, otrzymuje w zamian 

od obdarzonego; dając szczerze, musi 

także odbierać. Dając sprawiamy, 

że drugi człowiek staje się również 

ofiarodawcą i że teraz wspólnie 

dzielimy radość z tego, co powstało.”

W życiu doświadczamy różnych 
trudnych sytuacji. Każdy z nas 
posiada zdolności, które pozwalają 
sobie z nimi radzić czy im się 
przeciwstawiać. Zdarzają się jednak 

w naszym życiu takie sytuacje, które 
przerastają nasze możliwości. Mimo 
wsparcia najbliższych nie możemy 
sobie poradzić z emocjonalnym 
bałaganem, czujemy, że doszliśmy 
do momentu, kiedy nie wiemy, co 
dalej robić, w którą stronę podążyć. 
W poszukiwaniu osiągnięcia 
równowagi i spokoju często sięgamy 
po środki farmakologiczne. Przynoszą 
one szybką ulgę, niestety trzeba 
mieć świadomość, że zaleczają one 
tylko objawy. Nie są pomocne przy 
zrozumieniu przyczyny problemów. 
Nie prowadzą również do nauki 
nowych sposobów radzenia sobie 

z napięciem, czy też napotkanymi 
trudnościami. Reasumując, leki 
redukują objawy, ale nie rozwiązują 
przyczyn problemów. Jak w radzeniu 
sobie z trudnościami może pomóc 
psychoterapia? Spotkanie z terapeutą 
nie opiera się na wskazaniu przez 
niego gotowych rozwiązań. 
Psychoterapia to „leczenie rozmową”. 
Rozmową, która pomaga uświadomić 
sobie, z czego wynikają aktualne 
problemy, dostrzec powtarzające 
się schematy myślenia, zachowania 
czy utrudniające życie przekonania. 
Następnie pomaga zastanowić 
się, czy chcemy je zmieniać. 
Podczas spotkań terapeutycznych 
zyskujemy nową wiedzę na swój 
temat. Odkrywanie nieznanych do 
tej pory treści na swój temat daje 
możliwość lepszego zrozumienia 
swojego zachowania. To wszystko 
tworzy naszą nową jakość i nowe 
dla nas możliwości. Podczas spotkań 
terapeutycznych zmianie ulegają 
wadliwe postawy czy przekonania, 
nieadekwatne wartościowanie 
zdarzeń, wzorce reakcji emocjo-
nalnych i komunikowania interper-
sonalnego a także wyuczone nawyki 
i wzorce zachowania. W atmosferze 
bezpieczeństwa i zaufania możemy 
podzielić się tym, co dla nas trudne. 
Zwierzyć się że skrywanych myśli 
i pragnień. Dotychczas skrywane 
emocje znajdują możliwość ujścia, co 
przynosi ulgę i chęć dalszej pracy nad 
sobą. Znajdując akceptację, zrozu-
mienie dla naszych zachowań, uczuć 
odnajdujemy własną siłę i poczucie 
wpływania na rzeczywistość. Stajemy 
się wewnętrznie bogatsi, głodni 
i chętni zmian.

Psychoterapia 
Czy to działa?

“ Najważniejszą dziedziną, w której człowiek może 
coś dać drugiemu człowiekowi, nie jest sfera 
rzeczy materialnych, lecz ściśle ludzkich. Co daje 
jeden człowiek drugiemu? Daje siebie, to, co 
jest w nim najcenniejsze, daje swoje życie. Nie 
musi to oczywiście oznaczać, że poświęca swoje 
życie dla drugiego człowieka, lecz że daje mu 
to, co jest w nim żywe; daje swoją radość, swoje 
zainteresowanie, zrozumienie, swoją wiedzę, humor 
i swój smutek. W ten sposób, dając ułamek siebie, 
wzbogaca drugiego człowieka.”

Erich Fromm 
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Projekty Centrum Together Razem



Fot. Marcin Lewandowski
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Razem dla Niepodległej
11 listopada w Europie zachodniej obchodzi się 
Dzień Pamięci ofiar Pierwszej Wojny Światowej. 
To czas refleksji nad tragedią wojny i ceny, jaką 
zapłacili żołnierze walczący o pokój. My, Polacy, 
tego dnia zwracamy jednak większą uwagę na 
aspekt odzyskania politycznej niezależności 
naszego państwa. W tym szczególnym czasie 
w całej Irlandii odbyło się wiele uroczystości 
podkreślających, że wciąż pamiętamy jaką 
cenę musieli zapłacić nasi przodkowie 
w walce o wolność. Obchody upamiętniające 
odzyskanie przez Polskę niepodległości stały 
się w Cork okazją do ukazania historii, tradycji 
i kultury w szerszym znaczeniu. W tygodniach 
poprzedzających uroczystości słowa wsparcia 
i pamięci popłynęły z kancelarii Senatu RP, 
od przewodniczącej Komisji ds Łączności 
z Polakami Pani Janiny Sagatowskiej, od Pana 
Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz 
z Kancelarii Prezydenta RP od ministra Adama 
Kwiatkowskiego.

Kalendarium Imprez
 
W piątek 8 listopada 
Centrum Together-Razem wraz z Urzędem Miasta w Cork przy 
wsparciu Ambasady RP w Dublinie przygotowało Dzień Polski. 
U roczystości rozpoczęły się od wizyty w gabinecie u pierwszego 
obywatela Cork, którym jest Lord Mayor. Delegacji, w skład której 
wchodzili liderzy polskiej społeczności z różnych organizacji 

Fot. Marcin Lewandowski

Fot. Marcin Lewandowski

Co słychać u Polonii? 
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W uroczystości uczestniczyła Ambasador Anna Sochańska oraz przedstawiciele organizacji polonijnych m in. ZHP,  
Polska Szkoła, IPS Cork oraz Together-Razem, którzy złożyli wieńce przy pomniku.

polonijnych, przewodziła Ambasador Anna Sochańska. Następnie 
swoje podpisy w księdze złożyli organizatorzy uroczystości oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia MyCork, największej Szkoły Polskiej 
w Cork, ZHP Cork, Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, przedsta-
wiciele grupy seniorów Aktywni Seniorzy Razem, przedstawiciele 
polskiej szkoły z Bantry, przedstawiciele najstarszej Polonii z Cork, 
reprezentanci z Uniwersytetu UCC w Cork oraz goście specjalni 
z IPN. Na masztach przed urzędem zawisły biało-czerwone flagi 
a wieczorem można było podziwiać biało-czerwoną iluminację. 
Uroczystości uświetniły występy dzieci z Akademii Razem oraz 
pokazy tanców ludowych w wykonaniu zespółu Inisowiacy.

W sobotę 9 listopada, 
jak co roku, odbył się memoriał ofiar I Wojny 
Światowej zorganizowany przez Towarzystwo 
Frontu Zachodniego. W trakcie uroczystości 
obecni byli przedstawiciele dyplomacji z wielu 
krajów w tym po raz pierwszy z Polski. Tegoro-
czne obchody były specjalne, ponieważ pierwszy 
raz zostało upamiętnione Święto Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Jak powiedział 
organizator, “aby oddać szacunek społeczności 
polskiej w Cork.”

Fot. Marcin Lewandowski

Fot. z archiwum Centrum Together Razem
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W niedzielę 10 listopada 
ZHP Cork oraz MyCork zorganizowało 
uroczystości uczczenia 101 rocznicy 
Odzy skania Niepodległości przez Polskę 
oraz oficjalnego utworzenia Związku Harc-
erstwa Polskiego. Wieńce zostały złożone 
przy pomniku ofiar I wojny światowej przez 
przedstawicieli ZHP Cork, MyCork, IPS Cork 
oraz Together-Razem.

W poniedziałek 11 listopada 
Przedstawiciele polonii z całej Irlandii uczestniczyli w zorganizowanej 
przez przez Ambasadę RP w Dublinie uroczystości z okazji Dnia 
Niepodległości, która odbyła się w Royal College of Physicians of Ireland. 
W swojej przemowie  pani Ambasador podkreśliła znaczenie listopa-
dowego święta. “Dzień Niepodległości przypomina nam wagę wolności 
i utwierdza w przekonaniu, że o pokój i stabilizację trzeba walczyć 
każdego dnia.”  
W trakcie uroczystości Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel otrzymała Złoty 
Krzyż Zasługi. Zaproszeni goście mogli posłuchać utworów w wykonaniu 
dzieci ze szkoły muzycznej Fermata School of Music LUCAN.

Od 9 do 17 listopada 2019 
w Miejskiej Bibliotece Głównej na Grand 
Parade można było obejrzeć anglojęzyczna 
wystawę “Walka i cierpienie” o Polakach 
podczas II Wojny Światowej. Wystawa została 
przygotowana przez Muzeum II Wojny 
Światowej z Gdańska i udostępniona w Cork 
przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej 
w Dublinie.

Fot. z archiwum Centrum Together Razem

Zdjęcie ze strony Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Dublinie fot. Szymon Łażewski
Zdjęcie ze strony Ambasady Rzeczypospolitej 

Polski w Dublinie fot. Szymon Łażewski

Fot. z archiwum Centrum Together Razem
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5 października 2019 roku o godzinie 10 rano rozpoczęła 
swoją działalność Polska Szkoła w Bantry ‘Abecadło’. 
Był to bardzo wyczekiwany dzień przez lokalną polską 
społeczność zamieszkująca Bantry i okolice. W West Cork 
jest wiele polskich rodzin z dziećmi. Szkoła powstała dzięki 
zaangażowaniu wielu osób. Jest odpowiedzią na potrzeby 
polonii w Bantry. Rodzice chcieli aby ich dzieci uczyły 
się polskiego, ale nie każdy może przeznaczyć dzień na 
dalekie dojazdy. A na dojechanie do najbliższej szkoły 
trzeba było poświęcić w zasadzie cały dzień.

ABECADŁO to inicjatywa wspierana przez West Cork 
Development Partnership i program SICAP – Social 
Inclusion oraz oczywiście przez polską społeczność.

Oficjalne otwarcie szkoły i przecięcie biało-czerwonej 
wstążki odbyło się przy udziale rodziców i uczniów. 
Celem działania szkoły jest przybliżenie dzieciom kultury, 
tradycji i historii Polski, a także nauczanie języka polskiego. 
Mieszkając poza granicami ojczyzny, wiemy jak ważna 
jest wspólna integracja oraz poczucie więzi narodowych. 
Pragniemy, aby dzieci uczęszczające do naszej szkoły były 
dumne ze swojego pochodzenia i aby mogły się cieszyć 
polskimi tradycjami. Zajęcia odbywają się w soboty od 
10 do 12:30 w Bantry Boys Club.

„Dzielenie się naszymi wartościami i tradycjami jest niezmier-

nie ważne. Przekazywanie dzieciom wiedzy o naszej kulturze 

i języku, budowanie poczucia świadomości i przynależności 

narodowej jest trudniejsze. Zaszczepienie im miłości do 

Polski jest dla nas dużą radością. Mam również nadzieję, że 

dzięki Szkole ABECADŁO lokalna społeczność lepiej się pozna, 

a wspólny cel jeszcze lepiej nas integruje ”.

 - powiedziała Beata Baranowska koordynator szkoły

Wspólne świętowanie w Cork 
„Razem dla Niepodległej” 

9-go listopada 2019 roku, delegacja ze szkoły miała 
zasz czyt wziąć udział w Uroczystych Obchodach 
101 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości 
pod hasłem „Razem dla Niepodległej”, które odbyły się 
w Urzędzie Miasta w Cork. Serdecznie dziękujemy organi-
zatorom z Together-Razem za zaproszenie i za możliwość 
wzięcia udziału we wspólnym świętowaniu.

Zdjęcie z archiwum Polskiej Szkoły w Bantry - ABECADŁO

Zdjęcie z archiwum Polskiej Szkoły w Bantry - ABECADŁO

Narodziny Polskiej 
Szkoły w Bantry
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P aństwowa Komisja Wyborcza opublikowała 
zbiorcze wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 
ze wszystkich komisji wyborczych w Irlandii. 

13 października w ośmiu obwodowych komisjach 
wyborczych w całej Irlandii głos oddało 13161 uprawnio-
nych do głosowania. Najmniej wyborców poszło do 
urn w Letterkenny, najwięcej zaś w Corku. W żadnej 
z komisji nie odnotowano incydentów ani zakłóceń 
przebiegu głosowania. W całej Europie do urn poszło 
dużo więcej osób niż w poprzednich wyborach. Wysoka 
frekwencja skutkowała wielogodzinnymi kolejkami przed 
punktami wyborczymi. A Internet zalały zdjęcia sprzed 
lokali wyborczych.

W Dublinie powołano 4 komisje 
wyborcze, dlatego też proces 
wyborczy w stolicy przebiegał 
bez dłuższego oczekiwania. 
W Corku natomiast wyborcy 
musieli czekać nawet 2 godziny, 

aby oddać swój głos. Na tak długi czas oczekiwania wpływ 
miała wysoka liczba zarejestrowanych do głosowania. 
Centrum Together Razem otrzymało wiele informacji od 
osób chętnych, aby zagłosować, że jedna komisja na całą 
południową Irlandię to stanowczo za mało.

Kolejne wybory to wybory prezydenckie 
w maju 2020 roku. Zapraszamy osoby chętne 
do pomocy przy organizacji wyborów do 
kontaktu z Centrum Together - Razem.

Wybory do Sejmu 
i Senatu 2019

Fot. Jolanta Wągiel

Fot. Jolanta Wągiel
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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!
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PROMUJEMY INTEGRACJĘ

DORADZAM
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
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