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Okładka:
Zdjęcie wykonane w trakcie 
niespodziewanych w Irlandii 
opadów śniegu w 2018 roku.  
Autorem zdjecia jest Jolanta 
Wągiel. Na zdjęciu uczennica 
szkoły Akademia Razem Oliwia. 

Powoli szykując się do wiosny wprowadzamy Was jeszcze na chwilę w zimowy nastrój. 
Wraz z Anią Bernat Mścisz i zespołem Innisowiacy zachęcamy Was do poszukiwań 
przodków i pielęgnowania polskich tradycji. Możecie również przeczytać jak Polo-
nia Irlandzka pomaga lokalnym społecznościom, nie zapominając o rodakach 
mieszkających w kraju. Początek roku to również podsumowanie oraz czekające 
nas rozliczenia tego poprzedniego.

1 lutego rozpocznie się w Irlandii kalendarzowa wiosna. Warto już zatem zacząć 
planować chociażby jednodniowe wypady po wyspie. A pomysłów na spędzanie 
wolnego czasu jest naprawdę wiele, kilka z nich opisuje nasz czytelnik, którego list 
opublikowaliśmy w kwartalniku. 

Mamy nadzieję, że niespodziewany śnieg nie pokrzyżuje nam planów, jak to miało 
miejsce w pod koniec lutego 2018 roku. Dorośli do tej pory wspominają brak prądu, 
dostępu do Internetu i ogólny paraliż na Zielonej Wyspie. Teraz już bardziej z rozrze-
wnieniem i tęsknotą za białym puchem. A przeglądając zdjęcia, na których widać 
radość dzieci - niektórzy nawet byliby gotowi przeżyć to jeszcze raz. Bo śnieg to 
Święta Bożego Narodzenia i skrzypiące mrozem wejście w Nowy Rok. A ten 2020 
na pewno będzie lepszy od poprzedniego oraz zaczynamy go z optymistycznym 
nastawieniem, by marzenia stały się rzeczywistością.

ZDJĘCIA ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI
REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI
JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA
LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.

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,

zródło: Pixabay.com
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Rozliczenie z Urzędem 
Skarbowym
W Irlandii podatnik zatrudniony na 
zasadach PAYE nie ma obowiązku 
corocznego rozliczenia się z Urzędem 
Skarbowym. Jeżeli jednak podatek 
został nadpłacony, warto skorzystać 
z możliwości odliczenia poniesionych 
wydatków kwalifikowalnych. Możemy 
dokonać rozliczenia na cztery lata 
wstecz. A więc w 2020 roku rozliczymy 
się za lata 2019, 2018, 2017 i 2016.

Sytuac ja  k ompl ik u je  s ię ,  jeże l i 
współmałżonek nie jest rezydentem 
w Ir landii .  Należy wtedy co roku 
aplikować o ulgę małżeńską, prze dsta-
wiając zaświadczenie o zarobkach 
współmałżonka. Należy wtedy podać 
numer rejestracyjny tej osoby (dla 

Polaka to numer PESEL) oraz jej adres.
Obowiązkiem wobec Revenue jest 
zgłoszenie co roku dochodów z innych 
źródeł niż zatrudnienie. Wszystkie 
dodatkowe dochody poniżej 5000 
euro rocznie mogą być rozliczone na 
dokumencie Form 12. Jeżeli dochody 
przekraczają tę kwotę, a pochodzą np. 
z działalności gospodarczej w Polsce 
lub innym kraju, należy zarejestrować 
s ię  jak o samozatrudniony (Se l f 
Employed) i zgłosić dochód na doku-
mencie Form 11. Wszelkie dochody 
z innych krajów, nawet jeżeli były 
opodatkowane w danym k ra ju , 
powinny być zgłoszone w kraju rezy-
dencji. W Revenue rezydenci mają 
obowiązek zgłosić dochód z polskiej 
emerytury i renty. 

Podatki a składki 
ubezpieczeniowe
W systemie PAYE od wypłaty potrącane 
są też składki ubezpieczeniowe czyli 
Universal Social Charge (USC) oraz 
Pay Related Social Insurance (PRSI). 
Wysokość tych składek jest ściśle 
związana z wysokością dochodów.

Składki USC 
Jeśli dochód w ciągu roku wynosi 
mniej niż 12 012 euro, USC nie jest 
pobierane. Jeśli jednak przekroczy tę 
kwotę, USC naliczane jest według 4 
progów dochodowych: 

do €12 012 – stawka 0,5%, 
od €12 012.01 do €19,874 – 2%, 
do €19,874.01 do €70,044 – 4,5%, 
pozostałe zarobki – stawka 8%.

większość osób zatrudnionych w irlandii płaci podatki w systemie pAYe (pay As 
You earn). oznacza to, że ich podatek odprowadzany jest od każdej wypłaty. Trafia 
bezpośrednio do Revenue (irlandzki Urząd Skarbowy). w irlandii obowiązują dwie 
stawki podatku dochodowego 20% oraz 40%. Revenue nalicza progi podatkowe 
w zależności od stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej. 

System 
opodatkowania 
w Irlandii

FINANSE

Na Zielonej Wyspie obowiązuje system ulg podatkowych (Tax Credits). Od podatku 
można odliczyć np. wydatki poniesione na szkołę, koszty wizyt lekarskich, zabiegów 
oraz leków. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że można również aplikować o odliczenie 
kosztów medycznych poniesionych poza Irlandią. Jest to możliwe, jeśli istniały 
wskazania medyczne do zabiegu lub wizyty lekarskiej, a pacjent zachował potwi-
erdzenie usługi wraz z jej opisem.
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Składki PRSI 
Każda osoba pracująca w Irlandii ma obowiązek 
płacić Ubezpieczenie Społeczne Zależne od 
Dochodów – PRSI, czasem nazywane również 
„Stamps”. Część płaconej składki przeznaczona 
jest na Ubezpieczenie Społeczne (Social Insur-
ance) i  Ubezpieczenie Zdrowotne (Health 
Contribution). Część na Fundusz Ubezpiec-
zenia Społecznego, z którego wypłacane 
są świadczenia socjalne i emerytury. PRSI 
dzielimy na dwie odrębne płatności:  PRSI 
pracownika oraz PRSI pracodawcy. Co roku 
można zgromadzić maksymalnie 52 składki. Od 
ich ilości zależy prawo do pobierania zasiłków 
i emerytury. Wysokość zarobków wpływa na 
wysokość składek i klasy ubezpieczeniowej. 
Ważne Składki odprowadzone na ubezpiecze-
nie społeczne w Polsce można przenieść. Będą 
one przeliczone i dodane do tych, które już są 
zgromadzone w irlandzkim systemie. Jest to 
ważne przy aplikowaniu o krótkoterminowe 
zasiłk i  pomocowe, np. zasiłek chorobowy 
lub macierzyński. Warunkiem jednak jest, by 
przynajmniej ostatnia składka była opłacona
na terenie Republiki Irlandii.

Są trzy rodzaje składek: obowiązkowe, kredy-
towe (opłacane przez państwo) i dobrowolne. 
Gdy płacimy składki dobrowolne zabezpie- 
czamy prawo do emerytury, ale nie do urlopu 
macierzyńskiego lub zasiłku dla bezrobotnych. 
O dobrowolne składki należy aplikować w ciągu 
5 lat od ostatniego zakończonego roku podat-
kowego, gdy była opłacona ostatnia składka 
obowiązkowa lub kredytowana. Trzeba mieć 
także minimum 520 opłaconych składek PRSI 
(10 lat), wyrazić zgodę na opłacanie dobro-
wolnej składki od następnego tygodnia po 
ukończeniu opłacania składki obowiązkowej 
oraz wysłać oficjalny wnisek na adres: Voluntary 
Contributions Section Department of Employ-
ment Affairs and Social Protection Cork Road 
Waterford Ireland Tel.: (051) 356 000 Lokalny: 
1890 690 690.

Klasy składek opłacanych.

Klasa A 
odprowadzana jest przez większość pracowników w 
Irlandii.  Płacą ją osoby zatrudnione na etacie. Obejmuje 
pracowników w sektorze produkcyjnym, usługowym oraz 
strefie budżetowej.

Klasa B 
opłacana jest przez urzędników państwowych, lekarzy za-
trudnionych w sektorze państwowym oraz Gardai zatrud- 
nionych przed 6 kwietnia 1995 r.

Klasa C 
obejmuje żołnierzy zawodowych oraz personel medycz-
ny armii zatrudnionych przed 6 kwietnia 1995 r. Klasa D 
odprowadzana jest przez osoby w strefie budżetowej nie- 
objęte klasami B i C, zatrudnione przed 6 kwietnia 1995 r.

Klasa E 
opłacana jest przez osoby zatrudnione jako księża przez 
Kościół Irlandii (Church of Ireland). Klasa H odprowadzana 
jest przez personel obronny Irlandii (żołnierze zawodowi 
i inni).

Klasa J  
to klasa składek dla osób zarabiających poniżej 38 euro 
tygodniowo, osób powyżej 66 roku życia lub zatrud- 
nionych na stanowiskach dotowanych (zazwyczaj są to 
osoby, które opłacają składki z tytułu innej pracy). Klasa K 
odprowadzana jest przez pojedyncze osoby płacące jedynie 
składkę zdrowotną, np. sędziowie. Klasa M opłacana jest 
przez pracowników poniżej 16 roku życia oraz tych, którzy 
zarabiają zbyt mało, aby płacić klasę K.

Klasa S  
składkę tego typu odprowadzają głównie osoby samoza-
trudnione i czerpiące zyski z wynajmu. Klasa P obejmuje 
samozatrudnionych rybaków.
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Modernizacja systemu rozliczeń 
podatkowych
W 2019 roku Irlandia wprowadziła bezpapierowy system 
rozliczeń podatkowych. W 2018 roku pracownicy po raz 
ostatni otrzymali od swoich pracodawców roczne rozliczenie 
w formie dokumentu P60.

W ramach modernizacji systemu PAYE dokumenty P45 i P60 
zostały zastąpione systemem online. Od 1 stycznia 2019 r.
pracodawcy muszą zgłaszać do Urzędu Skarbowego szczegóły 
dotyczące wynagrodzenia swoich pracowników, podatku 
dochodowego, składek PRSI i USC za każdym razem, gdy płacą 
wynagrodzenie. Pracodawcy muszą również podać na bieżąco 
szczegóły dotyczące pracowników odchodzących z pracy. 

Wszelk ie informacje dotyczące zarobków i  podatków 
pracownik może uzyskać logując się na swoje konto poprzez 
usługę myAccount. W roku 2020 po raz pierwszy pracownicy 
będą mieć dostęp do informacji na temat wynagrodzeń 
i odliczeń z wszystkich miejsc pracy w danym roku podat-
kowym, w jednym dokumencie. Wersję papierową tego doku-
mentu można zamówić kontaktując się z lokalnym urzędem 
skarbowym.

REKLAMA

74 South Mall, Cork     |     T: 00353 (0) 21 202953     |     www.cresco.ie     |     e:info@cresco.ie

BIURO KSIĘGOWE 
obsługa w języku angielskim i polskim

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE
WYBÓR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
REJESTRACJA FIRMY
ROCZNE ROZLICZENIA FIRMY
REJESTRACJA VAT I ROZLICZENIA VAT
PRZYGOTOWANIE LISTY PŁAC
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DOTACJE EU

Faktury i podatki nie dają Ci spać?!
My to załatwimy tylko daj nam znać!

autor: Tekst na podstawie “Poradnik Doinformowanego Seniora w Irlandii” opracowała Ewa Ikwanty
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Opis przypadku
 l Joanna, 56 lat
 l Data przyjazdu do Irlandii: 2014
 l Status rodzinny: w związku
 l Zatrudnienie: prowadzi dom

Opis problemu/sprawy:
Joanna przez ostatnie 5 lat mieszkała z partnerem w Irlan-
dii. Jednakże Joanna jest ciągle w związku małżeńskim 
z byłym partnerem (który przebywa obecnie w Niem-
czech), z którym rozstała się 8 lat temu. Oboje małżonków 
rozpoczęło nowe życie z nowymi partnerami, natomiast 
para nigdy oficjalnie nie rozwiodła się. W tym momen-
cie nastąpił czas, kiedy Joanna chce oficjalnie wystąpić 
o rozwód i uregulować sprawy prawne.

Interwencja/porada:
Joanna skorzystała z bezpłatnej porady udzielonej przez 
jednego z irlandzkich prawników specjalizującym się 
w prawie rodzinnym, z którymi współpracujemy. Przy 
poradzie prawnej asystował tłumacz Together Razem 
Centre. Pierwszym krokiem, aby obywatel innego kraju 
mógł otrzymać rozwód w Irlandii, jest udowodnienie, iż 
jest się rezydentem (mieszka się na stałe od dłuższego 
czasu w Irlandii). Wtedy prawnik sporządzi dokument 
rozwodowy, który zostanie wysłany do byłego partnera do 
Niemiec w celu zaakceptowania i podpisania warunków 
roz wodu. K iedy dokument zostanie już podpisany 
i odesłany z powrotem, rozwód zostanie udzielony na 
podstawie faktu, iż Joanna jest rezydentem Irlandii oraz, iż 
małżonkowie nie utrzymują ze sobą kontaktu od ponad 4 
lat (warunek składania pozwu o rozwód w Irlandii). W tym 
momencie Joanna jest już w trakcie trwania procesu 
zmierzającego ku oficjalnemu rozwodowi.

Kliniki Prawne
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REKLAMA

Kevin Hegarty
S O L I C T O R Brian Dillon House,

Dillons Cross, Cork.

Kevin Hegart y

T. 021 4504711
F. 021 4504785
E. kevin@kevinhegarty.com

Projekty Centrum Together Razem

PORADY PRAWNE PROWADZONE 
SĄ W RAMACH PROJEKTU 
„WSPARCIE DLA RODZIN 
MIGRANTÓW ZAROBKOWYCH – 
PORADNIA PRAWNO-SOCJALNA” 
W PARTNERSTWIE Z AMBASADĄ 
RP W DUBLINIE

Kliniki Prawne w Centrum Together Razem działają od roku 
2009. Porad udzielają doświadczeni prawnicy irlandzcy 
z renomowanych kancelarii prawnych Lillian O’Sullivan 
Solicitors oraz Kevin Hegarty Solicitors z Cork. Spec-
jalizujemy się w prawie irlandzkim. W chwili obecnej nie 
udzielamy porad dotyczących prawa polskiego.

Program Klinik Prawnych koordynuje 
Pani Agnieszka Woźniak, 
administrator biura Centrum Together Razem Centre.
Kontakt w godzinach pracy biura: 021 4395588
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Anna Bernat Mscisz zachęca wszystkich do po-
szukiwania swoich przodków i poruszania historii 
rodzinnych w rozmowach z dziećmi. Na zachętę 

dodam, że wspólne odnajdywanie korzeni sprzyja 
zacieśnianiu istniejących więzi i jest świetnym po-
wodem do spotkań w rodzinnym gronie.

Ania ze swojej pasji uczyniła również sposób na życie. 
Genealogią zajmuje się od 11 lat. Poszukuje korzeni dla 
potomków emigrantów, głównie z USA, Francji, Niemiec, 
ale również Argentyny, Urugwaju, a nawet Tasmanii. Od 
kilku lat doskonali swoą wiedzę. Uczestniczy w konfer-
encjach genealogicznych i etnograficznych. Nawiązuje 
również kontakty z muzeami i parkami etnograficznymi 
w Polsce. Wciąż poszukuje kontaktu z osobami związanymi 
z podtrzymywaniem tradycji i pamięci o naszych korze-
niach. Mieszkając na stałe w Irlandii stara się propagować 
wiedzę o naszych korzeniach i tradycyjnych strojach, 
wzorach i obrzędach.

Jeśli masz wątpliwości, jak na te pytania odpowiedzieć, to 
może właśnie dziś jest najlepszy dzień, aby dowiedzieć się
czegoś więcej o tym, skąd się wywodzisz.

Podróż do czasów przodków
z Anną Bernat Mścisz

ROZMOWA

?Co wiesz o swoich przodkach ?

Czy wiesz gdzie przyszli na świat, gdzie 

brali ślub, gdzie mieszkali Twoi dziadkowie?

Czy widziałeś zdjęcia swoich pradziadków? 

A jeśli już nie żyją to czy wiesz gdzie są ich groby?

Czy emigrowali w inne regiony kraju, 

a może też świata?

Czy emigrowali w inne regiony kraju, 

a może też świata?
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Zrób pierwszy krok...
Zacznij od rozmów ze starszymi osobami w rodzinie.

Spisuj dokładnie to, co usłyszysz, nawet jeśli Ci się wydaje, że 
na pewno zapamiętasz. 

Pytaj o zdjęcia rodzinne, w prawie każdym domu są albumy, 
stare koperty czy nawet torebki ze zdjęciami przodków 
i krewnych.

Staraj się skopiować je i bardzo dokładnie opisać (miejsce 
powstania fotografii, daty) - to BEZCENNE PAMIĄTKI.

Kiedy będziesz już w stanie wymienić nazwiska panieńskie 
wszystkich Swoich babć i prababć - to będziesz wiedział 
więcej niż większość Twoich krewnych i znajomych.

W ten sposób możesz nie tylko poznać namiastkę przeszłości, 
ale również dowiedzieć się czegoś o sobie, przekonuje Ania.

Ja na przykład porównując życie przodków,  mogę powiedzieć, 
że na pewno odziedziczyłam po nich zamiłowanie do 
kwiatów i uprawy roślin oraz radość obcowania z naturą.

Wszyscy właściwie moi przodkowie mieszkali na wsi, wokół 
mieli otwartą przestrzeń, lasy, łąki, rzeki, pagórki. Osobiście,
pomimo tego, że zachwyca mnie architektura i sztuka, to 
najlepiej wypoczywam z dala od zgiełku miast, ”ładuje 
akumulatory” przebywając na łonie natury. To zapewne 
spuścizna po moich przodkach .

A Ty, co odziedziczyłeś/aś po przodkach? Zrób pierwszy krok 
w ekscytującą podróż w przeszłość. Przekonaj się… Tylko
uważaj, Ania ostrzega, że jest to bardzo wciągające hobby :)

Autor Anna Bernat Mścisz, zdjęcia 
nadesłane przez autorkę artykułu
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13 grudnia 1943 roku nastąpi ła 
przeprowadzka polskiego Dywizjonu 
304 do Predennack na południowym 
zachodzie Wielkiej Brytanii. Lotnisko 
było usytuowane na półwyspie Lizard.

20 grudnia 1943 roku zaplanowano 
wykonanie pięciu popołudniowych 
patroli nad Zatoką Biskajską. O godzinie 
15.15 jako pierwsz y wystar tował 
Wellington porucznika Mieleckiego. 
Załoga oficera Dzięgielewsk iego 
wystartowała po trzech minutach jako 
druga, a po kolejnych trzech odleciała 
maszyna sierżanta Adamowicza. Jako 
czwarty o godzinie 15.41 wystartował 
samolot porucznika Suryna. Lotnicy 
dowodzeni przez sierżanta Doro-
szewskiego opuścili lotnisko jako 
ostatni o godzinie 15.45. Cztery załogi 
wróciły pomiędzy 20.25 a 1.28 w nocy. 
Brakowało tylko samolotu Adamo-
wicza. 

Mijały godziny, a patrol Adamowicza 
nadal nie wracał. Ten lot był dla nich 
trzecim zadaniem w tym miesiącu. Nie 
była to dla nich pierwszyzna, a każdy 
z lotników był dobrze wyszkolony. 

Pierwsze godziny patrolu Adamo-
wicza mijały spokojnie i  nic nie 
zakłócało uwagi pilota ani nawigatora. 
Jedynym problemem był dłużący się 
czas.  Wreszcie o godzinie 19.36 
z nieznanej lokalizacji załoga nadała 
sygnał o niesprawnym radarze. Nie 
był to pierwszy raz. Kłopoty z radarem 
zgłaszali także 29 listopada, choć 
wtedy wszystko skończyło się dobrze. 
O godzinie 22.25 odebrano jeszcze 
jeden sygnał, tym razem znad Lismore 
w neutralnej podczas wojny Irlandii. 
Nikt nie wiedział, dlaczego stamtąd, 
ale podejrzewano, że Adamowicz 
dotarł tam lecąc po omacku. 

Punkty obserwacyjne ulokowane na 
brzegu Irlandii zlokalizowały nieziden-
tyfikowany samolot przemieszczający 
s ię na wschód lub południowy 
w s c h ó d .  L e c i a ł  p r z y  f a t a l n e j 
widoczności z powodu burzy śnieżnej. 
O 23.22 lokalnego czasu samolot 
uderz ył w zbocze góry Brandon 
w pobliżu rzeki Shannon w hrabstwie 
Kerry. Natychmiast zapalił się. Na 
miejsce katastrofy ruszyli żołnierze 
jednego z plutonów 15. Batalionu 
Piechoty pod wodzą porucznika 
Burke’a. Mimo przejmującego zimna 
oraz ciemności udało się dotrzeć do 
wraku, a także odnaleźć ciała polskich 
lotników. Niestety, dostęp utrudniały 
dwa strumienie oraz grząski, bagnisty
teren.  Badanie miejsca t ragedi i 
kontynuowano o świcie.

Polska historia 
góry Brandon 
(Półwysep Dingle)

HISTORIA
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23 grudnia ciała polskich lotników przekazano władzom 
brytyjskim w asyście irlandzkiej kompanii honorowej. Doszło 
do tego we wsi Middletown na granicy pomiędzy Republiką 
Irlandii a Irlandią Północną.

27 grudnia na rzymskokatoli ckim cmentarzu Miltown koło 
Belfastu odbył się pogrzeb załogi Wellingtona 2S. Brały 
w nim udział delegacje Dywizjonu 304 oraz 303 Dywizjonu 
Myśliwskiego bazującego w irlandzkim Ballyhalbert. Sierżant 
Kuflik spoczął na cmentarzu żydowskim Carnmoney 
w Belfaście.

Szczątki samolotu do dziś spoczywają na zboczu góry 
Brandon. Nawet po ponad siedemdziesięciu latach od tej 
tragedii śmiałkowie, którzy wybiorą się w nieprzyjazną 
okolice Slieveglass i Cloghane, mogą obejrzeć te nieme 
relikty tragicznej przeszłości.

Zdjecie że strony http://aircrewremembered.com/adamowicz-klemens.html

żródło: www.google.com/maps

A
rt

yk
uł

 o
pr

ac
ow

an
y 

na
 p

od
st

aw
ie

 in
fo

rm
ac

ji 
ze

br
an

yc
h 

pr
ze

z 
gr

up
ę 

A
kt

yw
ny

ch
 S

en
io

ró
w

. A
ut

or
: K

at
ar

zy
na

 B
ar

an
ow

sk
a



M
A

G
A

Z
Y

N
P

O
LO

N
IJN

Y
  z

 c
o

r
k

12

Tłumaczenia 
dokumentów

Porozmawiajmy 
po angielsku w Irlandii

Nasze Biuro Tłumaczeń oferuje tłumaczenia dokumentów m.in. aktów 
urodzeń, aktów małżeństw, zaświadczeń o niekaralności, nieposiadania 
nieruchomości, aktów notarialnych, pełnomocnictw, dyplomów i świadectw 
szkolnych.

Tłumaczymy z języka angielskiego na polski i z języka 
polskiego na angielski.

Nasze tłumaczenia są akceptowane w urzędach w Cork.
Tłumaczenie dokumentu z pieczęcią to koszt €25 za stronę 
(1600 znaków).

Środki finansowe otrzymywane w ramach działalności tego 
serwisu wspierają obsługę innych serwisów organizacji 
i pracę biura organizacji.

Korzystając z naszych serwisów pomagasz innym.

Serwis Community Translation Service jest obsługiwany 
przez wolontariuszy posiadających kwalifikacje językowe 
do tłumaczeń z Polski i z Irlandii.

UWAGA: Tłumaczenia również realizujemy bezpłatnie dla 
osób, których sprawy prowadzimy, a znajdują się w naszej 
ocenie w trudnej sytuacji materialnej.

UWAGA: Centrum Together-Razem nie ponosi 
odpowiedzialności za prawdziwość przedstawianych 
dokumentów, nie tłumaczy wybranych fragmentów 
dokumentów tylko całe dokumenty, nie ponosi 
odpowiedzialności za cele i zamiary wykorzystania 
tłumaczenia przez klienta.

Tłumaczenia medyczne, profesjonalne - zlecenie może zostać 

jedynie przyjęte po akceptacji ze strony tłumacza i jego indy-

widualnej wycenie.

Na terytorium Irlandii używana jest tak zwana irlandzka odmiana języka angielskiego. Oczywiście, posługując 
się angielszczyzną bez problemu można prowadzić ożywioną konwersację, niemniej jednak warto mieć 
świadomość pewnych różnic. W  irlandzkiej odmianie języka angielskiego kwestia gramatyki, słownictwa 
i wymowy jest nieco inna. Każdy region ma także swój dialekt, co czyni zrozumienie ‘tubylców’ jeszcze trud-
niejszym. Poniżej przedstawiamy niektóre często używane słowa i wyrażenia z Cork i okolic:
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“Cop on”
 

“Craic”
“Grand”

 
“I will, yeah!”

“Lad(s)”

“Biro“
“Sorry”

-

-
-

-

-

-
-

znaczy “common sense” (zdrowy rozsądek) – może być używany jako rzeczownik lub jako czasownik, 
“cop yourself on” – weź to na zdrowy rozum.
wymawiany jako (krack) oznacza zabawę, radość i uśmiech – często odnosi się do świetnej imprezy.
dosłownie znaczy “impressive”(imponujący) i jest także używany na określenie “thousand” (tysiąc). 
W Cork słowo to oznacza “fine, good, OK” (swietnie, dobrze, OK). Na przykład, na zadane przez Ciebie 
pytanie jak się powodzi Twojemu rozmówcy, prawdopodobnie usłyszysz odpowiedź “grand”.
dosłownie znaczy “ok, I will” (OK., zrobie), ale często używane jest w sposób sarkastyczny i w istocie 
oznacza “No, I will not!” (nie, nie zrobię!).
Każda osoba płci męskiej, choć zazwyczaj odnosi się do przyjaciela. Słowo używane w liczbie mnogiej 
opisuje również grupę mężczyzn i kobiet.
Dlugopis
(Przepraszam!) Znaczy dosłownie przeprosiny, jednak w większości przypadków znaczy “excuse me”   
(prosze o wybaczenie lub jako wstęp do zapytania) a także zastępuje “No” (Nie), gdy powiedzenie tego 
słowa w sposób bezpośredni jest zbyt nieuprzejme.
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Podróże

Fungie to delfin butlonosy atlantycki. Został on po raz 
pierwszy zauważony u wybrzeży Dingle w 1983 roku. Po 
36 latach życia w okolicach ujścia portu Dingle stał się 
opoką lokalnego przemysłu turystycznego. Specjalne 
„łodzie Fungie” regularnie przewożą turystów na spotkanie 
ze sławnym ssakiem. Delfin stał się ukochanym symbolem 
półwyspu Dingle.

Wiadomo, że Fungie ma co najmniej 40 lat. Pomimo kilku urazów w przeszłości delfin cieszy się dobrym zdrowiem.              
Fungiego uznano za rekordzistę po opublikowaniu raportu organizacji charytatywnej  „Marine Connection”,  która 
dokonała przeglądu dokumentów na świecie samotnych wielorybów i delfinów.

Ciekawostka: Delfin został uznany przez Guinness World Records za najstarszego samotnego delfina na świecie.

Fungie - słynny 
mieszkaniec Dingle

Podróże czytelników

zdjęcie Paulina Winiarczyk

Kiedy 13 lat temu przyjechaliśmy z Anaszką do Irlandii, nie 
do końca wiedzieliśmy, na jak długo tu zawitamy. Tak, jak 
większość wyjeżdżających wtedy z kraju rodaków, priory-
tetem było dla nas znalezienie pracy i dachu nad głową. 
Reszta miała się jakoś ułożyć. Tak, jak wszyscy, przeżywaliśmy 
rozłąkę z najbliższymi, którzy zostali w kraju i szukaliśmy 
sposobu, by znaleźć na to antidotum. Udało nam się dość 
szybko, bo swoistym „lekarstwem” okazały się... podróże 
po „Zielonej Wyspie”. Przez pierwsze lata były to wyprawy 
we dwoje, czasem ze znajomymi, których stopniowo 
przybywało. Zaczynaliśmy nieśmiało - zwiedzaliśmy 
najbliższe okolice Shannon, z czasem zapuszczając się 
jednak coraz dalej. Bunraty, Craggaunowen, Knappogue 
to pierwsze irlandzkie zamki, jakie zwiedziliśmy. Plaże 
w Lahinch, Kilkee, Spanish Point, Donore. No i oczywiście 
Burren z Moherami (wtedy jeszcze bez turystycznego 
Centrum i tabunów zorganizowanych wycieczek). 

Z czasem, jak to w życiu, pojawiły się dzieci i ... nie, nie 
przestaliśmy podróżować. Pojawienie się w rodzinie 
maluchów zmieniło tylko sposób organizacji naszych 
wypraw. Właśnie – wypraw, bo tak się przyjęło, że w domu 
te nasze wycieczki nazywamy „wyprawami”. Spróbowaliśmy 
kilka razy przygody z kamperem, nocowaliśmy w hostelach 
i B&B, by w końcu oddać się całkowicie i bez reszty 
nocom spędzonym w namiocie. Chłopcy nadali też inny 
wymiar naszym eskapadom. Wcześniej przede wszystkim 
zwiedzaliśmy lub wędrowaliśmy po górach. W miarę doras-
tania dzieci wyprawy nabierają znaczenia edukacyjnego. 
Bo fajnie jest chodzić po lesie wiedząc, jak nazywają się 
otaczające nas drzewa. Dociekać, skąd się biorą morza 
i oceany brodząc po pas w strumieniu. Bądź też rozpoczynać 
wyprawę na Mount Everest od wejścia na Moylussa - 
najwyższą górę w hrabstwie Clare. Im chłopcy stają się 
starsi, tym wyprawy robią się bardziej męskie i ekstremalne. 
Pływanie canoe po jeziorach, nocowanie w hamakach, 
gotowanie nad ogniskiem czy kilkudniowe rajdy rowerowe 
to dla chłopców już chleb powszedni. Jednak najbardziej 
pożądanymi wyprawami wciąż pozostają te rodzinne, na 
które jedzie Mama. I nie jest ważne, dokąd jedziemy: czy 
podziwiamy zwierzęta na Fota Island, czy odwiedzamy 
Olbrzyma Finna MacCumhailla na jego grobli czy zach-
wycamy się egipską piramidą w Kinnity. Ważne jest to, 
że możemy robić to wspólnie. A Irlandia ma nam jeszcze 
wciąż tyle do pokazania!
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zdjęcie z archiwum rodzinnego
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Autor: Paulina Winiarczyk 

Rząd zatwierdzi ł  nowe przepisy,  regulujące 
warunki używania bonów upominkowych. Ustawę 
zaproponowała Heather Humphreys, Minister 
biznesu, przedsiębiorczości i innowacji. Jeśli ustawa 
wejdzie w życie, nielegalne będzie zmuszanie 
konsumentów do wydawania kuponów w ramach 
jednej transakcji. Niemożliwe będzie anulowanie 
kuponu lub zmniejszenie jego kwoty, jeśli nazwa 
odbiorcy kuponu nie jest poprawnie zarejestrowana.

Bony upominkowe będą ważne przez co najm-
niej pięć lat po ich sprzedaży. Obecnie prawo nie 
gwarantuje minimalnego terminu ważności bonów 
upominkowych.

Humphreys twierdzi, że brak regulacji na rynku 
bonów upominkowych powoduje zamieszanie 
wśród konsumentów, z których wielu traciło 
możliwość zrealizowania kuponów, gdyż nie znali 
daty ważności.

Zmiany w prawie 
dotyczące gift cards
Karty podarunkowe będą 
ważne przez pięć lat

“  To był absolutnie błąd i, oczywiście, jego 
naprawienie jest szczególnie istotne teraz w okresie 
przedświątecznym, kiedy wielu z nas kupi bony 
upominkowe dla rodziny i przyjaciół” 

- powiedziała minister Heather Humphreys.

“  W myśl nowej ustawy konsumenci nie będą 
więcej zmuszani do wydawania kuponu w całości 
w ramach jednej transakcji. Nie będzie również 
możliwe unieważnienie vouchera z powodu literówki 
w imieniu lub nazwisku” 

- zapewnia minister

REKLAMA

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
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Chcemy zachęcić osoby starsze, by uczestniczyły w życiu 
społecznym i politycznym na Zielonej Wyspie, dostrzegały 
zmiany zachodzące w prawie, zarówno te pozytywne, jak 
i negatywne, i potrafiły na nie odpowiednio reagować.

Obecny projekt prowadzony jest dwutorowo w Cork oraz 
w Dublinie. Adresowany jest zatem w szczególności do 
seniorów z Cork i okolic oraz Dublina i okolic.

Celem projektu jest przybliżenie osobom starszym 
możliwości posługiwania się coraz częściej obecnymi 
w naszym życiu smartfonami oraz serwisami usług online.

Projekt obejmuje przeprowadzenie cyklu zajęć związanych 
z możliwościami serwisów online, poprzedzonych warsz-
tatem z praktycznej obsługi smartfonów/komputerów. 
W tym zakresie w projekt zaangażowana była też irlandzka 
organizacja dla seniorów Age Action.

W 2020 roku rozpoczynamy cykl wykładów których 
tematyką będą zagadnienia takie jak: mygovid.ie oraz 
e-puap. W trakcie zajęć uczestnikom projektu zostaną także 
przybliżone zagadnienia dotyczące prawa socjalnego 
w Irlandii.

W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu 
przygotują informator w postaci ulotki, tak by wiedza 
zdobyta w trakcie szkoleń była dostępna dla szerszego 
grona odbiorców. Ulotka będzie swoistym kompendium 
wiedzy na tematy, które według uczestników projektu są 
najważniejsze dla tej grupy wiekowej.

Do rozpropagowania wiedzy wykorzystamy również inne 
środki masowego przekazu przede wszystkim Internet, 
tak by informacje w języku polskim ważne dla seniorow 
dotarły do najdalszych zakątków Irlandii.

Projekt jest finansowany jest ze środków Community Foun-
dation for Ireland.,

#Seniorzy Surfuja
Centrum Together-Razem z Cork we współpracy 
z Biblary z dublina oraz Age Action ireland zapraszają 
osoby w wieku 60+ do uczestnictwa w projekcie 
#SeniorzySurfują.
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Jeśli jesteś zainteresowany 
dołączeniem do grupy i udziałem 
w projekcie lub znasz osobę chętną 
z okolic Cork, skontaktuj się 
z koordynatorem projektu Ewą Ikwanty. 

•	 Telefoniczny kontakt biuro Centrum Together 
Razem tel. 021 4395588

•	 Emailowy e.ikwanty@together-razem.org
•	 zapisy w biurze Together Razem Centre Unit 2a 

Business and Technology Park, Mallow Road, 
Blackpool, Cork.

#SeniorzySurfująCork

#SeniorzySurfują Dublin

Projekty Centrum Together Razem
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w irlandii zarówno przygotowania świąt, jak i same święta, miały przez wieki wyjątkowo 
religijny charakter. Chyba jeszcze bardziej niż w polsce. Religijność i rodzinna magia świąt 
zanika niestety na rzecz wszechogarniającej komercjalizacji. niemniej jednak są tradycje, 
które niezmiennie powracają co roku do irlandzkich domów, budując niepowtarzalną 
atmosferę. w wigilię, zgodnie z powszechnym zwyczajem, przygotowuje się prezenty dla 
bliskich, które w nocy zostawi Święty mikołaj. przy choince zostawia się ciastka i mleko 
dla mikołaja oraz marchewkę dla jego reniferów

Boże Narodzenie 
po irlandzku

W Irlandii zarówno przygotowania 
świąt jak i same święta, miały przez 
wiek i wyjątkowo rel igi jny chara-
kter.  Chyba jeszcze bardziej  niż 
w Polsce.  Rel igi jność i  rodzinna 
magia świąt zanika niestety na rzecz 
wszechogarniającej komercjalizacji. 
Niemniej jednak są tradycje, które 
niezmiennie powracają co roku 
do i r landzk ich domów 
b u d u j ą c  n i e p o w t a r -
zalna atmosferę. W Wigilię 
zgodnie z powszechnym 
zwyczajem, przygotowuje  
się prezenty dla bliskich, 
k tóre  w noc y zostawi 
Ś w i ę t y  M i k o ł a j .  P r z y 
c h o i n c e  z o s t a w i a  s i ę 
ciastka i mleko dla Mikołaja 
oraz marchewkę dla jego 
reniferów.

W pierwszy dzień świąt 
z samego rana wszyscy 
zbierają się przy choince 
i  o t w i e r a j ą  p r e z e n t y. 
W n iektór ych domach 
panuje nawet zasada, że ten, kto 
pierwszy wstanie, będzie rozdawać 
p re ze n t y  i n ny m  d o m ow n i k o m . 
Podekscytowane dzieci często wstają 
nawet przed piątą rano... Pierwszy 

dzień spędzany jest  najczęściej 
w gronie najbliższ ych prz y suto 
zastawionym stole. W Irlandii nie ma 
jednak specyficznych tradycyjnych 
dań. Wszystko zależy od rodziny. 
Zazwyczaj jednak na irlandzkim stole 
pojawiają się potrawy z ryb. Często jest 
to wędzony łosoś z chlebem sodowym, 
sałatka z krewetek lub fish pie.

Najpopularniejsz ym tradycyjnym 
daniem jest “turkey and ham” (plaster 
indyka i plaster szynki, a pomiędzy 
stuff ing z pokruszonego chleba) 

podawany z sosem borowinowym 
i/ lub sosem pieczeniowym oraz 
gotowanymi warzywami. Na deser 
zazwyczaj serwowany jest świąteczny 
pudding z brandy lub rumem i inne 
smakołyki, w tym “mince pie”. Czyli 
ciasta, w których wykorzystuje się 
suszone owoce.

W niektórych domach daniem 
g ł ów ny m  j e s t  s p e c j a l n i e 
p r z y p r a w i o n a  w o ł o w i n a . 
Przygotowuje się ją kilka dni 
wcześniej, a dopiero potem 
gotuje i odpowiednio ściska.

Dawniej drugiego dnia Świąt 
rozdawano podarunki ludzi-
om, z których usług korzystało 
się przez cały rok: mleczar-
zom, l istonoszom, ludziom 
wywożącym śmieci, itp.Ten 
dzień naz ywa się również 
“boxing day ” (od pudełek , 
w których je ofiarowywano). 
Irlandczycy tego dnia chętnie 
spotykają się w pubach, gdzie 

wspólnie śpiewają kolędy. Niestety 
coraz częściej ten dzień wykorzysty-
wany jest na zakupy i poszukiwanie 
świątecznych promocji.

zródło: Pixabay.com

zródło: Pixabay.com
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Z astanawiali się kiedyś Państwo, co może łączyć 
projektantkę wnętrz, nauczycielkę, ekspedientkę, 
księgowego, panią inżynier i emerytowanego za-

wodowego żołnierza? A wszyscy oni pochodzą z Irlandii, 
Polski i USA ... . Otóż połączyło ich to, że obecnie mieszkają 
w Irlandii a ich pasją jest polski folklor. O tym, że jest on 
bardzo bogaty i różnorodny, nikogo przekonywać nie trze-
ba. O tym, że barwne stroje ludowe wyróżniają się w tłumie 
a skoczny kujawiak przebije się przez każdy zgiełk – również. 
Jednak mało kto wie, że zanim te kolorowe pary taneczne 
zaprezentują się publiczności, spędzają wiele godzin w sali 
gimnastycznej. Setki razy powtarzają kroki, uczą się muzyki 
i słów piosenek.

Jak spędzają czas 
„INISOWIACY”?

„Inisowiacy” to przede wszystkim wspólna pasja, wspólne 
zainteresowania i wspólnie spędzony czas ... Próby i spot-
kania, planowanie i omawianie nowych przedsięwzięć. Ale 
to także czas spędzony na wspólnej kolacji czy wypadzie 
pod namiot. Bo zespół to też więź, która łączy jego 
członków prywatnie. 

Zespół to też czas spędzony wspólnie z publicznością. 
Wyjście na scenę i zatańczenie 20 – 30 minutowej wiązanki 
to spory wysiłek zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. 
Jednak widok żywo reagującej publiczności uskrzydla 
i wywołuje uśmiech na twarzach tańczących par. Nieważne, 
czy oglądają nas rodacy czy obcokrajowcy - taniec to język 
uniwersalny. 

Zespół to czas spędzony wspólnie z uczestnikami warsz-
tatów, bo warto dzielić się swoją pasją z innymi. A że nie 
samym tańcem Inisowiak żyje, staramy się organizować 
warsztaty nie tylko taneczne. Szyliśmy już spódnice 
krzczonowskie, układaliśmy wielkanocne palmy (największą 
grupę kursantów stanowili ... Irlandczycy!). Z dużym odze-
wem spotkała się pierwsza zorganizowana przez „Inisowi-
aków” impreza plenerowa dla dzieci - poszukiwanie kwiatu 
paproci.

Tradycją zespołu jest też kolędowanie w drugi dzień 
świąt w domach naszych przyjaciół oraz osób, które nas 
zapraszają. Okres Bożego Narodzenia jest dla nas, Polaków 
mieszkających na obczyźnie, czasem szczególnym – 
czasem tęsknoty za najbliższymi, za śniegiem, polską 
kolędą i rodzinnymi spotkaniami. I wtedy najbardziej 
czujemy sens naszej działalności - gdy widzimy Państwa 
zadumę, a często i łzy wzruszenia.
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Projekty Centrum Together Razem

zdjecie z archiwum grupy

Zdjęcie z archiwum grupy
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“Nigdy nie jesteśmy tak biedni, 
aby nie stać nas było na udzielenie 
pomocy bliźniemu”

Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to okres 

intensywnych przygotowań, zakupów i  poszukiwania 

prezentów. Warto jednak w  tych niezwykłych chwilach 

pamiętać o  drugim człowieku, szczególnie o  osobach, 

które potrzebują naszej pomocy. Polonia w Irlandii z chęcią 

włącza się w  działania na rzecz społeczności lokalnej. 

Polacy włączyli się w pomoc organizacjom w Irlandii, ale nie 

zapomnieli również o  pomocy rodakom w  kraju. A  swoim 

zaangażowaniem i wyjątkową postawą  pomagają budować 

pozytywny wizerunek Polaków na Zielonej Wyspie.

Podziel się radością
Akcję Podziel się radością zorganizowało Centrum 
Together-Razem we współpracy z Saint Vincent de Paul 
oraz bankiem żywności Food Cloud. Jak co roku paczki 
żywnościowe trafiły do najbardziej potrzebujących pols-
kich rodzin.

Główną ideą akcji “Podziel się świąteczną radością” 
jest wzbudzenie w Polonii poczucia solidarności oraz 
współprzeżywanie świątecznego czasu również z tymi, 
którzy zmagają się z trudnościami. Cieszymy się, że 
wiele osób o szczególnej wrażliwości zgłasza do nas 
potrzebujących.

Ważące ponad 20 kg paczki zawierają głównie produkty 
spożywcze, między innymi różne rodzaje mrożonego 
mięsa, sosy, makarony, konserwy, napoje oraz słodycze.

W te święta obdarowanych zostało 20 rodzin z Cork i okolic. 
Są to w większości rodziny, które korzystały z różnego 
rodzaju wsparcia w Centrum Together-Razem oraz te 
nominowane przez sąsiadów, przyjaciół i inne osoby. My 
zaangażowani w akcje - widząc uśmiechy na twarzach 
osób, którym pomogliśmy - wiemy, że warto pomagać.

Podziękowania należą się wolontariuszom, którzy po- 
mogli w przygotowaniu i dostarczeniu paczek do polskich 
rodzin.

REKLAMA

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

M. Gogol.

Zdjęcie z archiwum Centrum Together Razem
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P olskie zuchy z Gromady Zuchowej w Cork z wielkim zaangażowaniem pomagały szykować posiłki dla podop-
iecznych Penny Dinners. Ta znana w całej Irlandii jadłodajnia każdego tygodnia wydaje ponad 2000 darmowych 
obiadów dla najuboższych, a także tysiące kanapek i wszelkiego rodzaju pomoc materialną – ubrania, zabawki, 

środki higieny. Szczególnie przed Świętami, kiedy wolontariusze zajęci są przygotowywaniem świątecznych darów, w tej 
wyjątkowej kuchni potrzeba jest jak najwięcej rąk do pomocy. Zuchy przygotowały mnóstwo kanapek dla potrzebujących 
i obrały worki warzyw.

U czniowie Akademii Razem i ich rodzice po raz pierwszy wzięli udział w akcji “Szlachetna Paczka”. Szlachetna Pa-
czka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Polega na niesieniu pomocy 
rodzinom, które są w potrzebie. Wolontariusze Szlachetnej Paczki szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy 

przygotowują dedykowaną pomoc. Każdy rodzic i każde dziecko, niczym Święty Mikołaj, wykazali się postawą dobroci, 
ludzkiej życzliwości, ofiarności i bezinteresownej pomocy innym.

Mali ludzie o wielkich 
SerCACh!!!

Polscy harcerze od lat angażują się w akcje pomocowe i są jedną 
z najbardziej widocznych społeczności w Irlandii.

Koordynatorem projektu “Szlachetna paczka” od wielu lat jest pani Pani Iwona Horodyńska, członkini  
Stowarzyszenia Polonijnego MyCork. Pani Iwono dziękujemy za Pani zaangażowanie i ogrom włożonej pracy.

Zdjęcia z archiwum Gromady Zuchowej w Cork

zdjecie z archiwum Centrum Together Razem w Cork
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Wielka orkiestra 
świątecznej pomocy
Kochani, to już 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!!!

Stowarzyszenie MyCork już po raz 14 organizuje Finał w mieście Cork!!! W tym roku

dołączy do nas także Killarney !!! Oj będzie się działo! Przed nami moc atrakcji, między innymi kon-

certy i 2 Bieg Przyjaciół WOŚP Cork. Nie może was zabraknąć podczas naszych imprez. Pamiętajcie 

o najważniejszym, o tym dlaczego od 28 lat my Polacy potrafimy się zjednoczyć i pokazać całemu światu 

że nie ma rzeczy niemożliwych. Pamiętajmy o naszych dzieciach, naszej przyszłości! Niech dobre anioły 

czuwają nad nami!

Wspomnienia z 2018 roku :)

Siema. 
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P omimo dzielących kilometrów Polacy na emigracji utrzymują świąteczne tradycje i przekazują je następnym 
pokoleniom. Pierwsza gwiazdka, opłatek i sianko pod białym obrusem przy pięknie przystrojonej choince to 
najważniejsze symbole Bożego Narodzenia. Warto przekazywać znaczenie tych znaków i związane z nimi trady-

cje młodszym pokoleniom tak, by więź z Polska była nieprzerwana.

Ś wiąteczny nastrój w Szkole Pol-
skiej w Cork zaczął się już na 
początku grudnia. 7 i 8 grud-

nia dzieci wraz z nauczycielami ubierały 
choinkę. A ponieważ wszyscy byli bardzo 
grzeczni, to do szkoły zawitali zmotory-
zowani Mikołaje. W kolejnym tygodniu 
odbył się świąteczny kiermasz oraz kon-
cert kolęd i piosenek świątecznych.

O część artystyczną wieczoru zadbała Polska Orkiestra działająca przy Szkole 
Polskiej w Drogheda pod kierownictwem dyrektora szkoły Przemysława 
Łozowskiego. Polska Orkiestra przygotowała specjalny program zabaw i gier 

dla najmłodszych w oparciu o polskie utwory ludowe oraz wspólne śpiewanie kolęd. Jed-
nak najpopularniejszą częścią programu były Herody - podobne do jasełek ludowe przed-
stawienia bożonarodzeniowe odgrywane przez grupy kolędnicze. Dla najmłodszych gości 
zostało przygotowane specjalne menu świąteczne oraz kącik plastyczny, gdzie mogli do 
woli oddać się tworzeniu dekoracji świątecznych.

N a grudniowych zajęciach dzieci poznawały pol-
skie tradycje bożonarodzeniowe oraz samodziel-
nie przygotowywały ozdoby choinkowe. Wszyscy 

uczniowie byli bardzo grzeczni, więc w nagrodę na ostat-
nich zajęciach czekały na nich słodkie niespodzianki.

W świątecznym nastroju

Boże Narodzenie w Szkole Polskiej w Cork

Świąteczne spotkanie dla dzieci 
w ambasadzie RP w Dublinie

Świąteczne spotkania 
w oddziałach szkoły 
polonijnej Akademia 
Razem
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Jest nas 60 milionów

“Mini Masterchef 
Anders Italia” i wigilijne 
spotkanie w Marche 

Polska szkoła Anders w Marche 
w centralnych Włoszech od lat orga-
nizuje jasełka. Wydarzenie odbywa 
się zawsze w ostatnią sobotę przed 
świętami. W 2019 roku postanow-
iono zorganizować również polską 
kolację wigilijną. Taką prawdziwą 
z dwunastoma potrawami, białym 
obrusem i siankiem pod nim. 
Polskie mamy postanowiły same 
przygotować tradycyjne świąteczne 
potrawy i tak narodził się pomysł 
wspólnego gotowania. 

Krokietów wyszło 150, a pierogów 
ponad 120. Uczestnicy kolacji , 
a była ich setka, docenili starania 
wspaniałych kucharek, a na stole 
wigilijnym pojawiły się również inne 
potrawy polskiej kuchni: sałatka 
jarzynowa, śledź, chrzan, barszcz, 
makowiec, czy piernik.

Wieczór kolęd w Domu 
Polskim w Żytomierzu

Na spotk aniu uczniowie i  na- 
uczyciele Denyszowskiej szkoły 
średniej wystąpili z tradycyjnym 
ukraińskim wertepem (teatrzykiem 
bożonarodzen iow ym) .  Zespół 
„Kwiaty” pod akompaniament pani 
Larysy Bojko zaprezentował koncert 
znanych i lubianych kolęd polskich. 
Nie zabrakło również tradycyjnego 
dzielenia się opłatkiem i składania 
nawzajem życzeń.

Mikołajki w Singapurze

Podczas  spotk ania ,  w któr ym 
udział  wzięło bl isko 80 dzieci 
polonijnych, najmłodsi uczestnicy 
mieli możliwość poznania polskich 
t radycj i  bożonarodzeniowych, 
w  t y m  s a m o d z i e l n e g o  p r z y -
gotowania ozdób choinkowych 
cz y dekorowania pierniczków. 
Odbyła się również degustacja 
t radyc yjnych polsk ich potraw 
świątecznych. A dzieci odwiedził 
też polski Święty Mikołaj.
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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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