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 Od 2012 roku,  w ramach polityki historycznej, Irlandia realizuje program 
nazywany Dekadą Stulecia. Program ten ma na celu  zachęcenie Irlandczyków do 
upamiętniania wydarzeń związanych z niepodległością ich kraju.
 Dla całej Irlandii istotne wydarzenia w roku 2020 to upamiętnianie między 
innymi: Krwawej Niedzieli, egzekucji Kevina Barry’ego, buntu Connaught Rangers,  
czy splądrowania Balbriggan i  przede wszystkim pamięć o wyborach samorządowe 
1920 r.
 W roku 2020 jednakże to oczy wszystkich w Irlandii zwrócone są na Cork i to 
miasto jest głównym punktem wszystkim wydarzeń dla historii kraju.
 To właśnie 100 lat temu miasto Cork odegrało kluczową rolę w walce o wolność 
kraju. W grudniu tego roku zginęło śmiercią męczeńską dwóch burmistrzów miasta 
Tomás Mac Curtáin i Terence MacSwiney, a następnie  Cork został spalony przez siły 
brytyjskie.
 Historie związane z wydarzeniami z 1920 roku były przekazywane od pokoleń 
w Cork, a lokalne grupy upamiętniają je od wielu lat. 
 Pierwszym z programu wydarzeń w Cork z okazji stulecia 1920 roku było 
wyjątkowe specjalne posiedzenie  jakie odbyło się w Sali Rady Miejskiej z udziałem 
byłych burmistrzów miasta, przedstawicieli rządu.
 Wszyscy oni spotkali się w Ratuszu, by uczcić ten ważny, historyczny moment 
w  dniu 30 stycznia 2020. Byłem obecny na tym spotkaniu i byłem świadkiem 
odtwarzania historycznej sesji rady miasta przez wszystkich radnych. Uczestnic-
two w tym wydarzeniu napawało mnie refleksjami na temat naszego polskiego 
dziedzictwa niepodległościowego.
 Pomimo pandemii Irlandczycy starają się przeprowadzać uroczystości 
rocznicowe i na ile poz walają na to restrykcje, organizować spotkania 
upamiętniające wydarzenia w Cork sto lat temu.  
 Numer specjalny, który  oddajemy w Wasze ręce drodzy czytelnicy jest 
naszym hołdem dla bohaterów walczących o wolność. Chcielibyśmy przybliżyć 
Wam podobieństwa historyczne łączące nasze kraje, sylwetki osób, na 
przestrzeni wieków. Jak również kluczowe historie które wydarzyły się 100 lat 
temu w Cork.
 Mamy również nadzieję, że pomimo rządowych restrykcji i wielu obostrzeń 
11 listopada uda nam się upamiętnić naszą rocznicę odzyskania niepodległości.

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

Wojciech Białek 

Pamięć 
historyczna 
Cork.

Cork 2020

Cork 1920

źródło: www.rebel-
streetscork1919-1923.
blogspot.com/
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W Europie początku XX wieku Irlandia pod względem 
charakteru i stanu była porównywalna z nowo powstałymi 
narodami, takimi jak Polska, a nie ugruntowane demokracje 
zachodnie. 

W konsekwencji obcych rządów i ekonomicznego wyzysku 
oba kraje stały się w drugiej połowie XIX wieku narodami 
emigracji, z największą diasporą w Ameryce - Irlandczycy 
w Bostonie a Polacy w Chicago. 

Dziedzictwo bycia przedmiotem podbojów i wysiedleń 
odegrało centralną rolę w świadomości narodowej Irlan-
dii i Polski. Jedną z podstawowych filozofii życia w Irlan-
dii i Polsce było poszanowanie zasad religijnych. Pomimo 
próby wpajania tradycji zaborców, kultura chrześcijańska 
przetrwała. A Kościół odegrał ważną rolę w obu krajach 
jako siła polityczna pomagająca utrzymać i poszukiwać 
tożsamości narodowej w obliczu politycznego rozpadu 
(i rozczarowania). Katolicyzm, zawsze centralny zarówno 
dla irlandzkiej, jak i polskiej ideologii nacjonalistycznej, 
nabrał dodatkowego znaczenia w poszukiwanie tożsamości 
narodowej. Przez większość współczesnej historii Polacy 
zadawali sobie pytanie, w jaki sposób można przywrócić 
niezależny kraj i odzyskać utraconą niepodległość. 

Tak Polacy, jak i Irlandczycy byli przekonani, że niezależne 
państwo pozwoliłoby im przezwyciężyć polityczne, 
społeczne i  gospodarcze wyz wania .  Jak również 
zniwelować zależności odziedziczone po obcych rządach. 
Działacze polityczni mocno wierzyli, że przywrócenie 
niepodległego państwa rozwiązać wszystkie problemy. Tak 
więc była ukierunkowana dalsza polityka państw polskiego 
i irlandzkiego, wzmacniana przez roszczenia historyczne 
i wspomnienia. Zarówno Polacy, jak i Irlandczycy od dawna 
marzyli o niepodległości i walczyli o nią, gdyż oba narody 
znajdowały się pod panowaniem obcych rządów przed 
1918 r. 

Irlandzka rewolucja nacjonalistyczna przeciwko władzy 
brytyjskiej i polskie powstania przeciwko siłom okupa-
cyjnym odegrały ważną rolę w drodze do uzyskania 
niepodległości.

Obydwa narody odzyskały niepodległość w XX wieku, 
które uzyskały dzięki nacjonalistom rewolucjom. Zarówno 
naród polski, jak i irlandzki były politycznie mobilizowane 
i lobbowane na rzecz walk i o niepodległość wśród 
polskiej i irlandzkiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. 
Zaprzeczenie państwowości i  walka o zachowanie 

Dr Bożena Cierlik (dr, Dip. TLHE) Wykładowca historii współczesnej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w Szkole History-
cznej University College Cork i laureat prestiżowej nagrody „Wybitny Polak za Granicą” w 2016 roku w dziedzinie Edukacja

Dwa narody podobne 
drogi do odzyskania 
niepodległości 

TEMAT GŁÓWNY 

 Przygotowania do konferencji pokojowej w Paryżu, początek 1919 r 
.: konferencja w Salon de l’Horloge Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
(Quai d’Orsay). Paryż (7. dzielnica) © Excelsior - L’Equipe / Roger-Viollet

 6 grudnia 1921, podpisanie traktatu anglo-irlandzkiego: Arthur 
Griffith, Robert Barton i Michael Collins podczas negocjacji traktatu 
londyńskiego. Źródło: https://www.irishcentral.com/
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tożsamości w obliczu imperialnej presji stworzyła wspólne 
doświadczenie historyczne a po odzyskaniu niepodległości 
potrzebę uzdrowienia narodowych podziałów. Polska jako 
kraj, jak również sprawa polska nie były przed I wojną 
światową tematem często poruszanym na arenie europe-
jskiej. A Polskie aspiracje do stworzenia niepodległego 
państwa były postrzegane jako wewnętrzna sprawa 
Rosjan, Imperium pruskiego i habsburskiego, a nie sprawa 
międzynarodowa. Prasa europejska nigdy nie zaprzeczyła 
odwagi i bohaterstwa Polaków; jednak kwestia odzys-
kania niepodległości w oczach polityków europejskich 
i opinii publicznej była problemem „nie do rozwiązania” 
zagrażającym porządkowi politycznemu w Europie. Konflikt 
europejski w 1914 roku zmienił narrację polityczną. Polski 
wysiłek zbrojny na obu frontach wschodnim i zachodnim 
w czasie I wojny światowej były ważnym elementem 
w doprowadzeniu do ponownego poruszenia kwestii 
państwa polskiego na arenie międzynarodowej. Różne 
międzynarodowe deklaracje obiecujące najpierw niejasno, 
a później dokładniej powstanie państwa polskiego po 
I wojnie światowej były wynikiem nacisków ze strony 
polskich ruchów niepodległościowych w Europie oraz 
widoczność i znaczenie polskiego wojska oraz uznanie 
dla jego wysiłku jako część sił alianckich. Paryska Konfer-
encja Pokojowa położyła podwaliny pod przyszły porządek 
w Europie na skalę niespotykaną od stu lat i polska delegacja 
wykorzystała wszystkie dostępne zasoby i powiązania dla 
sprawy polskiej - niepodległość i jej terytorialność żądań.

Dążenie do narodowego samostanowienia nie było history-
cznym osiągnięciem tylko Polski i Polaków. Irlandia również 
mogła świętować stworzenie nowego niezależnego 
państwa w 1918 roku. 

Prawo wyborcze kobiet było kolejnym kamieniem milowym 
wzmocnionym przez odzyskanie niepodległości w Polsce 
i Irlandii. W celu wynegocjowania bliźniaczych tożsamości 
feminizmu i celów narodowych, polskie i irlandzkie grupy 
kobiet miały nadzieję, że ich aktywizm da kobietom prawa 
polityczne, jednocześnie promując patriotyzm bezpłciowy. 
Chociaż wzmocnienie pozycji kobiet nie zdominował 
dyskursu politycznego, niemniej jednak utorował drogę do 
większej politycznej w nich sprawczości. 

W okresie przed odzyskaniem niepodległości Polki i Irlan-
dki spełniały przypisane im role jako orędowniczki kultury 
narodowej. Pokazały również swój nieodzowny wkład 
w walce o niepodległość, ochronę cnót narodowych, 
języka i tradycji. 

Polska i Irlandia były wśród prekursorów, w skali światowej, 
także zasługi w zakresie przyznawania kobietom prawa 
głosu. Kampania na rzecz praw kobiet odbywała się równo-
legle z walką o wolność narodu. Pomimo początkowej 
dezaprobaty kobiet-rewolucjonistów polskich i irlan-
dzkich, działalność militarna płci pięknej wymusiła na 
mężczyznach konieczność przyznania, że podzieliły one 
niebezpieczeństwa wyzwolenia krajów. A ich aktywizm 
oraz polityczna retoryka przestały być widziane jako 
wtrącanie się i ingerowanie w samostanowienie.

W 1918 roku Polkom zostały nadane prawa polityczne.
W 1922 roku Irlandki otrzymały te same prawa.

Parafrazując słowa prezydenta Republiki Irlandii Michael D. 
Higginsa - dowolny paradygmat niepodległości narodowej 
lub równość płci nie jest darem ofiarowanym hojnie lub 
niechętnie przez innych, ale jest prawem nadanym”.

Ten artykuł powstał na podstawie niedawno wydanej książki „Polskie i irlan-
dzkie zmagania o samostanowienie. Życie w pobliżu smoków” (Cambridge 
Scholars Publishing 2020)
Jest to krytyczna refleksja nad drogą do niepodległości narodowej w Polsce 
i Irlandii przy tej okazji stulecia przekształcania współczesnej Europy. Ta 
książka omawia, jak Polacy i Irlandczycy walczyli o prawo do samostanow-
ienia i osiągnęli je, oraz jak te wysiłki wpłynęły na cywilizacyjne osiągnięcie 
równouprawnienia kobiet. Sam tytuł książki odnosi się do a cytatu z “Hobbita” 
J. R. R. Tolkiena: „Nie warto zostawiać żywego smoka poza sobą, jeśli miesz-
kasz blisko niego ”. Polacy i Irlandczycy mieszkali w pobliżu „smoków”, czyli 
imperialnych potęg, a narody musiały zaplanować i wykonać swoje wyzwole-
nie, biorąc pod uwagę bogatych i silnych militarnie sąsiadów. Jednocześnie 
upodmiotowienie kobiet trwało od wieków utrudniony przez patriarchat, 
którego zasady zostały zinternalizowane zarówno przez mężczyzn, jak 
i kobiety. Dlatego też Polki i Irlandki musiały przechytrzyć własnego „smoka”, 
tj. niekwestionowaną patriarchalną kulturę, aby wzmocnić swoje znaczenie 
zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.

 Hanna Sheehy-Skeffington, Kathleen Shannon i  Kate Sheedy, 
absolwentki wyzszej szkoly, niosące transparent z  napisem „Głosy” 
(dla kobiet) Zdjęcie: Biblioteka Narodowa
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In twentieth-century Europe, Ireland was comparable in 
character and condition to the new nations such as Poland, 
rather than the established Western democracies. As 
a consequence of foreign rule and economic exploitation 
both countries became by the second half of 19th century 
nations of emigrants, with the largest diaspora located in 
America  – Irish in Boston, Poles in Chicago. The legacy of 
being the object of conquest and displacement played 
a central role in the national consciousness of both Ireland 
and Poland. One of the fundamental philosophies of life in 
Ireland and Poland was the respect of the religious prin-
ciples. After all Christian culture survived years of foreign 
rule. Church played an important role in both countries as 
a political force helping to sustain and search for national 
identity in the face of political dissolution (and disillusion-
ment too). Catholicism, always central to as much of Irish as 
Polish nationalist ideology, took on additional significance 
in the search for national identity. For much of modern 
history, Poles have asked themselves how their country 
could be restored to its former independence. The Poles 
and the Irish alike were convinced that only a free state 
of their own would allow them to overcome the politi-
cal, social, and economic challenges and dependencies 
inherited from foreign rule. They firmly believed that the 
re-creation of an independent state would address these 
problems. The subsequent policies of the Polish and Irish 

states were therefore directed by historical claims and 
memories.

Both Poles and Irish had long dreamt of and fought for 
independence as both nations were under foreign rule 
prior to 1918. The Irish nationalist revolution against Brit-
ish authority and Polish uprisings against the occupying 
powers figured heavily in their post-independence politics, 
in ways not unlike those of twentieth-century nations that 
gained independence through a nationalist revolution. 
Polish and Irish nations alike were politically mobilized and 
lobbied for their independence among the Polish and Irish 
diaspora in the United States. The denial of statehood and 
the struggle to retain identity in the face of imperial pres-
sure created a shared historical experience and, following 
independence, the need to heal national divisions. 
Poland and Polish question was not a frequently discussed 
subject on European arena before WWI. Polish aspirations 
to create an independent state were seen as an internal 
matter for Russian, Prussian and Habsburg empires, not 
an international issue. The European press never denied 
the courage and heroism of the Poles; however, the Polish 
question in the eyes of European politicians and the public 
opinion was an “insolvable” problem threatening the politi-
cal order in Europe. European conflict in 1914 changed 
the political narrative. The Polish military effort on both 

Author: Dr Bozena Cierlik (PhD, Dip. TLHE, )
Lecturer in Modern Polish and East Central European history, School of History, University College Cork and the recipient of 
prestigious award “Outstanding Polish Person Abroad” in 2016 in the field of education.
 

Two nationalities same 
rocky road to Independence

 Treaty of Versailles - Dignitaries gathered in the Galerie des Glaces 
(Hall of Mirrors) at the Palace of Versailles for the signing of the peace 
treaty ending World War I, 1919. Library of Congress, Washington, D.C. 
(digital. id. ppmsca 07634)

 11th November 1918, Polish Legions Commander & Marshall Józef 
Piłsudski receiving a  parade in front of the Bristol Hotel in Warsaw, 
photo: Piotr Mecik / FORUM
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the eastern and western fronts during the First World War 
was an important element in bringing the issue of the 
re-emergence of the Polish state to the international arena. 
Various international declarations promising, first vaguely 
and later more precisely, the establishment of the Polish 
state after the First World War were the outcome of the 
pressure of the Polish independence movements in Europe 
and the visibility and importance of the Polish military and 
the recognition of their effort as part of the Allied forces. 
Paris Peace Conference laid the foundations for the future 
order in Europe on a scale not seen for the past hundred 
years and Polish delegation used all available resources 
and connections to advocate for the Polish case – inde-
pendence and its territorial demands.
The effort for national self-determination was not the only 
historical achievement that Poland and Ireland could cele-
brate back in 1918. Women’s suffrage was another milestone 
enhanced by the regaining independence in Poland and 
Ireland. In order to negotiate the twin identities of feminist 
and national goals, Polish and Irish women’s groups hoped 
that their activism would grant women political rights 
while promoting genderless patriotism. Although women’s 
empowerment did not dominate the political discourse, it 
nonetheless paved the way for greater political agency in 
these countries. In the pre-independence era, Polish and 
Irish women were fulfilling their prescribed roles as bear-
ers of national culture, but they also proved indispensable 

when it came to under-
taking the struggle for 
independence, protect-
ing the national virtue, 
language, and tradition, 
and preserving the very 
existence of the nation, 
both in  Poland and 
I reland. The fact that 
Poland and Ireland were 
among the precursors, 
on a worldwide scale, in 
terms of granting voting 
rights to women also 
merits attention. The 
campaign for women’s 
rights was taking place 
alongside the struggle 
f o r  n a t i o n a l  s e l f -
determination. In spite 
of Polish and Irish male 

revolutionaries’ initial disapproval of women’s activism as 
meddling and interfering with what they considered the 
most important cause, i.e. the fight for self-determination 
– time proved that women’s involvement in not only rheto-
ric but also military activity made their male compatriots 
concede that, having shared the dangers in liberating 
Poland, women had earned the granting of political rights
The year 2018 marked not only the centenary of regaining 
national independence for many countries but as well the 
enfranchisement of Polish and Irish women. To paraphrase 
the president of the Republic of Ireland Michael D. Higgins 
- any paradigm of national independence or gender equal-
ity is not a gift, given either generously or reluctantly by 
others, but it is a right achieved.

This short article is based on the newly published book Polish and Irish 
struggles for self-determination. Living near Dragons (Cambridge Scholars 
Publishing 2020)
It is a critical reflection on the road to national independence in Poland and 
Ireland on the occasion of the centenary of the reshaping of Modern Europe. 
This book discusses how the Polish and Irish fought for and achieved the right 
for self-determination, and how these efforts also impacted the civilizational 
achievement of women’s enfranchisement. The title of the book itself refers 
to a quotation from J. R. R. Tolkien’s The Hobbit, “It does not do to leave a live 
dragon out of your calculations, if you live near him.” Poles and Irish were 
living near “dragons,” i.e. imperial powers, and the nations had to plan and 
execute their liberation by taking into account their powerful neighbours and 
conquerors. At the same time, women’s empowerment had for centuries been 
hindered by patriarchy, the rules of which were internalized by both men and 
women. Hence, Polish and Irish women had to outwit their own “dragon,” i.e. 
the unchallenged patriarchal culture, to enhance their agency in the public 
and private spheres alike. 

 Polish activists are agitating women to vote The photo is a part of 
exhibition “Women@s Rights” organised by Małopolski Ogród Sztuk
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 Adrian 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 niewi-
arygodnie, uwielbiał on swoją pracę i chętnie przyjmował 
rozkazy, dzięki którym mógł znaleźć się w najniebezpiec-
zniejszych miejscach ówczesnego świata. Przez wiele lat 
mieszkał w Polsce, gdzie zaprzyjaźnił się z wieloma pols-
kimi osobistościami sceny politycznej. Szczególnym senty-
mentem 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 Passchendaele 
Postrzelono go w biodro, pod Cambrai w nogę, natomiast 
pod Ypres stracił rękę. Żartowano, że Niemcy przegrali 
wojnę, ponieważ stracili za 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 zawiesze-
niu broni przez Włochow. Po powrocie do kraju Churchill
wysłał go do Chin jako przedstawiciela brytyjskiego 
premiera przy Czang-kajszeku. Po powrocie z Chin ożenił 
się po raz drugii resztę życia spędził w Irlandii.

Adrian Carton de Wiart 
z m a r ł  w  1 9 6 3  ro k u 
w wieku 83 lat. Został 
pochowany na cmentar-
zu niedaleko Macroom 
(hrabstwo Cork, Irlandia).

Autor: Katarzyna Barnowska

Adrian Carton de Wiart 
- awanturnik, który 
pokochał Polskę

 Polowanie z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego (siedzi 
pierwszy od prawej) w  ordynacji księcia Karola Mikołaja Radziwiłła 
(trzeci od lewej) na Polesiu, styczeń 1931 rok. Czwarty od lewej siedzi 
Adrian Carton de Wiart Narodowe Archiwum Cyfrowe

 Adrian Carton de Wiart na portrecie Williama 
Orpena,rok 1919, National Portrait Gallery

 O k ładka książk i  autobio -
graficznej” Adriana Cartona de 
Wiar ta, Wydawnictwo Pen & 
Sword Military, rok 2007; Polski 
tytuł „Moja Odyseja”
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Adrian Carton de Wiart is an aristocrat from a wealthy noble 
family (with Irish and Belgian roots). He was born in Brussels 
on May 5, 1880, and died on June 5, 1963 in County Cork, 
Ireland. Due to his merits in the army, he attained the rank 
of Lieutenant-General of the British Army. Incredible as it 
may sound today, he loved his job and willingly accepted 
orders that put him in the most dangerous places of the 
world at that time. For many years, he lived in Poland, 
where he made friends with many Polish political figures. 
He was particularly fond of Marshal Józef Piłsudski. Adrian 
Carton de Wiart lost his mother when he was six years old. 
After her death, he left Europe with his father and settled 
in Egypt. There he learned several foreign languages, horse 
riding and shooting. Adrian’s father dreamed of his son 
becoming a lawyer, so he sent him to study in Oxford. The 
young boy was more fascinated by all kinds of sports than 
learning, and he was passionate about soldiering. Unfor-
tunately, due to his Belgian origin, he could not serve in 
the British Army. Having 
adequate knowledge of 
law, in 1899, Adrian forged 
his personal data, which 
allowed him to be called 
up into the army. He took 
part in the Anglo-Boer War, 
where he was shot twice 
during the fighting. 
During World War I ,  he 

took part in many battles. At first he was sent to 
Somalia, where in one of the battles he was shot in the eye, 
which he later lost. He also had wounds to his elbow and 
ear. In the Battle of the Somme, a bullet pierced the back 
of his head, and a moment after leaving the hospital, he 
was hit by shrapnel in the ankle. He was shot in the hip at 
Passchendaele, in the leg at Cambrai, and lost his hand at 
Ypres. People joked that the Germans lost the war because 
they lost too much ammunition shooting Adrian.

As part of a military mission, General De Wiart came to 
Poland during the war with the Bolsheviks. At that time, 
he also became friends with Józef Piłsudski. He unsuccess-
fully tried to convince his superiors to change the British 
foreign policy, which was unfavourable towards Poland.

After the war was over, he received an offer from an 
acquaintance from the army, Prince Karol Radziwiłł, to 
settle in his estate in Polesie, Poland. He accepted the offer 
and spent almost 20 years in Poland. In 1939, de Wiart 
became head of the British Military Mission to Poland.

In 1941 he became head of the British Military Mission to 
Yugoslavia. During the flight to this country, his bomber 
crash-landed in the Mediterranean Sea, as a result of which 
the entire crew was taken prisoner by Italy. He was released 
in 1943, when he was sent to the British embassy with the 
news of the Italian ceasefire. Upon his return to the coun-
try, Churchill sent him to China as the representative of the 
British Prime Minister to Chiang Kai-shek. 
After returning from China, he married for the second 
time and spent the rest of his life in Ireland in an estate in 
County Cork. He died in 1963 at the age of 83.

Tłumaczenie: Natalia Święch

Adrian Carton de Wiart 
- adventurer who fell 
in love with Poland

 Photo taken in Lwow, luty 1919. From the left:  Stanisław Wańkowicz, 
Robert Lord, gen. Joseph Barthelemy, gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. 
Adrian Carton de Wiart, mjr Giuseppe Stabile. 
źródło: www.wikipedia.pl

 Lieutenant-General 
Sir Adrian Paul Ghislain 
Carton de Wiart źródło: 
www.wikipedia.pl

 Polish representatives visiting grave of Adrian 
Carton de Wiart; 2018; Caum Churchyard just 
off the main Macroom road. The grave site is 
just outside the actual graveyard wall on the 
grounds of his own home Aghinagh House
Zdjęcie: Archiwum Centrum Together Razem
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Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873), światowej sławy 
polski odkrywca i naukowiec, przez trzy lata (1847-49) 
pracował jako ochotnik w Irlandii zwalczając klęskę Wiel-
kiego Głodu a ramienia organizacji charytatywnej British 
Relief Association (BRA).
Strzelecki, który podczas pobytu w Irlandii sam ciężko 
chorował na tyfus, opracował oraz wcielił w życie jeden 
z najbardziej ambitnych i skutecznych programów pomocy 
charytatywnej. Celem programy było żywienie dzieci 
z biednych wiejskich rodzin – szczególnie bezbronnej 
grupy społecznej.

Paweł Edmund Strzelecki urodził się w rodzinie drobno-
szlacheckiej w 1797 roku w Głuszynie pod Poznaniem, 
w zaborze pruskim. W 1829 roku wyjechał z kraju po 
zdymisjonowaniu go z funkcji zarządcy majątku książęcej 
rodziny Sapiehów oraz z powodu niespełnionej miłości do 
córki pobliskiego właściciela ziemskiego. Korespondencję 
z ukochaną Adyną Turno prowadził do końca życia, 
a większość wiedzy na jego temat czerpiemy właśnie z tych 
listów. Strzelecki sam uczył się
geologii i mineralogii, a w 1834 roku, po kilku latach 
spędzonych w Wielkiej Brytanii, jako podróżnik i badacz 
rozpoczął podróż dookoła świata. Kiedy w 1843 roku wrócił 
do Londynu, był uznanym ekspertem w dziedzinie topo-
grafii i antropologii Australii, później zresztą opublikował 
książkę na ten temat nagrodzoną przez Królewskie 
Towarzystwo Geograficzne. Jednak przez całe życie czuł 
się Polakiem, wspierał polskich uchodźców politycznych 
i podkreślał uwielbienie dla Tadeusza Kościuszki (1746-
1817); to w hołdzie swojemu bohaterowi najwyższy szczyt 
Australii nazwał właśnie „Górą Kościuszki”.

Na początku 1847 roku, poruszony opowieściami o cierpi-

eniu ludności Irlandii, Strzelecki zgłosił się by jako ochotnik 
nieść pomoc potrzebującym. Jesienią 1845 roku w Irlan-
dii zaraza po raz pierwszy zniszczyła zbiory ziemniaków. 
Jednak dopiero w sierpniu 1846 roku po drugiej, niemal 
powszechnej klęsce nieurodzaju ziemniaków, oraz w oblic-
zu ogromnej fali zgonów i chorób, brytyjskie i zagraniczne 
organizacje charytatywne rozpoczęły zbiórki funduszy 
i podjęły bezpośrednie działania pomocowe. Bankier 
Samuel Jones Loyd, przyjaciel Strzeleckiego, był jednym 
z londyńczyków, którzy 1 stycznia 1847 roku założyli British 
Association for the Relief of Distress in Ireland and Scotland 
(BRA) i właśnie do tego stowarzyszenia zgłosił się polski 
emigrant. Do akcji włączyli się nawet najubożsi a dzięki 
hojnie płynącym darowiznom, zarówno z Wielkiej Bryta-
nii jak i z zagranicy, szybko uzbierano około 470 tysięcy 
funtów (dzisiejsza wartość: około 41 milionów funtów). 
BRA potrzebowała jednak ochotników, którzy czuwaliby 
nad tym, aby środki trafiły do najbardziej potrzebujących 
i przyjęła ofertę Strzeleckiego.

Strzelecki dotarł do prowincji Connacht w lutym 1847 roku, 
kiedy masowe cierpienie, szalejąca epidemia tyfusu oraz 
brak skutecznych organizacji charytatywnych sprawiły, że 
w zachodnich rejonach Irlandii doszło do sytuacji kryzy-
sowej. Obierając Westport za swoją siedzibę, wyruszał do 
pracy w przypisanym mu rejonie obejmującym hrabstwa 
Mayo, Sligo i Donegal. Werbował do pomocy inspektorów 
ds. prawa ubogich, organizował pomoc żywnościową 
i finansową w najwyższym możliwym zakresie, zakładał 

Zapomniany 
polski bohater 
okresu Wielkiego 
Głodu w Irlandii – Paweł 
Strzelecki i jego walka 
o ocalenie tysięcy 
ludzkich istnień

 Hrabia Paweł Edmund Strzelecki Fotografia, ok. 1870r. 
Biblioteka Stanowa stanu Victoria Count Paul Edward 
Strzelecki Photograph, c.1870s State Library of Victoria
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garkuchnie dla ubogich, nieustannie nawołując komitet 
londyński do zwiększenia wsparcia.
Kiedy latem 1847 roku wielu innych działaczy BRA opuściło 
Irlandię, Strzelecki zaproponował, że zostanie tam dłużej 
i został mianowany Głównym Przedstawicielem ds. Irlandii. 
W momencie przejęcia kontroli nad działalnością stowa-
rzyszenia na całej wyspie zarządzał 40 oficerami wojska 
i marynarki wojennej, którzy pracowali we wszystkich 
prowincjach. 

Strzelecki dostrzegł, że to właśnie dzieci są grupą najbardziej 
dotk niętą głodem. Z powodzeniem przetestował 
nowatorską ideę żywienia dzieci za pośrednictwem szkół 
w Westport, gdzie wiosną 1847 roku zapewnił żywność 
dla 1700 chłopców i dziewcząt. Następnie nalegał, aby ten 
sposób niesienia pomocy został rozszerzony na wszystkie 
dotknięte Wielkim Głodem regiony na zachodzie wyspy. 
Podkreślał humanitarną potrzebę pomagania „bezbron-
nym dzieciom, które w tej nieustannej walce o jedzenie 
i przeżycie, są pomijane i ciągle głodne”, oraz konieczność 
ich kształcenia. Zaznaczał, iż taki sposób opieki odciąży 
rodziców od ciągłej troski o potomstwo i pozwala im 
skoncentrować się na walce o własne przetrwanie.

Komitet BRA przychylnie rozpatrzył wnioski Strzeleckie-
go o żywność i odzież, a ten na dobre rozpoczął swoją 
działalność. Do marca 1848 roku prawie 200 tysięcy dzieci na 
zachodzie wyspy otrzymywało posiłki w szkołach, głównie 
w postaci chleba żytniego. Współpracownicy Strzeleckiego 
byli przekonani, że właśnie dzięki jego wysiłkom uratowano 
wielu młodych ludzi. Niestety działania
te zakończono w lipcu 1848 roku, ponieważ skończyły się 
fundusze BRA, a rząd zadecydował, że nie będzie dalej 
prowadzić tego programu. Niezrażony tym Strzelecki, 

po kolejnej klęsce nieurodzaju ziemniaków osobiście 
zorganizował kolejną zbiórkę charytatywną w Wielkiej 
Brytanii. W czerwcu 1849 roku wrócił na zachód Irlan-
dii, przemierzając ponad 4 tys. kilometrów i niosąc pomoc 
najbardziej potrzebującym.

Po powrocie do Londynu w nagrodę za swoje zasługi 
otrzymał tytuł szlachecki. Tłumaczył, że działał z pobudek 
czysto humanitarnych: „Nie można rozumować w sposób 
abstrakcyjny, kiedy widać, że ludzie umierają na ulicach”. 
Jego przekonania i działania sprawiły, iż wyróżnia się jako 
jeden z wielkich działaczy humanitarnych XIX wieku.

Strzelecki zmarł w wieku 76 lat w Londynie, który uznał 
za swoje miasto. W 1997 roku jego prochy przeniesiono 
z Londynu do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

Życie i heroizm Pawła Strzeleckiego zostały upamiętnione 
w wystawie zorganizowanej przez Ambasadę RP w Dubli-
nie, którą można obecnie oglądać w następujących 
lokalizacjach: National Museum of Ireland – Country Life 
, Castlebar, hrabstwo Mayo – wystawa dostępna do końca 
2020r. 

Johnstown Castle, hrabstwo Wexford, wystawa dostępna 
od 17 października do 31 listopada 2020 r.

Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej 
wystawy www.strzelecki.ie

Autor artykułu: 
Peter Gray, Queen’s University Belfast
Tłumaczenie: Ambasada RP w Dublinie

 T h e  Pr e s i d e n t  o f  I r e l a n d 
Michael D. Higgins launches the 
exhibition on 8th May, 2019 in 
the Royal Irish Academy, Dublin 
Photos: Polish Embassy in Dublin 
Prez ydent Irlandii Michael D. 
Higgins otwiera wystawę w dniu 
8 maja 2019 r. w Royal Irish Acad-
emy w Dublinie
Zdjęcia: Ambasada RP w  Dubli-
nie 
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Amidst the catastrophic horrors of Ireland’s Great Famine of 
1845-50 a few bright examples of selfless humanitarianism 
shine through. One of these, little remembered in Ireland, 
was the Polish émigré Paul Edmund Strzelecki, known to 
many of his contemporaries simply as ‘the Count’. Arriving 
in Ireland in 1847, Strzelecki survived a bout of typhus fever 
to lead one of the most ambitious and
successful charitable relief schemes, focusing on feeding 
one of the most vulnerable groups in society, the children 
of the rural poor.
Born near Poznán in the Prussian-occupied part of Poland 
in 1797 to a minor gentry family, Strzelecki left his country 
in 1829 following the failure of his attempts to establish 
himself as land agent to a princely family and a thwarted 
romance to a neighbouring landowner ’s daughter. He 
would continue to correspond with his beloved Adyna 
Turno for the rest of his life, and much of what we know 
about him comes from these surviving letters. Strzelecki 
taught himself geology and mineralogy and, after several 
years in Britain, undertook a world tour in 1834, acting as 
a scientific explorer and surveyor. 

He returned to London in 1843 an acknowledged expert 
on Australian topography and society, and later published 
a book on the subject which was awarded a prize by the 
Royal Geographical Society.
In early 1847 Strzelecki, moved by accounts of intense 
human suffering in Ireland, offered to serve as a volunteer 

relief agent. The potato had first failed due to the attack of 
blight in autumn 1845, but it was not until after the second 
and nearly universal potato failure of August 1846, and the 
increasing reports of deaths from starvation and disease 
in the later months of that year, that British and overseas 
charitable organisations began to raise funds and take 
direct action. Strzelecki’s friend, the banker Samuel Jones 
Loyd, was one of a number of men in the City of London 
who established the British Association for the Relief of 
Distress in Ireland and Scotland on 1 January 1847, and it 
was to this body that the Polish émigré applied. The British 
Association rapidly amassed some £470,000 (around £41 
million today), in large and small contributions from rich 
and poor alike in Britain and from overseas. However, it 
needed volunteer agents to ensure its resources reached 
those most in need, and was quick to accept Strzelecki’s 
offer. 

Strzelecki arrived in Connacht in February 1847, when 
the sheer scale of distress, rampant fever epidemic and 
absence of effective relief committees had plunged west-
ern districts into crisis. Based in Westport, he toured his 
distressed district of counties Mayo, Sligo and Donegal, 
recruiting Poor Law Inspectors to assist him and making 
grants of food-aid and money to the maximum allowed 
and establishing soup kitchens, while constantly urging 
the London committee to give him more resources.
When many other British Association agents departed 

A Forgotten Polish Hero 
of the Great Irish Famine: Paul Strzelecki 

 Lecture on Paul Strzelecki on 12 June, 2019 in 
the Royal Irish Academy, Dublin
Photo: Polish Embassy in Dublin
Wykład o  Pawle Strzelecki w  dniu 12 czerwca 
2019r. w Royal Irish Academy w Dublinie
Zdjęcie: Ambasada RP w Dublinie 
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in summer 1847, Strzelecki offered to stay on and was 
appointed Central Agent for Ireland. Taking control of the 
island-wide operations of the Association, he now directed 
40 military and naval officers working in the provinces. He 
recognised that children were amongst the most vulner-
able to famine. He had tested the innovative idea of 
feeding children through schools in Westport, where he 
had provisioned 1,700 boys and girls in Spring 1847. He 
now urged the Committee to extend this mode of aid to 
all the impoverished Unions in the west. He stressed the 
humanitarian necessity of relieving ‘the helpless children, 
who, in the general run and scramble for food, have been 
left behind hungry by the way’, and the desirability of 
advancing their education and of keeping whole families 
out of the workhouse by removing parents anxieties for 
their children.

The Committee agreed to Strzelecki’s requests for food and 
clothing and he set to work. By March 1848 nearly 200,000 
children in the west were receiving meals in schools, 
mostly in the form of rye bread. Strzelecki’s co-workers 
were convinced that his intervention had saved many 
young lives.

Unfortunately this action came to an end in July 1848 as 
the British Association’s funds ran out and the government 
chose not to continue it. Undaunted, Strzelecki person-

ally raised another charitable fund in Britain after the next 
potato failure, and returned to the west in June 1849, 
travelling 2,700 miles that summer to distribute aid where 
needed.

Returning to London, he was rewarded with a knighthood 
for his labours, but he explained his motivation as essen-
tially humanitarian: “You cannot reason in an abstract way 
when you see men dying in the streets”.

Paul Strzelecki’s life and heroic action in Ireland are 
commemorated in an exhibition organised by the Polish 
Embassy in Dublin, which is on display in the following 
venues:
National Museum of Ireland – Country Life in Castlebar, Co. 
Mayo – currently until the end of 2020
Johnstown Castle, Co. Wexford, from 17 th October until 20 
th November

For updates on other venues and dates please consult 
www.strzelecki.ie

Author of the article: Peter Gray, Queen’s University Belfast

 Szkoła w Ballinaboy Sketchbook of West of Ireland Scenes, Society for Irish Church Missions ok. 1850
Dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej Irlandii
Ballinaboy School Sketchbook of West of Ireland Scenes, Society for Irish Church Missions c. 1850 Courtesy of the National Library of Ireland



Walka o niepodległość w Irlandii rozpoczęła się wraz 
z wybuchem Powstania Wielkanocnego 24 kwietnia 1916 
roku. Konflikt zbrojny, wszczęty przez organizacje para-
militarne Ochotników Irlandzkich oraz Armii Obywatelskiej, 
miał na celu wyzwolenie Irlandii spod władzy brytyjskiej. 
W powstaniu wzięło udział 1250 rebeliantów, którzy 
w świąteczny poniedziałek, wyszli na ulice Dublina w celu 
przejęcia najważniejszych budynków w mieście. Przewaga 
liczebna i zbrojeniowa Brytyjczyków spowodowała, że 
powstańcy skapitulowali 29 kwietnia 1916 roku. Po stronie 
irlandzkiej, w krwawej walce, która trwała sześć dni, zginęło 
450 osób. Początkowo opinia publiczna wypowiadała się 
negatywnie na temat powstania, winiąc rebeliantów za 
ogrom zniszczeń w Dublinie i za sprowadzenie reperkusji 
na resztę kraju. Jednak brutalność, z jaką strona brytyjska 
rozprawiła się z powstańcami, aresztując 3500 Irlandczyków 
oraz zabijając 16 przywódców powstania, sprawiły, że 
ruchy niepodległościowe zaczęły osiągać ogólnokrajową 
popularność.
W 1919 roku, decyzją partii Sinn Féin, powołany został do 
życia parlament irlandzki. Jego pierwsze obrady zbiegły się 
z wybuchem Irlandzkiej Wojny o Niepodległość w 1919 
roku. Aż do zakończenia wojny w 1921 roku parlament 
irlandzki odbywał swe obrady w ukryciu.

Na mocy uchwał, z pierwszego posiedzenia, ministrem 
finansów ogłoszony został Michael Collins. Urodzony 
w hrabstwie Cork, Collins brał udział w Powstaniu Wiel-
kanocnym. Szybko wspinał się po szczeblach kariery 
w partii Sinn Féin i w szeregach Ochotników Irlandzkich. 
Jego zasługą jest zjednoczenie tej organizacji z Armią 
Obywatelską, które zaczęły działać pod nazwą Irlandzkiej 
Armii Republikańskiej (IRA). Collins piastował funkcję 
dyrektora tej jednostki, a jako Minister finansów wspierał 
jej działania zbrojne w czasie Wojny o Niepodległość.
Stworzył on również specjalną jednostkę zbrojną o nazwie 
„Squad”, która wykonywała specjalne polecenia, takie jak 
zamachy na brytyjskich oficerów czy podejrzewanych 
o donoszenie członków IRA. W odpowiedzi na działania 
wojenne partyzantów IRA, strona brytyjska wprowadziła 
rządy terroru, charakteryzujące się łapankami, zamachami, 
egzekucjami i wprowadzeniem stanu wojennego 10 grud-
nia 1920 roku. Hrabstwo Cork stało się epicentrum Wojny 
o Niepodległość, na jego terenie działały wówczas cztery 
silne brygady IRA. Choć taktyka partyzancka zazwyczaj 
unikała zbrojnych konfrontacji z dużymi formacjami wroga, 
skupiając się na mniejszych atakach, to włączyła się również 
w kilka większych akcji militarnych.
W odpowiedzi na wydarzenia „Krwawej niedzieli” z 21 listo-

pada 1920 roku, podczas której brytyjska 
policja otworzyła ogień na stadionie 
Croke Park w Dublinie zabijając 14 cywili, 
w całym kraju doszło do wielu krwawych 
akcji odwetowych. Jedną z nich była 
napaść w K i lmichael,  w hrabstwie 
Cork, 28 listopada 1920 roku, w której 
sześcioosobowy oddział IRA pod przy-
wództwem Toma Barry ’ego zabił 17 
z 18 członków paramilitarnej dywizji 
brytyjskiej policji. Starcie w Kilmichael 
było bardzo krwawe i zapoczątkowało 
eskalację konfliktu w rejonie Cork. 
W ramach akcji odwetowej, w nocy 11 
grudnia 1920 roku, brytyjskie oddziały 
paramilitarne podpaliły centrum Cork. 
W wyniku pożaru ucierpiało ponad 300 
budynków mieszkalnych, około 40 lokali 

użytkowych, spalony został również Ratusz oraz budynek 
biblioteki Carnegie. Wielu strażaków, próbujących ugasić 
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Rola Cork w drodze 
po niepodległość

 Wycinek z  gazety pierwszego posiedzenia Dail Eireann w  1919 
roku dzięki uprzejmości Independent News and Media, Dublin; źródło 
https://www.corkcity.ie/en/cork-public-museum



pożar, zginęło pod ostrzałem.
Wydarzenia z końca 1920 roku i początku 1921 roku, 
wpłynęły na znaczną intensyfikację działań wojennych. 
W marcu 1920 roku na oczach rodziny został zastrzelony 
burmistrz Cork, Thomas Mac Curtain. Sprawcy zamachu 
pochodzili z lokalnej policji. Jego następca, Terence James 
MacSwiney, zmarł w więzieniu Brixton po 74 dniach strajku 
głodowego.
Wydarzenia te przyniosły międzynarodowy rozgłos wojnie 
i olbrzymią dezaprobatę reperkusji brytyjskich. 
W marcu 1921 doszło do Bitwy w Crossbarry, w hrabst-
wie Cork, w której stuosobowy oddział Toma Barry’ego 
został otoczony przez brygadę wojsk brytyjskich, liczącą 

1,200 osób. Bitwa zakończyła się 
sukcesem, gdy po godzinnej wymi-
anie ognia, większość partyzantów 
zdołała uciec z zasadzki.
Wojna o Niepodległość zakończyła 
s ię  11 l ipca 1921 roku wraz 
z podpisaniem Traktatu angielsko 
– irlandzkiego, zgodnie z którym 
powołane do życia zostało Wolne 
Państwo Irlandzkie.
Przeciwnicy traktatu,  na czele 
któr ych stanął prz yszły prez y-
dent I r landii Éamon de Valera, 
krytykowali go za konstytucyjny 
związek między Irlandią a Wielką 
Brytanią oraz za fakt, że 6 hrabstw 
północnoirlandzkich nie weszło 
w skład Wolnego Państwa Irlandz-
kiego.

K onf l i k t  międz y  obozem z wolennik ów t raktatu , 
z Michaelem Collinsem i Arthurem Griffithem na czele, 
a oddziałami IRA przeciwnymi traktatowi spowodował 
wybuch Irlandzkiej wojny domowej (1922 – 1923).
Choć wojna domowa była dosyć krótka, to miała bardzo 
krwawy przebieg z liczbą ofiar przewyższającą Irlandzką 
Wojnę o Niepodległość. W tym czasie hrabstwo Cork 
stało się silnym ośrodkiem władzy bojówek przeciwnych 
postanowieniom traktatu. Tu, w małej miejscowości Béal 
na Bláth, 22 sierpnia 1922 roku oddział IRA zamordował 
Michaela Collinsa. 
Jako początek nowego porządku oraz na znak zawieszenia 
broni w lutym 1922 roku powolana zostala nowa, poli-
tycznie neutralna jednostka policyjna, Garda Síochána. 
Pozbawienie policji broni miało na celu wprowadzenie 
nastrojów pokojowych w kraju.
W maju 1923 roku IRA, na rozkaz de Valery, zaprzestała 
walki. 
Obydwie wojny pokazały waleczność I r landczyków, 
lecz niestety ich skutki spowodowały trwałe podziały 
społeczne, kulturowe, religijne oraz geopolityczne, które 
istnieją w Irlandii po dziś dzień.

Autor: Paulina Hałka
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 Cork 13 Grudzien 1920; źródło: rte.ie/history/2020  
Fotografie przedstawiające spalone miasto i  opisujące sytuację 
w Irlandii pojawiły się w wielu znaczących gazetach na całym świecie. 
W angielskiej prasie niewiele wspominano o tym wydarzeniu a jeśli już 
to powód pożaru opisany był jako „zagadkowa”

  Ludność modląca się o niepodległość Irlandii przed Whitehal (Anglia) 
w 1921 roku, podczas gdy w środku budynku decydowano o przyszłych 
losach kraju
 www.wikipedia.com
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Z g ł ę b i a j ą c  h i s t o r i ę 
Polsk i  i  I r landi i  oraz 
drogę obu krajów do 
niepodległości, można 
odnieść wrażenie,  że 
to jest wielce podobny 
scenar iusz  w ydar zeń 
historycznych. Te same 

trudności do pokonania i podobni bohaterowie wydarzeń 
sprzed stu lat. Mimo trwającej wiele lat niewoli, krwawo 
stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, 
w Polsce zsyłek na Syberię a w Irlandii do Australii , 
nasilającej się polityki wynaradawiania na przełomie 
wieków, obydwa Narody nie porzucily marzeń o odzys-
kaniu niepodległości. Nadzieje Polaków i Irlandczyków 
na odzyskanie niepodległości wzmacniały się przez 
wybuch Wielkiej Wojny, w wyniku której narastające 
problemy mocno osłabiły okupantów. Na różne sposoby 
elity starały się zaszczepić wśród ludności świadomość 
narodową. Przede wszystk im rozwijając różnorodne 
formy samokształcenia. Jednocześnie przykładem własnej 
postawy wskazywały drogę do wolności swoim narodom. 
Wspaniałym przykładem takiej bohaterskiej postawy 
w Irlandii był Terence MacSwiney. 

Urodzony 28 marca 1879 r. w Cork MacSwiney był jednym 
z 8 dzieci. Jego ojciec John, był nauczycielem w szkole 
w Londynie, po pewnym czasie otworzył fabrykę tytoniu 
w Cork. Ze względu na niepowodzenia biznesowe w 1885 
roku wyemigrował do Australii. Terence wraz z rodzeństwem 
pozostał pod opieką matki. Matka MacSwiney, Mary Wilkin-

son, była angielską katoliczką o silnych irlandzkich prze-
konaniach nacjonalistycznych. Wykształcenie zdobywała 
w szkole zakonnej w Cork. 

Terence zaczal pracowac w wieku 15 lat aby pomóc 
utrzymać rodzinę, godził pracę jako księgowy z naką. 
Pracując na pełny etat w 1907 r.  ukończ ył studia 
w dziedzinie psychologii na UCC. Idąc z duchem Celtyckie-
go Odrodzenia, uczestniczył w założeniu Celtyckiego 
Towarzystwa Literackiego. A jako członek Towarzystwa 
Dramatycznego w Cork napisał kilka sztuk. Kształcił się jako 
księgowy, dramaturg i poeta a jednocześnie pisal broszury 
o historii Irlandii.
Artykuły pisane do gazety Irish Freedom wzbudziły zaintere-
sowanie Terencem, Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego 
(IRB). W 1913 roku został prezesem oddziału Sinn Fein 
w Cork. W następnym roku założył gazetę Fianna Fail, która 
została zlikwidowana po zaledwie 11 wydanych numerach. 
 
W kwietniu 1916 r.  miał zostać drugim przywódcą 
powstania wielkanocnego w Cork i Kerry, ale po otrzyma-
niu rozkazu zrezygnował z tej funkcji. Po powstaniu został 
aresztowany i deportowany z Irlandii. W czerwcu 1917 roku 
wrócił do ojczyzny, a już w listopadzie został ponownie 
aresztowany w Cork za noszenie munduru Irlandzkiej Armii 
Republikańskiej (IRA). Zainspirowany przykładem Thomasa 
Ashe (członka i założyciela Irish Volunteers), prowadził 
strajk głodowy przez 3 dni. Po zamordowaniu jego przyja-
ciela Burmistrza Cork Tomasa Mac Curtaina, Terence objął 
tę funkcję. 

12 sierpnia 1920 r. MacSwiney i czterej inni przywódcy IRA 
w Cork zostali ponownie aresztowani przez Brytyjczyków 
za posiadanie „podejrzanych artykułów i dokumentów”. 
MacSwiney został postawiony przed sądem wojennym 

Terence 
McSwiney 
w walce 
o niepodległość

 Terence MacSwiney.Burmistrz Cork źródło: Irish 
Examiner Archive Terence MacSwiney, na 

zdjęciu, od lewej, jego żona 
Muriel i   ich córka Máire, 
s f o t o g ra f owa n i  w   1 9 1 9 
roku. 
źródło www.wikipedia.ie
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i skazany na dwa lata więzienia. Nie podporządkował się 
jednak wyrokowi sądu, który jego zdaniem nie powinien 
mieć władzy w jego kraju.
Sędzia zapytał czy chce odwołać się od wyroku. W odpow-
iedzi Terence powiedział: „Postanowiłem, że w  ciągu 
miesiąca będę wolny, żywy lub martwy, ponieważ 
nie będę spożywał posiłków ani napojów przez okres 
mojego wyroku”. 

MacSwiney mylił się co do tego, że przez jeden miesiąc 
odzyska wolność, strajk głodowy trwał przez niewyobrażalne 
74 dni. Brytyjczycy zabrali MacSwineya do więzienia Brixton 
w Londynie, być może myśląc, że zrezygnuje z tego strajku 
i rozgłos spowodowany tą formą protestu będzie mniejszy, 
jednak się mylili. W więzieniu natychmiast rozpoczął strajk 
głodowy w proteście przeciwko niesprawiedliwości angiel-
skiego sądu.

Jednocześnie w Cork inni 
więźniowie  pol i t yczni 
rozpoczęli strajk głodowy.
26 sierpnia rząd brytyjski 
stwierdził, że „zwolnienie 
lorda burmistrza miało-
by katastrofalne skutk i 
w Irlandii i prawdopodob-
nie doprowadziłoby do 
z jednoczenia zarówno 
wojska, jak i policji  na 
południu Irlandii”.
Strajk głodowy Terence 
MacSineya zwrócił uwagę 

świata na sytuację w Irlandii. Rządowi Brytyjskiemu zagrażał 
bojkot brytyjskich towarów przez Amerykanów, a kraje 
Ameryki Południowej wezwały Papieża do interwencji w tej 
sprawie. Protesty odbyły się również w Niemczech, Francji 
i Australii. Dwa tygodnie później hiszpańska organizacja 
(CADCI) wysłała petycję do brytyjskiego premiera z prośbą 
o uwolnienie Terenca, a gazeta tej organizacji rozpoczęła 
kampanię poparcia.
 
20 października 1920 r. Terence zapadł w śpiączkę i zmarł 5 
dni później. Jego ostatnie słowa do księdza u boku brzmiały: 
„Chcę, abyście świadczyli, że umieram jako żołnierz Repub-
liki Irlandii”

Jego ciało złożono w katedrze St.Georges, w Londynie, 
gdzie przyszło 30 000 osób. Pogrzeb odbył się w katedrze 
św. Marii i św. Anny w Cork 31 października. W pogrzebie 
uczestniczyło ponad 100 tys. Osób. Terence MacSwiney 
został pochowany na republikańskiej działce cmentarza 
św. Findbarra w Cork. Arthur Griffith wygłosił orację nad 
grobem i odczytał jego prorocze słowa:

“Jestem pewien, że moja śmierć zrobi więcej, aby 
zniszczyć Imperium Brytyjskie niż moje uwolnienie” 

Rok po pogrzebie Terenca, Irlandia odzyskuje upragnioną 
niepodległość.

Artykuł przygotowali Oliwia i Jacek Lis

 Pogrzeb Terenca MacSwiney źródło:  
ttp://www.macswineyclub.com

 Terence MacSwiney na łożu śmierci, w  obecności księdza 
Zdjęcie: Le Petit Journal. Supplément du dimanche, 19 września 
1920 r. Via Bibliothèque nationale de France; 
źródło: https://www.rte.ie/centuryireland

 Terence MacSwiney, rok 1920 
źródło www.rte.ie/history
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Constance Georgine Markiewicz (Markievicz) zwana  
Countess Markievicz z domu Gore Booth bohaterka 
irlandzkiego ruchu wyzwolenia. Działaczka Sinn Fein. 
Orędowniczka premiera i prezydenta wolnej Irlandii Eamo-
na de Valery. Komendantka IRA. Uczestniczka Powstania 
Wielkanocnego. Pierwsza kobieta wybrana do parlamentu. 
Pierwsza kobieta z teką ministra.
 A dodatkowo “najpiękniejsza w całym hrabstwie” co do tego 
poeta William Butler Yeats nie miał żadnych wątpliwości. 

Wysoka szczupła o kasztanowych włosach i fiołkowych 
oczach.  Fascynowała swoją niez wyk łą witalnością 
i radościa życia. Była nie tyle piękna co magnetyczna i to 
ów magnetyzm urzekł naszego rodaka Kazimierza Markie-
wicza w Paryżu w 1900 r. 

Constance Georgine Gore – Booth, wybranka Markiewicza 
urodziła się w 1868 roku w Lissadell w hrabstwie Sligo. 
Była pierwszym z pięciorga dzieci Henrego Gore – Booth 
piątego barona Sligo i jego żony Georginy. Dzieciństwo 
Konstancja spędziła w domu rodzinnym wiodąc sielskie 
życie wypełnione rozrywkami adekwatnymi dla swojej 
grupy społecznej. Malowała, czytała i pisała poezję, 
inscenizowała przedstawienia teatralne, rekreacyjnie 
polowała. Nader wszystko ceniła sobie wolność, za którą 
jak się okazało, gotowa była oddać życie.

Jako młoda panienka wyjechała do Londynu aby pobierać 
nauki i w wynajętej pracowni zgłębiać tajniki sztuki malar-
skiej. Znudzona życiem w Lissadell Konstancja wraz siostrą 
Ewą odbyła typową dla angielskich arystokratów podróż po 
Europie a następnie w 1897 wyjechała na studia do Paryża, 
aby rozwijać swój talent malarski. Tam, poprzez Stefana 
Krzywoszewskiego, korespondenta polskiego czasopisma 
„Kraj” w Petersburgu, poznała swojego przyszłego męża 
Kazimierza Markiewicza. Nic wtedy nie wskazywało że 
strony w księdze życia młodej Konstancji zostaną zapisane 
tak burzliwą historią…

W 1900 roku Konstancja i Kazimierz stanęli na ślubnym 
kobiercu. Z racji tego, iż Markiewicz był poddanym cara, 
ceremonia zawarcia związku małżeńskiego odbyła się 
w ambasadzie rosyjskiej w Londynie. Kazimierz wystąpił 
w mundurze szlachty kijowskiej, prasa ochrzciła go hrabią 
i stąd późniejsze błędne tytułowanie Markiewicz „countess”.

Po ślubie państwo Markiewiczowie wyjechali do polskiej 
posiadłości Kazimierza. Jak pisze Jacqeline Van Voris: 
„W Polsce wiele rzeczy przypominało Konstancji Irlandię, 
chociaż bieda była nawet bardziej widoczna i niepokojąca.” 
Zapewne małżonkowie nie przypuszczali wtedy, że 
przyjdzie im oglądać zagładę świata z którego się wywodzi-
li. Świata Kresów Zachodu i Wschodu. Pałaców angielskiej 
arystokracji w Irlandii, jakby żywcem wziętych z powieści 

Konstancja 
Markiewicz
Irlandzka 
rewolucjonistka  
z polskim nazwiskiem

“ Ta przedziwna Angielka, co polskie nazwisko 
nosiła w pokonanej duchem Irlandii, 
zasługuje na to, żeby w Polsce była znana 
i żeby pamięć tej bohaterki była u nas 
czczona, jak jest czczona w całej Irlandii.” 
  - Wincenty Lutosławski „Pion” 1935 rok  Konstancja Markiewicz Portret.

źródło: Twitter książki “Old Ireland in Colour” 
Johna G. Breslina
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Jane Austin i świata dworków polskiej szlachty na Ukrainie.

Po rocznym pobycie w ojczyźnie Kazimierza małżonkowie 
wrócili do rodzinnego domu Konstancji. Tam urodziło się 
ich jedyne dziecko, córka
Meave. Po trzech latach rodzina Markiewiczów przeniosła 
się do Dublina gdzie w pełni oddali się sztuce w szerokim 
słowa tego znaczeniu. 

Wir  ż ycia kulturalno towarz ysk i  ok azał  s ię jednak 
niewystarczający dla tak wyjątkowej kobiety jaką była 
Konstancja, która zaczęła angażować się w działalność 
polityczną. To był punkt zwrotny w jej życiu. Ten krok sprawił, 
że powoli lecz sukcesywnie stała się jedną z czołowych 
postaci politycznych w Irlandii.

W 1907 roku Konstancja przyłączyła się do Cór Irlandii. Była 
to pierwsza organizacja narodowo-feministyczna. Łączyła 
ona kwestie społeczne z niepodległościowymi odwołując 
się do celtyckiego mitu wojujących kobiet. Z ramienia tej 
organizacji w 1909 roku Markiewicz weszła do rady Sinn 
Féin będącej zalążkiem niepodległego parlamentu. Była 

urodzoną liderką i pomysłodawczynią różnych projektów. 

W 1909 roku dzięki niej powstała Fianna Éireann - ugru-
powanie skautowe, o bardziej paramilitarnej formie. Orga-
nizacja stawiała przed sobą wiele celów, poprzez łącznie 
zabawy z wychowaniem miała stać się szkołą irlandzkiego 
patriotyzmu w której chłopcy, głównie wyciągnięci ze 
slumsów zdobywali umiejętności niezbędne w przyszłej 
walce zbrojnej.

Konstancja była mocno zaangażowana politycznie w ruch 
sufrażystek. Bliski jej był socjalizm i irlandzki nacjonalizm. 
Za swe zaangażowanie zapłaciła utratą życia prywa-
tnego. Kazimierz, początkowo przychylny poczynaniom 
Konstancji, wkrótce zrozumiał, że życie działacza i spis-
kowca nie jest dla niego. Nie był on absolutnie zaintere-
sowany działalnością polityczną. Drogi małżonków zaczęły 
się rozchodzić. Markiewicz nie potrafił poradzić sobie 
z konsekwencjami działalności żony i w 1914 roku kiedy 
odkrył pod swoim łóżkiem arsenał broni i dynamitu opuścił 
Irlandię. Wrócił do swojej posiadłości w Polsce. Ucierpiała 
też ich córka Maeve. Wychowana przez babcię, lady Gore-
Booth w Lissadell, praktycznie nie miała kontaktu z matką. 
Kiedy spotkały się po latach w Dublinie, nie potrafiły się 
rozpoznać.
W 1914 Córy Irlandii stały się częścią Ligi Kobiet do której 
należała także Markiewicz.

W Poniedziałek Wiel-
k anocny 24 kwietnia 
1916 roku wybuchło 
powstanie które zmie-
n i ł o  d z i e j e  I r l a n d i i . 
Konstancja Markiewicz 
wzięła w nim udział 
pełniąc funkcję zastępcy 
dowódcy obrony parku 
St .  Stephen’s  Green. 
Po upadku powstania, 
30  k wietn ia  zos ta ła 
uwięziona wraz z resztą 
przywódców. Oskarżona 
przed sądem wojsko-
wym o zdradę stanu 
i kolaborację z Niem-
cami, skazana została na 
karę śmierci. Uniknęła 
l o s u  t o w a r z y s z y 
i  dosta ła  doż ywocie 
tylko dlatego, że była 

 Z meżem Kazimierzem. Zdjęcie 
pochodzi z  okładki książki “Revo-
lutionary Lives: Constance and 
Casimir Markievicz”, 
autor: Lauren Arrington.

 Z  córką Maeve i  synem Kazimierza z  pierwszego 
małżeństwa Stanisławem.
źródło: www.irelandinhistory.blogspot.com
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kobietą.
W angielskim więzieniu Aylesbury Konstancja przeszła na 
katolicyzm, przypieczętowując przynależność do irlan-
dzkiego ludu. Wróciła do Dublina dopiero w czerwcu 1917 
roku po stanowczej interwencji Stanów Zjednoczonych 
I zmuszeniu Brytyjczyków do ogłoszenia amnestii.

W tym czasie Michael Collins jeden z powstańców rozpoczął 
odbudowę Ir landzkiej Armii Obywatelsk iej,  wkrótce 
przekształcając ją w Irlandzką Armię Republikańską IRA. 
W armii Markiewicz została komendantem.

Podczas jednego z kolejnych pobytów w więzieniu, 
(więziona była w sumie pięć razy) wybrano ją z ramienia Sinn 
Féin do parlamentu Westminsteru jako pierwszą kobietę 
w historii. List, który ją o tym zawiadamiał, zaadresowany 
był „Dear Sir”. Konstancja jednak demonstracyjnie nie objęła 
tego urzędu. Kobietą która faktycznie zasiadła w parla-
mencie była lady Astor. Sinn Féin zbojkotowała wybory 
i utworzyła własny organ Dail Eireann. W niepodległym 
rządzie De Valery 1919 roku Konstancja została ministrem 
pracy. Ponownie jako pierwsza kobieta w historii. 

Powołała Centralne Biuro Pośrednictwa Pracy. Stworzyła 
komisję sprawdzającą jak traktowani są nieletni i kobiety 
w więzieniach. Jak zawsze zadziwiała energią i oddaniem 

sprawie. Po zdelegalizowaniu przez Brytyjczyków irlan-
dzkiego parlamentu na cztery miesiące znów znalazła się 
w więzieniu.

W latach 1919 - 21 kiedy trwała wojna angielsko irlan-
dzka. Konstancja w nowych realiach musiała się ukrywać, 
zmieniać miejsce pobytu, przebierać się, a na zebraniach 
organizacyjnych pojawiać się w ostatniej chwili. 

W grudniu 1921 r. delegacja z Dublina podpisała traktat 
angielsko-irlandzki Treaty ustanawiający Wolne Państwo, 
okrojone o sześć hrabstw północnoirlandzkich i de facto 
pozostające dominium brytyjskim, podobnie jak Australia 
czy Kanada. Dla de Valery i Markiewicz był to traktat nie do
przyjęcia. Między zwolennikami i przeciwnikami traktatu 
wybuchła wojna domowa siejąca większe spustoszenie niż 
wcześniejsza walka o niepodległość. Jako przeciwniczka 
traktatu Konstancja znalazła się w więzieniu w kolejnym 
roku, tym razem z woli władz irlandzkich. Wyszła z Kilmain-
ham dzięki głodówce, której zawsze była przeciwna, a którą 
w końcu zdecydowała się podjąć.

16 maja 1926 roku powołano do życia partię Fianna Fail. Jej 
założycielami byli między innymi Konstancja Markiewicz, 
Gerry Boland, Frank Alken i Sean Fail. Rok później Markie-
wicz ponownie została wybrana do parlamentu irlandz-
kiego. Jednak tym razem nie zdążyła już zająć swojego 
fotela ponieważ bardzo ciężko zachorowała. Trafiła do 
szpitala gdzie pomimo starannej opieki zmarła o świcie 
15 lipca 1927 roku. Był przy niej jej mąż Kazimierz. Przybył 
natychmiast, gdy został poinformowany o złym stanie 
żony. Pomimo rozłąki Konstancja utrzymywała z Kazimie-
rzem dobre stosunki i z szacunku dla męża zachowała jego 
nazwisko.

Najpiękniejsza w całym hrabstwie, w ciemnozielonym 
mundurze i wojskowych butach oraz z pistoletem u pasa, 
butna, harda i bezkompromisowa ….  Konstancja …. 
kobieta , która wyprzedziła epoki…..

Autor Agnieszka Smydra 

Artykuł powstał na podstawie książki Marty Petrusewicz “Irlandzki sen. Życie 
Konstancji Markiewiczowej - komendantki IRA (1868 - 1927)”  
Wydanej przez Wydawnictwo Książkowe “Twój Styl”, Warszawa 2000 r 

 Z  psem Poppetem i  oficerami Fianna Eireann (Theo Fitzgerald, 
Thomas McDonald). Waterford 1917r
źródło: Twitter książki “Old Ireland in Colour” Johna G. Breslina
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Wśród licznych atrakcji, jakie oferuje turystom hrabstwo 
Cork, jedna zasługuje na szczególna uwagę . To wyspa Spike 
Island , laureat nagrody World Travel Awards, uznawanej na 
świecie za „turystycznego Oskara”. 

Wyspa, na której mieścił się najpierw klasztor a następnie 
więzienie, tytuł Europe’s Leading Tourist Attraction zdobyła 
w 2017 roku. W rywalizacji pokonała między innymi Akropol 
i Pałac Buckingham.

Historia tej 104 – akrowej wyspy sięga VI wieku . Początkowo 
był na niej
klasztor. Pierwsze fortyfikacje artyleryjskie na Spike Island 
powstały w 1779 roku, kiedy Brytyjczycy zbudowali tam 
fort do obrony Cobh, 

Następnie wybudowano tam twierdzę o wyjątkowym 
gwieździstym kształcie. Fort Westmoreland z czasem 
zmieniono w więzienie, zwane przez mieszkańców „irlan-
dzkim Alcatraz”. Utworzono tam kolonię karną, z której 
deportowano więźniów do Australii.

Po odzyskaniu niepodległości fort oficjalnie oddano Irland-
czykom. Zmienili oni jego nazwę na Fort Mitchell. Aż do 
2004 roku było to więzienie, zarządzane przez Irish Prison 
Services.
Kolejną atrakcją wyspy jest system tuneli wydrążony na 
początku XIX wieku. Na wyspie znajduje się także XVI-wiec-

zny tunel, którego używali przemytnicy. Niestety wejście do 
niego zostało zamurowane ze względów bezpieczeństwa.

Na wyspę kursują łodzie wycieczkowe z Cobh . Krótki rejs 
umilają przepiękne widoki na malownicze miasteczko 
portowe. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około godzinę, 
następnie można eksplorować to wyjątkowe miejsce 
samemu.

Po około 3 godzinach łódź zabiera z wiedzających 
z powrotem do Cobh.

Autor Paulina Winiarczyk
Informacje do artykułu na podstawie https://wikipedia.pl, 
zdjęcia https://it.wikipedia.org/

Podróże po Irlandii
Spike Island
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Obchody upamiętniające 
odzyskanie przez Polskę 
niepodległości - Cork, 2019.
11 listopada w Europie zachodniej obchodzi się Dzień Pamięci ofiar Pierwszej Wojny Światowej. Dla nas Polaków, ten 
dzień ma dodatkowe znaczenie - to Święto odzyskania przez Polskę niepodległości.  W tym szczególnym czasie Polonia na 
całym świecie organizuje uroczystości podkreślające, że wciąż pamiętamy bohaterów walczących  o wolność. 
Obchody upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości odbywają się w Cork od wielu lat. Są okazją do 
przybliżenia innym narodowościom zamieszkującym Zielona Wyspę naszej historii, tradycji i kultury w szerszym znaczeniu. 
Przedstawiamy Wam fotorelację z wydarzenia w City Hall w 2019 roku.
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Michael Collins (1996) 
- jeden z najlepszych 
filmów o Irlandii
Film w reżyserii Neila Jordana 
opowiada histor ię Michaela 
Collinsa, irlandzkiego patrioty, 
rewolucjonisty, polityka i męża 
stanu, który swoim działaniem 
zmienił bieg historii.

Evelyn (2002)
Dramat rodzinny o mężczyźnie 
(grany przez  Pierce’a  Bros-
nana),  który walcz y z syste -
mem w katolickiej Irlandii, aby 
odzyskać swoje dzieci.

Siostry Magdalenki 
(2002)
Fabuła opowiada o czterech 
„upadłych kobietach” wysłanych 
do pracy w pralniach sióstr 
Magdalenek w I r landi i .  Ten 
surowy i szorstki film, zawiera 
wystarczająco dużo komicznych 
momentów, aby nieco rozjaśnić 
i złagodzić jego przerażający 
motyw wykorzystywania kobiet 
fizycznie, psychicznie i seksual-
nie.

Szkoła dla łobuzów 
(2003)
Prawdziwa historia o nauczy-
cielu (Aidan Quinn), który uczył 
w prowadzonej przez katolików 
szkole. W miarę upływu czasu, 
zdaje sobie sprawę z surowego 
reżimu, który się wokół niego 
dzieje. Uwaga to bardzo mocna 
historia.

Philomena (2013)
Film opowiada historię kobiety 
szukającej dawno zaginionego 
syna, który trafił do adopcji wbrew 
jej woli. Chłopca adoptowała 
amer yk ańsk a  rodz ina .  Fi lm 
zdobył wiele międzynarodowych 
nagród. Oparty jest na książce 
The Lost Child of Philomena Lee.

Bobby Sands 66 Dni 
(2016)
F i l m  o p o w i a d a  h i s t o r i ę 
Bobby’ego Sandsa, irlandzkiego 
republikanina, który przez 66 dni 
prowadził strajk głodowy. Chciał 
on w ten sposob zwrocić uwagę 
świata na sytuację polityczną 
w kraju

Propozycje filmowe 
z historią Irlandii w tle...
Przygotowaliśmy dla Was zestaw propozycji filmowych z Irlandią w tle, ale opartych na 
prawdziwych historiach. Jak wiadomo historia Zielonej Wyspy do najłatwiejszych nie 
należy, takie też są te filmy. Opowiadają jednak historie ważne i warte przemyślenia. 
A jednocześnie pomagają nam lepiej zrozumieć Irlandczyków i spojrzeć na przeszłość 
tego kraju.
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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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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
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