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... i z większą, chyba niż zwykle, nadzieją wchodzimy w 2021 rok. W tym Nowym Roku 
życzymy wszystkim spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech spełnią się najskrytsze pragnienia a nieprzewidziane zmiany okażą się 
zmianami na lepsze.

Jeśli natomiast chodzi o zmiany, to w styczniu powstaje ich najwięcej... tylko niestety 
wiele z nich to jedynie nigdy nie spełnione obietnice wobec samego siebie...  A może 
tak,  zastanowić się nad nowym?

Niestety w tym roku ze względu na pandemię obserwowany jest drastyczny 
wzrost problemów w rodzinach. Bezrobocie, bezradność i stres wzmaga problemy 
alkoholowe, przemoc i dramaty rodzinne. Z drugiej strony te same powody 
mogą być sygnałem, by zmienić swoją ścieżkę życia i podjąć się ciężkiego, ale 
satysfakcjonującego zajęcia - jakim jest stworzenie rodziny zastępczej.  

W Irlandii, nie ma domów dziecka, zatem rodziny zastępcze są cały czas poszukiwane 
przez różne organizacje. Często polskie dzieci, zmuszone do przebywania w rodzinie 
zastępczej doznają nie tylko stresu z powodu zmiany środowiska, ale również olbrzy-
miego szoku kulturowego. Uznaliśmy zatem, że przybliżenie polskiemu czytelnikowi 
możliwości stania się rodziną zastępcza to temat bardzo istotny. Jeżeli chociaż 
jedna rodzina zdecyduje się na tego typu pracę to uszczęśliwimy przynajmniej jedno 
dziecko. Na pewno warto...

W nowym numerze kwartalnika przybliżamy też, zawiłości likwidacji ulgi aboli-
cyjnej, ponieważ   jest to temat istotny dla wszystkich naszych rodaków i polonii.

W dziale historycznym  opisujemy sylwetkę więźnia obozu koncentracyjnego 
z numerem 708.

Proponujemy również spacer po Cork, odwiedzenie Szkoły Polskiej w Cork i zaznajo-
mienie się z projektami Centrum Together Razem.

Tym którzy się jeszcze wahają przybliżamy niezbite dowody na to, że warto uczyć 
się języka angielskiego.

Wszystkim natomiast jeszcze raz życzymy szczęśliwego Nowego Roku,  a Ciebie 
drogi czytelniku zapraszamy do lektury.

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

Ewa Ikwanty

Kończymy rok 2020...

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach 
zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana 
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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Często podopieczni mają za sobą doświadczenie straty. 
Trafiają do rodziny zastępczej z różnych przyczyn, takich 
jak zaniedbanie, przemoc fizyczna, wykorzystywanie 
seksualne, uzależnienie rodzica/rodziców, problemy natury 
psychicznej u rodziców, przemoc domowa itd. W większości 
przypadków umieszczenie w rodzinie zastępczej nie jest 
decyzją dziecka, dlatego może to być doświadczenie 
przerażające i traumatyczne. Jednakże przy właściwej 
opiece, konsekwencji i zachęcie, dzieci i młodzież mogą 
zaadaptować się do nowych warunków i rozwinąć skrzydła 
w bezpiecznym otoczeniu.

Rodzaje rodzin zastępczych
Wyróżniamy kilka rodzajów rodzin zastępczych. Wspól-
nie z pracownikiem socjalnym, rodziny mają możliwość 
zdecydować jak i rodzaj najbardziej im odpowiada.  
Niektóre z przykładów:
• Opieka tymczasowa: bardzo krótki, ograniczony okres 

w którym rodzina zastępcza opiekuje się dzieckiem by 
odciążyć inną rodzinę zastępczą lub rodzinę biologiczną. 
Opieka tymczasowa jest najczęściej zaplanowana.

• Opieka krótkoterminowa: dzieci są umieszczane 
w rodzinie zastępczej z założeniem, iż wrócą do rodz-
iny biologicznej, lub w okresie kiedy sporządzana jest 
diagnoza ich potrzeb i optymalnych sposobów ich 
zaspokojenia.

• Opieka długoterminowa: sytuacja dzieci zmusza do 
podjęcia decyzji o opiece rodziny zastępczej na dłuższy 
okres czasu (powyżej roku). 

• Placówka dla rodzica z dzieckiem. Niektóre rodziny 
opiekują się młodymi matkami i pomagają im w opiece 
nad dzieckiem. W takim przypadku rodzina pracuje 
z matką (poniżej 18 roku życia) pomagając jej zdobyć 
umiejętności niezbędne do tego by opiekować się sobą 
i swoim dzieckiem.

• Opieka w sytuacji awaryjnej: zdolność do przyjęcia, 
dziecka poza stałymi godzinami pracy. Tego typu opieka 
jest bardzo krótkoterminowa.

• Grupy rodzeństw
• Zwiększona opieka: Niektóre dzieci mają wyjątkowo 

duże potrzeby. Rodziny sprawujące nad nimi opiekę 
otrzymują dodatkowe wsparcie, które wychodzi poza 
ramy wsparcia ustalone dla zwykłych rodzin zastępczych. 

Kto może zostać rodzicem zastępczym? 
• Rodzicem zastępczym może zostać osoba:
• Powyżej 23 roku życia
• Stanu wolnego, w związku małżeńskim, partnerskim, po 

rozwodzie lub w separacji.
• Dysponująca wolnym czasem by zaopiekować się 

dzieckiem lub dziećmi
• Praktykująca lub niepraktykujaca, dowolnego wyznania
• dobrym stanie zdrowia 
• Dowolnej narodowości, posiadająca pozwolenie na 

pobyt w Irlandii
• Posiadająca wolny pokój dla dziecka lub młodej osoby
• Pragnąca odmienić życie dziecka lub dzieci
• Rodziny z dziećmi bądź bezdzietne (najmłodsze dziecko 

w rodzinie powinno mieć nie mniej niż 3 lata).

Czego oczekuje się od rodziny zastępczej? 
• Od opiekunów oczekuje się, że przyjmą dziecko pod 

swój dach i w trakcie jego pobytu będą je traktować 
jak członka swojej rodziny. Do obowiązków rodziców 
zastępczych należy  m.in.:

• Wygospodarowanie czasu i przestrzeni dla każdego 
dziecka w rodzinie

• Wykazanie się cierpliwością i tolerancją
• Angażowanie dziecka we wszelkie rodzinne uroczystości 

i obchody
• Zawożenie dziecka do szkoły i odbieranie po zajęciach
• Umożliwienie dziecku zabawy i wesołego spędzania 

czasu
• Współpraca z TUSLA, ewentualnie z organizacjami 

pośredniczącymi i rodzinami biologicznymi
• Zachęcanie dziecka do kontaktu z rodziną biologiczną
• Zapewnienie warunków do roz woju i  poczucia 

bezpieczeństwa
• Respektowanie poufności sytuacji dziecka 

Proces przygotowawczy
Osoby pragnące stworzyć rodzinę zastępczą muszą zostać 
poddane diagnozie. Celem diagnozy jest przygotowanie 
rodziców do zadań związanych z opieką nad dzieckiem, 
jak również upewnienie się, że zatwierdzone rodziny są 
gotowe by zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży, które 
mogą znaleźć się pod ich opieką. Wymagany jest szereg 
formalności, m.in. zaświadczenie o niekaralności (Garda 
Vetting), referencje osobiste i zawodowe oraz badania 
lekarskie. Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym, zosta-
nie Ci przyznany pracownik socjalny, który przeprowadzi 
diagnozę. To proces dwukierunkowy. Pracownik dzieli 
się informacjami dotyczącymi obowiązków związanych 
z byciem rodziną zastępczą. Stara się jednocześnie uzyskać 
informacje od rodziny na temat ich życia, przeszłości 
i teraźniejszości. Proces daje możliwość przeanalizowania 
stylu życia i przekonania się, jak zmieni się ono po uzyska-
niu statusu rodziny zastępczej.

Autor Ewa Ikwanty na podstawie informacji ze stron 
internetowych: www.tusla.ie, www.fostercare.ie

W tym roku ze względu na pandemię obserwowany jest 
drastyczny wzrost problemów w rodzinach biologicznych. 
Bezrobocie, bezradność i stres wzmaga problemy alkohol-
owe, przemoc i problemy rodzinne. Z drugiej strony te same 
powody mogą mogą być powodem, by zmienić swoją 
ścieżkę życia i podjąć się ciężkiego, ale satysfakcjonującego 
zajęcia - jakim jest stworzenie rodziny zastępczej. 

Rodziny i osoby nie pozostające w związku, które decydują 
się na taki krok, wkraczają na niezwykłą drogę obfitującą 
w nowe doświadczenia. Opieka nad dziećmi i młodzieżą 
bywa dla rodzin zastępczych nie lada wyzwaniem. 
Niemniej jednak, jest to również pozytywna lekcja życia. 
Przede wszystkim przynosząca niesamowite zadowolenie, 
gdy pod opieką rodziny młodzi ludzie rozwijają skrzydła. 
W artykule chcielibyśmy Państwu przybliżyć temat rodzin 
zastępczych oraz z czym wiąże się proces stawania się 
rodzicem zastępczym.

Procesem wsparcia rodzin zastępczych w Irlandii zajmują 
się organizacje charytatywne. Ich celem jest rekrutacja 
i rozwój wysoce doświadczonych rodzin, które posiadają 
wszelkie konieczne wsparcie by opiekować się dziećmi 
i młodzieżą. Natomiast nadrzędnym celem tak organizacji 
wspierających, jak i rodzin zastępczych jest zapewnienie, 
że dzieci mają pozytywne doświadczenia i mogą osiągnąć 
pełnię swoich możliwości.

Czym jest opieka rodziny zastępczej? 
W Irlandii opieka rodziny zastępczej oznacza opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą, które z różnych przyczyn  nie mogą 
mieszkać z własną rodziną. Rodzina zastępcza to formalne 
porozumienie, w ramach którego dzieci przebywają pod 
opieką TUSLA (Agencja ds. Dzieci i Rodziny). Rodziny 
zastępcze muszą działać w porozumieniu z TUSLA i rodz-
inami biologicznymi w celu zapewnienia, że potrzeby 
dziecka są zaspokajane a ich zainteresowania i poglądy 
respektowane. 

Jakie dzieci potrzebują rodziny zastępczej? 
Dzieci i młodzież, które wymagają opieki rodziny zastępczej 
pochodzą z różnych środowisk. Są to dzieci w wieku 0-17 
lat o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym, co wynika 
z wielokulturowości społeczeństwa dzisiejszej Irlandii. 
W sytuacji, kiedy opieki wymaga rodzeństwo, podejmuje-
my próby umieszczenia dzieci w jednej rodzinie zastępczej. 
Opiekujemy się również dziećmi z niepełnosprawnością 
lub trudnościami w nauce. W niektórych przypadkach 
poszukiwany jest dom dla rodzica z dzieckiem.  Część 
dzieci i młodzieży pozostaje pod opieką rodziny zastępczej 
na krótki okres czasu (kilka dni), podczas gdy inne zostają 
na dłużej. Niektórzy młodzi ludzie zostają w rodzinie 
zastępczej aż do pełnoletności. 

Jest taka praca, za która otrzymuje się wynagrodzenie, nie jest ona jednak zawo-
dem, ponieważ bycie rodzicem zastępczym to misja. Stworzenie potrzebującym 
dzieciom choćby namiastki domu często nie jest łatwe, ale daje dużo satysfakcji. 

Jak zostać rodziną 
zastępczą w Irlandii?

TEMAT GŁÓWNY 
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Free Early Childhood Care and Education / Bezpłatna 
opieka przedszkolna - bezpłatna opieka przedszkolna 
jest zapewniona w wymiarze 3 godzin dziennie przez 
maksymalnie dwa lata szkolne, dla każdego dziecka 
powyżej 2 lat i 8 miesięcy do 5 lat i 6 miesięcy (programem 
objęte są dzieci które w danym roku szkolnym we wrześniu 
mają ukończony minimalny wiek 2 lata i 8 miesięcy). Przed-
szkole nie może pobierać od rodziców dodatkowych opłat 
za godziny objęte programem, ale może pobierać opłaty za 
dodatkowe godziny lub dodatkowe zajęcia. 

National Childcare Scheme / Państwowy program 
opieki nad dziećmi - to wprowadzony w październiku 
2019 roku krajowy program opieki nad dziećmi. Programem 
objęte są wszystkie dzieci, powyżej 24 tygodnia życia. Dofi-
nansowanie do opieki nad dziećmi przeznaczone jest dla 
wszystkich rodziców. Jego wysokość jest jednak zależna 
od dochodów i/lub wieku dziecka. Dochód nie obejmuje 
podatków, świadczeń dodatkowych, stypendiów studenck-
ich. Uwzględniono również zmniejszenie dochodu z tytułu 
posiadania rodziny wielodzietnej w wysokości €4300 
(dwoje dzieci w wieku poniżej 15 lat), w wysokości €8600 
(więcej niż dwoje dzieci w wieku poniżej 15 lat). Płatność 
spada wraz ze wzrostem dochodów i wieku dziecka. Można 
ubiegać się o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem do 
maksymalnie 40 godzin tygodniowo - tylko w przypadku 
kiedy rodzice pracują lub studiują w pełnym wymiarze 
godzin.

Dofinansowania działają w  następujący sposób na 
40-godzinną opiekę nad dziećmi na tydzień:

Dochód 
podlegający 
rozliczeniu

Wiek poniżej 
1 roku życia

stawka 
tygodniowa

Wiek 1-3 lat
stawka 

tygodniowa

Opieka 
po szkole/ 
stawka na 

godzinę

Poniżej 
€26,000€ 

€204.00 €174.00 €3.75 

Poniżej 
€42,000€ 

€114.80 €99.20 €1.93 

Poniżej 
€60,000€ 

€33.60 €31.20 €0.33

Access Inclusion Model / Program wsparcia integracji 
wspiera uczestnictwo w edukacji dzieci ze specjalny-
mi potrzebami, poprzez szereg pomocy dla przedszkola, 
takich jak dodatkowa opłata za przedszkolnego koordy-
natora ds. integracji, pomoc w specjalistycznym sprzęcie, 
wsparcie eksperckie, usługi terapeutyczne, a w niektórych 
przypadkach fundusze na wsparcie w klasie. (więcej na 
www.pobal.ie). 
Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, rodzice kwalifikują 
się na urlopy wychowawcze (czasem są one płatne przez 
pracodawcę) oraz zasiłki rodzicielskie (zależne od ilości 
składek PRSI).

Maternity Benefit / Zasiłek macierzyński, wynosi 
€245, jest niezależny od dochodów (prz yznawany 
jest na podstawie ilości składek PRSI). Jest wypłacany 
przez 26 tygodni, rozpoczynając najpóźniej 2 tygodnie 
przed przewidzianą datą porodu. Maternity Leave / 
Urlop wychowawczy to dodatkowe 16 tygodni urlopu 
bezpłatnego. 

Paternity Benefit / Zasiłek tacierzyński wynosi €245, 
jest niezależny od dochodów (przyznawany jest na 
podstawie ilości składek PRSI). Jest wypłacany dwa tygod-
niowe z tytułu narodzin dziecka lub adopcji. 
Paternity Leave / Urlop wychowawczy to dodatkowe 2 
tygodnie urlopu bezpłatnego. 

Parents Benefit / Zasiłek rodzicielski wynosi €245, jest 
zależny od ilości składek PRSI, to 5 tygodni do wybrania na 
opiekę nad dzieckiem do osiągnięcia przez nie dwóch lat.
Parents Leave to 5 tygodni urlopu bezpłatnego.

Parental Leave to 26 tygodni bezpłatnego urlopu, który 
można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 lat.

Inne formy pomocy rodzinie:
 
Working Family Payment (WFP): para lub samotny 
rodzic o niskim wynagrodzeniu, pracujący łącznie przez co 
najmniej 19 godzin tygodniowo, może otrzymać dodatek 
finansowy by wspomóc wychowanie dzieci (w tym na 
dzieci w wieku od 18 lat do 22 lat, uczących się w pełnym 
wymiarze godzin). 
O ne Parent Family  Payment  Osoby samotnie 
wychowujące dzieci mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny  
– dopóki ich najmłodsze dziecko nie ukończy 7 lat. Wnios-
kodawcy mogą zarabiać do €165 netto tygodniowo, by 
kwota zasiłku nie została pomniejszona. Kiedy najmłodsze 
dziecko skończy siedem lat osoby samotnie wychowujące 
dzieci mogą aplikować o rekalkulację Working Family 
Payment. 

Jobseeker Transitional Payment (zasiłek przejściowy dla 
osób poszukujących pracy lub pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin), można o niego aplikować dopóki 
najmłodsze dziecko nie osiągnie 14 roku życia. W Means 
Test (kalkulatorze dochodów)  pod uwagę brane jest 50% 
zarobków powyżej €165 tygodniowo. 

Opieka nad dzieckiem ze specjalnymi 
potrzebami / inną osobą chorą

DOMICILIARY CARE ALLOWANCE zasiłek w wysokości 
€309,50 dla rodzica lub opiekuna dziecka (do 16 roku życia), 
które wymaga stałej opieki. Przyznanie tego zasiłku daje 
także dziecku znajdującemu się pod opieka automatyczne 
prawo do Medical Card. W przypadku dziecka objętego 
opieką instytucjonalną, które mieszka w domu przez co 
najmniej 2 dni w tygodniu, wypłacana jest połowa stawki.
Nie ma jednoznacznie określonych warunków medy-
cznych, które stanowiłyby podstawę przyznania tej 
płatności. Przede wszystkim należy udowodnić że dziecko 
wymaga znacznej opieki i uwagi w porównaniu z innymi 
dziećmi w tym samym wieku bez postawionej diagnozy.  
SocialWelfare może wymagać dodatkowych dokumentów 
lub testów medycznych przed przyznaniem płatności. 

CARER’S BENEFIT Jest to płatność dla osoby dorosłej 
opiekującej się chorym pacjentem powyżej 16 roku życia. 
Jest ona oparta na składkach PRSI, wymagane są co najm-
niej 3 lata opłacania składki PRSI, z czego min 26 składek 
PRSI musi być opłacona min 8 tygodni przed złożeniem 
wniosku. Wcześniej znany jako Respite Care Grant - jest 

to płatność przysługująca osobom, które otrzymują 
jedną z trzech powyższych zasiłków. Wypłacana jest 
jednorazowo, raz do roku w czerwcu w wysokości €1700. 
Opiekunowie pełnoetatowi kwalifikują się do dotacji 
niezależnie od dochodów, ale osoby pracujące ponad 
18,5 godziny tygodniowo lub otrzymujące świadczenia 
dla osób poszukujących pracy nie mają prawa do tego 
świadczenia. Nie ma jednoznacznie określonych warunków 
medycznych, które stanowiłyby podstawę przyznania tej 
płatności. Przede wszystkim należy udowodnić że dziecko 
wymaga znacznej opieki i uwagi w porównaniu z innymi 
dziećmi w tym samym wieku bez postawionej diagnozy. 
SocialWelfare może wymagać dodatkowych dokumentów 
lub testów medycznych przed przyznaniem płatności. 
Zasiłek ten wypłacany raz w miesiącu w wys. €309.50.

CARER’S ALLOWANCE Kryteria medyczne do zakwali-
fikowania się na ten zasilek i dla opiekunów i podopiec-
znych są takie same jak przy zasiłku Carer’s Benefit Płatność 
ta nie jest oparta na składkach PRSI- zatem aplikować może 
każdy, nawet jeśli nie zapłacił ani jednej składki. Nie ma 
ograniczenia wiekowego. Nie ma ograniczeń czasowych; 
można otrzymywać tą płatność tak długo, jak długo osoba 
podopieczna wymaga pełnej opieki i uwagi. Płatność jest 
zależna od stanu majątkowego: pod uwagę brany jest 
dochód i majątek osoby składającej wniosek oraz jego 
współmałżonka / partnera. Zasiłek należy się osobom 
mieszkającym w Irlandii. 

Różnice pomiędzy płatnościami polegają na: 
• Płatność ta nie jest oparta na składkach PRSI- zatem 

aplikować może każdy, nawet jeśli nie zapłacił ani jednej 
składki. 

• Nie ma ograniczenia wiekowego 
• Nie ma ograniczeń czasowych; można otrzymywać 

tą płatność tak długo, jak długo osoba podopieczna 
wymaga pełnej opieki i uwagi 

• Płatność jest zależna od stanu majątkowego: pod uwagę 
brany jest dochód i majątek osoby składającej wniosek 
oraz jego współmałżonka / partnera Zasiłek należy się 
osobom mieszkającym w Irlandii.

CARER’S SUPPORT GRANT Wcześniej znany jako Respite 
Care Grant - jest to płatność przysługująca osobom, które 
otrzymują jedną z trzech powyższych zasiłków. Wypłacana 
jest jednorazowo, raz do roku w czerwcu w wysokości 
€1700. Opiekunowie pełnoetatowi kwalifikują się do dotacji 
niezależnie od dochodów, ale osoby pracujące ponad 18,5 
godziny tygodniowo lub otrzymujące świadczenia dla osób 
poszukujących pracy nie mają prawa do tego świadczenia.

Pomoc 
socjalna 
dla rodziny 
w Irlandii
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Od 1 stycznia 2021 roku zapowiedziano likwidację 
ulgi abolicyjnej, dzięki której nie trzeba było płacić 
podatku od tego, co zarobiliśmy za granicą, jeśli nie 
uzyskaliśmy w Polsce żadnego wynagrodzenia.

Kogo dotyczą zmiany?
 
Zmiany dotyczą rezydentów podatkowych w Polsce. 
Zasady rezydencji podatkowej w Polsce określają przepisy 
art. 3 ust. 1a ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem, osoba 
fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski 
jeżeli:
1) posiada na terytorium Polsk i centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych (ośrodek
interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku 
podatkowym.
Definicja miejsca zamieszkania obejmuje zatem trzy kryte-
ria, pośród których znajduje się posiadanie na terytorium 
Polski centrum interesów gospodarczych.
W praktyce kryterium to związane jest z miejscem, 
z którym powiązania ekonomiczne danej osoby są najsil-
niejsze. O najsilniejszych powiązaniach ekonomicznych 
z Polską może świadczyć położenie w Polsce głównych 
źródeł dochodów, majątku ruchomego i nieruchomego, 
depozytów lub lokat oraz głównych inwestycji podatnika.

Kogo nie dotyczą zmiany?

Osób na stałe zamieszkałych za granicą Polski. Sam fakt 
zameldowania w Polsce lub posiadania nieruchomości 
przeznaczonej na wynajem nie oznacza położenia w Polsce 
ośrodka interesów życiowych. 

Czy podwójne obywatelstwo może mieć 
wpływ na zmianę rezydencji podatkowej?

Posiadanie polsk iego obywatelstwa nie jest k ryte-
rium branym pod uwagę dla potrzeb ustalenia rezydencji 
podatkowej w Polsce.Jak wynika z wyżej przedstawionych 
wyjaśnień, kryteria polskiej rezydencji podatkowej zawarte 
w art. 3 ust. 1 ustawy PIT nie odwołują się do obywatelstwa.
W sytuacji natomiast gdy wystąpi tzw. podwójna rezydenc-
ja podatkowa, czyli osoba spełnia warunki pozwalające 

uznać ją za rezydenta podatkowego Polski oraz drugiego 
państwa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
przewidują zasady ustalania państwa rezydencji za pomocą 
dodatkowych wytycznych (tzw. reguł kolizyjnych), z których 
jedna odwołuje się do obywatelstwa. Niemniej jednak 
jeżeli osoba jest obywatelem obydwu państw, kryterium to 
również nie będzie miało charakteru decydującego.

Ministerst wo Finansów oraz Krajowa Adminis-
tracja Skarbowa podejmują czynności mające na celu 
rozpowszechnianie wiedzy o  wprowadzonych zmian-
ach w przepisach podatkowych.

Jednocześnie każda osoba może otrzymać informację 
na temat swoich obowiązków podatkowych w Polsce 
korzystając m.in. z następujących środków:

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego
W przypadku wątpliwości co do poprawności zastosowania 
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, podatnik 
może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Infor-
macji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji 
prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 Ordy-
nacji podatkowej.
Informacja telefoniczna
Informacje na temat stosowania przepisów prawa podat-
kowego można również uzyskać dzwoniąc na czynną 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00 infolinię 
Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wybierając z tele-
fonu stacjonarnego numer 801 055 055 lub z telefonu 
komórkowego (22) 330 03 30. Z zagranicy można połączyć 
się z KIS dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 330 03 30. 
Więcej informacji o Krajowej Informacji Skarbowej można 
znaleźć na stronie internetowej www.kis.gov.pl.
Informacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Ogólna informacja podatkowa i celna udzielana jest 
również w formie elektronicznej – za pośrednictwem 
formularza pod internetowym adresem www.finanse.
mf.gov.pl/pp/maszpytanieodpowiemy (Portal podatkowy 
» Masz pytanie –odpowiemy » Pytanie e-mail)

Opracowanie: Centrum Together Razem na podstawie tekstu dostępnego 
w archiwum Sejmu - odpowiedzi na interpelacje udzielił Jan Sarnowski 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

H istoria Waltera ocalałego więźnia  
Auschwitz, polskiego pochodzenia 
pojawiła się w lokalnym dzienniku 

Evening Echo po jego śmierci i wywołała 
żywe zainteresowanie wśród społeczności. 

Walter Bujkowski zmarł 11 października 2020 
w szpitalu w Cork, w wieku 98 lat.

Przedstawiciele Together-Razem postanowili 
przyjrzeć się bliżej fascynującej historii Pana 
Bujakowskiego. Udało nam się nawiązać kontakt 
z Panem Kevinem McCarthy, osobą blisko 
związaną z rodziną Bujakowskich. To on zajął 
się jego pochówkiem, gdyż małżonka zmarłego 
przebywa w domu opieki. Pan Kevin McCarthy 
przekazał zdjęcie Waltera na własność organizacji oraz 
spisaną jego historię pod tytułem:  „The story of 708”.  

Jak podał Wojciech Białek – CEO Centrum Together-Razem:
„Wierzymy, że uda nam się przekazać polskiej społeczności 
historie zawarte w spisanej opowieści o trudach wojennych. 
Już teraz mogę powiedzieć, że Walter przebywał dwukrot-
nie w obozie w Auschwitz. Ponadto przebywał w dwóch 
innych obozach koncentracyjnych: w Neuengamme 
niedaleko Hamburga oraz w Sachsenhausen-Oranienburg.”

„Mam też nadzieję, że uda nam się dotrzeć do filmu 
dokumentalnego nakręconego przez studentkę Craw-
ford College z Cork, w którym Walter opowiada o swoich 
przeżyciach, Zależy nam aby pamięć o nim pozostała 
żywa wśród Polaków. Chcielibyśmy ponadto, aby polska 
społeczność poznawała jak najwięcej historii łączących 
naszą ojczyznę z Irlandią. Jak również miała więcej miejsc 
pamięci na wyspie.” 

Walter Bujakowski, czyli jak ustalili przedstawiciele Centrum 
Together Razem, Włodzimierz  Bujakowski pochodził 
z Białej Podlaskiej we wschodniej Polsce. W Irlandii używał 
imienia Walter i zdrobnienia Wally. Włodzimierz Bujakowski 
po napaści hitlerowskich Niemiec chciał wstąpić do wojska 

polskiego, ale został schwytany najpierw przez Rosjan, 
a następnie przez Gestapo i trafił do więzienia w Tarnowie. 
Następnie pierwszym transportem został przewieziony do 
obozu do Oświęcimia. Jego tułaczka po obozach koncen-
tracyjnych i historia przeżyć jest spowita wieloma cierpien-
iami.  Pan Bujakowski był więźniem w Oświęcimiu Brzezince 
o numerze 708 i rzadko wspominał swoje doświadczenia 
wojenne.  

Po zakończeniu wojny Włodzimierz trafił do Włoch, gdzie 
przebywało wielu polskich jeńców wojennych, a stamtąd 
do Anglii.

W Wielkiej Brytanii, poznał swoją przyszłą żonę Kathleen 
Hurley z Drimoleague (hrabstwo Cork). Para mieszkała 
przez wiele lat w Londynie, zanim w 1981 przeprow-
adzili się do Irlandii, osiedlając się w małej wiosce Lahana 
niedaleko Drimoleague. Włodzimierz mówił, że pobliskie 
miasteczko Skibbereen przypomina mu bardzo rodzinną 
Białą Podlaską.

Pan Bujakowski, jak opisuje Pan McCarthy był  bardzo utal-
entowanym człowiekiem. Znał się na  obróbce kamienia, 
na stolarce, był też świetnym ogrodnikiem. Ponadto Wally 
był świetnym kucharzem i lubił fotografować. Posiadał 
sporą kolekcję aparatów fotograficznych. 

Likwidacja ulgi abolicyjnej.
Co to oznacza dla emigranta?

Więzień 

708
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Pan Bujakowski zmarł w  szpitalu Mercy University Hospital 
i został pochowany na cmentarzu w Drinagh w hrabstwie 
Cork.

Historia Polaka przybliżona została dzieciom Akademii 
Razem. Uczniowie klas starszych przygotowali piękne kart-
ki pamięci dla Waltera. Prace plastyczne wykonane przez 
dzieci zostały na jego grobie podczas wizyty na cmentarzu 
w środę 21 października.

Zachęcamy do odwiedzin grobu pana Włodzimierza na 
cmentarzu przy kościele w Drinagh. To możliwość, by 
zapalić świeczkę dla polskiego bohatera i oddać hołd 
wszystkim bohaterom walczącym za naszą Ojczyznę. 

Dyrektor Akademii Razem udało się skontaktować z Muze-
um w Auschwitz i wymienić informacjami o ocalałym 
więźniu. Postaramy się opracować niezwykłą historię życia 
Pana Bujakowskiego w języku polskim.
  
Zdjecia z archiwum Centrum Together Razem

 Na zdjęciu obok przedstawicieli Together-Razem znajduje się Pan Kevin McCarthy oraz jego rodzina Anita i Patricia, którym bardzo zależy, aby 
polska społeczność dowiedziała się jak najwięcej o Wallym, bohaterze, który przeżył Auschwitz.  
Przedstawiciele organizacji polonijnej Centrum Together-Razem i szkoły Akademii Razem złożyli hołd przy grobie Pana Waltera Bujakowskiego na 
cmentarzu w Drinagh. 

Dlaczego warto uczyć 
się języka angielskiego?

Poniżej prezentujemy 10 głównych 
powodów, dla których wg. naszej opinii 
warto uczyć się języka angielskiego:

1. Język angielski jest współcześnie najpopularniejszym 
językiem na świecie – zna go ok. 1,5 miliarda ludzi 
mieszkających na wszystkich kontynentach, czyli ok. ¼ 
całej ludzkości.

2. Język angielski jest językiem nauki, biznesu, współpracy 
międzynarodowej i dyplomacji. Umożliwia naukę i studia 
za granicą. Otwiera nowe możliwości pracy w zasadzie na 
całym świecie. 

3. Język angielski jest jednym z łatwiejszych języków 
do opanowania. Gramatyka jest stosunkowo prosta, rzec-
zowniki nie mają zmiennych końcówek, czasowniki są 
praktycznie takie same we wszystkich osobach.

4. Znajomość jęz yka angielsk iego ułatwia komu-
nikowanie się i poruszanie podczas wyjazdów zagranic-
znych. Dla osób poszukujących pracy w sektorze turysty-
cznym znajomość języka angielskiego jest na pewno 
wartością dodaną a czasem wręcz jest wymagana.

5. Znajomość angielskiego ułatwi Ci nawiązywanie 
k o n t a k t ó w  z  o b c o k r a j o w c a m i ,  b ę d z i e s z  m ó g ł 
korespondować np. za pomocą e-maila z ludźmi z całego 

świata, a także poszukiwać interesujących Cię wiadomości 
na obcojęzycznych stronach internetowych.

6. Zrozumiesz teksty ulubionych utworów muzycznych 
i dialogi w Twoich ulubionych filmach, bez potrzeby dodat-
kowego tłumaczenia.

7. Będziesz mógł czytać gazety, książki i inne materiały 
obcojęzyczne, często niedostępne w języku polskim. Dzięki 
temu będziesz wiedział o interesujących Cię zagadnieniach 
zawodowych lub prywatnych więcej niż osoba znająca 
tylko język polski.

8. Znając język angielski będziesz mógł przystąpić do 
testów i egzaminów językowych, które umożliwią Ci 
pójście na lepsze studia lub znalezienie lepszej pracy.

9. Nauka języka obcego jest świetnym ćwiczeniem 
intelektualnym, które w każdym wieku przynosi wiele 
korzyści. Poprawia zdolność koncentracji, ćwiczy pamięć, 
zwiększa poziom naszego kulturowego obycia, pozwala 
spojrzeć na świat z punktu widzenia innej kultury.

10. Kiedy nauczysz się angielskiego, będziesz z siebie 
dumny – osiągniesz coś, o czym marzy wielu ludzi i dzięki 
temu zyskasz wiele pewności siebie, która jest bardzo potr-
zebna w codziennym życiu.

Powodzenia!

Angielski to język zarówno popularny jak i interesujący. Posiada własną historię i fascynującą specyfikę. Nie każdy wie, że 
wywodzi się z obszaru, który obecnie odpowiada Holandii i wschodniej części Niemiec. Obecnie jest oficjalnym językiem 
w 67 państwach i występuje w ponad 160-ciu różnych dialektach. Ponad 85% danych przechowywanych w komputerach 
na całym świecie jest w języku angielskim, 90% tekstów napisanych po angielsku składa się jedynie z 1000 słów. Powodów 
do nauki języka angielskiego jest wiele. Każdy kto mieszka i pracuje za granicą podróżuje wie, że jest nieodzownym on 
elementem dzisiejszej rzeczywistości. 
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Cork ma do zaoferowania znacznie 
więcej niż można się spodziewać po 
miasteczku , którego przejście zajmuje 
około godzinę. W tym drugim co do 
wielkości irlandzkim mieście, z pozoru 
sennym, pozbawionym dublińskiej 
dynamiki i  imprezowości Galway, 
można „zagubić” się na wiele godzin.
Bo gdzie indziej, w ciągu jednego 
dnia, można zagrać na zabytkowych 
dzwonach i zwiedzić Muzeum Masła 
a przypadkiem na spacerku spotkać 
wydrę.

Nazwa Cork pochodzi od irlandz-
kiego Corcach Mór Mumhan, czyli 
Wielkich Moczarów Munsteru. Miasto 
zawdzięcza nazwę rozlewiskom rzeki 
Lee, przy ujściu której jest położone. 

Centrum miasta leż y na wyspie 
pomiędzy głównymi korytami rzeki 
a większość ulic powstała w wyniku 
zasypania dawnych kanałów rzec-
znych. Dlatego w mieście jest aż 31 
mostów.

Znajdują się tu też dwie katedry : 
rzymskokatolicka katedra Najświętszej 
Maryi Panny i św. Anny, zwana również 
katedrą północną, i  należąca do 
Kościoła Irlandii katedra św. Findbara.

Najstarszą budowlą w mieście jest 
wieża Red Abbey. Jest to pozostałość 

p o  X I V - w i e c z n y m  o p a c t w i e 
zbudowanym z charakterystycznego 
czerwonego piaskowca.

A le  na j s łynn ie j sz ym symbolem 
miasta jest wieża kościelna Shandon, 
z charakterystycznym łososiem na 
szczycie. Kościół ten, dostępny dla 
zwiedzających, znany jest głównie 
ze względu na zabytkowe dzwony. 
Kto ma talent muzyczny powinien 
poćwiczyć grę na słynnych „Shan-
don Bells”. Melodii do wyboru jest 
sporo, od „Ave Maria” po „Danny Boy”. 
Dzwony słychać od Shandon aż po 
przedmieścia Cork ,  możesz więc 
zagrać „koncert” dla całego miasta. 
Wśród mieszkańców wieża Shandon 
jest znana jako „Kłamca o czterech 
twarzach” (ang.  four- faced l iar ) , 
ponieważ zegary na każdej z czterech 
ścian wskazują zwykle różne godziny.

Kolejnymi miejscami z których słynie 
Cork są Giełda Maślana i Muzeum 
Masła.  Obecnie w pierwszej jest 
teatr, drugie to wspomnienia dziejów 
miasta z czasów, gdy było głównym 
dostawcą masła dla marynarki wojen-
nej i statków handlowych płynących 
do Indii Zachodnich.

Motto na herbie Cork City brzmi: 
„Statio Bene Fide Carinis”, co oznacza 
„Bezpieczny przystań dla statków”. 

Cork Harbor to, po Sydney Harbor 
w Australii , drugi co do wielkości 
naturalny port na świecie. 

Miasto posiada też najstarszy na 
świecie Klub Jachtowy - założony 
w 1720 roku.

W Cork była też pierwsza fabryka, 
k t ó r ą  F o r d  M o t o r  C o m p a n y 
wybudowała poza Ameryką. Z West 
Cork a dokładnie z Ballinascarthy 
pochodzili bowiem przodkowie jej 
właściciela Henryego Forda.

Główną ulicą miasta jest St. Patrick’s 
Street. Przebudowana w połowie 2000 
roku, jest główną arterią handlową. 
Na jej północnym krańcu dominuje 
pomnik Ojca Mateusza.

Na równoległe j  Plunkett  St reet 
z n a j d u j e  s i ę  Po c z t a  G ł ó w n a . 

Pandemia Covid-19 i zmieniające 
się ciągle obostrzenia niosą ze sobą 
wiele niepewności, brak poczucia 
stabilności i bezpieczeństwa. Z powo-
du obostrzeń związanych z Covid-19  
szkoły zostały zamknięte. Alternatywą 
kontynuowania nauki, stało się zdalne 
nauczanie. 

Do tej pory taka forma przekazu 
wiedzy zwykle była adresowana do 
dorosłych. Jednakże sytuacja epide-
miologiczna na świecie znacząco 
przyspieszyła proces upowszech-
niania wirtualnych szkół tworzonych 
specjalnie dla dzieci i młodzieży. 

Prawdą jest, że taka forma nauki nie 
zastąpi kontaktów międzyludzkich, 
umożliwia jednakże kontynuację 
procesu nauczania. W rezultacie, wraz 
z przedłużającą się w czasie pandemią 
koronawirusa, e-learning staje się 
coraz bardziej popularny i  coraz 
więcej osób dostrzega jego zalety. 
Nauka zdalna jest także dobrym 
rozwiązaniem z perspektywy osób, 
które nie mają możliwości dowozu 

dzieci na zajęcia dodatkowe. Zaletą 
szkoły online jest także oszczędność 
czasu. Dodatkowo istnieje możliwość 
połączenia rozwijania nauki ojczys-
tej przez dziecko z obowiązkami 
domowymi.

Lekcje w Akademii Razem odbywają 
się na żywo na nowoczesnej plat-
formie do nauczania ClickMeeting, 
z  uż yciem interaktywnej tabl icy 
i materiałów graficznych.  Programy 
dla poszczególnych k las zostały 
dostosowane do spotkań na plat-
formie w oparciu o scenariusze zajęć 
i materiały dydaktyczne. Szkoła ma 
wypracowany efektywny i bezstre-
sowy system sprawdzania postępów 
uczniów. 

W  A k a d e m i i  R a z e m  d z i e c k o 
k a ż d o r a z o w o  m a  k o n t a k t 
z rówieśnikami, a także z nauczy-
cielem.

Zachęcamy rodziców do skorzystania 
z oferty polskiej szkoły online.

Już teraz w przerwie 
międzysemestralnej możesz 

zapisać swoje dziecko do naszej 
szkoły online.

Akademia Razem Online  zaprasza 
rodziców nie tylko z hrabstwa 

z Cork, ale z całej Irlandii do 
rejestracji dzieci na drugi semestr 

zajęć w polskiej szkole

• Gwarantujemy odpowiedzialne 
nauczanie z uż yciem nowocz-
esnych narzędzi.

• Lekcje po południu, w środku 
tygodnia w godzinach od 16.30 do 
18.30. (weekendy wolne od nauki)

• Czesne bardzo atrakcyjne cenowo: 
tylko  €41 miesięcznie

• Autorski program nauczania spec-
jalnie przygotowany do zdalnych 
lekcji

• Możesz zrez ygnować z  nauk i 
w ciągu 30 dni bez konieczności 
ponoszen ia  k osztów za  ca ły 
semestr

Formularz rejestracji na stronie 
www.together-razem.org.

Zdjecie z archiwum Centrum Together Razem

Spacer po drugim co do 
wielkości mieście w Irlandii

Dopisz swoje dziecko 
do polskiej szkoły 
w trybie online



Łatwo do niej trafić, podążając za 
nawoływaniem sprzedawcy lokal-
nego dziennika „Echo”. Dawniej w tym 
miejscu mieścił się Teatr Królewski, 
który został zbudowany w 1760 roku. 
Po tym jak spłonął w 1840 r. właściciel 
cyrku Pablo Fanque wybudował 
amfiteatr, który w 1877 roku został 
przekształcony w pocztę.

Po drugiej stronie rzek i znajduje 
się najdłuższy budynek w Irlandii. 
Zbudowany w czasach wiktoriańskich 
Szpital Psychiatryczny Matki Bożej 
został odnowiony i przekształcony 
w kompleks mieszkaniowy o nazwie 
Atkins Hall, na cześć jego architekta 
Williama Atkinsa.

Wapienny budynek, w którym mieści 
się Cork City Hall, zastąpił poprzedni, 
który został spalony przez Black and 
Tans w wydarzeniu znanym jako 
„Burning of Cork”.  Koszt budowy 
nowego budynku został  pokr yty 
przez rząd Wielkiej Brytanii w latach 
trzy dziestych XX wieku jako gest 
pojednania.

W południowej części miasta znajduje 
się Elizabeth Fort, który jest uważany za 
jeden z najwspanialszych przykładów 
XVII-wiecznego for tu w kształcie 
gwiazdy. Sam fort przeszedł wiele faz 
i przebudów. Pierwotnie zbudowany 
w 1601 roku za panowania Elżbiety I, 
został  zastąpiony w 1624 przez 
silniejszy fort, który miał taki sam 

zarys podstawowy, jak ten, 
któr y przetr wał  do dziś. 
Z jego murów rozciąga się 
wspaniały widok na miasto, 
a sam fort można zwiedzić 
za darmo.

Jeśli zmęczą nas spacery lub 
zmienna irlandzka pogoda 
z a s k o c z y  n a s  u l e w ny m 
deszczem możemy zajrzeć 
do  Tr i sk e l  Ar t s  Cent re . 
W neoklasycznym budynku 

XVIII wiecznego kościoła mieści się 
centrum kulturowe z k inem oraz 
kawiarnią. W budynku odbywają się 
liczne koncerty i wystawy.

Po pamiątk i  i  lokalne prz ysmak i 
należy się udać na słynny English 
Market. Spacerując pomiędzy stois-
kami można podziwiać XVIII wieczną 
architekturę a na piętrze spróbować 
tradycyjnej ir landzkiej kuchni.  To 
działające nieprzerwanie od 400 lat 
targowisko w 2011 roku odwiedziła 
Królowa Elżbieta II, a w 2018 jej syn - 
Karol, książę Walii.

Wieczorem warto odwiedzić któryś 
z lokalnych pubów , zamówić pintę 
stauta i zaprzyjaźnić się z miejs-
cowymi. W końcu według publikacji 
Condé Nast Traveller 2018 Friendliest 
Cities in the World Cork to trzecie 
najbardziej  prz yjazne miasto na 
świecie. Redaktorzy magazynu doce-
nili miasto za „malowniczą lokalizację 
nad rzeką” oraz „prz ytulne puby 
i ogródki piwne, w których można 
ciesz yć się śwież ym powietrzem 
przy wspólnym stole z przyjaznymi 
mieszkańcami”.

Redaktorzy wyrazili również pochwałę 
dla Muzeum Masła Cork i Dzwonów 
Shandon, wyrażając współczucie 
mieszkańcom Shandon, zmuszonym 
słuchać wygrywanych przez turystów 
melodii.M
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Ciekawostka 

Wydry zostały po raz pierwszy 
zauważone w mieście Cork 
w 2006 roku. Dziś wiadomo, 
że miejskie kanały rzeki Lee 
zamieszkuje  co najmnie j 
11 wydr. Wiele ciekawych 
informacji o tych uroczych 
z w i e r z ę t a c h  p o z n a m y 
wybierając się na spacer trasą 
Cork City Otter Trail.

Trasa ta to spacer o długości 
2  k m,  dz ięk i  czemu jest 
idealny dla rodzin z dziećmi. 
To  ś w i e t n a  o k a z j a ,  a b y 
d o w i e d z i e ć  s i ę  w i ę c e j 
o populacji wydry miejskiej 
w mieście Cork.

Ideą miejskiego szlaku wydry 
j e s t  p o k a z a n i e  l u d z i o m , 
że nawet w środku miasta 
mogą nadal podziwiać dziką 
p r z y r o d ę .  S p a c e r o w i c z e 
przechadzając się szlakiem 
m o g ą  p o s z e r z y ć  i n f o r -
macje o środowisku, diecie 
i ochronie wydry eurazjatyck-
ie j .  Na k ażdym znaku są 
także odciśnięte ślady wydry. 
Niestety to gatunek typowo 
nocny i bardzo płochliwy. 
J e d n a k  c z a s a m i ,  p r z y 
odrobinie szczęścia, można je 
zobaczyć także w ciągu dnia.

Oszczędzanie wody 
w Irlandii - czy ma to sens?
Woda w zasadzie jest  zasobem 
odnawia lnym.  J ednakże  tempo 
jej odzyskiwania jest mniejsze niż 
poziom jej wykorzystania. Potrzeba 
ochrony światowego zaopatrzenia 
w wodę od dawna jest tematem 
dyskusji. A od czasu do czasu staje 
się tematem  również w deszczowej 
z natury Irlandii. 

Szacuje się, że przeciętny mieszkaniec  
Irlandii zużywa 129 litrów wody dzie-
nnie, czyli ponad 47 000 litrów rocznie. 

Met Éireann poinformował, że w 2020 
roku czter y i r landzk ie hrabstwa 
doświadcz yły najbardziej  suchej 
wiosny, od kiedy zaczęto dokonywać 
pomiarów. Fakt ten, w połączeniu 
z ludźmi, którzy zaczęli używać dodat-
kowo średnio 24 litry wody dziennie 
podczas lockdownu, spowodował, że 
zapasy wody w Irlandii wyczerpały się 
znacznie szybciej niż oczekiwano.

Nie jest to także pierwszy raz, kiedy  
I r landia mierzy się z problemem 
braku wody.  Presja dostarczenia 
wystarczającej ilości świeżej, czystej 
wody dla 4,9 miliona mieszkańców 
do picia, gotowania i mycia powoduje 
k o n i e c z n o ś ć  z m i a n y  m y ś l e n i a 
o wodzie również na deszczowej 
wyspie. 

The Journal postanowił 
obalić trzy popularne mity 
na temat zaopatrzenia 
Irlandii w wodę

Mit nr 1: Irlandia ma tak dużo 
deszczu, że nie musimy się 
martwić o oszczędzanie wody
“Chociaż w Irlandii jest wystarczająco 
dużo rocznych opadów, jesteśmy 
ograniczeni ilością wody, którą można 
pobrać ze środowiska. A kiedy deszcz 
pada po długim okresie suszy, źródła 
wody w kraju potrzebują czasu, aby 
powrócić do pełnej wydajności” - 

wyjaśnia Eamon Gallen, dyrektor 
generalny Irish Water.

Irlandia nie jest krajem zubożonym 
w wodę, ale opady deszczu nie 
zawsze pojawiają się we właściwych 
miejscach lub we właściwym czasie. 
Opady deszczu pomagają uzupełnić 
zasoby wodne, ale nie oznacza to, że 
są w stanie sprostać rosnącym potrze-
bom.

Eamon uważa,  że wprowadzając 
niewielkie zmiany, każdy może się 
przysłużyć środowisku i odpowiedzi-
alnie korzystać z zasobów wodnych. Na 
przykład branie krótszych pryszniców, 
uruchamianie pralek i  zmywarek 
z pełnymi ładunkami a także unikanie 
używania węży ogrodowych.

Mit nr 2: Irlandia nie jest zbyt 
gorącym krajem, więc nie musimy 
się martwić suszą
Słowo „susza” prz ypomina suche 

źr
ód

ło
: p

ix
ab

ay
.c

om



M
A

G
A

Z
Y

N
P

O
LO

N
IJN

Y
  Z

 C
O

R
K

p
o 

P
ol

sk
u

  

16 17

pustynie i wysuszone korzenie drzew, 
ale to nie znaczy, że Irlandia z jej 
stosunkowo łagodnym klimatem nie 
jest narażona na brak wody. Niestety 
nawet kilka dni bez opadów i z wyso-
k i m i  te m p e r a t u r a m i  p owo d u j e 
znaczący wzrost zapotrzebowania 
w wodę.
Eamon mówi:

„Z  danych Irish Water jasno wynika, 
że ciepła pogoda wprowadza ludzi 
do ich o gro dów.  A  to z większa 
prawdopodobieństwo korz ystania 
z wody - chociażby do podlewania. ”

Kiedy 9 czerwca wprowadzono  zakaz 
używania węży, 27 z 900 systemów 
wody pitnej  w I r landi i  było już 
w stanie suszy. Kolejne 50 było już 
zagrożonych. 

Wg.  I r ish Water  uż ywanie węża 
ogrodowego jest czymś, na co ludzie 
powinni zwracać szczególną uwagę 

podczas upalnych dni.
Korzystanie z węża przez godzinę jest 
równoważne codziennemu zużyciu 
wody przez przeciętną rodzinę.

Mit nr 3: Gdybyśmy tylko mogli 
naprawić wszystkie nieszczelne 
rury w Irlandii, rozwiązałyby się 
problemy z niedoborem wody
Irlandzka sieć wodna obejmuje 63 
000 km rurociągów i ponad 500 
000 zaworów. Biorąc pod uwagę, że 

wiele z tych rur jest starych i często 
nieszczelnych, z pewnością wiele 
problemów z zaopatrzeniem w wodę 
można by rozwiązać, naprawiając 
uszkodzenia. Faktem jest również, 
że  Irish Water naprawia około 1500 
wycieków w ciągu przeciętnego 
miesiąca. 
„Duża część naszej sieci jest stara 
i  zrujnowana. Skorodowane rur y 
mogą powodować bardzo małe 
wycieki, które mogą być trudne do 
znalezienia. A utrata wody może być 
znaczna.” przyznaje Eamon.
Irish Water ma plan wymiany instalacji 
wodociągowej. Jest to jednak proces 
d ługotr wały.  Dz ięk i  współprac y 
rożnych środowisk wskaźnik wycieków 
spadł w ostatnich latach z 49 do 42 
procent. A na większym obszarze 
Dublina obecnie wynosi 37,5 procent.

Na podstwie artykułu z The Journal 
www.thejournal.ie/water-conservation-myths-
5142586-Jul2020/

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
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Faktury i podatki nie dają Ci spać?!
My to załatwimy tylko daj nam znać!
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Informacje dla osób 
dotkniętych przemocą 
w rodzinie
Podczas pandemii koronawirusa i związanej z nią społecznej 
izolacji nasila się zjawisko przemocy domowej. Jej ofiarami 
najczęściej są kobiety i dzieci.
Jak podaje Irish Times tylko w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy pandemii Covid-19 nastąpił gwałtowny wzrost 
liczby osób szukających wsparcia w ośrodkach zajmujących 
się przemocą domową. Do podstawowych działań pomo-
cowych należy wsparcie psychologiczne, prawne i mate-
rialne oraz poradnictwo. Czasem osoby doświadczające 
przemocy, by uwolnić się od sprawcy, potrzebowały 
również schronienia.
Nowe dane pokazują, że średnio miesięcznie, od marca do 
końca roku, prawie 2000 kobiet i 411 dzieci otrzymywało 
jakąś pomoc od służb zajmujących się przemocą w rodzinie. 
Jest to szczególnie niepokojące w obecnej sytuacji, kiedy 
ponownie zostały ograniczone kontakty społeczne.  

Jak można pomóc osobom ofiarom 
przemocy domowej?

Często osoba doświadczająca przemocy domowej wsty-
dzi się tego, co dzieje się w domu. Przede wszystkim 
dlatego, że bierze całą odpowiedzialność na siebie. Boi 
się o zdrowie i życie swoje i bliskich. Nie wierzy, że ktoś 
może jej pomóc. Często nawet nie wie, że ma prawo prosić 
o pomoc. Obawia się również tego, że  nikt jej nie uwierzy. 
Jeśli chcesz pomóc, porozmawiaj z tą osobą, powiedz, że 
może na Ciebie liczyć. 

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to zamierzone i  wykorzystujące 
przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, 

naruszające prawa i  dobra osobiste, powodujące 
cierpienie i  szkody. Jeżeli jakakolwiek osoba będąca 
w  domu zagraża lub próbuje w  jakikolwiek sposób 
zaszkodzić drugiej osobie, popełnia przestępstwo.

Tego typu przestępstwo może powodować zarówno 
szkody fizyczne, psychiczne, emocjonalne, jak i seksualne.
Kobiety,  które doświadczają  przemoc y domowej 
najczęściej identyfikują się z następującymi zachowaniami 
i nadużyciami:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, niszczenie 
mienia, usiłowanie morderstwa lub morderstwo, przytrzy-
mywanie, szczypanie rzucanie w kogoś przedmiotami, 
bicie przedmiotami, polewanie substancjami żrącymi, 
obezwładnianie;
Zastraszanie: wywoływanie uczucia strachu poprzez 
spojrzenie, gesty, mimikę twarzy, niszczenie przedmiotów, 
pokazywanie broni;
Pr ze m o c  p s yc hic zna :  w yśmie wanie  poglądów, 
pochodzenia, religii, narzucanie własnych poglądów, 
stała krytyka, poniżanie, upokarzanie, stosowanie gróźb, 
domaganie się posłuszeństwa;
Izolowanie: demonstrowanie zazdrości, kontrola spotkań 
i kontaktów z innymi ludźmi, ograniczanie grona znajo-
mych;
Minimalizowanie, zaprzeczanie i  obwinianie: mini-
malizowanie i zaprzeczanie przemocowego zachowania, 
wypieranie się go i spłycanie zaistniałych sytuacji;
Wykorzystywanie dzieci: wykorzystywanie dziecka do 
przekazywania wiadomości, wzbudzanie poczucia winy 
wobec dzieci za sytuacje jakie mają miejsce w domu, 
groźby dotyczące zabrania dzieci, manipulowanie emoc-
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jami dziecka na korzyść jednego z rodziców;
Męskie przywileje: traktowanie partnerki jak pracownika, 
podejmowanie samemu wszystkich poważnych decyzji, 
narzucanie własnych pomysłów, tworzenie zasad i samo-
dzielne ustalanie obowiązków;
Przemoc ekonomiczna:  odbieranie zarobionych 
pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, 
n iezaspok ajanie  podstawowych potrzeb rodziny, 
uzależnieniu „wypłat” od zachowania współmałżonka;
Przemoc seksualna:  wymuszanie pożycia seksual-
nego, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka 
zachowań seksualnych kobiety, wymuszanie nieakcep-
towanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie 
seksu z osobami trzecimi
Manipulowanie: partner grozi, że odejdzie lub zrobi krzy-
wde sobie, Tobie, dziecku, komus z rodziny lub przyjaciół;

Gdzie szukać pomocy?

Usługi dostępne dla wszystkich osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie:

SONAS
Numery telefonów  1800 222 223   lub  01 866 2015
www.domesticabuse.ie

Serwis rządowy Departamentu Sprawiedliwości
https://whatwouldyoudo.ie

Pomoc dla kobiet:

Woman’s Aid Ogólnokrajowy bezpłatny telefon zaufania - 
organizacja informuje, że ma ofertę w języku polskim 
1800 341 900

Pomoc w obszarze zamieszkania - popatrz na link
https://www.womensaid.ie/pl/zglossiepopomocwtwoje-
jokolicy.html

Pomoc dla mężczyzn   
Men’s Aid Ireland - 01 554 3811
https://www.mensaid.ie

Przemoc domowa nie jest jednorazowym aktem. Jest 
to proces, który ma tendencje do powtarzania się. 
Świadek przemocy to bardzo ważna osoba, często 
jedyna, która może pomóc ją przerwać. 
Nie bądź obojętny. Reaguj!

Szkoła Polska 
w Cork 
– ważne miejsce na 
mapie miasta

Szkoła Polska  już od ponad trzynastu lat jest miejscem 
skupiającym dużą część “corkowskiej” Polonii, zwłaszcza tę 
młodszą część. Co tydzień na zajęciach edukacji wczesno-
szkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce spotyka się 
prawie siedmiuset uczniów w wieku od lat 5-ciu do 19-tu. 
Jest to niewątpliwie duże przedsięwzięcie, zważywszy, 
że nauka w szkole polsk iej nie jest obowiązkowa. 
Na nieodpłatnych zajęciach młodzi ludzie realizują 
uzupełniający program nauczania, przygotowany specjal-
nie dla szkół polonijnych.  Uczniowie mogą uczestniczyć 
w zajęciach logopedycznych. Mogą także korzystać ze 
zbiorów biblioteki szkolnej. Pracę szkoły koordynuje 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). 
Zajęcia odbywają się w soboty  i niedziele w budynku irlan-
dzkiej, chłopięcej  szkoły średniej przy North Monastery 
Road w Cork.

Jest to duża zmiana dla wszystkich co tydzień dojeżdżających 
do Szkoły Polskiej, bowiem o problematycznym dojeździe 
na Gardiners Hill, gdzie przez długi czas mieściła się szkoła, 
było swego czasu bardzo głośno. W tej chwili dojazd do 
szkoły nie stanowi żadnego problemu, każdy z łatwością 
może zaparkować. Zmiana okazała się również bardzo 
przydatna ze względu na zasady funkcjonowania w czasie 
pandemii. Duży budynek szkoły zapewnia bezpieczną 
naukę wszystkim uczniom, precyzyjnie opracowany system 
wejść i wyjść ze szkoły ogranicza mieszanie się klas. Duża 
sala gimnastyczna czeka na możliwość organizowania zajęć 
sportowych oraz koncertów, spotkań okolicznościowych 
i różnych szkolnych imprez.

Polska szkoła to także ważna część życia wielu rodzin, 
często mieszanych. To okazja do cotygodniowych spotkań 
i rozmów w języku polskim. Szkoła spełnia ważną misję 
polegającą na podtrzymywaniu duchowej więzi Polonii 
ir landzkiej z krajem. Tutaj uczniowie poznają polską 
literaturę, kulturę, historię, obyczaje - nasiąkają polskością. 
Wiadomo, że przede wszystkim na lekcjach, ale także 
poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach 

i projektach, w które często angażują się całe rodziny. 
Dzieci i młodzież chętnie uczęszczają na zajęcia, najbardziej 
w szkole ceniąc sobie … przerwy. Jednakże lekcje, 
starannie przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę 
pedagogiczną, są – wiadomo – okazją do nauki historii, 
geografii, gramatyki czy literatury, ale są przede wszyst-
kim okazją do kształcenia języka polskiego. Dzieci od 
poniedziałku do piątku uczące się w irlandzkich szkołach 
na lekcjach w szkole wymagają zupełnie innego podejścia 
do nauczania języka polskiego. Nauczyciele w Polsce nie 
usłyszą od swoich uczniów pytań, które “sz albo które k 
trzeba napisać”, a nauczyciele w szkole polskiej w Cork tak; 
często muszą tłumaczyć polskie słówka po angielsku, ale 
robią to z ogromną pasją i przyjemnością. 

Do szkoły przychodzą także młodzi ludzie przygotowujący 
się  do egzaminu z języka polskiego na irlandzkiej maturze 
– przystąpienie do tego egzaminu to okazja do zdobycia 
dodatkowych punktów, a uczestnictwo w warsztatach  to 
ułatwia. 

Inicjatywy, jakich szkoła się podejmuje można obserwować 
na szkolnym fanpagu.

Kierownikiem Szkoły Polskiej w Cork jest od 2019 roku Pani Edyta Bakuła  
kontakt szkolapolskacork@gmail.com
lub pod numerem telefonu 0857187327
Autor Edyta Bakuła
Zdjęcia źródło: archiwum Szkoły Polskiej w Cork

POLSKA SZKOŁA CORK

Jeśli więc masz minimum 60 lat, mieszkasz 
w hrabstwie Cork, jesteś gotowy spotykać się co sobotę i AKTYWNIE 
spędzać czas to zapraszamy Ciebie do dołączenia do grupy

Dlaczego warto wybierać nasze programy?

Mamy specjalnego opiekuna-instruktora, który koordynuje wszystkie 
programy i dba o dobrą atmosferę oraz realizowanie celów 
programowych.
Każdy program ma swoje założenia, cele i finalne zakończenie.
Nasze programy edukują, dostarczają przydatną wiedzę i są 
profesjonalnie przygotowane.
W ramach naszych programów podróżujemy, poznajemy wiele nowych 
osób uczymy się o Irlandii i dzielimy naszymi polskimi tradycjami 
z irlandczykami.

Ewa Ikwanty
Koordynator Projektu

e.ikwanty@together-razem.orgt
Together-Razem Centre 

Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Mallow Rd, Cork 
Phone: 021 4395588

1.
 

2. 
3. 

4.

Aktywni Seniorzy 
Razem

Zapraszamy do kontaktu:
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Co roku pomoc rzeczowa dostarczana w ramach akcji 
“Podziel się świąteczną radością” umożliwia wielu rodzinom 
spędzenie Świąt Bożego Narodzenia spokojniej i radośniej. 
 W roku 2020, paczki trafiły do dwudziestu polskich domów 
w hrabstwie Cork.  
Z powodu ochrony prywatności nie prezentujemy tutaj 
zdjęć obdarowanych, ale możecie uwierzyć, że obok 
uśmiechu pojawiały się też łzy... łzy radości.
D z i ę k u j e m y  z a a n g a ż o w a n y m  w o l o n t a r i u s z o m 
i pracownikom Centrum Together-Razem oraz wszystkim, 
którzy pomogli w tej akcji.
Zachęcamy  polsk ie firmy oraz prywatne osoby do 
zaangażowania się w  tę akcję w roku 2021. Pomóc można 
na wiele  sposobów: np dzieląc się suchą żywnością, 
rozwożąc paczki do rodzin, lub wskazując na rodzinę, która 
będzie potrzebowała dostarczenia dodatkowej świątecznej 
radości. 

CO SŁYCHAĆ W CENTRUM TOGETHER RAZEM

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości to dla 
Polaków na całym świecie wielkie patriotyczne święto. 
Także w Irlandii to najważniejsza polonijna impreza . 

W ostatnich latach Centrum Together - Razem prezentowało 
cykl imprez towarzyszących wraz z finałem w Urzędzie 
Miasta. Goście z Irlandii i z Polski oraz liderzy polonijni 
z różnych organizacji spotykali się u Burmistrza Miasta, brali 
udział w ceremonii podniesienia flagi i świętowali w sali 
głównej Rady Miasta Cork.

Tegoroczne uroczystości zaplanowane były z jeszcze 
większym rozmachem. Niestety pandemia Covid-19 
pokrzyżowała te plany. Ze względu na ograniczenia, 
tegoroczne obchody rocznicowe pod hasłem “Razem dla 
Niepodległej” przebiegały inaczej niż w latach poprzednich. 

Wydarzenie organizowane przez Centrum Together-Razem 
zostało przeniesione do Internetu. W rezultacie przyjęło 
całkowicie inna forme, ale dzieki temu, pomimo restrykcji 

związanych z pandemią, każdy mógł wziąć w nich udział.

Obchody 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę uczczono biało – czerwoną iluminacją budynku 
urzędu miasta Cork. Na głównych masztach przed urzędem 
powiewały polskie flagi, a burmistrz przekazał Polakom 
życzenia w formie online.
Także najmłodsi przedstawiciele irlandzkiej polonii włączyli 
się w obchody tej szczególnej rocznicy. Uczniowie Akademii 
Razem - polskiej szkoły w Cork, wzięli udział w Szkolnym 
Konkursie Artystyczno- Plastycznym. 

Wydarzenie przygotowane we współpracy z Urzędem 
Miasta, miało na celu kultywowanie szacunku i miłości do 
naszej Ojczyzny oraz przybliżenie dorobku wybitnych pols-
kich poetów, pisarzy, artystów i inspirowanie twórczości 
artystycznej uczniów.

Uczniowie mieli możliwość przedstawienia swoich inter-
pretacji odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez 
wykonanie pracy plastycznej,  recytację wybranego 
wiersza, wykonanie utworu na instrumencie muzycznym 
lub jako formę wokalną interpretację. Prace i występy 
laureatów konkursu można zobaczyć w Internecie na 
stronie Akademii Razem.
W ramach programu Razem dla Niepodległej do rąk 
czytelników trafiło specjalne wydanie magazynu “Po Polsku” 
ze specjalnym działem historycznym prezentującym drogi 
do niepodległości Irlandii i Polski .

Magazyn jest dostępny w sklepach i miejscach użyteczności 
publicznej jak urzędy czy biblioteki.

Zdjecia z archiwum Centrum Together Razem
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Paczki świąteczne  
trafiły do polskich 
rodzin
W  dniu 19 grudnia 2020  rozpoczął się finał corocznej akcji 
organizowanej przez Centrum Together-Razem we współpracy 
z regionalnym Saint Vincent de Paul. W biurze Together-Razem 
od rana ciężko pracowali pomocnicy Mikołaja przygotowując 
paczki żywnościowe oraz życzenia świąteczne, aby od późnego 
popołudnia gotowe mogły trafiać do polskich rodzin.

Wspomnienia…
Obchody rocznicy odzyskania niepodległości

O świętach i pomaganiu w wywiadzie
w wywiadzie uczniów kółka dziennikarskiego 
Akademii Razem z  koordynatorami akcji 
“Podziel się świąteczną radością” Panią Ewą 
Ikwanty oraz Panem Wojciechem Białkiem.

K ó ł k o  d z i e n n i k a r s k i e  d l a  u c z n i ó w 
Ak a d e m i i  R a ze m  p ows t a ł o  z   myś l ą 
o rozwijaniu umiejętności pracy w zespole 
o ra z  ć w i c ze n i a  t a k i c h  u m i e j ę t n o ś c i 
samodzielnego pisania w języku polskim.  
Przybliżenie uczestnikom zajęć pracy 
dziennikarza, rozwija w uczniach poczucie 
odpowiedzialności za wypowiedzi, wyzwa-
la  inwencję twórczą, a  co najważniejsze 
z  punktu zadań szkoły, rozwija zasób 
słownictwa i poprawność języka pisanego.  

Czas przedświąteczny to okres przygotowań 
i  pośpiechu. Przystrajamy domy, skwery 

i  ulic. Kupujemy ozdoby i  prezenty, a  także 
produkty spożywcze z  których powstaną 
aromatyczne, przepyszne dania świąteczne. 
Wszystko z  myślą, aby stworzyć magiczna 
atmosfere i  spędzić wolne chwile w  gronie 
najbliższych.  Jest to również czas, kiedy 
nasze serca otwierają się na krzywdę innych. 
Reflektujemy, że niestety nie we wszystkich 
domach będzie unosił się zapach gotowane-
go barszczu, smażonej ryby czy pierogów 
z kapusta i grzybami. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób 
w  trudnej  sytuacj i  ż yc iowej  Centrum 
Together-Razem organizuje akcję „Podziel się 
świąteczną radością”. 

Młodzi  dz iennik ar ze  Ak ademii  R azem 
z a c i e k a w i e n i  i n i c j a t y w ą  p o s t a n o w i l i 

dowiedzieć się więcej o organizowanej akcji, 
a  także zapytać się jak jej koordynatorzy 
spędzają święta na emigracji.  

Julia: W  jaki sposób spędzają Państwo 
święta w Irlandii; jakie tradycje towarzyszą 
Państwu podczas obchodów świąt Bożego 
Narodzenia?

Pani Ewa Ikwanty: Święta obchodzę z rodziną 
w tradycyjny sposób tzn. ubieramy choinkę, 
staramy się przygotować 12 wigilijnych 
potraw.

Pan Wojciech Białek: Święta Bożego Narodze-
nia to czas pięknych tradycji. Rodzinnie 
ubieramy choinkę, przygotowujemy 12 wigili-
jnych potraw, śpiewamy kolędy i pastorałki. 
Jakub: Jakie potrawy pojawiają się na 
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Państwa stołach podczas świąt?

Pan Wojciech Białek:  Staramy się  aby 
było ich łącznie 12, z  ciastami oczywiście 
(śmiech). Tego wieczoru nie może zabraknąć 
barszczu z  uszkami, ryby, kutii. To słodka 
potrawa wywodząca się z Ukrainy, ale często 
przygotowywana na wschodzie Polski, skąd 
pochodzi moja rodzina.  

Pani Ewa Ikwanty: Przygotowywane potrawy 
wigilijne pozbawione są produktów mięsnych. 
Dominują potrawy z kapusty, grzybów. Uwiel-
biam ryby więc nie brakuje potraw rybnych, 
przede wszystkim przygotowanych na różne 
sposoby śledzi. Ten dzień jest podwójnie dla 
mnie wyjątkowy, ponieważ świętuję również 
swoje imieniny.  

Julia: Skąd pomysł na zorganizowanie akcji 
„Podziel się świąteczną radością”?

Pa ni  Ewa Ikwa nt y:  Akcja  „Podzie l  s ię 
świąteczną radością” jest starsza niż istnie-
nie Centrum „Together-Razem” i  ja sama. 
Idea wsparcia osób w  trudnej sytuacji 
życiowej w  okresie świątecznym została 
zapoczątkowana przez irlandzką organizację 
St. Vincent de Paul, która na co dzień pomaga 
osobom ubogim i potrzebującym, a inicjatywy 
wspierające osoby w potrzebie organizowane 
są przez cały rok.  Niestety St. Vincent de Paul 
jako organizacja anglojęzyczna nie zawsze 
jest w  stanie dotrzeć do polonijnej części  
społeczności,  w  której również możemy 
spotkać się z  ubóstwem, samotnością czy 
trudną sytuacją życiową. Dlatego też St. 
Vincent de Paul zwrócił się do naszego 
Centrum o  dołączenie do akcji i  pomocy 
w  dotarciu do społeczności  polonijnej 
borykającej się z trudną sytuacją życiową. 

Pan Wojciech Białek: W  ramach wzajemnej 
pomocy z  organizacją St Vincent de Paul 
postanowiliśmy włączyć się do corocznych 

działań przedświątecznych i  dołożyć wszel-
kich starań, aby ten wyjątkowy świąteczny 
czas mógł być przeżywany przez wszystkich 
z  nas, również przez osoby potrzebujące 
i samotne.  

Akcja nabrała wymiaru bardziej oficjal-
nego i  formalnego 4 lata temu. Obecnie 
całe przedsięwzięcie organizujemy sami 
od początku do końca, zachęcając również 
wszystkich chętnych do włączenia się w akcję 
świąteczną. 

Lilly: Czy zorganizowanie takich paczek jest 
kosztowne?

Pani Ewa Ikwanty: Akcja jest kosztowna, 
wymaga sporo energii i wkładu organizacyj-
nego. Przygotowania trwają już od początku 
grudnia, do pracy zaangażowani są wolon-
tariusze, którzy pomagają w  pakowaniu 
i  wspomagają dostarczanie paczek do osób 
i rodzin najbardziej potrzebujących.

Pan Wojciech Białek:  Dzięki współpracy 
z  bankiem żywności część jedzenia udaje 
nam się otrzymać bezpłatnie, część wspierają 
sponsorzy, a  zabawki pochodzą ze środków 
zebranych dzięki fundraisingowi.

Lilly: Do kogo trafiają te paczki?

Pan Wojciech Białek:    Paczk i  traf iają 
w pierwszym rzędzie do rodzin które znamy 
i z którymi pracujemy w ciągu roku. Ponadto 2 
lata temu, podjęliśmy też decyzje, aby istniała 
możliwość nominowania rodzin. Chcemy 
uczulać Polaków na to by byli bardziej uważni, 
patrzyli wokół siebie i nominowali sąsiada lub 
znajomego, który może jest teraz w  trudnej 
sytuacji. 

Takie nominacje trafiają również z  innych 
instytucji np. z Cork Migrant Centre albo od 
polskiego księdza.

Dominik: Czy długo trwa zapuszczanie takiej 
brody? 

Pan Wojciech Białek: (śmiech)Brodę zapuszc-
zam tylko na zimę, aby nie było mi zimno. Na 
wiosnę w marcu pozbywam się jej w całości 
i zapuszczam ponownie od września. 

Kuba: Czy planuje Pan zostać Świętym 
Mikołajem ?

Pan Wojciech Białek: (śmiech) Może jakbym 
był świętym to może i  bym był Świętym 
Mikołajem lub Świętym Wojtkiem. 

Na zakończenie jeden z  młodych dzienni-
karzy odniósł swoje pytanie do dostarczycieli 
paczek.

Dominik: Czy renifery pomagają w dostarc-
zaniu paczek? 

Pani Ewa Ikwanty: Nie możemy zdradzić, 
kto dostarcza  świąteczne paczki. Może to 
i renifery? Jeżeli w okresie okołoświątecznym 
usłyszysz nad swoją głową dźwięk dzwonecz-
ków, spójrz w górę, może właśnie tam kryje się 
odpowiedź na Twoje pytanie (uśmiech).   

Na koniec wszyscy złożyli sobie życzenia. 

G r a t u l u j e m y  m ł o d y m  d z i e n n i k a r z o m 
ciekawości świata, odwagi i talentu.

Warte podkreślenia jest to, że był to pierwszy 
przeprowadzony wywiad przez młodych 
dziennikarzy. 

Tekst opracowany przez Kólko Dziennikarskie
uczniów Akademii Razem
Julia Kucyniak, Lilly Białek, Jakub Dwornicki,
Dominik Kucyniak

Zdjecia z archiwum Centrum Together Razem

NOWY ROK 
- NOWE POSTANOWIENIA?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 3-miesięczny praktyczny kurs języka 
angielskiego na poziomie podstawowym+ oraz średniozaawansowanym.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i w czwartki, w godzinach 
przedpołudniowych / wieczornych.

Oferujemy super atrakcyjne ceny, oraz wygodną i bezpieczną formę ONLINE 
w niewielkich grupach.

Zajęcia planujemy rozpocząć już w styczniu

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Zapraszamy 
Masz pytania? Więcej informacji i zapisy @ tel. 021 1395588, 

e-mail: info@together-razem.org

W naszym programie oferujemy:
- praktyczne słownictwo i pomocna gramatyka,
- ciekawe konwersacje, dyskusje, i prezentacje,
- przygotowanie do rozmowy o pracę, pisanie CV 
oraz listów motywacyjnych,
- korekta wymowy i intonacji, 
- specyfika języka angielskiego w Irlandii.
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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

 

 

Działamy w czterech obszarach:


