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Podczas lockdownu wszyscy zdaliśmy sobie sprawę jak bardzo jesteśmy zależni
od nowych technologii. Czy tego chcemy czy też nie stały się one naszą codzienną
rzeczywistością. Większość z nas pośrednio lub bezpośrednio doświadczyła niedogodności związanych z cyberatakiem na system opieki zdrowotnej w Irlandii. Ofiarami oszustw internetowych padają nie tylko firmy czy instytucje, ale coraz częściej
zwykli obywatele. Problem stał się tak powszechny, że Garda wydała specjalny
poradnik jak bronić się przed cyberatakami.

CYBEROSZUSTWA

IRLANDIA DA SIĘ
LUBIĆ

Pomimo wielu problemów, po długim lockdownie, cieszymy się jednak możliwością
nieskrępowanego podróżowania i zwiedzania. Ponieważ wszyscy spędzili więcej
czasu przed ekranami, warto być może przełożyć widoki widziane w telewizji na
te w realu. Przygotowaliśmy, zatem zestawienie zjawiskowych miejsc na Zielonej
Wyspie, które stały się tłem światowych kinowych produkcji.

FILMOWE PODRÓŻE
PO IRLANDII
KIM JEST
PSYCHTERAPEUTA,
PSYCHOLOG
I PSYCHIATRA
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JEST NAS 60
MILIONÓW

Nie zapominamy również o informacjach na temat działania polonii w Irlandii
i na świecie. Pomimo trudnych czasów działamy…przecież jest nas 60 milionów.

T

Ewa Ikwanty
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o Wasz magazyn, pisany dla Was i przez Was. Jesteśmy ciekawi
Waszych sugestii, czekamy na Wasze opinie. Zapraszamy do
współpracy, do współtworzenia kolejnego numeru.
Ewa Ikwanty

PROJEKT “NIE
JESTEŚ SAM”
CO SŁYCHAĆ
U POLONII?

Michał Wróbel
grafika.szczecin@o2.pl

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach
konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”
„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

Jeśli chcesz dołączyć do redakcji na zasadach wolontariatu to zarejestruj się poprzez stronę
organizacji https://together-razem.org/pl/zaangazuj-sie-2/dolacz-do-nas/wolontariat-u-nas/
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.

po Polsku

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

4
6
8
12

Opracowanie graficzne:

Mija kolejny rok walki z pandemią i już chyba nikt nie wierzy, że to “potrwa kilka
miesięcy”….Testy, szczepienia i restrykcje stały się naszą codziennością. Wszyscy
mierzymy się z nowymi dla nas wyzwaniami i stawiamy czoła nieznanym dotąd
niebezpieczeństwom.
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Cyberoszustwa
Jak się przed tym bronić?
Matthew Bolger wyprowadzał
psa na spacer, gdy otrzymał
SMS- a z ostrzeżeniem, że
doszło do nieautoryzowanej
próby uzyskania dostępu do
jego konta bankowego.

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Matthew, student architektury, jest młody i zna się na
technologii. Ale dlatego, że
był z dala od swojego laptopa,
przestępcy złapali go w odpowiednim momencie.
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W drugiej wiadomości tekstowej poinformowano go, że
wkrótce skontaktuje się z nim
jego bank. Po odebraniu
telefonu, zorientował się, że
odczytuje kody ze swojego
telefonu, nieświadomy, że
w rzeczywistości daje oszustom dostęp do konta.
Zabrano mu łącznie 6000
euro i przez pewien czas jego
konto było wykorzystywane
do przyjmowania środków
skradzionych innym osobom.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy,
prawie wszyscy mieliśmy do czynienia
z oszustwami SMS-owymi lub fałszywą rozmową telefoniczną. Wiadomość, zazwyczaj nagrana, ostrzega, że
numer PPS został użyty w przestępstwie lub że Urząd Skarbowy ustalił,
że zadeklarowano zaniżone dochody.
Garda informuje, że doniesienia
o oszustwach wzrosły o 440% w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy 2021
roku.
Częściowo winna jest temu pandemia
Covid-19. Ludzie pracowali w domu,
korzystając z mniej bezpiecznych
sieci, robili także więcej transakcji
online. Przestępcy zwykle pojawiają
się tam, gdzie są potencjalne ofiary,
dlatego śledzili nas online.
Fałszywe połączenia są tak powszechne, że otrzymał je dziennikarz stacji
RTE, gdy prz ygotowywał się do
programu Prime Time.
Dzwoniący powiedział mu, że jego
konto Amazon Prime przetworzyło
płatność w wysokości 79,99 euro.
Dziennikarz nie ma konta Amazon
Prime. Ale do celów badawczych
postanowił podążać za oszustem.
Powiedziano mu, żeby pobrał aplika-

cję o nazwie „Szybka pomoc”. Skłamał,
że używa urządzenia z Androidem
i udawał, że ściąga aplikację. Osoba
z którą rozmawiał prowadziła go krok
po kroku przez instalację, od czasu do
czasu pytając, co widzi na ekranie.
Dziennikarz zaczął zadawać pytania
typu: „Co powinienem teraz zobaczyć?”, „Co mam zrobić dalej?”, „Dlaczego nie mogę tego zrobić w aplikacji
Amazon?”, „Czy możesz mi wysłać
e-mailem swoje dane i numer, żebym
mógł do ciebie oddzwonić?”
Oszust nalegał. „Proszę po prostu
pobrać aplikację”, powiedział.
W pewnym momencie redaktor
zaproponował nawet, że poda dane
karty kredytowej, ale pobranie aplikacji wydawało się dla oszustów najważniejsze. Osoba dzwoniąca twierdziła,
że nie może podać swojego nazwiska
ze względu na RODO.
W końcu, po dziesięciu minutach,
oszust odłożył słuchawkę, zapewniając, że wyśle swoje dane, żeby dziennikarz mógł oddzwonić. Rozłączył
się, kiedy padło pytanie, na jaki adres
e-mail je wysyła.
Fałszywe wiadomości tekstowe wyda-

ją się być coraz bardziej powszechne. Przerażające jest
to, że każdy, bez szczegółowej wiedzy o hakowaniu lub
komputerach, może generować fałszywe teksty. Dostępne
jest oprogramowanie za mniej niż 40 euro, które pozwala
sklonować dowolny numer i wysyłać SMSy.
Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Paul Dwyer nazywa
to „dziecinną zabawą” . Zademonstrował prostotę tych
oszustw w programie Prime Time w biurach International
Cyber Threat Taskforce, organizacji non-profit, którą założył
w celu zwalczania cyberprzestępczości.
„To, co obserwujemy na co dzień, to dosłownie tysiące
ataków na mieszkańców Irlandii” – powiedział Dwyer.
„W rzeczywistości, gdyby byli fizycznie napadani w prawdziwym świecie, gdyby byli obrabowani, gdy wchodzą
do sklepu, byłoby oburzenie, ale to dzieje się w świecie
cybernetycznym.”
Wiele połączeń i SMS-ów jest niemożliwych do wyśledzenia, ponieważ są generowane losowo online i przestają
istnieć niemal tak szybko, jak są używane. Wysoce zorganizowane gangi przestępcze mają to, co wtajemniczeni
nazywają „farmami” pełnymi oszustów, które w rzeczywistości są centrami telefonicznymi. Pracują przez całą dobę
i na całym świecie.
Detektyw nadinspektor Michael Cryan z Narodowego Biura
ds. Przestępczości Gospodarczej Garda powiedział Prime
Time, że oszustwa tekstowe i telefoniczne wydają się być
problemem głównie w krajach anglojęzycznych.
Kontaktuje się z kolegami na całym świecie w sprawie
tego problemu. Gardai przejęli telefony i poczynili pewne
postępy, ale eksperci twierdzą, że rozwiązanie problemu
jest prawie niemożliwe.
„Te oszustwa trwają już od wielu lat, ale stają się coraz
bardziej wyrafinowane i bardziej dopracowane”. Coraz
trudniej się przed nimi ustrzec.
Weźmy na przykład dr Nicolę Fox Hamilton, badaczkę
cyberpsychologii w Instytucie Sztuki, Projektowania i Technologii.
Została oszukana, kiedy, jak sama przyznała, była zmęczona
i pracowała nad bardzo skomplikowanym projektem.
„Wiele osób wstydzi się, że dały się nabrać na oszustwa.
Naprawdę nie powinny. Oszuści są niezwykle dobrzy
w tym, co robią – i są bardzo dobrzy w wykorzystywaniu
psychologii przeciwko nam” – powiedziała Prime Time .
„Jeśli ktoś mówi, że z twojego konta wyszło 3000 euro
i musisz je anulować, ponieważ jest to problematyczna
transakcja, Twoja reakcja jest oczywista. Trzeba się tym
natychmiast zająć” – powiedziała.
„Obawiasz się, że stracisz znaczną sumę pieniędzy – a to
zaburza nasze racjonalne myślenie.

Problem stał się tak
powszechny, że Gardai wydała
porady, jak nie paść ofiarą
tych oszustw:
Nie nawiązuj kontaktu z rozmówcą ani nie oddzwaniaj. Nigdy nie udostępniaj danych osobowych
nikomu online, SMS-em ani podczas rozmowy
telefonicznej.
Pamiętaj, że funkcjonariusz Garda Siochana lub
pracownik Departamentu Ochrony Socjalnej
nigdy nie doradza nikomu, aby wypłacił pieniądze
z konta, kupił kryptowalutę lub przeniósł swoje
pieniądze w dowolne miejsce, by były bezpieczne.
Nie postępuj zgodnie z automatycznymi instrukcjami – nie naciskaj 1 itd.
Nigdy nie ujawniaj informacji osobistych ani finansowych.
Rozłącz się i zablokuj numer, jeśli to możliwe.
Pamiętaj nigdy nie klikaj linku w wiadomości
tekstowej. Jeśli Twój bank wyśle Ci
 link lub poprosi
o kod, prawdopodobnie SMS jest fałszywy. Ostrożnie traktuj każdą wiadomość od swojego banku.
Nie dzwoń na numer, który ci przysyłają. Zamiast
tego sprawdź numer online i samodzielnie
zadzwoń.
„Ponieważ konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek celem ataków za pomocą fałszywych SMS-ów,
połączeń i e-maili, gorąco zachęcamy ich do przyjęcia zasady „Zero zaufania”. Nigdy nie ufaj, zawsze
weryfikuj, jeśli chodzi o aktywność online i ochronę
danych osobowych i finansowych ”.

Artykul powstal na podstawie tekstów źródłowych:
https://www.dublinlive.ie/news/dublin-news/bank-ireland-issue-warning-customers-21565479
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/love-cheats-people-warned-of-romance-scams-as-valentine-s-day-nears-1.4482334
autor: Ewa Ikwanty
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“I will, yeah!” dosłownie znaczy “ok, I will” (OK., zrobie)
ale często używane jest w sposób sarkastyczny i w istocie
oznacza “No, I will not!” (nie, nie zrobię!).IN
FORMACJE WST
“It is sorted” dosłownie znaczy “It is done” (Zrobione), ale
może również znaczyć “it is in progress or it will be done”
(prace trwają albo zrobi się).
“Lad(s)” Każda osoba płci męskiej, choć zazwyczaj odnosi
się do przyjaciela. Słowo używane w liczbie mnogiej opisuje grupę mężczyzn i kobiet.
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Kultura Irlandii jest bogata w swej różnorodności,
odzwierciedlając wpływy Celtów, Wikingów, Normanów
i innych narodów, które przez stulecia przybywały do
Irlandii. Język Irlandzki rozwinął się z jednego z celtyckich
dialektów w Epoce Brązu w Irlandii i Brytanii. Jest on
w dalszym ciągu głównym językiem używanym w wielu
częściach Irlandii (znany jako “Gaeltacht”). Napisy w języku
irlandzkim znajdują się na znakach drogowych; jest także
językiem używanym w radiu i telewizji.
Tradycyjne sporty w Irlandii to hurling (gra podobna
do hokeja z ta róznica, ze rozgrywana jest za pomocą małej
piłki i zakrzywionego, drewnianego kija) i piłka nożna. Obie
gry uprawiane są w całym kraju, a drużyny poszczególnych
hrabstw rywalizuja ze soba zacięcie w rozgrywanych
corocznie Mistrzostwach Irlandii.
Tradycyjna irlandzka muzyka i muzyka folklorystyczna stanowi część tradycji muzycznej trwającej od wielu
pokoleń. Typowe dla irlandzkiego folku instrumenty to
harfa, Uilleann Pipes (dudy irlandzkie), Bodhran, flet oraz
skrzypce. Harfa jest symbolem Irlandii.
Współcześnie tradycyjna muzyka irlandzka kojarzy się
z pubami, w których muzyka ta jest często grana. Tradycyjny taniec irlandzki jest w dalszym ciągu popularny,
szczególnie wśród dzieci, a trasa koncertowa „Riverdance”
rozsławiła go na całym świecie. Spotkania taneczne znane
jako “ceilí” są dla wszystkich świetna okazją do spotkań
i dobrej zabawy.
Przybysz łatwo zauważy, że mieszkańcy Irlandii mówią ze
specyficznym akcentem. Istnieje ogromna różnorodność
tych akcentów. Ma to związek z miejscem pochodzenia
rozmówcy. Do momentu osłuchania się, akcent mieszkań-

ców wyspy może być trudny do zrozumienia, gdyż mają
oni skłonność do bardzo szybkiego mówienia. Poproszeni
jednak w uprzejmy sposób o wolniejsze mówienie chętnie
spełnią prośbę.
Dodatkowo mieszkańcy każdego z regionów używają
dialektu, co czyni ich zrozumienie jeszcze trudniejszym.
Dla przykładu niektóre często używane słowa i wyrażenia
z Cork:
“Boy” (chłopcze/człowieku) często dodawane na końcu
zdania, np. “good on you boy” (dobrze, człowieku) jest to
ogólna forma zwracania się do drugiej osoby.

“Sorry” (Przepraszam!) Znaczy dosłownie przeprosiny,
jednak w większości przypadków znaczy “Excuse me”
(Proszę o wybaczenie lub jako wstęp do zapytania),
zastępuje także “No” (Nie), gdy powiedzenie tego słowa
w sposób bezpośredni jest zbyt nieuprzejme.

Zwrot Dia duit. (dii-aa dit) Cześć.
Odpowiedź Dia’s Muire duit. (dii-aa iss mura dit)
Zwrot Conas tá tú. (kunas tou tu) Jak się masz?
Odpowiedź Tá mé go maith. (tou mej guu maa)
W porządku.
Zwrot Go raibh maith agat. (guu rew maa agut) Dziekuję.
Odpowiedź Tá fáilte romhat. (tou fojl-ta rou at) Proszę
bardzo.
Zwrot Cad is ainm duit? (kod is anam dit) Jak się nazywasz?
Odpowiedź Jan is ainm dom. (Jan is anam dum) Nazywam się Jan.
Zwrot Más é do thoil é. (mou szej duu hull ej) Proszę.
Zwrot Slán. (slon) Do widzenia
autor: Magdalena Ikwanty

“Your man” Znaczy “the man belonging to you” (ten
człowiek jest twój), ale w Cork to określenie jest używane
w odniesieniu do określonej osoby.
REKLAMA

“C’mere” (albo “c’mere to me”) oznacza dosłownie “come
here” (chodź tutaj), ale jest w istocie zwrotem rozpoczynającym rozmowę, używanym do zwrócenia na siebie uwagi,
podobnie jak “listen” (słuchaj) czy nawet “hey” (cześć).
“Cop on” znaczy “common sense” (zdrowy rozsadek) –
może być używany jako rzeczownik lub jako czasownik,
“cop yourself on” – weź to na zdrowy rozum.
“Craic” wymawiany jako “crack” oznacza zabawę, radość
i uśmiech – często odnosi się do świetnej imprezy.
“Grand” dosłownie znaczy “impressive”(imponujący) i jest
także używany na określenie “thousand” (tysiąc). W Cork
słowo to oznacza “fine, good, OK” (swietnie, dobrze, OK). Na
przykład, na zadane przez ciebie pytanie jak się powodzi
twojemu rozmówcy, prawdopodobnie usłyszysz odpowiedź “grand”.

po Polsku
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Irlandia da się lubić

“Like” ( jak/nicz ym/podobnie) Zwykle uż ywane do
porównania czegoś, jednak w Cork może być umieszczane
w dowolnym miejscu zdania – zazwyczaj na koncu (np.do
you know like?). W tym kontekście “like” w istocie nie ma
żadnego znaczenia.

PODSTAWOWE ZWROTY
W JĘZYKU IRLANDZKIM

7

PODRÓŻE

Dzięki filmom możemy przenieść się do innego świata, jest to świetny sposób na „podróżowanie”, siedząc wygodnie na
własnej kanapie. Chociaż przemysł filmowy kojarzy nam się najczęściej z Hollywood, to wiele znanych filmów nakręcono
w zapierającej dech w piersiach scenerii Zielonej Wyspy.
Turyści coraz częściej odwiedzają krajobrazy, które widzieli wcześniej w ulubionych filmach i serialach. Według Tourism
Ireland filmy i programy telewizyjne inspirują nawet 35 procent odwiedzających do wyboru Irlandii jako miejsca na
spędzenie urlopu. My mieszkańcy Irlandii mamy te krajobrazy na wyciągnięcie ręki. Może poniższe zestawienie zainspiruje
naszych czytelników do kolejnej wyprawy.

Gra o tron

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Przebojem ostatnich lat są wycieczki śladami „Gry o tron” .
Wielbiciele tego serialowego hitu właśnie w Irlandii mogą
poczuć się jak mieszkańcy Westeros. Wiele scen ze słynnej
produkcji HBO było kręcona w różnych częściach Irlandii
Północnej, w tym sceny w Winterfell i okolicach -nakręcone w Castle Ward i Demesne w Strangford. Co. Down
w pierwszym sezonie i Toome, Co. Antrim w późniejszych
sezonach. Castle Ward jest jednym z miejsc najbardziej
znanych, nie tylko ze względu na to, że “grał” dom Starków
w Winterfell , ale ponieważ funkcjonuje jako atrakcja turystyczna mająca w swojej ofercie coś dla całej rodziny..
Można tam zwiedzić posiadłość, przebrać się w kostium,
a nawet nauczyć się strzelać z łuku. „Przed pandemią liczba
odwiedzających, którzy przyjeżdżają, aby zobaczyć prawdziwe Winterfell, osiągnęła najwyższy poziom ponad 2500
miesięcznie” – mówi Jacqui Bird, Visitor Experience Manager w zamku.
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Kolejną popularną atrakcją są Dark Hedges -(Mroczne
Żywopłoty w Ballymoney, hrabstwo Antrim), czyli słynna
King’s Road. Pojawia się na ekranie przez kilka sekund –
kiedy w serii 2 wózek z Aryą Stark i przyjaciółmi toczy się
po King’s Road, ale te powyginane buki stały się najbardziej
kultowym miejscem w Irlandii Północnej. Droga, na której
można poczuć się niczym w krainie Westeros znajduje się
w pobliżu wioski Armoy. Tworzy ją ponad 100 buków,
które w XVIII wieku zostały zasadzone przez rodzinę Stuartów, przy drodze prowadzącej do ich posiadłości Gracehill
House. Po ponad 200 latach korony drzew splotły się nad
traktem tworząc niezwykły, wręcz magiczny, tunel, znany
jako Mroczny Żywopłot (ang. dark hedges).

Fani „Gry o tron” powinni odwiedzić też port Ballintoy (Żelazne Wyspy), i Dragonstone (Fair Head i Downhill Demesne.

Gwiezdne Wojny

Braveheart

Jeśli jednak jesteś z odległej galaktyki , i zamiast miecza
z valyriańskiej stali wolisz jego świetlną wersję musisz
odwiedzić Skellig Michael w hrabstwie Kerry. Dla fanów
Gwiezdnych Wojen jest to najbardziej kultowe miejsce.
Nakręcono tam wiele scen z dwóch części tej serii- Przebudzenie Mocy i Ostatni Jedi. O miejscu pobytu ekipy filmowej codziennie informowały media, a sam Mark Hamill
został zauważony, jak w miejscowym pubie nalewał Guinnessa okolicznym mieszkańcom! Zdjęcia kręcono także
w hrabstwie Donegal, w Malin Head na półwyspie Inishowen, najbardziej wysuniętym na północ punkcie Irlandii.

Pierwszym dużym przebojem kinowym Mela Gibsona,
w którym grał, który wyreżyserował i wyprodukował, był
„Braveheart”, epos historyczny opowiadający historię legendarnego szkockiego bohatera Williama Wallace’a i jego
buntu przeciwko armii angielskiej.
Mimo, że William Wallace jest słynnym szkockim bohaterem, sceny bitewne w filmie nakręcono w Irlandii.

Harry Potter
W Irlandii jest także miejsce, które zainteresuje fanów
„chłopca który przeżył”- Harrego Pottera. Mogą oni zwiedzić scenerię w której kręcono słynną scenę z filmu Harry
Potter i Książę Półkrwi. Harry i Dumbledore walczą w niej ze
złem na ścianie klifu – to Klify Moher w hrabstwie Clare,
jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w całej Irlandii.
W kolejnej scenie czarodzieje stoją na skale. Ta skała
w rzeczywistości nie znajduje się w pobliżu Klifów Moheru
– nazywa się Lemon Rock i znajduje się w hrabstwie Kerry.

Film początkowo planowano nakręcić w Szkocji, jednak
Gibson i jego zespół postanowili w ostatniej chwili przenieść się do Irlandii, a wszystkie sceny zewnętrzne (czyli
większość filmu) kręcono w miejscach takich jak Curragh
w Kildare, Trim Castle i Opactwo Bective w hrabstwie
Meath. . Najbardziej charakterystyczną lokalizacją był
zamek Trim w hrabstwie Meath, gdzie sfilmowano bitwę
o niepodległość. Do zamocowania zestawów elementów
na ruinach irlandzkiego zamku wykorzystano cienkie
warstwy lateksu, aby nadać budowli wygląd bardziej godny
swych średniowiecznych korzeni. Większość statystów
grających wojowników była żołnierzami An Fórsa Cosanta
Áitiúil (FCÁ).

Szeregowiec Ryan
Innym ważnym filmem, w którym Irlandzkie Siły Obronne
zostały wykorzystane jako statyści, był Szeregowiec Ryan.
Podczas gdy naprawdę inwazja D-Day miała miejsce we
Francji, ta epopeja Stevena Spielberga została nakręcona
na plażach hrabstwa Wexford.

po Polsku

Filmowe podróże po Irlandii
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Lassie
Ulubionym filmem dzieciństwa dla wielu z nas była historia Lassie, zbiegłego psa. W 2005 r. nakręcono remake
tego popularnego klasyka z udziałem Petera O’Toole
i Samanthy Morton. Film kręcono przez 7 tygodni w Irlandii
i na Wyspie Man. Za główny plan filmu posłużyła górska
sceneria Magillycuddy Reeks, najwyższe pasmo górskie
w Irlandii. Na ekranie możemy zobaczyć Killruddery House
w Bray i Dublin.

Król Artur
Kolejna historia, na przestrzeni lat wielokrotnie zekranizowana to przygody króla Artura i jego wojów, ale to film

autor: Paulina Winiarczyk
zdjęcia: unsplash.com

Rodzicu!
Podaruj dziecku
język polski.
Polonijna Szkoła Online Akademia
Razem to projekt edukacyjny
przeznaczony dla dzieci Polaków
mieszkających w Irlandii i na Wyspach
Brytyjskich.
Szkoła funkcjonowała głównie w formule stacjonarnej ale
pandemia COVID-19 i lockdown otworzyły nowe drzwi
i możliwości do nauczania zdalnego. Stąd nowy projekt
Platformy Edukacyjnej www.polskaszkolaonline.ie
Celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego oraz
przekazywanie wiedzy o kulturze kraju pochodzenia ich
rodziców bez nauczania niepotrzebnych przedmiotów.
Stawiamy na konkret – czyli głównie naukę języka polskiego. Chcemy, aby dzieci urodzone za granicą umiały rozmawiać, pisać i czytać po polsku.

Jakie są zalety nauczania zdalnego?

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

Aktywni Seniorzy
Razem
MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

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

tu:

Zapras

ontak
k
o
d
y
zam

Ewa Ikwanty
Koordynator Projektu

e.ikwanty@together-razem.orgt
Together-Razem Centre
Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Mallow Rd, Cork
Phone: 021 4395588

źródło: pixabay.com

z 2004 roku z Kierą Knightley i Clivem Owenem ma silne
irlandzkie powiązania. Właściwie cały film został nakręcony
tutaj; sceny we wnętrzach nakręcono w Ardmore Studios
- hrabstwo Wicklow; kilka scen nakręcono też w okolicach
Powerscourt i Luggala. W Ballymore Eustace w hrabstwie
Kildare zbudowano replikę Muru Hadriana, ponieważ reżyser Antoine Fuqua odmawiał użycia efektów specjalnych.
Replika miała 1 kilometr długości, 40 stóp wysokości i 10
stóp szerokości chodnika na górze. Budowa zajęła 300
członkom załogi cztery miesiące. Reżyser chciał również,
aby aktorzy używali prawdziwej broni i przeszli prawdziwy
trening do scen bitewnych. Łącznie podczas produkcji
filmu zużyto 300 mieczy, 700 włóczni i 350 siekier.
Dynastia Tudorów
Po „Grze o tron”, najpopularniejszym serialem nakręconym
w Irlandii jest „Dynastia Tudorów” . To historia panowania
Henryka VIII, wspaniale zagranego przez Irlandczyka
Jonathana Rhysa Meyersa. Wszystkie cztery sezony nakręcono w Ardmore Studios i Killruddery House w hrabstwie
Wickow, które nie bez powodu zostało nazwane przez Jane
Seymour „Hollywoodem Europy”.

Taki rodzaj edukacji ma wiele zalet, o czym przekonali
się już rodzice dzieci współpracujących z naszą placówką
w trakcie pandemii.
Nauka online pozwala realizować materiał w dowolnym
czasie i miejscu. Materiały i pomoce dydaktyczne zostały
opracowane tak, aby dzieci w łatwy i szybki sposób mogły
przyswoić dany temat. Dużą rolę, szczególnie w przypadku
młodszych uczniów będzie odgrywała pomoc rodziców.
Nauczanie online wymaga bowiem, aby rodzice też stali
się trochę „nauczycielami” swoich dzieci. Czas, który należy przeznaczyć na naukę z dzieckiem to średnio około 6
godzin tygodniowo. Wraz z wiekiem uczniowie stają się
bardziej samodzielni, dlatego mogą swobodnie sami
korzystać z platformy.

Co daje Platforma Edukacyjna?
• korzystanie z programu nauczania zgodnego z polską
podstawą programową,
• interaktywne materiały edukacyjne atrakcyjne dla
uczniów,
• zajęcia on-line w ustalonym dniu tygodnia z polskimi
nauczycielami,
• kontakt z językiem polskim, kulturą i tradycjami,
• możliwość nawiązania znajomości z rówieśnikami
mieszkającymi w Irlandii i na Wyspach Brytyjskich

Jak zapisać dziecko do szkoły?
To bardzo proste, wystarczy aby Rodzic wszedł na stronę
www.polskaszkolaonline.ie, i sam się na niej zarejestrował,
po czym wypełnił Formularz Rejestracyjny dla dziecka.
Formularz ten zawiera imię i nazwisko ucznia oraz datę
jego urodzenia. Opłata za szkołę jest bardzo konkurencyjna
i wynosi w chwili obecnej tylko €41 miesięcznie.
Jak wygląda nauka na Platformie Edukacyjnej?  
Nauka rozpoczyna się od września każdego roku. Poszczególne lekcje to zbiór informacji, które powinno posiadać
dziecko. Wszystkie lekcje przygotowane zostały zgodnie
z naszym programem nauczania. Dziecko w ciągu tygodnia samo loguje się na platformę edukacyjną i korzysta
z gotowych scenariuszy. W ustalony dzień tygodnia uczeń
spotyka się w grupie z innymi dziećmi wraz z nauczycielem prowadzącym na lekcji online i omawia przyswojoną
wiedzę. Co tydzień nauczyciel prowadzi również webinarium, podsumowujące treści danego tygodnia nauki.
Webinaria są nagrywane i uczeń w odpowiednim dla
siebie czasie może je odtworzyć.

Co jeszcze mamy w ofercie?
Oprócz tradycyjnych lekcji online mamy jeszcze do zaoferowania tzw. Lekcje One-to-One czyli lekcje indywidualne
tzw. korepetycje.
Dodatkowo mamy już działające Kółko Dziennikarskie dla
naszych uczniów oraz Zajęcia Wyrównawcze. W planach
mamy oddzielne Kursy Maturalne i wiele innych ciekawych
zajęć do realizacji zdalnie
Zajrzyj na naszą stronę www.polskaszkolaonline.ie, zarejestruj się i skorzystaj z naszej oferty.

Zapraszamy
autor: Aleksandra Frącek

po Polsku

Francuskie wybrzeże udawały plaże: Curracloe i Ballinesker. Ten piękny krajobraz, na słonecznym południowym
wschodzie, został przekształcony w piekielną scenę strefy
wojennej w 20-minutowym początku filmu, który przedstawia lądowanie w D-Day na plaży Omaha. Ekipa kręciła
tam całe dwa miesiące w 1997 roku, a cała produkcja kosztowała ponad 40 milionów funtów. Co zabawne, odcinek
ziemi, na którym filmowali, do 1960 roku był własnością
Niemca. Film zdobył pięć Oscarów, w tym nagrodę dla
Stevena Spielberga za najlepszą reżyserię.
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Psycholog ukończył studia wyższe na kierunku humanistycznym. Psycholog może wykonać testy w celu odpowiedniego diagnozowania pacjenta. Może opiniować, orzekać oraz udzielać pomocy psychologicznej. Psycholog nie
ma jednak uprawnień do wystawiania leków na receptę, jak
i leczenia farmakologicznego. Magister psychologii wydaje
zaświadczenia i orzeczenia. Do tego specjalisty możemy
wybrać się po poradę lub z problemami dnia codziennego
np.: kłopoty w pracy, w rodzinie, apatia czy przygnębienie
lub wtedy, gdy potrzebujemy diagnozy osobowości.

”Kim jest
psychoterapeuta,
psycholog
i psychiatra “

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Żyjemy w czasach, w których coraz częściej rozumiemy, że
warto sięgnąć po pomoc i szukać wsparcia w sytuacjach,
które nas zwyczajnie przerastają. Uznanie tej potrzeby jest
pierwszym krokiem do pomocy samemu sobie.
Do kogo jednak zwrócić się gdy przeżywamy kryzys
małżeński, popadamy w nałóg, mamy kłopoty w pracy
a w rezultacie tracimy kontrolę nad sobą i swoim życiem?

12

W dzisiejszych czasach, gdy zdrowie, nabiera istotnego
znaczenia, spotykamy wielu specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego. Może to być psycholog, psychiatra bądź
psychoterapeuta. Różnice pomiędzy tymi specjalizacjami
są zasadnicze, choć brzmią podobnie i są ze sobą ściśle
połączone. Szukajacy pomocy często mylą nazewnictwo
lub nie bardzo wiedzą kto, jest kim. Niepowodzenia
w poszukiwaniu odpowiedniej pomocy mogą prowadzić
do mylnego przeświadczenia, że może jednak nie warto jej
szukać.
W niniejszym artykule postaram się przybliżyć czym na
co dzień zajmują się psychiatrzy, psychologowie i psycho-

UWAGA!
Jeśli jesteś w kryzysowej
sytuacji i uważasz, że Twoje
ż ycie jest zagrożone lub
roz ważasz samobójst wo
skontaktuj się ze szpitalem,
oddziałem ratunkowym lub
swoim lekarzem GP

terapeuci. Te trzy specjalizacje bardzo często używane
są w sposób zamienny przez osoby, które nie posiadają
doświadczenia w tej dziedzinie.
Zacznę od zawodu psychiatry, jako że najczęściej jest on
mylony z pozostałymi specjalizacjami.
Psychiatra to osoba, która ukończyła studia medyczne. To
lekarz, który ma uprawnienia do wypisywania leków na
receptę, postawienia diagnozy , hospitalizacji, skierowania
pacjenta do szpitala lub wypisania zwolnienia lekarskiego. W pracy na oddziale zdrowia psychicznego pracuje
z pacjentami, którzy mają problemy ściśle powiązane
z fizycznymi zmianami w mózgu. Do psychiatry trafiają
osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości, depresją,
manią lub schizofrenią.
Psychiatra może współpracować z psychologiem, jak
i może skierować pacjenta na psychoterapię, jeśli uzna, że
farmakologia jest w danym przypadku zbędna bądź przypadek kliniczny nie wymaga ścisłej hospitalizacji.

Psycholog może być również psychoterapeutą po odbyciu
kolejnych studiów w kierunku psychoterapii, może również
zlecić psychoterapię klientowi, który został wcześniej zdiagnozowany.
Psychoterapeuta to osoba zajmująca się przede wszystkim
krótko lub długoterminową terapią, mającą na celu dokonanie określonej zmiany w funkcjonowaniu zgłaszającej się
po pomoc osoby. Taka forma pomocy może trwać od kilku
spotkań do nawet kilku lat.
Psychoterapeuta pomimo ogromu wiedzy na temat zdrowia psychicznego nie stawia diagnozy ani nie wystawi
opinii lekarskiej. Psychoterapeuta prowadzi psychoterapię,
na którą dany klient zgłosił się sam bądź został skierowany
przez psychologa, bądź psychiatrę. Psychoterapeuta zajmuje się głównie terapią w celu zmniejszenia, jak i wyeliminowania negatywnych doświadczeń po przebyciu np. traumy.
Psychoterapeuta nie będzie leczył w ogólnym znaczeniu,
jak i nie będzie udzielał rad klientowi. Psychoterapeuta
prowadzący terapię w odpowiednim nurcie pomoże klientowi zrozumieć jak podjąć odpowiednie kroki do polepsze-

nia swojego bytu. Może się zdarzyć, że psychoterapeuta
będzie musiał skierować klienta do psychologa w celu
ustalenia diagnozy bądź psychiatry, jeśli stan psychiczny
klienta jest na tyle poważny, że jest potrzebne wsparcie
farmakologiczne.
Psychoterapeuta może mieć skończone studia humanistyczne lub medyczne. Musi jednak ukończyć podyplomowe studia lub szkołę psychoterapii. Może to być szkoła
w nurcie humanistycznym, behawioralno-poznawczym,
psychodynamicznym, psychoanalitycznym (psychoanalityk) lub egzystencjalnym. Szkoły te różnią się od siebie np.
podejściem do relacji między klientem a terapeutą. Warto
zatem przed rozpoczęciem terapii porozmawiać na ten
temat i poszukać dodatkowych informacji.
Jak Państwo zauważyli “klient-pacjent” przemiennie występuje w tym tekście, ponieważ w zależności od nabytych
wartości raz to będzie pacjent, a innym razem klient. Sam,
jako że jestem psychoterapeutą, spotykam się z klientami,
a określenie pacjent pozostawiam dla psychiatry, jak i osoby
hospitalizowanej.

Podsumowując
• Psycholog diagnozuje, udziela porad psychologicznych.
• Psychoterapeuta prowadzi psychoterapię w danym
nurcie terapeutycznym
• Psychiatra lekarz, osoba po studiach medycznych
uprawniony do wystawienia recepty.
autor: Marcin Bogucki
- psychoterapeuta pracujący
w ramach projektu
„Nie jesteś sam”

REKLAMA

Poradnia U-Clinic oferuje po polsku:
• Program terapii uzależnień
• Terapię dla osób współuzależnionych
• Wsparcie dla osób DDA i dla rodzin dysfunkcyjnych
• Aurikuloterapię
• Terapia ONLINE - Nowość

Terapia w języku polskim
i po godzinach dla Polaków.
Z powodu COVID-19 wszystkie programy
odbywają się tymczasowo ONLINE, osoby
z całej Irlandii mogą się rejestrować.
Zadzwoń 021 4395588 do nas lub napisz
email info@together-razem.org
albo zarejestruj się poprzez system
na stronie www.together-razem.org

po Polsku

źródło: pixabay.com

Psychiatra może prowadzić sesje terapeutyczne, lecz musi
mieć w tym celu dodatkowe uprawnienia.
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AKADEMIA RAZEM

zdjęcia z archiwum Akademii Razem

Uczniowie Akademii Razem...

AKADEMIA RAZEM
ZAPRASZA
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Życie emigranta nie jest łatwe. Trudności stanowi nowe
otoczenie, nowa kultura i język, a także stres wzmagający
się w sytuacji kiedy ponownie trzeba ułożyć życie w nowym
kraju.
Wielu radzi sobie świetnie w nowych okolicznościach, mają
bogatszy zasób kompetencji ułatwiających funkcjonowanie
w nowym środowisku ale są tacy, którzy zwyczajnie sobie nie
radzą i doświadczają wielu trudności w codziennym funkcjonowaniu.
Rośnie wtedy poczucie wykluczenia, obniża się poczucie
własnej wartości i wiara w swoje możliwości. Wtedy pojawiają
się smutek, tęsknota, poczucie alienacji. Czasami również
epizody depresyjne oraz uzależnienia.
Dodatkowo, od marca 2020 zmagamy się z pandemią, a świat
wokół zmienił się w ciągu kilku tygodni. Wszyscy musieliśmy
drastycznie ograniczyć kontakty międzyludzkie i byliśmy
zmuszeni do izolowania się. Świat zaczął funkcjonować na
innych zasadach. Wiele naszych aktywności i kontaktów
uległo ograniczeniu. Zmianom tym często towarzyszy
napięcie, niepewność, lęk, obniżony nastrój, a czasami nawet
bezradność. Pojawia się niepokój o przyszłość, myśli o przemijaniu, częstszy jest też lęk przed śmiercią i troska o rodziny
poza granicami.
W takich warunkach rozwijają się też uzależnienia.
Problem używania alkoholu i środków chemicznych w zaciszach domowych staje się alarmujący, a dostępność kasyn
online i różnorakich zakładów bukmacherskich w zasięgu ręki

podczas lockdownu stanowi doskonałą pożywkę do rozwoju
problematycznego hazardu.
W Centrum Together-Razem pracujemy terapeutycznie
w sposób zdalny już od marca 2020. Praca online nie jest
idealnym rozwiązaniem, ale dzięki praktyce rozwinęliśmy
swoje kompetencje w tym zakresie, a do tego zwiększyliśmy
zasięg oddziaływania na teren całej Irlandii. Możemy w ten
sposób dotrzeć do każdego, kto potrzebuje wsparcia.
Od maja 2021 dzięki wsparciu finansowemu Gambling Trust
realizujemy nowy projekt wsparcia terapeutycznego pod
nazwą „Nie jesteś sam”. W ramach tego projektu możemy
zaoferować migrantom z Polski i z Rumunii do bezpłatnej
terapii online, prowadzonej przez profesjonalnych terapeutów.

Zapisz dziecko do jednaj z naszych szkół działających
stacjonarnie lub skorzystaj z możliwości nauczania
online w PolskaSzkolaOnline.ie.
Można dołączyć również w trakcie roku szkolnego
Uczymy dzieci czytać i pisać w języku polskim,
przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski.

Zadzwon 021 439 55 88 lub napisz
razemacademy@together-razem.org
Zapisy w godzinach pracy biura: Centrum Together-Razem:
Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork.

Więcej informacji:
W ramach projektu „Nie jesteś sam” można
zarejestrować się na bezpłatną terapię online.
Bezpłatna terapia obejmuje 6 sesji terapeutycznych i możliwa jest dzięki dofinansowaniu
z Gambling Awarness Trust.
Terapia odbywa się w języku polskim dla Polaków, ale także
w języku rumuńskim dla migrantów z Rumunii mieszkających
w Irlandii.
Priorytet w uzyskaniu bezpłatnych sesji mają osoby doświadczające trudności związanych z hazardem oraz ich rodziny.

po Polsku

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Projekt „Nie jesteś Sam”

Rodzicu! Czy Twoje dziecko jest już zapisane do
polskiej szkoły? Czy mieszkasz w hrabstwie Cork?

...w ramach nowoczesnej szkoły polonijnej poznają
polską historię, geografię i kulturę. Dzięki innowacyjnemu,
autorskiemu programowi nauczania, opartemu o podstawę
programową MEN, dzieci uczą się pisać, czytać i poprawnie
posługiwać się mową ojczystą. Zajęcia w Akademii Razem
odbywają się w środku tygodnia. Obecnie placówka prowadzi zajęcia w systemie stacjonarnym i online. W planach
jest dalszy rozwój szkoły. Sposób pracy z uczniami jest
dostosowany do dzieci dwujęzycznych, tak by umożliwić
uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności
i zainteresowań poznawczych. Akademia Razem jest szkołą
zarejestrowaną w bazie placówek polonijnych Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą i wpisaną do rejestru
placówek ORPEG. Uczniowie otrzymują legitymacje i świadectwa szkolne. Akademia Razem to nie tylko szkoła, to
swoistego rodzaju wspólnota. Wycieczki i projekty integracyjne sprawiają, że uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę,
ale też nowych przyjaciół, mając dzięki temu możliwość
spotykania się z innymi polskojęzycznymi dziećmi.
Zapraszamy
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CO SŁYCHAĆ U POLONII

Wycieczka
Aktywnych
Seniorów

Ambasador Anna Sochańska wręczyła odznaczenia Bene
Merito doktor Bożenie Cierlik (University College Cork;
członkini Centrum Razem-Razem) oraz księdzu Stanisławowi Hajkowskiemu (Kapelan, Duszpasterstwo Polskie
w Dublinie) za wybitną pracę dla Polonii.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Źródło: profil na facebooku Ambasady RP w Dublinie

Na zdjęciu od lewej: Konsul RP pan Grzegorz Sala, dr Bożena Cierlik, Ambasador RP Anna Sochańska, ks. Stanisławowi Hajkowskiem

Harcerski Start 2021
W dniach 17-19 września 2021 odbył się długo wyczekiwany Harcerski Start 2021. Na takie spotkanie musieliśmy
czekać aż półtora roku, ale w końcu się udało. Prawie stu
harcerzy i ich opiekunów z ośmiu drużyn harcerskich
z terenu całej Irlandii zjechało do Kilcully w hrabstwie
Cork, by zasiąść przy wspólnym ognisku. Głównym tematem zajęć było przypomnienie sobie, jak wspaniale jest
być harcerzem.
Źródło: profil na facebooku ZHP Irlandia

MAGAZYNPOLONIJNY Z CORK

Polska Telewizja
w Irlandii
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Dziesięcio odcinkowy INFO DESK to jedyny w swoim
rodzaju program informacyjno-rozrywkowy dedykowany
Polakom mieszkającym na Zielonej Wyspie.
Pierwsze odcinki można już oglądać na kanale YouTube.
W pierwszej części programu zaproszeni goście, eksperci
w wybranej dziedzinie, opowiadają o zagadnieniach
takich jak irlandzki system edukacji, służba zdrowia,
podatki i wiele innych. Druga część każdego odcinka ma
charakter rozrywkowy i poświęcona jest pasjom, zainteresowaniom i osiągnięciom naszych rodaków.
Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie Midlands
Polish Community, organizację powstałą w 2018 roku,
zaangażowaną w ostatnich latach w szereg lokalnych
wydarzeń kulturalnych i akcji dobroczynnych wspierających zarówno społeczność polską, jak i irlandzką.
Więcej informacji na www.polishcommunity.ie
Źródło: profil na facebooku Info Desk

W dniach 26-27 czerwca odbyła się
długo wyczekiwana przez seniorów
wspólna wycieczka. Grupa wyjechała
z Cork wcześnie rano by w sobotę
podziwiać widoki jakich dostarcza
Ring of Kerry. Po drodze Aktywni
Seniorzy odwiedzili Kells Bay House &
Gardens. W niedzielę natomiast grupa
przemierzała nieznane dotąd trasy
Dingle of Peninsula.

zdjęcia z archiwum grupy
Aktywni Seniorzyi Razem

HAIRY FLOWS
KUDŁACZE MCC (HFK MCC)
Klub został założony w 2015 roku przez zwartą grupę
przyjaciół. Obecnie ma prawie 20 członków.
HFK MCC to pierwszy, społeczny klub motocyklowy
z siedzibą w Cork. Celem klubu jest wspieranie rosnącej
rodziny motocyklistów, nie tylko w ideologii wolności jazdy
na motocyklu.
Członkowie klubu kochają przejażdżki, rajdy i wspólne
spotkania. Regularnie spotykają się w ramach wspólnie
organizowanych wyjazdów. Uczestniczą również w lokalnych rajdach i imprezach charytatywnych.
“Uwielbiamy jeździć na dwóch kółkach, jesteśmy
aktywną częścią społeczności motocyklistów. Wspieramy
się nawzajem. Nie zapominamy również o lokalnych
społecznościach. Staramy się wspierać również dobre cele
i zawsze dobrze się bawić” - mówią o sobie.
Klub jest częścią organizacji Ireland Motorcycle i ma
świetne powiązania z innymi klubami motorowymi. Dlatego też jego członkowie uczestniczą w różnych imprezach.
Są to między innymi “otwarte noce”, wieczory i rajdy charytatywne, przejażdżki jednodniowe i wypady na weekend.
Zapraszamy do odwiedzenia grupy na facebooku.
A fanów dwóch kółek do dołączenia do klubu.
Źródło: profil na facebooku HAIRY FELLOWS KUDŁACZE MCC

po Polsku

Nagrody Bene
Merito wręczone
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Wręczono Nagrodę
im. Macieja Płażyńskiego
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Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca
dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej
inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby
i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody
gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu
RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka
o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na
Polskę i świat.
19 września 2021 roku w Muzeum Emigracji w Gdyni po raz
dziesiąty spotkali się laureaci, wyróżnieni, jury, przedstawiciele samorządów Gdańska, Gdyni, Sopotu i Województwa
Pomorskiego, a także rodzina, współpracownicy i przyjaciele Patrona nagrody.
Nagroda jest przyznawana co roku za pracę dziennikarską
w roku poprzednim, w czterech kategoriach:
dziennikarz medium polonijnego
W tym roku otrzymała ją Ewelina Mokrzecka za cykl wartościowych publikacji na temat litewskich Polaków oraz
stosunków polsko-litewskich w mediach obu krajów.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Piotr Piętka, pomysłodawca i twórca podcastu Radio Polonia Węgierska i kanału
Polonia Węgierska TV.
dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne
W tej kategorii nagrodę odebrał Łukasz Grajewski za
reportaż „Jesteśmy towarem” o losach polskich pracowników jednego z wielkich niemieckich zakładów mięsnych,
opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”.
dziennikarz zagraniczny publikujący na temat
Polski, Polaków i Polonii
W tej kategorii laureatką jest Doris Heimann, wieloletnia
korespondentka mediów niemieckich w Polsce, obecnie

pracująca w Deutsche Presse-Agentur. Jury doceniło jej
solidną, pełną pasji pracę korespondentki jednej z czołowych agencji prasowych, dzięki której rzetelne informacje
o Polsce trafiają do milionów Niemców i innych odbiorców
serwisów DPA.
redakcja medium polonijnego
W tej kategorii uhonorowano redakcję wydawanego
w Danii kwartalnika społeczno-kulturalnego „Informator
Polski”. Jury doceniło wysoki poziom merytoryczny publikowanych treści.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Radio Polonia
Winnipeg – kanadyjska rozgłośnia polonijna
Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich
stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości
dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja
medium polonijnego stanowi statuetka. Jury przyznaje
także, w niektórych latach, dodatkowo wyróżnienia.
Laureatem może być dziennikarz, grupa dziennikarzy oraz
zespół redakcyjny.

W dniu 25 września 2021 r. odbyło się IV Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Forum zostało zorganizowane przez: Zrzeszenie
Organizacji Polonijnych w Szwecji, reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek oraz Europejską Unię
Wspólnot Polonijnych, reprezentowaną przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata, przy partnerskim wsparciu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” reprezentowanego przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego.
Partnerzy IV edycji Forum to: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny objęła Polonijna Agencja Informacyjna i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.
Tegoroczne Forum było ósmą z kolei stałą merytoryczną platfomą spotkań, integrującą ludzi mediów polonijnych. Pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a ich sukces spowodował rozszerzenie
formuły i od 2018 roku są to spotkania o zasięgu światowym. W 2019 roku powstało z inicjatywy uczestników Forum Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, które działa na rzecz integracji wszystkich mediów polonijnych na świecie.
W tym roku, ze względu na pandemię, Forum Mediów po raz drugi odbyło się w formie wirtualnej na platformie
komunikacyjnej. Do udziału w Forum zarejestrowało się ponad stu przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw
prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 30 krajów.
W programie Forum znalazły się m.in. prelekcje:
- Nie tylko fake news, ale także odbiorca w pułapkach wiarygodności – dr Karolina Burno, Katedra
Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie; Nie tylko czekające nas zmiany, ale także nowe rozwiązania technologiczne - Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia;
- Nie tylko co pisać, ale także jak sprawić, aby nas rozumiano i słuchano - dr hab. Paweł Nowak Katedra Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Podczas Forum odbyła się także debata p.t. „Quo vadis media polonijne”, w której omówiono m.in. takie
tematy jak: aktualny stan mediów i ich niezależność, wsparcie ze strony władz polskich oraz dzielenie
mediów na „wschodnie i zachodnie”. Zebrane wnioski z dyskusji zostaną w najbliższym czasie opracowane
i rozesłane do uczestników Forum i współpracujących instytucji.
Organizatorzy IV Światowego Forum Mediów Polonijnych

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Źródło:https://nagrodaplazynskiego.pl/portfolio-item/2021/
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP
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Uhonorowani zostali dziennikarze i redakcje
z Danii, Kanady, Litwy, Niemiec i Polski

KOMUNIKAT
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Centrum Together - Razem

organizacja pożytku publicznego założona w roku 2006
Psychoterapia po polsku, Kursy języka angielskiego, Tłumaczenia, Porady Socjalne i Prawne,
Szkoła polska dla dzieci - Akademia Razem
Zdrowie psychiczne

t1PSBEZTPDKBMOFXCJVS[FX$PSL
t1PSBEOJDUXPPOMJOFEMBXT[ZTULJDI1PMBLØX
X*SMBOEJJ[BQPNPDǌTFSXJTVQPSBEOJBPOMJOFPSH
t,MJOJLJ1SBXOF[JSMBOE[LJNJQSBXOJLBNJ
t5VNBD[FOJBEPLVNFOUØX$PNNVOJUZ
5SBOTMBUJPO1SPHSBNNF

t5FSBQJBX1PSBEOJ6$MJOJDXXXVDMJOJDJOGP
QTZDIPUFSBQJBJOEZXJEVBMOB UFSBQJBNBȈFǩTLB
PSB[QSPHSBNUFSBQJJEMBPTØCV[BMFȈOJPOZDI
JXTQØV[BMFȈOJPOZDI
t8BST[UBUZSP[XPKPXF TFNJOBSJBQSPNVKǌDF
zdrowie psychiczne

Edukacja

Promocja integracji

t,VSTZKǗ[ZLBBOHJFMTLJFHPEMBEPSPTZDI
t/BVLBEMBE[JFDJXOBT[ZDIQPMPOJKOZDIT[LPBDI
Akademii Razem
t8BST[UBUZ[XJFE[ZPTXPJDIQSBXBDI
JVQSBXOJFOJBDI

t1SPHSBNZBLUZXOPǴDJPCZXBUFMTLJFK
BLUZXJ[BDKBQPMTLJDITFOJPSØX
t8PMPOUBSJBUMPLBMOZJFVSPQFKTLJ
t0SHBOJ[BDKBJVE[JBX'FTUJXBMBDI
NBSBUPOBDI E[JBBOJBDIGVOESBJTJOHPXZDI
JJOOZDIBLUZXOPǴDJBDIQPMTLPJSMBOE[LJDI
Zarejestrowani w Urzędzie Rejestracji Charity: 20075125
Zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym: CHY19216
Zarejestrowani w Rejestrze Firm: 517942

JESTEŚMY TOGETHER! JESTEŚMY RAZEM!
Nasza strona www.together-razem.org
Polub nas na Facebooku www.facebook.com/together.razem
Śledź nas na Twitterze @TogetherRazem i Instagramie Togetherazem

AKADEMIA RAZEM
ZAPRASZA
Rodzicu!
Zapisz dziecko do jednaj z naszych szkół działających
stacjonarnie lub skorzystaj z możliwości nauczania
online w PolskaSzkolaOnline.ie.
Można dołączyć również w trakcie roku szkolnego

PO POLSKU :<'$1,(/$72-(6,(ā

Centrum Together - Razem
Unit 2A, Kilnap Business Park
Mallow Rd, Blackpool, Cork
+353 21 4395588
info@together-razem.org

PROMUJEMY INTEGRACJĘ

WSPIERAMY

UCZYMY

Poradnictwo socjalne i prawne

DORADZAMY

Działamy w czterech obszarach:

Zapisy w godzinach pracy biura: Centrum Together-Razem:
Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork.

Zadzwon 021 439 55 88 lub napisz
razemacademy@together-razem.org
Uczymy dzieci czytać i pisać w języku polskim,
przedstawiamy kulturę, historię i geografię Polski.
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