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71-382 Szczecin, PolskaRok 2021 był kolejnym trudnym rokiem zmagań z pandemią COVID-19. Wszyscy 

musieliśmy dostosować się do tempa zmian i konieczności bycia na czasie ze wszel-
kimi nowelizacjami ustaw rządowych. Było to przede wszystkim trudne dla tych, 
którzy podróżowali za granicę. 

Ograniczenia w podróżowaniu odczuło wielu Polaków na emigracji, jak i ich rodziny 
w kraju. Część z naszych rodaków po raz kolejny w tym roku nie zdecydowało się na 
wyjazd do ojczyzny w okresie zimowym. Niezmiennie jednak obraz Bożego Narodze-
nia Polonia rozproszona na całym świecie zawsze ma w pamięci i sercu. 

W naszym magazynie przeczytasz o tradycjach bożonarodzeniowych Polaków  
z różnych stron świata. Dowiesz się dlaczego warto aplikować o e-dowód. Przybliży-
my Ci także zbliżające się zmiany w budżecie w Irlandii w roku 2022. Wytłumaczymy 
dlaczego warto śledzić rodzinne drzewo genealogiczne i być może zainspirujemy do 
podróży po małych miasteczkach w Irlandii

Życzymy Ci miłej lektury, a z okazji wejścia w Nowy Rok samych wspaniałości.

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.

To 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

Ewa Ikwanty

Drodzy czytelnicy,

źródło: pixabay.com
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E-dowód, to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. 
Wizualnie nie różni się on od zwykłego dokumentu wyda-
wanego do 3 marca 2019 roku. Główna funkcja dowodu jest 
taka sama jak dotychczas, czyli potwierdzanie tożsamości 
i obywatelstwa. Pozwala on także – tak jak dotychczasowe 
dowody – przekraczać granice krajów, które uznają go za 
dokument podróży. 
Nowość to warstwa elektroniczna. Wbudowany w dowo-
dzie czip “sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. zalogowanie 
się do ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów 
oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na 
lotniskach.” - podaje portalsamorzadowy.pl
Jak podkreśla minister cyfryzacji - Marek Zagórski, “nikt nie 
będzie miał obowiązku korzystania z warstwy elektronicz-
nej. Decyzję o tym podejmiemy podczas odbioru doku-
mentu w urzędzie. Jeśli nie nadamy dowodowi numeru 
PIN, warstwa elektroniczna pozostanie nieaktywna. W razie 
zmiany zdania, przez cały okres ważności dowodu (10 
lat) istnieje możliwość nadania PINu. Wystarczy wizyta 
w dowolnym urzędzie gminy.”
Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeń-
stwo. Wykorzystane w e-dowodzie zabezpieczenia m.in. 
uniemożliwiają dostęp do zapisanych na nim danych bez 
zgody właściciela dokumentu. 
E-dowody mają usprawnić administrację i przyspieszyć 
odprawę na lotniskach. W urzędach pojawią się specjalne 
czytniki. Po przyłożeniu dowodu do takiego czytnika 
formularze automatycznie uzupełnione zostaną danymi 
z dokumentu. 
Dowody osobiste z warstwą elektroniczną ucieszą także 
wszystkich podróżujących po Europie. Pozwalają bowiem 
na korzystanie z lotniskowych bramek biometrycznych, co 
niejednokrotnie znacznie skraca czas odprawy.
Jak podaje portal samorzodowy.pl od 4 marca do 17 czerw-
ca wpłynęło dokładnie 1 004 300 wniosków o e-dowód. 
„Regionem, gdzie najwięcej osób chce korzystać z warstwy 
elektronicznej e-dowodu jest województwo łódzkie. 49,8 
proc. odebranych tam dokument jest aktywowana.”
Wymiana dowodów na e-dowody nie jest obowiązkowa. 

Ale Ci którzy uważają, że warto i jego posiadanie ułatwi im 
życie mogą złożyć wniosek o nowy dowód osobisty online. 
Wystarczy dostęp do internetu i Profil Zaufany, a potem 
przy okazji pobytu w Polsce odebrać nowy dokument.

Autor: Agnieszka Woźniak

Przypominamy o nowelizacji ustawy 
o dowodach osobistych

Na stronie Straży Granicznej można przeczytać informacje 
dotycząca nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. 
Służba Graniczna informuje o nowym obowiązku nałożo-
nym przez ustawodawcę. Funkcjonariusze Straży Granicz-
nej mają obowiązek sprawdzania statusu dowodów osobi-
stych w Rejestrze Dowodów Osobistych. 
“Rejestr Dowodów Osobistych jest to centralny rejestr 
teleinformatyczny do prowadzenia spraw związanych 
z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.” 
Dla osób przekraczających granice oznacza to, że ich doku-
menty podlegają weryfikacji w rejestrze. Czyli są automa-
tycznie sprawdzane pod kątem ich ważności.
Jeśli funkcjonariusze stwierdzą, że dokument jest unieważ-
niony to jego właściciel zostaje od razu o tym poinformo-
wany. Oznacza to również, że nie może się nim posługiwać 
i ma obowiązek zwrócić go do organu dowolnej gminy. 
Natomiast, jeśli dokument widnieje w rejestrze jako utra-
cony, funkcjonariusze mają obowiązek jego zatrzymania.
Niezależnie czy dowód w rejestrze uznany jest za unie-
ważniony czy też utracony jego właściciel nie ma prawa 
do przejścia odprawy granicznej. Nie uzyska on zgody na 
wyjazd z Polski chyba, że posiada inny ważny dokument 
uprawniający do przekroczenia granicy, na przykład pasz-
port.
Najlepiej, jeszcze przed planowaną podróżą, by uniknąć 
przykrych niespodzianek, sprawdzić status swoich doku-
mentów. Można to zrobić poprzez stronę internetową 
Ministerstwa Cyfryzacji. Warunkiem do zalogowania się na 
stronę jest posiadanie profilu zaufanego.

Autor: Ewa Ikwanty

E- dowód
Czy warto go mieć?  
Po co to komu?

TEMAT GŁÓWNY 
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Zmiany wydatków w budżecie na 2022 rok zostały zatwier-
dzone w październiku, jednakże wiele z nich wejdzie 
w życie od stycznia tego roku. Nastąpią podwyżki wypłat 
z opieki społecznej. Według założeń rządowych powstaną 
tysiące nowych miejsc pracy oraz kursów edukacyjnych.
Mieszkańcy Irlandii zauważą pozytywne skutki wejścia 
w życie nowego budżetu już w pierwszych tygodniach 
stycznia.

Oto najważniejsze zmiany:

1. Płaca minimalna wzrośnie o 30 centów do 10,50 euro 
za godzinę.

2. Emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia 
socjalne, w zależności od obecnych dochodów - do 
13 euro tygodniowo. Ponadto emerytura państwowa 
wzrośnie o 5 euro do 253,30 euro. Natomiast zasiłek dla 
osób mieszkających samotnie wzrośnie o 3 euro.

3. Wszyscy beneficjenci płatności z Departamentu Opieki 
Społecznej odnotują wzrost tygodniowych płatności 
o 5 euro.

4. Młodzież do 23 roku życia otrzyma 50% zniżki na bilety 
na wszystkie środki komunikacji miejskiej.

5. Bezpłatna opieka lekarza rodzinnego zostanie rozsze-
rzona na dzieci w wieku do siedmiu lat.

6. Wprowadzona zostanie bezpłatna antykoncepcja dla 
kobiet w wieku od 17 do 25 lat.

7. W styczniu wejdzie w życie dwuprocentowa podwyżka 
ulgi podatkowej dla osób fizycznych (personal tax cred-
it), ulgi podatkowej dla pracowników (employment tax 
credit) oraz ulgi od dochodu dla osób prowadzących 
działalność na własny rachunek (earned income credit 
for self-employed people). Zmiany w systemie podat-
kowym spowodują, że podatnik zarabiający 40 000 
euro rocznie obniży podatki o około 435 euro rocznie. 

8. Próg dla programu refundacji leków (Drug Payment 
Scheme) zostanie obniżony ze 114 do 100 euro.
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Zmiany w budżecie 
2022 w Irlandii

Drug Payment Scheme jest to ogólnie dostępny 
program pomocy ze strony państwa irlandzkiego, 
który gwarantuje pokrycie kosztów leków wydanych na 
receptę przekraczających sumę 100 euro miesięcznie 
na rodzinę.

Autor: Ewa Ikwanty

Książki dla polskich pacjentów

W imieniu grupy Aktywnych Seniorów zapraszamy polskich 
pacjentów do “częstowania” się książkami, a polską 

społeczność zachęcamy do wstawienia kilku książek od czasu 
do czasu na biblioteczne półki :)

Pomóż nam zbudować małą i otwartą dla wszystkich
bibloteczkę w Mercy University Hospital z polskimi

książkami od Ciebie. 

Więcej informacji: info@together-razem.org
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Centrum Together-Razem 
na prośbę Departamentu 
Zdrowia Publicznego 
HSE w Cork wraz 
Departamentem Integracji 
Społecznej HSE z Cork 
rozpoczynają wspólną 
inicjatywę informacyjną 
dotyczący szczepień na 
COVID-19. 

 
W ostatnich dniach znacznie wzrosła 
liczba infekcji w regionie Cork i Kerry. 
Zgodnie z modelowaniem ekspertów 
zdrowia publicznego liczba zacho-
rowań wzrośnie w nadchodzących 
t ygodniach z  powodu nowego 
wariantu Omicron. Pomimo tego, że 
wiele osób, które zarażą się Covid-19, 
może łagodnie przechodzić chorobę, 
to Departament Zdrowia Publicznego 
Cork & Kerry odnotował w ostatnich 
tygodniach znaczny wzrost liczby 
przyjęć do szpitala z powodu ciężkie-
go Covid-19.
Jak  podal i  pracownic y Zdrowia 
Publicznego w Cork wiele osób, 
które zostało hospital izowanych 
jest nieszczepionych, a duża liczba 
z nich pochodzi z Polski i innych 
krajów Europy Wschodniej. W Cork 
na przełomie października i listopada 
ponad 80% osób hospitalizowanych 
z  powodu CO VID -19  pochodz i 

z krajów Europy Wschodniej i były to 
osoby niezaszczepione. Spora grupa 
znajdowała się pod respiratorami, 
w tym osoby młode bez schorzeń 
współwystępujących. Niestety część 
z nich zmarła przedwcześnie z powo-
du Covid-19. Rozumiemy, że wiele 
osób ma poważne obawy związane 
ze szczepionką Covid-19. Chcemy 
wysłuchać Waszych obaw i wątpliwo-
ści, abyśmy mogli je lepiej zrozumieć.
W mediach społecznośc iow ych 
pojawia się wiele informacji o szcze-
pieniach, ale niektóre z nich mogą być 
niedokładne lub nieprawdziwe.
HSE informuje, iż najlepszym sposo-
bem na zmniejszenie ryzyka ciężkiego 
przebiegu COVID-19 jest zaszczepie-
nie się. 
Nawet jeśli jesteś młody i zdrowy, 
przyjmując dwie dawki szczepionki 
masz mniejsze prawdopodobieństwo 
zarażenia się Covid-19 i znacznie 
mnie j sze  prawdopodobieńst wo 
wystąpienia ciężkich powikłań.
Ryzyko jest dodatkowo zmniejszone 
w przypadku osób, które skorzystają 
z trzeciej dawki przypominającej 
szczepionki Covid-19. 
Szczepienia to również najskuteczniej-
szy sposób zapobiegania zarażeniu 
innych osób, w tym członków własnej 
rodziny i współpracowników.
Chcemy dowiedz ieć  s ię  więcej 
o Twoich poglądach i obawach. 

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze szczepion-
ki Covid-19, chcielibyśmy zrozumieć, 
dlaczego.
Chcemy Cię wysłuchać, zrozumieć 
Twoje przemyślenia w tej ważnej 
sprawie i współpracować tak, aby 
zapewnić Tobie i szerszej społeczności 
jak największe bezpieczeństwo.
 
W  n a d c h o d z ą c y c h  t y g o d n i a c h 
i miesiącach nasze Centrum Together-
-Razem będzie współpracować z Cork 
Kerry Community Healthcare HSE, 
aby w sposób przyjazny promować 
komunikaty zdrowotne związane ze 
szczepieniami i zapewnić dokładne 
i sprawdzone informację dotyczące 
szczepień:
Na naszych mediach społecznościo-
wych będziemy publikować informa-
cje o szczepieniach. Zachęcamy Cię 
do zapoznania się z nimi, rozważenia 
i zadawania pytań.
W nadchodzących miesiącach popro-
simy Cię również o przekazanie nam 
Twojego zdania za pośrednictwem 
ankiety, oraz zachęcamy do udziału 
w seminarium informacyjnym na 
początku 2022 r. z głównymi partnera-
mi w dziedzinie zdrowia publicznego.
Już dziś możesz podzielić się z nami 
swoimi przemyśleniami, opiniami 
czy obawami dotyczącymi szczepień, 
abyśmy mogli za pośrednictwem 
specjalistów w dziedzinie zdrowia 
p u b l i c z n e g o  o d p o w i e d z i e ć  n a 
wszystkie Wasze pytania.
 
Napisz do nas e-mail w języku 
polskim : 

info@together-razem.org lub 
wiadomość na FB 
https://www.facebook.com/
together.razem/
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To już kolejne Boże Narodzenie w pandemicznej rzeczy-
wistości. Ograniczenia w podróżowaniu odczuło wielu 
Polaków na emigracji i ich rodziny w kraju. Część z naszych 
rodaków po raz kolejny w tym roku nie zobaczy polskiego 
śniegu. Biały puch za oknem, mróz, przystrojona choinka, 
świąteczny obrus, opłatek i kolędy. To obraz Bożego Naro-
dzenia, który Polonia rozproszona na całym świecie zawsze 
ma w pamięci i sercu. Więc szczególnie w tym okresie 
Polonia kultywuje polskie tradycje. 
Podobnie święta obchodzone są w większości krajów 
naszego kręgu kulturowego. Choć naturalnie istnieją 
pewne różnice. Francuzi, podobnie jak Polacy, hucznie 
obchodzą wigilię. Jednak naszą rodaczkę mieszkającą od 
kilku lat pod Paryżem zaskoczyło francuskie menu wigilijne. 
„Na stole królują owoce morza, ostrygi, langusty, krewetki, 
a także wędzony łosoś” – opowiada Monika. „Dla mnie 
jednak zaskakujące było pojawienie się na stole typowo 
francuskiego rarytasu – foie gras, czyli pasztetu z kaczych 
wątróbek i  indyka w kasztanach. W moim rodzinnym 
domu nigdy w wigilię nie jemy mięsa, a od buche de Noel 
(tradycyjne francuskie ciasto bożonarodzeniowe) wolę 
makowca mojej mamy.”
O ile święta obchodzone są przez Francuzów niezwykle 
uroczyście, o tyle w Holandii traktowane są raczej jako dni 
wolne od pracy. Holendrzy nie obchodzą Wigilii, nie ma 
wieczerzy wigilijnej, postu ani prezentów pod choinką, 
ponieważ Święty Mikołaj – Sinterklaas, przynosi dzieciom 
prezenty 5 grudnia. Wtedy to mali Holendrzy wystawiają 
swoje buty w oczekiwaniu na słodycze i prezenty. W zamian 
zostawiają dla Mikołaja sianko.

Pani Anna mieszkająca w Holandii od 2002 roku zawsze 
jeździła na święta do Polski, jednak rok temu pandemia 
zatrzymała ją w Amsterdamie i Boże Narodzenie spędziła 
z rodziną męża. Jakież było jej zdziwienie, gdy na obiad 
zamówiono dania z chińskiej restauracji. Obiecała sobie, że 
kolejne święta musi spędzić w Polsce. Nie podoba jej się 
komercyjny wymiar holenderskiego Bożego Narodzenia, 
brakowało jej rodzinnej atmosfery z jej ojczyzny. Lubi za 
to tradycję noworocznego palenia choinek. Początki tego 
zwyczaju sięgają czasów przedchrześcijańskich, kiedy to 
na koniec roku rozpalano i gaszono ogniska. Następnie 
rozpalano ogień ponownie, aby ogłosić nadejście nowego 
roku i dłuższych dni.
Polakom w Hiszpanii w Boże Narodzenie najbardziej braku-
je śniegu. Wiele tradycji jest tam bowiem podobnych jak 
w ich ojczyźnie. W tradycji hiszpańskiej bożonarodzenio-
wej ważne miejsce zajmuje choinka. Zawieszane są na niej 
podobnie jak u nas bombki, lampki i gwiazda betlejemska. 
Jednak w przeciwieństwie do polskiej postnej wigilijnej 

Rodzinne świętowanie 
na emigracji
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kolacji, tradycyjną potrawą tego wieczoru jest pieczo-
ny indyk, nadziewany wieloma dodatkami: bekonem, 
owocami lub pieczarkami. Bardzo popularne wśród dań 
wigilijnych w Hiszpanii są potrawy z ryb i owoców morza. 
Dzień Bożego Narodzenia w Hiszpanii (25 grudnia) to świę-
to, które podobnie jak w Polsce spędza się w rodzinnym 
gronie. Po uroczystym obiedzie wszyscy życzą sobie szczę-
ścia na kolejny rok. W odróżnieniu od polskiego zwyczaju 
prezentów nie otrzymuje się w Wigilię, lecz dopiero 25 
grudnia. Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem, a chałwą. Jest 
to też czas śpiewania kolęd, tańca i zabawy do rana.

Pani Agnieszka do Włoch pojechała ponad 20 lat temu 
do pracy - na kilka miesięcy. Poznała swojego przyszłego 
męża i została na zawsze. Na Święta zawsze przyjeżdżają jej 
włoscy teściowie a z Podlasia - jej mama. Musi więc połączyć 
tradycje z obu krajów. Jej włoska rodzina pokochała pierogi 
i barszcz z uszkami. Włoskie Boże Narodzenie jest tak jak 
w Polsce świętem rodzinnym, więc łatwo jest obchodzić 
je nawet wśród rodzin „mieszanych”. Od pierwszej niedzieli 
Adwentu organizowane są jarmarki świąteczne. Okres 
świąteczny rozpoczyna się 24 grudnia i kończy 6 stycznia. 
Składa się z 4 dni świątecznych: 24.12 la Vigilia (Wigilia), 
25.12 il Natale (Boże Narodzenie), 26.12 Santo Stefano (Św. 
Szczepana w Polsce) oraz 06.01 l’Epifania (Święto Trzech 
Króli) i Befana (brak odpowiednika w Polsce). Zarówno 
kolacja wigilijna jak i obiad pierwszego dnia świąt składa 
się z wykwintnych potraw przygotowywanych specjalnie 
na tę okazję. W wigilię na stole przeważają potrawy postne, 
ryby i warzywa smażone lub duszone. Kolacja składa się 
z 13 dań, czyli o jedno więcej niż w Polsce. 
W Szwecji uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczynają 
się od obchodów Dnia Świętej Łucji 13. grudnia. Szwe-
dzi obchodzą to święto bardzo uroczyście. W pierwszą 
niedzielę adwentu zapala się pierwszą adwentową świecz-
kę w samodzielnie udekorowanym świeczniku.

Większość szwedzkich rodzin spędza ten dzień na piecze-
niu z dziećmi ciastek typu lussebullar (bułeczki z szafranem) 
i pepparkakor (pierniczki). Ważne jest także wspólne deko-
rowaniu domów, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Prezenty przynosi Święty Mikołaj, czyli Jultomte, podobnie, 
jak w Polsce, tuż po kolacji wigilijnej. Sama wieczerza wigi-
lijna wygląda jednak inaczej. Je się szynkę, przyrządzone 
na różne sposoby śledzie, łososia i kilka innych rodzajów 
ryb, małe kiełbaski domowej roboty, różne zapiekanki oraz 
pasztety. Szwedzi nie mają zwyczaju chodzenia na paster-
kę, a nieliczni wierni idą na mszę w świąteczny poranek. 
Według szwedzkiej tradycji, każdy, kto zjawi się tego dnia 
w domu, musi zostać ugoszczony. Tradycyjnymi świątecz-
nymi posiłkami jest ryżanka z cynamonem i migdałami 
(risgrynsgr) oraz grzane wino Glögg. Państwo Kowalscy 
w Szwecji mieszkają już ponad 30 lat. Ze względu na dzieci 
i wnuki od dawna już nie jeżdżą na Boże Narodzenie do 
Polski. „Teraz tu jest nasza rodzina – mówią. Ale zawsze 
pamiętamy o naszych tradycjach. Polskie potrawy, sianko 
pod obrusem i pasterka w polskim kościele. Wnuki nauczy-
liśmy polskich kolęd. Nie odwiedzamy już ojczyzny na 
święta, ale część jej zabraliśmy ze sobą - w naszych sercach 
i tradycjach”

Znacznie bardziej egzotycznie święta spędza Polonia 
w Australii. Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie 
letnich wakacji. Miejscowi nie obchodzą Adwentu a tygo-
dnie przedświąteczne upływają na licznych imprezach 
firmowych. Dekoracje świąteczne pojawiają się wraz choin-
kami już od 1 grudnia. Mikołaj przybywa do australijskich 
dzieciaków 25 grudnia. Oczywiście, anglosaskim zwycza-
jem wpada przez komin, wypija mleko i pożera ciasteczka. 
Australijczycy bardzo lubią się spotykać w mieście na 
wspólnym kolędowaniu przy świecach, które nazywają 
Carols by Candlelight. Potrawy świąteczne z powodu 
wielokulturowości Australii są bardzo różne. Do tego kraju 
emigrantów każda rodzina przywiozła swoje tradycje. 

źródło: pixabay.com

źródło: pixabay.com
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Najpopularniejsze australijskie dania to pieczony indyk, 
szynka i pudding ze śliwkami. „Staramy się, by w Wigilię 
było tak jak w Polsce: choinka, dwanaście potraw i kolędy. 
Dzielimy się opłatkiem, razem modlimy” - mówi nam pan 
Adam, który wraz z żoną i dwoma synami wyemigrował 
do Australii tuż po stanie wojennym. „Ale nie wiemy, czy 
te tradycje przetrwają w kolejnych pokoleniach . Młodzi 
wolą spędzać ten czas na desce surfingowej, w klapkach 
i szortach.”
Office for National Statistics - brytyjski Urząd Statystyczny 
- szacuje, że na Wyspach mieszka około 1,021 mln osób 
polskiego pochodzenia. Wśród tej grupy jest także 30 –
letnia Natalia, która mieszka z mężem w Londynie. W tym 
roku znowu nie pojadą do rodziców na święta, nie mają 
aż tyle urlopu, żeby ryzykować utknięcie na kwarantannie. 
W Wigilię zamiast dodatkowego nakrycia rozstawią lapto-
py, żeby spędzić ten wieczór z bliskimi za pośrednictwem 
Skype’a. Kiedy trzynaście lat temu przyjechała do Anglii, 
zdziwiło ją, że jej sąsiedzi i znajomi z pracy nie obchodzą 
Wigilii, a część z nich spędza ten wieczór w pubie. Jeszcze 
bardziej zaskoczyło ją że wiele jej angielskich koleżanek 
planuje w drugi dzień świąt wizytę w centrum handlowym. 
Bardzo popularne jest spędzenie tego dnia na zakupach, 
gdyż wiele sklepów rozpoczyna wtedy wyprzedaże. 

Choć z dala od domu Polacy świętują w miarę swoich 
możliwości. Kultywują wyniesione z domu tradycje. 
Pomimo braku dostępności wielu produktów starają się 
przygotowywać tradycyjne potrawy, ubierają choinkę, 
dzielą się opłatkiem. Ale mimo to dla wielu z nas spędzanie 
Świąt Bożego Narodzenia za granicą, z dala od rodziny, jest 
trudnym doświadczeniem. Każdy stara się przez nie przejść 
na własny sposób: kultywują polskie tradycje, często, 
zwłaszcza w rodzinach mieszanych, wplatając je w lokalne 
zwyczaje. Wszyscy jednak przyznają, że w tym czasie tęsk-
nią bardziej niż zawsze.

Autor: Paulina Winiarczyk

źródło: pixabay.com
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BIURO KSIĘGOWE 
obsługa w języku angielskim i polskim

DORADZTWO PRAWNO-PODATKOWE
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DOTACJE EU

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



M
A

G
A

Z
Y

N
P

O
LO

N
IJN

Y
  Z

 C
O

R
K

10

Moja genealogiczna podróż w przeszłość rozpoczęła się 
wiosną 2008 roku, kiedy to moja siostra podsunęła mi 
pomysł spisania, w formie drzewa, członków rodziny, 
o których opowiadała nam nasza babcia. Tego samego roku 
przeprowadziłam się na stałe do Irlandii, wtedy też moje 
poszukiwania nabrały nowego wymiaru, który wymuszała 
odległość. Przez lata wypracowałam sobie własny system 
poszukiwań korzystając z doświadczeń wielu życzliwych 
osób, które na początku poszukiwań ”podały mi pomocną 
dłoń”.
Przez te wszystkie lata udało mi się zagłębić w wiele gałęzi 
przodków. Odkryć wiele pasjonujących historii rodzinnych, 
tych wesołych, a także tych smutnych. Przez lata uczyłam 
się, jak znaleźć przodków, jak odtworzyć drzewo genealo-
giczne. W tym czasie zindeksowałam około 60 000 aktów 
urodzenia, ślubów i zgonów spisanych po polsku, rosyjsku 
i po łacinie.
Mam za sobą około kilkunastu tysięcy tłumaczeń (aktów 
urodzenia, ślubów i zgonów) z języka rosyjskiego, polskie-
go i angielskiego.

Udało mi się odkryć nie tylko własne korzenie, ale także 
korzenie wielu ludzi z Polski i całego świata. Poszukiwania 
dla potomków emigrantów w USA, Australii i Tasmanii, 
Francji, Niemczech, a nawet Ekwadorze.

Od kilku lat prowadzę blog Genealogiczna Podróż w Prze-
szłość. Brałam udział w wielu Ogólnopolskich Konferen-
cjach Genealogicznych. W 2021 roku ukończyłam kurs 
Genealogy Researching University of Strathclyde, Glasgow. 
Zapraszam do lektury Anna Bernat Mścisz

Jak zostać rodzinnym  
Sherlockiem Holmesem?

Jednym ze sposobów jest genealogia i tropienie śladów 
naszych przodków.

Genealogia to podróż w przeszłość. Odkrywanie historii 
skąd jesteśmy pozwala wielu osobom zrozumieć swoje 
życie, bo po części jesteśmy przecież “zlepkiem” naszych 
przodków. To oni przekazali nam swoje geny w zapisie 
DNA. Część osób, która zaczyna interesować się swoimi 
korzeniami odkrywa ciekawe miejsca, w Polsce i również na 
świecie, które wiążą się z życiem poprzednich pokoleń. To 
szczególnie ucieszy osoby lubiące podróżować i odkrywać 
nowe miejsca. Jest wiele aspektów jakie korzyści mogę dać 
poszukiwania genealogiczne, jest nim również możliwość 
odświeżenia relacji rodzinnych, a także przekazanie tej 
wiedzy młodszym pokoleniom.

O mnie
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W poszukiwaniu 
korzeni
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Podstawowa genealogia

Aby wystartować z drzewem genealogicznym 
potrzeba znaleźć i zapisać jak największą liczbę 
osób w swoim drzewie genealogicznym, zaczynamy 
zatem od zgromadzenia danych:
• Data i miejsce urodzenia
• Imiona rodziców
• Data i miejsce zawarcia małżeństwa
• Data i miejsce śmierci
• Imiona i daty urodzenia dzieci

Wiedza o tym, od czego zacząć uprawiać genealogię, może 
być myląca – jest tak wiele rekordów do wyszukania, tak 
wiele baz danych do przejrzenia i tak wielu przodków 
do prześledzenia. Wiele osób może się zniechęcić już 
na wstępie natłokiem informacji. Nie bój się… jest kilka 
sprawdzonych sposobów podejścia do sytuacji, poniżej je 
przedstawię.
Zacznij od tego, co wiesz

Zacznij od zapisania wszystkiego,  
co wiesz o swojej rodzinie:
• Nazwy
• Daty urodzenia, ślubu, śmierci
• Miejsca zamieszkania
• Historie emigracji i podróży
• Zawody
• Mity i tajemnice rodzinne

Nawet jeśli wszystko, co masz, to przybliżone daty i więcej 
pytań niż odpowiedzi, od tego warto zacząć. To dobry 
moment, aby zacząć rozrysowywać drzewo rodzinne… 
użyj ołówka! Są to przydatne „narzędzia do myślenia” 
i przydają się, gdy zwracasz się do innych członków rodzi-

ny, aby uzyskać więcej informacji. 
Na wielu stronach internetowych 
można znaleźć darmowe pliki do 
pobrania, które pozwolą tworzyć 
drzewo genealogiczne. Drzewo 
możemy rozpocząć od formy 
papierowej jak i również w formie 
elektronicznej na urządzeniach 
prywatnych lub w sieci. Polecam 
i formę papierową (przynajmniej 
na początek, np. do opracowania 
wspólnie z członkami rodziny), 
jak również formę elektroniczną. 
Pamiętaj, aby zanotować, jeśli nie 
masz pewności co do jakichkol-

wiek faktów – pomoże to poprowadzić Twoje rozmowy 
z członkami rodziny i wybrać, którego „faktu” należy zacząć 
szukać.

Wywiad z członkami rodziny
• Porozmawiaj ze swoimi krewnymi – zrób to raczej wcze-

śniej niż później! Jeśli nikt w starszym pokoleniu nie 
zostanie, spróbuj ze starszym rodzeństwem lub kuzynami.

• Używaj wykresu, drzew rodowodowych, zdjęć rodzin-
nych itp., aby rozpocząć rozmowę.

• Przygotuj pytania, ale nie czuj, że musisz się ich trzymać, 
jeśli rozmowa się toczy.

• Zadawaj pytania „otwarte” – „Co pamiętasz o naszym 
dziadku?” itp.

• Rób notatki lub jeszcze lepiej nagrywaj wywiady, jeśli 
jest to wygodne.

• Wróć po więcej… ludzie często przypominają sobie 
drobne rzeczy.

Teraz, gdy zebrałeś wiele informacji od siebie i swoich 
bliskich… nadszedł czas, aby poprzeć je dokumentami 
dowodowymi. Kolejnym etapem będzie właśnie poszuki-
wanie zapisów w urzędach, parafiach, archiwach państwo-
wych i kościelnych odpowiednich dla danego wyznania,

W trakcie swoich poszukiwań będziesz chciał spróbować 
znaleźć akta urodzenia, małżeństwa i zgonu swoich przod-
ków i wszystkich innych osób na twoim drzewie, które 
są interesujące. Co więcej, znalezienie ich w dostępnych 
rejestrach spisowych ma również kluczowe znaczenie…
Najlepiej zacząć jak najbliżej teraźniejszości i cofnąć się 
w czasie. W ten sposób zwykle możesz zweryfikować fakty 
(i to, że znajdujesz „właściwych” ludzi) za pomocą swoich 
wspomnień i zapisów lub sprawdzając z innymi członkami 
rodziny.

źródło: pixabay.com
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Zastanów się więc nad pytaniami, na które będziesz chciał 
odpowiedzieć na temat swojej rodziny. Zastanów się, czym 
właściwie jest dowód w postaci dokumentów. Pomyśl 
o historiach rodzinnych i o tym, czy są one rzeczywiście 
przydatne dla nas jako genealogów. A potem zastanów się, 
czy niektóre historie i źródła są lepsze od innych.
Prawdziwe podstawowe pytania, na które chcemy odpo-
wiedzieć, to informacje o urodzeniu, małżeństwie i śmierci. 
I imiona twoich krewnych, więc chcesz znać imię swojej 
matki, imię babci, tego typu rzeczy. Więc to są naprawdę 
podstawowe pytania, na które należy odpowiedzieć. 
Ale potem, przechodząc od tego, możesz zadawać wiele 
innych pytań. Zawody. Czym one były, czy zmieniały się 
z biegiem czasu i gdzie faktycznie pracowali ludzie? Pytania 
o środowisko, w którym żyli ludzie. Jaki był dom, w którym 
żyli przodkowie. Jak wyglądała okolica? Czy mieszkali 
w dzielnicy robotniczej, na wsi czy dużym mieście?
Możesz też zacząć zadawać pytania o to, co robili w wolnym 
czasie? Jakie mieli hobby? Czy lubili uprawiać sport? 
Niektóre z tych rzeczy mogą być nieco trudne do odkrycia, 
ale istnieją źródła, które mogą pomóc ci je znaleźć. A może 
trudniejsze niż cokolwiek innego jest to, jaki był człowiek? 
Jaki był ich charakter? Czasami może to być bardzo trudne 
do poznania, ale są pewne rzeczy, źródła, z których możesz 
rzucić okiem na to. Więc kilka możliwych pytań do zadania. 
A to dopiero początek pytań. 

Dokumenty dowodowe

W rzeczywistości jest to pisemny dowód wydarzenia lub 
związku. Rodzi się mały człowiek, życie jego przebiega 
w różny sposób, możemy znaleźć jednak pisemne dowo-
dy na to. Akty urodzenia, ślubu, zgonu. A te są naprawdę 
pomocne, ponieważ zwykle powstają w czasie wydarzenia. 
Większość z nas ma wspomnienia, które z czasem mogą 
zanikać lub zmieniać się. Więc jeśli masz coś, co zostało 
zapisane w czasie wydarzenia, masz większe szanse na 
poznanie prawdy o tym, co się naprawdę wydarzyło. 

Na świecie coraz bardziej popularne stają się badania 
genetyczne w kierunku genealogii genetycznej. Uważam, 
że jest to bardzo dobre wsparcie lub poparcie dla naszych 
wcześniejszych badań metodą tradycyjną, czyli analiza 
dokumentów zapisanych w przeszłości. Tym samym księgi 
sprzed wieków i nauka przyszłości łączą się, aby odkryć 
jeszcze więcej o naszym pochodzeniu.
Wiele osób na świecie, również potomkowie dużej emigracji 
z Polski z przełomu wieków XIX i XX,wykonuje takie badania 
i publikuje je w bazach porównawczych. Połączenie wiedzy 
o kilku pokoleniach wstecz plus badanie DNA znacznie 
poszerzą naszą wiedzę.

W taki właśnie sposób możesz zostać rodzinnym Sherloc-
kiem Holmesem.

Zdjęcie wykonane przed lutym 1922 roku – Marianna Ostrowska, po mężu 
Machejek, urodzona na początku wieku XX – moja prababcia. …zdjęcie 

jeszcze przed ślubem. Mieszkała w Pstroszycach, Cisiu, Michalej Górze i pod 
koniec życia koło Inowrocławia.

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 

REKLAMA
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Z poszarpanym wybrzeżem i pradawnymi, zamglonymi górami, w irlandzkich 
krajobrazach roztacza się majestat smagany wiatrem. W tym rzadkim pięknie kryją 
się niektóre z najpiękniejszych małych miasteczek w Europie.

Adare, hrabstwo Limerick

Podczas gdy kawiarnie, sklepy rzemieślnicze i tradycyj-
ne puby przy Main Street są wystarczająco przyjemne, 
to schludne rzędy XIX-wiecznych domków krytych 
strzechą nadają Adare wyjątkowy charakter. Zbudo-
wane przez hrabiego Dunraven dla ludzi budujących 
w pobliżu imponującą posiadłość Adare, bielone 
domki są nieprawdopodobnie osobliwe, a kilka jest 
dostępnych do wynajęcia przez cały rok. Podążaj brze-
giem wijącej się rzeki Maigue, wzdłuż północnej strony 
wioski i podziwiaj okazałe ruiny zamku Desmond 
i klasztoru franciszkanów Adare.

Doolin, hrabstwo Clare

Chociaż Doolin jest prawdopodobnie najbardziej 
znany jako brama do Klifów Moheru, sam w sobie jest 
pełen uroku.
Podczas pobytu w tym miasteczku wieczory można 
przeznaczyć na wypicie kilku kufli Guinnessa wśród 
energetycznych dźwięków irlandzkiej muzyki na żywo 
w pubach Gus O’Connor’s lub McDermott’s.
A kiedy nadchodzi poranek, w pobliżu są nie tylko 
słynne klify. Nieopodal Doolin znajdują się: zamek 
Doonagore, tajemniczy Park Narodowy Burren i prom, 
którym można dostać się na piękne, przybrzeżne 
Wyspy Aran.

Dunmore East, hrabstwo Waterford

W Irlandii jest niewiele lepszych miejsc do spędzenia 
leniwego letniego wieczoru, na oglądaniu zachódu słoń-
ca, niż na malowniczym nabrzeżu Dunmore East. Dzięki 
kuszącej nadmorskiej drodze, która łagodnie wznosi 
się i opada wraz z klifami z piaskowca, jest to miasto 
z ustronnymi zatoczkami i nieskazitelnymi plażami. 
Dalej na południe spektakularny spacer Dunmore East 
Cliff Walk oferuje malowniczy widok na latarnię morską 
Hook Head w hrabstwie Wexford – jedną z najstarszych 
działających na świecie latarni morskich.

Tradycyjne domki kryte strzechą w Adare, w hrabstwie Limerick.

7 najpiękniejszych małych 
miasteczek w Irlandii

źródło: wikimedia.org

źródło: pixabay.com

źródło: pixabay.com
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Roundstone, hrabstwo Galway

Z Errisbeg, na imponującym tle górskim i nierów-
nym zarysem pasma Twelve Bens w mglistej 
odległości naprzeciwko zatoki Roundstone, 
Roundstone jest uroczą wioską rybacką. I to 
właśnie ten niezwykły otaczający krajobraz 
sprawia, że to małe miejsce w hrabstwie Galway 
jest jeszcze bardziej uwodzicielskie. Przejdź się 
łagodnie meandrującą ulicą Monastery Road 
i zakończ z kuflem piwa i talerzem świeżego 
morszczuka z frytkami w barze i restauracji 
O’Dowd’s Seafood.

Baltimore, hrabstwo Cork

Baltimore - miasteczko znane jako “tętniąca życiem 
brama do Atlantyku”. Wąskie uliczki Baltimore prawie 
wpadają do oceanu i są popularnym miejscem 
spacerów w miesiącach letnich. Rejsy łodzią na 
czarującą wyspę Cape Clear i wycieczki połączone 
z obserwacją wielorybów każdego roku przycią-
gają turystów do brzegów Baltimore, choć istnieje 
również wiele dobrych powodów, aby pozostać na 
lądzie. Wraz z kolorowym skupiskiem pubów wokół 
portu, miasto znajduje się w cieniu XIII-wiecznego 
zamku Dún na Séad. A od niedawna może poszczy-
cić się na swojej scenie kulinarnej niedawno uhono-
rowaną gwiazdką Michelin turecką restauracją Dede 
at the Customs House.

Howth, hrabstwo Dublin

Maleńkie miasteczko, zbudowane wokół tętniącego życiem portu, jest częścią Dublina, którą zwiedza niewielu turystów, 
ale ci, którzy to zrobią, będą zadowoleni, że odbyli tę podróż. Z tętniącym życiem pasmem wysublimowanych restauracji 
i barami z owocami morza, które zapełniają zachodnią część portu, jest to idealne miejsce, do którego można wrócić po 
podziwianiu rozległych widoków Howth Cliff Walk.

Inistioge, hrabstwo Kilkenny

Nie bez powodu piękne gregoriańskie ulice 
Inistioge zostały wybrane przez Hollywood 
na scenerię takich filmów jak „Wdowi Szczyt” 
(1994) i „Krąg Przyjaciół” (1995). Położony wśród 
wzgórz hrabstwa Kilkenny i zdominowany 
przez 10-łukowy most wapienny nad rzeką 
Nore, wysadzany drzewami plac Inistioge jest 
również malowniczą scenerią na długie letnie 
popołudnia w słońcu. Znajdź stolik na zewnątrz 
Woodstock Arms, wypij kufel kremowego 
stouta i chłoń całe to piękno.

źródło: wikimedia.org

źródło: wikimedia.org

źródło: www.geograph.ie
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Psychoterapia Online
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Psychoterapia zdalna to forma psychoterapii lub innej 
terapii psychologicznej, w której wyszkolony psycho-
terapeuta spotyka się z  klientem na rozmowę telefo-
niczną lub poprzez komunikator internetowy. Kontakt 
zdalny polega na zastąpieniu, konwencjonalnej 
praktyki „twarzą w twarz”. Szczególnie w dzisiejszych 
czasach, w czasie pandemii, poradnictwo internetowe 
jest bardzo poszukiwane i  popularne. Nie zawsze 
jednak, jest dobrym rozwiązaniem.

Istnieją cztery różne formy  
zdalnego poradnictwa online:

1. Poradnictwo wideo za pośrednictwem dowolnej ap-
likacji, która ma w swojej ofercie czat wideo, np. Doxy, 
Google, Skype, Zoom itp. Zazwyczaj to psychotera-
peuta ustala zasady korzystania i wskazuje aplikację, na 
której odbędzie się terapia on-line.

2. Kontakt przez Internet w formie czatu lub kontaktu 
mailowego.

3. Poradnictwo telefoniczne, w którym obaj rozmówcy 
mogą się słyszeć, a klient może bezpośrednio otrzymać 
pomoc psychologiczną.

4. Poradnictwo przez SMS-y i inne komunikatory tekstowe 
i jest używana głównie przez młodych ludzi ze względu 
na technologię i szybki przepływ informacji. Taka forma 
mocno ogranicza związek terapeutyczny i jest powoli 
wycofana z użycia ze względu na niską efektywność 
i wysokie ryzyko. 

ZALETY TERAPII ONLINE

• Usługa jest dużo tańsza niż tradycyjna, choć może się to 
zmienić, ze względu na panujące warunki pandemiczne 
i wymuszenie wykreowania zdalnego stanowiska pracy.

• Może być używana przez osobę z niepełnosprawnością, 
w szczególności z ograniczeniami ruchowymi,

• Ułatwiony dostęp do kliniki dla osób z terenów wiejskich 
i małych miasteczek,

• Osoba korzystająca z tej usługi może czuć się bardziej 
komfortowo, pozostając w swoim domu, 

• Psychoterapeuta w trakcie terapii online może podzielić 
ekran w dowolnym momencie i przekazać ważne doku-
menty bądź pracę domową i inne ćwiczenia terapeu-
tyczne,

• Klient ma szansę skorzystać z psychoterapii dostęp-
nej od zaraz, ponieważ oferty nie ogranicza miejsce 
zamieszkania.

 
WADY TERAPII ONLINE

• Trudno jest zareagować na sytuację kryzysową, gdy 
poradnictwo jest prowadzone na odległość, jeśli znaj-
dujesz się w sytuacji kryzysowej, nie korzystaj z usługi 
online, lecz, zadzwoń na 112 lub odpowiednią dla kryzy-
su infolinię,

• Dana osoba może mieć problem z pisaniem, lub czyta-
niem, co nie ułatwi wykonywania zadań zawierających 
treść, 

• Trudno jest współpracować, gdy psychoterapeuta nie 
widzi mimiki i mowy ciała klienta,

• Niektóre polisy ubezpieczeniowe nie będą obejmować 
tego rodzaju terapii,

• Klient może się martwić, kto jest po drugiej stronie i kto 
rzeczywiście ktoś go widzi i słyszy,

• Ograniczenie poufności, gdy inne osoby mogą usłyszeć 
rozmowę, jeśli nie zostaną zachowane środki ostrożności.

Autor: Marcin Bogucki – psychoterapeuta pracujący w Together-Razem 
w ramach programu „Nie Jesteś Sam”.

Warto pamiętać, że wszystkie zdalne możliwości 
poradnictwa i psychoterapii muszą być bezpieczne 
dla obu stron, tak dla psychoterapeuty, jak i  jego 
klienta. Wszyscy powinni zachować poufność.
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Finał akcji 
“Podziel się 
świąteczną 
radością”
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To już 5 rok, od kiedy Centrum Together-Razem rozświetla 
przedświąteczny czas szlachetną inicjatywą o nazwie „Podziel 
się świąteczna radością”.

W ramach tej akcji, w okresie przedświątecznym, polskie 
rodziny mieszkające w hrabstwie Cork otrzymują paczki.
Paczki otrzymują rodziny, które korzystały z serwisów pomo-
cowych Together-Razem i których sytuacja życiowa jest 
znana pracownikom organizacji. Dodatkowo co roku istnieje 
możliwość nominowania rodziny do paczki przez osoby 
prywatne i organizacje.

Finalnie udało się przygotować 16 wielkich paczek dla 
polskich rodzin w hrabstwie w Cork, a ich doręczenia odby-
wały się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Paczki składały się z żywności oraz dodatkowo zamrożone-
go mięsa oraz ciasta i słodkości. Do paczek trafiły również 
produkty chemiczne gospodarstwa domowego oraz co 
najważniejsze zabawki i gry dla dzieci.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz Mikołajom, którzy 
pomagali w  przygotowywaniu paczek i ich rozwożeniu do 
rodzin w hrabstwie Cork: Agata, Ewa, Klaudia, Jacek, Boguś, 
Sebastian, Agnieszka.

Tradycyjnie Together-Razem pragnie już teraz zaprosić 
chętnych do włączenia się do tej akcji w przyszłym roku.

źródło: archiwum Centrum Together Razem
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P rzedstawiamy zbiór wierszy o pomaganiu. 
Młodzi poeci to uczniowie szkoły 
polonijnej Akademia Razem.

“Człowiek został stworzony 
dla człowieka, Aby człowiek 
człowiekowi pomagał.

Św. Ambroży

AKADEMIA RAZEM
ZAPRASZA

 Zadzwon 021 439 55 88 lub napisz
razemacademy@together-razem.org

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

Uczymy dzieci czytać i pisać w języku polskim, 
przedstawiamy kulturę, historię i geogra�ę Polski.

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

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

Pomaganie innym to rzecz miła.
Dobrze by było jakby każda osoba

to robila.
Bo dużo ludzi w zimie głoduje

a jeszcze więcej choruje.
Dlatego każdy pomagać powinien.

Jest to sobie i innym winien.
Nie marnuj jedzenia,

bo to świat na złe zmienia.
Pomagaj wszystkim 
Jak tylko umiesz 

W ten sposób pokażesz,
ze świat rozumiesz

Kacper N.

Pomagam w domu bo to lubię.
Posprzątam pokój,

Posprzątam kuchnię,
Nakarmię psa i kota. 
Pomaganie to nie jest 

Ciężka robota.
Pomaganie to rzecz znakomita

Pomagam temu
Kto o pomoc pyta.

Ludzie są bardziej szczęśliwi 
w koło.

I jest wszystkim bardziej wesoło

Alicja K.

Jak ktoś spadnie,
Jak się skaleczy,

Biegnę z pomocą w odsieczy.
Pomagam wstac,

Przyklejam plaster,
I już nie płacze

Mały dzieciaczek,
Wycieram Łzy,

Przytulam mocno,
Daje misiaczka,

A potem lizaczka. 

Maja M.

Jest taka rzecz jak pomaganie,

pomagać można w każdym stanie,
nawet w bałaganie.

Każdy może być pomocny,
nawet kiedy nie jest mocny.

Czasami pomagam mojemu tacie,

kiedy buduje w warsztacie.
Jeśli już się skończy pranie,

to pomagam
ze składaniem.

Kiedy do stołu nakrywam,
to zawsze potem wygrywam

Niech morał z tego wiersza będzie,

że pomagać możemy wszędzie

Franek F

Kiedy ludzie pomagają,
wtedy dobre serca mają
Moje serce się raduje
kiedy pomoc oferuje

Jeszcze bardziej radość tryska

kiedy ktoś z tej pomocy skorzysta.

Oliwia Sz.

Pomaganie jest fajne.
Jak pomagasz

to ludzie Cię lubią.
Pomagając 

robisz dobry uczynek.
Pomaganie sprawia,

że życie innych ludzi jest 
łatwiejsze.

Maksym Ch.

Codziennie rano
przed śniadaniem pomagam mojej mamie.

Mama moja
też pomaga mi.

A jak sobie pomożemy to się zawsze uśmiechniemy.

Jakub D.

My ludziom pomagamy,
dajemy ludziom pieniądze

i domy naprawiamy.
Pomagać innym 

to wielkie szczęście.
Daje uśmiech 

i radość wszędzie.

Iga I.

Gdy pomagam mamie,
to się poplamię.

Gdy pomagam tacie,
to pracujemy przy fiacie.
Muszę pomagać bratu,

bo nie siega blatu.
Gdy ktoś potrzebuje pomocy,
to pomogę mu z całej mocy 

Szymon Z.

Lubię pomagać innym ludziom.
gdziekolwiek jestem

w danej chwili.
To wazne,

by być uczynnym.
Pamiętaj pomagaj innym 

Kiedy tylko możesz.

Saoirse M.

Pomaganie jest ok

Sprawia uśmiech buzi mej

Gdy ktoś smutny,
zapłakany,

my go wtedy pocieszamy.

Bartosz M.
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Aby sprawdzić swoje dane w Spisie Wyborców w Irlandii:

1. Odwiedź CheckTheRegister.ie
2. Wprowadź swoje dane: najpierw musisz podać swoją prowincję i radę hrabstwa, 
  a następnie podać swoje imię i nazwisko oraz adres.
3. Sprawdź czy Twoje dane są poprawne,
4. Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy lub jeśli Twoje dane uległy zmianie od czasu rejestracji 
  (na przykład w przypad ku zmiany adresu), możesz dokonać aktualizacji swoich danych.

Jeśli nie ma Cię w Spisie Wyborców a masz więcej niż 18 lat i jesteś rezydentem Irlandii to możesz się 
ZAREJESTROWAĆ !!!! Wypełnij formularz RFA 2

PAMIĘTAJ

Obywatele Irlandii mogą głosować w każdych wyborach i w każdym referendum;
Obywatele Wielkiej Brytanii mogą głosować w wyborach do Dail, w wyborach europejskich i  lokalnych;

Obywatele pozostałych krajów UE w tym z POLSKI mogą głosować w wyborach europejskich oraz lokalnych;
Obywatele krajów spoza UE mogą głosować jedynie w wyborach lokalnych.

Dlaczego mam głosować?

Radni, czyli local councillors, są wybierani na 5 lat w demokratycznych wyborach, ich zadaniem jest reprezentować 
lokalną społeczność – odpowiadać na ich potrzeby i dbać o ich prawa.

Głosowanie w wyborach samorządowych umożliwi Ci wybór osoby, która będzie reprezentować Ciebie w samo-
rządzie lokalnym. To szansa wyboru radnych, którym zależy na rozwiązywaniu Twoich problemów oraz na rozwoju 
Twojej lokalnej społeczności. Zadaniem radnych jest poprawa warunków życia mieszkańców danego miasta bądź 

gminy. Innymi słowy Twojej najbliższej okolicy w której mieszkasz!

Value Your Vote / Twój głos jest ważny
Departament Samorządu Lokalnego prowadzi kampanię 

„Value Your Vote”, zachęcając wszystkich do do sprawdzenia, 
czy są wpisani do Rejestru Wyborców.



 Zadzwon 021 439 55 88 lub napisz
razemacademy@together-razem.org

Rodzicu! 

Uczymy dzieci czytać i pisać w języku polskim, 
przedstawiamy kulturę, historię i geogra�ę Polski.

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

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

AKADEMIA RAZEM
ZAPRASZA

Poradnia online  
poradniaonline.org 

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo 
zakładkę PoradniaOnline - jest to dedykowany formularz 
do uzyskania darmowej konsultacji prawno-socjalnej. 
To doskonałe rozwiązanie dla osób spoza Cork, które 
nie mogą sobie pozwolić na przyjazd do naszej siedziby. 

Udzielamy porad związanych z uzyskaniem świadczeń 
socjalnych, zatrudnieniem, ubezpieczeniami, zasadami korzy-
stania z publicznej służby zdrowia, wątpliwościami dotyczący-
mi wypełnienia dokumentów urzędowych itp. 

PORADNICTWO SOCJALNE I PRAWNE 
EDUKACJA
ZDROWIE PSYCHICZNE
PROMOCJA INTEGRACJI

Działamy w czterech obszarach:


