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(architekta i ekonomisty), którzy straciwszy pracê tutaj, 
postanowili wróciæ do Krakowa. Inny, absolwent zawo-
dowej szko³y drzewnej, obecnie na zasi³ku dla bezro-
botnych, przeb¹kuje coœ o powrocie latem. Wygl¹da na 
to, ¿e znów nie ma regu³ w Irlandii (gro magistrów 
deklaruje wolê powrotu do barów i hoteli tutaj wiêksz¹, 
ni¿ do ojczyzny), a teoria Darwina jest na dobrej drodze 
do powtórnego triumfu – przetrwa najsilniejszy. Zgod-
nie z prawem natury równie¿, Irlandczycy, choæ przyja-
Ÿni i wdziêczni za pomocne przy pracy rêce w czasie 
prosperity, prawdopodobnie zrobi¹ wszystko, by w 
czasie kryzysu, to ich rêce mia³y tê pracê.

Cokolwiek siê wydarzy w ekonomii, jedno nale¿y 
stwierdziæ – Polak zyska³ sobie przez te wszystkie lata 
w Irlandii opiniê wiarygodnego, rzetelnego i sumien-
nego pracownika oraz cenionego specjalisty w wielu 
dziedzinach. Poza tym, co mnie wielce raduje, znaleŸli 
siê na tej irlandzkiej emigracji tak¿e ludzie, których 
horyzont siêga nieco dalej ni¿ wzrost gospodarczy w 
skali mikro. S¹ oczywiœcie i takie œrodowiska, o których 
namiêtnie pisano kilka lat temu – bez wykszta³cenia, 
znajomoœci jêzyka i potrzeb wy¿szych, którym najni¿-
sza stawka robotnicza oraz piwo po pracy wystarczaj¹ 
do szczêœcia. Ale oni bêd¹ siê stopniowo, si³¹ rzeczy, 
wykruszaæ. Pojad¹ dalej, za pieni¹dzem. Zostan¹ ci, 
którzy pokochali Irlandiê i którym chce siê chcieæ, 
nawet gdy trzeba zacisn¹æ pasa. S¹ na Zielonej Wyspie 
ludzie kultury – pisarze, artyœci, dziennikarze, budow-
niczy polsko – irlandzkich mostów. Mamy w Dublinie 
Polski Oœrodek Spo³eczno – Kulturalny, Polskie Cen-
trum Informacji i Kultury, Polsk¹ Grupê Korpusów 
Pokoju w Irlandii, organizacjê promuj¹c¹ polsk¹ kultu-

rê Art. Polonia, poradniê psychologiczn¹, coroczny 
Festiwal Filmu Polskiego, wyk³ady naukowe, spotka-
nia ze znanymi ludŸmi, oraz tymi mniej, ale robi¹cymi 
w ¿yciu rzeczy niezwyk³e (jak np.: mój autorski projekt 
Rozmowy Va Banque). S¹ polskie szko³y, koœcio³y, 
gazety, ksiêgarnie, wieczorki poetyckie i restauracje 
serwuj¹ce pyszne pierogi z kapust¹ i grzybami. Polacy 
s¹ w urzêdach i partiach politycznych; na etatach w 
Filharmonii Narodowej i jako uliczni grajkowie; w 
Garda Síochána (policja) i wiêzieniach. No i odsetek 
polsko – irlandzkich dzieci wzrasta z roku na rok. Z 
czystym sumieniem mogê stwierdziæ, ¿e wielu z nas 
zadomowi³o siê na Wyspie na dobre, z goœcia sta³o siê 
domownikiem. To, ¿e raz jest wiêcej, a raz trochê mniej, 
jest bez znaczenia. Najwa¿niejszym wed³ug mnie wyz-
waniem, jest zachowaæ Arystotelesowki z³oty œrodek – 
asymilowaæ siê z ludnoœci¹ lokaln¹ tak samo, jak 
pielêgnowaæ w³asn¹ tradycjê. Najprostszymi s³owy, 
znaæ jêzyk angielski nie gorzej od polskiego.

P.S. Dziœ siê dowiedzia³am, ¿e jedna z moich 
dobrych kole¿anek, dziennikarka, organizatorka wy¿ej 
wspomnianego Festiwalu Filmu Polskiego, postano-
wi³a opuœciæ Wyspê. Zmusi³a j¹ do tego recesja – 
zamkniêcie polskiego dodatku do irlandzkiej gazety 
Evening Herald, czyli po prostu utrata pracy. Jest mi 
smutno. Ale nie bêdê korygowaæ tego tekstu, ¿e 
wyje¿d¿aj¹ g³ównie ci, którzy goni¹ za pieni¹dzem. Na 
powrót do Polski decyduj¹ siê bowiem te¿ ludzie odpo-
wiedzialni za swoje dzieci, a mo¿e przede wszystkim ci, 
których potrzeba realizacji w³asnych pasji zawodo-
wych jest jedn¹ z silniejszych.

Paulina Ostrowska
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Czy rok 2008 by³ najgorszym dla sierpeckiego sportu? - dokoñczenie ze str. 53

W kwestii p³ywania sprawa wydaje siê jeszcze bardziej 
pal¹ca. Popularnoœæ tej dyscypliny jest u nas naprawdê du¿a, 
a wielu rodziców chêtnie widzia³a by swoje pociechy 
trenuj¹ce w sekcji klubowej. O tym mo¿emy jednak tylko 
pomarzyæ. W 2005 roku upad³ UKS Sierpienica, który 
wykonywa³ kawa³ dobrej roboty dla tej dyscypliny sportu w 
naszym mieœcie. Dotacja roczna z kasy miasta w kwocie 
1000z³ !!! nie dawa³a jednak klubowi wielkich szans na 
prze¿ycie. Prawie ca³y koszt utrzymania kluby spoczywa³ na 
barkach rodziców. W tym przypadku paradoks polega na 
tym, ¿e jest zaplecze, a nie ma sekcji, czy klubu p³ywackiego.  

Postawmy na sport
Na koniec jeszcze dwa s³owa odnoœcie infrastruktury 

sportowej. We wrzeœniu 2008 roku oddano do u¿ytku kom-
pleks boisk wielofunkcyjnych przy SP nr3 w Sierpcu, co jest 
na pewno wa¿ne podkreœlenia. Wci¹¿ jednak pozostaj¹ pal¹-
ce problemy bie¿ni lekkoatletycznej na stadionie, boiska tre-
ningowego dla pi³karzy Kasztelana czy hali sportowej przy 
Gimnazjum Miejskim. Bez tych inwestycji, i w ogóle progra-
mowej strategii dla sportu sierpeckiego na lata 2009-2011 nie 
wyjdziemy z zapaœci w jakiej ewidentnie znalaz³a siê ta dzie-
dzina ¿ycia w naszym mieœcie. Jeœli nie zachêcimy m³odych 
ludzi do sportu, ci znajd¹ sobie inne „atrakcje”. O ile siedze-
nie przed komputerem czy telewizorem szkodzi wy³¹cznie 
samym zainteresowanym, to ju¿ alkohol, narkotyki, drobna 
przestêpczoœæ czy inne zagro¿enia czyhaj¹ce na m³odych 
ludzi uderzaj¹ w ca³y organizm spo³eczny. Poka¿my ¿e sport 
mo¿e byæ pasji¹ na ca³e ¿ycie. Z³oœliwi powiedz¹; dobrze, ale 
gdzie go uprawiaæ?  Miejmy nadziejê, ¿e s¹ jeszcze w Sierp-
cu ludzie, którzy chc¹ reanimowaæ tego ciê¿ko chorego 
pacjenta, jakim jest sport sierpecki. Perspektywy na 2009 nie 
s¹ zbyt ró¿owe, ale po¿yjemy, zobaczymy.               

tekst i fot. Mariusz Turalski


