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„Bóg ma dla nas plan” 

 

Informacje o kraju 

 

Wprowadzenie 

Anglia, Walia i Irlandia Północna, to trzy części Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Północnej (UK), wraz z grupą wysp zwane Wyspami Brytyjskimi. Szkocja jest także 

częścią Zjednoczonego Królestwa. Chociaż mamy wiele wspólnego, różnimy się między sobą 

językami, kulturą i rządami. Nasze historie przenikały i przenikają się wzajemnie, czasami 

pokojowo, czasami burzliwie z użyciem przemocy. 

1. Miejsce i przestrzeń 

Nasze położenie wpływa na nas na wiele sposobów: otoczony i ukształtowany przez wodę ląd, 

temperatura utrzymywana przez Prąd Zatokowy, który przynosi nam klimat wilgotny 

z deszczem i łagodnymi porami roku; zmierzch jest tu dłuższy niż w większości innych części 

świata. Nasz kraj jest zielony, poprzecinany wieloma rzekami, co tworzy urodzajne grunty 

rolne. Jeziora i obszary o niezwykłym pięknie natury sprawiają, że niektóre z nich chronimy 

jako Parki Narodowe. W rankingu krajów świata pod względem wielkości powierzchni 

zajmujemy prawie 80. miejsce (mniej niż 165 tysięcy km2 lub 64 tysiące mil kwadratowych 

w Anglii, Walii i Irlandii Północnej). 

Walia, położona pomiędzy górami i urwistym wybrzeżem, ma charakter wiejski, rolniczy. 

Położone na południu zagłębie węglowe zapewnia kluczowy eksport dla miast takich, jak: 

Newport, Swansea i Cardiff.  

Irlandia Północna szczyci się Lough Neagh – jednym z największych jezior słodkowodnych 

w Europie Zachodniej, a także zapierającą dech Giant's Causeway (Groblą Olbrzyma) 

z bazaltowymi blokami skalnymi na wybrzeżu Antrim, powstałymi w wyniku starożytnej 

erupcji wulkanicznej. 

Anglia nie ma tak wyraźnie zróżnicowanego krajobrazu, ale za to ma wyjątkowo piękne 

wybrzeże, szczególnie na południowo-zachodnich krańcach. Północ charakteryzują jeziora, 

góry oraz rozległe wrzosowiska i lasy. W Anglii jest najwyższy poziom rozwoju miast. 

Nie można o nas mówić w oderwaniu od historii. W wielu miastach zachowały się piękne stare 

budowle wzniesione jeszcze w średniowieczu, wśród nich katedry i kościoły wybudowane 

przez naszych chrześcijańskich przodków. Współczesne kościoły wydają się o wiele mniej 

piękne, ale są często bardziej użyteczne. 

Rozwój przemysłu i sztuki żeglowania skutkowały odkrywaniem nowego. Staliśmy się jednym 

z pierwszych na świecie krajów o wysokim poziomie uprzemysłowienia, wykorzystującym 
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własne geologiczne zasoby węgla, łupków oraz cyny, a później złoża tych krajów, które 

kolonizowaliśmy. Dla Imperium Brytyjskiego istotne znaczenie miał rozwój nauki, 

matematyki, medycyny i przemysłu. Jesteśmy coraz bardziej świadomi roli Imperium w handlu 

niewolnikami, który objął cały świat i znaczenia zmian klimatu, będących wynikiem postępu 

technologicznego. Migracje ludzi z różnych części świata zarówno do, jak i ze Zjednoczonego 

Królestwa – przez ponad 200 lat – skutkowały wzajemnym wzbogaceniem kulturowym. 

Ludzie kształtowali krajobraz, początkowo przez gospodarkę rolną. Wypasanie zwierząt na 

wzgórzach spowodowało, że zniknęły szerokie, naturalne obszary leśne. W późnym 

średniowieczu wspólne grunty zostały podzielone pomiędzy panów feudalnych. W XVIII i XIX 

w. część kraju została wyludniona na skutek rozwoju przemysłu, który przyciągał ludzi ze wsi 

do rozwijających się miast. 

2. Ludzie. Zróżnicowanie. Migracja 

Nasz kraj zamieszkuje około 70 milionów ludzi. Belfast – stolica Irlandii Północnej i Cardiff – 

stolica Walii, zamieszkiwane są przez ponad pół miliona mieszkańców. Wielkie centra miejskie 

Anglii: jak Manchester i West Midlands oraz Wielki Londyn są wysoko zurbanizowane. Około 

9 milionów ludzi znalazło zatrudnienie w sektorze finansowym i usługach. Sieć transportu, 

ośrodki życia kulturalnego i inne udogodnienia są bardziej dostępne dla mieszkańców Londynu 

oraz części południowo-wschodniej, niż dla reszty Anglii, Walii i Irlandii Północnej. 

Ludność Anglii, Walii i Irlandii Północnej wzbogacała się na migracji. Tak było w przypadku 

zasiedlania „plantacji” na terenach Irlandii przez ludność brytyjską oraz protestantów 

szkockich za czasów Tudorów. Tym samym przenoszono język i kulturę angielską. Wcześniejsi 

imigranci to mieszkańcy kontynentu europejskiego, np. Hugenoci – uciekający przed 

prześladowaniami religijnymi – tu uzyskiwali opiekę królewską. Dyplomacja, handel i nauki 

akademickie stanowiły podłoże dla działania pisarzy, myślicieli i polityków. W miarę 

rozprzestrzeniania się wpływu Wielkiej Brytanii za granicami, wielu przybyszów z daleka 

zdecydowało się osiedlić w Anglii, Walii i Irlandii Północnej, często wokół portów, jak to miało 

miejsce w przypadku Londynu, Liverpoolu i Cardiff. Stąd w każdym z tych miejsc od wielu lat 

żyje chińska i żydowska społeczność.  

W XX wieku robotnicy z Imperium Brytyjskiego, później Wspólnoty Narodów, przyjeżdżali 

do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy w sektorze publicznym, zatrudniając się jako 

pracownicy w transporcie, jako pielęgniarki itp. Wielu z nich doświadczyło poważnych 

trudności zaraz po przyjeździe, a mimo to wciąż napływali nowi. Dzięki temu różnorodność 

jest tak charakterystyczna dla naszych miast i miasteczek. Chociaż w stosunku do imigrantów 

ciągle okazywana jest pewna nieufność, to większość z nich jest drugim lub trzecim pokoleniem 

imigrantów, czuje się w pełni zintegrowana i oburza się słysząc pytanie: „Skąd pochodzisz?” 

To wszystko doprowadziło wieloetniczne społeczeństwo do bogactwa i różnorodności 

kulturowej w ośrodkach takich, jak: Birmingham, Leicester i – w Londynie – East End oraz 

Southall. I tak powstają: w East End synagoga Bevis Marks (1701 r.); w Surrey „Przebudzenie” 

– pierwszy w Anglii meczet wybudowany w 1889 r. przez węgierskich imigrantów; hinduska 

świątynia Neasdean zajmuje ogromną część północno-zachodniego Londynu. W londyńskim 

Brick Lane znajduje się budynek, który był kaplicą Metodystów, kościołem Hugenotów 

i synagogą, a teraz jest meczetem.  

Zaraz po II Wojnie Światowej napłynęła fala imigracji głównie z Republiki Irlandii i z Jamajki. 

Następnie jeszcze większa fala, głównie z innych krajów Wspólnoty Narodów, szczególnie 

z Pakistanu i Indii. Natomiast w XXI w. większość imigrantów pochodziła z Europy. Zgodnie 
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z danymi Urzędu Statystyk Krajowych, do Zjednoczonego Królestwa migrują Polacy oraz 

mieszkańcy Indii i Pakistanu. 

Imigranci ci korzystali z możliwości edukacyjnych, awansu zawodowego i dostępu do 

wysokiej jakości opieki zdrowotnej, wyższego poziomu życia i innych warunków, gdzie indziej 

niedostępnych. Jednak możliwości te nie zawsze przynosiły oczekiwany rezultat, szczególnie 

w sferze bezpieczeństwa i ochrony przed ubóstwem spowodowanym, np. wojną. 

W rzeczywistości migranci stawali przed wieloma wyzwaniami, których nie byli świadomi. 

Jedni napotykali trudności finansowe, co w niektórych przypadkach prowadziło do 

bezdomności. Różne grupy etniczne spotykały się z podejrzliwością, nietolerancją, rasizmem 

i segregacją, a bariera językowa dodatkowo ograniczała integrację. 

Tym niemniej większość z nas ma nadzieję, że możemy się rozwijać korzystając z bogactwa 

i różnorodności, które przyniosła migracja oraz przyznając, że wszyscy w pewnym sensie 

pochodzimy od imigrantów – niezależnie od tego, czy byli to pierwsi osadnicy, czy nowsi 

przybysze. Mamy nadzieję, że ta „międzykulturowość” okaże się siłą, która może 

społeczeństwo wzbogacić i zachęcić do wzajemnego oddziaływania, zrozumienia i szacunku 

między różnymi kulturami i grupami etnicznymi. 

Stosunki między mieszkańcami Anglii, Walii i Irlandii Północnej nie zawsze były nacechowane 

uczciwością i pokojem. W XIII w. Walia doświadczyła ucisku i podboju ze strony króla Anglii, 

Edwarda I., czego wyrazem była linia imponujących zamków, ciągnąca się przez północną 

Walię. W ostatnim czasie presja wywierana na Walię przez większego i bardziej zaludnionego 

sąsiada była bardziej kulturowa i językowa niż militarna. Aż do wczesnych lat XX w. uczniowie 

w szkołach Walii byli karani za używanie rodzimego języka: zawieszano im na szyi „Welsh 

Not” [tabliczka z wyrytymi literami WN, noszona do czasu, aż inne dziecko zostało przyłapane 

na tym samym – przyp. tłum.], co miało powstrzymać dzieci od posługiwania się językiem 

walijskim. Wzrastało zaniepokojenie o upadek i całkowity zanik języka, ale po latach kampanii, 

w roku 2011, uznano w końcu walijski za język oficjalny. Według danych spisowych jest on 

obecnie używany przez około 19% ludności Walii. Duży nacisk kładzie się na walijskie średnie 

wykształcenie oraz dobrze się rozwijający walijski przemysł muzyczny, medialny i kulturalny. 

Walijskie tłumaczenie Biblii przez Williama Morgana (1588 r.) i wykorzystywanie go 

w kościołach nonkonformistycznych, a więc kościołach istniejących poza głównym nurtem 

protestantyzmu w XIX i XX w., odegrało znaczącą rolę w utrwalaniu języka w trudnych 

czasach. Dziś język walijski pozostaje podstawowym atrybutem walijskiej tożsamości, 

szczególnie na północy i zachodzie kraju. Od roku 2007 Walia ma swój własny rząd 

z niektórymi funkcjami przekazanymi stolicy Cardiff przez Parlament Westminster. 

Irlandia Północna została utworzona w 1920 r., po tym, gdy większość zwolenników Unii 

w prowincji zdecydowała, że chce pozostać w Wielkiej Brytanii zamiast przyłączenia się do 

Zjednoczonej Irlandii. Rozpoczęło to okres niepokojów społecznych, które od 1968 r. 

przerodziły się w akty przemocy. Konflikt o charakterze wojny domowej, z atakami 

terrorystycznymi sięgającymi Wielkiej Brytanii kontynentalnej, Republiki Irlandii, a nawet 

Europy kontynentalnej, trwał ponad 30 lat. „Kłopoty” – tak nazywano ten okres – pochłonęły 

3600 ofiar śmiertelnych i tysiące rannych. W latach siedemdziesiątych wpływ na poszukiwanie 

sposobów, aby zażegnać przemoc wywarły zdobywczynie Pokojowej Nagrody Nobla, Mairead 

Corrigan Maguire i Betty Williams, założycielki Wspólnoty Ludzi Pokoju. Dopiero w roku 

1998 podpisanie Porozumienia Wielkopiątkowego (Good Friday Agreement) zasygnalizowało 

koniec większości aktów przemocy w The Troubles, w wyniku czego powstało Zgromadzenie 

Podziału Władzy, w skład którego wybrano przedstawicieli zarówno środowisk 

unionistycznych, jak i nacjonalistycznych, tworząc władzę wykonawczą. Zgromadzenie zostało 
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zawieszone w styczniu 2017 r. w związku z zarzutami korupcji i niewłaściwego zarządzania 

programem zachęt do korzystania z energii ze źródeł odnawialnych. A przywrócone zostało 

trzy lata później, w styczniu 2020 r., po tym jak wszystkie strony doszły do porozumienia 

z nowym premierem i wicepremierem. Oba te urzędy sprawowały kobiety. 

Wiele osób w sektorach rządowych i wolontariackich, w szkołach, kościołach 

i społecznościach, pracuje nad zarządzaniem konfliktami, uwzględniając różnorodności, co 

umożliwia większy szacunek i wzajemne zrozumienie. Społeczność Corrymeela 

[chrześcijańska grupa zaangażowana w promowanie pokoju i pojednania w Irlandii Północnej 

– przyp. tłum.], od momentu założenia przez Ray Davey w roku 1965, pracuje również, aby 

przekształcić podział w poczucie spójności poprzez spotkania członków i osób niezrzeszonych 

w centrum w Ballycastle i poza nim. 

3. Odnalezienie naszego miejsca w świecie 

Ponieważ Wielka Brytania głosowała za rządem, który w 2020 r. wyprowadził ten kraj z Unii 

Europejskiej, nadal pozostajemy niepewni co do naszego miejsca w dzisiejszym świecie. 

Częściowo wynika to ze spuścizny i arogancji Imperium, ponieważ mamy do czynienia 

z długofalowymi konsekwencjami kolonializmu. Pomimo popularności królowej Elżbiety, 

kobiety, która jest stała w swojej chrześcijańskiej wierze oraz wyznawanych wartościach, 

i która przez lata zdecydowanie trzymała się z dala od debaty politycznej, duża część ludności 

czuje się wyobcowana w zamożnym społeczeństwie opartym na sektorach finansowych 

i usługowych Londynu. Podział północ – południe spowodował, że w części kraju istotnie 

zmalała liczba miejsc pracy i infrastruktura przemysłowa. Wpływ na to miały również 

podejmowane przez rząd próby zmniejszenia deficytów budżetowych po światowym kryzysie 

finansowym w 2008 r. W raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2018 r. stwierdzono, 

że poziom ubóstwa w Wielkiej Brytanii jest zbyt duży, bo poniżej granicy ubóstwa żyje 14 

milionów ludzi.  

W 2016 r. Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna głosowały wspólnie za „brexitem”, 

opuszczeniem Unii Europejskiej, którą wielu uważało za bogaty „klub” Europejczyków, 

wstrzymujący płace i ułatwiający nieograniczoną imigrację. W Anglii i Walii za wyjściem 

głosowało 52% uczestników referendum, mimo że Londyn, Szkocja i Irlandia Północna 

opowiedziały się za pozostaniem w Unii Europejskiej plan „brexitu” został zatwierdzony 

w 2019 r., a rząd jest odpowiedzialny za jego wdrożenie. Przytoczyć tu można słowa Charlesa 

Dickensa: Była to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleństwa (…). [„Opowieść 

o dwóch miastach”, tłum. Tadeusz Jan Dehnel – przyp. tłum.]. 

Niektórzy w Wielkiej Brytanii nadal postrzegają nasz kraj jako wielki i zasługujący na 

międzynarodowe uprawnienia. Wielka Brytania utrzymuje arsenał broni jądrowej, buduje 

lotniskowce, na które nie może sobie pozwolić i nadal zasiada w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. 

Część społeczeństwa stara się wycofać, wierząc, że bezpieczeństwo istnieje w izolacji. 

Ale są różne innowacyjne sposoby zaistnienia w świecie, których szukamy i staramy się 

zrozumieć. Jaka jest nasza rola w świecie, w którym zasoby naturalne są ograniczone, a planeta 

się ociepla? Wielka Brytania ma ambitną politykę klimatyczną i do roku 2032 ustaliła 5 

rocznych budżetów węglowych, aby spróbować osiągnąć te cele. Pierwsze dwa budżety 

węglowe (2008–2012 i 2013–2017) zostały osiągnięte, a Wielka Brytania jest obecnie na dobrej 

drodze do realizacji trzeciego (2018–22), jednak istnieją powody wskazujące, że osiągnięcie 

czwartego i piątego, który obejmuje lata 2023–27 nie będzie takie łatwe. Zgodnie z obecnymi 

zapewnieniami rządu po raz pierwszy w budżecie na emisję dwutlenku węgla ma być 

uwzględniony udział Zjednoczonego Królestwa w badaniu międzynarodowych emisji 
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z lotnictwa i żeglugi morskiej, co stanowi ważną część wysiłków rządu na rzecz dekarbonizacji, 

które pozwolą na konsekwentne rozliczanie kosztów tych emisji. W kraju, który został 

wcześnie uprzemysłowiony, wskazane jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w większym 

stopniu przez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii: energii słonecznej i falowej oraz 

farm wiatrowych. Były okresy, kiedy węgla nie spalano w ogóle. 

Podobnie w świecie, w którym występują ogromne nierówności, istnieje argument 

przemawiający za zwiększeniem odsetka produktu krajowego brutto (PKB) udzielanego na 

pomoc zagraniczną. Wiele osób nie zgadza się z tym, mówiąc że pomoc powinna być udzielana 

tylko wtedy, gdy w jakiś sposób wspiera gospodarkę Wielkiej Brytanii. To może być jednak 

postrzegane jako nowa forma kolonializmu. 

U podstaw niepokoju, z jakim mamy dziś do czynienia, leży ubóstwo i niezadowolenie wielu, 

którzy widzieli, jak rozwijamy się jako jeden z najbogatszych obszarów na świecie, ale ich 

dochody osobiste, bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości zmniejszały się. Wojny 

w różnych częściach świata wzbogaciły dostawców broni i doprowadziły wielu ludzi do 

ucieczki od spustoszenia i ubóstwa w ich własnych krajach i poszukiwania – nie zawsze 

z powodzeniem – bezpieczeństwa i ratunku u nas. 

Nastąpiły również ogromne zmiany w zakresie praktyk religijnych. Podobnie jak w większości 

państw Europy zachodniej, tak w Anglii, Walii i Irlandii Północnej istotnie zmniejszyła się 

frekwencja w obrzędach religijnych, szczególnie dotyczy to głównych wyznań. Mimo to 

Kościół jest często w czołówce projektów – mających na celu pomoc potrzebującym – takich, 

jak: banki żywności, schroniska dla bezdomnych i praca wśród uchodźców. Niedawna 

imigracja miała ożywiający wpływ również na Kościół. 

Być może, zarówno jako Kościoły, ale i jako społeczeństwo, powinniśmy z większą pokorą 

uczyć się od krajów świata, które kiedyś zdominowaliśmy, abyśmy mogli stać się miejscem 

wolności, gościnności i hojności. 

4. Jak żyjemy 

Anglia, Walia i Irlandia Północna mają swój odrębny charakter i kulturę, ale istnieją tradycje, 

które obejmują wszystkie trzy regiony. Wszyscy zgadzamy się, że nie ma nic lepszego na 

pocieszenie niż pyszna herbata w ślicznej filiżance oraz że pogoda jest stałym punktem 

rozmowy, ponieważ zawsze jest nieprzewidywalna. Staramy się utrzymywać tradycję etykiety, 

uprzejmości i zwykłej przyzwoitości. Samokrytyczne, dowcipne, czasem sarkastyczne 

brytyjskie poczucie humoru zostało rozprzestrzenione na cały świat poprzez książki, programy 

telewizyjne i filmy. 

Sztuka, kultura i sport  

Anglia, Walia i Irlandia Północna zostały ukształtowane i pozostawały pod wpływem wielu 

niezwykłych talentów, począwszy od nauki, poprzez muzykę, teatr, poezję, literaturę, taniec, 

festiwale i inne formy sztuki. 

Jocelyn Bell Burnell odkryła pulsary radiowe. Jej obserwacja jest uważana za jedno 

z największych wynalazków astronomicznych XX wieku. W roku 2018 przekazała przyznaną 

jej nagrodę na znalezienie sposobów zachęcenia kobiet oraz studentów ze środowisk 

mniejszościowych i uchodźców do zaangażowania się w badania fizyki. 

Szekspir, Jane Austen, Zadie Smith, Seamus Heaney i Dylan Thomas to tylko kilka nazwisk 

pisarzy, których twórczość jest czytana i badana na całym świecie.  
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Muzyka jest istotną częścią naszej kultury, a w różnych narodowościach wyraża się w innych 

formach: od muzyki klasycznej poprzez ballady, punk, rock, pop, grime, folk, Morris dance 

[morris – angielski taniec ludowy – przyp. tłum.] i męskie chóry, obok tradycyjnej celtyckiej 

muzyki ludowej. 

Walia jest tradycyjnie określana jako kraina melodii. Oprócz utworów popularnej piosenkarki 

Shirley Bassey z Tiger Bay, dzielnicy portowej w Cardiff, wiele pieśni śpiewanych na całym 

świecie pochodzi z Walii. Na przykład pieśń „Guide Me O Thou Great Redeemer” [„Prowadź 

mnie o Wielki Zbawicielu”] napisał płodny autor – William Williams Pantycelyn [uważany za 

największego hymnistę przebudzenia metodystycznego w Walii – przyp. tłum.], śpiewana jest 

do melodii Cwm Rhondda Johna Hughesa (i zaczerpnięta z nazwy Rhondda Valley). Pani 

Alexander (1823-1895) mieszkała przez większą część swojego życia w Derry, w Irlandii 

Północnej, a hymn "There is a Green Hill Far Away" został zainspirowany małymi wzgórzami 

za murami Derry. Pieśni chrześcijańskie z Irlandii Północnej z repertuaru Keith i Krysten Getty 

są śpiewane na całym świecie. 

Kultura i tradycja naszego kraju wyraża się poprzez festiwale i tańce. Festiwale promujące 

sztukę i inwencję twórczą odbywają się w miesiącach wiosennych i letnich. Związki ze Szkocją 

świętowane są w Irlandii Północnej szczególnie w rocznice związane z wybitnym szkockim 

poetą Robertem Burnsem i w trakcie Féile an Phobail [znanego również jako West Belfast 

Festival – przyp. tłum.]. Największy festiwal na rzecz społeczności lokalnej, West Belfast, 

promuje kulturę irlandzką – muzykę, taniec, poezję, teatr i rozmowy. Walia świętuje 

Eisteddfod, prezentując bogactwo walijskiej sztuki i kultury językowej, natomiast w Anglii 

odbywa się Glastonbury – festiwal współczesnych sztuk scenicznych, będący największym na 

świecie festiwalem na otwartym terenie. 

Jesteśmy narodem miłośników sportu, w szczególności soccera (piłki nożnej), krykieta, golfa, 

rugby, tenisa (wszystkie wynalezione tutaj), kolarstwa i lekkoatletyki oraz zawodów 

paraolimpijskich. Istnieją różnice regionalne – na przykład rugby cieszy się szczególną 

popularnością w Walii, podczas gdy fani sportu w Irlandii Północnej interesują się również 

piłką nożną i hurlingiem. Wielu sportowców Zjednoczonego Królestwa cieszy się sławą na 

całym świecie – zarówno na igrzyskach olimpijskich, jak i paraolimpijskich. 

Obecność kobiet w popularnych dziedzinach sportu budzi coraz większy szacunek 

i zainteresowanie, co przekłada się na lepszy zasięg w telewizji i reszcie mediów. Odnotowano 

duży wzrost popularności piłki nożnej kobiet, a angielska kobieca drużyna krykieta 

w przeszłości zwyciężała w Pucharze Świata.  

Jedzenie i picie 

Lekko wilgotny klimat w Anglii, Walii i Irlandii Północnej powoduje, że tradycyjna żywność 

powinna ogrzewać i podnosić na duchu. Gulasz i pierogi, gorące ciasta i słodkie puddingi cieszą 

się popularnością od setek lat. Filiżanka herbaty English Breakfast lub Earl Grey to typowy 

gorący napój, ale kawa jest również niezwykle popularna. Istnieje silna tradycja warzenia i picia 

piwa, towarzyszą jej liczne obrzędy odbywające się w lokalnych pubach, gdzie przyjaciele 

spotykają się, aby pogawędzić przy piwie. 

Warto zauważyć, że posiłki, które są postrzegane jako podstawowa część tożsamości narodu – 

takie, jak: ryby i frytki – były często wprowadzane do lokalnego menu przez uchodźców 

i osadników z innych krajów. Wielką popularnością cieszą się dania kuchni chińskiej czy 

indyjskiej, szczególnie dania na wynos, a „chicken tikka masala”. 
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Mamy dania narodowe i specjalne odmiany regionalne charakterystyczne dla każdego kraju, na 

przykład walijskie ciasta i północno-irlandzki „champ” [„champ” to irlandzka potrawa z puree 

ziemniaczanego z cebulką, masłem i mlekiem – przyp. tłum.]. Anglia jest znana z wielu 

lokalnych przysmaków i potraw, które są obecnie eksportowane na cały świat, w tym ser 

Cheddar, „Cornish pasty” [pieróg pieczony z ciasta z mąki pszennej lub pszenno-żytniej 

i nadzienia – ziemniaków, wołowiny i warzyw, owalny w kształcie z ozdobnie zawijanym 

brzegiem; tradycyjnie przygotowywany był jako drugie śniadanie, które żony dawały mężom 

idącym do pracy – górnikom, rybakom lub farmerom – przyp. tłum.] i „clotted cream” 

[pełnotłusta gęsta śmietana, uzyskiwana z niepasteryzowanego mleka poprzez jego 

podgrzewanie a następnie pozostawienie do ochłodzenia w płaskich płytkich naczyniach; przez 

ten czas gęsta część unosi się do góry i tworzy charakterystyczną twardą warstwę „clots”, czyli 

grudek, skrzepów – stąd nazwa – przyp. tłum.], Melton Mowbray – ciasto z wieprzowiną, 

którego nazwa pochodzi od miejsca wytwarzania oraz Yorkshire pudding [potrawa 

o nieznanym pochodzeniu z ciasta zbliżonego do naleśnikowego z dodatkiem oleju, pieczona 

w okrągłych foremkach – przyp. tłum.]. I nie ma to jak „sunday roast” – pieczone mięso, takie 

jak wołowina, kurczak lub wieprzowina z pieczonymi ziemniakami, zestawem warzyw, sosem 

i Yorkshire pudding do tego. 

Zmieniające się oblicze Wielkiej Brytanii tworzy nowe problemy. Niektóre grupy społeczne 

borykają się z tak zwanym „ubóstwem żywnościowym”. Co czwarta rodzina o niskich 

dochodach ma trudności z zapewnieniem pożywienia. Wiodąca organizacja charytatywna, The 

Trussell Trust, wspiera na przykład sieć ponad 1200 banków żywności, które zapewniają 

awaryjne paczki żywnościowe osobom i rodzinom w potrzebie. W okresie od kwietnia 2018 r. 

do marca 2019 r. osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej przekazano 1,6 mln paczek. 

Jako główne powody konieczności korzystania z banku żywności zostały podane niskie 

dochody, opóźnienia i zmiany świadczeń z Ubezpieczenia Społecznego, a także zadłużenia 

z różnych powodów. 

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej wiele osób próbuje odżywiać się zdrowo, ale – jak w wielu 

innych krajach – łatwiej jest uzyskać dostęp do żywności przetworzonej i tzw. „śmieciowego” 

jedzenia, w którym jest wysoka zawartość węglowodanów i cukru, konsekwencją czego jest 

wzrost występowania u Brytyjczyków otyłości i cukrzycy typu 2. Niektóre miejsca 

zamieszkania biedniejszej społeczności z powodu braku dostępu do świeżych warzyw, owoców 

i innej zdrowej żywności, zostały nazwane „pustyniami żywnościowymi”. 

A jednak pojawia się nadzieja. Działki (przydzielane przez lokalne władze kawałki ziemi, na 

których można uprawiać owoce, warzywa i kwiaty) i ogrody społeczne stają się znowu bardzo 

popularne. Istnieje ponowne zainteresowanie dietami roślinnymi i widoczny jest wzrost liczby 

osób, które przechodzą na wegetarianizm lub weganizm. Żywność ekologiczna, lokalna 

i pochodząca z fair trade – sprawiedliwego handlu, zyskuje większą popularność. Wyraźny jest 

wzrost ogólnego zainteresowania tym, skąd pochodzi żywność i sposobem jej produkcji. 

Więcej informacji na temat jedzenia i picia, w tym przepisów, można znaleźć na stronie 

internetowej Światowego Dnia Modlitwy dla Anglii, Walii i Irlandii Północnej 

http://www.wwdp.org.uk/ 

 

5. Kobiety i rodzina 

Ogólnie rzecz biorąc, od początku industrializacji i przemieszczania się ludności ze wsi do 

miast w ciągu XVIII i XIX wieku, liczba urodzeń wzrosła, a śmiertelność wśród niemowląt 
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w całej Anglii, Walii i Irlandii Północnej zauważalnie spadła. W 1800 r. przeciętna rodzina 

miała od 5 do 7 dzieci, których dwoje lub troje umierało w pierwszych latach życia. 

Śmiertelność niemowląt wynosi obecnie 4 na tysiąc, a nowe dane Fundacji Resolution 

wskazują, że liczba dzieci żyjących w ubóstwie względnym jest – niestety – nadal bardzo 

wysoka i osiąga prawie 37%, tym samym przekracza poprzedni wysoki poziom 34%, 

odnotowany w latach 90. Do końca 2019 r. może się okazać, że większość dzieci – w rodzinach 

rodziców samotnie wychowujących dzieci lub w większych rodzinach – żyje w ubóstwie 

względnym. [W roku 2021 przekroczony został poziom 45% – przyp. tłum.]. 

Tradycyjne życie rodzinne nie jest już normą w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Wśród 

9.609.000 gospodarstw domowych najpopularniejsze są gospodarstwa dwuosobowe 

i jednoosobowe. Ostatnie badania wykazały, że średni wiek samotnej kobiety decydującej się 

na związek małżeński w latach 70-tych to 30,8 lat, kiedy nieco ponad osiem lat wcześniej od 

1971 roku średnia wynosiła 22,6 lat. W 2017 r. w Anglii i Walii nieco ponad połowa ludności 

(51,0%) w wieku 16 lat i więcej była w związku małżeńskim. 

Nawet jeśli zauważaliśmy w naszym społeczeństwie postęp, do którego przyczyniły się 

kobiety, to nadal zmagamy się z przemocą w naszych domach, pracujemy nad poprawą 

warunków życia osób będących w ubóstwie i wspieramy osoby niepełnosprawne fizycznie, 

psychicznie i emocjonalnie. 

Obecnie kobiety stanowią ponad połowę osób na studiach pierwszego stopnia, mimo że 

Uniwersytety Oxford i Cambridge do roku 1920 nie pozwalały kobietom na ukończenie 

studiów. W takich dziedzinach nauki, jak: inżynieria i matematyka obecność kobiet jest 

wyraźnie mniejsza. 

Średnia długość życia kobiet w Wielkiej Brytanii wynosi 82 lata.  

W marcu 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że choroba wirusowa o nazwie 

COVID-19 przetoczyła się przez co najmniej 114 krajów i zabiła ponad 11.000 osób. Następnie 

stan ten uznano za pandemię spowodowaną przez koronawirus. Epidemia dotarła do Wielkiej 

Brytanii, i jak – w większości krajów na całym świecie – zamknęła nas w izolacji społecznej, 

aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby. Niewiele wiemy na temat pandemii, jak długo 

będzie trwała, ale możemy być pewni, że ani nasz kraj, ani świat nigdy nie będą już takie same.  

 

6. Światowy Dzień Modlitwy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej 

Anglia, Walia i Irlandia Północna postanowiły jako jedna organizacja poprowadzić doroczne 

nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy, uwzględniając różnice między sobą, ale także 

pokazując wspólną płaszczyznę. Ich sąsiedzi, Szkocja i Republika Irlandii, mają swoje własne 

organizacje ŚDM. 

W roku 1928, na Międzynarodowej Konferencji Misyjnej w Jerozolimie, Szkotka Grace Forgan 

po raz pierwszy usłyszała o Światowym Dniu Modlitwy i przywiozła tę wiadomość do Wielkiej 

Brytanii. Pierwsze nabożeństwo odbyło się w roku 1930 w Szkocji, a następnie w Anglii w 

1932, w Walii w 1933 i w Irlandii Północnej w roku 1943. Pierwsze nabożeństwa w Anglii 

odbyły się w londyńskiej dzielnicy, następnie w południowej Anglii i Walii. W tamtym okresie 

podróż nie była tak łatwa, jak obecnie, więc rozsądne było, aby kobiety w Anglii i Walii 

utworzyły własny Komitet Krajowy, niż jednoczyły się ze szkockim. Oba Komitety pozostają 

odrębne, ale utrzymują dobre stosunki, wymieniają się pomysłami i regularnie spotykają się z 

Komitetem Republiki Irlandii. 
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W okresie II wojny światowej kobiety odczuwały potrzebę spotykania się w modlitwie 

i wspólnocie. W 1967 roku, po II Soborze Watykańskim, w tym nabożeństwie zaczęły brać 

udział kobiety z Kościoła Rzymskokatolickiego. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej istnieje 

obecnie około 3.000 oddziałów odprawiających ponad 4000 nabożeństw rocznie. W 2019 r. 

wydrukowano 275.000 egzemplarzy porządku nabożeństwa ŚDM. 

Obecnie Komitet Krajowy ŚDM obejmuje 18 różnych wyznań chrześcijańskich. Przydzielamy 

ponad 40 dotacji na krajowe i międzynarodowe organizacje charytatywne. Wspieramy 

partnerów modlitewnych w Albanii, wysyłając tam regularnie przedstawicieli do pomocy 

w organizacji ŚDM. Kontynuujemy przegląd tego, co robimy i dostosowujemy się do zmian 

w komunikacji i technologii. Nasze biuro w Tunbridge Wells koordynuje dystrybucję 

materiałów dotyczących nabożeństw, w tym działań wśród dzieci i młodzieży, a nasza strona 

internetowa zawiera wiadomości o wszystkim, co robimy. Publikujemy również na Twitterze 

i Facebooku i cieszymy się z liczby „polubień”, które otrzymujemy. 

W celu zaangażowania młodszych uczestników, nasz komitet ŚDM organizuje teraz coroczne 

konferencje weekendowe „Y-Pray?” w maju, i zachęca młodsze kobiety do przyłączenia się do 

nas na weekend modlitwy, wspólnoty i rozrywki. Oto opinia Gladys Kusiwaa, jednej 

z uczestniczek: 

„W zeszłym roku uczestniczyłam w Y-Pray, niesamowitym i pięknym spotkaniu, cieszę się, że 

miałam możliwość uczenia się, relaksu i nawiązania przyjaźni z innymi kobietami ze 

wszystkich środowisk. Słuchanie i dzielenie się naszymi doświadczeniami było bardzo 

wzruszające i inspirujące. Mówcy byli świetni, a ich przesłania zachęciły mnie do tego, aby nie 

zniechęcać się i dalej pomagać ludziom, zmieniać ich życie. Mimo że pochodziłyśmy z różnych 

środowisk chrześcijańskich i wyznań, czułyśmy, że w naszym codziennym życiu potrzebujemy 

czasu, aby zastanowić się, jak ożywić naszą wiarę i nasze osobiste podróże z Chrystusem”. 

 

Wszelkie ofiary lub fundusze zebrane w związku ze ŚDM muszą być zgłaszane komitetom 

ŚDM. Cytaty z Pisma Świętego pochodzą z Biblii Warszawskiej wersja online http://biblia–

online.pl/Biblia/Warszawska/ Wszelkie prawa zastrzeżone.  
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