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Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty
Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne.
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,
pewnie zauważyliście, że w Irlandii rozpoczyna się lato. Niezbyt może spektakularnie, bez większego zapału,
ale na niebie czasami pojawia się wielka świecąca kula, a raz na jakiś czas zza chmur widać kawałek niebieskiego nieba. Nawet deszcz czasami przestaje padać, a przynajmniej robi się cieplejszy.
Mieszkańcy Zielonej Wyspy jak co roku szykują się do wakacji. Dzieci odliczają w kalendarzach dni do
końca roku szkolnego i upragnionej dwumiesięcznej wolności. Niektóre obkładają się książkami i notatkami,
by wykorzystać ostatnie dni przed egzaminami kończącymi czy to podstawówki, czy szkoły średnie.
Z kolei rodzice zastanawiają się, czy pandemia zakończyła się na dobre i czy w tym roku warto wykupić
wakacje na hiszpańskich lub portugalskich plażach, czy może jeszcze zdecydować się na spędzenie urlopu
lokalnie w którymś z irlandzkich kurortów. Patrząc na ruch na lotniskach i w biurach podróży, większość
zapewne wybierze zagraniczne wojaże do tzw. ciepłych krajów, bo tam przynajmniej mają gwarancję pogody
i opalenizny wzbudzającej zazdrość współpracowników i sąsiadów.
Świat powoli toczy się do przodu mimo nadal wiszącej nad nim koronawirusowej groźby czy wojny na
Ukrainie. Nie da się ukryć, że ostatnie dwa lata były w branży turystyczno-urlopowej raczej latami chudymi,
zatem teraz każdy chciałby znów poczuć smak wakacyjnej wolności i ruszyć na podbój nieznanych kurortów.
Można się założyć, że u progu wakacji większość mieszkańców wysmaganej wiatrem i obficie polanej deszczem wyspy widzi się oczami wyobraźni w basenie, z żarem lejącym się z nieba i z egzotycznym drinkiem
z palemką w ręku.
Niestety ze względu na sytuację na wschodzie naszego kontynentu nie możemy liczyć na przysłowiowy
sezon ogórkowy. Media nie zwolnią, tak samo jak nie zwalnia wojenna machina przetaczająca się przez
Ukrainę. Nie można – jak co roku w wakacje – liczyć na nudę w prasie, radiu czy telewizji. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że ta sytuacja szybko ulegnie zmianie i już wkrótce będziemy się emocjonować jedynie
wyborem między Majorką a Sycylią jako kierunkami wakacyjnych wojaży, a naszym jedynym poważnym
zmartwieniem będzie kurczący się zapas lodu do drinków z palemką.
Bo wtedy na spokojnie, bez zbędnych emocji będzie można uraczyć się nie tylko owym drinkiem, ale
także najnowszym numerem „MIR”-a, który jak zwykle warto przeczytać od samego początku do końca lub
odwrotnie.
Do czego serdecznie zapraszamy –
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Lodi-lodi, czyli ja nie rozumieju

T

T

Dzień dobry Państwu albo dobry
wieczór. Dzisiejszy odcinek jest
wyjątkowy, a także bardzo ciekawy,
ponieważ nie napisał go Piotr
Czerwiński, tylko ja, nieletni syn
pana Czerwińskiego. O tym samym
nazwisku. Tata mówi, że to wcale
nie jest na siłę, ale ja zgłosiłem się
na ochotnika. Co prawda chcę być
inżynierem, a nie dziennikarzem,
ale spróbować nie zaszkodzi.
Podobnie jak mój tata, ja też
jestem Polakiem, ale tylko w części.
W drugiej części już nie jestem, bo
urodziłem się w Dublinie. Podobno
świeciło wtedy słońce, dla odmiany.

T

Na początku chciałbym polecić,
byście wpisali do translatora
„Hugues est heureux a huit
heurs” i kliknęli na ikonę głośnika.

T
T
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biletach. A tak swoją drogą to
minister mógłby też posłuchać
się ludzi w wieku szkolnym, bo
widocznie nic nie wie i nie chce
wiedzieć, jaka jest logika transportu
publicznego.

Ciekawe, prawda? Oprócz tego
„lodi-lodi” znaczy po chińsku „upaść
na ziemię”, bardzo ciekawe prawda?
Zadaję się ostatnio z Chińczykami,
to wiem.
Oglądałem niedawno w telewizji
konkurs Eurowizji i to się bardzo
ładnie rymuje. Przy okazji
dowiedziałem się, że jakimś cudem
Australia leży w Europie. Artyści
w Serbii myją ręce, zaś artyści
w Polsce śpiewają piosenki, których
nie da się zaśpiewać. Konkurs był
bardzo polityczny, bo wygrała go
Ukraina, mieszając rap z folkiem.
W mojej opinii to było niezłe, ale
mimo wszystko polityczne. Rosja
dostała bana, więc w tym roku jej
nie było. Ciekawy jestem, co by
zaśpiewała. Pewnie jakiegoś hard
bassa albo hymn ZSRR w wersji
disco polo.
Właśnie mi się przypomniało, że
po arabsku „habibi” to znaczy
„kochanie”. Zadaję się też
z Arabami, to wiem. Chyba.
A tak w ogóle to jestem zły, że
projekt zwany „Dublin Metro”
upadł i leży. Kiedyś chciałem nawet
pójść na spotkanie z ministrem
transportu i pogadać z nim na
ten temat, ale było za późno
wieczorem i musiałem kłaść się
spać, a poza tym było urządzone
w pubie. A tramwaj puszczono przez
Cabrę na Broombridge zamiast
metra na lotnisko i ja chciałbym
wiedzieć, co za geniusz za tym
stoi. I niech on sobie przeliczy, ilu
ludzi dziennie rusza się z Cabry
albo z Broombridge za pieniądze,
a ilu z lotniska, przecież tyle można
by zarobić tylko i wyłącznie na
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A teraz przypomniało mi się,
że „ja nie rozumieju”, to po
ukraińsku znaczy, że ja generalnie
nie rozumieju. Mamy w klasie
nowego kolegę z Ukrainy i ja się
z nim zadaję, to wiem. Próbował
mnie nauczyć, jak przeklina się po
ukraińsku, trochę zrozumiałem.
Uczył mnie też poprawnie wymówić
słowo „palyanytsya”, co oznacza po
prostu „bochenek”, podejrzewam,
że chleba.

T

Skoro jesteśmy już przy temacie
szkoły, to chciałbym wspomnieć,
że restrykcje covidowe już w dużej
mierze zlikwidowano. Zniknęły maski
i dwumetrowe odstępy, można
grać w piłkę z innymi klasami oraz
robić wiele innych rzeczy, których
nam wcześniej nie było wolno.
Odetchnęliśmy z ulgą, a życie
wróciło do normy. Niestety ta
radość nie trwała długo, bo znowu
wszyscy kichają i nie zakrywają sobie
ust. Pandemia chyba ich niczego
nie nauczyła. A skoro już mówimy
o nauce, to powiem wam, czego
ostatnio się uczę. Uczę się o II wojnie
światowej (wojna to teraz modny
temat), nudnej matematyki (żebym
mógł liczyć pieniądze, których nie
ma mój tata), geografii (by odróżniać
się od Amerykanów) i biologii (aby
wiedzieć, skąd się biorą dzieci). Inni
mogą się ze mną nie zgodzić, ale
jednak chyba to czasem pożyteczna
wiedza.

T

Mam kolegę Szkota, z którym się
zadaję. To wiem. Tłumaczy mi, że
nazwę „Irn Bru” czyta się „oirn
broü”, a Edinburgh wymawia się
„idynbürü”. Szczerze mówiąc, nie
widzę w tym dużo sensu, ale niech
mu będzie.

T

Skoro już o Szkocji, to trenuję
ostatnio karate. Podobno Szkoci
dużo się tłuką po gębach. Mam
senseja, który uważa, że ma 95 lat –
prawie tyle co angielska królowa,
tyle że ona nie trenuje karate,
tylko noszenie kapeluszy. W karate
uczę się robić bloki. Jak pojadę
do Polski, może mi to się przydać
pod jakimś blokiem. Razem ze
mną trenują Chińczycy, Arabowie,
Słowianie, Szkoci i Hindusi. To
wiem. Obywamy się bez konfliktów
narodowych. Tak całkiem szczerze,
to nam idzie bardzo dobrze na
tym karate, z 95-letnim sensejem.
Sensej nasz jest z Kerry, to pierwszy
Irlandczyk, którego wspominam
w tym felietonie, oprócz ministra
transportu oczywiście. Niedawno
mieliśmy turniej wszystkich klubów
z Dublina i wygrał Szkot. To wiem.
Chyba pochodzi z Idynbürü. Ja
zająłem piąte miejsce i dostałem
kawałek papieru, z którego wynika,
że zająłem piąte miejsce.

T

Oprócz tego w Irlandii od piętnastu
minut jest ładna pogoda, ale nie na
długo. To wiem. Skoro już o Irlandii,
to teraz napiszę coś po irlandzku:
An bhfuil cead agam dul go dtí an
leithreas?

T

Tata w tym miejscu pisze
„cordialmente”, ale mi się nie chce.
Si ja lejta.
Czerwiński Jr.
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Irlandia i Wielka Brytania na czele krajów najlepiej
wykorzystujących podstawowe produkty
W raporcie Picodi.com zestawiającym najlepsze wykorzystanie produktów żywieniowych na
czele krajów znalazły się Wielka Brytania oraz
Irlandia.
Choć preferencje żywieniowe i postrzeganie komfortowego życia różnią się w zależności od regionu, a nawet od osoby, w raporcie
zestawiono ceny podstawowych produktów
żywnościowych z minimalnym wynagrodzeniem i sprawdzono, jak duży procent dochodu zarabiający minimalne wynagrodzenie
musieliby przeznaczać na produkty zapewniające jedynie przetrwanie. Koszyk składa
się z 8 grup produktów: chleb, mleko, jajka,
ryż, ser, mięso, owoce i warzywa. Lista ta
jest bardzo uboga, ale produkty te w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej
osoby w składniki odżywcze. Najlepsze kraje
w tym rankingu to Wielka Brytania, Irlandia
i Australia: relacja koszyka podstawowych
produktów do lokalnej płacy minimalnej
waha się tam od 6,6 proc. do 7,3 proc. Polska w tym zestawieniu uplasowała się na 17.
pozycji spośród 64 krajów z wynikiem 14,6
proc., wyprzedzając takie kraje jak Czechy
(16,2 proc. – 22. miejsce), Słowacja (16,7
proc. – 23. miejsce) i Węgry (20,2 proc. – 28.
miejsce). Niełatwa jest sytuacja zarabiających pensję minimalną w Rosji, Kazachstanie czy Indiach: w tych krajach minimalny
koszyk żywnościowy pochłania około połowy
wynagrodzenia. Z kolei w Nigerii pensji minimalnej nie starcza nawet na skromny koszyk
produktów – czytamy w opracowaniu. Naj-

większym wzrostem płacy minimalnej może
pochwalić się Czarnogóra. Wskutek m.in. korzystnych zmian podatkowych wynagrodzenie minimalne w tym kraju byłej Jugosławii
zwiększyło się z 222 euro do 450 euro na rękę
(wzrost o 103 proc.). Duże wzrosty płac odnotowaliśmy także w Argentynie (o 55 proc.),
Turcji (o 50 proc.) i Kazachstanie (o 41 proc.).
Polska w tym rankingu zajęła 11. miejsce: od
1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie minimalne
w naszym kraju wzrosło o 14,6 proc. (z 2062
zł do 2364 zł na rękę). W Czechach pensja
minimalna wzrosła o 6,6 proc. rok do roku
(29. miejsce), w Wielkiej Brytanii o 5,9 proc.
(33. miejsce), a w Niemczech o 3,1 proc. (41.
miejsce) – informuje raport picodi.com. Spośród 64 uwzględnionych państw w 10 krajach
stawki wynagrodzenia minimalnego nie uległy zmianie w porównaniu ze stanem sprzed
roku. Są to m.in. Izrael, Filipiny, Tajlandia,
Wietnam i Peru, a w Słowenii na moment powstania raportu kwota nie została ostatecznie przyjęta. W badaniu porównano stawki
miesięcznego wynagrodzenia minimalnego
za pracę na pełnym etacie, które obowiązują
w styczniu 2022 r. ze stawkami, które obowiązywały w styczniu 2021 r. Kwoty pochodzą z oficjalnych stron rządów, odpowiednich ministerstw lub komitetów. Pominięto
kraje, w których płacę minimalną negocjują
poszczególne związki zawodowe, oraz w których nie istnieje ustawowe wynagrodzenie
minimalne (jak np. Szwajcaria, Włochy, Singapur i kraje północnej Europy) – informują
autorzy raportu.

Gigantyczne kolejki po prawo jazdy
Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego (RSA)
otrzymał już 34 tys. wniosków dotyczących wydania prawa jazdy.
Wciąż na egzamin czeka blisko 14 tys. osób,
natomiast dalszych 20 tys. nie ma nawet jeszcze wyznaczonego terminu (w tym ponad 3,5
tys. w samym Dublinie). Gdzieniegdzie czekać
trzeba na wyznaczenie terminu jakieś 3 tygodnie. Ale są także miejsca, gdzie czas oczeki-

wania wynosi 14 tygodni (ok. 3,5 miesiąca). To
tylko w oczekiwaniu na termin. A kiedy zostanie on wyznaczony, to dalszych kilka tygodni
oczekiwania. RSA otworzył nowe ośrodki egzaminacyjne, zatrudniając 80 dodatkowych egzaminatorów. Ludzie chcą jeździć, ale wypada
też zwrócić uwagę na stosunkowo niski odsetek
zdających za pierwszym razem. Zdaje niewiele
ponad połowa – 53 proc.

400 euro miesięcznie dla przyjmujących uchodźców
z Ukrainy
Rodziny przyjmujące uchodźców z Ukrainy będą
mogły liczyć na wsparcie państwa irlandzkiego
w wysokości nawet do 400 euro miesięcznie.
Sprawy mają być rozpatrywane indywidualnie.
Dotąd do Irlandii przybyło blisko 25 tys. uchodźców. W Polsce jest ich ponad 2,5 mln, jednak to
zrozumiałe ze względów geograficznych, tj. sąsiedztwa polsko-ukraińskiego. Według prognoz do
końca maja liczba Ukraińców uciekających przed
wojną może w Irlandii dojść nawet do 33 tys.

Inflacja przekroczyła 7 proc.
Central Statistic Office poinformowało, że
w kwietniu opłaty za podstawowe potrzeby
w sumie wzrosły o 7,3 proc. w porównaniu
z tym samym okresem ubiegłego roku. Tyle
właśnie wynosi obecnie inflacja w Irlandii. Ceny
detaliczne rosły, nawet pomimo niewielkiego

spadku cen energii. Irlandia zbliżyła się do średniego wzrostu inflacyjnego dla całej strefy euro,
w której roczna inflacja kwietniowa wyniosła
7,5 proc. Inflacja w całej Europie jest największa
od ponad dwóch dekad. Zdaniem ekonomistów
będzie na pewno gorzej, a nie lepiej.

Zapewniamy kontakt w języku polskim
z naszymi konsultantami w biurach
w Cork i Dublinie
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kraina tu, Ukraina tam – i tak jest
od kilku miesięcy. I tak będzie,
dopóki nie skończy się wojna, to
trzeba zrozumieć. Czasem jednak
już tego za dużo. Nie we wszystkim
sąsiedzi Polaków są najlepsi.

W maju mieliśmy 66. Konkurs Piosenki Eurowizji.
Imprezę tyleż uznaną i prestiżową, co kiczowatą.
Reprezentant Irlandii odpadł w przedbiegach, Brytyjczyk omal całej imprezy nie wygrał (nawet prowadził). Jednak druga część głosowania o mocno
skomplikowanych zasadach wysforowała na czoło ukraińską orkiestrę. Jednych z lepszych w stawce, lecz nie numer jeden. Ale to trochę z tym tak,
jak kiedyś, gdy na papieża wybierano Polaka.
Abstrahując od niewątpliwych przymiotów Karola
Wojtyły, w obecnych czasach pewnie by to się nie
przydarzyło. Wówczas natomiast mieliśmy „Solidarność” i jej walkę przeciwko komunie. Wtedy
taki wybór się jak najbardziej tłumaczył.
Do Turynu na festiwal piosenki Polska wysłała Krystiana Ochmana. Wnuk słynnego

śpiewaka operowego Wiesława Ochmana i syn
członka zespołu Róże Europy. Z pięknym dziedzictwem i jeszcze lepszym głosem – pasował
do narracji Telewizji Polskiej, która chętnie
podpisałaby się pod tym sukcesem. Na miejsce poleciał nawet prezes TVP Jacek Kurski i nie
przegapił okazji, by puszyć się przed kamerami. Polscy prezenterzy już zastanawiali się,
co też my zrobimy, jak tę Eurowizję wygramy,
bo chyba powinniśmy. Nikt nie zwracał uwagi
na czwarte miejsce w półfinale, co układając
w sposób matematyczny i pamiętając, że pięć
czołowych krajów dopuszczono do finału bez
eliminacji, wskazywałoby miejsce na początku,
ale dopiero drugiej dziesiątki. I tak też się stało.
Drugie miejsce Edyty Górniak przed laty na tym
targowisku kiczu wciąż pozostaje nieosiągalne.
To taki polski wtręt, ale do rzeczy, czyli do
brzegu. Konkursu można byłoby w ogóle nie
przeprowadzać, bo już wcześniej prawie wszyscy mówili (poza Polakami), że wygra Ukraina.
I tak faktycznie się stało. Było to do tego stopnia
pewne, że aby temu zapobiec, pojawili się nawet rosyjscy hakerzy, próbując wpłynąć tak na
półfinał, jak i wyniki finału. Bezskutecznie jednak, bo włoska policja wiedziała, iż to się wyda-
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OCH MAN
rzy, więc interweniowała. Skutecznie. Ukraińcy
zrobili to, co musieli. To znaczy wygrali.
Ogrom tragedii, którą Rosjanie nazywają
„wojskową operacją specjalną” jest niewątpliwie ogromny i każdy przyzwoity człowiek by
tym Ukraińcom nieba przychylił. Nawet jeżeli
na polskich ulicach co trzecia osoba już mówi
we wschodnio brzmiącym narzeczu. To niech
gadają. W Irlandii też rodziny, które przyjmują
pod dach ofiary wojny, mogą liczyć na finansową pomoc od państwa. I bardzo dobrze. Nie
można jednak popadać w absurd.
Idąc tropem eurowizyjnego toku myślenia,
to jakby to wyglądało na przykład w sporcie?
Ukraińscy piłkarze w barażu o mistrzostwa
świata trafili na Szkocję. Głupio byłoby się
Ukraińcom podłożyć, a wygrać niezręcznie. Ale
są też inne pomysły. Nie brakło takich, którzy
bez względu na wynik proponowali doprosić do
turnieju w Katarze reprezentację Ukrainy. Stąd
już tylko krok do postulatu, by od razu dać im
miejsce w finale. A najlepiej, gdyby Niebiesko-Żółci ten finał wygrali. „Oh, Man” – to byłby
numer, mogliby powiedzieć Szkoci.
Wspieranie braci z Ukrainy przybiera też groteskowe formy. Z niektórych polskich sklepów
zniknęły nawet ruskie pierogi. Idea jawiłaby się
jako szlachetna, gdyby nie nonsens w samym
jej rdzeniu. Nazwa pochodzi bowiem nie od Rosjan, a od Rusi Kijowskiej, czyli części Ukrainy.
Tak naprawdę więc kupując ruskie, wspieramy
Ukraińców, a nie na odwrót.
Zamiast więc kombinować, jak to się mawia,
pod górkę, warto po prostu pomagać i to jak
najprostszymi środkami. Rząd irlandzki na przykład od razu po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji
uruchomił portal dla osób chcących pomagać
osobom z Ukrainy. Za pośrednictwem portalu
można zgłosić tak pokój do wynajęcia, jak i cały
dom. Należy w tym celu wejść na adres IrishRedCross.ie, a następnie wyszukać rejestr, który
można znaleźć na: https://registerofpledges.
redcross.ie. Przypominamy, bo może nie każdy
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ma świadomość, w jaki sposób można pomagać, a chciałby. O wsparciu finansowym dla takich rodzin nawet nie wspominamy, wierzymy
bowiem przede wszystkim w czyste intencje.
Takich rzeczy nie robi się przecież dla pieniędzy.
W Polsce taka pomoc to 1200 zł. Gdyby ktoś
jednak pytał.
Jest jednak paru oszołomów na świecie, którzy łykają ruską (tę z Moskwy) propagandę i wygadują banialuki, o jakie nikt nie podejrzewałby
nawet średnio rozgarniętego. Pamiętacie Państwo takiego pana, który nazywa się Mariusz
Max Kolonko? Kiedyś pojawiał się w polskiej
telewizji, gdzie opowiadał o tym, co dzieje się
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
gdzie mieszka. Pod tym względem nic się nie
zmieniło, poza tym, że w telewizji go nie ma,
a ma własny kanał internetowy. Pal sześć, że
mianował się tam „Prezydentem Stanów Zjednoczonych Polski”, bo to nawet nie jest szkodliwe. Powtarza tam jednak kłamstwa Putina,
przyoblekając je w sztandar biało-czerwony.
Wskazuje, że ukraiński prezydent Wołodymyr
Zełenski jest Żydem i jak każdy Żyd jest nie tylko
bogaty, ale też chytry i sprytny. I wykorzystuje
naród. Do Polski masowo przyjeżdżają Ukrainki,
a za jakiś czas za nimi przybędą mężowie, którzy załatwią Polaków. Prezydenta Dudę i jemu
podobnych Polacy kiedyś postawią pod ścianą.
A wieści z wojny na Ukrainie to same kłamstwa
i Putin miał prawo prewencyjnie ruszyć, bo musiał pilnować interesów Rosji. Jego żołnierze
zbombardowali przedszkole, uważając, że nikogo tam nie ma. To Ukraińcy nocą przyprowadzili
do przedszkola dzieci, o czym nie wiedzieli Rosjanie. Miał to być ukraiński zabieg propagandowy. Jak mawiał mój ojciec: „Nie pomoże nawet
święty, kiedy ktoś jest pier…nięty”. I tyle.
I taki żart. Przychodzi dwóch facetów do
baru:
- Poprosimy pierogi.
- Ruskie?
- O k…a! Poznali nas.
!
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MODA, ŻYCIE, STYL, URODA

ANNA SZMAJ
KLINIKA GAPS DIET IRELAND

A

lergie pokarmowe stały się bardzo
powszechne, a tendencja cały czas
się nasila. Niedawne badanie opinii publicznej w UK wykazało, że
prawie połowa populacji zgłasza,
że ma „alergię” na niektóre pokarmy.
Jednak oficjalne dane dotyczące „prawdziwej”
alergii na żywność dotyczą ok. 1% populacji UK.
Powodem tego zamieszania jest to, że większość alergii/nietolerancji pokarmowych nie
daje typowych wyników w testach alergicznych
(podwyższone IgE lub IgG z dodatnim testem
punktowym i/lub dodatnim testem RAST). Podejmowano różne próby klasyfikowania tej grupy: jako alergię pokarmową typu B, metaboliczną nietolerancję pokarmową lub po prostu
nietolerancję pokarmową, a nie „prawdziwą”
alergię. W tej grupie osoba może reagować na
wiele różnych pokarmów lub kombinacji pokarmów.
Często osoba nie jest pewna, jaki pokarm
wywołuje reakcję, ponieważ reakcja może być
natychmiastowa lub opóźniona (dzień, kilka
dni, a nawet tydzień później). Ponieważ te
opóźnione reakcje nakładają się na siebie, pacjenci nigdy nie mogą być pewni, na co dokładnie reagują w danym dniu. Do tego dochodzi
zjawisko maskowania – gdy reakcje na regularnie spożywane jedzenie nakładają się na siebie (nowa reakcja zaczyna się, gdy poprzednia
jeszcze się nie skończyła), więc związek z tym
pokarmem i wywoływane przez niego objawy
nie są oczywiste. Alergia lub nietolerancja pokarmowa może wywołać różnorodne objawy:
migreny,
zmęczenie,
zespół napięcia przedmiesiączkowego,
bóle stawów,
problemy skórne,
depresja,
nadpobudliwość,
halucynacje, obsesje i inne objawy psychiatryczne i neurologiczne…
Jednak najbardziej natychmiastowymi i powszechnymi objawami u zdecydowanej
większości pacjentów są problemy trawienne:
ból,
biegunka lub zaparcia,
wzdęcia,
niestrawność, refluks itp.
Oczywiście wiele osób próbuje określić, na
które pokarmy reagują. W efekcie na rynku pojawiło się wiele badań: od badań krwi po elektroniczne testy skórne. Wielu doświadczonych
terapeutów jest rozczarowanych większością
z tych testów, ponieważ dają one zbyt wiele
wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Ponadto prowadzą do prostego wniosku,
że jeśli usuniesz „pozytywne” pokarmy z diety,
to rozwiąże problem. W niektórych przypadkach rzeczywiście pomaga eliminacja danego

••
••
••
••
•
••
••

„Alergie”
i nietolerancje
pokarmowe
pokarmu. Jednak w większości przypadków to
nie działa: pacjenci stwierdzają, że eliminując
niektóre pokarmy, zaczynają reagować na inne
pokarmy, na które wcześniej zdawali się nie
reagować. Cały proces prowadzi do sytuacji,
w której osoba kończy praktycznie nie mając
nic do jedzenia, a każdy nowy test znajduje reakcje na nowe pokarmy.
Większość doświadczonych terapeutów dochodzi do tego samego wniosku: uproszczona
idea „po prostu nie jedz jedzenia, na które jesteś uczulony!” nie rozwiązuje źródła problemu. Musimy głębiej przyjrzeć się, co powoduje
te nietolerancje pokarmowe.
Historia Pani X (38 lat), alergie pokarmowe:
bardzo blada, niedożywiona,
niski poziomem energii,
przewlekłe zapaleniem pęcherza,
bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia,
anemia,
w wieku 14 lat ustały miesiączki, które rozpoczęły się rok wcześniej; zażyła pigułkę
antykoncepcyjną, która wydawała się regulować jej miesiączki,
ok. 16. roku życia została poddana długiej
kuracji antybiotykowej na trądzik, po której
rozwinęła się nietolerancja laktozy, ciężkie
zaparcia i wzdęcia,
zalecono zaprzestanie spożywania nabiału
w wieku 18 lat, co przez jakiś czas pomagało w zaparciach, ale inne objawy pozostały;
rozwijały się stopniowo: niski poziom energii, skurcze brzucha, zawroty głowy, bardzo
niska masa ciała i bardzo sucha skóra.

••
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Kontakt w Języku polskim

086 846 1547

O co tu chodzi?
Prawidłowa flora jelitowa utrzymuje integralność ściany jelita, chroniąc ją, odżywiając i zapewniając normalny obrót komórkowy. Kiedy
pożyteczne bakterie w jelitach są znacznie
zmniejszone, ściana jelita ulega degeneracji.
Jednocześnie różni oportuniści, gdy nie są kontrolowani przez uszkodzone „dobre” bakterie,
uzyskują dostęp do ściany jelita i uszkadzają
jego integralność, czyniąc ją porowatą i nieszczelną.
Mikrobiolodzy zaobserwowali, jak powszechne oportunistyczne bakterie jelitowe z rodzin
Spirochaetaceae i Spirillaceae, ze względu na
swój spiralny kształt mają zdolność rozpychania komórek jelitowych, łamiąc integralność
ściany jelita i przepuszczając substancje, które
normalnie nie powinny się przedostać. Candida
albicans również ma tę zdolność. Jego komórki
przyczepiają się do wyściółki jelita, dosłownie
przepuszczając przez nią „korzenie” i czyniąc ją
nieszczelną. Wiele robaków i pasożytów również posiada tę zdolność.
Częściowo strawione pokarmy przedostają
się przez uszkodzoną (nieszczelną) ścianę jelita
do krwiobiegu, gdzie układ odpornościowy rozpoznaje je jako obce i reaguje na nie. Tak rozwijają się alergie lub nietolerancje pokarmowe.
Żywność nie ma szansy na prawidłowe strawienie zanim nie zostanie wchłonięta przez uszkodzoną ścianę jelita. Tak więc aby wyeliminować
alergie pokarmowe, nie musimy koncentrować
się na jedzeniu, ale na ścianie jelit. Według
dr Natashy Campbell McBride po wygojeniu

Jak leczymy ścianę jelita?
Musimy zastąpić patogeny w jelitach pożytecznymi bakteriami, dlatego skuteczne probiotyki
są istotną częścią leczenia. Jednak najważniejszą interwencją jest odpowiednia dieta GAPS.
Pani X musiała przestrzegać diety wprowadzającej przez 7 miesięcy zanim zaczęła przybierać na wadze i czuć się lepiej. Zanim przeszła
na pełną dietę GAPS, miała normalne stolce,
brak wzdęć i objawów zapalenia pęcherza; jej
poziom energii znacznie się poprawił, chociaż
nadal wyglądała trochę blado. Po około roku od
rozpoczęcia diety zniknęła na 18 miesięcy, a potem wysłała mi wiadomość e-mail z informacją, że ma się dobrze, ma dobry poziom energii, nie ma objawów zapalenia pęcherza, a jej
system trawienny funkcjonuje idealnie. Przybrała na wadze: choć nadal była dość szczupła,
ale w normalnym zakresie. W ciągu ostatnich
dwóch miesięcy zaczęła jeść niektóre pokarmy
niedozwolone w diecie i stwierdziła, że może je
okazjonalnie tolerować.
!
Anna Szmaj
Nutritional Therapist, GAPS Diet Practitioner
Zapraszam na konsultacje:
0876963159
www.gapsdietireland.com
https://www.instagram.com/
nutrition4life.ie/?hl=en

Kancelaria Prawnicza

Tel: 021 427 3472,
086 846 1547

Odszkodowania po wypadkach w miejscu pracy

info@finbarrmurphy.ie
www.finbarrmurphy.ie

Wypadki w miejscach publicznych

Lee White House,
8, Washington St., Cork

Wypadki drogowe
Poświadczenia tożsamości, akty notarialne, upoważnienia
Orange:
M50 Y100
Przenoszenie
Rich black: C50 K100

własności, umowy mieszkaniowe

Sporządzanie testamentów
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Porady prawne

mir | czerwiec 2022

ściany jelita wiele nietolerancji pokarmowych
znika.

Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać
wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty

KRÓTKO

Irlandia wśród krajów, w których ceny czynszów rosły
szybciej niż mieszkań
Ceny mieszkań w UE w ciągu ostatniej dekady
rosły jak szalone, znacznie szybciej niż stawki
najmu. Stary Kontynent cierpi na kryzys z dostępnością lokali mieszkalnych – pisze Statista.
W niektórych państwach to stawki czynszów
rosły szybciej niż ceny mieszkań. To Estonia,
Litwa i Irlandia. Tylko w Grecji i na Cyprze obserwowaliśmy w analizowanym okresie spadek
cen nieruchomości i czynszów. We Włoszech
mocno spadły natomiast ceny nieruchomości.
Z raportu Eurostatu wynika, że w okresie od

2010 r. do końca czwartego kwartału 2021 r.
ceny mieszkań wzrosły średnio w UE o 42 proc.,
podczas gdy najmu o 16 proc. Rosnące szybko
ceny czynszów, gazu i elektryczności sprawiają,
że Europejczykom coraz trudniej jest oszczędzać na zakup własnego M. Problem pogłębiła
pandemia COVID-19, która uderzyła najmocniej
w dochody najgorzej finansowo sytuowanych
klas społecznych. Dotyczy to przede wszystkim
krajów należących do byłego Związku Radzieckiego.

Unijny certyfikat COVID obowiązuje już w niewielu
krajach, m.in. we Włoszech, na Cyprze i w Grecji
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego zatwierdziła przedłużenie
o rok, do 30 czerwca 2023 r., ważności Unijnego Certyfikatu COVID, który miał wygasnąć
30 czerwca. W grudniu br. nastąpi przegląd
sytuacji i okres obowiązywania certyfikatu być
może zostanie skrócony, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Obecnie certyfikat obowiązuje już w niewielu krajach Unii Europejskiej.
Po niemal roku od jego wprowadzenia kraje
UE zniosły większość koronarestrykcji i certyfikat
jest obecnie wymagany przy wejściu do niektórych miejsc publicznych we Włoszech, na Cyprze
i w Grecji. W niektórych państwach certyfikat
nie jest wymagany nawet przy przekraczaniu
granicy. Działający od 1 lipca 2021 r. Unijny Certyfikat COVID zawiera informacje o szczepieniu,
przejściu COVID-19 lub negatywnym teście na
koronawirusa. Podstawowym celem dokumentu
miało być ułatwienie przemieszczania się po Europie, ale w wielu krajach jego okazanie było też
warunkiem wstępu do restauracji, hotelu, kina
czy na koncert. Obecnie Cypr stosuje certyfikat
covidowy przy wejściu do niektórych przestrzeni
publicznych, w tym restauracji, barów i placówek
opieki zdrowotnej. Od 11 kwietnia nie jest ona
już potrzebna w przypadku większych obiektów,
takich jak muzea i centra handlowe czy festiwali.
W Grecji, by wejść do miejsc publicznych, takich
jak kawiarnie, restauracje i muzea, trzeba okazać
zaświadczenie o szczepieniu, ale zasada ta ma zostać zniesiona wraz z początkiem maja. Specjalna przepustka będąca dowodem zaszczepienia
lub przechorowania COVID-19 jest wymagana
przy wejściu do pomieszczeń restauracji, barów,
siłowni i na wszelkiego rodzaju występy. Podstawowa przepustka, taka jak certyfikat unijny, tzn.
uwzględniająca również negatywny wynik testu,
wystarcza obecnie przy korzystaniu z samolotów,
promów i pociągów, a także przy wejściu na imprezy plenerowe. W Austrii dopiero od 16 kwietnia
wstęp do restauracji, barów i siłowni możliwy jest
bez okazania dowodu zaszczepienia lub wyzdrowienia po COVID-19. Certyfikat nadal wymagany

jest we Francji, ale jedynie przy wejściu do zakładów opieki zdrowotnej, domów spokojnej starości
oraz ośrodków dla osób wymagających szczególnej opieki i niepełnosprawnych. Dodatkowo nieszczepieni podróżni z UE przy wjeździe do Francji
muszą przedstawić negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 24 godzin przed podróżą. Certyfikat covidowy jest nadal wymagany w Chorwacji
przy wstępie do niektórych miejsc publicznych,
np. klubów. Podobnie jest w Danii, gdzie mimo
zniesienia krajowych koronarestrykcji, dopuszczone jest, by poszczególne instytucje wymagały od
gości okazania dowodu zaszczepienia. Niektóre
kraje zrezygnowały ze sprawdzania certyfikatu
covidowego przy przekraczaniu ich granic. Od 9
kwietnia wszyscy obywatele UE mogą wjechać
do Chorwacji bez żadnych ograniczeń związanych
z COVID-19. Podobne zasady wprowadziły też
Irlandia, Łotwa, Litwa, Dania, Holandia, Rumunia, Słowenia i Szwecja. Od 2 maja do ich grona
dołączy Szwajcaria, uznająca dotychczas unijny
certyfikat. Wszystkie kraje Unii Europejskiej uznają Unijny Certyfikat COVID za zestandaryzowany
dokument potwierdzający szczepienie, nabycie
odporności przez przejście infekcji lub wynik testu. Unijne certyfikaty mają zunifikowaną formę,
są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej
(można je okazać w aplikacji lub w postaci pliku
zachowanego np. na smartfonie); każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim.

Dzieci w szpitalach będą leczone za darmo
W maju gabinet rady ministrów miał się zająć
propozycją ministra zdrowia Stephena Donnelly’ego, aby za darmo leczyć w szpitalach dzieci
do 16. roku życia. Zniknęłaby opłata dzienna
w wysokości 80 euro, zmienią się też opłaty
w dłuższym okresie. Minister Donnelly zapro-
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ponuje, aby roczny koszt leczenia szpitalnego
w przypadku dzieci wynosił maksymalnie 800
euro – tylko do takiej kwoty leczenie finansowane byłoby przez rodziców. Projekt prawdopodobnie zostanie przyjęty, a potem skierowany
do zatwierdzenia przez parlament.
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Nawet do 300 lotów mniej nad polskim niebem
Kolejna runda sporu PAŻP z kontrolerami za
nami. Po uzgodnieniu kwestii dotyczących
bezpieczeństwa przyszedł czas na negocjacje
dotyczące wynagrodzeń. Piotr Samson, prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przekazał na konferencji prasowej we wtorek po południu, że
do porozumienia nie doszło. A jeśli się to nie
zmieni? Na lotniskach w Warszawie zostanie
skasowanych 300 lotów dziennie – powiedział
szef ULC.
Negocjacje związkowców i PAŻP trwają od
końca marca, kiedy to zmieniło się kierownictwo agencji. We wtorek odbyło się kolejne
spotkanie kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku
Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.
Obecnie negocjowane są ustalenia dotyczące

regulaminu wynagradzania w Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej. Jak przekonywał w poniedziałek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wprowadzone przez poprzednie kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
wynagrodzenia „stały się bezpośrednim zarzewiem obecnie trwającego konfliktu”. Podkreślał jednak, że zarobki polskich kontrolerów są
wysokie. We wtorek po godz. 17.00 na konferencji prasowej Piotr Samson, prezes Urzędu
Lotnictwa Cywilnego poinformował, że do porozumienia nie doszło. Jeśli to się nie zmieni, na
lotniskach w Warszawie zostanie skasowanych
300 lotów dziennie – podał szef ULC. Do końca
jednak nie wiadomo, które loty wypadną. Wierzymy gorąco, że dojdzie do porozumienia –
stwierdził Samson.

PRAWNIK RADZI

o rekompensatę z tytułu
wypadku kelnera*

J

eśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny pracuje jako kelner i ucierpiał w wypadku w
pracy, skontaktuj się z prawnikiem, aby
dochodzić należnego Ci odszkodowania.

Jesteś kelnerem i miałeś wypadek w pracy?
Wypadek kelnera może być traumatycznym
przeżyciem, bez względu na jego skalę oraz stopień odniesionych obrażeń. Jeśli ucierpiałeś w

wypadku nie z własnej winy, możesz skorzystać
z dostępnych środków prawnych i wnieść roszczenie o rekompensatę.
Rodzaje wypadków kelnerów
W restauracjach do wypadków przy pracy dochodzi często. W dowolnej branży istnieje
ryzyko wypadku, jednak przemysł spożywczy
niesie a sobą wiele poważnych zagrożeń. Kelnerzy przenoszą talerze z gorącym jedzeniem,

podłoga w kuchni może być bardzo śliska lub
mokra. Kelnerzy czują nieustanną presję czasu
co sprawia ze ich praca staje się stresująca więc
wypadki przydarzają się nierzadko.
Najczęstsze przyczyny składanych roszczeń to:
Niebezpieczne praktyki i procedury w pracy*
Uderzenie przez spadający przedmiot*
Poślizgnięcie, potknięcie i upadek w pracy*
Wypadek na drabinie*
Wypadek związany z obsługą ręczną*

••
••
•

związany
• Wypadek
osobistej*

ze środkami ochrony

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj!
Pomoc, którą oferujemy oparta jest na 30 latach doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy. W kontakcie z klientami nie posługujemy
się żargonem prawniczym, używamy prostego
języka i udzielamy praktycznych porad na każdym etapie sprawy.
!

Tracey Solicitors. Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim
klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych w języku polskim.
Tracey Solicitors, 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900, W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.
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Podatek węglowy wzrósł od początku maja

Irlandka po wygraniu 115 mln funtów wydała już połowę

Od początku maja została w Irlandii wprowadzona podwyżka podatku węglowego.
Podatek węglowy dotyczy paliw o wysokiej
emisji dwutlenku węgla, takich jak węgiel,
torf, ropa naftowa i gaz ziemny. Podatek będzie stopniowo podwyższany, by ostatecznie
w 2030 r. osiągnąć 100 euro za tonę emitowanego dwutlenku węgla. Obecna podwyżka
oznacza, że cena gazu w każdym domu wzrośnie o 1,40 euro miesięcznie, natomiast oleju
do ogrzewania o 1,50 euro. Serwis RTÉ poinformował, że parlament ostatnio odrzucił wniosek
o wstrzymanie podwyżki.

55-letnia Frances Connolly zasłynęła tym, że
w 2019 r. wygrała w loterii EuroMillions 115 mln
funtów. Uzgodniła wtedy ze swoim mężem kwotę,
którą co roku będą przekazywać potrzebującym.
Teraz przyznała, że „nie wytrzymała” i wydała już
sumę, do której mieli dojść dopiero za 10 lat.
Była pracownica socjalna i nauczycielka
założyła dwie fundacje charytatywne, wspierające lokalne społeczności – jedną w ich rodzinnej Irlandii Północnej (na cześć zmarłej
matki nazwała ją Kathleen Graham), drugą
prowadzi w angielskim mieście Hartlepool,
gdzie wraz z mężem mieszka od 30 lat. Według
serwisu RTÉ, Frances Connolly zawsze wierzyła w wygraną i dużo wcześniej stworzyła listę

osób, którym chciałaby pomóc. Na początku
tego spisu znaleźli się bliscy krewni oraz ludzie
w podeszłym wieku. Milionerka oszacowała, że
oddała już potrzebującym ok. 60 mln funtów.
Stwierdziła przy tym, że nie prowadzi dokładnych rachunków w obawie, by nie zobaczył ich
jej mąż, bo umówili się, że taką kwotę mogą
wydać do 2032 r. Okazuje się, że od zawsze
udzielała się społecznie. Już w wieku 9 lat była
wolontariuszką w St John Ambulance (charytatywnej organizacji pozarządowej zajmującej się
propagowaniem wiedzy o udzielaniu pierwszej
pomocy), a podczas studiów w Belfaście założyła infolinię dla chorych na AIDS. Dokładna kwota jej wygranej to 114 969 775 funtów.

Hotele Wielkiej Brytanii, Polski i Irlandii
najczęściej rezerwowane
Jak wynika z najnowszych wstępnych danych
z STR, najwyższy wskaźnik obłożenia hoteli
w całej Europie prezentują Wielka Brytania,
Polska oraz Irlandia.
Wielka Brytania wykazała 28-dniowy wskaźnik obłożenia na poziomie 87 proc. w porównaniu z podobnym poziomem z 2019 r., a indeks
tego kraju utrzymuje się stale powyżej 80 od 23
lutego. Polska (84,5) i Irlandia (81,3) miały drugi i trzeci co do wielkości wskaźnik obłożenia.
Pomimo to w Polsce wskaźniki spadły w ostatnich tygodniach po tym, jak indeks osiągnął
29 marca najwyższy poziom 94. STR dostarcza

dane porównawcze, analizy i informacje rynkowe dla globalnej branży hotelarskiej. Założona
w 1985 r. firma STR jest obecna w 15 krajach
z centralą firmy w Ameryce Północnej w Hendersonville w stanie Tennessee, międzynarodową centralą w Londynie i centralą Azji i Pacyfiku
w Singapurze. STR została przejęta w październiku 2019 r. przez CoStar Group, Inc. (NASDAQ:
CSGP), wiodącego dostawcę informacji o nieruchomościach komercyjnych, analiz i rynków
internetowych. Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź strony internetowe str.com i costargroup.com.

Rolnicy z Irlandii protestują
Irlandzcy rolnicy domagają się wyższych cen
skupu trzody chlewnej. Obecnie dokładają do
jednej świni 55 euro. Jednocześnie otrzymują
tylko 12 proc. ceny, jaką konsumenci płacą za
szynkę. Dlatego wczoraj zorganizowali protesty
pod zakładami mięsnymi w całym kraju.
Rolnicy zorganizowali cztery manifestacje
pod zakładami mięsnymi: Carty Meats w Athlone, Kerry Foods w Shillelagh, Oakpark Foods
w Cahir i Connolly’s Pork and Bacon w Monaghan. Protestujący uniemożliwiali przez cały
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dzień ciężarówkom i dostawcom wjazd i wyjazd

z zakładów przetwórczych. Hodowcy domagali
się wyższych cen za swoje świnie. Chcą, by do
1 czerwca stawka za wbc wzrosła do 2 euro/kg.
Teraz otrzymują 30 centów mniej, czyli raptem
o kilka centów więcej niż rok temu, kiedy koszty
produkcji były dużo niższe. Taka cena, podobnie jak w Polsce, nie wystarcza na pokrycie rosnących kosztów produkcji. Dlatego Irlandzkie
Stowarzyszenie Rolników walczy o podwyżki
i ostrzega, że jeśli zakłady nie podniosą stawek,
irlandzka wieprzowina zniknie ze stołów.

Ośrodek w Cork będzie analizować produkty Apple
dla całej Europy
Nowy ośrodek inżynieryjny i testowy w Cork –
pierwszy tego rodzaju w Europie – będzie testował i analizował produkty Apple dla całej Europy.
Jak informuje irlandzka Agencja Rozwoju
Przemysłu (IDA Ireland), Apple zainwestowa-

ło dziesiątki milionów euro w przekształcenie
dawnego magazynu, nabytego przez firmę
w 2020 r., w nowoczesny obiekt. Oryginalna
struktura obiektu została zachowana, ale budynek został całkowicie przeprojektowany. Zespół
składający się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników będzie korzystał na miejscu z najnowocześniejszego sprzętu, w tym
tomografów komputerowych i mikroskopów
elektronowych, które posłużą do testowania
i analizowania produktów – czytamy w komunikacie IDA. IDA przypomina, że w Cork aktywnie
działa też oddział Apple zajmujący się rozwojem sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego (AIML). Odkąd powołano zespół pod koniec
2019 r., rozrósł się już do ponad 680 osób.

KRÓTKO

Dziecko zmarło na zapalenie wątroby
HSE potwierdziło, że jeden z przypadków zapalenia wątroby zakończył się śmiercią dziecka.
Już w kwietniu informowano o zidentyfikowanych 6 przypadkach choroby dzieci w wieku od
1 do 12 lat.
W żadnym z przypadków nie wykryto powszechnych wirusów powodujących zapalenie

wątroby. W sprawie przypadku śmiertelnego
prowadzone jest dochodzenie. Według jednej
z hipotez przyczyną śmierci jest adenowirus,
często powodujący choroby u dzieci. Europejskie
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podało, że na całym świecie odnotowano 450 przypadków wirusowego zapalenia wątroby u dzieci.

Prezydent Irlandii: Zmniejszenie cenzury na Twitterze
to niebezpieczny narcyzm Elona Muska

Prezydent Irlandii Michael D. Higgins powiedział, że poluźnienie cenzury na Twitterze po
przejęciu władzy przez Elona Muska będzie
„niesamowitym i niebezpiecznym narcyzmem”.
Czy to wielki sukces, że multimiliarder będzie decydował teraz, co jest właściwą dla ludzi
formą prowadzenia dyskursu? Myślę, że trudno
opisać to jako coś innego niż przejaw niesamo-

witego i niebezpiecznego narcyzmu – powiedział Higgins podczas szczytu klimatycznego
na Dublin City University. Higgins obawiał się
wymienić Muska z nazwiska i podczas swojego
wystąpienia ani razu nie wskazał go wprost.
Po tym, jak zarząd Twittera zaakceptował jego
ofertę, Musk napisał na Twitterze: „Mam nadzieję, że nawet moi najgorsi krytycy pozostaną na Twitterze, ponieważ to właśnie oznacza
wolność słowa”. To zaproszenie zdaje się jednak nie docierać do niektórych środowisk, które starają się kierować narracją przedstawianą
w mediach i zamiast dyskusji chcą serwować
informacje i opinie zweryfikowane przez cenzorów. Po stronie krytyków stoją inni miliarderzy
jak Bill Gates, organizacje lewicowe, a nawet
przedstawiciele rządów. Bill Gates uważa, że
cenzura jest konieczna, a działania Elona Muska jedynie pogorszą sytuację na Twitterze.
Podczas konferencji „Wall Street Journal” CEO
Summit współzałożyciel Microsoftu zakwestionował plan Muska wobec zmian w moderacji
i samego Twittera. W zeszłym tygodniu 26
organizacji podpisało list adresowany do czołowych marek z prośbą o bojkot Twittera, jeśli
Musk usunie obecne zasady moderacji treści.
Wśród tych grup są Media Matters for America,
Black Lives Matter Global Network Foundation
i Women’s March.

Bezpłatny urlop na opiekę nad członkiem rodziny
Nowelizacja ustawy o równowadze życia zawodowego, która zostanie przedłożona w najbliższych tygodniach ma za zadanie zapewnić bezpłatne urlopy na opiekę nad członkami rodziny.
Jak pisze „The Independent”, zmiany dotyczą prawa do bezpłatnego urlopu przysługującego każdemu pracownikowi, który potrzebuje zaopiekować się członkiem rodziny. Obecnie
pracownicy, którzy muszą zaopiekować się
dzieckiem lub krewnym, muszą powiadomić
o takim zamiarze pracodawcę z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, a pracodawca musi

odpowiedzieć na ten wniosek w ciągu 4 tygodni. Wśród propozycji jest m.in. wydłużenie
czasu, w którym matki karmiące piersią będą
pracować w krótszym wymiarze czasowym.
Mają one obecnie prawo do płatnego urlopu
przez jedną godzinę dziennie przez 26 tygodni
z uwagi na karmienie dziecka piersią. Mogłyby
z tego korzystać przez 104 tygodnie. Minister
proponuje również, aby kobiety, które zmieniły płeć, a następnie urodziły dziecko, miały
prawo do takiego samego urlopu na karmienie piersią.

W Irlandii Północnej wygrana zwolenników
zjednoczenia z Irlandią
Opowiadająca się za zjednoczeniem z Irlandią
partia Sinn Féin po raz pierwszy w historii wygrała wybory regionalne w Irlandii Północnej
z wynikiem 29 proc. głosów. Oznacza to, że jej
liderka Michelle O’Neill powinna przewodzić
lokalnemu rządowi.
Dotychczas rządząca Demokratyczna Partia
Unionistyczna (DUP) otrzymała jedynie 21,3
proc. głosów pierwszego wyboru. Trzecie miej-

sce zajął centrowy Sojusz z wynikiem 13,5 proc.
Frekwencja wyniosła 63,6 proc. Komentatorzy
zwracają uwagę na prawdopodobny bojkot
formowania nowego regionalnego rządu przez
DUP, co może utrudnić, a nawet uniemożliwić
Sinn Féin objęcie władzy. DUP opowiada się za
pozostawieniem obecnej unii z Wielką Brytanią, podczas gdy Sinn Féin chce połączenia Irlandii Północnej z Irlandią.

Obniżony podatek VAT w branży turystyczno
‑gastronomicznej przedłużony
Branże turystyczno-gastronomiczna i rozrywkowa mogą spodziewać się przedłużenia 9 proc.
stawki VAT na kolejne pół roku, tj. do lutego
przyszłego roku.
Koszt przedłużenia podatku dla państwa
wynosi 250 mln euro. Niższa stawka podatku obowiązuje na te same towary i usługi jak
wcześniej. Zdaniem rządu przyniesie to so-

lidne wsparcie dla tych sektorów, zwłaszcza
w miesiącach zimowych. Po raz pierwszy taka
stawka była wprowadzana w budżecie pod
koniec 2021 r. i systematycznie jest przedłużana. Według wstępnych komunikatów od
marca 2023 r. stawka VAT w tych sektorach
wróci jednak do poprzedniej wielkości, czyli
13,5 proc.

Cele klimatyczne mogą zrujnować rolnictwo
w Irlandii Północnej
Pierwsza ustawa klimatyczna rządu Irlandii
Północnej będzie wymagać od sektora rolnego
osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla
netto do 2050 r. Według analizy przeprowadzonej przez gazetę „The Guardian”, kraj ten będzie
musiał pozbyć się ponad miliona owiec i bydła,
aby „osiągnąć cele w zakresie emisji i działań
na rzecz klimatu”.
Zmniejszenie liczby zwierząt gospodarskich
na dużą skalę nastąpiło po uchwaleniu pierwszej w historii ustawy klimatycznej, wymagającej od sektora rolnego osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.
i zmniejszenia emisji metanu o prawie 50 proc.
w tym samym okresie. Jak czytamy w „The
Guardian”, ok. jedna trzecia emisji metanu pochodzi od zwierząt gospodarskich. Analiza przeprowadzona przez KPMG, zlecona m.in. Ulster
Farmers’ Union (UFU), szacuje, że aby Irlandia
Północna mogła spełnić nowe cele klimatyczne, musiałoby zniknąć ponad 500 tys. sztuk
bydła i ok. 700 tys. owiec. Oddzielna analiza
przeprowadzona przez doradców ds. klimatu
w Wielkiej Brytanii sugeruje, że do 2035 r. liczba kurczaków również musiałaby zostać zmniejszona o 5 mln. Sektory trzody chlewnej i drobiu
w Irlandii Północnej odnotowały szybki wzrost
w ciągu ostatniej dekady. Irlandia Północna od
kilku lat jest jedyną zdecentralizowaną administracją, która nie ma specjalnych przepisów
dotyczących klimatu i celów redukcji emisji.
Przemysł rolno-spożywczy regionu i powiązane
z nim grupy rolnicze od dawna wyrażają oba-

wy dotyczące spodziewanego wpływu redukcji
emisji. „The Guardian” informuje, że rolnictwo
odpowiada za ok. 27 proc. emisji gazów cieplarnianych w Irlandii Północnej, przy czym zdecydowana większość pochodzi z hodowli. Jej silnie zorientowany na eksport przemysł mięsny
zaopatruje głównie Wielką Brytanię, ale eksportuje również do Chin i Ameryki Północnej.

Unioniści grożą, że zablokują utworzenie rządu
Irlandii Północnej
Największa probrytyjska, protestancka partia
w Irlandii Północnej zagroziła, że nie wejdzie
do nowego rządu, jeżeli jej zastrzeżenia co do
protokołu północnoirlandzkiego, regulującego
sytuację graniczną między Irlandią i Irlandią
Północną po brexicie, nie zostaną uwzględnione.
Demokratyczna Partia Unionistów (DUP)
w ostatnich wyborach zdobyła drugi wynik. Po
raz pierwszy w historii zwyciężyła partia republikańska Sinn Féin. Bez udziału DUP rząd nie
może powstać, bo zgodnie z porozumieniem
wielkopiątkowym, które kończyło konflikt w Irlandii Północnej, muszą go wspólnie tworzyć
największe ugrupowanie unionistyczne (probrytyjskie) i republikańskie. W czwartkowych
wyborach do Zgromadzenia Irlandii Północnej
po raz pierwszy w historii wygrała republikańska partia Sinn Féin, której celem jest zjedno-
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czenie Irlandii. To oznacza, że reprezentująca to
ugrupowanie Michelle O’Neill zostanie pierwszą minister (premierem) Irlandii Północnej –
jeśli rząd powstanie. Protokół północnoirlandzki jest częścią umowy o warunkach brexitu,
a stworzono go, aby utrzymać otwartą granicę
między Irlandią Północną i Irlandią, gdyż jej
brak uznano za warunek niezbędny do kontynuowania procesu pokojowego w brytyjskiej prowincji. W tym celu Irlandia Północna pozostała
w unijnym jednolitym rynku w zakresie obrotu
towarami. To jednak oznacza, że równocześnie
powstała faktyczna granica celna między Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa. To z kolei powoduje zakłócenia
w dostawach towarów do Irlandii Północnej,
a według północnoirlandzkich unionistów protokół podważa także status prowincji jako części składowej Zjednoczonego Królestwa.
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C

zerwiec każdego roku to dwie ważne dla mnie daty: rocznica wyjazdu
do Irlandii i założenia własnego bloga. Osiemnaście lat temu dotarłem
na Zieloną Wyspę i tyle samo czasu
prowadzę tę swoją autorską stronkę w internecie. Jest to, o ile wiem, najstarszy ciągle
aktywny polonijny blog w Irlandii, więc pozwólcie Państwo na odrobinę prywaty w tym
felietonie i podzielenie się własnymi przemyśleniami w kwestii blogów i blogowania.
Zacznę niemal od końca: blogowanie powoli
odchodzi do lamusa, chociaż na Zielonej Wyspie co najmniej kilkanaście osób nadal rozwija swoje osobiste strony tego rodzaju. Nie
chcę wymieniać jednych z obawy przed pominięciem drugich, ale ciągle jest co poczytać,
chociaż każdego roku ubywa aktywnych w sieci
blogerów. Kiedyś blogi były bardzo popularną
formą własnej ekspresji w internecie, prowadziło je wielu ludzi – od polityków po celebrytów,
znanych tylko z tego, że byli znani. Kilka większych polskich portali internetowych udostępniało własne autorskie platformy do prowadzenia takich osobistych stron. Ba, organizowane
były konkursy na różnego rodzaju „blogi roku”
z wręczaniem nagród na uroczystych galach.
Nie było jeszcze social mediów, więc często
blogi stawały się ich namiastką, pozwalającą
stworzyć pewną społeczność zgromadzoną
przy tego typu stronach. Jeżeli twórca poruszał ciekawe tematy lub sam był interesującym
człowiekiem, mógł liczyć na dziesiątki tysięcy
odbiorców. To oczywiście nie mój przypadek,
ja jestem zdecydowanie nieciekawą personą,
w dodatku (z czym z pewnością zgodzą się moi
oponenci) kompletnie pozbawioną jakiegokolwiek talentu, z czego doskonale sobie zdaję
sprawę. No cóż, może i nie umiem prowadzić
bloga, ale bardzo lubię to robić i z Bożą pomocą robię to, jak wspomniałem, nieprzerwanie
przez 18 lat pobytu w Irlandii.
Początki blogowania w Irlandii nie należały
do najłatwiejszych, przynajmniej dla mnie. Zacząłem pisać praktycznie od razu, tj. w czerwcu
2004 r., dwa tygodnie po przyjeździe na Zieloną
Wyspę. Komputera jeszcze nie miałem, o internecie nie wspominając. Pisać trzeba było
z kafejek internetowych, które kiedyś mieściły
się niemal na każdej ulicy, podczas gdy teraz
jest ich może kilka w mieście. Stały internet
w domu miałem dopiero w połowie 2006 r., a
i tak musiałem czekać kilka miesięcy na jego założenie. Wcześniej kupiłem używany komputer
stacjonarny. Dopiero kilka lat później ceny laptopów poszybowały gwałtownie w dół. Teraz
każdy używa właśnie laptopa jako domowego
komputera, a internet można mieć w domu
praktycznie natychmiast, od biedy udostępniając go z własnego telefonu. Limity? A co
to takiego? No właśnie teraz to już nic, ale
w 2006 r. mój dostawca domowego internetu
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Spieszmy się czytać
blogi, tak szybko
znikają

oferował, uwaga!, 10 gigabajtów na miesiąc,
co było bardzo dobrą ofertą. Tak dla porównania skali: mojego bloga zacząłem prowadzić na
platformie Onetu, który to oferował na to aż...
7 megabajtów. Teraz często jedno zdjęcie z komórki może ważyć więcej. Jedno zdjęcie teraz,
cały blog kiedyś. Jeżeli ktoś tylko pisał, to jeszcze pół biedy – tekst „waży” naprawdę niewiele, ale jeżeli chciałoby się dołączyć zdjęcia, to
miejsce kończyło się bardzo szybko. Co wtedy?
Ludzie po prostu często zakładali kolejne blogi,
numerując je: 1, 2, 3 itp.
Przez te lata opublikowałem 4 tys. notek
i kilka razy więcej zdjęć. Gdyby przełożyć to na
skalę analogową, to co roku średnio zapisuję
naprawdę sporych rozmiarów książkę. Wychodzi więc, że pisząc przez te 18 lat, zapełniłem
średnich rozmiarów półkę. To oczywiście bardzo pobieżne i skromne wyliczenia, a jeżeli się
pomyliłem, to raczej zaniżając moje „pisarskie”
wyczyny. Sam zacząłem jeszcze w połowie
2004 r., ale wysyp polskich blogów na Zielonej
Wyspie rozpoczął się w 2005 r. i potrwał mniej
więcej do 2008 r. Później stopniowo właśnie powstające social media zagospodarowały tę niszę. Coraz więcej blogów albo znika z sieci, albo
„straszy” jak opuszczony dom z oknami zabitymi dyktą w postaci ostatnich wpisów sprzed
7–8 lat. Szkoda, bo część z nich była naprawdę
wyjątkowa, z niebanalną treścią i unikatowymi
zdjęciami. Można więc, parafrazując fragment
wiersza ks. Jana Twardowskiego, zawołać:
„spieszmy się czytać blogi, tak szybko znikają”.
Tyle z technicznych aspektów, ale były też
inne: szybko pojawili się „doradcy”, którzy nie
proszeni o rady udzielali mi ich dziesiątkami:
jak powinienem pisać bloga, o czym powinienem pisać, a co „mądrzejsze jest nie wspo-
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minać o tem”, a najlepiej, żebym w ogóle go
skasował. Teraz coś takiego jest nie do pomyślenia, wtedy było na porządku dziennym i chyba każdy, kto ma kilkunastoletni blogerski staż,
też się z tym spotkał. Kiedyś trzeba było dodatkowo się autocenzurować, bo wataha nieproszonych komentatorów tylko czekała nawet na
jakąś błahą literówkę, a jak już taka trafiła się
w tłumaczeniu, to niektórzy wręcz dostawali
spazmów. Najgorzej było, gdy Onet, na którego platformie początkowo prowadziłem bloga,
promował na swojej głównej stronie ten czy
inny mój wpis: wtedy zalew hejtu był niesamowity. Nie wiem doprawdy skąd się tacy ludzie
brali. Teraz, pomijając już zmianę blogowej
platformy, twórcy dostają narzędzia pozwalające bezwzględnie to eliminować, dzięki czemu
nawet się nie zobaczy komentarzy z określonymi słowami czy od określonych osób, podczas
gdy kiedyś trzeba było ręcznie wywalać komentarz za komentarzem. No cóż, ludzie, którzy
nie mają własnego życia, często żyją życiem
innych, ale to zna chyba każdy z nas.
Obecnie bezwzględnie rządzą social media,
robimy zdjęcie czy filmik i hop, na Facebooka,
Instagrama czy Twittera. Pisać już nikomu się
specjalnie nie chce, tym bardziej że i na czytanie coraz więcej osób „nie ma czasu”. Co prawda mówi się, że jedno zdjęcie jest warte więcej
niż tysiąc słów i do pewnego stopnia jest to
prawdą, jednak trzeba mieć świadomość, że żyjemy w czasach medialnego szumu i dezinformacji, co dotyczy również fotografii. Widzieliśmy już nieraz, jak się inscenizuje zdjęcia, które
później mają „wstrząsnąć światem”, ale i instagramowy fotoświat również często ma niewiele
wspólnego z rzeczywistością. Czy to znaczy, że
social media to zło? W żadnym wypadku, to na-

rzędzie jak młotek czy nóż, możesz z ich pomocą zrobić wiele wspaniałych rzeczy, ale możesz
też wyrządzić sobie i komuś krzywdę. Alkohol
też jest przecież dla ludzi, tyle że dla ludzi inteligentnych, którzy wiedzą kiedy, gdzie, z kim
i ile. Jeżeli masz problem z którąś z tych rzeczy,
to znaczy, że po prostu nie jest to dla Ciebie.
Czy warto w dzisiejszych czasach pisać i czytać blogi? Na pewno warto jest czytać treści
tworzone przez ludzi z pasją, a jeszcze lepiej
jest mieć jakiekolwiek zainteresowania i samemu o tym pisać. Nie chcę powtarzać banałów,
ale wiadomo od dawna, że pisanie i czytanie
rozwija człowieka, stymuluje pracę mózgu, pobudza wyobraźnię, poprawia pamięć, a nawet
zachęca do uczestnictwa w życiu społecznym.
Jest też pewna przewaga w prowadzeniu własnego bloga nad stroną w tych czy innych social mediach: jeżeli tworzymy własne treści,
nawet jeżeli są to tylko przepisy kulinarne czy
relacje z wakacji, warto pomyśleć o zabezpieczeniu tej swojej choćby i niewielkiej twórczości. W czasach social mediów byle polskojęzyczny chłoptaś zatrudniony w siedzibie Facebooka
w Dublinie może jednym kliknięciem wysłać naszą pieczołowicie i przez lata tworzoną stronę
po prostu w niebyt. Znam wielu ludzi, którym
Facebook, wbrew własnemu regulaminowi,
usunął strony i zablokował prywatne konta,
ale nie znam nikogo, komu by zablokowano
i zdjęto z sieci bloga. To nie znaczy oczywiście,
że takie rzeczy się nie zdarzały i zawsze jest to
technicznie możliwe, ale jednak zdecydowanie
trudniejsze. W dodatku gdy prowadzimy bloga pod własną domeną, na specjalnie do tego
przeznaczonym miejscu (odpowiednio zabezpieczonym) i oczywiście nie łamiemy prawa, to
poza atakiem hakerskim jest to mało prawdopodobne. Dodatkowo przy regularnie robionej
kopii nawet taki mało prawdopodobny atak nie
wyrządzi większych szkód. Tymczasem na Facebooku czy należącym do niego Instagramie
wystarczy kaprys zatrudnionego tam osobnika.
Pamiętamy chyba jeszcze przypadek Donalda
Trumpa, któremu skasowano konta społecznościowe, gdy ciągle był jeszcze prezydentem
Stanów Zjednoczonych, czyli teoretycznie człowiekiem posiadającym największą władzę na
świecie. Mogli skasować jemu, mogą skasować
i Tobie.
Z ciekawostek: od 2004 r. jest obchodzony
nieformalny Dzień Blogów, przypada na 31
sierpnia. Mam nadzieję, że do tego czasu na
Zielonej Wyspie pojawi się przynajmniej kilku
nowych blogerów o świeżym spojrzeniu i lekkim piórze, którzy będą stanowili niejaką przeciwwagę do mainstreamowych mediów, czego
Państwu i sobie życzę.
!

NAZWA
PRZYBORNIK
DZIAŁU

Objaśnienie
Prawa Pracy

Jesteś na zasiłku
i chcesz założyć
własną firmę?
Masz taką
możliwość

Podjęcie zatrudnienia
W ciągu 5 dni od podjęcia pracy wszyscy pracownicy muszą otrzymać oświadczenie na
piśmie zawierające następujące podstawowe
warunki pracy:
pełne nazwisko pracownika i pracodawcy,
adres ubezpieczonego,
oczekiwany czas umowy (w przypadku umowy tymczasowej) lub daty końcowej (jeśli
umowa jest na czas określony),
stawka lub sposób wyliczania płacy pracownika,
liczba godzin, które pracodawca wymaga,
aby pracownik wypracował, w granicach
rozsądku, w normalnym dniu pracy oraz
normalnym tygodniu pracy.
Bierze się także pod uwagę pełne oświadczenie na piśmie warunków pracy, które podać należy w ciągu 2 miesięcy od podjęcia pracy.

Urlop ojcowski
Dwutygodniowy urlop ojcowski dostępny jest
dla stosownego rodzica w ciągu 26 tygodni od
narodzin dziecka. Wypłata świadczenia ojcowskiego dostępna jest dla uprawnionych rodziców ze strony Wydziału ds. Pracy oraz Opieki
Społecznej.

••
•
•
•

Krajowa płaca minimalna
Zgodnie z ustawą o pracy (postanowienia różne) z roku 2019 płace dla pracowników poniżej
oraz powyżej 18. roku życia zostały uproszczone
i bazować będą jedynie na wieku.
Stawki dla stażystów zostały zniesione.
Płaca minimalna obliczana jest jako trzykrotność krajowego minimalnego wynagrodzenia godzinnego lub trzykrotność minimalnej
stawki godzinnej, jak podano w ustawie o zasadach zatrudnienia (jeżeli dotyczy danego sektora i na tyle, na ile obowiązuje).
Obowiązujące już metody płatności (przynajmniej 25% godzin umownych lub 15 godzin)
obowiązywać będą nadal.
Postanowienia dotyczące pracy zmianowej
Pracownicy, których umowy o pracę lub oświadczenia warunków pracy nie odzwierciedlają
rzeczywistych godzin wykonywanej przez nich
stałej pracy, mają prawo zażądać umieszczenia
na zmianie, która lepiej odzwierciedla godziny,
w których pracowali przez okres 12 miesięcy.
Urlop i poświadczone zwolnienia lekarskie
Od pierwszego dnia pracy pracownikom „zbierają się” dni urlopu, nawet jeśli korzystają oni

Urlop rodzicielski
Maksymalny okres urlopu wychowawczego
zwiększony został od 18 do 22 tygodni, począwszy od 1 września 2019 r., oraz ponownie, do 26
tygodni, począwszy od 1 września 2020 r.
Urlop wychowawczy dostępny jest teraz dla
rodziców dziecka w wieku 8 do 12 lat. Granica
urlopu wychowawczego nie ulega zmianie i pozostaje dostępna dla rodziców dzieci niepełnosprawnych aż do wieku 16 lat.

ze zwolnienia lekarskiego – i niezależnie od
tego, czy pracują w pełnym czy niepełnym wymiarze. Jeśli pracownik jest na poświadczonym
zwolnieniu lekarskim pod koniec roku urlopowego, roczny urlop, który mu przysługuje, a
z którego nie skorzystał, przechodzi na następne 15 miesięcy.
Urlop macierzyński i spowodowany
przedwczesnym porodem
Matki dzieci urodzonych ponad 2 tygodnie
przed oczekiwanym terminem mają prawo
wydłużyć urlop macierzyński o różnicę między
datą urodzenia a datą, kiedy urlop macierzyński miał się rozpocząć. Zazwyczaj urlop macierzyński rozpoczyna się nie później niż 2 tygodnie przed terminem.

Zwolnienie chorobowe
Rząd zatwierdził projekt ustawy o zwolnieniu chorobowym 2022. Projekt ustawowego
systemu zasiłków chorobowych wprowadzi
płatne zwolnienie chorobowe do 3 dni chorobowych rocznie. Planuje się, że czas ten wzrośnie do 5 dni w 2024 r., 7 dni w 2025 r. i 10
dni w 2026 r.
Stawka wynagrodzenia za ustawowe zwolnienie chorobowe w wysokości 70% normalnego wynagrodzenia płatna jest przez pracodawcę (maksymalnie 110 euro dziennie).
Aby mieć prawo do płatnego zwolnienia
chorobowego w ramach nowego systemu,
musisz przepracować dla swojego pracodawcy
co najmniej 13 tygodni. Będziesz także musiał
mieć zaświadczenie od lekarza ogólnego, że jesteś niezdolny do pracy.
Prawo do zasiłku chorobowego dla pracowników rozpoczyna się z chwilą wejścia w życie
ustawy. Oczekuje się tego wkrótce.
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony workplacerelations.ie lub do kontaktu telefonicznego z biurem informacji pod numerem 0818 800 90. !
Śledź nas na Twitterze @WRC_ie

Osoby pobierające świadczenia socjalne mogą otrzymać specjalny zasiłek
Back To Work Enterprise Allowance na
uruchomienie swojej działalności w Irlandii i pobierać go aż przez 2 lata.
Biuro Księgowe D&M Services pomoże
Ci w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów:
• przygotujemy biznesplan
• sporządzimy wniosek o zasiłek
• pomożemy w uzyskaniu dotacji nawet do €2,500
Dzięki naszej pomocy przejdziesz
z sukcesem całą procedurę wnioskowania i ruszysz z własnym biznesem.
Pozyskane fundusze możesz wydać
m.in. na:
• założenie firmowej strony www
• maszyny i urządzenia
• artykuły biurowe i narzędzia
• reklamę i marketing firmy
• koszty księgowe i wiele innych
Sprawdź szczegóły oferty i wystartuj
z własną firmą – lepszego momentu
nie będzie.
Dublin:
Unit 26
Park West Enterprise Centre
Nangor Road
Dublin 12
Cork:
33/34 Cook Street
2 piętro
Cork
Zobacz szczegółowe informacje
na stronie www.dmksiegowosc.eu
i skorzystaj z dziesięcioletniego
doświadczenia naszego biura.

Zeskanuj Employment Summary i wyślij na firma113@gmail.com

ROZLICZENIA PODATKU Z ZATRUDNIENIA

Cork 33/34
Cook Street Cork
TEL./FAX 021 42 48 760

D&M Services Unit 26,
Park West Enterprise Centre
Nangor Road, Dublin 12, D12 N2X6

E-mail: rma113@gmail.com

016 12 06 20 E-mail: rmadublin@gmail.com
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CZYTELNIA
Najgorszy dom
Autor: Majcher Magdalena

mówią o prawie do dobrego życia dla wszystkich. Oni już wiedzą, że dla każdego człowieka
oznacza to coś innego. I że każdy z nas może
być ich sojusznikiem lub sojuszniczką. Trzeba
tylko uzbroić się w wiedzę i... empatię. I temu
służy ta książka.
Czerwona ziemia
Autor: Meller Marcin

Znane i kochane dziecko
polskiej komedii
scenicznej – Abelard Giza
wystąpi w Irlandii

A

belard Giza jest jedną z najjaśniejszych
gwiazd polskiego stand-upu. Jego występy to wysoki standard, który mało
kto jest w stanie osiągnąć.
Nowy książka Magdaleny Majcher, autorki m.in. bestsellerowych „Małych zbrodni”
i „Mocnej więzi”!
„Najgorszy dom” to pełna emocji powieść
obyczajowo-kryminalna, w której kluczem do
rozwiązania zagadki będą rodzinne tajemnice.
Prywatna detektyw Łucja Buchta jedzie do
rodzinnego Namysłowa, żeby pomóc w poszukiwaniach zaginionej siostry. Nastolatka znikała już wcześniej, dlatego policja nie traktuje
sprawy z należytą powagą. Łucja od początku
wyczuwa, że nie wszyscy są z nią szczerzy,
i szybko nabiera pewności, że tym razem wydarzyło się coś złego.
Przeciwnikiem Łucji w dotarciu do prawdy
staną się jej trudny charakter i problemy w relacjach międzyludzkich. Jednak przede wszystkim będzie musiała zmierzyć się z panicznym
lękiem, który wywołuje u niej sama myśl o powrocie do rodzinnego domu. Ale chociaż strach
będzie jej głównym doradcą, zrobi wszystko,
żeby odkryć, co tak naprawdę przydarzyło się
Karolinie.
Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze
Autor: Suchecka Justyna

Ekscytujący, wzruszający i niesamowicie autentyczny. „Czerwona ziemia”, thrillerowy debiut
Marcina Mellera, zaskoczy wszystkich.
Rok 1996. Wiktor Tilszer, młody dziennikarz, przemierza Afrykę wzdłuż i wszerz, przeżywając prawdopodobnie najpiękniejszą i jednocześnie najbardziej ryzykowną przygodę
swojego życia.
Rok 2020. Marcin Tilszer, syn uznanego reportera, rusza śladami ojca do Ugandy, jednak
nigdy nie dociera do Gulu, z którego 25 lat
wcześniej jego ojciec ledwo uszedł z życiem.
Wiktor musi porzucić dziennikarskie śledztwo, nad którym pracuje jego redakcja, i ruszyć
na poszukiwania syna. A w Afryce to, co niemożliwe okazuje się prawdopodobne, a czasem
nawet pewne, tropy prowadzą donikąd, zaś
podjęte przed laty decyzje niosą za sobą nieoczekiwane konsekwencje.
Trzymająca w napięciu aż do ostatniej strony, nieodkładalna powieść sensacyjna o ojcowskiej miłości, błędach przeszłości i ich konsekwencjach. Ależ to się czyta! Przygotujcie się
na największą przygodę tego roku.

Już w czerwcu zobaczymy Gizę na żywo z nowym programem pt. „Zaodrze”.
Czego tym razem możemy się spodziewać od
mistrza polskiego stand-upu?
Z pewnością będzie – jak zwykle – bez filtrów! Na scenie gościnnie wystąpią Jakub Śliwiński oraz Janusz Pietruszka.

Abelard Giza wielokrotnie podkreślał, że
w swoim stand-upie nie chce jedynie wywoływać śmiechu poprzez żartowanie z przyziemnych spraw. W każdym z dotychczasowym
materiałów poruszał także społecznie zaangażowane tematy, nie bał się mówić o polityce
i żartować z kontrowersji. Nie inaczej będzie
w programie Zaodrze.
Zapraszamy serdecznie
www.koncerty.ie

Kto zabił mamusię?
Autor: Starosta Małgorzata

To nie jest poradnik. Rozmówcy i rozmówczynie
Sucheckiej dzielą się swoimi doświadczeniami
z czytelniczkami i czytelnikami, by pokazać
m.in. jak radzić sobie z kryzysami i stresem,
gdzie szukać pomocy i jak udzielać jej innym.
Bo pierwszej pomocy psychologicznej powinno się uczyć tak, jak pierwszej pomocy przedmedycznej. Bohaterowie książki Sucheckiej
opowiadają, dlaczego nie mówić innym, że
„wszystko będzie dobrze” czy przekonywać,
że „inni mają jeszcze gorzej”. Tłumaczą, co dobrego mogą dać nam nuda i cyberhigiena, jak
budować dobrą atmosferę w szkole i pozytywną samoocenę. Opowiadają, czym zajmuje się
pedagog, psycholog i psychiatra.
Przede wszystkim to książka, która wzmacnia i daje nadzieje. Która pokazuje, że wiedza
z zakresu zdrowia psychicznego jest podstawą
dbania o siebie. Również wtedy, gdy nic złego
nas nie spotyka i jesteśmy zdrowi. Rozmówczynie i rozmówcy Justyny Sucheckiej najczęściej
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Podobno dobra teściowa to była teściowa. Ale
czy na pewno?
Kto zabił mamusię to klasyczna komedia kryminalna nawiązująca w formie do książek Joanny Chmielewskiej. Główna bohaterka zostaje
wplątana w sprawę zabójstwa byłej teściowej,
z którą nie miała kontaktu od dwudziestu lat.
Tymczasem zamordowana kobieta zostawiła
dla Małgoni list, a w nim liczne zagadki, których rozwikłanie doprowadzi do znalezienia
mordercy, a przy okazji rozwiązania tajemniczej
sprawy sprzed wielu lat.
Początkowo pisana wraz z czytelnikami na
Facebooku jako powieść w odcinkach do Państwa rąk trafia publikacja, z której część dochodu zostanie przekazana na rzecz fundacji humanitarnych wspomagających Ukrainę.
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Polska Noc Kabaretowa

N

adciąga legendarna Polska Noc Kabaretowa 2022. Wyjątkowa edycja największej kabaretowej trasy dociera do Irlandii. Tematy, jakich jeszcze nie poruszaliśmy i
śmiech, który zostanie z Wami na długo!
Tym razem na tapetę bierzemy... Twoje miasto!
Sprawdzimy, co u Was słychać, skomentujemy
aktualne afery, lokalne sukcesy i porażki, nie
oszczędzimy rządzących, ale i zwykłych mieszkańców – tak, tak – także tych na emigracji.
Zobacz swoje miasto oczami kabaretów.
Zapraszamy na premierowe skecze w wyko-

naniu śmietanki polskiego kabaretu. Polska
Noc Kabaretowa 2022 - uratujemy Twoje
miasto.
Prowadzeniem Polskiej Nocy Kabaretowej
2022 zajmie się Bartosz Klauzinski z Kabaretu
K2. Wystąpią: Kabaret Skeczów Męczących,
Kabaret Nowaki, Kabaret K2, Kabaret Młodych
Panów, Szymon Łątkowski oraz niezastąpione
Dziennikarki Zaangażowane.
Zapraszamy 24 listopada do teatru Helix w
Dublinie
Bilety na www.koncerty.ie
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Samotne Barany powinny mieć oczy szeroko
otwarte. Ciekawe wydarzenia czekają na ciebie
i nie chcesz ich przegapić. Będziesz bawił się dobrze podczas wielu ciepłych wieczorów pełnych flirtu lub
słodkich chwil. Barany w związkach powinny znaleźć czas
dla bliskiej osoby, bo im bliżej lipca, tym bardziej przyjaciołom i krewnym będzie zależeć na twoim towarzystwie.
W pracy masz duże szanse na awans, i nowe, ważne zadania, dzięki którym już jesienią osiągniesz sukces.

Byk (20.04–22.05)



Koniec nudy i stagnacji. Będziesz miał mnóstwo
optymizmu, a twoja pozytywna aura dobrze
wpłynie na całe otoczenie. Samotne Byki wreszcie rozprawią się z przeszłością i popatrzą z optymizmem
w przyszłość. Byki w stałych związkach będą musiały poradzić sobie z zazdrością partnera.W czerwcu warto pomyśleć
o przyszłości i rozejrzeć za ciekawymi kursami. Jeśli nie masz
jeszcze prawa jazdy, to dobry moment na rozpoczęcie kursu.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Rozwój osobisty i duchowe sprawy zaprzątną twoją uwagę. Sięgnij po lekturę, odpoczywaj i medytuj. Spokojne życie będzie w tym miesiącu najważniejsze. Pośmiejesz się ze starych dowcipów jakie opowiada
partner i rozczulisz się na widok waszych wspólnych zdjęć.
Samotne Bliźnięta niechętnie ruszą się z domu, a swoje miłosne marzenia będą trzymać w tajemnicy. W pracy uda ci
się zasłużyć na uznanie, będzie mniej kłótni i stresów.

Rak (22.06–22.07)



Słońce dodaje ci optymizmu i pokazuje, w jakim kierunku powinieneś podążać. Dlatego nie
martw się na zapas, tylko uwierz w siebie. Samotne Raki postanowią być praktyczne i samowystarczalne.
Dojdziesz nawet do wniosku, że lepiej mieć przyjaciół, niż
adoratorów. Na przekór twoim planom Wenus sprzyja nowym znajomościom. Raki w stałych związkach będą mogły
liczyć na swoją drugą połówkę.Czerwiec sprzyja zawodowym sukcesom, ale początek miesiąca może być nerwowy.

Lew (23.07–23.08)

Waga (23.09–22.10)





Miesiąc sprzyja zawodowym sukcesom. Będziesz
decydować o ważnych sprawach, wskazywać innym kierunek. Samotne Lwy będą zmienne w swoich zachciankach. Bądź wybredny i nie umawiaj się z byle
kim i byle gdzie. Jeśli wielbiciel jest nudny i skąpy, to nie
zasłużył na drugą szansę. Od bliskich ci ludzi domagaj się
emocjonalnego wsparcia.J eśli szukasz pracy, to teraz masz
szanse otrzymać ciekawsze propozycje.

Zapowiada się udany miesiąc. Przypomną sobie
o tobie przyjaciele i znajomi, których od dawna
nie widziałeś. Samotne Wagi będą miały powodzenie w miłości, warto dać sobie szansę na nowy związek.
Kilka miłosnych plotek wstrząśnie nudnym towarzyskim
życiem, a nawet przewróci do góry nogami twoje wyobrażenia o miłości. W czerwcu licz na większy zyski i nowe
finansowe perspektywy.

Panna (24.08–22.09)

Skorpion (23.10–21.11)





Planety szykują ci zmianę planów. Przyjadą niespodziewani goście, pojawią się bardzo sympatyczne
zaproszenia, a domownicy bez trudu namówią cię
na różne rozrywki. Samotne Panny rzucą się w wir towarzyskich atrakcji. Panny, które mają swoją drugą połowę,
będą w wyśmienitych humorach. Jeśli były między wami
nieporozumienia, to teraz uda się o nich zapomnieć. Jeśli
prowadzisz własną firmę, to pokonasz konkurencję i zarobisz więcej niż zwykle.

Czeka cię teraz więcej obowiązków. Poczujesz się
odpowiedzialny za innych ludzi. Słońce, Wenus
i Merkury w opozycji do twojego znaku zapowiadają miłosną rewolucję. Koniec z fochami, półsłówkami
i tajemniczymi minami. Samotne Skorpiony będą w dobrym humorze. Warto udać się na rekonesans w miejsce,
gdzie przebywa płeć przeciwna. Merkury zadba, abyś się
tak bardzo w swojej pracy nie nudził. Petenci będą uprzejmi, klienci weseli i czas w pracy szybko zleci.

Strzelec (22.11–21.12)



Przed tobą udany miesiąc. Będziesz przedsiębiorczy i pomysłowy, a dobra energia, jaką będziesz
roztaczał wokół siebie, zainspiruje wszystkich
do pozytywnych zmian. Samotne Strzelce nie będą zbyt
odważne i nie zgodzą się na randkę w ciemno. W stałych
związkach może powiać nudą. Nie czekaj aż będzie jeszcze
gorzej, tylko zrób się na bóstwo i zaproponuj coś specjalnego. W pracy będziesz musiał być lepiej zorganizowany
i bardziej skoncentrowany na swoich obowiązkach.

Koziorożec (22.12–19.01)



Miesiąc przyniesie ci niespodzianki. Będziesz
doradzać, pocieszać i wysłuchiwać zwierzeń. Odkryjesz prawdziwe oblicze niektórych znajomych.
Wenus sprzyja powodzeniu w miłości, ale na dobre będzie
ci sprzyjać dopiero w drugiej połowie czerwca. Samotne
Koziorożce w sklepie lub w podróży mogą poznać kogoś ciekawego. W pracy masz szansę pokonać konkurencję i udowodnić komuś ważnemu, że powinieneś awansować.

Wodnik (20.01–18.02)



Czeka cię więcej ważnych zadań, a nawet obowiązków. Pomożesz znajomym wyplątać się
z kłopotów, a w pracy uratujesz kilka beznadziejnych sytuacji. Nie wpędzaj się sam w zły humor, afirmuj zgodę i pielęgnuj miłość. Samotne Wodniki będą ostrożne i nie
dadzą się poderwać byle komu. Jeśli szukasz lepszej posady,
to w tym miesiącu warto popytać znajomych.

Ryby (19.02–20.03)


GŁODNEMU CHLEB NA MYŚLI.

Baran (21.03–20.04)

Zapowiada się miesiąc pełen towarzyskich atrakcji. Przypomną sobie o tobie przyjaciele i znajomi.
W miłości będzie gorąco! Słońce w sekstylu do
twojego znaku przypomni ci o niewykorzystanych szansach
i możliwościach. Zadzwonią dawni wielbiciele, a podczas
zakupów wpadniesz na kogoś z przeszłości. Samotne Ryby
mają duże szanse na stały związek od połowy miesiąca.
W finansach zdecydowana poprawa.

Uśmiechnij się :)

Proces sądowy:
– Jest pan oskarżony o to, że uderzył pan poszkodowanego dwa razy w twarz. Czy chce
pan coś dodać?
– Nie Wysoki Sądzie, to mu wystarczy.

Mąż z żoną są na zakupach.
Żona: Kochanie, patrz, jakie fajne buty znalazłam! Tylko zapomniałam portfela...
Mąż sięga po swój, żona już się cieszy.
– Ile te buty? – pyta. – 700.
Mąż daje jej 50 złotych i mówi:
– To weź taksówkę i jedź po portfel.
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Koniec neutralności
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
Polskie Radio SA
chris.waterford@gmail.com

S

zwecja i Finlandia zmierzają prostą
drogą do przystąpienia do NATO i pojawia się coraz więcej głosów, że to
samo powinna zrobić Irlandia. Zdaniem polityków, ale przede wszystkim specjalistów od obronności, w dzisiejszym
świecie irlandzka neutralność to farsa, którą
należy jak najszybciej zakończyć.

Tak naprawdę Irlandia nie jest neutralna ani
militarnie, ani politycznie. Zdecydowanie opowiada się po tej samej stronie, co większość
państw należących do Sojuszu. Co więcej, po
II wojnie światowej Irlandia wcale nie chciała
być neutralna militarnie. W roku 1949 irlandzki
rząd chciał wstąpić do NATO, aby pomóc chronić
„cywilizację chrześcijańską” przed wpływami
międzynarodowego komunizmu, jednak neutralność została niejako wymuszona z powodu
sporu o Irlandię Północną. Rząd w Dublinie
jednoznacznie określał Ulster jako część terytorium Irlandii zajmowaną przez Wielką Brytanię,
a konflikt w tej kwestii sprawił, że Irlandia nie
została jednym z państw-założycieli NATO.
W roku 1949 minister spraw zagranicznych
Sean MacBride w swoim wystąpieniu przed Parlamentem powiedział wyraźnie, że „Irlandia,
jako demokratyczny i kochający wolność naród,
pragnie odegrać w pełni swoją rolę w ochronie
i zachowaniu cywilizacji chrześcijańskiej oraz
demokratycznego stylu życia”. Dodał, że rząd
w Dublinie zgadza się z celami stawianymi NATO
i podkreślił, że Pakt Atlantycki ma być nowym
instrumentem współpracy międzynarodowej,
którego celem jest zachowanie demokratycznego stylu życia wśród narodów Północnego
Atlantyku. Popieramy Pakt Atlantycki i myślę,
że gdyby nie fakt, że część naszego kraju jest
niesłusznie okupowana przez Wielką Brytanię,
bylibyśmy w Pakcie Atlantyckim. Teoretycznie
jej cele, jej przeznaczenie są zgodne z naszymi
własnymi życzeniami i naszym własnym pragnieniem – dodał minister MacBride.
Słusznie zauważył, że żaden irlandzki rząd
nie uzyskałby poparcia większości dla sojuszu
wojskowego z krajem, który okupuje część Irlandii. Zauważył również, że włączenie się do NATO
stworzyłoby „trudność konstytucyjną”, bowiem
Pakt Atlantycki gwarantował (i gwarantuje do
dziś) integralność terytorialną narodów. Tym
samym przystąpienie Irlandii do NATO byłoby
sprzeniewierzeniem się swojej własnej konstytucji, w której zapisano, że terytorium kraju
obejmuje całą wyspę. Przeszkodę tę usnęło
porozumienie wielkopiątkowe z roku 1998 oraz
referendum, w którym mieszkańcy Irlandii zaakceptowali fakt, że Irlandia Północna pozostanie
częścią Zjednoczonego Królestwa do czasu przeprowadzenia referendów w sprawie jedności.
Neutralność to fikcja
Mimo zachowania oficjalnej neutralności
podczas zimniej wojny – i po jej zakończeniu –
Irlandia była zdecydowanie zaangażowana
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po stronie NATO. Również dziś jest wyraźnie
powiązana politycznie i militarnie z demokracjami zachodnimi zarówno formalnie, jak i nieformalnie. Jest państwem członkowskim UE
i krajem blisko zawiązanym z najważniejszymi
członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego –
Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Co
więcej, Irlandię łączą formalne militarne sojusze z niektórymi krajami NATO. Wielka Brytania
skutecznie zapewnia obronę przeciwlotniczą,
ostrzegając o zbliżaniu się obcych – najczęściej
rosyjskich – samolotów, a następnie przechwytuje je, wykorzystując do tego irlandzką przestrzeń powietrzną.
Przez całą zimną wojnę Irlandia była na różne sposoby ściśle powiązana dyplomatycznie
z USA i wszystkimi zachodnimi demokracjami. Powiązanie było tak silne, że w latach 60.
premier Sean Lemass wyraźnie potwierdził irlandzkie poparcie dla NATO. Określił Sojusz jako
„konieczny dla zachowania pokoju i ochrony
krajów Europy Zachodniej, w tym tego kraju”.
Nie jesteśmy członkami NATO, w pełni zgadzamy się z jego celami – stwierdził wtedy szef irlandzkiego rządu.
Zakończenie zimnej wojny nie zakończyło
wcale bliskich związków Irlandii z Sojuszem.
Tak jak była konsekwentnym politycznym zwolennikiem Zachodu i przeciwnikiem Związku
Radzieckiego, tak samo stanęła u boku NATO
w czasach nam bliższych. Nie była naprawdę
neutralna ani podczas wojnach w Zatoce Perskiej, ani podczas konfliktu w Afganistanie.
Nieustannie wspierała amerykańską armię,
udostępniając jej lotnisko w Shannon oraz wysyłając swoich żołnierzy na misje pokojowe kierowane przez NATO czy kraje unijne.
Warto przypomnieć, że Irlandia podpisała
formalną umowę o współpracy z NATO, natomiast nigdy nie rozważała nawet podobnej
umowy z Rosją czy Chinami. Irlandzki rząd konsekwentnie współpracuje tylko z jedną stroną
światowej geopolityki. Krótko mówiąc, Irlandia nie była i nie jest neutralna. Jest formalnie
i nieformalnie sprzymierzona z USA, Wielką
Brytanią i Unią Europejską. Co więcej, związana
jest unijną klauzulą wzajemnej obrony wprowadzoną w roku 2009. Przepis ten mówi jasno, że
kraje UE są zobowiązane do udzielenia pomocy
każdemu państwu członkowskiemu, który stał
się „ofiarą agresji zbrojnej na jego terytorium”.
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Rzeczywistość jest taka, że de facto Irlandia
jest ściśle powiązana z innymi państwami UE:
Unia finansuje obecnie także broń dla Ukrainy. Irlandia tymczasem współfinansuje UE.
Dlatego w oczach Rosji Irlandia jest również
wrogiem, bowiem płaci za broń, którą walczą
Ukraińcy.
W unijnej klauzuli bezpieczeństwa nie określono formalnej procedury pomocy i nie jest
wymagane, by pomoc miała charakter militarny. Jednak nie ma również zastrzeżenia, że nie
może być to pomoc zbrojna. Wiadomo jednak,

że Unia Europejska jako taka nie ma własnego
wojska, zatem w razie napaści na Irlandię z pomocą musiałyby przyjść armie innych krajów
członkowskich.
Czym to się zatem różni od formalnego
członkostwa w NATO, zapyta ktoś. Jednym jedynym, ale istotnym, szczegółem. Członkami UE
nie są ani Stany Zjednoczone, ani Wielka Brytania, a to właśnie te kraje są tak naprawdę gwarantami bezpieczeństwa w Europie i na świecie.
Członkostwo w NATO to dziś jedyny czynnik odstraszający Rosję przed inwazją na kraje
Europy Środkowej i Wschodniej. A przecież rosyjskie samoloty przelatywały już nie raz i nie
dwa w pobliżu północnych i zachodnich krańców Zielonej Wyspy. Rządzący na Kremlu nie
uszanują irlandzkiej neutralności. Wręcz przeciwnie, będzie to dla nich furtka, by naruszyć
irlandzką suwerenność.
Bo czym dziś jest neutralność Irlandii? Obecnie, w tych warunkach geopolitycznych to tylko wytwór zbiorowej wyobraźni. A realia XXI
wieku są trudne i nieubłagane. I nie ma w nich
miejsca na chowanie głowy w piasek.
Rosja zaatakowała suwerenne, demokratyczne państwo w Europie i popełnia tam niewyobrażalne okrucieństwa. Trzeba zrozumieć,
że Putin nie cofnie się przed atakiem na kolejne
suwerenne państwo, jeśli nie będzie się bał.
Zrozumiały to już Szwecja i Finlandia, a w ich
ślady powinna pójść jak najszybciej Irlandia. !

Wyposażone
lokale do wynajęcia - DUBLIN
Do wynajęcia dwa lokale w sąsiedztwie biura księgowego.
W RAMACH CZYNSZU OFERUJEMY:

l korzystanie na wyłączność z oddzielnego wyposażonego

pomieszczenia o pow. ok. 16 m² lub 20 m²

l korzystanie z części wspólnych (wyposażona kuchnia, łazienka)
l dostęp do Internetu (Wi-Fi)* oddzielny intercom i nielimitowany

dostęp do pomieszczenia biurowego i pomieszczeń wspólnych

l możliwość zawieszenia szyldu/tabliczki informacyjnej z nazwą

firmy na tablicy w środku budynku przy recepcji oraz tabliczki
informacyjnej na drzwiach do lokalu.
l Lokal w cenie €280 umeblowany, przystosowany jako pomieszczenie
biurowe
l Lokal w cenie €400 - możliwość przystosowania jako salon
kosmetyczny ( posiada prysznic i 2 oddzielne pomieszczenia)

Park West Enterprise Centre, Nangor Rd, Dublin 12
Kontakt: 0877 58 0939
firmadublin@gmail.com

WYBRAN W KONICZYNIE

W stulecie pierwszego wydania
ważnej powieści – Bloomsday
wchodzi w drugi wiek
TOMASZ WYBRANOWSKI

S

James Joyce to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej literatury. „To najbardziej dziwna osoba, którą dano było mi spotkać” – pisał w liście do przyjaciela Tomasz Mann,
autor „Czarodziejskiej góry” i „Doktora Faustusa”.
James Joyce to piewca Dublina, jego wielki miłośnik, ale zarazem i najzagorzalszy krytyk.
Aby poznać klimat utworów Joyce’a, nie wystarczy przeczytać „Dublińczyków”, „Portretu
artysty z czasów młodości” czy „Ulissesa”. Proza
Irlandczyka to labirynty symboli i odnośników
historyczno-obyczajowych i liczne nawiązania
i interpretacje do życia Dublińczyków przełomu
XIX i XX w. Joyce kochał i nienawidził Dublina.
Tymi samymi uczuciami darzył także swoją ojczyznę, którą często na kartach swoich utworów
(wykorzystując podobieństwo brzmieniowe –
onomatopeiczne) nazywał „Errorland” zamiast
„Ireland”. Joyce jako miłośnik Irlandii i jednocześnie jej najzagorzalszy krytyk, piętnował obskurantyzm, brak logicznego myślenia i rozliczne
przywary rodaków, w szczególności alkoholizm.
Śledząc jego biografię, nasuwa się refleksja,
że był to człowiek, którym targały dwa dajmoniony, duchy sprawcze dobra i zła, smutku i radości, osamotnienia wewnętrznego i wielkiej
witalności, wreszcie głodu życia i pustelniczego zasklepienia. Krytycy i badacze literatury do
tej pory nie są zgodni w ocenie jego twórczości.
Mann, Eliot, Seldes chwalili go za odwagę, bezkompromisowość, nową prawdę psychologiczną i artystyczną, wreszcie za śmiałe łamanie
utartych konwencji narracyjnych. Przeciwnicy
poetyki autora „Ulissesa” ganili go za chaotyczność narracyjną i ... pornografię.
Nowa jakość literacka
Musimy jednak mieć świadomość, że ze spuścizny literackiej tego krnąbrnego syna Dublina
czerpali jak z ożywczego strumienia Wiliam
Faulkner, Thomas Stern Eliot, Virginia Woolf
czy Samuel Beckett (inny wybitny Irlandczyk,
który podczas paryskiego epizodu Joyce’a pełnił
funkcję jego sekretarza).
Siłą nowatorstwa Joyce’a w dziedzinie prozy
było śmiałe eksperymentowanie z substancją
czasu, totalna afirmacja w ciągu narracyjnym
niczym nieskrępowanego monologu wewnętrznego (słynny „strumień świadomości”/„stream of consciousness” – monolog Molly Bloom
z końcowych fragmentów „Ulissesa”), wreszcie
epatowanie dygresywną fakturą powieści („Portret artysty z czasów młodości”, „Ulisses”).

FOT. TOMASZ SZUSTEK

tolica Irlandii to miasto rodzinne
wielu pisarzy i poetów, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w annałach
historii literatury powszechnej. Dość
wymienić trzy nazwiska: Oscar Wilde, George Bernard Show i Samuel Beckett.
Tak naprawdę jednak to dzięki osobie Jamesa
Joyce’a (1882–1941) Dublin bezbłędnie odnajdywany jest na literackiej mapie świata.

PJ Murphy O’Brien i red. Tomasz Wybranowski, tuż przed Bllomsday AD 2019. Wizyta w Sweny’s Chemist, przy Lincoln Place
w Dublinie. Tam Leopold Bloom kupował mydełko dla swojej Molly. Fot. Tomasz Szustek

Czytając prozę Joyce’a, nie sposób nie zauważyć, że ich głównym bohaterem jest Dublin. W tym uroczym i nieco kameralnym mieście nad rzeką Liffey, w ponad 100 lat później od
chwili, gdy nasz bohater w ekstrawaganckim
stroju przemierzał ulice tego miasta, na każdym niemal kroku spotykamy pamiątki związane z jego obecnością.
James Joyce zerwał więzy z Irlandią w wieku
22 lat. W 1904 r. wraz ze swoją towarzyszką życia Norą Barnacle wyjechał z Irlandii, rozpoczynając życie włóczęgi i tułacza. Najpierw osiadł
we Włoszech, gdzie często zmieniał adresy
i liczne dorywcze prace. W Trieście zatrudnił się
jako nauczyciel angielskiego w szkole Berlitza,
gdzie jego uczniem był słynny później pisarz
Italo Sveno. Potem z rodziną żył we Francji, by
w końcu dokonać żywota w Szwajcarii.
James Joyce zadebiutował w 1907 r. zbiorem
wierszy „Chamber Music” („Muzyka kameralna”). Jednak krytycy i biografowie zgodnie uważają za jego dojrzały debiut zbiór opowiadań „Dublińczycy”. Młody Joyce patrzył na Dublin okiem
dekadenta zranionego chorobą końca wieku.
James Joyce to najwybitniejszy irlandzki pisarz wszech czasów. Jego „Ulisses” zrewolucjonizował teoretyczne założenia powieści jako
gatunku. Ale dlaczego czerwiec jest taki ważny
dla Joyce’a i jego fanów i wyznawców dzisiaj?
Odpowiedź jest prosta. Akcja „Ulissesa” rozgrywa się w ciągu niespełna jednego dnia – 16
czerwca 1904 r. Tego dnia właśnie James Joyce
poznał swoją późniejszą żonę – przewodniczkę
duchową Norę Barnacle, rodem z Galway. Na
ponad 800 stronach Joyce zawarł urzekającą,
choć trudną w odbiorze, epopeję – mit o swoim
mieście Dublinie, swojej ojczyźnie – Irlandii.
To wszystko James – dublińczyk z precyzyjną
dokładnością oparł na podstawie wspaniałego

(tak w treści, jak i warstwie konstrukcyjnej)
eposu Homera „Odyseja”.
16 czerwca AD 1904
Żona pisarza była prostą, uroczą młodą kobietą. Egon Naganowski w niezwykłej książce „Telemach w labiryncie świata: o twórczości Jamesa Joyce’a” tak oto przedstawił Norę:
„Cechował ją trzeźwy realizm, bez romantyczno-literackich inklinacji. Przez cały okres
małżeństwa z pisarzem Nora traktowała jego
profesję jako „niegroźne i nieprzydatne do niczego szaleństwo”. Kiedy otrzymała od męża pierwszy, pachnący jeszcze farbą egzemplarz „Ulissesa”, to natychmiast chciała go … sprzedać.
Zmartwieniem napawał ją jedynie fakt, iż „za te
kilkaset kartek niewiele dostanie pieniędzy”.
Czytając „Ulissesa”, musimy pamiętać, że powieściowa Molly Bloom to literacki odpowiednik
Nory. Ta jednak, w przeciwieństwie do literackiego alter ego, przez całe życie była wierna pisarzowi. Trwała przy nim w biedzie i głodzie, towarzyszyła mu podczas choroby i licznych napadów
nerwobóli spowodowanych chorobą oczu, nerek
i płuc, aż do ostatnich dni pisarza. Joyce zmarł
o świcie 13 stycznia 1941 r. W śmiertelnej malignie ocknął się tuż przed ostatnim tchnieniem,
pytając Nory: „Czy nikt nie rozumie?”.
Mimo różnic pochodzenia i wykształcenia
James i Nora byli zgodnym i kochającym się
małżeństwem. Pytany przez wydawców i przyjaciół, co jest takiego niezwykłego w Norze,
odpowiadał: „Jej naturalność, niewinność i nieskażenie chorobą nowego wieku”.
Letnia pielgrzymka czytelników
z całego świata
Obchody Bloomsday to wielkie święto literatury i Dublina. Tylko nieliczni mają możliwość być
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świadkiem rozpoczęcia tych obchodów. Głównym punktem tego dnia jest śniadanie obficie
zakrapiane guinnesem w James Joyce Center,
na które przybywa tradycyjnie kilkadziesiąt
osób ubranych w stroje z epoki.
Wśród gości można dostrzec postaci wykrojone z kart „Ulissesa”: Leopolda i Molly Bloom
czy Stefana Dedalusa. Wypada zazdrościć Irlandczykom ich polityków, dla których tradycja
i dziedzictwo kulturowe to nie tylko czcze słowa. Znanym entuzjastą twórczości Joyce’a jest
były senator David Norris, który często rozpoczyna oficjalnie obchody święta przemową do
zebranej publiczności. Trudno dziwić się temu,
pamiętając, że senator Norris przyczynił się do
powstania muzeum James Joyce Centre.
Uroczyste śniadania w dniu Bloomsday nie
odbywają się tylko w jednym miejscu. Uczty
dla ciała i ducha mają miejsce także w Sandycove, gdzie w Wieży Martello rozpoczyna
się akcja powieści, tam też na kąpielisku Forty Foot odważni wskakują do morza, tak jak
czyni to na pierwszych kartach powieści Buck
Mulligan. Potem setki osób, z których wiele
przybyło spoza granic stolicy, a nawet Irlandii,
rusza w przestrzeń Dublina śladami bohaterów „Ulissesa”.
Obchody Bloomsday nie ograniczają się jedynie do 16 czerwca. Przez kilka kolejnych dni
odbywają się w wielu miejscach stolicy imprezy
towarzyszące: przegląd filmów, spotkania i wycieczki, wystawy, spektakle teatralne, odczyty,
koncerty oraz kiermasze książkowe.
Fanom literackiego tropienia Joyce’a i jego
powieściowych bohaterów polecam dwie pozycje: „Ulisses Guide” pióra Roberta Nicholsona
i „A Guide to the Dublin of Ulisses” Franka Delaneya. Książka Delaneya to „magiczny podręcznik”, dzięki któremu można odtworzyć i przebyć całą drogę Leopolda Blooma i Dedalusa.
W trakcie godzenia przeszłości z pospiesznym
dziś, powieściowe wczoraj na powrót staje się
kolejnym mitem.
Z „Ulissesem”, cytrynowym mydełkiem ze
Sweny’s Chemist i biletem do stacji Sandycove
w ręku kłaniam się do ziemi słomkowym kapeluszem Czytelniczkom i Czytelnikom tradycyjnym: ku dobru, pięknu, światłu i miłości. !

Wybran, czyli Tomasz Wybranowski
Tomasz Wybranowski jest poetą, literatem i dziennikarzem, obecnie dyrektorem
muzycznym sieci Radia WNET (Białystok,
Łódź, Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, Szczecin
i Warszawa), szefem Studia 37 Dublin, a także prowadzącym i wydawcą programu „Polska Tygodniówka” w dublińskim radiu NEAR
90.3 FM (zawsze w środy o 19.00). Członek
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W Republice Irlandii od 17 lat.
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Prowadzisz salon kosmetyczny?
Wypróbuj kosmetyki Janssen!

085
PRAWNIK
085 7729645 01 4910010
l

www.prawnik.ie

• WYPADKI W PRACY, DROGOWE
ORAZ W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
• PRAWO PRACY
• NIERUCHOMOŚCI, PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI
Monika El Amki, Piotr Kuderski, Małgorzata Kurnyta, Patrycja Palczak

MAGUIRE
McCLAFFERTY
SOLICITORS
224, The Capel Building, Mary’s Abbey Dublin 7, Ireland
Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty.
Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne.

