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Drodzy nasi Czytelnicy,
dokładnie rok temu, w tym samym dokładnie miejscu zastanawialiśmy się, czy nadejście tak zwanego nowego roku coś naprawdę zmienia. Czy ten rok, który właśnie się
kończy, przyniesie jakieś znaczące zmiany. I jak sądzicie? Przyniósł?
Pewnie każdy na to pytanie odpowie sobie po swojemu, ze swojej własnej perspektywy. Patrząc jednak te 12 miesięcy wstecz, żyjemy chyba jednak w nieco innym
świecie niż w grudniu roku ubiegłego. A jednocześnie jakby nic się nie zmieniło.
Nadal światem wstrząsają wojny, niektóre niestety niebezpiecznie blisko Zielonej (i wydawało się, że bezpiecznej) Wyspy. Ludzie w wielu miejscach świata nadal
cierpią, a jednocześnie w innych miejscach żyją dostatnio i bezpiecznie. Rządy się
zmieniają, ale nadal dyskusyjne jest, czy na lepsze, czy na gorsze. Ludzie podróżują,
niektórzy z przymusu, niektórzy dla rozrywki, inni z kolei zawodowo. Świat kręci się
nadal w tę samą stronę co rok temu i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.
A jednak zmiany następują, czasami tak powolne, że wręcz niezauważalne. Wystarczy zmienić perspektywę, a staną się widoczne gołym okiem. Niedawno pojawił się
w internecie krótki reportaż o Otisie Johnsonie, który w tym roku wyszedł z więzienia
po 40-letnim wyroku. Naprawdę warto poświęcić te niecałe 10 minut, by spojrzeć na
naszą rzeczywistość oczami człowieka, który od niemal pół wieku nie miał kontaktu
ze społeczeństwem i ze zwykłą codziennością. Prostymi słowami opowiada o tym, jak
w tym czasie zmienił się świat, który znał, jak zmienili się ludzie i o tym jak te zmiany
są głębokie. Mówi też o swojej przemianie.
Bo czasami najważniejsze zmiany dokonują się niezauważalnie i dopiero nasze dzieci, wnuki czy dalsi potomkowie są w stanie je dostrzec.
A na koniec roku tradycyjnie życzymy Wam, by wszystkie zmiany były jedynie na
lepsze i żebyśmy za rok spotkali się tutaj w lepszym świecie.
Do siego roku,
Redakcja
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Czarne niebo w czarny piątek

TT

Szczęść Boże Szanownym Państwu. Nie
wiem jak Wy, ale ja nigdy nie wiem,
jaka jest w tym kraju pora roku. Wiem
tylko, kiedy jest piątek. Bynajmniej nie
dlatego, że w piątek robię to, co większość mieszkańców tej wyspy, ponieważ
tego akurat nie robię. Mam stosunkowo
przeciwne tendencje i spędzam piątkowe
wieczory z moim sześcioletnim synem,
a przynajmniej spędzałem je w ten
sposób jeszcze do niedawna. Siedzimy
w kawiarni, odrabiamy pracę domową,
patrzymy na ludzi i myślimy o ich życiu.
Ich życie bywa kompletnie posrane:
ostatnio jeden facet, przynajmniej
według Nambzika, bo tak go nazywam,
żył z tego, że szpiegował krowy. Przy
czym to ja zawsze uważałem, że moja
wyobraźnia przekracza granice ludzkiego
rozumu.
Do Irlandii pełną gębą powróciła piękna
irlandzka pogoda, jak to pięknie mówią,
t r e j d m a r k o w y produkt irlandzkiej
kultury i sztuki, a także inżynierii,
niewątpliwie zarówno lądowej, jak
i genetycznej. W związku z tym nie da
się wyjść z domu bez samochodu, a jeśli
ktoś próbuje, musi liczyć się z tym, że
przejdzie sto metrów w pozycji „witam
jaśnie pana”, po czym wiatr rzuci go pod
koła przejeżdżającej ciężarówki, która
zresztą zaraz potem odleci do Ameryki,
koziołkując w powietrzu. Jest to również

TT

dobra wiadomość dla paralotniarzy,
których nie stać na paralotnię: tylko
w Irlandii mogą szybować po niebie bez
żadnego dodatkowego wyposażenia.
Spragnionym zaś warto objaśnić, że
wystarczy, by otworzyli usta, a same
napełnią się wodą, padającą w tym kraju
poziomo, prosto z nieba. Alleluja.
W takiej atmosferze upłynął nam
listopad, który ma u nas jeszcze jedną
ciekawą właściwość, polegającą na tym,
że od listopada trwają tutaj święta bożego narodzenia. Użycie małej litery jest
w tym przypadku całkiem uzasadnione,
ponieważ z Bogiem te święta nie mają
kompletnie nic wspólnego. O ile ktoś nie
uprawia kultu przenajświętszego euro,
dolara, jena i wszystkich ich wymienialnych apostołów, w którym to przypadku
I am sorry, Gregory.
Szczególną i jakże podniosłą chwilą tych
świąt, trwających jak już wspomniałem
od początku listopada, była jeszcze
jedna impreza o religijnym charakterze
w postaci czarnego piątku. Czarny
piątek trwał do niedzieli, jak to zwykle
w Irlandii, bo tu jak zaczną w piątek
po robocie, to do poniedziałku rano
nie idzie im przestać i tak też było
w przypadku piątku czarnego. Polegał na
tym, że przeceniono wszystkie towary,
które nie schodziły za cholerę, zaś
ostro podrożały rzeczy chodliwe. Na tej
zasadzie udało mi się kupić płytę „Love
Over Gold” Dire Straits za jedyne cztery
euro, jeśli mnie nie myli pamięć, a także
dostać „Velvet Underground and Nico”
za kompletne darmo w rozliczeniu z Dire
Straitsami, co uznałem za bolesny znak
czasu i zchamienia obyczajów, ponieważ
One Direction, Olly Murs i inni giganci
wzniosłej sztuki dalej leżeli na półkach
za czternaście euro albo i więcej.
Natomiast słuchawki Marshalla,
skądinąd nie takie znowu genialne,
z pięciu dych zdrożały do prawie setki.
Gdyby ktoś nie wiedział, na tym polega
magia wyprzedaży, świąt w listopadzie
i kapitalistycznego chrześcijaństwa.
Jestem pewien, że właściciel tego sklepu
wcześniej długo modlił się do swojego
dolara, czy w co on tam wierzy, by udało
mu się zrobić w trąbę jak największą
ilość frajerów.
Swoją drogą, największe świnie, jakie
dane mi było spotkać na swej życiowej
drodze, zdolne wyrządzić mi bezstresowo największe świństwa, również
życiowej rangi, były całkiem żarliwymi
katolikami. Zostały nimi wystąpiwszy
z PZPR, kiedy zmienił się ustrój i trzeba
było przyjąć inną postawę, by dalej

TT
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robić interesy. Trochę mnie to przeraża,
bo ja akurat, choć nie leżę plackiem
w kościele, uważam się za zupełnie dobrego chrześcijanina. Wiecie dlaczego?
Imponuje mi chrześcijańska filozofia,
w myśl której należy kochać bliźniego.
I pewnie dlatego jeszcze niejedno wzorowe bogobojne Polaczydło podstawi
mi nogę, wierząc ślepo, że czyni dobrze.
Trudno, taka dola. Obym tylko nie
zawisł na krzyżu.
Wracając zaś na ziemię, Angelina Jolie
napisała scenariusz filmowy, co mnie zasadniczo przekonuje, że jest to naprawdę
inteligentna babka, co pozwala uznać
jej wiadome emploi za skrajnie mylące.
By było jeszcze ciekawiej, wyreżyserowała film i zagrała główną rolę. Ale
żeby ciekawość przekroczyła granice
rachunku prawdopodobieństwa, rzecz
opowiada o rozpadającym się związku
pisarza i dzieje się w południowej Francji
w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku. (Brzmi strasznie, prawda? Pytam
wszystkich, którzy ubiegły wiek traktują
jak własny...).
W ramach „przecen” w Black Friday
natrafiłem na płytę DVD za jakieś pięć
euro więcej niż zwykle, zawierającą
długi film dokumentalny o pewnym
nieznanym powszechnie epizodzie
z kariery The Rolling Stones, kiedy to
na początku lat siedemdziesiątych opuścili Wielką Brytanię i wynieśli się na
Południe Francji, oficjalnie z powodów
podatkowych.

TT

TT
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Żeby było już kompletnie od czapy,
Stonesi zamieszkali w Villefranche-sur-Mer. Byłem tylko raz w życiu w Villefranche-sur-Mer, nie wiedząc o powyższym.
Uznałem wtedy to miejsce za najpiękniejsze na świecie.
Prócz tego tysiące ludzi na świecie
zostawia na ulicy buty w proteście
przeciwko zmianom klimatu, zamiast
przestać używać cholernych dezodorantów. Dwadzieścia lat temu ostrzegano,
że dezodoranty zniszczą atmosferę, ale
przypuszczam, że paru potężniejszych
bogobojnych biznesmenów nie dopuściło
do rozpowszechnienia plotki, jakoby
psikacz robił coś złego ozonowi. I tak
dotrwaliśmy do roku dwa tysiące piętnastego, a nawet do jego końca.
Ja zaś zostawiłem ostatnio buty na
ulicy nie w proteście, lecz w powodów
praktycznych. Były to buty pewnej dość
znanej, a nawet kultowej firmy, tradycyjnie produkującej obuwie o dłuższych
cholewkach i większej ilości dziurek.
Niestety trzecia już para rozpadła się
zaraz potem, gdy „kultowe” glany się
rozchodziły. Jest to kolejny dowód na to,
że do młodości nie na już powrotu.
A tymczasem wiatr napierdziela, bo nie
znajduję lepszego określenia.
A w ogóle to Merry Christmas. Nawet
w listopadzie.
Cordialmente,

TT

T
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Piotr Czerwiński
piotrczerwinski.com

HISTORIA

Wielkanocna
rebelia 1916, cz. 1
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

R

 k 2016 to dla Irlandczyków
o
przede wszystkim setna rocznica powstania wielkanocnego, które wprawdzie trwało
zaledwie sześć dni, ale którego ostatecznym skutkiem
było utworzenie Republiki
Irlandii w roku 1922.

Powstanie rozpoczęło się w Poniedziałek Wielkanocny 24 kwietnia, kiedy Irish
Volunteers pod wodzą Patricka Pearse’a
połączyli się z niewielkimi oddziałami
dowodzonymi przez Jamesa Connolly’ego i zajęli kilka strategicznych punktów
w Dublinie, ogłaszając utworzenie Republiki Irlandii.
W zasadzie całe powstanie rozegrało
się w stolicy kraju, bowiem poza nią zanotowano jedynie sporadyczne potyczki
między siłami rebeliantów a wojskiem
brytyjskim czy lokalną policją. Mimo
początkowej przewagi uzyskanej głównie poprzez zaskoczenie, powstańcy
szybko utracili inicjatywę i ulegli wobec
przeważających sił regularnych wojsk
brytyjskich i policji. Powstanie zostało
w zasadzie zmiażdżone ogniem artylerii, a przywódcy powstańców zdecydowali się poddać już w sobotę 29 kwietnia, głównie aby uniknąć dalszych ofiar
cywilnych. Większość dowodzących
siłami powstańczymi została pojmana
i rozstrzelana przez brytyjskie władze,
ale powstanie wielkanocne okazało
się początkiem drogi ku niepodległości
Irlandii. Od chwili jego upadku notowano nieustający wzrost poparcia dla
dążeń niepodległościowych, którego
skutkiem było wybranie w roku 1918
aż 73 republikanów do brytyjskiego
Parlamentu, co z kolei dało początek
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politycznej drodze ku uzyskaniu niezależności od Wielkiej Brytanii.
Sam moment wybuchu powstania
został starannie wybrany przez jego
przywódców, a zryw niepodległościowy
był bardzo dobrze przygotowany logistycznie. Wielka Brytania była w tym
czasie uwikłana w pierwszą wojnę światową i setki tysięcy żołnierzy (w pewnej
części pochodzenia irlandzkiego) walczyły na frontach europejskich. Pearse
i Connolly oraz inni przywódcy uważali,
że władze brytyjskie nie będą w stanie
w szybkim czasie przysłać nowych oddziałów mających wesprzeć niewielki
dubliński garnizon w walce z powstańcami. Odcięcie wojsk brytyjskich w Dublinie miało być niemal całkowite,
bowiem republikanie planowali opanować zarówno port, jak i obie stacje
kolejowe. Niepowodzenie tych planów
uważane jest przez wielu historyków za
jeden z głównych powodów szybkiego
upadku rebelii.
W trakcie przygotowań do powstania Irish Volunteers porozumieli się
z Niemcami, od których mieli otrzymać
znaczące wsparcie w postaci broni oraz
amunicji. Niestety niemiecki statek mający dostarczyć rebeliantom broń został
przechwycony przez brytyjską marynarkę wojenną. Skutkiem tego było nie
tylko słabsze wyposażenie sił powstańczych, ale także rezygnacja części powstańców z udziału w walce.
Szczególnie odczuwalne było to
poza Dublinem, bowiem do mniejszych
ośrodków dotarły sprzeczne rozkazy

dwóch różnych dowódców. Ci sprzeciwiający się podejmowaniu walki bez
niemieckiej broni rozkazali rebeliantom
wstrzymanie koncentracji w punktach
zbornych, natomiast ci zdecydowani na
walkę za wszelką cenę wydali rozkaz do
rozpoczęcia powstania. Wynikłe z tego
zamieszanie było bezpośrednim powodem szybkiego upadku rebelii na prowincji, gdzie niewielkie i bardzo słabo
wyposażone (niekiedy jedynie w broń
krótką i... białą) oddziały nie zdołały zagrozić nawet najmniejszym zgrupowaniom wojsk brytyjskich. Jedynie w Ashbourne w hrabstwie Meath powstańcy
w sile 60 mężczyzn opanowali koszary
lokalnej policji oraz kilka innych strategicznych punktów.
W samym Dublinie walki rozpoczęły się w godzinach porannych w kilku
miejscach jednocześnie, całkowicie zaskakując Brytyjczyków, mimo otrzymywanych przez nich sygnałów o planowanym powstaniu. W sumie do walki
w stolicy stawiło się niemal 2000 rebeliantów, którzy większość swoich sił
zgromadzili w budynku Poczty Głównej.
Tam też pojawiła się pierwsza flaga republikańska i tam Patrick Pearse odczytał odezwę proklamującą powstanie Republiki Irlandii. Powstańcy zajęli także
budynek sądu, jeden ze szpitali w centrum miasta, ratusz, strategicznie położone fabryki Jacob’s Biscuit Factory
i Boland’s Mill oraz park St. Stephen’s
Green.
Rozproszenie sił powstańczych spowodowało, że nie udało się im zająć

kilku strategicznych punktów, między
innymi dublińskiego zamku, który broniony był przez zaledwie garstkę żołnierzy brytyjskich. Nie powiódł się także
atak na Trinity College, co było jedną
z największych kompromitacji powstańców, bowiem okazało się, że szkoły bronili jedynie słabo uzbrojeni studenci.
Największym niepowodzeniem było
oczywiście pozostawienie w rękach brytyjskich dublińskiego portu oraz stacji
kolejowych. To tamtędy bowiem regularna armia wraz z ciężkim sprzętem
dotarła do stolicy i wsparła liczący nieco
ponad 1000 żołnierzy garnizon w Dublinie. W sumie w ciągu sześciu powstańczych dni do stolicy Irlandii sprowadzono z Wielkiej Brytanii i innych części
Irlandii niemal 16 000 żołnierzy oraz
ciężką artylerię, w tym opancerzoną
łódź patrolową Helga, która z rzeki Liffey
ostrzeliwała pozycje powstańcze.
Mimo szybko uzyskanej ogromnej
przewagi liczebnej, wojska brytyjskie nie
zdecydowały się na frontalny atak ani
na budynek Poczty Głównej ani na sąd
czy obie fabryki pozostające w rękach rebeliantów. Brytyjczycy w zasadzie ograniczyli się do zasypywania powstańców
gradem pocisków artyleryjskich. Jedynie
mniejsze zgrupowania republikanów
były atakowane bezpośrednio i przeważnie szybko zmuszane do kapitulacji wobec przeważających sił brytyjskich.
Ale o samym przebiegu powstania
oraz o jego bezpośrednich, dalekosiężnych skutkach politycznych i militarnych przeczytacie za miesiąc.
!

WIADOMOŚCI Z IRLANDII

Czy Irlandia opuści Unię Europejską?

XXIV Finał WOŚP w Dublinie

Premier Irlandii Enda Kenny nie jest do
końca przekonany, czy wyjście Wielkiej
Brytanii jest dobrym posunięciem dla Irlandii. Dublin poprze Camerona w przypadku wszelkich reform mających na
celu zreformowanie Wspólnoty, jednak-

Już za kilka tygodni w Dublinie odbędzie
się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem impreza będzie miała miejsce w klubie Dtwo przy
Harcourt Street. 10 stycznia 2016 roku
kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy z całego świata będzie zbierać pieniądze na
rzecz oddziałów pediatrycznych oraz
geriatrycznych. W zeszłym roku około
130 wolontariuszy z irlandzkiej stolicy,
zebrało przeszło 20 tysięcy euro. Organizatorzy finału 2016 zapraszają wszystkich chętnych do pomocy w organizowaniu imprezy.

że wolałby, aby ten nie posunął się do
tak odważnego kroku, jakim jest Brexit.
Wszystko będzie zależeć od grudniowych rozmów z innymi przywódcami
unijnymi oraz od tego, jak potoczy się
kryzys migracyjny.

Śluby homoseksualne
w Irlandii już legalne
Kalendarz Harcerski 2016
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec
w Irlandii realizując swoja misję wychowawczą postanowił wydać 13 stronnicowy kalendarz promujący swoją działalność.
Kalendarz jest podsumowaniem
działalności naszych jednostek w 6 miastach w Irlandii.
Kalendarz będzie można nabyć
wszędzie tam gdzie działa ZHP Irlandia,
podczas harcerskich kiermaszy przedświątecznych w Polskich parafiach i kościołach w następujących miastach:
Cork, Dublin, Wexford, Waterford,
Shannon.
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Serdecznie zachęcamy do wsparcia
charytatywnej akcji harcerskiej, z której dochód przeznaczony zostanie na
wsparcie wyjazdu dzieci i młodzieży na
Obóz i Kolonię Letnią w 2016 roku.(pp)
Zapraszamy do odwiedzenia naszych
stron: www.zhp.ie oraz
www.facebook/zhpirlandia.
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W Irlandii oficjalnie weszło w życie prawo zezwalające na małżeństwa homoseksualne - jednopłciowe.
Kilka miesięcy temu większość Irlandczyków wypowiedziała się w referendum za legalizacją homomałżeństw.
Wszystkie małżeństwa zalegalizowane
poza granicami Irlandii będą w kraju
legalne.
Wszystkie pary, które od dłuższego czasu planowały związek, mogą legalnie
stanąć przed „ślubnym kobiercem”.

WIADOMOŚCI Z IRLANDII

Wyłudzał zasiłki – stanął przed sądem
Stanisław SZ. przez trzy lata pobierał
zasiłek inwalidzki w Irlandii, mieszkając
na stałe w Polsce.
Rok w rok przyjeżdżał do Cork, by odnowić wniosek o świadczenia. Przez cały
ten okres wyłudził prawie czterdzieści
trzy tysiące euro.
Pomoc finansowa wypłacana była również żonie i córce pana Stanisława, również na stałe przebywającym w Polsce.

Sąd w Cork skazał "obrotnego" Polaka
za wyłudzanie pomocy, na dwa lata
i sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu.
Do tej pory nasz rodak zdążył już oddać
ponad trzydzieści tysięcy. Urzędnicy zobowiązani są do pobierania od emeryta
pięćdziesięciu euro miesięcznie. Spłacanie pełnej kwoty zajmie mężczyźnie
około szesnastu lat.

Irlandia zagra na Euro 2016
Irlandia zakwalifikowała się na Euro
2016, po tym jak w drugim meczu barażowym pokonała Bośnię i Hercegowinę
2:0
Irlandia była grupowym rywalem Polski w eliminacjach i do ostatniej kolejki
walczyła o drugie miejsce (za Niemcami), premiowane bezpośrednim awan-

sem na Euro 2016. Wówczas przegrała
z biało-czerwonymi w Warszawie 1:2
i zakończyła rywalizację w grupie D na
trzeciej pozycji.
Irlandczycy zakwalifikowali się na mistrzostwa Europy po raz trzeci w historii. Grali w nich w 1988 i 2012 roku, ale
nie wyszli nawet z grupy.

Atak na Polaków mieszkających
w Irlandii Północnej
22 listopada bieżącego roku w Ballymena (Irlandia Północna) doszło do
ataku na imigrantów z Polski. Nieznani sprawcy podpalili wczesnym rankiem auta dwóch osób. Policja uspokaja, że nikomu nie stała się krzywda.

Zdarzenia te zostały zakwalifikowane
jako przestępstwa na tle narodowościowym. Irlandzkie władze proszą
wszystkich, którzy mogą mieć istotne
informacje na temat tego zajścia o jak
najszybszy kontakt.

1000 nowych
miejsc pracy w Apple
Przedstawiciel firmy Apple – Tim Cook,
ogłosił dzisiaj rano utworzenie 1000 nowych miejsc pracy w Cork.
Wszystko w ramach rozbudowy siedziby w północnej części miasta Hollyhill, która została otwarta w listopadzie 1980 roku prze samego Steva
Jobsa.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma
utworzyła 1000 nowych miejsc pracy, co daje ponad 5000 zatrudnionych
przez Apple w tym roku w Irlandii.

Zapraszam
na makijaż
permanentny
robiony techniką
micro-blading.
Midleton i okolice Cork
Kamila, tel.0892102575
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LemON

III Irlandzki Kabareton

M

L

e mON to zespół, który okazał się
objawieniem na polskim rynku
muzycznym.

Zespół w ciągu zaledwie dwóch lat działalności stworzył pięć wielkich przebojów, zdobył platynową płytę, liczne nagrody, a przede wszystkim zgromadził
rzeszę wiernych fanów (w tym ponad
300 000 fanów na Facebooku). Fenomen zespołu polega również na tym,
że osiągnął niekwestionowany sukces
komercyjny, grając nietuzinkową i wymagającą muzykę.
LemON tworzy sześciu muzyków
o różnych korzeniach etnicznych, pochodzących z różnych krańców Polski: z Przemkowa, Legnicy, Świebodzina, Kłobucka,

Chełma i Sokołowa Małopolskiego. Muzyka LemONa to nietuzinkowa mieszanka gitarowego rocka, folkowej nostalgii,
jazzowej lekkości, które zespaja ze sobą
wyjątkowy inteligentny wokal.
Liderem zespołu jest wychowany
w łemkowskiej rodzinie charyzmatyczny wokalista Igor Herbut, który śpiewał
za młodu nie tylko w koncertujących za
granicą zespołach ludowych, ale także
jako tenor w chórach, a ponadto studiował jazz na Uniwersytecie Zielonogórskim.
19.02 – Dublin, The Opium Rooms,
start godzina 20.00
Bilety do nabycia na
www.bilety.gazeta.ie.

III Gala Disco Polo

G

 iazdą wieczoru będzie zespół
w
Akcent – Zenon Martyniuk & Ryszard Warot. W swojej dyskografii zespół ma 16 albumów i liczne
przeboje, m.in. „Moja gwiazda”,
„Twe czarne oczy”, „Życie to są
chwile” czy „Biała mewa”.

24 lipca 2015 podczas XX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej
w Ostródzie zespół otrzymał główną
nagrodę za klip wszech czasów „Przez
Twe oczy zielone”, a następnego dnia
na tym samym festiwalu otrzymali nagrodę w kategorii: zespół dekady. Piosenka „Przez Twe oczy zielone” zyskała
dużą popularność w internecie za sprawą reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Polscy piłkarze bowiem przy tym utworze świętowali w szatni zwycięstwo
z Irlandią w meczu eliminacyjnym do
Mistrzostw Europy Euro 2016.
Na gali wystąpią również zespoły:
Impuls oraz Focus.
Zespół Impuls powstał w 2001 roku
w Białymstoku. Pomysłodawcą, wokalistą i założycielem, oraz autorem tekstów
i muzyki jest Piotr Kobyliński. Największe
przeboje zespołu to „Explozja”, „Nierealny świat”, „Teraz razem”, „Białe anioły”,
„Sexualnie niebezpieczna” (po polsku),
„Mam kaca”, „Ja nie tańczę”, „Zrób to
Mała”, „Takie życie” i wiele, wiele innych.
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Liderem i wokalistą zespołu Focus
jest Zbigniew Perkowski. Zespół zaistniał pod koniec 1999 roku za sprawą
piosenki pt. „Podaruj dzieciom słońce”,
która została nagrana wspólnie z Marcinem Millerem z zespołu Boys. Od 2007
roku podczas występów Zbigniewowi
Perkowskiemu towarzyszą piękne tancerki. Jego piosenki disco polo utrzymane są w stylu dance z elementami
muzyki techno i trance.
21.02 – Dublin, Teatr Tivoli,
start godzina 20.00
Bilety w cenie €35.
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a my przyjemność zaprosić Państwa na trzecią odsłonę Irlandzkiego Kabaretonu. Będzie wesoło, absurdalnie i na najwyższym
artystycznym poziomie. W niemal trzygodzinnym show na scenie pojawią się Marcin Daniec,
Piotr Bałtroczyk, Grzegorz Halama oraz Kabaret Czwarta Fala.

Marcin Daniec. jest jednym z najpopularniejszych satyryków w historii polskiego kabaretu. Od lat święci triumfy na
scenach w Polsce i za granicą. Fenomen
Marcina Dańca wiąże się z jego znakomitym kontaktem z publicznością, której
reakcje stają się częścią programu.
Piotr Bałtroczyk. Urodzony jakiś czas
temu, co zaczyna być widoczne, choć nie
natarczywie. Prowadził i prowadzi niemal
wszystko, w tym samochody i motocykle.
Wystąpił w kilkuset programach telewizyjnych jako prowadzący lub wykonawca.
Prowadził setki imprez estradowych i łatwiej wymienia te, których nie prowadził,
niż odwrotnie. Naprawdę jest Bałtroczyk
osobnikiem depresyjnym i monotematycznym (dzieci, samochody, motocykle).
W pracy nie pije, poza pracą z przyjemnością. Ma dwa garnitury, jeden elegancki,
a drugi garnitur.
Grzegorz Halama. Obłe, w żółtym golfie
i śmiesznie się porusza. Tak widzi Grze-

gorza Halamę trzymiesięczne dziecko.
Szanujący się Dorosły nazwie Grzegorza
Artystą Kabaretowym. Łatwo zrozumieć
trzymiesięczne dziecko, ale co ma na
myśli Szanujący się Dorosły? Być może
to, że Grzegorz Halama gromadzi ludzi
w różnych salach, po czym pokazuje na
scenie wszystko, co może ich rozbawić,
o czym są wcześniej uprzedzeni. Jeżeli
kiedykolwiek widzieliście faceta w żółtym
golfie o aerodynamicznym kształcie, to
na pewno był to Grzegorz Halama w żółtym golfie o aerodynamicznym kształcie.
Kabaret Czwarta Fala. Jesień 2009.
Kielce. Trzech kumpli postanawia założyć kabaret Czwarta Fala. Od tej pory nic
nie jest takie jak dawniej. Setki występów, tysiące przejechanych kilometrów,
dziesiątki tysięcy zadowolonych widzów.
Czwarta Fala to nowa jakość na polskiej
scenie kabaretowej. To młodość, energia
i optymizm, jakich dawno nie widziano.
To wyraziste postaci, niesamowite pomysły, doskonały warsztat. To ci, wobec
których nikt nie pozostaje obojętny… To
Kabaret Czwarta Fala.
19.03 – Dublin, RDS Koncert Hall,
start godzina 20.00
20.03 – Cork, School of Music, start
godzina 18.00
Bilety do nabycia na www.koncerty.ie
oraz www.bilety.gazeta.ie.

NAZWA DZIAŁUZE ŚWIATA
WIADOMOŚCI

Troje Anglików skazanych za pobicie Słowaka
Do ataku na tle rasistowskim doszło
w Newcastle-under-Lyme, pod pubem
Rigger. Dwoje mężczyzn i jedna kobieta dotkliwie pobili Milana Panaceka,
Słowaka, który opuszczał klub wraz
ze swoją narzeczoną. Cała trójka zachowywała się agresywnie nawet po
przyjeździe policji. Swoje zachowanie
tłumaczyli tym, iż myśleli, że osoba,
którą atakują jest… Polakiem. Sąd skazał mężczyzn oraz kobietę na rok pozbawienia wolności.

Czy zima przyczyni się
do zwiększenia liczby uchodźców?
Gerd Mueller, niemiecki minister współpracy gospodarczej i rozwoju ostrzega,
że kolejna fala imigrantów jest nieunikniona. Wzmożonego napływu uchodźców możemy spodziewać się już niedługo. Katastrofalne warunki bytowe

w obozach na granicy z Syrią sprawiają,
że większość ludzi ucieka stamtąd przed
głodem i zimnem. Mueller apeluje do
Unii Europejskiej o uruchomienie programu pomocowego na stabilizację
obecnej sytuacji.

Polacy porwani przez piratów
26 listopada pięciu Polaków – czterech
oficerów i jeden marynarz, zostało
uprowadzonych ze statku u wybrzeży
Nigerii. Pozostali członkowie załogi są
bezpieczni. Michał Czerepaniak, szef firmy Polaris Usługi Morskie potwierdził,

że cała piątka żyje. Śledztwo prowadzi
Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie.
Do sprawy włączyły się również władze
nigeryjskie. Rodziny porwanych osób
otrzymały już odpowiednią pomoc psychologiczną.

Nowy rekord migracji
do Wielkiej Brytanii

Zamach terrorystyczny w Grecji
24 listopada bieżącego roku w centrum Aten doszło do kolejnego zamachu
terrorystycznego.
Dwóch
mężczyzn podłożyło bombę w biurze
Federacji Greckich Przemysłowców.
Pół godziny przed zdarzeniem greckie

Brytyjskie biuro statystyczne podało
do wiadomości publicznej, że migracja
netto do Wielkiej Brytanii osiągnęła
nowy rekord. Od czerwca ubiegłego
roku do czerwca bieżącego roku do
UK wjechało prawie 600 tysięcy ludzi.
Niewątpliwie nie jest to dobra wiadomość dla obecnego premiera, Davida
Camerona. Polityk obiecał, że zmniejszy roczną liczbę migrantów poniżej
100 tysięcy.

Nie żyją imigranci – wszyscy utonęli
U wybrzeży Turcji zatonęły kolejne
dwie łodzie z nielegalnymi imigrantami. Większość to kobiety i dzieci. Grupa próbowała dostać się do Grecji. Na
pierwszej łodzi znajdowało się ponad

50 syryjskich oraz afgańskich imigrantów, na drugiej zaś 20 osób. Obecnie
Turcja stanowi główny punkt tranzytowy dla uciekinierów z Syrii, Iraku oraz
Afganistanu.

Polak zamordował swoją dziewczynę
Jakiś czas temu niemal cała Europa
żyła bestialskim morderstwem – w jednym z londyńskich kanałów znaleziono
w walizce ciało młodej dziewczyny.
Już dziś wiadomo, kto jest winny tej
okropnej zbrodni. Dowody wskazują, że
to 38-letni Polak, Tomasz Kocik, wieloletni partner 23-latki. Para poznała się
trzy lata temu przez internet. Motyw
zbrodni nie jest do końca jasny. Kocik
utrzymuje, że kobieta zmarła na skutek przedawkowania narkotyków, które
wspólnie zażywali. Biegli sądowi uznali, że dziewczyna mogła jeszcze żyć, będąc zamkniętą w walizce.
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media zostały poinformowane o planowanej akcji. Dzięki szybkiej reakcji
policji i odpowiednich służb nikt nie
ucierpiał. Krążą pogłoski, iż za wybuchem stoją członkowie greckiej grupy
partyzanckiej.

NAZWA
PRZYBORNIK
DZIAŁU

Przekształcenie spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością
w ramach nowych przepisów Companies Act 2014

U

stawa Companies Act 2014
wprowadza zmiany w wielu typach przedsiębiorstw.
Zmusza ona także do przekształcenia wszystkie istniejące prywatne spółki akcyjne (EPC)
w jeden z dwóch nowych typów spółek. Ta procedura dotyczy około 85%
irlandzkich zarejestrowanych firm,
które są obecnie firmami prywatnymi
(private limited company). Nowa ustawa nie tylko konsoliduje wszystkie
spółki z ustawy z 1963 do 2013 roku,
ale również wprowadza dwa nowe
modele firmy, z których spółka LTD jest
znacznie uproszczonym typem spółki.
Wszystkie firmy obecnie zarejestrowane jako prywatne spółki akcyjne LTD
muszą zdecydować się na przekształcenie na jeden z tych dwóch nowych
typów spółek: LTD (prywatna spółka
akcyjna) lub DAC (z określoną działalnością firmy). Firmy z nieograniczoną odpowiedzialnością będą musiały zmienić
ich nazwy na mocy nowej ustawy na
XYZ Ltd lub XYZ Dac.
Cechy nowych modeli Spółki – LTD
i DAC – istniejące przedsiębiorstwa prywatne nie mogą korzystać z funkcji firmy LTD bez uprzedniego przekształcenia.
Oznacza to niemożność złożenia rocznej
deklaracji czy nawet zmiany adresu.
Podsumowanie
Prywatne spółki akcyjne
Jedną z kluczowych cech LTD jest teraz to, że nie wymaga klauzuli celów.

Ma więc pełną i nieograniczoną zdolność prawną do prowadzenia i podejmowania wszelkiej działalności lub
czynności, aby wykonać jakąkolwiek
działalność lub wprowadzić każdą
transakcję.
Jest to kluczowa zmiana irlandzkiego
prawa spółek i podąża praktyką przyjętą
w UK. Jako LTD będzie miała nieograniczoną zdolność do czynności prawnych,
nie ma już potrzeby memorandum spółki, które ustanawiało cele i zakres działalności przedsiębiorstwa i jako taka
LTD musi tylko posiadać jeden prosty
dokument – konstytucję.
Kolejną istotną zmianą, która ma
zastosowanie do nowej formy LTD jest
możliwość ustanowienia tylko jednego
dyrektora. Ustawa zachowała wymóg
odrębnego sekretarza spółki i tam,
gdzie firma ma tylko jednego dyrektora, nie może on także działać jako sekretarza spółki.
Spółka ze ściśle określonym zakresem
działalności
DAC jest bliższy aktualnej formie prywatnej spółki akcyjnej. Pewne firmy
mogą zostać zobligowane do określenia
klauzuli celów i zakresu działalności
lub mogą chcieć ją określić w celu posiadania bardziej przejrzystego formatu
spółki. DAC to nowy rodzaj spółki do zaspokojenia tych potrzeb.
Restrykcje dla DAC są w dużej mierze
takie same, jak w obecnym systemie
dla prywatnej firmy LTD, w której muszą być dwaj dyrektorzy, a spółka musi

zwoływać oficjalne doroczne zebrania
zarządu.
Jaki rodzaj spółki wybrać
Prawdopodobnie większość firm będzie decydować się na strukturę LTD.
DAC może odwołać się do mniejszościowych akcjonariuszy, inwestorów
i inwestorów venture capital, którzy
chcą upewnić się, że firma, w której
zainwestowali pieniądze nadal skupia
się tylko na prowadzeniu działalności,
Nowy model spółki Ltd

do której była przeznaczona, zamiast
posiadać nieograniczoną zdolność
prawną do prowadzenia innej działalności.
Zakłady ubezpieczeń i instytucje
kredytowe, które posiadają obecnie
strukturę spółek akcyjnych LTD będą
musiały przekonwertować się na DAC,
jeśli chcą pozostać prywatną spółką
akcyjną, jako że ze względu na przejrzystość działalności nie wolno będzie
użyć struktury LTD.
!
Nowy model spółki Dac

Może posiadać jednego dyrektora, ale nadal
musi posiadać sekretarza

Musi posiadać przynajmniej dwóch dyrektorów

Może posiadać od jednego do 149 członków

Może posiadać od jednego do 149 członków

Nie musi organizować dorocznych spotkań
zarządu

Musi organizować doroczne spotkania
zarządu

Konstytucja będzie jedynym dokumentem,
który zastępuje potrzebę tworzenia dokumentu założycielskiego umowy i statutu
spółki. Nie będzie to stanowiło ograniczeń
i określało celów założenia spółki, ponieważ
ma pełną, nieograniczoną zdolność do prowadzenia jakiejkolwiek działalności prawnej,
z zastrzeżeniem ograniczeń określonych
w innych przepisach

Posiada dokument konstytucji, który zawiera
także umowę i statut spółki. Stwierdza to
konkretne cele, dla których spółka została
utworzona i prowadzi swoją działalność

Może ubiegać się o prawo zwolnienia z kontroli i z audytu („uśpione firmy”)

Może ubiegać się o prawo zwolnienia z kontroli i z audytu („uśpione firmy”)

Jest to prywatna firma z ograniczoną odpowiedzialnością kapitałem zakładowym

Jest to prywatna firma z ograniczoną odpowiedzialnością kapitałem zakładowym

Może przekazać większość uchwał pisemnie
(specjalne i zwyczajne)

Może przekazać większość uchwał pisemnie
(specjalne i zwyczajne)

Nazwa musi zawierać w sobie „Limited”

Nazwa musi zawierać w sobie „Designated
Activity Company”
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Problemy z imigrantami w Szwecji

130 tysięcy złotych kary za fałszywy alarm

Szwecja boryka się z nielegalnymi imigrantami. Obecnie na terenie kraju ponad
21 tysięcy osób nie dostało azylu i czeka
na deportacje. Proceder ten nie jest jednak taki prosty, gdyż prawie 14 tysięcy

64-letni Polak, który na pokładzie samolotu lecącego z Polski do Egiptu wywołał fałszywy alarm bombowy, ukarany został grzywną w wysokości stu
trzydziestu tysięcy złotych.

osób uznano za zaginione. Ośrodki dla
uchodźców są przepełnione, a co za tym
idzie, nowi nie mają się gdzie podziać. 12
listopada bieżącego roku w Szwecji zostały przywrócone kontrole graniczne.

Samolot linii lotniczych Small Planet Airlines
musiał przymusowo lądować w Bułgarii.
Na nic zdały się tłumaczenia mężczyzny.
Nietypowy „żart” został odebrany bardzo poważnie.

Uważaj, już niedługo możesz mieć problem
z zapaleniem świeczki
Zbliżają się święta – czas odpoczynku
i refleksji. Jednakże Unia Europejska
nie śpi – dba o nasze bezpieczeństwo
o każdej porze dnia i nocy. W nowych
przepisach prawnych wprowadzonych
w życie przez Komisję Europejską
możemy przeczytać o tym, czym jest

świeca. Kilkustronicowy akt mówi
również o niebezpieczeństwach związanych z jej paleniem. Rozporządzenie określa również, jaką maksymalną wysokość może mieć płomień. Jak
widzimy, kryzys imigracyjny zszedł na
dalszy plan.

Pozostali turyści szybko zostali przetransportowanie do hotelu, gdzie czekali na kolejny samolot. Polak trafił do
aresztu.

WIADOMOŚCI
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Para emerytów z Anglii czuła się tak bardzo
samotna, że zadzwoniła pod 999.

DWIEŚCIE LAT dla
najstarszej Europejki!

Policjanci z Manchaster po odebraniu
wezwania zjawili się w domu 95-letniego Freda i jego równieśniczki Doris
Thompson.
Funkcjonariusze obawiali się, że
starsze małżeństwo może potrzebować
pomocy, jednak na miejscu okazało się,
że para chciała po prostu z kimś poprozmawiać.
Policjanci wypili z Fredem i Doris
herbatkę i porozmawiali chwilę. Zadowolony pan Thomson oznajmił dziennikarzom, że to była miła odmiana

29 listopada bieżącego roku Włoszka
Emma Morano z Verbani w Piemoncie
skończyła sto szesnaście lat! Obecnie
jest to najstarsza kobieta w Europie.
Emma otrzymała życzenia zarówno od
prezydenta Włoch jak i papieża Franciszka. Włoszka urodziła się 29 listopada 1899 roku, gdy papieżem był Leon
XIII zaś krajem rządził Humbert I. Jeszcze rok temu mieszkała sama, dziś pomaga jej opiekunka.

móc pomówić z kimś innym niż na co
dzień – informuje dziennik „The Telegraph”.
Ponad 51% emerytów w Anglii
w wieku powyżej 75. roku życia czuje
się samotna i telewizję uważa za jedyne
towarzystwo - wynika z raportu NHS.
Stowarzyszenie działające na rzecz
starszych osób w Wielkiej Brytanii Age
UK podaje z kolei, że 1 milion emerytów
nie rozmawiało z sąsiadem, znajomym
czy członkami rodziny przez co najmniej
miesiąc.

Niepokojące wieści od Anonymous
Grupa znanych na całym świecie
hakerów – Anonymous oficjalnie potwierdziła, iż zamierza wziąć udział
w wojnie z Państwem Islamskim. Od
tego czasu zamknęła na Twitterze
ponad 20 tysięcy kont związanych
z ISIS. Na liście ujawnionej przez
hakerów znajduje się również głowa
USA – prezydent Barack Obama oraz
kandydatka na prezydenta Hillary
Clinton. Z wiadomości przekazanych
nam przez Anonymous wynika, że
z procederem rozpowszechniania dokumentów w sieci związani są również Biały Dom, „New York Times”
oraz BBC News.

Polska chce wzmocnienia granic zewnętrznych
Unii Europejskiej
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak oświadczył w Brukseli, że Polska będzie opowiadać się za wzmocnieniem zewnętrznych grnic Wspólnoty. Wszystko za
sprawą ataków terrorystycznych, jakie
miały niedawno miejsce w Paryżu.
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Nowa premier, Beata Szydło zaznaczyła, że w skrajnym wypadku Polska
opuści strefę Schengen. Rząd w Hadze
debatuje nad utworzeniem ministrefy
Schengen składającej się z Niemiec,
Belgii, Holandii, Luksemburga i Austrii.
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Oczami psa
Autor: Alexandra Horowitz
O czym myślą psy? Jak
postrzegają świat i to
dziwne zwierzę – człowieka? Jak to jest czuć
zapach ludzkiego smutku i mijającego czasu?
Dlaczego nie da się nie
pobiec za rowerzystą?
Na te i wiele innych pytań odpowiada
w swej książce dr Alexandra Horowitz. Autorka omija pułapkę
antropomorfizacji, nie próbuje uczłowieczać psa na siłę, bada umysł zwierzęcia,
które samo nie może o sobie niczego powiedzieć. Książka zawiera opisy najnowszych badań wskazujących na niezwykłe
umiejętności czworonogów m.in. wyczuwania ludzkich nastrojów i wykrywania
chorób, zanim zrobi to człowiek. Nie jest
to podręcznik tresury, jednak wielbiciele
psów znajdą w nim wiele wskazówek pozwalających na lepsze zrozumienie swych
czworonożnych przyjaciół.
Relacja z psem jest prawdopodobnie najbardziej fascynującą więzią, jaką
człowiek może wytworzyć z przedstawicielem świata zwierząt. Psy kiedyś były
dzikimi stworzeniami, z czasem stały się
naszymi najwierniejszymi towarzyszami.
Adaptacja do nowej sytuacji przekształciła ich ciała, mózgi i sposób zachowania.
Nie należy jednak zapominać o tym, że
psy na zawsze pozostaną obywatelami
królestwa zwierząt, kochanymi, ale tajemniczymi przyjaciółmi.
Historie o zwykłym szaleństwie
Autor: Charles Bukowski
Nikt tak jak Charles
Bukowski nie potrafi
zręcznie
przeplatać
kultury wysokiej z niską. Mieszając prostytucję z filozofią Kanta,
przechodząc od rozpaczy do muzyki klasycznej, „stary świntuch” tworzy własną,
współczesną dystopię.
Nie inczej jest w przypadku nowychopowiadań. Cięte a zarazem delikatne,
humorystyczne lecz niepokojące sceny
z życia amerykańskiego półświatka to
proza Bukowskiego w najlepszym wydaniu – gorącokrwista, pełna skrajności
i do bólu realistyczna.
Historie o zwykłym szaleństwie pochodzą z okresu twórczości pisarza (początek
lat 70.), w którym Bukowski stworzył również teksty, wchodzące w skład tomu Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
„Od czasów George’a Orwella nikt
tak świetnie nie pisał o byciu na dnie” –
New York Times
„Tekst chwyta czytelnika za frak
i potrząsa nim tak, że grzechoczą mu
zęby” – The Times
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Księga matematycznych tajemnic
Ian Stewart
Po bestsellerowym Gabinecie matematycznych zagadek przyszedł czas na „księgę”
z łamigłówkami, anegdotami i ciekawostkami ze świata matematyki. Ian Stewart
w przystępny, bardzo
ciekawy i nierzadko
zabawny sposób opowiada o dziedzinie, która zdaje się być
niezbadaną tajemnicą. W tym tomie
waszym przewodnikiem po fascynującym świecie matematyki będzie niezbyt
genialny detektyw Hemlock Soames
i jego pomocnik doktor John Watsup!
Przygotujcie się na sporą dawkę
ożywczej gimnastyki dla szarych komó-

rek i świetną zabawę. Dowiecie się m.in.
jaki kształt ma skórka pomarańczy, dlaczego urodziny są zdrowe, co to są liczby
narcystyczne i... jak wygrać na loterii.
Żelazne damy
Autor: Kamil Janicki
Musiały być silne, by przeżyć w bezwzględnym świecie polskiej polityki.
W mrokach średniowiecza Polską rządziły
kobiety. I były diabelnie skuteczne! Dobrawa wie, że jej przyszły mąż Mieszko to
zatwardziały poganin i morderca. Mimo
to dla dobra swego rodu wyrusza do
kraju Polan. Rycheza jednym skinieniem
palca może sprawić, że Polska Piastów
przestanie istnieć. I tylko ona jest zdolna ją uratować. Agnieszka pragnie korony i jest gotowa dla niej zabijać. Judyta
uwodzi potężnego palatyna Sieciecha, by
z jego pomocą zapewnić tron swojemu

synowi. Helena chwyta
w swoje ręce rządy nad
Krakowem, gdy jej mąż
ginie otruty przez odrzuconą kochankę. Przyszło
im żyć w czasach, gdy
panowało tylko jedno
prawo – prawo silniejszego. Przybyły do kraju
rządzonego przez brutalnych władców, których całym życiem
były podbój i mord. Stanęły u ich boku,
a gdy nadeszła odpowiednia chwila,
same sięgnęły po ster polityki.
Dla dobra rodu, swoich dzieci i dla
władzy nie wahały się użyć trucizny czy
sztyletu. Przekupstwo, podstęp, nawet
własne ciało – każdy sposób był dobry,
jeśli pozwalał im realizować zamierzone cele.
Polskie władczynie. Żelazne damy...

ROZRYWKA

H O R O S K O P grudzie ń 2 0 1 5
Wodnik (20.01–18.02)



Grudzień będzie dla Ciebie miesiącem pełnym
nadziei na lepszą przyszłość. Zastanów się dwa
razy przed podjęciem decyzji, a odniesiesz sukces. Na samotne Wodniki czeka miłość, ale przestańcie
doszukiwać się wszędzie fałszu i intrygi. Wodniki w stałych
związkach będą zmuszone poznać przeszłość partnera.
W finansach szansa na odbudowanie tego, co zepsuł los.
Nie odrzucaj pomocy od osoby, która będzie chciała ci pomóc. Jej intencje są szczere.

Ryby (19.02–20.03)



W tym miesiącu przyjdzie Ci się rozliczyć z długami,
których nie da się dłużej unikać. Zacznij słuchać
osób, które dobrze Ci radzą. Na samotne Ryby czeka
czas rozliczenia się z błędów i wyciągnięcie wniosków. Ryby
w stałych związkach powrót miłości i namiętności, zrozumiecie również czym jest związek partnerski. Pracujące ryby
mogą liczyć na zasłużoną premię i uznanie przełożonego.
Uważajcie na zazdrosnych współpracowników.

Baran (21.03–20.04)



Przeszłość niczego Was nie nauczyła. Nadwyrężacie sprzyjający Wam los, którego karta niebawem się odwróci. Dla samotnych Baranów
grudzień będzie sprzyjający w nawiązywaniu nowych znajomości. Niektóre z nich przerodzą się w miłość. Barany
w stałych związkach czekają wspaniałe Święta w rodzinnym gronie.

Byk (20.04–22.05)

Lew (23.07–23.08)

Skorpion (23.10–21.11)







Wierność sprawom z przeszłości nie wpłynie na
Was korzystnie. Jeszcze w tym roku zamknijcie
sprawy urzędowe. Na samotne Byki czeka ktoś,
kogo nie dostrzegacie, a pragnie Wam dać szczęście.
Byki w stałych związkach będą musiały się postarać, aby
partner zapomniał i wybaczył błędy. Nie poddawajcie się
w sprawach finansowych. W walce o lepszą przyszłość
użyjcie swoich rogów.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Czas skończyć z byciem szarą myszką. Przejmijcie stery swojego życia, a zdobędziecie
szacunek. Grudzień przyniesie korzystne fale.
Samotne Bliźnięta zbiorą żniwo swojej cierpliwości i wytrwałości, miłość zakwitnie w Waszym życiu. Dla Bliźniąt
w stałych związkach nadchodzi nadzieja na lepsze. Nie
zapominajcie o swoich potrzebach. W pracy wyjątkowo
spokjnie.

Rak (22.06–22.07)



kupcie się na jednej czynności, a odzyskacie
spokój i stabilność finansową. Do drzwi samotnych Raków zapuka miłość, daj jej szansę.
Niestety Raki w stałych związkach poczują się samotne
i opuszczone, ale pamiętajcie, że po każdej nocy wstaje
słońce. W pracy i interesach sukcesy, które pozwolą zarzucić kotwicę. Poczujecie się stabilni i mocni w dalszych
działaniach.

Czujecie się jak prawdziwy Lew, ale nie dostrzegacie
tego, że boicie się małej myszy. Uwierzcie w swoją
siłę i rozwińcie skrzydła, a plany zaczną się realizować. Samotne Lwy czekają zmiany.Problemy Lwów w stałych związkach znajdą swój koniec. Możliwe, że zaczniecie
budować wszystko od nowa. W sferze finansowej warto zastanowić się nad propozycją, którą złożyli najbliżsi.

Zwrócicie uwagę na kogoś, kto nad Wami czuwa
i chce pomóc. Samotne Skorpiony powinny zejść
na ziemię i zacząć realizować marzenia. Ideał,
którego szukacie jest blisko. Skorpiony w stałych związkach: nie zamykajcie jeszcze tego rozdziału. Otwórzcie
swoje serce a wszystko może się zmienić, Aby zakończyć
problemy finansowe nie korzystajcie z szybkich rozwiązań. Gry hazardowe nie tylko Wam nie pomogą, a mogą
zaszkodzić.

Panna (24.08–22.09)



Strzelec (22.11–21.12)

Ziarno, które zasialiście przyniesie plon. W swoim
postępowaniu zacznijcie kierować się sercem, nie
tylko rozumem – zobaczycie, że warto. Metamorfoza
samotnych Panien spowoduje, że pojawi się osoba, na widok
której Wasze serce zacznie mocniej bić. Zbudowana forteca
przed partnerem przez Panny w stałych związkach jest nie do
zburzenia. Zmieńcie swoje postępowanie, a zakwitnie ogród
miłości. W pracy bądźcie ostrożni, szef szykuje zmiany.



Zbyt wysokie ambicje Was przerosły. Zacznijcie
od zamykania najłatwiejszych spraw, a powoli
rozwiążecie wszystkie problemy. Samotne Strzelce swoim postępowanie dopłynęły donikąd. Oglądnijcie
się za siebie i naprawcie błędy. Dla Strzelców w stałych
związkach, grudzień będzie miesiącem miłości. Dbajcie
i pielęgnujcie to, co zbudowaliście. Czeka Was premia,
a może nawet awans.

Waga (23.09–22.10)



Wykorzystajcie ten miesiąc na zastanowienie się,
czy warto tkwić w towarzystwie, które Was wykorzystuje i rani. Ten miesiąc otworzy przed Wami
wiele możliwości. Samotne Wagi, aby dostać szansę na
nowe uczucie, muszą przestać myśleć o dawnym. Nowa
miłość, będzie przenosić góry. Wagi w stałych związkach
zainwestujcie we wspólną podróż, już dawno Wam się
należała. Czeka Was sporo wydatków w ciągu najbliższych
tygodni.

Koziorożec (22.12–19.01)



W grudniu życie pokaże, że macie dużo szczęścia, pomimo złych decyzji. Brak zapału do
nauki, pracy, a premia i tak was nie ominie.
Koziorożce, które rozpoczęły właśnie nowy związek,
dbajcie o niego jak o kwiaty jeżeli chcecie, aby przetrwał. Koziorożce w stałych związkach powinny odnaleźć w sobie dziecko gotowe do szaleństw. Naładujcie
baterie. To będzie szalony miesiąc. W finansach zachowajcie przesadną ostrożność, a zaświeci dla Was słońce.
Niewyważone decyzje mogą przewrócić wszystko do
góry nogami.

Uśmiechnij się :)

– Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? - pyta się
święty mikołaj.
– Nic nie kradłem, byłem grzeczny - odpowiada dziecko.
– To się naucz bo ja ci wiecznie prezentów nie będę przynosił!

Do Pinokia przyszedł św. Mikołaj.
Rozdał wszystkim w domu prezenty
i rozmawia z Pinokiem:
– O ...widzę, że nie cieszysz się z tego
zwierzątka, które ci podarowałem.
– Bo ja chciałem pieska albo kotka!
– Niestety zabrakło! Inne dzieci też nie
dostały.
– Ale ja się boję tego bobra!

Zawarliśmy z żoną umowę – jednego
dnia ja robię zakupy, drugiego ona.
I tak żyjemy: jeden dzień jemy a w drugi pijemy.

Jakiś w wigilię, takiś cały rok
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– Czym się zajmujesz w życiu?
– Poluję na obcych...
– Co ty mówisz jakich obcych?
– Widziałaś kiedyś jakiegoś?
– Nie.
– Nie ma za co.

Widziałem jak pewnej kobiecie wypadło
10€. Podniosłem, pomyślałem co zrobiłby Jezus na moim miejscu, i zamieniłem je na wino.
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Superkask trafił na targi w Mediolanie
Prawdziwą furorę na targach w Mediolanie zrobiły specjalne okulary do kasku
motocyklowego – projekt dwóch młodych Wrocławian. Mężczyźni stworzyli
gadżet, który pozwala śledzić prędkość,
bez jednoczesnego odrywania wzroku

od drogi. Urządzenie to ma opcje nawigacji oraz… lusterka wstecznego. Pół
roku zajęło im stworzenie okularów, które sprawdzą się niemal na każdej drodze.
W ciągu kilku kolejnych miesięcy mają
odbyć się próby nowego wynalazku.

Nadchodzą Gwiezdne Wojny
Już za parę tygodni w kinach długo
oczekiwana premiera siódmej części
Gwiezdnych Wojen.
Chociaż pierwsza część ma już przeszło czterdzieści lat, Darth Vader oraz
Luke Skywalker cieszą się nieustającą
popularnością. Kilka dni temu miała
premierę kolejna gra komputerowa
z mistrzem Yodą w tle: Star Wars Battlefront.

Islandzki sąd postanowił przerwać budowę drogi, która docelowo miała łączyć Reykjavik z Półwyspem Alftanes.
W postanowieniu sąd tłumaczy, że leży
ona na miejscy występowaniu elfów.
Wiadomość ta, chociaż dla niektórych
może brzmieć śmiesznie, w Islandii trak-

w Polsce – we Wrocławiu. Aktor ceni
sobie współpracę z naszymi rodakami.
Chwile spędzone w Polsce były dla niego przyjemnością, a nowe znajomości,
jakie zawarł, pozwolą mu jeszcze tu
wrócić.

20 €

OPONY UŻYWANE I NOWE, OD
SZTUKA, MONTAŻ GRATIS!
PONAD TYSIĄC OPON W SPRZEDAŻY,
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, VAN, I JEEP.
ATKINS YARD,BAILICK RD MIDLETON,CO.CORK
0834244112-PRZEMEK
PRZEMYSLAW.PERSINSKI@WP.PL
DLA WARSZTATÓW CENY HURTOWE

✆ 0834244112
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towana jest bardzo poważnie. Mieszkańcy tego kraju wierzą w wiele mitów
i legend. Wspomniana droga miała
biec przez oficjalną stolicę elfów – miasto Hafnarfjodur. Miejmy nadzieję, że
islandzkie elfy nie poczują się urażone
próbą podjęcia tak poważnej inwestycji.

Na stacjach benzynowych niemal
całej Europy możemy kupić figurki Star
Wars, zaś sklepy z zabawkami pękają
w szwach od mieczy świetlnych czy
klocków lego. W internecie prawdziwą
forrorę robią zdjęcia przedstawiające
codzienne życie Darth Vydera, których
autorem jest Paweł Kadysz.
Rozpoczęło się prawdziwe, gwiezdne
szaleństwo.

Nowy film Stevana Spielberga
Do kin wszedł właśnie nowy film Stevena Spielberga „Most szpiegów”.
W roli głównej występuje Tom Hanks.
To kolejna produkcja oparta na współpracy tych dwóch panów. Najważniejsze sceny kręcone były rok temu m.in.

Elfy w Islandii odpowiedzialne za przerwanie
budowy drogi
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Charlie Sheen nosicielem wirusa HIV
Amerykański aktor Charlie Sheen, znany m.in. z serialu "Dwóch i pół", ogłosił
w wywiadzie dla telewizji NBC, że jest
nosicielem wirusa HIV. Kontrowersyjny
aktor udzielił wywiadu w programie

"Today" w telewizji NBC. "Jestem tutaj,
żeby się przyznać, że jestem HIV pozytywny. I są to trzy litery, które bardzo
ciężko zaakceptować"- powiedział. Aktor wie o chorobie od czterech lat.

STOP HEJTEROM!
Jarosław Kuźniar, dziennikarz, który na
co dzień uwielbia prowokować internetowych hejterów, wziął udział w akcji „HEJT stop”, mającej na celu zwrócić uwagę na ofiary przemocy w sieci.
W internecie można znaleźć krótki
film, na którym to znajduje się Kuźniar

oraz widnieją obelgi, jakie w ostatnim
czasie otrzymał od anonimowych komentatorów. Gospodarz „Dzień Dobry
TVN” coraz chętniej wyraża kontrowersyjne poglądy, za które solidnie
obrywa, zwłaszcza od środowisk prawicowych.

NAZWA DZIAŁU
PRZEWROTKĄ

Obcy/Nasi
MACIEJ WEBER

B

 dania pokazują, że jest nas
a
w Irlandii 120 tysięcy. Nawet
nas tutaj lubią, nie można
powiedzieć. „Wciąż bardziej
obcy” Lady Pank to zdecydowanie nie nasza piosenka.
Ogólnie to mamy lepiej niż
w Polsce mają imigranci ze
Wchodu. I niż – zwłaszcza po
tym, co się zdarzyło w Paryżu – mieliby ci z Dalekiego
Wschodu.

Co tu dużo gadać, jak nie zapłacą za
pracę nam, to mogą zapłacić swojemu.
Dlatego nie ma co się obrażać, jak nie
chcą nas w banku czy na stanowisku
bądź co bądź kierowniczym, tylko musimy wykopać dół albo szorować gary.
Ale też w Cork czy np. Dublinie słowo
Polak coraz więcej już znaczy. Pomyślcie sobie chociażby, że jak umiecie
czytać czy pisać, to możecie nawet pracować w gazecie. I to nawet w polskiej
gazecie. Wyjeżdżasz, a tworzysz nadal
w ojczystym narzeczu. Pomyślmy, czy
to samo w Warszawie mogliby robić
Ukrainka czy Ukrainiec. W Polsce, prawdę mówiąc, jak obcy nawet jest od nas
lepszy, to wyżej pewnej bariery i tak nie
podskoczy. Dlatego Ukrainki w Polsce to
najwyżej pomoc domowa albo z założenia zostają prostytutkami (tutaj tracąc
godność, można przynajmniej godziwie
zarobić). Mogą też zostać bohaterkami
serialu jako lokalna egzotyka – teraz
w TVP lecą „Dziewczyny ze Lwowa” –
ale to rzeczywistego szczęścia ani pieniędzy nie daje.
Doceńmy więc i kochajmy nową Ojczyznę, kochajmy ją jak Irlandię. Tym
bardziej, że stara szczęścia nie daje. Dobrze wiecie, że jeszcze za poprzedniej,
całkiem niedawnej władzy o robotę
w Polsce łatwo nie było. A jak o robotę
trudno, to i o przyzwoite zarobki. Chociaż władza zadowolona była (i nadal
jest, tylko władzę straciła), bo statystycznie wszystko się zgadzało i Polska
jest krajem mlekiem i miodem płyną-
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cym, a obsługę zdrowotną mamy na
światowym poziomie. Przecież jeżeli
gość zarabia milion, a drugi nic, to
statystycznie obaj mają po 500 tysięcy.
Czyli wszyscy zadowoleni.
A przecież są także tacy, którzy dobrze pamiętają tutejszy krach gospodarczy, jak padały banki i niszczały
finanse publiczne. Unia Europejska
do spółki z Europejskim Bankiem Centralnym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym dały Irlandii pakiet
ratunkowy, co poskutkowało jednak
mocnymi cięciami. I co? Razem pięknie
dajemy radę. Po co to wszystko uwypuklamy? Ano, święta idą. Niech spojrzą
na nas tutaj jeszcze łaskawiej.
Gdzieś jest zbieżność między naszymi narodami. Przedstawiciele obu
z woreczkiem na ramieniu i parą butów podbijali największy kraj globu. Ilu
w historii Ameryki zapisało się – bo ja
wiem – Francuzów, Węgrów, Rosjan,
względnie Niemców? A ilu Polaków
czy Irlandczyków? Więcej może tylko
Włochów. No, ale oni często w średnio
chlubny sposób. O czym mówię, będzie
wiedzieć ten, kto zapoznał się z treścią
choćby „Ojca chrzestnego”.
Od 3 do 6 grudnia dzięki m.in. polskiej ambasadzie w Dublinie mieliśmy
tradycyjny „Kinopolis”, czyli festiwal
polskich filmów, które cieszą się tu
coraz większą popularnością. Był najbardziej w tym roku nagradzany obraz
„Body/Ciało” Małgorzaty Szumow-
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skiej, z wybitnym Januszem Gajosem
oraz Mają Ostaszewską (niezła jest
scena, jak policyjna ekipa deliberuje
nad świeżym truposzem, a ten nagle
wstaje i odchodzi w siną dal – swoją
drogą dziwny ten dwujęzyczny tytuł).
Było nominowane do walki o przyszłoroczne Oscary mocno poplątane
„11 minut” Jerzego Skolimowskiego,
z dyskretnym finansowym wkładem
irlandzkim i bardzo istotnym wkładem
irlandzkiego aktora Richarda Bormera.
Ciekawe, czy festiwal filmów irlandzkich cieszyłby się takim zainteresowaniem nad Wisłą. Pewnie nie, bo
Polak wszystko wie lepiej, Irlandczyk
natomiast taki jakby bardziej ciekawy
(to swoją drogą, Polska ma po prostu
lepsze filmy). No, ale ważne, że się dogadujemy.
Niedawno w grupie eliminacyjnej
piłkarskich mistrzostw Europy mierzyli
się polscy oraz irlandzcy piłkarze. Po
dwóch wyrównanych bojach 1:1 w Dublinie, a w rewanżu 2:1 dla Polski –
minimalnie lepsi byli „biało-czerwoni”
(mamy Roberta Lewandowskiego). Ale
„zieloni” awansowali także, po późniejszych barażach z Bośnią i Hercegowiną. I bardzo dobrze, gdy wspomni się,
jak Polacy i Irlandczycy integrowali się
przed meczem w Warszawie. „Come
on, boys in green” mieszało się z „Polska, biało-czerwoni”. Pełna symbioza.
Tak, my tu już nie jesteśmy obcy, oni są
swoi, a wszyscy są nasi. Fajnie byłoby

znowu spotkać się na francuskich stadionach. O ile będzie tam jednak bezpiecznie.
Słówko o poważniejszych sprawach.
Wszyscy pamiętamy, co niedawno wydarzyło się w Paryżu. 130 zabitych przypadkowych osób, kilka setek rannych.
To zrobili imigranci z zupełnie innego
niż nasz kręgu kulturowego i o zupełnie
innym sposobie myślenia. My w święta chcemy się jednoczyć, oni zabijają
w imię religii. Światłe rządy europejskich krajów deliberują, jak otworzyć
granice i jak pomagać tym, dla których
miejsca nie ma w ich kraju. Jak mawiał
jednak pewien znany polski polityk:
„Nie idźcie tą drogą”. Są ludzie, z którymi dojść do porozumienia nie sposób.
Mój ojciec zwykł mawiać: „Nie pomoże
nawet święty, kiedy ktoś jest pier…nięty”. Trzeba uważać.
Ale my musimy trzymać się razem
i dobrze, że możemy tu razem egzystować. Stać, czy położyć się jeden obok
drugiego. I do tego jeszcze dobrze się
bawić. Jak to mamy w jednym z serii
nieśmiertelnych polskich dowcipów
o babie, która z niebywałym uporem
wciąż odwiedza lekarza? Otóż przychodzi ta baba i pyta: „Panie doktorze,
mam się rozebrać?”. „Tak” – odpowiada gospodarz. „A, gdzie mam położyć
ubranie?” – „Obok mojego”.
Wesołych Świąt Państwu życzymy
i szampańskiego zakończenia roku. Czyli po naszemu sylwestra.
!
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