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Szkoła wyrzutów
Człowiek uczy się przez całe życie,
a właśnie rozpoczął się kolejny rok szkolny.
Czas ważny, bo wokół coraz więcej
milusińskich. Coraz lepiej wyedukowanych.
Czy mają wszystko, żeby wejść bez
kłopotów w życie?
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Polityka

Dyrektorka
konkursu
Anna Ciborowska

Kuszenie zatrutym
jabłuszkiem
13 miliardów euro piechotą nie chodzi. To
chyba pierwsza myśl, jaka naszła Ministra
Finansów, Michaela Noonana, po tym jak
Komisja Europejska ogłosiła swoją decyzję
w sprawie zaległych podatków od firmy
Apple.
str. 22
Przybornik

Bike to work

The Voice of Polonia
Pierwsza edycja konkursu „The Voice of Polonia” stała się
ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym Polonii. W tym roku
do krajów uczestniczących w konkursie dołączyła Dania i Irlandia.
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Sport

Polityka

Świat

Mecz Legia Warszawa:
Dundlak FC

Interwencja w sprawie
ataków w Harlow

Legia Warszawa po remisie 1:1 we
wtorkowym meczu z Dundalk FC po raz
pierwszy od 21. lat znalazła się w fazie
grupowej Ligi Mistrzów

Minister spraw zagranicznych Witold
Waszczykowski i minister spraw
wewnętrzynych Mariusz Błaszczak spotkali
się w Londynie ze swoimi brytyjskimi
odpowiednikami. Bezpośrednią przyczyną
wizyty były niedawne ataki na przedstawicieli
polskiej społeczności w Harlow.
str. 14

Irlandia Północna:
Nie będzie strzeżonych
granic po Brexicie
Nie ma planów powrotu do strzeżonych
granic między Republiką Irlandii, a Irlandią
Północną, gdy Wielka Brytania opuści Unię
Europejską - zapewnił David Davis, sekretarz
ds. Brexitu.
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Bike to work to motywacyjny program
podatkowy, który ma na celu zachęcenie
pracowników do dojeżdżania rowerem do
pracy. W ramach programu pracodawcy
mogą zapłacić za rower i sprzęt rowerowy dla
swoich pracowników, natomiast pracownik
ma potrącane z wynagrodzenia koszty
w okresie do 12 miesięcy. Potrącana spłata
jest zwolniona z opodatkowania i nie podlega
PRSI i USC.
str. 17
W subiektywie

Podatek od grubasów
Straszna historia: w Irlandii nagle odkryto,
że jedna trzecia jej dorosłych mieszkańców
ma nadwagę, a jedna czwarta cierpi na
poważną otyłość. Ogółem na grubasów
składa się połowa populacji żeńskiej,
oraz sześciu na dziesięciu osobników płci
męskiej.
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jest taki polski zespół T.Love, który kiedyś zaśpiewał, że „jesienią zawsze zaczyna się szkoła,
a w knajpach zaczyna się picie” i w zasadzie nie wiadomo, czy autor to miał na myśli, ale zdaje
się, że oba te fakty są ze sobą bezpośrednio powiązane. Widać to doskonale we wszystkich większych miastach, gdzie znajdują się szkoły wyższe, kształcące przyszłe światłe pokolenia. I nie
ma tutaj znaczenia, czy miasta są irlandzkie, polskie, niemieckie, amerykańskie czy jakiekolwiek
inne. Młodzież, jak to młodzież, musi się wyszumieć. A gdzież się lepiej szumi, niż z dala od rodziców, za to wśród kolegów i koleżanek ze studiów?
Właściciele irlandzkich pubów i klubów nocnych oddychają z głęboką ulgą, że udało się przeżyć wakacyjny okres posuchy, kiedy to młodzież pod czujnym okiem rodziców nie mogła sobie
pozwolić na wyskoki równie szalone co podczas roku akademickiego. Jesienią kontrola rodzicielska zdecydowanie zostaje rozluźniona, i jednocześnie rozluźnione zostają obyczaje młodzieży, co
można obserwować po zmroku, szczególnie w weekendy.
Nie bez przyczyny jesień to także okres żniw dla wszelakiej maści artystów, którzy właśnie
wtedy ruszają w trasy koncertowe, by zapewnić rozbawionej młodzieży także strawę duchową,
bo nie samym piwem przecież student żyje. Nie inaczej będzie i tej jesieni. Liczne w Irlandii
puby i sale koncertowe znów będą pękać w szwach i rozbrzmiewać różnorodną muzyką. Podobno każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy zresztą przejrzeć nasze informacje o nadchodzących
imprezach, by samemu stwierdzić, że tej jesieni nie da się nudzić i że nawet najbardziej wybredni
koneserzy sztuk wszelakich znajdą coś dla siebie. A przecież to tylko niewielki ułamek tego, co
będzie można zobaczyć i usłyszeć w całej Irlandii tej jesieni.
Aha... I zapewniamy, że reszta najnowszego numeru MIR-a jest równie ciekawa. Zapraszamy
do lektury.
Redakcja

¬¬
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Podatek od grubasów

TT

Piękne lato mamy tej jesieni, czyż nie?
Znaczy się raz na trzy godziny, bo potem mamy jesień i tak dalej. Z tej przyczyny wszyscy tyją w oczach, które im
się mydli, wmawiając, że to z powodu
cukru. A może to z powodu przesadnego nawodnienia, od kiedy przestali
płacić za wodę. Wszystko to utwierdza
mnie w przekonaniu, że nasze życie na
Wyspie Skarbów jest naprawdę psychodeliczne. I za to tak je lubię.

TT

Straszna historia: w Irlandii nagle
odkryto, że jedna trzecia jej dorosłych
mieszkańców ma nadwagę, a jedna
czwarta cierpi na poważną otyłość.
Ogółem na grubasów składa się
połowa populacji żeńskiej oraz sześciu
na dziesięciu osobników płci męskiej.
W związku z powyższym pojawiły się
plany wprowadzenia podatku od cukru
w napojach, co wywołało sprzeciw

producentów, którzy twierdzą, że to
w ogóle nie usunie problemu. Skłonny
jestem się z nimi zgodzić. Gdyby ktoś
chciał odchudzić Irlandię, powinien
wprowadzić podatek od wszystkiego,
co tuczy, zakazać panierowania ryb,
smażenia frytek, hamburgery ogłosić
poważnym grzechem, zaś alkohol przepisywać wyłącznie na receptę osobom
pozbawionym poczucia humoru.

TT

Swoją drogą nie podano, ilu z tych
serdeli chodzi codziennie nawalonych,
a gazowańce z cukrem pije na kaca.
Może w świetle tych statystyk cukrowane gazowańce kwalifikowałyby się do
jakiejś nagrody jako bezcenny medykament, który w przemysłowych ilościach
powinna posiadać każda tutejsza
rodzina.

TT

Nawiasem mówiąc, ja też ostatnio
utyłem parę kilo, lecz to z miłości do
żółtego sera oraz wszystkich innych
serów w każdej postaci. Pod względem
ilości tłuszczu i kalorii puszkowany
gazowaniec przy serze wymięka całkowicie, myślę więc, że czas pomyśleć
o opodatkowaniu cheddara. Może nikt
od tego nie schudnie, ale za to jak się
cholernie poprawi państwowa kasa,
nieprawdaż?

TT

Myślę, że na otyłość najlepszy byłby podatek od głupoty. Mogliby też
opodatkować grubasów. Na początek
niech będzie jedno euro od kilograma
nadwagi. Gospodarka stanęłaby na nogi
w dwa tygodnie.

TT

Prócz tego okazało się, że Dublin jest
najczystszym miastem w Republice.
Dawno nie byłem poza stolicą, ale boję
się myśleć, jak bardzo zaśmiecone muszą być pozostałe miasta, choć przyznaję, że na ulicach widzę coraz mniej ludzi
rzucających pod nogi niewygaszone
papierosy i opakowania po kanapkach,
o ile sami nie padają na trotuar wraz
z nimi, bo pod tym kątem niewiele się
zmieniło. Podobno dublińskim wyjątkiem jest dzielnica Ballymun, która

mir | wrzesień 2016

strona 4

wypadła poniżej normy. Najgorzej jest
podobno w Galvone, w Limerick. Myślę,
że to z powodu braku śmietników.

TT

Dowiedziałem się też, że coraz więcej
par postanawia żyć bezdzietnie. Swoją
drogą można zrozumieć tych ludzi.
W alternatywie mają bulenie kasy aż
po starość, siwienie z nerwów, a przez
pierwszych dziesięć lat nieogarniętą
kolekcję ubrań dziecięcych, rowerków
i fotelików samochodowych, które
przy dużym szczęściu można sprzedać
w internecie za pięć euro, pod warunkiem, że pokryje się koszty przesyłki
oczywiście. Choć ja akurat swoje ojcostwo uważam na najlepszą rzecz, która
przytrafiła mi się w całym dorosłym
życiu. Póki co, foteliki i rowerki poszły
zupełnie nieźle. Poza tym człowiek za
młodu wydał tyle szmalu na głupoty,
że nawet gdybym miał sobie z tych
rowerków zrobić instalację przestrzenną
i udekorować nią ogródek, nie przeszkadzałoby mi to w zupełności.

TT

W temacie Irish Water nic się nie
zmienia. Mijają tygodnie, a nowego
rachunku jak nie było, tak nie ma.
Będą jaja, kiedy skończę pisać niniejszy „Subiektyw”, zajrzę do skrzynki,
a tam znajdę list miłosny od wyżej
wymienionych. Przecież to niemożliwe,
żeby o mnie zapomnieli. Oni nigdy nie
zapominają, kiedy trzeba im zapłacić
jakieś pieniądze.

TT

Zaś na polu sportu, Legia grała
z Dundalk. Komentatorzy skupili się
na sporcie, toteż wnioskuję, że nikt się
z nikim nie bił. Nie znam się za bardzo
na sporcie, a o meczach piłkarskich
w Polsce wiem tylko tyle, że zawsze
trzeba było nawiewać z miasta, z powodu obowiązkowej wojny kibiców.
No, ale to było ze dwadzieścia lat temu
i z tego, co widzę podejście fanów do
piłki cokolwiek się zmieniło. Marzę
o czasach, kiedy polscy kibice własnej
ligi będą tak pokojowo nastawieni do
świata jak irlandzcy kibice GAA, którzy

po meczach razem chadzają na piwo.
Aha, z tym Dundalk to był remis. Znaczy
nikt nie przegrał, wszyscy wygrali. To
się nazywa prawdziwie irlandzki spirit!
Z naciskiem na spirit, oczywiście.

TT

Wracając zaś do baby-boomu, od którego uciekają niedoszli rodzice, to z jednej
strony ratuje on irlandzką populację
przed wyginięciem, z drugiej zaś zaczęło brakować miejsc w szkołach, a będzie
jeszcze gorzej. Coraz popularniejsze
staje się w tych stronach wykształcenie wyższe. Za parę lat będzie tutaj
zupełnie jak w Polsce: wyspa zaroi się
od bezrobotnych magistrów, których
jedyną alternatywą będzie wyjazd za
granicę. Coś mi się widzi, że zarówno
Irlandczycy, jak i Polacy, naprawdę są
narodami wiecznych tułaczy. Jedno pokolenie do przodu i znowu trzeba będzie
katapultować się za robotą. W końcu
na Ziemi zabraknie dla nas miejsca
i wystrzelą nas na Księżyc. U ufoludków
jeszcze nie robiliśmy.

TT

A tak na koniec, Titanic Belfast
ogłoszono najpopularniejszą atrakcją
turystyczną w Europie. Przebija wieżę
Eiffla, Acropolis i rzymskie Colosseum.
Z niedawnych doniesień wynika, że
polscy turyści mogą też w Belfaście
liczyć na dodatkowe emocje ze strony
szczególnie gościnnych tubylców, ale
od jakiegoś czasu nie śledzę wydarzeń
na tym polu. Nigdy nie fascynowałem
się Titanikiem, gdyż skończył dość
marnie, za to chętnie jeszcze nie raz
odwiedzę wieżę Eiffla.

TT
T
TTT

Natomiast mój sąsiad skończył studia.
Następnego dnia, tuż po wytrzeźwieniu, wyznał, że nigdzie nie znajdzie
w tym kraju roboty, a co za tym idzie –
wyjeżdża do Anglii.
I to by było na tyle.
Cordialmente,

Piotr Czerwiński
piotrczerwinski.com

KRÓTKO

Quo Vadis – Henryk Sienkiewicz Festiwal

Z

 pewne postaci Henryka Sienkiewicza Poa
lakom przedstawiać nie trzeba, w każdym
polskim domu znajdzie się pewnie któreś
z jego dzieł, ale czy Irlandczycy wiedzą,
kim był wybitny laureat Nagrody Nobla?

Rok 2016 został ustanowiony przez Polski Senat Rokiem Henryka Sienkiewicza i z tej okazji
w Polsce, jak i za jej granicami odbywa się wiele wydarzeń upamiętniających tego wielkiego
Polaka. Galway jako jedyne miasto w Irlandii
włączyło się w obchody Roku Sienkiewicza i będzie gospodarzem festiwalu jego imienia. Festiwal potrwa tydzień i będzie składał się z wielu
atrakcyjnych wydarzeń.

Zaczynamy 10 września od czytania nowel
Sienkiewicza w Bibliotece Miejskiej w Galway.
W trakcie całego tygodnia będzie można również obejrzeć tam wystawę polskich ilustratorów książkowych oraz specjalnie na tę okazję
udekorowane witryny biblioteczne przez polską
artystkę. Impreza będzie skierowana do całych
rodzin.
Od 11 do 17 września w Nuns Island Theatre w godzinach 11.00–17.00 będzie można
przenieść się w świat przygód, odkrywców,
dżungli oraz dzikich zwierząt. Teatr zostanie
przekształcony w „eksperymentatorium” dla
dzieci pod takim samym tytułem, jak jedna
z najbardziej znanych i lubianych sienkiewi-

czowskich powieści dla młodzieży „W pustyni i
w puszczy”. „Eksperymentatorim” przeznaczone jest dla dzieci w wieku szkolnym (rezerwacja dla grup powyżej 10 osób mile widziana,
tel.: 0862016339).
W trakcie tego tygodnia będą także trwały
prace nad muralem inspirowanym twórczością
Henryka Sienkiewicza, który zostanie stworzony przez miejscowego artystę Finbar247. Mural
zostanie odsłonięty w Noc Kultury, tj. 16 września o godzinie 19.30 w samym centrum miasta (zapraszamy na funpage festiwalu i stronę
fundacji, tam zostanie podany dokładny adres).
Częścią irlandzkiej Nocy Kultury będzie
również kino plenerowe na dziedzińcu Galway City Museum, gdzie zostanie wyświetlony
film Jerzego Hoffmana „Ogniem i mieczem”.
Zapraszamy 16 września o godzinie 21.00. Zachęcamy do zabrania czegoś do siedzenia oraz
ciepłych ubrań, na wypadek gdyby pogoda była
iście irlandzka. Spodziewamy się wspaniałej,
rodzinnej atmosfery.
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Festiwal zamknie ponowne spotkanie
w Bibliotece Miejskiej 17 września o godzinie
13.00. Wydarzenia przygotowane w ramach
festiwalu będą bezpłatne i dostępne dla
wszystkich.
Festiwal organizowany jest przez Fundację
Bardzo Ładnie, która powstała w 2014 roku
w Polsce. Fundacja jest organizacją pozarządową, stawiającą sobie za cel statutowy promocję
polskiej kultury, tradycji oraz sztuki, a jej działania są niedochodowe. Fundacja Bardzo Ładnie
od 2015 roku działa także na terenie Irlandii.
Wydarzenie zrealizowane jest ze środków Instytutu Książki w ramach obchodów Roku Sienkiewicza przygotowanych przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych fundacji.
Festiwal odbędzie się przy wsparciu Galway
City Council, Galway City Museum, Galway Arts
Centre, Galway City Library oraz Galway2020,
a także Polskiej Ambasady w Dublinie.
Więcej informacji na stronach: www.
bardzoladnie.org; www.facebook.com/
QuoVadisGalway.
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KRÓTKO

Czy „przyjdą” tysiące miejsc pracy z UK?
Już około 35 firm z branży finansowej, które funkcjonują na zasadzie głównych siedzib
w Londynie od lat, poważnie szuka alternatywy, w związku z planowanym Brexitem. Jedną
z najpoważniejszych opcji jest przeniesienie się
do stolicy Irlandii. Szefowie firm twierdzą, że
wpływ na to ma przede wszystkim bardzo podobne prawo podatkowe.
Na ile poważne i konkretne są te plany,
można wywnioskować po potwierdzeniu przez
irlandzkich przedstawicieli Rządu i urzędników
faktu, że w ostatnim czasie są w stałym i dynamicznym kontakcie z firmami z Londynu. Sytuacja prawdopodobnie będzie przede wszystkim
zależeć od warunków, na podstawie których
Wielka Brytania opuści UE. Brytyjska premier
Theresa May odegra tu kluczową rolę, więc to
przede wszystkim na niej spoczywać będzie odpowiedzialność za tysiące miejsc pracy w London City.

ZAGINIONY
MAREK MICHAŁ
ŁAMASZ
Zaginął
30 sierpnia 2016 r.
Ma 19 lat.
Ostatnie miejsce pobytu:
Gliwice

Rysopis:

Wzrost: 185 cm
Oczy:
szare
Znaki szczególne:

znamiona na twarzy, duża
myszka na klatce piersiowe (3
cm)

JEŚLI WIESZ COŚ O JEGO LOSIE, ZADZWOŃ!
LINIA WSPARCIA: 22 654 70 70 / itaka@zaginieni.pl
POBIERZ
INFORMACJE
DO SWOJEJ
KOMÓRKI
I PRZEŚLIJ
ZNAJOMYM!

© Fundacja ITAKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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PRZEWROTKĄ

Szkoła wyrzutów
MACIEJ WEBER

C

złowiek uczy się przez całe życie,
a właśnie rozpoczął się kolejny rok
szkolny. Czas ważny, bo wokół coraz
więcej milusińskich. Coraz lepiej wyedukowanych. Czy mają wszystko,
żeby wejść bez kłopotów w życie?

Za moich czasów w Polsce wszystko było poukładane. W książkach co prawda treści wyłącznie słuszne, jedyne, za to wzór edukacyjny
spod sztancy. Osiem klas podstawówki, cztery
liceum, studia. To oczywiście wzór dla tych bardziej oczytanych, którzy w wieku kilkunastu lat
nie musieli iść od razu do pracy. Dopiero kiedy
padł dawno odżałowany komunizm, zaczęto
majstrować przy systemie edukacji. Jedna opcja
chciała posyłać sześciolatki do szkoły, to druga
po dojściu do władzy zmieniała przepisy. Jedna
zmieniła ośmioletnią podstawówkę na lat ledwie sześć, liceum dzieląc na gimnazjum oraz
liceum. Zresztą bez większego sensu, patrząc
w sztywne tabelki, nie dając młodym szans
na normalne życie, bo przecież młodzi szybko
się zakolegowują, zadzierzgają pierwsze przyjaźnie, miłości, nie chcą co chwila zmieniać
środowiska na siłę. Kiedy jednak już z tym się
godzą, przychodzi druga opcja i wraca do starego systemu. Jeżeli Państwo z tym życiem na
huśtawce się nie zetknęli, to gratulacje i prosimy przedwcześnie nie wracać do kraju.
W Irlandii mamy osiem klas od dziesięcioleci, cztery średnie i dalej także jak trzeba. System
szkolenia zintegrowany, obowiązuje zasada
programowa z 1999 roku, a nie jak w „starym
kraju”, gdzie program zmienia się w zależności
od tego, kim akurat jest minister edukacji.
W Warszawie i okolicach od tego roku edyktem partii obecnie rządzącej rodzicom rodzin
wielodzietnych przysługuje udział w Programie
„500+”, czyli wypłata świadczeń w wysokości
500 zł (jakieś 117,5 euro) miesięcznie na każde drugie i następne dziecko. Z drugiej strony,
otrzymanie tej kwoty jest uzależnione od tylu
czynników zewnętrznych, że wielu zniesmaczonych odchodzi z kwitkiem, czyli niesmakiem.
W Irlandii rząd realizuje politykę mającą
na celu wspieranie dzietności i zachęcającą
do posiadania potomstwa. Zasiłki wypłacane
są rodzicom lub opiekunom do 16. roku życia
dziecka, a jeśli dziecko zechce nadal się uczyć,
to aż do osiągnięcia pełnoletniości. Ważne, na
co przede wszystkim należy zwrócić uwagę,
jest to, że opiekunowie muszą posiadać obywa-

telstwo lub status rezydentów kraju, względnie
obywatelstwo Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zameldowanie na terenie Irlandii.
Jeżeli już spełnia się te konkretne warunki, to
państwo nie stwarza problemów. Oferuje miesięcznie 130 euro na jedno dziecko, 260 na
dwoje, 390 na troje, 530 na czworo, 670 na
pięcioro, 810 na sześcioro, 950 na siedmioro
i na ośmioro 1090 euro. O dodatek mogą ubiegać się także samotni rodzice. Nie wiadomo
według dokładnie jakich przeliczeń, ale dostają 95,23 euro tygodniowo. Przyznanie zasiłku
w ogóle zależy od wysokości zarobków i liczby
dzieci. Limitem, powyżej którego rodzic jednego dziecka nie może się ubiegać o świadczenie,
jest tygodniowy dochód 506 euro przypadający
na rodzinę, co w rozsądny sposób wyklucza bogaczy z udziału w programie.
Tak prowadzony program daje wymierne
efekty. Przez kilkanaście lat liczba ludzi zamieszkujących Irlandię wzrosła o ponad 30
procent. Fakt, że Irlandczyków jest góra 5 milionów, czyli prawie osiem razy mniej aniżeli
Polaków (nawet odliczając tych, którzy aktualnie rezydują w Irlandii i nie wszyscy koniecznie
legalnie), ale postęp jest bardzo wyraźny. Tak
zwana struktura społeczeństwa jest bardzo
korzystna. Ponad 35 procent ma mniej niż 25
lat, a ci w wieku emerytalnym stanowią ledwie 10 procent. Irlandia ma też czwarty w Europie współczynnik dzietności (liczba dzieci
przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym)
– ponad 2, chociaż na świecie daje to miejsce

zaledwie 125. Przodują pod tym względem
kraje afrykańskie i w ogóle mniej cywilizowane (w Europie maleńkie Wyspy Owcze, co
samo w sobie brzmi trochę zabawnie), co stawia pod znakiem zapytania logikę wywodu, iż
jak jest wysoki współczynnik, to od razu znaczy, że mamy dobry system w tym kraju. Tak
czy inaczej, Polska jest w tej klasyfikacji niżej
– konkretnie na miejscu 222., ze współczynnikiem 1,33 (zawyżonym zresztą ze względu
na rodziny patologiczne). Czyli faktycznie –
można powiedzieć, że wywód nie trzyma się
kupy. Z drugiej strony, trudno nie zauważyć,
że znacznie rozsądniej działa to wszystko nie
w Polsce, ale jednak w Irlandii.
Jak pisze jedna sprytna pani Diana na blogu
„Pieniądz jest kobietą”, z polityką prorodzinną
jest jak z łowieniem ryb. Oprócz przynęty trzeba mieć wędkę. Przynęta szybko się zużywa,
a wędka zostaje. Pani wskazuje jak państwo
w Irlandii dodaje wędkę, dzięki czemu wszystkie Matki Polki na wyspie żyją raczej bez stresu.
I wskazuje siedem powodów, dla których Polki
chcą rodzić w Irlandii. Ważnym powodem jest
stabilność zatrudnienia. Drugi powód to odpowiednie dochody. Nawet za najniższą pensję,
czyli 1600 euro brutto można przeżyć spokojnie – wystarczy na wynajem mieszkania, opłaty i jedzenie. Powód trzeci to pomoc socjalna.
Jeśli zarobki w rodzinie przypadające na każdego członka nie przekraczają odpowiednich
progów, to można otrzymać dodatek rodzinny
(Family Income Supplement), wolny od po-
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datku. Powód czwarty to nagroda dla każdego
dziecka, czyli zasiłek rodzinny na każde dziecko
(Child Benefit). Powód piąty to ten, że kobieta
nie straci pracy przez ciążę. Po urlopie macierzyńskim pracodawca ma obowiązek przyjąć
ją do pracy na to samo stanowisko i za takie
samo wynagrodzenie. Powód szósty – opieka
przedszkolna. Dzieci do 12. roku życia są nią
objęte bezpłatnie ze względu na niskie dochody rodziców. I wreszcie powód siódmy: nauka
przedszkolna. Dla dziecka w wieku od 3 do 5,5
lat znajdzie się miejsce w przedszkolu. Fakt, że
darmowe są tylko trzy godziny dziennie. Za pozostałe trzeba płacić – tu nie ma państwowych
przedszkoli. Ale po dwuletnim przeszkoleniu
pięciolatek może ruszać do szkoły i nikogo to
tutaj nie dziwi. W Polsce natomiast dziwimy
się, że dziecko ma siedem lat i boi się szkoły.
W tym kontekście to jednak nie dziwne. Kiedyś
był taki film (zresztą średniej jakości) – „Szkoła
wyrzutków”. Oby po latach wyrzutki nie przekształciły się w poważne wyrzuty.
Mimo wszystko, oby nie było jak w dowcipie,
w którym na lekcję idą młody i stary nauczyciel. Młody – stosy pomocy naukowych, teczka
wypchana książkami, dziennik w zębach. Stary
idzie beztrosko, niesie tylko klucz do sali. Młody patrzy i mówi z podziwem: No, no, po tylu
latach pracy, to pan ma wszystko w głowie? Na
to stary: Nie synu, w dupie.
Miejmy nadzieję, że tylko system w Polsce
jest zły (jak zawsze zresztą), a nadal mamy dobrych nauczycieli.
!
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12 lokali zamkniętych ze względu na nieprzestrzeganie
zasad higieny
W lipcu 2016 roku zostało zamkniętych 12
punktów gastronomicznych. Powodem były
niedopatrzenia popełnione przez ich właścicieli
lub personel, który nie zachowywał standardów higieny i bezpieczeństwa należnych dla
tych miejsc. Zamknięcia miały miejsce tylko
w przypadkach, gdzie istniało spore zagrożenie
dla życia lub zdrowia konsumentów.
Dr Pamela Byrne, Chief Executive z FSAI
stwierdziła, że musi bezwzględnie wymierzyć
kary w stosunku do nieprzestrzegania norm
ustalonych przez HSE, by ludzie mogli czuć się
bezpiecznie, kupując jedzenie. Dodała, że fakt,
iż miesiące letnie wiążą się ze znacznie większą
liczbą klientów, nie zwalnia z obowiązku zachowania wysokiej higieny w lokalach gastronomicznych i sklepach.
A oto lista zamkniętych lokali:
Blueberries „Pop Up” (restaurant), No. 13
Lower Cork Street, Mitchelstown, Cork
Fade Street Social (restaurant), 4–6 Fade
Street, Dublin 2
The Spice House (restaurant), 2 Church Street, Cavan
Nite Star (take away), Main Street, Glenties,
Donegal
Majas Virtue (food stall), Trading at Farmleigh Estate, Phoenix Park, Castleknock,
Dublin 15
Chen’s Chinese Take Away, Parnell Street,
Mountmellick, Laois
Cashel Take Away Foodstall, Cashel, Achill,
Mayo

•
•
•
•
•
•
•

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

Jolly Roger (public house) (closed activi• The
ty – food production, handling and storage),
Sherkin Island, Skibbereen, Cork
House (restaurant) (closed area:
• Sandyford
kitchen and food service areas only), Sandyford Village, Sandyford, Dublin 18
Meat and Grocery (butcher), 2 Pound
• Azeem
Street, Edgeworthstown, Longford
Dragon (take away), 70 Fassaugh Ave• Lucky
nue, Cabra, Dublin 7
Fresh (wholesale), Drumnabratty, Ra• Craigs
phoe, Donegal

Gospodarka rozwija się,
ale czy w każdym sektorze?
Small Firms Association, czyli organizacja zrzeszająca „małych” przedsiębiorców informuje,
że wzrost i rozwój małych firm jest kompletnie
nieadekwatny do tego, co można zaobserwować na wskaźnikach PKB, pensji pracowniczych
czy ogólnego rozwoju gospodarki państwa.
Przedstawiciele SFA dodają również, że nierówności w rozwoju nie tylko dotyczą sektora, ale także
różnicują Irlandię pod względem bogactwa regionalnie. Jako przyczyny podają między innymi referendum podjęte przez Brytyjczyków, które jasno
wskazuje, w jakim kierunku podąża jeden z głównych partnerów handlowych Irlandii, co wpływa
na nastroje konsumentów. Przede wszystkim jednak zwraca się uwagę na fakt bardzo wysokich
kosztów pracy na Zielonej Wyspie, które są aż
o 17% wyższe niż w UK, plasując Irlandię na 10.
pozycji w skali całego świata.
Na pewno w obecnej sytuacji nie pomoże
decyzja Rządu o podwyżce płacy minimalnej do
10,50 euro, która ma nastąpić do 2021 roku.
Przedsiębiorcy przekonują, że rynek płac powinien stymulować się samodzielnie, opierając
się na najprostszych mechanizmach ekonomicznych, czyli popycie i podaży.
Głównymi postulatami, stawianymi przez
organizacje są: podwyższenie kwoty wolnej od
podatku, zwiększając dochody firm; zamrożenie/zniesienie 3% Universal Social Charge dla
samozatrudnionych; inwestycje w infrastrukturę transportową i telekomunikacyjną; zmniejszenie 9% podatku VAT, dotyczącego budownictwa
mieszkaniowego, które zaradziłoby obecnej, nieciekawej sytuacji na rynku nieruchomości.

mir | wrzesień 2016

strona 8

✆ 0834244112

ROZRYWKA

The Voice of Polonia

P

iosenka jest małym zwierciadłem
kultury. W piosence odbijają się
wszystkie elementy życia, ogniskują
wszystkie emocje, nurty i style. Dzięki zwięzłości formy i środków wyrazu
oraz szerokiej dostępności przekaz
ten staje się ważnym komunikatem,
nierzadko zyskując ważne miejsce
w kanonach kulturowych.

Piosenka towarzyszy nam w życiu codziennym,
ale jest też ważnym elementem świąt i festiwali. Jednoczy ludzi, którzy czują podobnie, myślą
podobnie lub – tak, jak w naszym przypadkumówią podobnie. Dlatego z wielką radością
otwieramy druga edycję konkursu The Voice of
Polonia. Mamy nadzieję, że dostarczy- podobnie jak pierwsza edycja – wszystkim uczestnikom wiele inspiracji, a słuchaczom i fanom
pięknych chwil i emocji – rozmawiamy z Anną
Ciborowską, dyrektor konkursu „The Voice of
Polonia”

Konkursy talentów są wszechobecne w różnych mediach. Co „The Voice of Polonia” wnosi nowego w ten pejzaż?
Anna Ciborowska: Nasza formuła konkursowa ma na pewno swoje znaki szczególne. Niewiele z odbywających się konkursów wychodzi poza obręb własnego kraju. „The Voice of
Polonia” jest konkursem międzynarodowym.
Partnerzy, którzy współorganizują z nami to
wydarzenie pochodzą z sześciu krajów: Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii i Niemiec. Promują oni „The Voice of Polonia” szeroko we własnych krajach. Dzięki współpracy
z TVP Polonia konkurs dociera jednak do Polaków na całym świecie. Napływają do nas
zgłoszenia nawet z Kanady. To jest naszym
zdaniem unikatową wartością „The Voice of
Polonia”. Drugim elementem wyróżniającym
nas na mapie konkursów talentów jest nasza
linia programowa. Owszem, szukamy talentów, ale jednocześnie promujemy polską
piosenkę. Nadaje to „The Voice of Polonia”
koloryt, który świetnie oddaje modne ostatnio słowo „glocal”. W dobie globalizacji chcemy, żeby świetne polskie piosenki przetrwały
w sercach tych, którzy są z Polską związani,
chcemy, żeby przenosiły ich emocjonalnie
do kraju i kultury ich pochodzenia. Pierwsza
edycja konkursu udowodniła, że nasz konkurs
świetnie spełnia to zadanie.
Skąd pomysł na „The Voice of Polonia”?
AC: Większość dobrych pomysłów przychodzi
nieoczekiwanie. Tak też było z naszym konkursem. Szukaliśmy idei związanej z kulturą, a jednocześnie angażującej szerszy krąg odbiorców.
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Pojawił się pomysł konkursu piosenki polskiej.
Piosenka jest małym zwierciadłem kultury.
W piosence odbijają się wszystkie elementy życia, ogniskują wszystkie emocje, nurty i style.
Piosenka towarzyszy nam w życiu codziennym,
ale jest też ważnym elementem świąt i festiwali. Jednoczy ludzi, którzy czują podobnie, myślą podobnie lub tak, jak w naszym przypadku
– mówią podobnie. Dlatego konkurs piosenki
polskiej wśród Polonii wydał nam się czymś
oczywistym. Jest to dziedzina, która pozwala
utrzymać żywy kontakt z językiem i kulturą polską. Również dzięki różnorodności stylistycznej
angażuje aktywnie różne pokolenia emigracji,
co jest dla nas bardzo cenne.
Czy można już ocenić, jakie reakcje budzi konkurs?
AC: Już w tej chwili, na etapie przyjmowania
zgłoszeń widzimy, że był to strzał w dziesiątkę,
podobnie, jak przy pierwszej edycji konkursu.
Otrzymujemy wiele kandydatur i dużo pozytywnych komentarzy na temat idei konkursu. Wiele osób pisze do nas bardzo emocjonalne maile
o tym, jak bardzo dziękują nam za wyjście z tą
inicjatywą. Czują, że otwierają się przed nimi
jakieś drzwi. To nam bardzo pomaga i pozwala
złapać wiatr w żagle. Pracy organizacyjnej jest
sporo, a w dużej mierze jest ona wykonywana
w ramach wolontariatu; ta dodatkowa motywacja jest więc bardzo cenna. Cieszą nas jednak nie
tylko reakcje kandydatów, ale również mediów
polonijnych. Już poprzednia edycja udowodniła,
że muzyka nas łączy. Większość mediów chętnie
towarzyszy konkursowi od etapu naboru do relacji z finału. To również nas stymuluje. Mamy
nadzieję, że uda nam się sprostać wymaganiom
wszystkich supporterów konkursu. Zresztą sami
również postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko.
Chcemy, żeby konkurs był reprezentatywny dla
różnych stylów muzycznych i jednocześnie stał
na wysokim poziomie artystycznym.
Nabór do konkursu wciąż trwa. Nasi Czytelnicy również mogą uwierzyć w swój talent
i zgłosić kandydaturę. W jaki sposób można
wziąć udział w konkursie?
AC: Zgłoszenie jest bardzo proste. Wystarczy
przesłać nam nagrania dwóch piosenek w języku polskim w dowolnej formie i wypełnioną
kartę zgłoszeniową, którą pobrać można z naszej strony www.thevoiceofpolonia.eu. Chciałabym podkreślić, że nie będziemy przywiązywać
wagi do technicznej jakości nagrania. Szukamy
osobowości, artystów, którzy wcale nie muszą
mieć profesjonalnego doświadczenia, a przekonają nas swoją wizją artystyczną. Nasi uczestnicy powinni mieć więcej niż 15 lat i – co bardzo
ważne – należeć do Polonii, czyli mieszkać poza
granicami Polski. Konkurs otwarty jest również dla obcokrajowców, którzy nie są z Polską
związani, ale urzekły ich nasze piosenki. Jeśli
nie przestraszą się problemów artykulacyjnych
związanych z językiem i opanują tekst paru piosenek w języku polskim, są mile widziani. Na
podstawie nadesłanych nagrań jury wybierze
32 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
przesłuchań na żywo w Brukseli. Po tym etapie
zostanie wyłoniona szczęśliwa ósemka, która
wystąpi w renomowanej sali koncertowej Palais des Beaux Arts w Brukseli.
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Finaliści poprzedniej edycji z Marią Sadowską.

Kto oceniać będzie finalistów konkursu?
AC: Gwiazdą finału będzie Marek Piekarczyk –
lider zespołu TSA. Będzie on również oceniać
naszych finalistów. Marek Piekarczyk dał się poznać w innych popularnych talent shows jako
wnikliwy i wrażliwy artysta. Stąd bardzo cieszymy się na tę współpracę. Inną znaną osobowością, która wejdzie w skład jury jest Stanisław
Wenglorz, który oceniał również finalistów
pierwszej edycji. Było to bardzo inspirujące doświadczenie.
Co jest główną nagrodą w konkursie?
AC: Zwycięzca otrzyma piękną statuetkę
Grand Prix „The Voice of Polonia”. Razem
z innymi laureatami będzie też mógł zaprezentować się publiczności w Danii, Francji,
Holandii, Irlandii oraz Niemczech. Laureaci
poprzedniej edycji bardzo cenili sobie ten
czas spędzony wspólnie pomiędzy sceną
i busem koncertowym na trasie. No i w tym
roku mamy asa w rękawie. Mówiąc o składzie
jury, celowo pominęłam ważną osobę, która
obok wspomnianych wcześniej artystów, oceniać będzie finalistów. Piotr Iwicki, dyrektor
Agencji Artystycznej Polskiego Radia będzie
z nami. Wśród piosenek finalistów wybierze
jedną, która będzie promowana w Polskim
Radiu. To wyraz dużego uznania dla poziomu
naszego konkursu, a jednocześnie wyjątkowa
szansa dla uczestników.
Jakie pytania lub wątpliwości najczęściej mają
potencjalni kandydaci?
AC: Jedno z najczęstszych pytań dotyczy repertuaru wykonywanego w drugim etapie.
Kandydaci pytają, czy muszą wykonywać na
żywo piosenki nadesłane do pierwszego etapu.
Odpowiedź brzmi – nie. Jeśli kandydat zostanie
wybrany, ma prawo sam wybrać repertuar, który wykona w Brukseli na żywo. Inne często zadawane pytanie dotyczy udziału zespołów. Formuła naszego konkursu nie pozwala na udział

zespołów. Chcemy dać równe szanse wszystkim. Finalistom akompaniuje ten sam zespół
po jednej próbie. Ten sam zespół towarzyszy
również gwieździe wieczoru.
Do pełnego obrazu konkursu brakuje nam jeszcze terminarza. Co i kiedy wydarzy się w ramach „The Voice of Polonia”?
AC: W tej chwili, jeszcze do końca września,
trwa etap naboru. W połowie października
wiadomo będzie, kto przejdzie do przesłuchań na żywo. Odbędą się one w Brukseli 16
października. W dniu przesłuchań ogłoszona
zostanie lista ośmiu szczęśliwców, którzy walczyć będą o nagrodę Grand Prix 13 listopada
w Brukseli. Później finaliści wyruszają w trasę
koncertową.
Jednym słowem, przed nami wiele emocji.
Życzymy Pani energii, żeby sprostać tym zadaniom.
AC: Dziękuję. Ze swej strony chciałabym jeszcze
zwrócić się do osób nie do końca zdecydowanych, czy chcą wziąć udział w naszym konkursie: Uwierzcie w siebie, wybierzcie dwie piosenki i przeżyjcie przygodę artystyczną!
!
Druga edycja międzynarodowego
konkursu polskiej piosenki The Voice of
Polonia 2016 jest już otwarta !
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do
udziału w konkursie, najpóźniej do 30-go
września 2016 roku.
Przesłuchania wybranych 32 uczestników
odbędą się w Konsulacie RP w Brukseli 16go października 2016 roku. Finał konkursu
z udziałem zakwalifikowanych 8 uczestników odbędzie się 13-go listopada 2016
w Palais des Beaux-Arts w Brukseli.
zgłoszenia: www.thevoiceofpolonia.eu

Koncert Maryli Rodowicz

J

e sień już, już palą chwasty w sadach i
pachnie zielony dym...” – już w październiku zapraszamy na niesamowity koncert wspaniałej artystki. 2 października
na scenie Helixa w Dublinie wystąpi Maryla Rodowicz.

Piosenkarka ma w swoim dorobku ponad dwa
tysiące piosenek i od lat niezmiennie tworzy
wielkie przeboje, dzięki którym ma rzesze wiernych fanów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Królowa jest tylko jedna! Zapraszamy
na koncert!!!
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2 października 2016 – Dublin, Helix
Start: 19.00.
Bilety zakupione online należy wydrukować
i okazać przy wejściu. Osoby bez
wydrukowanych biletów mogą nie zostać
wpuszczone na koncert. Wszystkie miejsca są
siedzące, nienumerowane.
Bilety dostępne na: www.koncerty.ie oraz
www.bilety.gazeta.ie.
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Ryanair zatrudni kilkaset osób

Dlaczego Irlandia nie chce od Apple’a 14,5 mld dolarów?
Irlandzki Minister Finansów Michael Noonan
obiecał walkę z orzeczeniem Komisji Europejskiej, która zmusza najbogatszą firmę na świecie do zapłaty Wyspiarzom co najmniej 13 mld
euro. Kwota ta jest ponad dwukrotnie wyższa
od całkowitej wartości pobranego w 2015 roku
w tym kraju podatku korporacyjnego.
Zdaniem opozycji Rząd powinien przyjąć pieniądze. Dla polityków jednak stawka jest znacznie wyższa. Polityka podatkowa Irlandii jest
podstawą jej gospodarki. Pozwoliła przyciągnąć
do kraju między innymi Google’a i Facebooka.
Chociaż Irlandia skorzystała 6 lat temu z powodu problemów finansowych z międzynarodowego programu pomocowego, nie ugięła się pod
naciskiem regulatorów i nie zmieniła sposobu
postępowania z wielkimi korporacjami.
Apple i wyspiarskie państwo nie poczuwają
się do winy i utrzymują, że nie podpisywały żadnych tajnych porozumień. Producent iPhone’a
jest jednym z ponad 700 amerykańskich firm

z siedzibą w Irlandii, które łącznie zatrudniają
140 tys. osób – wynika z danych irlandzkiego
oddziału American Chamber of Commerce.
Opór Apple’a przed uiszczeniem podatku
może być niezrozumiały, jeśli przyjrzymy się
kwotom, jakimi obraca ta firma: w zeszłym
roku generowała około 4,45 mld dolarów zysku
miesięcznie. Chodzi przede wszystkim o naszą
reputację – mówi Peter Vale, partner do spraw
podatkowych w Grant Thornton Ireland. To nie
jest kwota, która jest problemem samym w sobie, konsekwencją jej zapłaty byłoby jednak posądzenie kraju o prowadzenie dziwnych podatkowych działań, podejrzenie o oferowanie firmom
specjalnych warunków i tym podobne – dodaje.
Irlandzki Rząd utrzymuje, że przyjęcie pieniędzy nie pozwoliłoby mu na dokonanie inwestycji, bowiem nie pozwolą na to unijne przepisy.
Kwota zaległego podatku zostałaby zapewne
przeznaczona na spłatę długu publicznego.
Źródło: forsal.pl.

Ministrowie po interwencji w sprawie ataków w Harlow
Irlandzkie linie lotnicze poszukują w Wielkiej
Brytanii pracowników, głównie personelu pokładowego. Doświadczenie nie jest wymagane.
W rekrutacji dla Ryanaira pomaga partner
linii Crewlink. Rzecznik firmy potwierdził, że
irlandzkie linie poszukują pracowników do obsługi wzmożonych lotów planowanych na lato
2017 roku. Zatrudnienie znajdzie kilkaset osób.
Warunkiem otrzymania pracy w Ryanairze
jest ukończone 18 lat, wzrost co najmniej 157
cm, dyspozycyjność i pracowitość, atutem będzie radosna i żywiołowa osobowość. Głównym
zadaniem stewardess i stewardów będzie obsługa pasażerów.

Rekrutacja odbywa się obecnie w całej Wielkiej Brytanii. Nabór potrwa od dzisiaj w Londynie do 14 października w Manchesterze. W Belfaście chętni mogą zgłaszać się 15 września i 10
października, w Glasgow – 13 września i 11 października, w Londynie także 20 września.
Ryanair otworzy we Wrocławiu Laboratorium Podróży Travel Labs Polska, tworząc 120 nowych miejsc pracy dla programistów, analityków biznesowych i testerów
oprogramowania. To pierwszego tego typu
centrum w Polsce. 150 osób znajdzie zatrudnienie w hangarach Ryanaira – poinformowały linie.

Irlandia Północna:
Nie będzie strzeżonych
granic po Brexicie
Nie ma planów powrotu do strzeżonych granic
między Republiką Irlandii, a Irlandią Północną,
gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską - zapewnił David Davis, sekretarz ds. Brexitu. Podczas
wizyty w Belfaście podkreślił, że nie będzie „powrotu do przeszłości” – czyli przejść granicznych
strzeżonych przez uzbrojonych funkcjonariuszy.
David Davis zapewnił dziennik „Belfast Telegraph”, że „nie będzie powrotu do przeszłości".
„Od wielu lat obowiązuje wspólny obszar
podróży pomiędzy Wielka Brytanią a Republiką Irlandii, było tak jeszcze na długo przed
wstąpieniem obu państw do Unii Europejskiej.
Zdecydowanie nie chcemy strzeżonych granic
ani niepotrzebnych barier dla handlu. Wypracujemy praktyczne rozwiązanie, które będzie
dobrze działało dla wszystkich” - obiecał.
Polityk odniósł się także do obaw mieszkańców Irlandii Północnej w związku z wpływem
na gospodarkę utraty dopłat z Unii Europejskiej
po Brexicie. Największy niepokój odczuwają rolnicy, których każde 8,50 funta na 10 dochodu
pochodzi z subwencji unijnych.
„Rolnictwo jest ważną częścią gospodarki
Irlandii Północnej i rząd będzie robił wszystko,
aby zapewnić podobny poziom dopłat bezpośrednich do 2020 roku” - zapewnił Davis.
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Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i minister spraw wewnętrzynych Mariusz Błaszczak spotkali się w Londynie ze swoimi brytyjskimi
odpowiednikami, Borisem Johnsonem i Amber
Rudd. Ministrowie spotkali się także z liderami organizacji polonijnych. Bezpośrednią przyczyną wizyty
były niedawne ataki na przedstawicieli polskiej społeczności w Harlow. Jak informuje polski konsulat
w Londynie, w ciągu ostatnich tygodni polscy konsulowie interweniowali 15 razy z powodu ataków
na polską społeczność. Najpoważniejsze ze zgłaszanych dotychczas przypadków dotyczyły podpalenia,
pobić, obraźliwych graffiti i zastraszania. Minister
Błaszczak dodał, że celem wizyty jest upewnienie

się, że śledztwo będzie skuteczne, a winni zostaną doprowadzeni przed oblicze sprawiedliwości.
Politycy dodali, że zdziwił ich fakt, iż szóstka zabójców Arkadiusza Jóźwika, Polaka pobitego na
śmierć w Harlow, została zwolniona z aresztu do
czasu przesłuchań. 6 września, odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej policji i funkcjonariuszy
z hrabstwa Essex, gdzie leży miasto Harlow.
Polscy ministrowie zaproponowali, by rozpocząć w UK kampanie edukacyjne na temat
wkładu Polaków w brytyjskie społeczeństwo.
Z kolei brytyjscy ministrowie obiecali „bacznie
się przyglądać” doniesieniom w prasie na temat imigrantów z Polski.

KĄCIK KULINARNY

Sernik
jaglany
Składniki:
200 g ciastek maślanych
100 g rozpuszczonego masła
szklanka orzechów nerkowca
szklanka suchej kaszy jaglanej (około 200
g)
50 ml miodu
sok z 1 cytryny
szklanka suszonych daktyli
2 łyżki masła orzechowego
migdały
wiórki kokosowe

••
••
••
••
••

Wykonanie:
Do strunowego woreczka foliowego wrzuć
ciastka i pokrusz je. Przesyp do miski, dodaj
rozpuszczone masło i zamieszaj. Wyłóż w formie do pieczenia i włóż do lodówki na pół
godziny. Orzechy nerkowca i 2 łyżki ugotowanej kaszy jaglanej zblenduj na gładką masę.
Dodaj resztę kaszy i zblenduj całość. Wlej
miód, dodaj sok z cytryny, wymieszaj. Masę
wyłóż na przygotowany spód i włóż ciasto do
lodówki na godzinę. Suszone daktyle zblenduj z masłem orzechowym i rozsmaruj na cieście. Posyp migdałami, orzechami nerkowca
i wiórkami kokosowymi, po czym znów włóż
do lodówki na godzinę.

Chipsy warzywne
Wykonanie:
Obierz warzywa, pokrój na cienkie plastry.
Dopraw solą i pieprzem, polej oliwą, wymieszaj. Na blasze, wyłożonej papierem do
pieczenia rozłóż plasterki warzyw piecz około 25 minut w 180 st. C.

Składniki:
buraki
marchewka
pietruszka
oliwa
sól, pieprz
ewentualnie zioła
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Bike to work
P
rogram został uruchomiony 7 lat
temu, obiecując zrewolucjonizowanie ruchu podmiejskiego w Irlandii
poprzez zachęcanie do jazdy na rowerze – oferując ulgi podatkowe dla
pracowników i pracodawców, którzy kupili
rowery, oczywiście z zamiarem jazdy na rowerze do pracy. Dla niektórych doświadczonych
pracowników może to być już drugi rower,
jako że aplikować można raz na pięć lat ,natomiast inni w dalszym ciągu zastanawiają
się, czy mogą aplikować. Oto, co powinieneś
wiedzieć.
Bike to work to motywacyjny program podatkowy, który ma na celu zachęcenie pracowników
do dojeżdżania rowerem do pracy. Zasada jest
banalnie prosta. W ramach programu pracodawcy mogą zapłacić za rower i sprzęt rowerowy
dla swoich pracowników, natomiast pracownik
ma potrącane z wynagrodzenia koszty w okresie
do 12 miesięcy. Potrącana spłata jest zwolniona
z opodatkowania i nie podlega PRSI i USC.
Twój pracodawca nie musi brać udziału
w programie. Jeśli jednak bierze w nim udział,
musi oferować go wszystkim swoim pracownikom.
Osoby samozatrudnione nie kwalifikują się
do programu, chyba że są jednocześnie zatrudnione na etacie i odprowadzają PRSI.
ZASADY
Jakiego sprzętu dotyczy program Bike to
work?
Program dotyczy nowych rowerów i pedelektów (rowery wspomagane elektronicznie,
które wymagają pewnego wysiłku od rowerzysty). Niestety, fani motorów, motorowerów
i skuterów nie mogą liczyć na dofinansowanie,
pojazdy te nie są objęte programem.
Program obejmuje też zakup następującego
nowego sprzętu bezpieczeństwa:
Kaski rowerowe, które są zgodne z normą
europejską EN 1078
Dzwonki i klaksony
Światła, w tym dynama
Lustra i błotniki, żeby zapewnić, że widoczność rowerzysty nie jest osłabiona
Koszyczki na pedały i osłony na koła
Sakwy, bagażniki i pasy, w celu zagwarantowania bezpiecznego przejazdu rowerem
Zamki i łańcuchy, aby zapewnić bezpieczeństwo roweru

•
••
•
••
•

zestawy naprawcze, zestawy narzę• Pompy,
dziowe, uszczelniacz opon, aby umożliwić
drobne naprawy
• Odblaskowe ubrania
Jak mogę zapłacić za rower?
Zazwyczaj pracodawca płaci dostawcy za rower
i konfiguruje spłaty z wynagrodzenia w uzgodnionym terminie (który nie może być dłuższy
niż 12 miesięcy). To generalnie oznacza, że to
Ty odwiedzasz sklep, wybierasz rower i sprzęt,
który chciałbyś dokupić i prosisz o wystawienie
faktury na pracodawcę.
Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku
nie ma zastosowania, jeżeli to Ty płacisz za
rower, a wszystkie koszty są zwracane przez
pracodawcę – musi wtedy zapłacić za rower
w całości.
Spłata rowerów i sprzętu zostaje odjęta od
twojej pensji brutto (czyli przed opodatkowaniem,

PRSI i składkami USC). Spłata może być potrącana co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc,
w zależności od tego, jak będzie zaaranżowana.
Pracodawca może również kupić rower w Twoim
imieniu i nie wymagać, abyś za to zapłacił.
Jak często można korzystać z programu?
Z systemu można skorzystać tylko raz w okresie
pięcioletnim. Dotyczy to nawet sytuacji, jeśli
nie wykorzysta się € 1000 limitu. Rok podatkowy, w którym rower lub sprzęt został zakupiony
liczy się jako pierwszy rok. Przykładowo, jeśli
skorzystało się z programu w roku 2011, to kolejnym rokiem, w którym można aplikować jest
rok 2016 (od stycznia).
Przejazdy kwalifikacyjne
Sprzętu rowerowego i sprzętu bezpieczeństwa
należy używać głównie do przejazdów kwalifikacyjnych, czyli całej drogi między domem
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a miejscem pracy bądź jej części (np. między domem a stacją kolejową). Pracodawcy nie muszą
tego monitorować, ale użytkownicy programu
są proszeni o podpisanie oświadczenia mówiącego, że rower jest dla własnego użytku i będzie wykorzystywany głównie do przejazdów
kwalifikacyjnych.
Limit cenowy
Limit to € 1000, kwota ta może być wydana
na zakup nowego roweru, urządzenia ochrony
i koszty wysyłki. Jeśli przekroczysz ten limit,
jesteś zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.
Więcej na temat programu możesz dowiedzieć się na stronie internetowej Revenue.
Jak aplikować
Należy skontaktować się z pracodawcą, aby zapytać o program.
!
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CZYTELNIA
Ch...owa Pani Domu
Autor: Magdalena Kostyszyn
Pierwszy antyporadnik
w wersji #nofilter, z którego (nie) dowiesz się
między innymi: jak nie
gotować i nie prowadzić
gospodarstwa domowego, jak nie celebrować
Dnia Ręcznika, jak nie
zostać Miss Świata.
Książka – jak pisze
autorka – powstała z tęsknoty za normalnością,
z potrzeby stawienia
czoła problemom współczesnych kobiet. Gdy
na próżno dążymy do osiągnięcia doskonałości, zejście na ziemię wydaje się najprzyjemniejszym uczuciem na świecie. Tym bardziej,
że lektura ułatwia spojrzenie na świat z humorem, ironią oraz zdrowym dystansem do siebie
i innych.
Magdalena Kostyszyn – znana lepiej jako
Ch…owa Pani Domu – udowodnia, że dzielenie się własnymi wpadkami może wzbudzić
ogromny aplauz – nawet, jak w jej przypadku,

KINO
Sausage Party

Historia Franka – parówki,
która odkrywa prawdę o sobie – o tym, kim jest i jaka jest
jej rola. Po upadku z koszyka
na zakupy, tytułowa parówka
wraz z innymi przyjaciółmi
z supermarketu odbywa wielką podróż przez sklep – podróż,
która pozwala im odkryć prawdę o sobie.
Bohaterami filmu są uosobione produkty
sklepowe, które z przerażeniem odkrywają, co
czeka je po tym, jak zostaną zakupione i przyniesione do domu nabywcy. Jeśli nie chcą zostać
pokrojone, ugotowane i pożarte, muszą działać
w grupie. W filmie postaciom swoich głosów
udzielają: Jonah Hill, Kristen Wiig, Michael Cera,
Bill Hader, James Franco, Edward Norton, Danny
McBride, Salma Hayek, Paul Rudd, Nick Kroll,
Craig Robinson, David Krumholtz, a także Seth
Rogen. Krumholtz przyznał w wywiadzie udzielonym witrynie ComingSoon.net, że „Sausage
Party” ma szanse okazać się najzabawniejszą
komedią wszech czasów.Animacja największych
hollywoodzkich obrazoburców młodego pokolenia to jedna z najbardziej wywrotowych i jednocześnie inteligentnych kinowych produkcji
ostatnich lat – piękna jak bajki Pixara i bezkompromisowa jak kino dla dorosłych.
Bridget Jones 3

Na trzecią filmową część niekończących się miłosnych zawirowań w życiu Bridget Jones
fani na całym świecie czekali
lata. Laureaci Oscara – Renée
Zellweger i Colin Firth powracają w kontynuacji ikonicznej
komedii o miłosnych i zawodowych przygodach Bridget
Jones – autorki najzabawniejszego pamiętnika
w historii kina i literatury.
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pół miliona fanów na Facebooku. W 2016 roku
otrzymała tytuł Superbohaterki Czytelniczek
„Wysokich Obcasów”. Prowadzi także bloga:
venilakostis.com.
Niebezpieczne kobiety
Autor: Patryk Vega
Czy wieczorem spokojnie przeczyta bajkę
swojemu dziecku, skoro parę godzin wcześniej znalazła ciało noworodka? Czy zje obiad
z rodziną, jeśli tego
dnia czuła smród rozkładających się, kilkutygodniowych zwłok?
Czy mąż zobaczy w niej
kochankę, gdy z patrolu wróci ze złamanym
żebrem i wybitą szczęką?
Matki, żony, policjantki – poddane niezwykłej presji w wymarzonej pracy. Często to one
prowadzą najmroczniejsze śledztwa i osiągają
lepsze wyniki niż mężczyźni. Równouprawnienie dotarło do polskiej policji. W 2015 roku 40%
nowo przyjętych do tej służby stanowiły kobiety. Patryk Vega jako pierwszy przedstawia świat
policji widziany oczami funkcjonariuszek.
Od premiery pierwszej filmowej części minęło 14 lat – Bridget to dziś zupełnie inna kobieta.
Dobiega pięćdziesiątki, zamiast szelestu kartek
w jej pamiętniku, usłyszymy raczej odgłos stukania w klawiaturę laptopa. Tak, Bridget Jones
idzie z czasem! Ok, może nie radzi sobie z tym
doskonale, bo czas ten wpływa także na jej urodę, ale przy dobrym drinku staje się królową facebooków, instagramów, snapchatów i innych
mediów społecznościowych.
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
(Ice Age: Collision Course)
Bohaterowie czterech filmów
z serii „Epoka lodowcowa”,
które w polskich kinach obejrzało ponad 6 milionów widzów, powracają, by przeżyć
prawdziwie niezwykłą przygodę.
Tym razem niepoprawny
Wiewiór w pogoni za upragnionym orzeszkiem wystrzelony zostaje… w kosmos, gdzie niechcący powoduje katastrofę, w wyniku której w kierunku
Ziemi zmierza wielki meteor. Zanim dojdzie do
„mocnego uderzenia”, Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, wśród
których są gigantyczne fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury.
Blair Witch (2016)
Grupa studentów wyrusza do
lasów Black Hills w poszukiwaniu dawno zaginionej siostry
jednego z nich. Wiele wskazuje na to, że wyprawa może
przynieść efekt, szczególnie
że swoją pomoc oferują dwaj
miejscowi przewodnicy. Jednak wkrótce po wejściu w głąb
lasu, po zapadnięciu zmroku,
wędrowcy zaczynają doświadczać niepokojącej
czyjejś obecności. Jasne staje się, że legenda
o klątwie wiedźmy z Blair jest bardziej przerażająca i bardziej prawdziwa niż ktokolwiek mógłby przypuszczać…
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Sekretne życie drzew
Autor: Peter Wohlleben

W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są
tam drzewa, które
porozumiewają się ze
sobą, drzewa, które
z oddaniem troszczą
się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych
sąsiadów,
drzewa,
które doświadczają
wrażeń, mają uczucia
i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy Peter
Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających zdolnościach drzew. Przytacza
wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli
się swoimi obserwacjami z codziennej pracy
w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, jakiego nie znamy.
Cień góry
Autor: Gregory David Roberts
Długo oczekiwana kontynuacja „Shantaram”
– brawurowej powieści inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami, która stała się światową
legendą.

Strach jest jak wilk na
łańcuchu. Staje się groźny dopiero wtedy, gdy
go uwolnisz. Smutek
ulatuje w otchłani zapomnienia. Gniew można zabić uśmiechem.
Tylko nadzieja wiecznie
trwa… Miliony czytelników zafascynowały losy
australijskiego uciekiniera, który pracował dla
bombajskiej mafii fałszerzy dokumentów. Minęły dwa lata od dramatycznych wydarzeń opisanych w „Shantaram”.
Lin stracił dwie najważniejsze osoby w swoim
życiu – przewodnika duchowego Khaderbhai
i miłość życia, Karlę, która została poślubiona
przez hinduskiego potentata medialnego. Po
kolejnej szmuglerskiej akcji wraca do miasta,
które zmieniła się nie do poznania – za bardzo
i za szybko. Wielu jego przyjaciół wyjechało,
nowi przywódcy mafijnej siatki prześcigają się
w coraz brutalniejszych interesach, a osławiony święty człowiek kwestionuje wszystko, czego Lin się nauczył o życiu i miłości. Teraz musi
znaleźć swoje miejsce w mieście zła, które żyje
według zupełnie nowych zasad. Nie może opuścić Island City – Karla i fatalna obietnica, którą
kiedyś złożył, nie pozwolą mu na to.
!
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H O R O S K O P wrzesie ń 2 0 1 6
Baran (21.03–20.04)

Rak (22.06–22.07)

Waga (23.09–22.10)







Byk (20.04–22.05)

Lew (23.07–23.08)





Skorpion (23.10–21.11)



Panna (24.08–22.09)

Strzelec (22.11–21.12)

We wrześniu planety pozwolą Ci odpocząć od obowiązków
i konfliktów. Będziesz mieć więcej czasu na swoje własne sprawy. Jeżeli jesteś singlem, istnieje szansa, że poznasz ciekawą
osobę; jeżeli jesteś w związku, uważaj, bo ktoś może niepotrzebnie namieszać Ci w głowie. Zastanów się dobrze, czy warto poświęcać dotychczasowe szczęście dla kilku chwil namiętności. W drugiej połowie miesiąca, uważaj na nieprzewidziane wydatki.

Wszędzie, gdzie się pojawisz, będziesz mile widziany. Uda ci się
także pomóc tym, którzy sami nie radzą sobie z trudnymi sytuacjami. Wrzesień to dobry miesiąc na śluby, rodzenie dzieci,
rozpoczynanie ważnych wspólnych inwestycji lub znalezienie odpowiedniego partnera. Byki, które się uczą mają przed sobą bardzo udany miesiąc. Szukający lepszej pracy mogą narzekać na konkurencję i jakość ofert,
ale nie warto się poddawać.

Bliźnięta (23.05–21.06)



W tym miesiącu uporządkujesz swoje sprawy i dopniesz plany
na ostatni guzik. Samotne Bliźnięta będą miały szczęście do nowych znajomości. W podróży lub podczas zawodowych spotkań
bacznie się rozglądajcie, bo możliwe są ciekawe propozycje. W pracy możesz awansować, zasłużyć na uznanie i wypracować sobie o wiele lepszą
pozycję.

Choć wrzesień to ostatni miesiąc lata, to będziesz w bardzo
dobrym nastroju. Obowiązki będą mniej uciążliwe, rodzina poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami, a Ty wreszcie będziesz
miał więcej czasu dla siebie. Raki w związkach mają przed sobą niespokojny miesiąc. Teraz opłaci się walczyć o awans, powiększać terytorium
i popisywać się swoimi umiejętnościami. Jowisz będzie sprzyjał wzrostowi
Twoich finansów.

Skoncentruj się na tym, co aktualnie robisz. Postaraj się nie
dopuścić do opóźnień i zaległości, a miesiąc okaże się spokojny
i udany. Nie ufaj plotkom i nie pozwól sobą manipulować. Możesz
potrzebować więcej bezpieczeństwa i czułości, dlatego trzymaj się z dala
od dwuznacznych i niepewnych sytuacji. W pracy czeka cię spokojniejszy
miesiąc, a zawodowe sprawy nie będą teraz najważniejsze.



Pracuj, a potem bez wyrzutów sumienia odpoczywaj i dobrze się
baw! Nie daj się wykorzystywać leniwym współpracownikom, bo
mniej zrobisz i na kogoś się zezłościsz. Merkury przyniesie Ci towarzyskie niespodzianki. Możliwe są telefony od starych przyjaciół lub
współpracowników, których dawno nie widziałeś. Samotne Panny nie
powinny teraz szukać miłosnych przygód lecz postawić na zawieranie
nowych przyjaźni.

Koziorożec (22.12–19.01)



W tym zodiakalnym miesiącu będzie Ci się bardzo dobrze wiodło. Słońce sprzyja korzystaniu z uroków życia. Rób to, co lubisz i odpoczywaj bez wyrzutów sumienia. Masz teraz szczęście
i będziesz mógł liczyć na przyjaciół. Uda się załagodzić konflikty, przekonać partnera do ważnych spraw, zapomnieć o nieudanych związkach.
Samotne Wagi mogą teraz liczyć na wsparcie Wenus, która pomoże wam
znaleźć kogoś, z kim zapragniecie zostać na dłużej. Twoja kariera będzie
toczyć się spokojnym rytmem, a Merkury sprzyja sprawom finansowym.

Zamiast się martwić, popatrz na życie z większym optymizmem
a będziesz w stanie znaleźć wyjście z różnych kłopotów. Wenus
sprawi, że będziesz optymistyczny jeśli chodzi o miłosne sprawy. Warto bywać wśród ludzi, a także poświęcić innym trochę więcej czasu. Warto wybierać się na szkolenia, konferencje i zawierać nowe znajomości. Może się wam wydawać, że nic się nie dzieje, ale szybko zasłużycie
na uznanie w oczach szefa.

Wodnik (20.01–18.02)



W tym miesiącu chętnie zajmiesz się domowymi i rodzinnymi
sprawami. Będziesz dekorować, urządzać i dbać o otoczenie.
Mimo powodzenia i dobrego nastroju nie będziesz miał ochoty
na randki i dyskusje o miłości. Większą wartość stanowić będzie przyjaźń
i odpoczynek, a nie dozgonne deklaracje. W pracy czeka Cię udany miesiąc, a szef zajmie się teraz innymi sprawami niż patrzenie Ci na ręce.

Wykorzystaj dobrą passę i spełnij swoje marzenie: jedź w podróż,
spotykaj się z przyjaciółmi, nie angażuj się w konflikty. Będziesz
zauważany wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Planety sprzyjają
teraz Twoim związkom i miłości. Nie grożą Ci teraz zdrowotne załamania
ani przeziębienia. Jednak inni ludzie mogą cię irytować, lepiej nie angażuj
się w spory bo z byle drobiazgu może zrobić się awantura.

Ryby (19.02–20.03)



Twoje pomysły będą się podobać, ale jednocześnie uważaj na pochlebców i zazdrośników. To dobry czas, aby inwestować w siebie,
swoje umiejętności, wygląd i hobby. Jeśli martwiłeś się z powodu
nieporozumień, to wiele uda się wyjaśnić. Nie bądź tylko zbyt krytyczny
wobec siebie i nie mów w kółko o swoich błędach. Samotne Ryby będą
szukać kogoś, z kim można poflirtować. Zamiast wracać do starych znajomości i tropić dawne emocje, nastawcie się na przyszłość i nowe przygody. Twoja kariera wreszcie ruszy do przodu.



Nie uda Ci się uciec przed planowaniem, zarządzaniem i rozstrzyganiem cudzych sporów. Mimo zmęczenia i braku czasu dla
siebie, będziesz bardzo zadowolony z tego, co uda się teraz osiągnąć. Mimo obowiązków postaraj się o siebie dbać, jedz o regularnych
porach i śpij odpowiednio długo. Przez cały miesiąc szczęście w miłości
będzie sprzyjać, ale zawodowe sprawy mogą być ważniejsze od randek
i obietnic, jakie składałeś innym ludziom.

Uśmiechnij się :)

– Pana pies szczekał całą noc – mówi rozwścieczony sąsiad.
– To nic, odeśpi w dzień – odpowiada właściciel psa.

– Zapomnij wszystkiego czego nauczyłeś się
na studiach, w naszej firmie liczy się praktyka,
a nie teoria.
– Ale ja nigdy nie byłem na studiach.
– A, to przykro mi, ale nie masz odpowiednich
kwalifikacji by tu pracować.

KAŻDY KOT W NOCY CZARNY.


Dzwoni Rabinowicz do banku:
– Czy to prawda, że dajecie kredyty na słowo
honoru?
– Tak.
– Przecież to śmieszne! A jak was oszukam?
– Wtedy stanie pan przed swoim stwórcą i będzie panu wstyd.
– Ha, kiedy to będzie!
– Piątego pan nie odda, szóstego pan stanie.

– Poruczniku! Melduję, że w samochodzie podejrzanego znaleźliśmy 20 kg kokainy.
– 10 kg?
– Tak jest, poruczniku! Równo 5 kg.

– Nawet nie wiem, jak panu dziękować...
– Wie pani, wie pani na pewno...
– Ale ja mam męża!
– A ja miałem na myśli pół litra.

– Halo, infolinia medyczna? Proszę mi powiedzieć, gdzie kupię viagrę dla kobiet?
– Proszę pana, w dowolnym sklepie jubilerskim.

Budzi się facet w szpitalu, lekarz do niego mówi:
– Mam dla pana dwie wiadomości: dobrą i złą,
która najpierw chce pan usłyszeć?
– Złą.
– Musieliśmy uciąć panu obie nogi.
– A ta dobra ? – pyta z nadzieją pacjent
– Sąsiad z łóżka obok chce kupić pana kapcie.
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W KINACH W IRLANDII JUŻ WE WRZEŚNIU
BILETY NA WWW.CINEWORLD.IE
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 iliardów euro piechotą nie
m
chodzi. To chyba pierwsza
myśl, jaka naszła Ministra Finansów, Michaela Noonana,
po tym jak Komisja Europejska ogłosiła swoją decyzję
w sprawie zaległych podatków od firmy Apple.

13 miliardów euro to akurat tyle, ile kosztuje
roczne utrzymanie systemu opieki zdrowotnej
w Irlandii. 13 miliardów to suma, która rozwiązałaby problem braku domów socjalnych,
a tym samym zlikwidowałaby bezdomność. 13
miliardów to pieniądze, które przydałyby się na
rozbudowę sieci autostrad i tym samym przyspieszenie rozwoju pozadublińskiej prowincji.
A jednak minister Noonan już zapowiedział,
że Irlandia odwoła się od decyzji KE i będzie
chciała uniknąć otrzymania owych 13 miliardów euro. Ostateczna decyzja musi poczekać na
posiedzenie rządu oraz dyskusję w Parlamencie, ale wygląda na to, że rząd będzie usiłował
zrezygnować z zasilenia budżetu ową zawrotną
sumą. Dlaczego? Dlaczego 13 miliardów euro
nie wygląda wcale tak atrakcyjnie, jak mogłoby
się wydawać na pierwszy rzut oka?
Wirtualna kasa
Przede wszystkim dlatego, że są to pieniądze,
których tak naprawdę nie ma. Które dopiero
mogą być. Przecież oczywiste jest, że Apple nie
podda się bez walki, że będzie odwoływać się od
decyzji Komisji Europejskiej i że użyje wszystkich
możliwych kruczków prawnych, aby uniknąć
zapłacenia „zaległych podatków”. I nawet jeśli
przegra, to batalia może trwać rok, pięć albo
i dziesięć lat. I dopiero wtedy Irlandia może liczyć na wypłatę owych 13 miliardów, prawdopodobnie nawet nie jednorazową, a w kilku transzach. Może się także okazać, że Apple wygra
proces odwoławczy i wtedy zarówno Irlandia,
jak i Komisja Europejska obejdą się smakiem,
a jeden z największych światowych koncernów
po prostu zwinie swoje interesy z Europy, aby
uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Zresztą obawa przed reakcją Apple’a oraz
innych dużych firm ulokowanych w Irlandii
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najbardziej spędza sen z powiek irlandzkiemu
rządowi i jest najważniejszym chyba powodem,
dla którego ów rząd nie chce tak po prostu przyjąć 13 miliardów euro.
Dobra perspektywa
Paschal Donohoe, Minister ds. Wydatków Publicznych i Reform, stwierdził, że sektor IT,
który prężnie rozwija się w Irlandii za sprawą
niskich podatków i licznych ulg, jest wart dla
irlandzkiego fiskusa około 7 miliardów euro
rocznie. Nie trzeba być orłem z matematyki,
ani nawet ministrem finansów, by obliczyć, że
ów „prezent” od Komisji Europejskiej jest wart
zaledwie dwa razy więcej.
Mówiąc wprost, Irlandia owe 13 miliardów
i tak otrzyma, i to bez przechodzenia przez
długotrwały i kosztowny proces z Apple’m,
w postaci podatków bezpośrednich, VAT, składek zdrowotnych pracowników i innych danin,
które każda firma obecna na rynku irlandzkim
płacić musi.
Chęć rezygnacji z tych nieszczęsnych 13 miliardów euro to po prostu patrzenie bardziej
perspektywiczne niż populistyczne „tu i teraz”.
Przecież dla każdego jasne jest chyba, że decyzja KE może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla irlandzkiego rynku pracy. I nie
chodzi tu tylko o owe kilka tysięcy zatrudnionych bezpośrednio przez Apple’a, ale o ponad
300 000 ludzi pracujących w dużych międzynarodowych korporacjach lub w firmach, które je
obsługują.
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Dwa scenariusze
Tu wcale nie chodzi o chronienie interesu wielkiej korporacji, jak twierdzą chociażby liderzy
Sinn Féin, którzy już zapowiedzieli oskarżenie
rządu o zdradę stanu w razie odwołania się
od decyzji KE. Tu może chodzić o setki tysięcy
miejsc pracy w jednym z najbardziej rozwojowych sektorów irlandzkiej gospodarki. Tu
może chodzić o wiarygodność Irlandii jako kraju oferującego dużym firmom dobre warunki
do inwestowania. Tu może wreszcie chodzić
o stopień zależności, lub niezależności, państw
członkowskich Unii Europejskiej od arbitralnych decyzji urzędników w Brukseli.
Bo najczarniejszy ze scenariuszy rozpisanych zaraz po decyzji KE wygląda następująco:
Irlandia bez szemrania poddaje się dyktatowi
KE, wplątując się jednocześnie w długotrwałą
batalię prawną z Apple’m, tymczasem zarówno
Apple, jak i inne międzynarodowe koncerny zaczynają powoli wycofywać się z Irlandii, bo nie
chcą ryzykować podobnych niespodzianek ze
strony KE w przyszłości, tysiące, dziesiątki tysięcy, a w końcu setki tysięcy ludzi tracą pracę
i albo stają w kolejce po zasiłek (bo sypie się
cała branża) albo są zmuszone do emigracji, Irlandia traci setki miliardów euro potencjalnych
inwestycji i dochodów, więc pogrąża się w kolejnym kryzysie (bo do tego wszystkiego tracący pracę przestają spłacać kredyty, kupować,
inwestować) i jest zmuszona znów prosić o pomoc finansową, rząd traci gwałtownie poparcie, do władzy dochodzą populiści obiecujący

najczęściej przysłowiowe gruszki na wierzbie,
które okazują się kolejnymi mrzonkami, a nie
receptą na gospodarczą zapaść, i na koniec po
kilku latach zapada ostateczna decyzja, że owe
13 miliardów się wcale Irlandii nie należy. Ale
wtedy kraj leży już w ruinie, a Apple i inne koncerny mają swoje siedziby daleko stąd. Mówiąc
krótko, Irlandia budzi się z ręką w nocniku.
Oczywiście, po „drugiej stronie” znajdziemy
najbardziej optymistyczny ze scenariuszy, w którym Apple bez szemrania przelewa 13 miliardów
euro na konto irlandzkiego urzędu podatkowego i od tej pory grzecznie co roku płaci podatki
w wysokości wymaganej przez Komisję Europejską (bo nie oszukujmy się, że Bruksela zadowoli się jednorazową wypłatą), a to samo robią
wszystkie międzynarodowe korporacje mające
swe siedziby w Irlandii, jednocześnie zapowiadając znaczące zwiększenie inwestycji i zatrudnienia. Irlandia wkracza na ścieżkę błyskawicznego rozwoju gospodarczego, budżet puchnie od
nadwyżek, a portfele Irlandczyków – od grubych
tysięcy euro rozdawanych hojnie przez rząd. Scenariusz równie mało prawdopodobny co zwycięstwo Irlandii w mistrzostwach świata w hokeju
na lodzie, ale pomarzyć zawsze można.
Niestety rządu irlandzkiego na takie marzenia nie stać i musi on stać twardo na ziemi zamiast bujać z głową w chmurach. Nie może też
dać się zwieść wizji łatwych pieniędzy, bo na
szali leży przyszłość całego kraju i jego mieszkańców. Najprawdopodobniej przyszłość także
i moja i Twoja.
!
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