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Biją naszych
Nie jest dobrze. Przedmieścia Londynu
to nienajlepsze miejsce do tego, żeby
wywieszać biało-czerwoną flagę. Przestali
nas lubić na Wyspach. Może nie wszyscy,
ale to się pogłębia. Czasem nas biją,
czasem nawet zabijają
str. 7

ISSN2009-3802

NR 81 październik 2016

Kącik kulinarny

Przepisy na Haloween
I nie tylko na Haloween. Palce czarownicy,
bananowe duszki, zupa dyniowa, muffinki
str. 16
Polityka

Czarno-biały świat
Tak się dziwnie złożyło, że wrzesień stał się
miesiącem, w którym zarówno Polskę, jak
i Irlandię do czerwoności rozgrzała debata
na temat liberalizacji przepisów dotyczących
aborcji.
str. 21

Polska Noc Kabaretowa
Ekipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest
tak, aby trafić w gusta wszystkich fanów kabaretowych,
niezależnie od wieku i poczucia humoru.
1 grudnia Dublin, The Helix
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Sport

Finanse

Polska cudem wygrała
z Armenią

Irlandia
wprowadzi ulgi
mieszkaniowe

Polska pokonała Armenię 2:1 dzięki
dośrodkowaniu Jakuba Błaszczykowskiego
i uderzeniu Roberta Leawandowskiego w
ostatniej akcji spotkania. Po trzech meczach
eliminacji mistrzostw świata mamy siedem
punktów na dziewięć możliwych. Tyle samo,
ile prowadząca Czarnogóra
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Krótko

Irlandzcy politycy chcą
zaskarżyć procedurę
Brexitu
Sąd w Belfaście rozpoczął rozpatrywanie
skargi polityków przeciwko planom
uruchomienia procedury Brexitu przez rząd
w Londynie, z pominięciem parlamentu.
str. xx
Przybornik

Minister finansów Michael Noonan
przedstawił plan udzielania ulgi podatkowej
w wysokości do 20 tys. euro dla nabywających
pierwsze mieszkanie.
str. 14

Irlandzki budżet
11 października we wtorek, odbyło się
pierwsze czytanie irlandzkiego budżetu na rok
2017. Przedstawiamy kilka głównych założeń.
str. 17
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Podobno im bliżej listopada, tym mniej ludzi na ulicach. Bo, gdy chłodno i zimno – cóż będzie
lepszego od ciepłej herbaty, przytulnego koca i dobrej książki w ręku? My znamy odpowiedź –
oczywiście śmiech, spotkania z przyjaciółmi, muzyka na żywo i... kabarety. Tak, tak – otóż wielkimi krokami zbliża się Polska Noc Kabaretowa w Dublinie. My tam będziemy, a Wy? Jeżeli jeszcze
się wahacie czy wybrać się na to wydarzenie czy nie, to w październikowym numerze zapraszamy
Was na spotkanie z kabaretowymi gwiazdami. Przeczytajcie koniecznie, a wszelkie wątpliwości
pójdą w zapomnienie.
Lubicie się bać? Kiedy niespodzianki czekają na każdym kroku, a to co spodziewane staje się
nagle niemałym zaskoczeniem? Halloween – w tym dniu może zdarzyć się dosłownie wszystko –
także na talerzu. Dlatego przygotowaliśmy dla Was niepowtarzalne kulinarne przepisy, które nie
tylko zadziwiają, lecz również wybornie smakują.
Zatem, nie ma co zamykać się w czterech ścianach i poddawać się jesiennej chandrze. Wszak
tyle ciekawych rzeczy dzieje się dookoła. Wystarczy tylko wyjść z domu i dać się ponieść nogom.
One z pewnością zawiodą Was w ciekawe miejsca nasycone pozytywną energią tworzoną przez
ludzi.
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Dla odmiany będzie lało

TT

Straszna sprawa, Drodzy Państwo,
straszna sprawa. Podobno w Irlandii ma ostro padać. To niesłychane.
W Polsce dla odmiany narastają
niepokoje społeczne, a w Irlandii
brak powodów do niepokoju. W prasie pojawił się też wątek irlandzkich
cycków, natomiast w Indiach aresztowano gołębia za szpiegostwo.

TT

Z tego, co słyszę, Polska stałą się
oficjalnie republiką niepokojów
społecznych. Wystarczy zapytać
o jakiekolwiek wieści z Polski i niepokoje gotowe. Marzy mi się dzień,
w którym nadejdą z tego kraju jakieś wesołe wiadomości, ale coś mi
się wydaje, że on raczej nieprędko
nadejdzie. O ile pamiętam, ludzie

tam niesłychany talent do utrudniania sobie nawzajem życia. Ponadto
na jednego Polaka przypadają trzy
wzajemnie wykluczające się poglądy polityczne, co zdecydowanie nie
ułatwia sprawy, zaś sama polityka
od wieków nie ma nic wspólnego
z zabieganiem o dobro kraju lub
jego gospodarki, zamiast tego koncentrując się na promowaniu coraz
większych abstrakcji. Jak to dobrze,
że ja nie interesuję się polityką.
Chociaż lubię abstrakcjonistów, ale
tylko malarzy.

TT

Na Wyspie Skarbów nikt się już
niczym nie niepokoi, ponieważ jak
wiadomo, wychodzimy z kryzysu
i będziemy z niego wychodzić
do końca świata, co pozwala
na wieczny orgazm optymizmu
w publicznych mediach, zapowiadających regularnie datę rychłego
wyjścia z braku lepszych wiadomości.

TT

mają
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Jedno, co jest niepokojące, to fala
jesiennej grypy, którą zapowiadają
w tych stronach. Ma podobno zabić
przynajmniej tysiąc osób. Nikt nie
wie, jak temu zapobiec; chętnie
udzieliłbym rady HSE, bo wystarczy
zachęcić lud, by nie kichał sobie
nawzajem w gębę oraz usiłował
zakrywać przy kichaniu usta, ale
obawiam się, że mógłbym nie zostać zrozumiany, ponieważ kichanie
sobie w gębę wydaje się zupełnie
naturalne dla większości populacji, a niektórzy uważają je nawet
za powód do śmiechu. W związku
z tym umrze tysiąc osób i to akurat
nie jest śmieszne.
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TT

Swoją drogą, jeśli już mowa
o irlandzkim kichaniu, od lat nie
kupuję tu bułek, które nie są
zafoliowane. Od dnia, w którym
pewien dzielny młodzian wykichał
z siebie wszystko, co mógł na półkę
z pieczywem w supermarkecie.

TT

Mówią też, że jesienią ma w Irlandii ostro padać, ale to też chyba
coś na kształt sezonu post-ogórkowego. Przecież tutaj ostro pada
prawie przez cały czas, zaś wiatr
buja samochodami, wygina drzewa
i skłania ku ziemi tabliczki z napisem „To Let”.

TT

Tymczasem w Indiach aresztowano
gołębia, który przewoził wiadomość
dla premiera. Podobno zarzuca
mu się pracę dla pakistańskiego
wywiadu. Znaczy gołębiowi, ma się
rozumieć.

już w okresie płodowym, co zresztą
do pewnego stopnia potwierdzam
jako zupełnie rozsądne podejście,
ale tym razem baby boom z czasów
boomu, nomen omen, zaczął przechodzić sam siebie.

TT

W cieniu wszystkich tych strasznych
rzeczy dwunasta z kolei irlandzka
restauracja otrzymała „Gwiazdę
Michelina”, najwyższe światowe
wyróżnienie w kulinarnym świecie.
Żeby było weselej, knajpa znajduje
się na bazarze (Blackrock Market
w Dublinie, jeżeli chodzi o ścisłość).
Jest jednym z najmniejszych lokali
w kraju, ale rzeczywiście i wystrój,
i jedzenie, które tam serwują, bezbłędnie mieści się w kategorii „Fine
dining”. Obejdę się bez nazwy, żeby
nikt nie posądzał mnie o kryptoreklamę, oraz by podejrzewano o gwiazdę
Michelina pobliski bar z hot-dogami.

TT

TT

TT

TT
TT

A w sprawie zapowiadanego strajku
gardziarzy, wszystkie opinie na ten
temat skasował karykaturzysta
jednej z lokalnych gazet, w której
ukazał się rysunek sporego tłumu
stróżów porządku, zakutych w kajdanki i stojących przed trybunałem.
„Wysoki sądzie, aresztowaliśmy
sami siebie za udział w nielegalnym
strajku” – mówi jeden z nich, na
co Jego Sprawiedliwość odpowiada: „Dajcie mi spokój i wróćcie tu
za rok, nie mamy dość sędziów”.
Innymi słowy, naród tej wyspy jest
naprawdę wyluzowany.
No, a w Dublinie ludzie ustawiają
się w kolejki społeczne, by zapisać
dzieci do szkół. Słyszałem już legendy o tym, że szkołą dla dziecka należy się w tym kraju zainteresować

Otrzymałem również sygnały,
jakoby Irlandia miała najniższy
odsetek kobiet karmiących piersią.
W prasie dużo ludzi poważnie się
tym martwi. Nie wiem, czy można
dopatrzeć się w tym jakiegoś związku z powyższym, ale wiele wskazuje
też na to, że Irlandia ma prawdopodobnie najwyższy odsetek kobiet
z dużymi piersiami. Nie słyszałem
jednakowoż, by ktoś martwił się
tym przesadnie.
I tym „wybiustowym” doniesieniem
kończę dzisiejszą gawędę, życząc
Państwu udanych zakupów ubioru
przeciwdeszczowego.
Cordialmente,

Piotr Czerwiński
piotrczerwinski.com

KRÓTKO

Polska cudem wygrała z Armenią
Polska pokonała Armenię 2:1 dzięki dośrodkowaniu Jakuba Błaszczykowskiego i uderzeniu
Roberta Leawandowskiego w ostatniej akcji
spotkania. Po trzech meczach eliminacji mistrzostw świata mamy siedem punktów na
dziewięć możliwych. Tyle samo, ile prowadząca
Czarnogóra
Już przed przed przerwą z powodu kontuzji z boiska musiał zejść Artur Jędrzejczejczyk,
a Ormianin po dwóch żółtych kartkach dostał
czerwoną. I mimo bezbramkowego rezultatu do
przerwy, w drugiej połowie miało być łatwo.
Kiedy chwilę po przerwie Robert Lewandowski trafił piłką w obrońcę przeciwników i ta
wpadła do bramki mieliśmy nadzieję na łatwe
zwycięstwo. Tymczasem osłabiony przeciwnik
zdołał wyrównać, a potem kontrując miał szansę pozbawić nas jakiegokolwiek punktu.
Polacy grali słabo, chociaż atakowali. Sędzia
przedłużył mecz o cztery minuty i dopiero wtedy z rzutu wolnego dośrodkował Jakub Błaszczykowski, a Lewandowski głową skierował

piłkę do bramk (zegar wskazywał już nawet 95.
minutę z sekundami). Po tym sędzia zakończył
spotkanie. Drużyna Adama Nawałki szczęście
miała nieprawdopodobne.
Przypomnijmy tylko, że Armenia wcześniej
przegrała z Danią 0:1 i Rumunią 0:5. U naszych
nie było Arkadiusza Milika, Michała Pazdana
i Łukasza Piszczka. Ale, gdyby Lewandowski
nie strzelił, to nie byłoby usprawiedliwienia.
A w poprzednich eliminacjach w Glasgow ten
nasz Lewandowski w ostatniej akcji dał Polsce
remis. To może nie jest przypadek? A może
pomylił się Gary Lineker? Może piłka nożna to
wcale nie jest taka gra, że różni piłkarze grają,
a i tak wygrywają Niemcy?
POLSKA - ARMENIA 2:1 (0:0): Mikojan (48. samob.), Lewandowski (95.). - Pizzelli (50.),
Skład Polaków: Fabiański - Błaszczykowski, Glik,
Cionek, Jędrzejczyk (34. Wszołek) – Grosicki (70.
Kapustka), Krychowiak, Zieliński, Rybus - Lewandowski, Teodorczyk (85. Wilczek).

Dotychczasowe wyniki grupy E:
Kazachstan - Polska 2:2, Rumunia - Czarnogóra
1:1, Dania - Armenia 1:0, Armenia - Rumunia
0:5, Czarnogóra - Kazachstan 5:0, Polska - Dania 3:2, Polska - Armenia 2:1, Dania - Czarnogóra 0:1, Kazachstan - Rumunia 0:0.
Tabela grupy E
1. Czarnogóra
2. Polska		
3. Rumunia
4. Dania		
5. Kazachstan
6. Armenia

7
7
5
3
2
0

7-1
7-5
6-1
3-4
2-7
1-8

Piłkarze Irlandii pokonali na wyjeździe Mołdawię 3:1 i po trzech kolejkach zajmują drugie
miejsce w tabeli grupy D, za mającą również
siedem punktów Serbią.
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KRÓTKO

Irlandia wprowadzi ulgi mieszkaniowe
Irlandia będzie rozdawać pieniądze przyszłym
nabywcom nieruchomości mieszkaniowych.
Największym beneficjentem mogą okazać się
firmy budowlane i banki.
Minister finansów Michael Noonan przedstawił plan udzielania ulgi podatkowej w wysokości do 20 tys. euro dla nabywających pierwsze mieszkanie.
W Irlandii jest deficyt mieszkań. Deweloperzy wciąż borykają się z dziedzictwem
krachu na rynku nieruchomości sprzed lat.

Powstaje tylko połowa z potrzebnych rocznie
ok. 25 tys. nowych mieszkań. Kredyty hipoteczne udzielone w ubiegłym roku sięgały
tylko ok. 10 proc. poziomu z przedkryzysowego 2006 roku.
- Danie ludziom pieniędzy, aby rywalizowali o ograniczoną liczbę nowych mieszkań spowoduje wzrost cen i pomoże odbudować zyski
deweloperów. Niestety, spowoduje to także, że
mieszkania będą mniej dostępne – ocenia John
McCartney z firmy Savills.

Zmarł Andrzej Wajda
W niedzielę wieczorem, 9 października, w Warszawie zmarł Andrzej Wajda – jeden z najwybitniejszych reżyserów w historii kina. Miał 90
lat. Był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla
rozwoju kinematografii. W 2000 roku dostał
Oscara za całokształt twórczości. Jego dorobek
życia nagrodzono także Złotym Lwem i Złotym
Niedźwiedziem. Otrzymał między innymi Złotą
Palmę, Europejską Nagrodę Filmową „Felix”
i japońską nagrodę Kyoto.
Wyreżyserował kilkadziesiąt filmów. Do najbardziej znanych należą „Popiół i diament”,
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„Popioły”, „Ziemia obiecana” (nominacja do
Oscara w 1975 roku w kategorii „Najlepszy film
nieanglojęzyczny”), „Człowiek z marmuru”,
„Panny z Wilka” (nominacja 1979), „Człowiek
z żelaza” (nominacja 1981, Złota Palma w Cannes), „Pan Tadeusz”, „Katyń” (nominacja 2007)
oraz „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Ukończony
w tym roku film „Powidoki” został zgłoszony
jako polski kandydat do Oscara. Wajda był laureatem wielu odznaczeń państwowych, w tym
najważniejszego, czyli Orderu Orła Białego.
Otrzymał też wiele zagranicznych orderów.

strona 6

Anita Włodarczyk ma złoto za Londyn
Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni olimpijska w
rzucie młotem z Rio de Janeiro, decyzją MKOl.,
otrzymuje także złoto za igrzyska w Londynie
sprzed czterech lat. Tam w konkursie była druga,
ale za stosowanie środków dopingujących została zdyskwalifikowana Rosjanka Tatiana Łysenko
Jak przekazał MKOl w specjalnym komunikacie, powtórne badanie próbek krwi pobranych

od Tatiany Łysenko wykazało obecność we krwi
turinabolu. Rosjanka została pozbawiona złotego medalu olimpijskiego, a jej wynik zostanie wymazany z historii olimpijskich zmagań.
W ten sposób Anita Włodarczyk ma dwa złote
medale olimpijskie, a Polska w klasyfikacji za
igrzyska w Londynie w klasyfikacji zespołowej
przesuwa się z 30. na 25. pozycję.

PRZEWROTKĄ

Biją naszych
MACIEJ WEBER

N

ie jest dobrze. Przedmieścia Londynu to nienajlepsze miejsce do tego,
żeby wywieszać biało-czerwoną flagę. Przestali nas lubić na Wyspach.
Może nie wszyscy, ale to się pogłębia. Czasem nas biją, czasem nawet
zabijają.

Belfast, Glasgow, Harlow, Leeds, wreszcie
Londyn. Nie ma właściwie miejsca, gdzie polski imigrant byłby bezpieczny. Rzecz jasna,
jest wiele miejsc, w których nas lubią. Ale to
wszystko – Brexit, David Cameron i inne okoliczności – wywołały sytuację, że spora część
Brytyjczyków chciałaby się pozbyć Polaków.
Jest nas tu co najmniej 2 mln, a więc bardzo
spora grupa. Część zetknęła się już z „hate crime”, czyli przestępstwem popełnianym nie na
skutek okoliczności, z chęci zysku czy zwykłego
afektu. Chodzi o nienawiść na tle rasistowskim,
choć przywykliśmy, że tego rodzaju uczucia kierowane są do „kolorowych”, a nie do białego
człowieka. Ataki na tle rasistowskim dotyczą
także zamieszkałych na Wyspach obywateli Litwy czy Łotwy, bo oni też nie zawsze się podobają. Niemniej, ich liczba w porównaniu z Polakami jest tak niewielka, że niewielu o tego
rodzaju atakach słyszało.
Kiedy ataki na Polaków się nasiliły, jeden
z Anglików starej daty napisał wzruszający list
do pewnego polonijnego portalu, w którym wyraził dla nas poparcie, przypomniał czasy „zimnej wojny” i gratulował tego, że umieliśmy
się wyrwać z komunistycznej niewoli. Stwierdził też, że zawsze będziemy w Zjednoczonym
Królestwie mile widziani. To jednak człowiek
pamiętający dawne czasy. Wielu młodych,
zwłaszcza niewykształconych, ulega pierwotnym instynktom. Skoro Polacy zajmują ileś tam
miejsc pracy, to trzeba zrobić wszystko, żeby
ich stąd wykurzyć. Wszelkimi środkami.
Polacy chętnie imają się zajęć mniej prestiżowych, gorzej płatnych, ale za to gwarantujących zasiłki od państwa czy dostęp do mieszkań
komunalnych. Stąd wielu mieszka w dzielnicach nie cieszących się dobrą reputacją, a tam
można zaliczyć w łeb za krzywe spojrzenie lub
– szczególnie – jeżeli się odezwało po polsku.
Jeden z naszych rodaków zapłacił swego czasu
życiem za to, że miał na czapce barwy biało-czerwone.
Polacy w Wielkiej Brytanii wpłacają do budżetu 35% więcej z tytułu podatków, niż po-

bierają w formie zasiłków. Brytyjscy populiści
udają jednak, że tego nie widzą. Pogłębiają
w ten sposób niechęć do imigrantów z Europy
Centralnej. A po Brexicie dla szukających zwady to właśnie Polacy stali się przysłowiowymi
chłopcami do bicia. Winnymi czynienia wszelakiego zła „innymi”, na których złość można
wyładować praktycznie bezkarnie.
Do najbardziej pamiętnego incydentu doszło w Harlow w hrabstwie Essex, we wschodniej Anglii. W wyniku pobicia przez grupę nastolatków, w szpitalu zmarł 40-letni Polak.
Drugi z naszych przeżył, ale też trafił do szpitala
z ciężkimi obrażeniami. Po tym zdarzeniu przez
Harlow przeszedł marsz milczenia przeciwko
przemocy. I co? Kilka godzin później w tym samym mieście pobito kolejnych dwóch polskich
obywateli. Jednemu złamano nos, drugiemu
rozbito łuk brwiowy i uszkodzono pół twarzy.
Obaj trafili do szpitala. Tyle dała wspomniana
manifestacja.
Jak napisała „Gazeta Wyborcza”, na przedmieściach Londynu kilkunastu mężczyzn pobiło
polskiego emigranta. Został zaatakowany, bo
miał na kasku polską flagę. Kopali go i krzyczeli, że ma wracać do Polski. Jak informują z kolei
lokalne media, do napaści doszło w londyńskiej
dzielnicy Dagenham. 15 mężczyzn zaatakowało
35-letniego mężczyznę, który pod klubem Cross

Keys rozmawiał przez telefon, siedząc na motocyklu. Z obrażeniami twarzy trafił do szpitala.
Policja poszukuje świadków – podał „Barking
and Dagenham Post”. Facet miał podbite oko
i potłuczenia ogólne. Zdaniem jego żony, uratował go strój motocyklisty. Gdyby nie miał kasku, nie wiadomo, co by się stało. Mężczyzna
po wszystkim pojechał na komisariat i złożył
zeznania. Myślał, że stróże porządku udadzą
się na miejsce zdarzenia, przejrzą monitoring
czy zrobią coś równie spektakularnego. Tymczasem usłyszał, że policja ma w tej okolicy za
mało jednostek, a w danej chwili przesłuchuje
podejrzanego. Jedyne co funkcjonariusze zrobili, to wezwali karetkę, która zawiozła pobitego
do szpitala na oględziny. Małżonka pobitego na
wszelkich dostępnych kanałach społecznościowych zamieściła apel do Polonii o wymyślenie
jakiejś akcji, która dałaby brytyjskim politykom
asumpt do zrewidowania spojrzenia na polskich emigrantów, co zniwelowałoby agresywne zachowania tubylców. Jak dotąd, nikt nie
podjął się takiej akcji.
Problem nie jest nowy. Już w 2009 roku po
pobiciu Polaka w Glasgow, apelował polski
rzecznik praw obywatelskich. Niedawno na
Wyspy udała się polska delegacja, a Minister
Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
dyskutował z przedstawicielami Home Office,
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w tym z Borisem Johnsonem, o tym jak zaradzić
problemom.
Boimy się tylko, oby te rozmowy nie były tak
samo skuteczne, jak wieloletnie dysputy nad
tym jak rozwiązać w Polsce problem rozrabiających kibiców piłkarskich. Wnioski z dyskusji
jak zawsze bywały słuszne, gdy jednak przychodziło co do czego, teoria zawsze przegrywała
z praktyką. I mamy taki kwiatek, że gdy Legia
jako pierwsza polska drużyna po 20 latach
awansowała do Ligi Mistrzów, to na inaugurację jej fani zaatakowali na trybunie kibiców Borussii Dortmund i wznosili rasistowskie okrzyki.
Zaowocowało to tym, że na najbardziej wyczekiwany i atrakcyjny mecz z Realem Madryt władze europejskiego futbolu nie pozwalają wpuścić jakichkolwiek kibiców. Mecz przy pustych
trybunach to olbrzymie straty. Tylko co to tych
bydlaków obchodzi?
Obawiamy się, że taki sam skutek mogą
mieć rozmowy polityków odnośnie brytyjsko-polskiego przypadku. Był taki kultowy film
Marka Piwowskiego, którego bohater w tytule
pytał „Przepraszam, czy tu biją?”. Tak samo
będzie musiał pytać polski obywatel, kiedy
zajdzie wieczorem do pubu napić się piwa.
Na szczęście są jeszcze pozytywne enklawy.
Problem tylko, że nie wszyscy mogą utkwić
w Cork (nie w korku).
!
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Polska – Dania 3:2

Robert Lewandowski strzelił trzy gole i Polska
pokonała Danię 3:2 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Kontuzji doznał Arkadiusz Milik, którego czeka półroczna przerwa.
We wtorek spotkanie z Armenią, w którym jesteśmy zdecydowanymi faworytami.
Po nieoczekiwanym remisie 2:2 w Kazachstanie wygrana na Stadionie Narodowym była
koniecznością. W 20. minucie po świetnym
dośrodkowaniu Kamila Grosickiego, nasz
najlepszy napastnik z bliska pokonał Kaspera Schmeichela. Potem był karny po faulu na
Miliku i indywidualna akcja zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy zakończona bramką,

Brytyjczycy szukają irlandzkich korzeni

bardzo podobną do tej, jaką w 1973 roku Anglikom strzelił Włodzimierz Lubański. Z pewnego zwycięstwa nieoczekiwanie zrobiła się
nerwówka, po tym jak Kamil Glik skierował
piłkę do własnej bramki. Potem Duńczycy
strzelili jeszcze jednego gola i do końca wygrana była niepewna.
POLSKA – DANIA 3:2 (2:0): Lewandowski (20.,
36., karny, 48.) – Glik (49., sam.), Poulsen (69.).
Skład drużyny polskiej: Fabiański – Piszczek,
Glik, Cionek, Jędrzejczyk – Błaszczykowski (89.
Peszko), Krychowiak, Zieliński, Grosicki (74. Rybus) – Milik (46. Linetty), Lewandowski.

Dragon Shandon Parade

31 października, jak co roku zapraszamy do
Cork na Dragon Shandon Parade.
Jeżeli chcesz pomóc w przygotowaniach do parady, zapraszamy:
Godziny otwarcia dla wolontariuszy:
Mon: 11am – 4pm
Tues: 2pm – 6pm
Wed: 11am – 6pm
Thurs: 2pm – 6pm
Fri: 11am – 6pm

••
••
•

Warsztaty dla dorosłych
Wed: 6.30 – 8.30pm
Sat: 2 – 5pm
Warsztaty rodzinne i dla dzieci
Thurs: 6.30 – 8.30pm
Sat: 2 - 5 pm
UNIT G1, MARINA COMMERCIAL PARK,
CENTRE PARK ROAD
www.dragonofshandon.com
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Jak donosi radio RMF FM, Brytyjczycy poszukują
unijnych paszportów. Skłania ich do tego decyzja o Brexicie. Szczególnie popularny jest dokument, jakim legitymują się Irlandczycy. Władze
Republiki Irlandii poinformowały, że od lipca
z wnioskiem o paszport wystąpiło 21,5 tys.
obywateli Zjednoczonego Królestwa. To dwa
razy więcej niż liczba chętnych w tym samym
terminie ubiegłego roku.
Każdy Brytyjczyk, który urodził się w Irlandii (Republice i Ulsterze), ma rodzica lub

dziadków Irlandczyków, uprawniony jest do
posiadania obywatelstwa Republiki Irlandii.
Około 6 mln Brytyjczyków spełnia wymagane kryteria, a prawo brytyjskie zezwala na
posiadanie podwójnego obywatelstwa. Jak
donoszą media na Wyspach, w brytyjskich
pocztach zaczyna brakować odpowiednich
formularzy, a ambasada Republiki Irlandii
odbiera codziennie dziesiątki telefonów z pytaniami na temat możliwości otrzymania
paszportu.

Paczki do Polski
i

Irlandii

Paczka

z Polski do Irlandii oraz z Irlandii do Polski

Paczka do 30 kg

do 10 kg
do 20 kg
do 30 kg
do 40 kg
do 50 kg

€17
€20
€25
€35
€45

€20
€25
€30
€40
€50

do 10 kg - €25
do 30 kg - €35
do 40 kg - €45
do 50 kg - €55

€20
przy dostawie do naszego
magazynu w D15

Przeprowadzki

z Irlandii do Polski i z Polski do Irlandii
do 300 kg - €1,3 / kg
do 500 kg - €1,2 / kg
od 501 kg - €1,0 / kg

Palety do Polski

od €150

Informacja pod numerem:

0857844966
Unit 235 Blanchardstown Corporate Park 2, Dublin 15
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W Londynie powstanie pomnik upamiętniający polskich
pilotów
W Hyde Parku w Londynie ma powstać pomnik
na cześć polskich pilotów walczących w bitwie
o Anglię. Koszt oceniany jest na 1 mln funtów.
Pomnik ma powstać dla uczczenia 80. rocznicy
wydarzeń z drugiej wojny światowej. Budowę
wspiera były przewodniczący Partii Konserwatywnej, Lord Tebbit. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest jego następca Lord
Ashcroft. Pomysłodawcy chcą uwzględnić polski wkład w wysiłek wojenny w krajowym programie edukacyjnym i podkreślić historyczny
sojusz między obydwoma krajami. Ma to powstrzymać falę ksenofobicznych ataków na Polaków w Wielkiej Brytanii. Monument o kształcie polskiego samolotu Spitfire ma powstać
do 2020 roku. W komitecie budowy pomnika

zasiadają między innymi Anna Maria Anders,
Barbara Briggs, Barbara Kaczmarowska-Hamilton, Daniel Kawczyński i Marek Stella-Sawicki.
W bitwie o Anglię najpierw w składzie, a potem
u boku RAF, walczyły 4 polskie dywizjony: 2
bombowe (300 i 301), 2 myśliwskie (302 i 303)
oraz 81 polskich pilotów w dywizjonach brytyjskich, w sumie 145 polskich pilotów (poległo
28, nie licząc Czecha Josefa Františka), co stanowiło 5% ogółu pilotów RAF biorących udział
w bitwie. Polacy zestrzelili około 170 samolotów niemieckich, uszkodzili 36, co stanowiło
około 12% strat Luftwaffe. Dywizjon 303 był
najlepszą jednostką lotniczą, biorącą udział
w bitwie o Anglię – zgłosił zestrzelenie 126 maszyn nieprzyjaciela.

Policja ustaliła podejrzanego o zabicie Polaka w Harlow
Policja w angielskim mieście Harlow powiadomiła, że ustaliła głównego podejrzanego
w sprawie śmierci 40-letniego Polaka. Według
źródeł PAP jest to 15-latek, któremu zostanie
postawiony zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Pięć osób oczyszczono z podejrzeń.
Pod koniec sierpnia trzech Polaków zostało
zaatakowanych na placu handlowym The Stow
w Harlow. 40-letni Arkadiusz J. został raz uderzony w głowę. Trafił do szpitala w stanie krytycznym, gdzie dwa dni później zmarł. Policja

zatrzymała sześć osób podejrzewanych o udział
w napaści. Wszyscy zostali następnie zwolnieni z aresztu za kaucją z obowiązkiem stawienia
się na komisariacie 7 października. Jak wynika
z analizy dziennika „The Telegraph” z 2014
roku osoby, które doprowadziły do nieumyślnej
śmierci w wyniku jednego uderzenia, otrzymują średnio wyroki do czterech lat więzienia, pomimo opinii sądu odwoławczego z 2009 roku,
że za tego typu czyn powinna grozić poważniejsza kara. Decyzja o konkretnym wyroku pozostaje jednak w gestii sędziego.

Irlandzcy politycy chcą zaskarżyć procedurę Brexitu

Irlandia rozpoczyna przygotowania
do Światowego Dnia Rodzin
W sobotę 22 października irlandzcy biskupi
Eamon Martin z Armagh i Diarmuid Martin
z Dublina oficjalnie rozpoczną przygotowania
do IX Światowego Spotkania Rodzin, które od
22 do 28 sierpnia 2018 roku odbywać się będzie
w stolicy Irlandii. Niektóre szczegóły biskupi
ujawnili po swym jesiennym zgromadzeniu
ogólnym, które obradowało niedawno w Kolegium św. Patryka w Maynooth w hrabstwie
Kildare we wschodniej Irlandii. W oświadczeniu ogłoszonym po zakończeniu sesji episkopat
przypomniał, że na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii we wrześniu
ubiegłego roku papież Franciszek wyraził życzenie, aby następne takie spotkanie odbyło się
właśnie na Zielonej Wyspie i osobiście wybrał
jego hasło: „Modlitwa w rodzinie: radość dla
świata”. Przewodniczącym i gospodarzem tego
wydarzenia będzie arcybiskup Dublina. Współorganizuje je i koordynuje, obok archidiecezji
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stołecznej i całego Kościoła irlandzkiego, podobnie jak przy poprzednich tego rodzaju wydarzeniach, Papieska Rada ds. Rodziny. Biskupi
zaznaczyli ponadto, że te zwoływane co trzy
lata spotkania są największymi zgromadzeniami rodzin na świecie, a ich celem jest zarówno wspólne przeżywanie i świętowanie życia
rodzinnego, jak i podkreślanie troski Kościoła
powszechnego o rodziny.
Oficjalne rozpoczęcie przygotowań do przyszłego spotkania oznajmią wspólnie współprzewodniczący Rady ds. Małżeństwa i Rodziny
w łonie episkopatu irlandzkiego, arcybiskupi
Eamon Martin z Armagh – prymas całej Irlandii
i Diarmuid Martin z Dublina – prymas Irlandii.
Formalnie nastąpi to podczas jednodniowej
konferencji „Radość miłości – Amoris Laetitia
a Światowe Spotkanie Rodzin w Irlandii”, która
odbędzie się w kampusie stołecznego uniwersytetu katolickiego św. Patryka w Drumcondra.
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Sąd w Belfaście rozpoczął rozpatrywanie skargi polityków przeciwko planom uruchomienia
procedury Brexitu przez rząd w Londynie, z pominięciem parlamentu. To pierwsza z rozpraw
mających badać konstytucyjne konsekwencje
czerwcowego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.
Irlandzcy politycy domagają się od Izby Gmin,
aby poprzez głosowanie zadecydowała o uruchomieniu artykułu 50 traktatu lizbońskiego,
który prowadzi do Brexitu. Dwie trzecie posłów
opowiada się za pozostaniem Wielkiej Brytanii
w Unii. Podobne skargi rozpatrzą angielskie
sądy. Premier Theresa May stwierdziła tymcza-

sem, że uruchomienie Brexitu należy do rządu,
a nie parlamentu. Sprecyzowała również, że
stanie się to przed końcem marca 2017 roku.
Mieszkańcy Irlandii, podobnie jak Szkoci i londyńczycy, zagłosowali za pozostaniem Wielkiej
Brytanii w Unii Europejskiej. Irlandia Północna
jest natomiast regionem, który dotknięty zostanie Brexitem na wielu poziomach. Tam bowiem
przebiegać będzie przyszła granica między Zjednoczonym Królestwem a Wspólnotą. Jednym
z ustaleń porozumienia, które przyniosło kres
bratobójczym walkom w Ulsterze, było zaś zlikwidowanie fizycznej granicy miedzy Republiką
Irlandii a północą wyspy.

Halloween Night

W

 roczną niedzielę 30.X (Bank
m
Holiday Weekend) Zapraszamy
do klubu Passion na Halloween
Party! Będzie nam STRASZNIE 

Miło
 gościć czołówkę polskiej sceny klubowej!
Jest to zdecydowanie największe klubowe wydarzenie tego roku.
Wystąpi 5 artystów , którzy w 100%
zadbają o niepowtarzalny klimat imprezy oraz dawkę najlepszych klubowych
brzmień.
Imprezą zawładną housowe rytmy
w wykonaniu gości takich jak: NeeVald

mir | październik 2016

/ Bartes / Matthew Clarck / Groove
Cocktail / Jacob A (vocal) Nie może Was
zabraknąć! Nie zapomnijcie o przebraniach!
30.10.2016 Passion-Late Bar & Venue
(stary Q Bar )
Start 21:00
Bilety: 10 euro przedsprzedaż / 15 euro
w dniu imprezy
Rezerwacja loży / Informacje
0862454879
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Polska Noc Kabaretowa
E
kipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest tak, aby trafić w gusta wszystkich
fanów kabaretowych, niezależnie od wieku i poczucia humoru. Na scenie zobaczycie
Paranienormalnych, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Nowaki oraz Kabaret K2
w premierowych programach. Tegoroczna edycja Polskiej Nocy Kabaretowej to okazja
do świętowania i radości.

Kabaret K2

Setki zagranych dla Was spektakli, kolejne lata szlifowania ich formuły i poznawania Waszych
oczekiwań pozwoliły nam na stworzenie najlepszego i największego widowiska kabaretowego w
kraju i za granicą.
Polska Noc Kabaretowa to impreza dla każdego, o czym świadczy różnorodność widzów, a
łączy ich jedno – niepodważalne zadowolenie, uśmiech na twarzy i chęć odwiedzenia Polskiej
Nocy Kabaretowej podczas kolejnej edycji pełnej nowości i zaskakujących momentów. „kabaret
uczy, kabaret bawi, kabaret śmieszy… czasem do łez”
Paranienormalni
Czy są kwestie, z których
nie warto żartować? Tematy, które nie są śmieszne?
Relacje damsko-męskie,
absurdalne postacie i sytuacje z życia codziennego to tematy, które pojawiają się w kabarecie od
zawsze. Paranienormalni
udowadniają, że można
potraktować je nowatorsko i przedstawić w niespotykany dotąd, pomysłowy
sposób. Niezwykły kontakt
z publicznością, zaskakujące wprowadzenie i skecze,
które rozbawią każdego to gwarancja udanego spektaklu.
Kabaret Paranienormalni, powstał w 2004 roku w Jeleniej Górze, z woli niebios i determinacji
Igora. Nie uprawia satyry politycznej, natomiast bacznie obserwuje przyrodę, zjawiska obyczajowe i społeczne, fenomeny popkultury.

Chłopaki z K2 tak piszą o sobie na swojej oficjalnej stronie: „Zawiązaliśmy się w maju 2012 roku
n.e. Zwiemy, a właściwie ksywujemy się barciś i mimi. Niektórzy z Was, drodzy czytacze, mogą
kojarzyć nas z formacji: Babeczki z Rodzynkiem i Hlynur. Słusznie. Do niedawna je współtworzyliśmy. Od dłuższego czasu kontentowało nas wspólne dokazywanie. Zarówno sceniczne, jak i towarzysko – imprezowe. Założyliśmy K2, żeby to kontentowanie kontynuować.Nasz program jest
dynamiczny. Jeżeli szukacie w kabarecie liryki, u nas jej nie znajdziecie. Nie, żebyśmy nie cenili,
ale nie stosujemy. Programowo unikamy stosowania wulgaryzmów. Nie, że unikamy w ogóle.
Unikamy przeklinania, które ma maskować brak żartu. Wulgaryzmu dla wulgaryzmu. Podobnie
jak szoku dla szoku. Nie boimy się poruszać kontrowersyjnych tematów, ale robimy to w jakimś
celu”.
Kabaret Moralnego Niepokoju

Nowaki
Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich artystów. Ich talent i
kreatywna praca przynoszą rezultaty w postaci
wypełnionych po brzegi sal i śmiejącej się widowni, która polubiła ich charakterystyczną
ekspresję i oryginalny sposób poruszania tematyki obyczajowej. W skład kabaretu wchodzą Adrianna Borek – kobieta, potrafiąca wcielić się w
każdą postać, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg –
pełni energii, którą zarażają widownię, świetnie
sprawdzający się także w roli konferansjerów.
Kabaret Nowaki potrafi zarazić dobrym humorem najbardziej ponurego widza.
„Wychodzimy z założenia, że skoro robimy kabaret to powinno być śmiesznie, ale nie za wszelką cenę. Nie bawimy widowni obrażając ją, choć ze zdziwieniem stwierdzamy, że istnieje
specyficzny rodzaj odbiorców, którzy nie mają nic przeciwko temu. Humor ma wiele postaci i rozśmieszać można na różne sposoby. My robimy to tak, jak umiemy, w sposób, można
rzec, tradycyjny, za wzory mając kabarety literackie, których głównym tworzywem jest słowo.”
Źródło: Grażyna Antoniewicz, Jak wyrywać lachony
Obecnie w skład kabaretu wchodzą: Robert Górski, Mikołaj Cieślak,Przemysław Borkowski,
Rafał Zbieć oraz od czerwca 2012 Magdalena Stużyńska- Brauer.
1.12 Dublin, The Helix start 20.00
Bilety dostępne na www.koncerty.ie oraz bilety.gazeta.ie
Sponsorem PNK 2016 jest Finance First
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Czarny protest polskich kobiet
Poniedziałek 3 października upłynął w Polsce
pod znakiem #CzarnegoProtestu. Tysiące kobiet sprzeciwia się zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Od wczesnych godzin rannych przez
większość miast przedefilowały tysiące kobiet
ubranych na czarno. Tego dnia oficjalnie nie
przyszły do pracy. Te, które nie zdecydowały

Polak pobity w Lancaster

się wziąć udziału w manifestacji, ograniczyły
się do czarnego stroju. Spory tłum zgromadził
się przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy
ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jarosław,
kobiety zostaw! – skandowano. Kulminacją wydarzeń była manifestacja na Placu Zamkowym
i Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Kolejny Polak pobity na terenie Wielkiej Brytanii. Tym razem w Lancaster, w hrabstwie Lancashire, w północno-zachodniej Anglii. Znów
tylko za to, że się odezwał po polsku. Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 października w godzinach popołudniowych. Jak relacjonuje żona
pobitego, przechodził on obok kilku pijących na
ławce piwo Anglików. Nieopatrznie odezwał się

po polsku. Został pobity. Nieprzytomnego do
szpitala odwiozła karetka.
To kolejny incydent na tle narodowościowym wymierzony w polską społeczność w Wielkiej Brytanii. Najbardziej dotkliwy miał miejsce
27 sierpnia w Essex, gdy jeden z Polaków zmarł
na skutek pobicia, a drugi doznał bardzo ciężkich obrażeń.

Brytyjczycy chcą
ograniczyć zatrudnianie
obcokrajowców
Szefowa brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Amber Rudd oznajmiła, że rząd
będzie się zastanawiać nad tym, w jaki sposób
utrudniać krajowym firmom zatrudnianie zagranicznych pracowników. Ma to ułatwić kontrolę nad liczbą osób przyjeżdżających na Wyspy. Rudd na konferencji Partii Konserwatywnej
w Birmingham stwierdziła, że Brytyjczycy nie
powinni mieć problemu z dostępem do pracy na lokalnym rynku. Niedługo odbędziemy
konsultacje w sprawie następnych kroków potrzebnych do kontroli imigracji – powiedziała.
Władze starają się wyjść naprzeciw wyborcom,
którzy głosowali za Brexitem, chcącym zerwania z polityką otwartych granic.
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KĄCIK KULINARNY – PRZEPISY NA HALLOWEEN

Palce czarownic

Bananowe duszki

Składniki:
225 g miękkiego masła
125 g (1 szklanka) cukru pudru
1 jajko
1 łyżeczka ekstraktu migdałowego
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
350 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka soli
100 g całych migdałów
1 tubka czerwonego lukru dekoracyjnego

Składniki:
1,5 banana
1 biała czekolada (200 g)
12 małych groszków czekoladowych
patyczki do szaszłyków

••
••
••
••
••

Przygotowanie:
1. Wymieszaj w misce
masło, cukier, jajko
i ekstrakty waniliowy i migdałowy.
W trakcie miksowania dodawaj stopniowo mąkę, proszek
do pieczenia oraz sól,
aż do powstania gładkiego ciasta. Następnie
przykryj ciasto folią spożywczą
i wstaw do lodówki na 20–30 minut.
2. Rozgrzej piekarnik do 160°C i natłuść lekko formę do pieczenia.
3. Wyjmij ciasto z lodówki i nałóż czubatą
łyżeczkę ciasta na papier woskowy. Zroluj
ciasto do uzyskania wałeczka w kształcie
palca. Lekko przyciśnij w dwóch miej-

••
••

scach tak, aby powstały
wystające kostki palca. Na jednym końcu
wciśnij migdał, żeby
powstał paznokieć.
Możesz także ponacinać ciasto ostrym
nożem w miejscach
wystających kostek, aby
powstały bruzdy.
4. Ułóż ciastka na blasze do
pieczenia.
5. Piecz w rozgrzanym piekarniku do uzyskania lekko złotego koloru,
około 20–25 minut. Usuń migdały z końca każdego ciastka, wciskając w powstałe
zagłębienie niewielką ilość czerwonego
lukru. Potem ponownie wciśnij migdały
tak, aby czerwony lukier wyciekał spod
„paznokci”.

Odstaw banany do zastygnięcia czekolady
i ponownie włóż je na 30 minut do zamrażarki.

Przygotowanie:
1. Obierz banany, a następnie przekrój w poprzek na pół. Powstałe połówki bananów
przekrój jeszcze raz wzdłuż na pół.
2. Nabij banany na patyczki do szaszłyków
i włóż na 30 minut do zamrażarki.
3. 
Posiekaj czekoladę i rozpuść w kąpieli
wodnej, na małym ogniu – stale mieszając.
4. Wlej czekoladę do wysokiej filiżanki i zanurz w niej banany.
5. Ustaw na blacie sitko lub durszlak dziurkami do góry i wetknij w dziurki banany
na patykach. Od razu połóż po dwa groszki czekoladowe jako oczy.

Dyniowa zupa krem

Muffinki – sowy

Składniki:
50 g masła
100 g cebuli, drobno posiekanej
1 kg miąższu dyni, posiekanego
2 ziemniaki, obrane i pokrojone w drobną kostkę
sól i biały pieprz
500 ml bulionu
250 ml śmietany do zup

Składniki:
Babeczki
250 g mąki pszennej
400 g cukru
110 g gorzkiego kakao
1 łyżeczka soli
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 jajka
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
250 ml maślanki
125 ml oleju roślinnego
250 ml gorącej wody

••
••
••
•

Wykonanie:
1. Rozgrzej w garnku masło i zeszklij cebulę. Dodaj dynię oraz ziemniaki i podsmażaj przez kilka minut. Oprósz solą i
pieprzem, a potem dodaj bulion. Gotuj
zupę na małym ogniu przez około 15–20
minut. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dodaj
więcej bulionu.
2. 
Zmiksuj zupę w blenderze. Na koniec
wymieszaj ze śmietaną i podgrzej całość,
ale nie doprowadzając do wrzenia.

••
••
••
••
••
•

Krem

ml śmietany tortowej
•• 200
200 g serka mascarpone
•• 5050 gg cukru
gorzkiego kakao
Do dekoracji
Oreo albo podobnych
•• 4848 ciasteczek
brązowych lentilków albo podobnych
drażetek
pomarańczowe lub żółte lentilki lub
• 24podobne
drażetki
Przygotowanie:
1. Rozgrzej piekarnik do 180°C. Wyłóż papilotkami formę na 24 muffiny.
2. Do miski przesiej mąkę i wymieszaj z 400
g cukru, 110 g kakao, solą, proszkiem do
pieczenia i sodą.
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3. W osobnej misce zmiksuj jajka z wanilią,
maślanką i olejem.
4. Wymieszaj mokre składniki z suchymi,
a następnie dodaj gorącą wodę.
5. Nałóż ciasto równomiernie do przygotowanej foremki. Piecz babeczki przez 12
minut.
6. Ostudź babeczki i przygotuj krem: ubij
śmietanę, a później dodaj do niej mascarpone, kakao i cukier, delikatnie mieszając. Na każdej babeczce rozsmaruj 1
łyżkę kremu.
7. 
Udekoruj babeczki: rozłóż ciasteczka
Oreo na pół, odkładając połówki z białym kremem. Przyklej na każdą babeczkę
po dwa ciastka z białym kremem, który
będzie imitował białka oczu.
8. W biały krem wetknij po brązowej drażetce, która będzie naśladować źrenicę.
W środek, pomiędzy ciastka, wetknij
w poprzek po żółtym lub pomarańczowym lentilku – jako dziób sowy.

NAZWA
PRZYBORNIK
DZIAŁU

Irlandzki budżet na rok 2017
11
października we wtorek, odbyło się pierwsze czytanie
irlandzkiego budżetu na rok
2017. Przedstawiamy kilka
głównych założeń:

Tax (podatek dochodowy dla osób
• Income
samozatrudnionych): dodatkowa ulga podat-

•
•
•

kowa w wysokości €950, dla osób samozatrudnionych, co w praktyce oznacza że każda osoba samozatrudniona może zarobić w skali roku
więcej o €4,700 bez podatku dochodowego.
Help to Buy Scheme (or First Time Buyers
Grant): do €20,000 zwrotu podatku dla osób
kupujących dom po raz pierwszy (dla domów o wartości do €400,000)
Wyłączenie z opłat VRT samochodów elektycznych i hybrydowych do roku 2018.
Rent a Room Scheme: nieopodatkowany
próg dochodu wynikającego z podnajmu pokoju we własnym domu wzrasta z €12,000
do €14,000 rocznie.

paczka 20 papierosów zdroże• Papierosy:
je o €0.50
bez zmian
•• Alkohol:
Diesel: bez zmian
wszystkie 3 limity zostają obniżone
• USC:
o 0.5%.
Renovation Incentive: ulga za remont
• Home
domu bez zmian.
zmniejszony z 41% do 39%
•• DIRT:
Sugar Tax ( podatek cukrowy): zostanie
wprowadzony w kwietniu 2018 – szczegóły
jeszcze nie są w pełni znane.
Tax: bez zmian
•• Corporation
VAT: 9% stawka VAT pozostaje w branży turystycznej i pokrewnych.
Tax: bez zmian
•• Motor
Płaca Minimalna : wzrost stawki na €9.25
z €9.15/h
Social Welfare: wzrost wszystkich
Benefit: bez zmian
• Zasiłki
•• Child
płatności socjalnych o €5/tydzień od marca
Home Carer Tax Credit: wzrost ulgi poFuel Allowance : bez zmian
• The
2017.
datkowej o €100
Cards: ważność kart medycznych
• Medical
przedłużona dla dzieci otrzymujących Domiwzrost o €5/tydzień od marca
Welfare Christmas Bonus: wzrośnie o 85%
• Emerytura:
•
2017
od Świąt 2016.
ciliary Care Allowance
!
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ROZRYWKA

CZYTELNIA
Raze
Autor: Tillie Cole

Wpierw śmierć, aby
odzyskać życie. Raze
– jego więzienny
numer to 818. Jego
cel – okaleczenie
i zabijanie. Pragnie
zemścić się na człowieku, którego kłamstwo zmieniło jego
życie i jego samego.
W myślach wyobraża
sobie zemstę: powolną i okrutną, pozbawioną jakichkolwiek
skrupułów.
Jego ścieżki krzyżują się z Kisą – jedyną
córką Kirilla „Silencera” Volkova, który zasłynął jako przywódca Trójcy bossów rosyjskiej
Braci w Nowym Jorku. Dziewczyna trzymana
w złotej klatce pragnie uciec i poczuć choć
odrobinę wolności. Narzeczony Kisy kontroluje ją pod każdym względem, nie pozwalając
na samodzielne decyzje, pragnąc uzależnić ją
od siebie, jak to tylko możliwe. Tymczasem

KINO
Dziewczyna z pociągu

„Dziewczyna z pociągu” to ekranizacja
jednego
z
największych
bestsellerów ostatnich lat w Polsce.
Rozwód przewrócił życie Rachel
do góry nogami.
Przeżywająca załamanie nerwowe
kobieta, zatraca się
w świecie wyobraźni na temat idealnej pary mieszkającej w domu, który Rachel
codziennie mija, jadąc pociągiem. Lecz jeden
dzień sprawi, że wyidealizowany obraz runie
w posadach. Wszystko przez to, co Rachel zobaczyła w tak znanym sobie domu. Czy da radę
udźwignąć ciężar tajemnicy, której była świadkiem?
Żywioł. Deepwater Horizon
Deepwater Horizon
– platforma wiertnicza zbudowana
w Zatoce Meksykańskiej, będąca
wielkości małego
miasteczka. Jej zadaniem jest wydobywanie ogromnej
ilości ropy przynoszącej niebagatelne zyski. Jednak
pewnego dnia na
platformie dojdzie
do awarii, która doprowadzi do serii eksplozji
i pożaru. Jakby tego było mało, w zatoce rozpocznie się sztorm, ale służby ratunkowe nie
będą mogły przybyć z pomocą ze względu na
niebezpieczne warunki pogodowe. Lecz Ka-
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przypadkowe spotkanie z Raze sprawia, że
Kisa postanawia postawić wszystko na jedną
kartę...
Naczelne z Park Avenue
Autor: Martin Wednesday
Przeprowadzka do
Nowego Jorku okazała się dla autorki książki nie tylko
zmianą adresu, ale
zmianą stylu życia. We wschodnim
Manhattanie
na
każdym kroku można spotkać opływające w bogactwa
eleganckie kobiety,
tworzące zupełnie
odrębną
społeczność. Autorka postanowiła zgłębić ich zachowania pod kątem
socjologicznym, aby zrozumieć zasady działania społeczności, w której się znalazła i odnaleźć w niej miejsce dla siebie. Do spisywania
swych spostrzeżeń przydała się jej również
posiadana znajomość antropologii. Zatem
w książce będziemy mogli przeczytać o rytuałach godowych mieszkanek Upper East Side,
walkach o dominację w stadzie, sezonowej
pitan Williams zrobi wszystko, aby uratować
swoich ludzi.
„Żywioł. Deepwater Horizon” to oparty na
faktach film zrealizowany z niespotykanym
rozmachem przez producentów serii „Transformers” i „Życia Pi”.
Osobliwy dom Pani Peregrine
Tim Burton znowu
w akcji. Tym razem twórca hitów
takich jak „Alicja
w krainie czarów”,
„Charlie i fabryka czekolady” czy
„Gnijąca
Panna
Młoda”
zabrał
się za ekranizację
pierwszej z cyklu
best sellerowych
powieści Ransoma
Riggsa. „Osobliwy
dom Pani Peregrine” to magiczne miejsce
ukryte poza czasem i przestrzenią odkryte
przez Jake’a dzięki wskazówkom pozostawionym przez ukochanego dziadka. Ale to nie
jedyna niespodzianka w życiu chłopca. Otóż
okazuje się, że sam został obdarzony niezwykłym talentem...
Siedmiu wspaniałych

Granica amerykańsko-meksykańska.
Armia złoczyńców
terroryzuje mieszkańców małej wioski. Pozbawieni jakiejkolwiek nadziei
na lepsze jutro, atakowani farmerzy
postanawiają zwrócić się o pomoc do
grupy
rewolwerowców. Siedmiu
najemników podejmuje to wzywanie. Czy uda im się przywrócić
utracony spokój i bezpieczeństwo?
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migracji w kierunku kurortów i rytualnym
dbaniu o ciało. Wszystko opisane w niepowtarzalny i zabawny sposób.
„Naczelne z Park Avenue” to połączenie reportażu podróżniczego oraz wielkiego świata
znanego z pierwszych stron kolorowych magazynów.
Słowik
Autor: Kristin Hannah

Rok 1940. Do Francji
wkracza armia niemiecka.
Wówczas
drogi dwóch sióstr:
Isabelle i Vianne się
rozdzielają.
Każda
z kobiet musi znaleźć
swój sposób na przetrwanie i odzyskanie
wolności. Buntownicza natura Isabelle
zaprowadziła ją do
ruchu oporu. Niebezpieczeństwo groziło
jej na każdym kroku,
ale dziewczyna postanowiła walczyć o siebie
i swoją rodzinę. Z kolei Vianne pozostawiona
przez męża powołanego do wojska, została
zmuszona do przyjęcia w progi swego domu
wroga...

Dwie siostry. Dwie historie. Dwa zupełnie
odmienne zakończenia.
Ściana sekretów. Wiem, kto zabił
Autor: Tana French
Przedmieścia Dublina. Park przy ekskluzywnej szkole dla
dziewcząt, w którym
zostają odnalezione
zwłoki szesnastoletniego Chrisa Charpera.
Od tamtych wydarzeń minął już rok. Na
korkowej tablicy, będącej miejscem anonimowych zwierzeń
dziewcząt ze szkoły
Świętej Kildy, pojawia się zdjęcie chłopaka, opatrzone podpisem:
Wiem, kto go zabił. Sprawą zajmuje się detektyw Stephen Moran z wydziału spraw niewyjaśnionych, który w rozwikłaniu tego zabójstwa
widzi szansę na rozwój swojej kariery. Wspólnie z partnerem Antoinette Conway wchodzą
w świat nastoletnich tajemnic, intryg i skomplikowanych relacji. Świat, który kryje w sobie
niebezpieczeństwa, których istnienia nawet
podejrzewali...

ROZRYWKA

H O R O S K O P pa ź dziernik 2 0 1 6
Baran (21.03–20.04)



W tym miesiącu planety znajdują się w opozycji do Twojego znaku, co sprzyja zmianie niewygodnych układów i przyzwyczajeń.
Kusić Cię będą ryzykowne pomysły i intrygować sytuacje, w jakich nigdy się nie znalazłeś. Popatrzysz z zazdrością na ludzi, którzy bez
względu na okoliczności realizują swoje życiowe cele. Samotne Barany
nie będą narzekać na brak powodzenia. Poszukujący lepszej pracy mogą
znaleźć atrakcyjną propozycję dzięki pomocy znajomych lub przyjaciół.

Byk (20.04–22.05)



Czeka Cię pracowity miesiąc. Jeśli będziesz miał dobry plan
i będziesz wytrwały, to spokojnie osiągniesz swoje cele. Nowe
propozycje mogą okazać się ciekawsze, niż początkowo będziesz
myślał. Pamiętaj, że połączenie pracy z miłością może teraz nie wyjść Ci
na dobre. W sprawach zawodowych staniesz się czujny i bardzo dokładny. Nie obiecuj tylko niczego dla świętego spokoju, a ważne dokumenty
i umowy przed podpisaniem czytaj kilka razy.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Zapowiada się niezwykle ciekawy miesiąc. Sprawy, na których Ci
zależy wreszcie ruszą do przodu, a Ty sam będziesz w o wiele lepszym nastroju. Będziesz wszędzie mile widziany, a ludzie chętnie
opowiedzą Ci o swoich troskach. Samotne Bliźnięta będą wesołe i optymistyczne. Być może poznasz kogoś w podróży lub podczas zakupów. Październik sprzyja zawodowym sukcesom. To, nad czym pracowałeś w ostatnich
miesiącach, wreszcie zacznie przynosić satysfakcjonujące efekty. W drugiej
połowie października sytuacja w Twojej pracy może się zmienić, a Ty zyskasz
dzięki umiejętności odnalezienia się w nowych warunkach.

Rak (22.06–22.07)

Waga (23.09–22.10)





Lew (23.07–23.08)

Skorpion (23.10–21.11)





Panna (24.08–22.09)

Strzelec (22.11–21.12)

We wszystkich ważnych sprawach zaczniesz potrzebować więcej spokoju i czasu do namysłu. Dobry nastrój nie powinien Cię
opuścić, ale pierwsze jesienne wieczory wprawią Cię w nostalgiczny nastrój. W sprawach dotyczących miłości będziesz teraz unikać ryzykownych decyzji. Wobec nowych znajomych także staniesz się nieśmiały i ostrożny. Mimo wszystko szczęście będzie Ci sprzyjać. Raki w stałych
związkach zajmą się domowymi sprawami i rodzinnymi kłopotami. Wśród
porządków i zakupów znajdź chwilę na rozmowę z bliską osobą.

W tym miesiącu zdobędziesz każdą potrzebną Ci informację i wykorzystasz ją bez skrupułów. Uważaj jednak, aby intrygi i zawodowe spiski nie obróciły się przeciwko Tobie. Przez cały miesiąc
będzie sprzyjać Ci szczęście w sprawach towarzyskich. Uda Ci się wybrnąć
z trudnej sytuacji lub zakończyć niepotrzebny konflikt. Samotne Lwy
będą myśleć o miłosnych przygodach podczas towarzyskich spotkań. Lwy
w stałych związkach będą zajęte swoimi sprawami.



Czeka Cię pracowity, ale spokojny miesiąc. Bądź uparty i nie zmieniaj swoich planów. Sprzyja Ci większe niż zwykle powodzenie
w sprawach finansowych. Nie przebywaj w towarzystwie osób,
których nie lubisz i nie powierzaj nikomu swoich miłosnych tajemnic. Panny w stałych związkach zapragną usłyszeć miłosne wyznania. Choć dobrych pomysłów Ci nie zabraknie, to pokusa przełożenia ważnych spraw
na później okaże się niezwykle silna. Nie ulegaj jej, bo Twoje dokonania
w tym miesiącu mogą okazać się niezwykle ważne dla dalszej kariery.

Koziorożec (22.12–19.01)



Przez ten zodiakalny miesiąc poszukiwać będziesz nowych wrażeń
i silnych emocji. Zwyczajne zajęcia i powtarzające się obowiązki
nagle zaczną Cię nudzić, a nawet trochę irytować. Nie odkładaj
ważnych spraw na później i szczerze rozmawiaj o swoich planach. Ciekawe
propozycje wyjazdów lub spotkań sypać się będą jak z rękawa, nie przegap
ich i spędź czas naprawdę miło. Poznane teraz osoby zagoszczą w Twoim
sercu na dłużej. Wagi w stałych związkach zapragną spędzić więcej czasu
tylko we dwoje. Zadbaj o dobre relacje ze współpracownikami.

Na własne sprawy i rozrywkę nie będziesz teraz miał zbyt wiele
czasu. W tym miesiącu powinieneś być czujny. Sprawy związane
są z Twoją pracą okażą się ważniejsze od przyjemności i rodzinnych obowiązków. Samotne Koziorożce będą tak zajęte pracą i obowiązkami, że mogą nie zauważyć starań i uśmiechów. W pracy możesz liczyć
na większe sukcesy, a nawet na nagrodę finansową.

Wodnik (20.01–18.02)



Jesień będzie dla Ciebie wesoła i udana. Będziesz uciekać
od pospolitych spraw i nudnych ludzi. Nadchodzi czas
sprawdzenia swoich sił jako niezależna i pomysłowa osoba.
Masz wiele ukrytych talentów, którymi możesz się pochwalić przed
znajomymi. W pracy staniesz się pomysłowy i pewny siebie. Wyciągnij wnioski z cudzych doświadczeń i popatrz w przyszłość z większym
optymizmem. Będziesz zmierzać prostą drogą do celu, jaki sobie wyznaczyłeś.

Zmienisz niektóre postanowienia i przygotujesz się do realizacji
ambitnych planów. Sprawy, jakimi się teraz zajmiesz, przyniosą
Ci zadowolenie, choć na efekty pracy i większe pieniądze będziesz
musiał poczekać do listopada. Wydarzenia związane z miłością i partnerstwem znajdą się w centrum Twojego zainteresowania. Odezwie się
ktoś, z kim dawniej współpracowałeś i zacznie namawiać cię do zmiany
planów. Uwierz w swoje siły, a okazja chętnie zastuka do twoich drzwi!

Ryby (19.02–20.03)





Dojdziesz do wniosku, że najbardziej ze wszystkiego potrzebujesz
teraz chwili spokoju, a nawet samotności. Nie rób niczego na siłę
i po prostu daj sobie wolne od codziennych trosk i zmartwień. Teraz jest ważne, żebyś zrozumiał, czego Ty sam pragniesz i potrzebujesz.
W razie miłosnych wątpliwości, nie wpadaj w panikę, tylko zaczekaj
i wyjaśnij sytuację. Samotne Ryby mogą zaangażować się w dziwną lub
tajemniczą znajomość. Październik sprzyja porządkom, rachunkom oraz
odkrywaniu cudzych sekretów.

Czeka Cię miesiąc pełen ciekawych propozycji i sympatycznych
niespodzianek. Problemy, z którymi się borykasz okażą się mniejsze, a ludzie o wiele bardziej życzliwi i przyjaźni. Związek, w jaki
się teraz zaangażujesz okaże się bardzo udany. Nie przejmuj się tylko
ludzkimi opiniami, a słuchaj własnego serca i intuicji. Strzelce w stałych
związkach mają przed sobą ciekawy, ale niespokojny miesiąc. Teraz nadchodzi czas na dobre pomysły i pracę, ale większe pieniądze pojawią się
dopiero w grudniu.

Uśmiechnij się :)

– Mamo, mamo! Czy mogę się przebrać na
Halloween?
– Nie
– Dlaczego?
–B
 o to nie jest polskie święto, Brajanku.

Flegmatyk zatrudnił się w zoo do pracy przy
żółwiach. Już na drugi dzień wpada do dyrektora i krzyczy:
–P
anie dyrektooooorze... żóółwie ucieee
eeekły!!!
–N
 iemożliwe!! Jak to się stało??
– T o był mooooment!!!

Zauważyłem, że kawa rodzi agresję.
Wczoraj wypiłem w knajpie jedenaście piw,
a żona w domu tylko dwie kawy.
Nie macie pojęcia jaka była wku*wiona, gdy
wróciłem...

Przychodzi student na stołówkę:
–P
 oproszę dwie parówki.
Z głębi słychać głosy: bo-ga-ty, bo-ga-ty, bo-ga-ty!
– I osiem widelców, dodaje

Żona żali się mężowi:
– Stefan, czemu ja mam ciągle tyle roboty
w mieszkaniu!?
– Ś pisz w nocy to ci się zbiera!

STARA KOZA I NA WILKA MA SPOSÓB.
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Wraca Zenek o 6:00 rano do domu. Otwiera drzwi.
Wchodzi – i na wejściu dostaje cios wałkiem od
żony Zofii.
Pada i leży...
Zofia tak na niego patrzy... patrzy.
Nagle doznaje olśnienia. Pada na kolana.
Zaczyna go tulić i płakać:
– Zenuś... Zenuś żyjesz? Przepraszam! Zapomniałam, że miałeś nocną zmianę!!!

Spięcie na drodze. Wkurzony facet:
– Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?!
– Więcej razy od Ciebie, debilu!
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Brytyjski rząd wycofuje się z pomysłu list zatrudnianych
cudzoziemców
Brytyjska minister edukacji Justine Greening
poinformowała w niedzielę, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom, rząd Theresy May
nie planuje wprowadzenia obowiązku przygotowywania i publikowania imiennych list obcokrajowców pracujących w brytyjskich firmach.
Według nowych planów rządu, zestawienia
mają być przygotowywane tylko w celach statystycznych, aby wykryć, jakich umiejętności
brakuje brytyjskim pracownikom. – Celem tej
reformy jest zrozumienie, w jakich obszarach

kraju istnieją braki w wykształceniu pracowników – tłumaczyła w niedzielę Greening. Jak
wyjaśniała, chodzi o dane, które potwierdzą,
że pracodawcy nie zatrudniają lokalnych pracowników w takim stopniu, w jakim by mogli.
Zdaniem minister ma to pozwolić (rządowi) na
dostosowanie przepisów w tych dziedzinach
i reakcję na ten problem. Greening zaprzeczyła, jakoby proponowana reforma miała na
celu potępianie firm zatrudniających obcokrajowców.

67% Polaków przeciwnych przyjmowaniu uchodźców
Aż 67% Polaków sprzeciwia się przyjmowaniu
przez nasz kraj uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, przybywających do krajów UE. Ponadto 28% uważa, że powinniśmy ich przyjmować, a 5% nie ma opinii – wynika z sondażu
CBOS. Wrzesień nie przyniósł wielkich zmian
w stosunku Polaków do uchodźców. Po dwóch
miesiącach minął już efekt zamachów w Nicei
i Monachium, który czasowo zaostrzył opinie
badanych w tym względzie, i obecnie oceny są
bardziej przychylne uchodźcom, niż w sierpniu
– podkreśla CBOS.
Na przyjmowanie przez Polskę uchodźców
z krajów objętych konfliktami zbrojnymi nie
zgadza się 52%, aprobuje to 44%, a 4% ankietowanych nie ma zdania. Spośród aprobujących,
40% uważa, że nasz kraj powinien udzielać im
schronienia jedynie do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju, a 4% zgadza się
również na ich osiedlanie się w Polsce na stałe.
Zdaniem CBOS, na ogół przychylny jest zaś stosunek do przyjmowania mieszkańców wschodniej Ukrainy, uciekających z terenów objętych
działaniami zbrojnymi. Udzielenie im w Pol-

sce azylu aprobuje 57% respondentów, czemu
przeciwne jest 38%, a 6% nie ma zdania (suma
101% to efekt zaokrągleń liczb – PAP).
Przeciwni przyjmowaniu przez Polskę
uchodźców częściej niż inni są osoby w wieku
18–34 lat, mieszkańcy wsi, z wykształceniem
podstawowym i zasadniczym zawodowym,
o najniższych dochodach. Aprobatę częściej niż
sprzeciw wyrażają osoby w wieku 45–64 lat,
wykształceni, mieszkańcy dużych miast, uzyskujący najwyższe dochody, identyfikujący się
z polityczną lewicą i nieuczestniczący w praktykach religijnych. Osoby o poglądach lewicowych oraz centrowych w większości akceptują
udzielanie uchodźcom azylu; zwolennicy prawicy oraz osoby, które nie potrafią określić swoich
poglądów, z dezaprobatą odnoszą się do przyjmowania uciekinierów z rejonów konfliktów –
podkreśla CBOS.
Badanie przeprowadzono w dniach 8–15
września metodą wywiadów bezpośrednich
wspomaganych komputerowo na 981-osobowej, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Polka na okładce „The National”
Zdjęcie transparentu „Nie kradnę nikomu pracy” oraz jego szeroko uśmiechniętej autorki,
Alicji Pawluczuk – doktorantki na Uniwersytecie Napiera w Edynburgu, rozeszło się wiralowo
na Twitterze w piątek 8 października: do poniedziałku zebrało już 360 udostępnień oraz ponad 800 polubień. W sobotę trafiło na okładkę
szkockiego dziennika „The National”.
Wszystko z powodu zapoczątkowanej przez
premier Szkocji akcji #WeAreScotland, która

Poradnia Prawno-Socjalna w Cork
W Poradni Prawno-Socjalnej w Cork w poniedziałki oraz w czwartki w godzinach od 10.00
do 12.00 można się umówić na spotkanie z pracownikiem socjalnym. We wtorki w godzinach
od 16.30 do 18.00 można uzyskać bezpłatną poradę prawną od naszych irlandzkich prawników
przy asyście tłumacza wolontariusza. W piątki
w godzinach od 12.00 do 14.00 można umówić
się na asystę w dokumentacji, pomoc w kwestii
formularzy etc.
Wszystkie powyższe porady są całkowicie bezpłatne, lecz prosimy o wsparcie projektu każdą
darowizną na cele statutowe organizacji.

Aby skorzystać z usług, należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie: 021 4967743 w godzinach od 9.30 do 16.30 lub 0894137628 od
9.30 do 17.00 lub poprzez email: info@together-razem.org. Można też osobiście zarejestrować się w biurze Centrum „Together-Razem”
przy 17 George’s Quay od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.30.
Zapraszamy na naszą stronę www.
together-razem.org oraz na https://www.
facebook.com/together.razem lub na @
TogetherRazem.

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

Uważaj na kantory na lotniskach
Podróżni są narażeni na „haniebne” spekulacje na kursie wymiany walut w lotniskowych
kantorach. Eksperci ostrzegają, że kilka lotnisk
oferuje mniej niż euro do funta, wykorzystując
wahania kursu związane z Brexitem.
Martin Lewis z MoneySavingExpert.com
oskarża instytucje finansowe o wykorzystywanie klientów po tym, jak jedno z głównych
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lotnisk oferowało 97 centów za 1 funta, a euro
sprzedawało za 1,35. Specjalista umieścił na
Tweeterze tablicę kursów Moneycorp, na której widoczna jest rozpiętość między kupnem
a sprzedażą w wysokości jednej trzeciej. Nic
dziwnego, że krzyczeli coś o zakazie fotografowania. Ten kurs to hańbiąca spekulacja – napisał.
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ma przekazać światu inspirującą, ciepłą wiadomość od kraju, który nie będzie tolerował torysowskiej ksenofobii. Inicjatywa jest odpowiedzią na niedawne ksenofobiczne wypowiedzi
członków brytyjskiego rządu w Westminster.
W ramach akcji tysiące szkockich internautów
publikuje teraz swoje zdjęcia lub krótkie statusy na Twitterze i Facebooku i dzieli się swoim
doświadczeniem szkockiej gościnności i wielokulturowości.

✆ 0834244112

POLITYKA

Czarno-biały świat
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

T

k się dziwnie złożyło, że wrzesień
a
stał się miesiącem, w którym zarówno
Polskę, jak i Irlandię do czerwoności
rozgrzała debata na temat liberalizacji
przepisów dotyczących aborcji. W jednym i w drugim kraju na ulice wyszły
tysiące zwolenników i przeciwników
większej dostępności aborcji, a wspomniana debata w zasadzie nie była
debatą w dosłownym znaczeniu tego
słowa, bowiem toczyła się głównie na
ulicach i w internecie, gdzie niestety
trudno o racjonalne argumenty i możliwość spokojnego przedstawienia
swoich racji.

Obie strony sporu coraz bardziej okopują się na
swoich pozycjach, nie dopuszczając przeciwników do głosu, nie chcąc wysłuchać drugiej
strony, a najczęściej po prostu ją zakrzykując.
Co ciekawe, w owym zakrzykiwaniu prym wiedzie strona nawołująca do większej wolności
i swobody, a więc też swobody wyrażania myśli
i poglądów.
Patrząc na relacje z polskich „czarnych marszów” czy demonstracji zniesienia 8. Poprawki
do irlandzkiej Konstytucji, mam wrażenie, że
poza kilkoma wyświechtanymi hasłami, brakuje zwolennikom liberalizacji przepisów aborcyjnych poważniejszych argumentów na poparcie
swoich dążeń.
Stereotypy i slogany
Ukrycie się za transparentami głoszącymi „Ręce
precz od mojej macicy”, „Moje ciało, mój wybór”, „Repeal the 8th” czy „Free Safe Legal” nie
zastąpi poważnej debaty z użyciem poważnych
argumentów. Oczywiście każdy ma prawo do
swojego poglądu, a demokratyczne standardy
umożliwiają nawet swobodne głoszenie owych
poglądów, jakiekolwiek by one nie były. Dobrze
jednak swoje poglądy poprzeć argumentami,
a najlepiej faktami.
Mając w domu nastolatka, widzę jak łatwo
przyjąć często powtarzane slogany za pewnik
i prawdę. Widzę, jak brak krytycznego myślenia
powoduje często wikłanie się w poglądy narzucane przez większość czy przez „autorytety”.
Taki sam mechanizm, mam wrażenie, działa
w przypadku sporu o aborcję. Nie, nie twierdzę,
że zwolennicy legalnego i swobodnego usuwania ciąży to osobnicy podobni nastolatkom.
Nie, z pewnością mają swój rozum i potrafią go
używać, jednak w tym przypadku masowo wykrzykiwane slogany i piętnowanie środowiska

pro-life jako zacofanego powoduje, że krytyczne myślenie zostaje niekiedy zawieszone.
Malowanie przeciwników liberalizacji jako
potworów skazujących ciężarne kobiety na
śmierć w imię ochrony życia poczętego ma tyle
wspólnego z rzeczywistością, co obraz feministki dyszącej wyłącznie żądzą usuwania dzieci, by
wyzwolić kobiety od ich brzemienia. O tym, że
oba te obrazy są nieprawdziwe, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Moje, nie moje
Przekonywać natomiast warto o tym, że nowe
życie rozwijające się w ciele kobiety czy to zwane zarodkiem, czy dzieckiem, czy płodem, czy –
w przypadku skrajnym – pasożytem, to nie jest
ciało matki, ale ciało zupełnie innego człowieka. Oczywiście, można – właśnie głównie przez
nazewnictwo – odbierać temu życiu człowieczeństwo, jednak trudno chyba nie przyznać,
że z tych komórek, z tego DNA, które od chwili
zapłodnienia rośnie w macicy nie powstanie
nic innego jak człowiek. Najpierw taki bardzo
mały człowiek, potem coraz większy i większy,
a w końcu na tyle duży, by opuścić bezpieczny
brzuch i wyjść na ten świat.

I być może ktoś wie – bo ja na pewno nie
– w którym to momencie istnienia, w której
sekundzie ów człowiek zyskuje swoje człowieczeństwo pozwalające go traktować jako
dziecko, a nie jedynie jako zbiór komórek. Czy
to matka ma decydować o tym, kiedy w jej
brzuchu jest jeszcze zarodek, a kiedy już dziecko? Czy to ona może stwierdzić, co jest u niej
w brzuchu? Czy to ona może powiedzieć z całą
pewnością, kiedy to jeszcze jest jej ciało, a kiedy już nie?
Zwolennicy „prawa do wyboru” twierdzą
często, że oni wcale nie są za aborcją, a jedynie
właśnie za swobodą wyboru. Jednak kiedy ów
wybór sprowadza się do tego, czy można swobodnie usunąć ciążę czy nie, to równie dobrze
na sztandary feministyczne można wpisać hasło: „Nie jestem za zabijaniem, jestem za możliwością zabijania”.
Kwestia nazwy?
Przecież w każdym przypadku w brzuchu matki
jest życie, nowe życie, które przestaje istnieć
w chwili aborcji. A proces prowadzący od życia
do braku życia nazywa się dość prosto śmiercią.
A śmierć powodowana ręką innego człowieka
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jest zabiciem. Wydaje się to proste, ale oczywiście przy tak postawionej sprawie poparcie dla
liberalizacji przepisów aborcyjnych oscylowałoby pewnie w granicach błędu statystycznego.
Dlatego do pracy zaprzęgnięto frazeologię i już
nie zabija się dzieci nienarodzonych, ani nie
robi brzydkich skrobanek, tylko daje się kobiecie wybór lub wyzwala się ją z okowów patriarchalnego niewolnictwa. Usuwane dzieci już nie
są dziećmi, tylko zlepkami komórek, albo patologiami zagrażającymi życiu i zdrowiu matek.
I wreszcie aborcja przestaje być sprawą wstydliwą skrzętnie ukrywaną przed innymi, a staje się
czymś, z czego można być dumnym, można się
tym pochwalić, a nawet z czego można zrobić
relację na żywo, co miało miejsce w przypadku
dwóch Irlandek jadących do brytyjskiej kliniki
aborcyjnej.
Czy naprawę chcemy żyć w takim świecie,
gdzie sprawa życia i śmierci będzie rozpatrywana w odcieniach szarości? Gdzie nie będzie stawiać się sprawy jasno i zdecydowanie, często
na ostrzu noża? Gdzie śmierć nie będzie śmiercią, tylko usunięciem niewygody, a życie nie
będzie życiem, tylko przeszkodą w spełnianiu
swojego „Ja chcę...”?
!
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Cork:
1 floor office
14 Princes Street
Cork City
tel.: 021 427 83 49, 021 424 87 60

Zadzwoń: Monika Kealy

34 Westmoreland Street, Dublin 2, Ireland.
polskizespol@traceysolicitors.ie
www.wypadekirlandia.pl

Dublin:
Unit 31, Coolmine Industrial Estate
Blanchardstown
(nad sklepem MRÓZ)
tel.: 018 066 555

Kontakt w Języku polskim

086 846 1547

Kancelaria Prawnicza

Tel: 021 427 3472,
086 846 1547

Odszkodowania po wypadkach w miejscu pracy

info@finbarrmurphy.ie
www.finbarrmurphy.ie

Wypadki w miejscach publicznych

Lee White House,
8, Washington St., Cork

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

własności, umowy mieszkaniowe

Sporządzanie testamentów
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Porady prawne
Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać
wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty

