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Nie dla starych ludzi
W Polsce mieliśmy Światowe Dni
Młodzieży ale ogólnie rzecz biorąc,
najbardziej wierzący są ludzie starsi.
Dlaczego im nie dać takiego święta?
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oprócz prądu
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socjalny.

Anglicy
chcą Kapustkę

w Irlandii wszystko płynie. Woda z nieba,
Irish Water w kranie, wóda w przełykach
desperate houseviwes, a także kasa na
coraz droższy wynajem mieszkań
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Minister do spraw opieki
socjalnej informuje, że już od 1
września 2016 roku, można będzie
aplikować o nowy benefit
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klub Leicester City zgodził się
na zapłacenie Cracovii
kwoty 7,5 mln funtów
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przełom lipca i sierpnia, kiedy ten numer MIR-a trafia do druku, to gorący okres nie tylko ze względu na upały nawiedzające Europę (i omijające raczej naszą wyspę). W mediach aż huczy od coraz to nowych informacji o narastającym terroryzmie, o coraz bliższym Brexicie, o wchodzącej w decydującą fazę walce o fotel prezydencki za oceanem.
A tymczasem, jakby trochę na uboczu tych zdarzeń, w Polsce odbyły się Światowe
Dni Młodzieży, które zgromadziły ponad 2 miliony ludzi z całego świata. I w poprzednim zdaniu fraza „z całego świata” nie jest jedynie figurą stylistyczną, ale stwierdzeniem faktu.
Do Polski przyjechała młodzież z tak odległych krajów jak Burkina Faso czy Kiribati.
Dla wielu z nich podróż do egzotycznej Polski była wyprawą życia, często opłacaną
przez całe lokalne społeczności chrześcijańskie. I prawdopodobnie będzie wspominana przez długie lata, nie tylko ze względu na odległość, ale chyba głównie dzięki atmosferze panującej w Krakowie. Dla tej całej międzynarodowej rzeszy młodych ludzi
krakowskie Światowe Dni Młodzieży były chwilą wyciszenia (nawet jeśli w dwumilionowym tłumie), chwilą oddechu od codzienności i momentem spotkania podobnych
sobie szaleńców, często rzucających wszystko i ruszających na wezwanie.
I patrząc na te morze głów, można się było zachwycić, ale także zamyślić nad
własnym życiem. Bo przecież każdy z nas potrzebuje chwili oddechu od codziennych
spraw, tych paru momentów, kiedy będziemy żyć czymś innym niż zwykłymi obowiązkami.
Może właśnie wakacje to jest czas na takie oderwanie się, nie tylko fizyczne, ale
i duchowe, od codziennych zmartwień i trosk. Może to jest właśnie ten czas, kiedy
sprawy wielkiego świata powinny nas obchodzić mniej lub zgoła wcale. Może to jest
właśnie ten moment, żeby się zatrzymać i zdecydować, co jest w życiu ważne, a co
można sobie odpuścić.
I takich wakacyjnych, dobrych refleksji życzymy Wam, oddając w Wasze ręce kolejny numer MIR-a.
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Wszystko płynie (oprócz prądu)
TT

Piękną mamy jesień tego
lata, nieprawdaż? Co
prawda było przez chwilę
ciepło, ale kiedy piszę te
słowa, temperatura znowu
spadła do dwunastu stopni.
Deszczyk pięknie umył samochód, przez co znowu będzie
można oszczędzić na myjni.
O ile mnie pamięć nie myli,
w dwa tysiące siódmym nie
musiałem jechać do myjni
ani razu – padało wtedy
przez okrągły rok.
Choć faktycznie było tu u
nas trochę lata. Jak przystało na sezon ogórkowy, w
supermarketach powiększył
się nawet wybór polskich
ogórków konserwowych i
kiszonych. Tradycyjnie usiłowałem ostatnio przekonać

TT

kilku miejscowych, że to
zdrowe i smaczne, ale oni
są nieprzejednani i wolą angielskie picklesy. No trudno.
Będę dalej sławił dobre imię
kwaśnego ogóra znad Wisły.
Z rzeczy poważniejszych,
dowiedziałem się, że druga
połowa ubiegłego roku
była w Irlandii rekordowa
pod względem incydentów
natury rasistowskiej, odnotowano aż 165 przypadków.
Nikt jak zwykle nie wyjaśnia,
czy chodzi o jakieś konkretne
rasy, czy też panowie redaktorzy znowu mylą pojęcia i
mają na myśli incydenty na
tle narodowości. Zauważyłem, że anglojęzyczni nie
rozróżniają tych pojęć, chyba że ataki ludzi rasy białej
na innych ludzi rasy białej
też uznamy za rasistowskie,
tylko w obrębie jednej rasy.
Tak swoją drogą, nie ma się
z czego śmiać. Odnotowano
25 ataków połączonych z
przemocą fizyczną, z czego
siedem miało skutek w
postaci obrażeń na ciele. Co
prawda w Anglii jest podobno dużo gorzej, ale sam fakt,
że ktoś tu kogoś złomotał za
pochodzenie wydaje mi się
nieciekawy. No, ale podobno
nasi rodacy w Polsce też coś
ostatnio dokazują w tym
temacie.
Matko jedyna, co za czasy.
Ja tam zawsze bratałem się
z ludźmi we wszystkich kolorach. W młodości znałem
nawet kilku fioletowych,

TT

TT

TT
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niestety chłopaki zawdzięczali swoją rasę zbyt dużym
i zbyt często przyjmowanym
dawkom alkoholu.
Skoro już o piciu mowa, to
ujawniono też, że w Irlandii
gwałtownie rośnie liczba
kobiet, które cierpią na
alkoholizm oraz związane z
nim choroby. Idzie to ponoć
w parze z rosnącą modą na
ochlewanie się w domowym
zaciszu przez znudzone życiem panie w wieku między
trzydziestką a czterdziestką.
To w zasadzie nie nowość. Ja
tu wiecznie widuję naprute
czterdziechy. Mam czasami
wrażenie, że nikt inny nie
pije – cała reszta społeczeństwa to wyrachowani
degustatorzy.
Spadła natomiast częstotliwość, z którą natykam się na
kompletnie pijane dziew-

TT

TT

czyny w wieku poborowym,
a także w strojach typu
balowego, nawalone do nieprzytomności w miejscach
publicznych oraz wymiotujące na wystawy sklepów.
Gdzie one wszystkie się podziały? Kiedyś było ich pełno
na każdym rogu. Aha, już
wiem. To było dawno i teraz
to są te same dziewczyny,
tyle że dziesięć lat starsze. I
trąbią w domowym zaciszu.
Taaak. A woda w Liffey
płynie. Znowu mówią, że
już nie będzie tych nieszczęsnych opłat za wodę.
Słyszałem to już tyle razy,
że zaczynam w to wierzyć.
Mijają miesiące, a tu w
skrzynce ani śladu koperty
z Irish Water. Może o mnie
zapomnieli, czy jak? Przecież
oni nigdy nie zapominają,

TT

W OBIE STRONY

kiedy trzeba im zapłacić
jakieś pieniądze.
Odwrotnie jest, kiedy trzeba
je od kogoś odzyskać i
tak oto okazało się, że aż
60% ludzi wynajmujących
mieszkania ma problemy z
odzyskaniem depozytu od
landlorda. Podobno największy kłopot mają z tym studenci, chociaż spodziewam
się, że studenci mają też
duży kłopot z utrzymaniem
mieszkania we właściwej
kondycji, stąd potrzeba sfinansowania remontu, kiedy
już się wyniosą. Chociaż
muszę przyznać, że i mnie
przytrafił się taki gospodarz,
który usiłował mi wmówić,
że depozyt jest bezzwrotny,
nie zasłaniając się żadnymi
wymówkami typu technicznego. Ja się niestety zasłoni-

TT

łem prawem, co go trochę
zbiło z tropu. Miało to
miejsce w roku dwa tysiące
siódmym, kiedy wielu miejscowych wierzyło jeszcze,
że przybywamy z kraju, po
którego ulicach biegają białe
niedźwiedzie. Tak czy owak,
depozyt dał się odzyskać.
A tak swoją drogą, słyszeliście? Jakiś całkiem wysoko
postawiony polityk, facet po
trzydziestce, był aresztowany przez Gardę trzy razy w
ciągu sierpniowego długiego
weekendu. Najpierw wyrzucili go z festiwalu muzycznego, potem wylądował
na Gardzie za pijaństwo,
gdzie podobno rzucał się na
gliniarzy. Puścili go wolno,
ale zaraz potem został
aresztowany za jazdę pod
wpływem. Znowu go puścili,

TT

ale znowu szalał po pijaku,
więc aresztowali go po raz
trzeci. Nie podano, który to
polityk. Z jakiegoś powodu
media uznały za stosowne
do publicznej wiadomości
podać na jego temat tylko
tyle, że nie pochodzi z Cork.
No patrzcie Państwo, a
ja myślałem, że w Polsce
politycy to takie kozaki, tymczasem okazuje się, że na
wyspie skarbów jest jeszcze
fajniej.
Tak czy siak, w Irlandii
wszystko płynie. Woda z
nieba, Irish Water w kranie,
wóda w przełykach desperate houseviwes, a także kasa
na coraz droższy wynajem
mieszkań. No ceny mamy
prawie paryskie; kiedy ostatnio sprawdzałem, porządna
kawalerka na Montmartre

TT
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wychodziła za 1300 euro.
To prawie jak w dublińskim Sandyfordzie, a może
nawet i Sandyford przebija
Montmartre w najnowszych
rankingach.
Wszystko płynie, oprócz prądu. Od kiedy zasiadłem do
pisania dzisiejszego „Subiektywu”, prąd w mojej okolicy
wyłączali już dwa razy. Co
prawda mam baterię w
laptopie, ale gdzie do diabła
jest latarka? Kto wiedział, że
będzie kiedykolwiek potrzebna?!
I tym optymistycznym
akcentem, udając się po
omacku na poszukiwania latarki, pozdrawiam Państwa
serdecznie.

TT
TT

Cordialmente,
Piotrczerwinski.com
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KRÓTKO

Nowe kursy angielskiego już od września
w Together-Razem
Już jesienią 2016 roku rozpoczynają się
nowe kursy nauki języka angielskiego
w Centrum Together-Razem. Kursy te
od poziomu początkującego do średniozaawansowanego są polecane i rekomendowane przez lokalne organizacje pozarządowe i instytucje pomocy
społecznej w Cork. Osoby pobierające
świadczenia socjalne są zachęcane do
udziału w tych kursach, jako część podnoszenia swoich kwalifikacji.
Według danych z roku 2015 tygodniowo na kursy uczęszcza średnio 60
studentów. Nauka odbywa się w małych grupach prowadzonych przez
wykwalifikowanych nauczycieli języka
angielskiego z dużym doświadczeniem.
Zajęcia prowadzą fantastyczne nauczycielki mówiące po polsku: Monika,
Kasia i Karolina, ale również dwóch
irlandzkich native speakerów: Jerry
i Martin, którzy odsłaniają niuanse akcentu z Cork. Program kursów został
opracowany w oparciu o podręczniki
wydawnictwa Oxford UP, a tematyka
lekcji skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności w posługiwaniu
się językiem angielskim. Kurs można

kontynuować na wyższym poziomie,
po rekomendacji nauczycielskiej i po
pomyślnie zdanym egzaminie sprawdzającym. Na zakończenie wystawiane
są certyfikaty ukończenia kursu. Ponadto dla potrzebujących i systematycznie
uczęszczających studentów wystawiane są zaświadczenia do urzędu Social
Welfare o nauce języka angielskiego.
Obecnie oferta Together-Razem jest
najtańsza i najlepsza na rynku w Cork,
koszt jednej lekcji to tylko 4 euro.
Zapraszamy do sprawdzenia swoich
umiejętności językowych na stronie:
www.en.kpconcept.eu – wynik trafia
prosto do nas, co ułatwia przyporządkowanie i najlepszy dobór kursu dla
studentów.
Miejsca na kursach szybko się zapełniają, więc zapisz się już dziś!
Przypominamy, iż jako organizacja
Charity wszystkie środki z kursów przeznaczane są na cele statutowe organizacji, które pozwalają utrzymać biuro
i rozwijać nowe projekty. Ucząc się
u nas, pomagasz również innym.
www. together-razem.org
Autor: Ewa Ikwanty

Od 1 Września można
aplikować o nowy
benefit socjalny

Minister do spraw opieki socjalnej Leo
Varadkar 
poinformował, że już od 1
września 2016 roku, można będzie aplikować o dwutygodniowy urlop ojcowski.
„Tacierzyński” będzie można wykorzystaćdo 26 tygodni po narodzeniu
dziecka.
Dodatkowo pracownicy, jak i zarówno osoby samozatrudnione, dodatkowo
będą mogły ubiegać się o 230€ euro tygodniowo benefitu finansowego.
Każdy kto będzie chciał skorzystać z
powyższych świadczeń, musi być posiadaczem „Public Service Card”, a także
powinien uprzedzić swojego pracodawcę o ewentualnym urlopie miesiąc
przed jego planowanym rozpoczęciem.
Powyższe zasady mają zastosowanie również w wypadku adopcji, także
przez pary tej samej płci.
Więcej szczegółów na - www.welfare.
ie/paternitybenefit
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Zajęcia dla maluszków
Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe Playgroup przeznaczone dla dzieci poniżej trzeciego roku życia oraz ich
rodziców. Udział w zajęciach wspomaga
rozwój zdolności poznawczych dzieci,
które ćwiczą umiejętności motoryczne,
rozwijają pamięć, a przed wszystkim
zajęcia dają możliwość socjalizacji z innymi dziećmi.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek
w godzinach od 11.30 do 13.00 w sali
mieszczącej się obok siedziby Together-Razem przy 17 George‘s Quay w Cork.
Opłata za zajęcia uiszczana jest
w formie miesięcznego abonamentu,
który wynosi 20 euro.
Ilość miejsc jest ograniczona, więc
już dzisiaj zgłoś się, wypełnij kartę zgłoszeniową, dokonaj stałego zlecenia,
a otrzymasz handbook zajęć i gwarancję miejsca dla Twojego dziecka podczas
zajęć.
Zajęcia prowadzi współpracująca
z Centrum od wielu lat Donata Wicha,
magister pielęgniarstwa, ratownik kwalifikowany oraz instruktor pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
Chęć udziału w zajęciach proszę
zgłosić pod nr telefonu: 021 4967742,
osobiście w biurze lub przez adres

e-mail: info@together-razem.org (z dopiskiem w tytule: Playgroup).
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania,
prosimy o kontakt.
Autor: Donata Wicha

PRZEWROTKĄ

NIE dla starych ludzi
MACIEJ WEBER

W

olsce mieliśmy ŚwiaP
towe Dni Młodzieży
wsparte wizytą papieża
Franciszka. Polska oraz
Irlandia to kraje najbardziej katolickie, oczywiście każdy w swoim
rodzaju. Ale ogólnie
rzecz biorąc, najbardziej wierzący są ludzie
starsi. Dlaczego im nie
dać takiego święta?

Można się czepiać, bo przecież sceny
z wątkiem, gdy papież wzywa tłum, by
się rozstąpił i pozwolił potrzymać dziecię, to sytuacja wspominana przez wyróżnioną rodzinę przez pokolenia. O wyróżnionym kraju piszą media z całego
świata, ale jakby tak spojrzeć z drugiej
strony… Przed laty w Polsce Ludowej
bardzo promowano niby ogólnoświatowe Festiwale Młodzieży, gdy nasze
największe – zwłaszcza młode osobistości – promowały się przy okazji spotkań z osobistościami typu Fidel Castro.
I jeszcze innymi, równie znacznymi.
Aby nie patrzeć daleko, na taki festiwal
poleciał kiedyś, powszechnie obecnie
uwielbiany, selekcjoner polskiej piłkarskiej reprezentacji Adam Nawałka
(wówczas w roli piłkarza). Krótko podsumowując, jest duża część społeczeństwa, która takimi spędami się cieszy.
Jest jednak także inna, dla której spęd
młodych z całego świata oznacza paraliż. Nie fizyczny oczywiście, lecz ogólny.
Plus pewien problem z ciemnoskórymi
imigrantami, których chcemy oglądać
w jasnym świetle, ale… Z odholowywaniem aut postawionych nieopatrznie
w centrum miasta na czele. Tak samo
było niedawno w Warszawie, kiedy odbywał się szczyt NATO, którego głównym, zresztą słusznym, celem było
naradzenie się, jak dać odpór coraz bardziej agresywnym Rosjanom (może nie
im ogólnie, ale Putinowi). Inna sprawa,
jak efektywna była ta cała narada.

Światowe Dni Młodzieży odbyły się
po raz trzydziesty pierwszy. Według Komitetu Organizacyjnego udział w tym
wydarzeniu potwierdziło 356 tys. 294
uczestników ze 187 krajów. Oprócz grup
zarejestrowanych organizatorzy zgodnie z oczekiwaniami przyjęli wiele osób,
które na ŚDM 2016 przyjechały spontanicznie; najwięcej na uroczystości
z papieżem w Campusie Misericordiae
w Brzegach, gdzie mogło być około 1,5
mln wiernych.
Wśród Was byli też tacy, którzy ten
festiwal radości przyjęli z ukontentowaniem. Byli nawet tacy, którzy się pofatygowali. Ale, czy w dzisiejszych czasach
naprawdę jest miejsce na tego rodzaju
zdarzenia? We Francji zginęło w zamachach kilkudziesięciu obywateli (teraz
tym roku, w roku ubiegłym więcej). Zginęły dwie młode Polki. W Niemczech
do nieco mniejszych pod względem
liczby ofiar zamachów doszło trzy razy
(wyobrażacie sobie Państwo, że jeden
z czołowych polskich publicystów napisał: Niemcy byli przyzwyczajeni do zabijania, a jak ich zabijają to są zaskoczeni; wbrew całej okrutnej przeszłości to
jednak przesada). Irlandia – może jednak ta druga – o zamachach może powiedzieć naprawdę sporo. Ale spójrzcie
uważnie, czy chcielibyście przeżyć taką
historię, jaka teraz tworzy się w Polsce? Wiecie, ile to wszystko kosztuje?
Z jak najbardziej niezbyt pokojowymi
przedsięwzięciami? Ile trzeba wydać
na ochronę i jaką to stwarza okazję dla
tych, którzy by chcieli to wszystko wysadzić? My tak naprawdę też tego nie
wiemy. A jak już musi być spęd akurat
młodzieży, to musi być tej wyłącznie
wierzącej? Można się pozastanawiać.
Jeżeli chodzi o zloty młodzieży, to ja
chyba już jestem na to za stary. A zaraz
po ŚDM w Polsce rozpoczęły się igrzyska
olimpijskie w Rio de Janeiro. To już jest
impreza dla wszystkich. Choć też można się dopatrzeć, że głównie dla młodych. Ale oglądają ją, bez ograniczeń,
zarówno starzy, jak i młodzi. Wierzący
i ci małej wiary.
Papież Franciszek, to zwłaszcza w odniesieniu do poprzednika z Niemiec, naprawdę bardzo pozytywna jednostka.
Ale „nasz papież”, czyli Jan Paweł II, to
był ktoś absolutnie wręcz wyjątkowy.
On nie potrzebował odgórnie zarządzonych spędów. On był zawsze tam, gdzie
być powinien. Tak w Polsce, jak i w Irlandii. No i tu wróć, bo wyglądałoby,
że krytykujemy Franciszka. Nie krytykujemy, tylko niepotrzebnie znalazł się
w miejscu, gdzie daje szansę kreować
się nowej rzeczywistości. I jeszcze raz
o tym, o czym wspomnieliśmy na po-

czątku. Nie szukając daleko – moja teściowa do kościoła chodzi codziennie
i chciałaby mieć okazję uczestniczenia
w podobnym święcie. Jednak to święto młodych i dla takich jak ona trudno
znaleźć miejsce. Jak bywał nasz, znaczy
się polski papież, to takich trudności
nie było. No dobrze, świat w tamtych
czasach wyglądał trochę inaczej. Lepiej.
Otóż, moja teściowa, która ma 89 lat,
bardzo chętnie by w tym uczestniczyła.
Tak samo jak Wasze teściowe (chociaż
takich na miejscu zapewne niewiele)
z Dublina, Cork, względnie porównywalnej metropolii. Po co więc właściwie takie igrzyska? Nie tylko w Polsce
mamy podobny problem.
Odchodzący prezesi czy ministrowie dostają olbrzymie odprawy, bo na
mniejsze nie pozwalają przepisy. Nie
ma pieniędzy na leczenie niemal nieuleczalnie chorych czy też na schroniska dla psów (chociaż nazywa się, że dla
zwierząt). A na takie imprezy jak ŚDM
pieniądze są. Dobra, piłkarskie Euro

strona 7

w Polsce przed czterema laty też kosztowało. Ale to jednak było co innego. A tu
mamy sztukę dla sztuki. Nie mówiąc,
że niezidentyfikowani terroryści, pod
którymi i tak podpisze się Państwo Islamskie, mogą każdego z nas wysadzić
w powietrze. Obecnie bardziej w Krakowie niż w Cork. Wszystko to jednak
sprawa przyszłości.
Wszyscy mamy jakieś tam sumienie. Mój mistrz mawiał: Każdy siebie
kocha najbardziej. I to jest prawda.
Choćbyśmy dyskutowali, to nas trudno przekonać. Zawsze gdzieś tam wewnątrz będzie przekonanie, że sprawiedliwość i racja są po naszej stronie.
Kiedy zapytano księży, czy znieść celibat – co za przypadek – amerykańskiego, irlandzkiego oraz polskiego, to
mieliśmy trzy różne odpowiedzi. Amerykanin dał odpowiedź twierdzącą. Irlandczyk: nie znosić. A Polak – niech
zostanie, jak jest. No, to może niech
zostanie, jak jest. Zawsze będzie czas,
aby coś zmienić.
!
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Celtic Phoenix, czyli nowe wcielenie irlandzkiej
gospodarki
Irlandzka gospodarka wraz z jej wzrostami i upadkami, należy z pewnością
do najciekawszych w Europie. Niezbyt
bogate państwo, które doświadczyło
wiele tragedii i ubóstwa w XX wieku,
na początku lat dziewięćdziesiątych
stało się Tygrysem Europy, „Celtyckim
Tygrysem”. Na początku nowego tysiąclecia dodatkowo napędziły gospodarkę
niezwykle niskie stopy procentowe,
które pojawiły się w kraju wraz z nową
walutą – euro.
Jak powszechnie wiadomo, bańka
w końcu pękła, i w 2010 roku kraj dotknął kryzys gospodarczy, a bezrobocie
poszybowało w górę, podobnie jak dekadę wcześniej irlandzka gospodarka.
Dzisiaj możemy podziwiać, jak Zielona Wyspa przeżywa drugą młodość.
Odradza się jak feniks z popiołów, skąd

zaczerpnięto nazwę dla obecnego zjawiska gospodarczego – „Celtic Phoenix”. Po chudych latach cięć budżetowych, potyczek z bankami, kredytami
unijnymi, Irlandczycy wychodzą na prostą. Obecnie przychody z podatków od
korporacji przyspieszyły wzrost PKB
Irlandii o 0,7%, co stanowi podobną
siłę, jak cięcia socjalne i zmniejszenie
wydatków państwa.
Z olbrzymią sprawnością irlandzki
rząd odbudowuje silną pozycję sprzed
lat, wyróżniając się znacznie na tle
krajów, które dzieliły potężny kryzys
z Irlandczykami, takich jak Grecja, Hiszpania czy Portugalia. Oby tak dalej,
ważne tylko, żeby wyciągać wnioski
z wydarzeń z lat 2009/2010. Niestety,
jeśli spojrzeć na rynek nieruchomości,
można zasiać pewne wątpliwości…

Co czterdziesty mieszkaniec Dublina to milioner
Dublin zajmuje 10. pozycję
w rankingu europejskich
miast z największą liczbą
milionerów na mieszkańca. Jeśli co czterdziesty
z mieszkańców to milioner, oznacza to, że w mieście mieszka około 32 000
bogaczy z minimum „bańką” na koncie.

Najlepszym wynikiem
pochwalić się może Monaco, gdzie co trzeci
obywatel plasuje się
powyżej progu przedstawionego w badaniu.
W top 20 zadebiutował
Edynburg, tam co 50.
obywatel miasta to milioner.

Anglicy chcą Kaspustkę
Pomocnik Cracovii Bartosz Kapustka przenosi
się do zespołu
mistrza Anglii,
Leicester.
Angielskie
media
cytują
wypowiedzi piłkarza w TVP: „Ze
wszystkich klubów Leicester
był najbardziej
zdeterminowany. Bardzo ważne dla mnie było też
zainteresowanie ze strony menedżera
Claudio Ranieriego. Pytał o mnie, chce,
bym wzmocnił zespół. Nie idę do Leicester dlatego, że są mistrzami Anglii.
Jestem optymistą i wierze, że dostanę
szansę grania.”
O transferze wypowiedział się też Ranieri. Stwierdził, że jeszcze nie wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, ale
przejście Kapustki do Leicester jest niemal przesądzone.
Sky Sports podało, że według ich
źródeł Leicester i Cracovia doszły do
finansowego porozumienia. Kapustka
ma kosztować 7,5 mln funtów.
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Kobieta wyrzucona z festiwalu
za pokazanie piersi
Carina Fitzpatrick, uczestniczka festiwalu muzycznego Knockstockan, który
jest swego rodzaju familijnym wydarzeniem, została wyrzucona przez Gardai
z imprezy, gdyż tańczyła topless. Ale
zaczynając od początku...
Carina bawiła się wraz ze swoją
przyjaciółką na koncercie jednej z grup,
wcześniej rozmawiały na tematy związane z prawami kobiet i feminizmem.
Jak mówi bohaterka, w pewnym momencie została złapana za biust (kiedy
jeszcze była ubrana) przez obcego mężczyznę. Postanowiła obrócić tę sytuację
w żart.
Parę godzin później, przyjaciółki
były adresatkami „prośby” jednego
z pozostałych uczestników imprezy, by
„pokazały cycki”. Dziewczyny uznały,
że aby dopiec nadawcy tego żałosnego zdania, faktycznie zdejmą koszulki,
i będą tańczyć topless, by pokazać, że
kobiety nie są obiektami seksualnymi,
a ludźmi. Niezrozumiałe dla obydwu
niewiast jest, że faceci mogą biegać bez
koszulek, natomiast kobiety nie. Jest to
nierówność i dyskryminacja kobiet –
mówią po fakcie.
W pierwszym momencie, po zdjęciu
koszulek, nie było żadnych reakcji ze
strony otaczającego je tłumu, lecz Carina przykuła ona uwagę funkcjonariuszy
Gardai, którzy poprosili ją o nałożenie
na siebie koszulki. Kobieta przez chwilę oponowała, próbując przeforsować

swoje argumenty, lecz w końcu skapitulowała i nałożyła na siebie koszulkę...
na chwilę, bo gdy tylko policjanci odeszli, Carina znów zdjęła koszulkę.
Cały tłum zaczął buczeć i zdejmować
koszulki, na co Gardai zareagowała, wyrzucając uczestniczkę festiwalowego
szaleństwa, zabierając jej opaskę, by
nie mogła już wejść. Spisano również
jej dane osobowe, a sprawa jest w toku.
Bezsprzecznie jest problem z nachalnymi typami, z ich sprośnymi żartami,
które wbrew pozorom kobietom się
często nie podobają. Jest też problem
z częstym brakiem szacunku w stosunku do kobiet ze strony mężczyzn, ale raczej trudno zrozumieć strategię Carine
Fitzpatrick, jak i innych współczesnych
feministek.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

P

rzebywając poza granicami
kraju rodzice niejednokrotnie
zastanawiają się nad nauką
języka ojczystego swoich
dzieci. Jaki sposób wybrać?
Czy warto uczyć dzieci dodatkowego języka? Jak dziecko
poradzi sobie z nauką?

To rodzice są odpowiedzialni za to na
jakie tory edukacyjne naprowadzą swoje
dzieci. Najważniejsze jest jednak dawanie możliwości dziecku na rozwój. Umiejętności jakie nabędziemy w dzieciństwie, w przyszłości będą procentować.
A język jest jednym z najpiękniejszych
prezentów jakie rodzice mogą przekazać
dzieciom. Bezpłatną możliwość nauki
dla polskich dzieci, w wieku od 5 – 15 lat
oferuje projekt edukacyjny Polskie Szkoły
Internetowe Libratus. Zajęcia w ramach
projektu Libratus odbywają się o dowolnej porze dnia. To rodzic w oparciu o Internetową Platformę Edukacyjną pełni
rolę nauczyciela. Uczeń ma dostęp do
szerokiej gamy profesjonalnych materiałów dydaktycznych – scenariuszy lekcji,
gier, zabaw i filmów – które zostały przy-

Znam swoje
korzenie

Zajęcia w ramach projektu
Libratus odbywają się
o dowolnej porze dnia.
To rodzic w oparciu
o Internetową Platformę
Edukacyjną pełni rolę
nauczyciela.
gotowane przez polskich pedagogów.
Najmłodsi dzięki Polskim Szkołom Internetowym Libratus uczą się przedmiotów
obowiązujących w polskiej szkole, mają
też stały kontakt z nauczycielami. Swoją
wiedzę dziecko może doskonalić na cotygodniowych zajęciach on-line – Webinariach.
Uczniowie otrzymują legitymację
szkolną, a po zdanym egzaminie końcoworocznym także świadectwo i promocję do następnej klasy. Jeśli rodzina
zdecyduje się na powrót do Polski, uczeń
może bez problemu kontynuować naukę
w ramach tutejszego systemu oświaty.
Polskie Szkoły Internetowe Libratus
mają już kilka tysięcy zadowolonych
absolwentów z całego świata, którzy
płynnie posługują się językiem polskim.
Projekt współtworzą polskie szkoły
partnerskie, polonijne szkoły sobotnie
i organizacje - wszystko w trosce o powszechny dostęp do darmowej polskiej
edukacji. Szczegóły na temat rekrutacji
na nowy rok szkolny można znaleźć na
stronie:
www.libratus.edu.pl/zapisy2016
Liczba miejsc na naukę w projekcie
jest ograniczona. Zapisz dziecko i daj
mu szansę na więcej!
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Dlaczego warto mieć ubezpieczenie?

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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Jestem Maryla.
Maryla i kwita
Każdy Polak na dźwięk tego imienia
wie, o kogo chodzi. Ciężko pracuje się
na taką identyfikację, czy wystarczy talent i sława sama przychodzi?
Talent to podstawa, ale trzeba pomóc
losowi, pracując nad sobą, dbając o publiczność, starać się być atrakcyjną, istnieć w mediach.
Kiedyś śpiewała Pani „Wsiąść do pociągu byle jakiego”. Wreszcie pojawił
się pociąg do Irlandii. Co sprawiło, że
w końcu zobaczymy z bliska Marylę
Rodowicz?
Czekałam na zaproszenie i się doczekałam. Już się cieszę na te koncerty.
Czego możemy się spodziewać po tych
koncertach? Samych przebojów, czy
usłyszymy też nowy materiał?
Oczywiście publiczność chce usłyszeć
znane hity, ale zagram również utwory
z ostatnich płyt.
Ma Pani w repertuarze ponad dwa tysiące utworów. Są jakieś ulubione?
Zwykle pytam publiczność na początku
koncertu: „Co byście chcieli usłyszeć?”.
I wtedy ludzie wykrzykują różne tytuły.
I ja to śpiewam.
W tym roku w Polsce odbywała się
ostra rywalizacja o start w konkursie Eurowizji. Pani nie chciała wziąć
w tym udziału?
Jestem straszną tremiarą, myślę, że takie konkursy jak Eurowizja są dla młodych, pewnych siebie wykonawców.
Chyba bym umarła za strachu przed
wejściem na scenę.
A propos rywalizacji, to nie jest ona
Pani obca. Miłość do sportu to nie
tajemnica. Studia na AWF, piosenka
„Futbol, futbol” zaśpiewana podczas
mistrzostw świata w 1974 roku przeszła do kanonu i do dziś w międzynarodowym gronie jest wymieniana jako
jeden z najlepszych utworów dotyczących piłki nożnej.
No właśnie, byłam zaskoczona, że piosenka „Futbol” z 1974 roku znalazła się
na 5. miejscu w rankingu piłkarskich
piosenek wszechczasów amerykańskiego „Billboardu”. A dzięki uprawianiu
sportu, konkretnie tenisa, mam dobrą
kondycję na scenie. Jeżeli mi czas pozwala, gram codziennie z trenerem.
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Mieliśmy wtedy niepowtarzalną drużynę, ale ostatnio polska reprezentacja była bliska nawiązania do tamtych
sukcesów. Pani jednak występ na Euro
mocno skrytykowała.
Nasza drużyna piłkarska dostarczyła nam dużo radości, dochodząc do
ćwierćfinału. Żal mi było straconej
szansy. Mając takich piłkarzy jak Lewandowski, Milik czy Krychowiak
i Błaszczykowski, mogliśmy dobić
Portugalczyków, strzelić im drugiego
gola, wygrać półfinał z Walią, no i finał z Francją. Rozmarzyłam się. Byłam
na 3 meczach i gorąco dopingowałam
naszym orłom.
Polskim kibicom tamta wypowiedź
po meczu z Portugalią bardzo się nie
spodobała, urażone poczuło się też
środowisko futbolowe. Rozumiemy, że
„najlepszą obroną jest atak”, ale przecież „gra się jak przeciwnik pozwala”.
Siły trzeba mierzyć na zamiary. Może
gdyby drużyna Nawałki postawiła na
frontalny atak, to nie mielibyśmy tak
dobrego końcowego wyniku?
Oczywiście, gdybyśmy atakowali, bylibyśmy narażeni na szybkie kontry Portugalczyków, no ale kto nie ryzykuje,
nie pije szampana. Dostało mi się od internautów, ale nie mogłam patrzeć spokojnie, jak graliśmy defensywnie, a czas

uciekał, no a potem dogrywka i karne.
Wiemy, jak to się skończyło.
Po tamtej wypowiedzi po raz pierwszy chyba zetknęła się Pani z taką falą
niechęci. Czy w trakcie koncertów coś
trzeba będzie wyjaśnić, czy oddzielamy muzykę od sportu i uznajemy, że
po prostu każdy ma prawo do swojego
zdania i kibice nie mogą nikomu narzucać poglądów?
Zagrałam kilka koncertów od tamtego
czasu. Nie było złych emocji wśród publiczności. Wydaje mi się, że każdy kibic
może mieć swoje zdanie. Chodzę często
na mecze, głównie na stadion Legii i rozmawiam z kibicami, słyszę ich reakcje,
nie zawsze pozytywne. Mecze piłkarskie
wywołują we mnie ogromne emocje,
w domu mąż zamyka okna, żeby sąsiedzi
nie słyszeli moich wrzasków.
Jakie są Pani plany po powrocie do Polski?
W listopadzie wchodzę do studia, żeby
nagrać nową płytę.
Odwiedzi nas Pani jeszcze? Czekamy.
Koncerty są moją największą przyjemnością, uwielbiam kontakt z publicznością. W branży się mówi, że nie można
mnie spędzić ze sceny.
rozmawiał Maciej Weber

2 październik, Dublin The Helix.
Bilety do nabycia na:
www.koncerty.ie
www.bilety.gazeta.ie
oraz w wybranych sklepach.
Sponsorem koncertu są:
Finance First oraz Lycamobile.
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W Dublinie możemy naprawdę dobrze zjeść
Oczywiście jeśli zaufamy jury tworzącemu przewodniki Michelin, które
przedstawiają najlepsze restauracje.
W stolicy Irlandii gwiazdki zdobyły dwie
restauracje: „The Old Spot” oraz „The
Chop House”. Jednak najciekawsze jest
to, że mieszczą się one w odległości niecałych 100 metrów od siebie.
To już drugi rok z rzędu, kiedy to „The
Chop House” zdobywa tę prestiżową
nagrodę. Kierownik restauracji Ashley
Marcilliat, twierdzi, że za ich sukcesem
stoją przede wszystkim epickie pieczenie, a także wyśmienite potrawy z owocami morza. Ashley nadmienia także,
że nie tylko jakość i smak ich jedzenia
przyciąga i stanowi o uznaniu ze strony
jury, ale także przystępne ceny potraw.

Zaś Kevin Arundel, właściciel „The Chop
House” twierdzi, że najważniejsze to
starannie dobierać składniki, umiejętnie je przyrządzać, i jedzenie traktować
z szacunkiem, doceniając przy tym irlandzką ziemię, dzięki której mogło ono
powstać. Ich specjalnością jest wieprzowina, która pochodzi wprost od ich prywatnego rzeźnika w Co. Meath.
Restauracje nie czują wobec siebie
niezdrowej zazdrości i nie prowadzą
nieuczciwej konkurencji. Ich pracownicy i właściciele zgodnie twierdzą, że
wszystkie gastronomie powinny starać
się jak najbardziej. Tylko w taki sposób
można przyciągnąć więcej klientów,
którzy odwiedzać będą dane miejsce
regularnie.

Bądźcie ostrożni: co raz pojawi się w internecie,
już nigdy nie zniknie
No właśnie. Często bezmyślnie wrzucamy tony zdjęć swoich dzieci, z wakacji,
swoich nowych nabytków, znajomych
czy członków rodziny, w kłopotliwych
lub śmiesznych według nas sytuacjach.
Warto się zastanowić, kiedy
kolejny raz zechcemy udostępnić w sieci takie materiały.
Historia, która powinna
nas przed tym przestrzec,
wydarzyła się w Australii,
gdzie dwóch uczniów elitarnej szkoły Brighton Grammar School
w Melbourne, wpadło na pomysł, by
stworzyć na Instagramie konto o nazwie „Slut of the year” („Zdzira roku”).
Otóż na wyżej wymieniony funpage
chłopcy wrzucali znalezione w sieci,
głównie w mediach społecznościowych, zdjęcia dziewczyn, a właściwie
często dziewczynek, skąpo ubranych,
prezentując wyzywające pozy i spojrzenia, a nawet „dziubki”.

Temat wypłynął do debaty publicznej, po tym jak matka jednej z dziewczynek natknęła się na konto „Zdzira roku”.
Była zaskoczona i zbulwersowana, gdy
na jednym ze zdjęć ujrzała swoją córkę.
Okazało się, że użytkownicy
Instagrama mogli oglądać
zdjęcia dziewczyn, które nierzadko miały po 11–12 lat,
co zresztą zahacza w standardach o pedofilię. Matka
powiadomiła niezwłocznie
policję, która następnie poinformowała szkołę, i poprosiła o pomoc w ustaleniu autorów funpage’a.
Dwóch uczniów szkoły, która za rok
nauki pobiera 28 000 dolarów, zostało
zawieszonych w prawach ucznia. Wraz
z tą decyzją, władze szkoły poinformowały, że podejmą kolejne kroki, gdy
sprawa, która wciąż jest w toku, zostanie rozwiązana na poziomie prawnym
przez sąd i prokuratora.
Źródło: kierunekirlandia.eu.

Ciekawe informacje na temat Irlandii
po ostatnim Census 2016
Opublikowano kilka ciekawych statystyk dotyczących Irlandii, które sporządzane zostały na podstawie Census
2016.
1. Populacja
Obecnie w Irlandii mieszka 4,757,976
osób.
2. Największy wzrost populacji
Liczba ludności wzrosła najbardziej
w Fingal, dzielnicy Dublina. Zanotowano tam o 8% więcej ludności, niż podczas ostatniego spisu w 2011 roku.
3. Populacja Dublina
Populacja w stolicy wzrosła do
1,345,402 osób.

4. Największy spadek populacji
Odnotowany został w Donegal, gdzie
tamtejsza społeczność zmniejszyła się
o 1,5%.
5. Nieruchomości
Zwrócono również uwagę na spory spadek liczby pustych mieszkań. W tym
roku jest ich aż o 13,6% mniej. Obecnie
pustych mieszkań jest 259,562 w obrębie całego kraju.
6. Saldo migracyjne
Co ciekawe, w ostatnich 5 latach saldo
migracji oceniono na – 28,558, czego
główną przyczyną był kryzys ekonomiczny z początku dekady.
Źródło: Census 2016.

Polak z UK utonął, bo plażowicze nie rozumieli,
że wzywa pomocy
Na jednej z brytyjskich plaż doszło do
tragedii. Dwóch Polaków zostało porwanych przez silną falę, wskutek czego jeden z nich utonął, a drugi wciąż
walczy o życie w szpitalu. Jak informuje
„Telegraph”, mężczyźni wzywali pomocy po polsku, przez co znajdujący się
na plaży Brytyjczycy ich nie zrozumieli.
Minęło kilka cennych minut, nim ktokolwiek ruszył im na ratunek – podaje
gazeta.
Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Sea Palling w Norfolk. Wśród
poszukujących wypoczynku i relaksu
plażowiczów znalazła się czwórka Polaków. Jak relacjonują świadkowie, Polacy
zachowywali się dosyć głośno. W pewnym momencie dwóch z nich zadecydowało, że pójdą popływać. Kiedy więc
kilka minut później od strony wody zaczęły dobiegać krzyki, większość osób
znajdujących się na plaży nie zareagowała – sądziła bowiem, że to część zabawy Polaków.

Kilka cennych minut minęło nim
ludzie rzucili się na pomoc tonącym –
podaje „Telegraph”. Mężczyźni wzywali
ratunku w języku polskim, przez co Brytyjczycy stojący tuż przy brzegu ich nie
zrozumieli – dodaje dziennik.
W końcu na pomoc Polakom ruszył
jeden z plażowiczów, 44-letni Anglik,
Neil Ramsay. Mężczyzna wskoczył do
wody, dopłynął do tonących i odholował ich do brzegu. Mimo wysiłków
ratowników, starszego z mężczyzn nie
udało się uratować. Młodszego przetransportowano helikopterem do szpitala, gdzie wciąż walczy o życie.
Powinno być jakieś uniwersalne
słowo do wzywania pomocy – mówi
Anglik, który ruszył na ratunek tonącym Polakom. Minęły co najmniej 3–4
minuty, nim zrozumieliśmy, co się
dzieje. Kiedy ludzie zorientowali się, że
potrzebna jest pomoc, do wody natychmiast wskoczyło kilka osób. Tej tragedii
można było uniknąć – dodaje.

Pedofil odnaleziony
martwy w domu
Ciało 34-letniego Lawrence’a Hendersona zostało odnalezione w piątek 22
lipca w jego domu przy Kilwilkie Road,
w Lurgan, Irlandia Północna. Policja na
razie wyklucza motyw zabójstwa.
W październiku 2014 roku Henderson został zatrzymany pod zarzutem
posiadania 3000 zdjęć o tematyce pedofilskiej. Na trop niedozwolonych materiałów wpadł pracownik serwisu komputerowego, do którego oskarżony oddał
swój komputer. Sąd wyznaczył mu karę
3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, a także umieścił dane 34-latka
w systemie przestępców seksualnych.
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PRZYBORNIK

Usługi położnicze oraz opieka nad noworodkiem

P

r ogram opieki położniczej i opieki nad noworodkiem zapewnia
ustalony plan opieki dla wszystkich kobiet ciężarnych, które na
stałe mieszkają w Irlandii.

Usługi te są świadczone przez wybranego przez Państwa lekarza rodzinnego
(GP) i położnika ze szpitala. Są Państwo
uprawnieni do tych usług, nawet jeżeli
nie posiadają Państwo karty medycznej. W zasadzie wszyscy lekarze rodzinni mają umowy z HSE o świadczenie
tych usług; nie muszą oni należeć do
systemu lekarzy rodzinnych i kart medycznych. Program przewiduje też dwie
wizyty poporodowe u lekarza rodzinnego.
Przy pierwszej ciąży lekarz rodzinny zapewni badanie wstępne, jeśli
możliwe, to przed 12. tygodniem oraz
5 kolejnych badań w okresie ciąży, na
przemian z wizytami lekarskimi oraz
w szpitalu lub na oddziale położniczym.
W zależności od stanu zdrowia ciężarnej, lekarz rodzinny oraz/lub szpitalny
położnik mogą zmienić terminarz wi-

zyt. W kolejnych ciążach, kobieta ma
zapewnione badanie wstępne oraz 6
kolejnych badań.
Jeżeli kobieta ciężarna cierpi na poważną chorobę, np. cukrzycę lub nadciśnienie, może odbyć do 5 dodatkowych
wizyt u lekarza rodzinnego. Opieka
w zakresie chorób współistniejących
z ciążą, lecz z nią niezwiązanych, nie
stanowi części Programu.
Po upływie 2 tygodni od porodu
lekarz rodzinny zbada dziecko, a po 6
tygodniach po porodzie – matkę i dziecko. Matka jest uprawniona do nieodpłatnych usług stacjonarnych i ambulatoryjnych w szpitalach publicznych
związanych z ciążą i porodem i nie jest
zobowiązana do wnoszenia opłat szpitalnych.
Opłaty
Matka ma prawo do darmowej pomocy szpitalnej, pozaszpitalnej i ratunkowej w szpitalach publicznych
w sprawach związanych z ciążą i porodem i nie jest obciążana jakimikolwiek opłatami.

Cork:
1 floor office
14 Princes Street
Cork City
tel.: 021 427 83 49, 021 424 87 60

Opieka w związku z innymi chorobami, na jakie matka może w tym czasie
cierpieć, ale które nie są związane z ciążą, nie jest opłacana przez Program.
Jednakże, jeśli zdecyduje się na zostanie pacjentem „prywatnym”, zostanie
obciążona szerokim zakresem opłat
szpitalnych.
Opieka nad noworodkiem
Lekarz rodzinny opiekujący się matką
świadczy też opiekę nad noworodkiem.
Obejmuje ona 2 bezpłatne badania rozwojowe w ciągu pierwszych 6. tygodni
po porodzie. W okresie 6 pierwszych
tygodni pielęgniarka z publicznej służby zdrowia odwiedza bezpłatnie matkę
i niemowlę w domu.
Od 5 sierpnia 2015 roku wszystkie
dzieci do 6. roku życia mogą otrzymać
kartę wizyt lekarza rodzinnego. Posiadanie karty wizyt lekarza rodzinnego
upoważnia do darmowych wizyt u lekarza rodzinnego. Przepisane leki nie
są darmowe, ale ich koszt może zostać
pokryty przez Program Refundacji Leków. Karta wizyt lekarza rodzinnego

nie pokrywa także opłat za usługi szpitalne, ale pokrywa koszty usług lekarza
rodzinnego poza zwykłymi godzinami
pracy oraz badań krwi mających na celu
diagnostykę lub kontrolę choroby.
Badania medyczne
Jeżeli dziecko jest urodzone w szpitalu,
przyjęte jest wykonanie badań przesiewowych w kierunku wykrywania chorób metabolicznych (test Guthriego
lub nakłucia pięty). Jeżeli dziecko jest
urodzone w domu, badania mogą zostać wykonane przez lekarza rodzinnego lub na oddziale ambulatoryjnym
szpitala. Badania te wymagają zgody
rodziców.
Jak składać podanie
Lekarz rodzinny powinien dysponować koniecznymi formularzami podań
o usługi w ramach Programu opieki położniczej i nad noworodkiem. Powinni
Państwo skontaktować się z pielęgniarką środowiskową w swoim lokalnym
ośrodku zdrowia, by uzyskać informacje
na temat dostępności szkół rodzenia. !

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

CZYTELNIA
Harry Potter. Tom 8: Harry Potter
i Przeklęte Dziecko. Część 1–2
Autor: J.K. Rowling, John Tiffany, Jack
Thorne
„Harry Potter i przeklęte dziecko”, nowa
opowieść autorstwa
J.K. Rowling, Jacka
Thorne’a i Johna Tiffany’ego, i jednocześnie nowa sztuka
Jacka Thorne’a, to
ósma historia w serii
i pierwszy autoryzowany spektakl teatralny ze świata
Harry’ego Pottera. Światowa premiera spektaklu odbędzie się na londyńskim West Endzie 30 lipca 2016 roku.
Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bardziej teraz, gdy jest
przepracowanym urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem trójki
dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy
Harry zmaga się z natrętnie powracającymi widmami przeszłości, jego najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się
z rodzinnym dziedzictwem, które nigdy
nie było jego własnym wyborem. Gdy
przyszłość zaczyna złowróżbnie przy-

KINO
Bardzo Fajny Gigant (Big Friendly
Giant)
Porywająca opowieść o małej dziewczynce i tajemniczym Olbrzymie, który
odkrywa przed nią cuda i sekrety magicznej krainy. Ekranizacja uwielbianej
powieści Roalda Dahla, która od dnia
swej premiery w 1982 roku wciąż zachwyca czytelników w każdym wieku.
Książki Dahla, do których zaliczają się
takie tytuły jak „Charlie i fabryka czekolady”, „Kuba i ogromna brzoskwinia”,
„Matylda” oraz „Fantastyczny pan Lis”,
są obecnie dostępne w 58 językach,
a ich łączny nakład przekroczył 200 milionów egzemplarzy.
Jason Bourne
Superduet reżysersko-aktorski Greengrass-Damon powraca w kolejnym
wspólnym filmie z kultowej serii o Jasonie Bournie (wcześniej współpracowali
nad „Krucjatą Bourne’a” i „Ultimatum
Bourne’a”). Całość jak zawsze oparta
na bestsellerowej serii sensacyjnych
powieści Roberta Ludluma. Do tej pory
filmy o przygodach Bourne’a zarobiły
1,2 mld dolarów.
Legion samobójców (Suicide Squad)
Jak dobrze być złym… Zebrać drużynę
złożoną z najbardziej niebezpiecznych
pojmanych superprzestępców. Następnie przekazać im najpotężniejszą broń,
jaką dysponuje rząd. Wreszcie wysłać
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pominać przeszłość, ojciec i syn muszą
stawić czoło niewygodnej prawdzie: że
ciemność nadchodzi czasem z zupełnie
niespodziewanej strony.
Małe życie
Autor: Hanya Yanagihara
Zachwycająca powieść
o przyjaźni poddanej
ogromnej próbie. Oto
historia życia czterech
przyjaciół – o ich niełatwym dojrzewaniu,
ogromnych sukcesach,
bolesnych wyborach
i tyranii pamięci, od
której nie sposób czasem się uwolnić… To również opowieść
o jednym z najbardziej fascynujących
miast świata – Nowym Jorku – który
jest piątym, równorzędnym bohaterem
książki.
Czterech przyjaciół tuż po ukończeniu studiów przenosi się do Nowego Jorku, aby zacząć nowe życie. Nie mają nic
poza sobą i swoimi ambicjami. Willem
– aspirujący aktor, JB – utalentowany
malarz, Malcolm – sfrustrowany architekt, oraz tajemniczy i wycofany Kude,
który stanowi dla wszystkich punkt
oparcia. Z czasem ich relacje stają się
coraz bardziej pogmatwane za sprawą
uzależnień, sukcesów i dumy. Oto poich na misję, której celem jest pokonanie
tajemniczego, nieprzeniknionego bytu.
Amanda Waller, oficer amerykańskiego
wywiadu, doszła do wniosku, że do takiego zadania nada się jedynie zbieranina łotrów, którzy nie mają absolutnie
nic do stracenia. Co zrobią członkowie
legionu, gdy zorientują się, że nie zostali wybrani dlatego, iż mają szansę wygrać, ale dlatego, że nikt nie będzie ich
żałował, gdy poniosą klęskę? Czy dadzą
z siebie wszystko, choćby mieli zginąć,
czy będą walczyć o własne przetrwanie?
Zwierzogród (Zootropolis)
Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem. Jest to jedyna
w swoim rodzaju współczesna metropolia zamieszkiwana wyłącznie przez
zwierzęta. W Zwierzogrodzie nie jest
ważne, jakim stworzeniem jesteś –
czy to największym z lwów, czy może
malutką ryjówką. Możesz tam zostać
kimkolwiek chcesz. Ale nie wszystkie
marzenia spełniają się od razu... Gdy
do miasta przybywa ambitna policjantka Judy Hops, szybko przekonuje się,
że jako pierwszy królik zatrudniony
w miejscowej policji, nie będzie wcale
miała łatwego życia. Robi więc wszystko, by udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragniony awans). Na jej drodze
pojawia się jednak gadatliwy i chytry
lis, Nick Bajer. Chcąc wykazać się za
wszelką cenę, Judy przyjmuje sprawę,
w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę. Jej partnerem w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany
i szczwany Nick...
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ruszająca do głębi opowieść o wielkim
mieście, które daje szansę na zapomnienie o przeszłości, i o życiu w bólu, który
nie pozwala o niej zapomnieć. To proza,
która w całym swoim pięknie opisuje
doświadczenia, zła, granice ludzkiej
wytrzymałości i tyranię pamięci.
Kasacja
Autor: Remigiusz Mróz
Manipulacje, intrygi
i bezwzględny prawniczy świat… Syn biznesmena zostaje oskarżony o zabicie dwóch
osób. Wina wydaje się
oczywista, a morderca
przez 10 dni nie pozbywa się ciał swych
ofiar.
W kancelarii „Żelazny&McVay”
sprawę prowadzi Joanna Chyłka, nieprzebierająca w środkach prawniczka,
która zrobi wszystko, by odnieść zwycięstwo w ostatecznej batalii sądowej.
Pomaga jej młody aplikant – Kordian.
Mimo różnicy wieku, ich znajomość
rozwija się nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. Tymczasem ich klient zdaje
się prowadzić własną grę, której reguły zna tylko on sam. Nie przyznaje się
do winy, ale też nie zaprzecza, że jest
mordercą. Dwoje prawników zostaje

wciągniętych w wir manipulacji, który
sięga dalej, niż sami mogliby przypuszczać.
Shantaram
Autor: Gregory David Roberts
Brawurowa,
awanturnicza
powieść
owiana legendą. Historia młodego Australijczyka,
który
po sprytnej ucieczce
z więzienia dostaje się
do Indii, gdzie ukrywa się w slumsach,
leczy biedaków i jest
żołnierzem bombajskiej mafii. Jego codzienność to gangsterskie porachunki,
handel narkotykami i bronią, fałszerstwa, przemyt, ale też fatalna miłość,
niezawodna przyjaźń i poszukiwanie
przewodnika duchowego. Aż trudno
uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się
naprawdę!
„Shantaram” znaczy „boży pokój”.
To imię nadali bohaterowi jego hinduscy przyjaciele, zamykając w nim całą
historię opowiedzianą w tej książce –
historię odnalezienia prawdy o sobie
w Indiach. Ale droga do „bożego pokoju” wiodła przez tak dramatyczne wydarzenia, że chwilami aż trudno w nie
uwierzyć.

ROZRYWKA

H O R O S K O P sierpie ń 2 0 1 6
Baran (21.03–20.04)



Nadchodzi miesiąc, w którym twoje sprawy przebiegać będą pomyślnie. Kwadratura Marsa sprawi, że nie
będziesz chciał niczego odkładać na później. Samotne
Barany mają szansę poznać kogoś interesującego w teatrze, kinie lub kawiarni. Nie czekaj w kąciku, tylko eksponuj swoje zalety. Barany w stałych związkach mogą być kłótliwe. W sierpniu
pilnuj swoich spraw finansowych. Nie ufaj samym obietnicom
i miłym uśmiechom.

Byk (20.04–22.05)



Spokojnie zastanów się, co możesz zrobić, aby uczynić swoje życie łatwiejszym i mniej nerwowym. Jest
to dobry moment, aby pozbyć się ze swojego otoczenia spraw i osób, które ci przeszkadzają. Przed tobą miesiąc,
w którym twoje pragnienia i humory zmieniać się będą jak
w kalejdoskopie. Z jednej strony zapragniesz czułości, miłości
i bezpieczeństwa, a z drugiej namiętności i smaku zakazanych
erotycznych przygód. Miesiąc sprzyja wielkim porządkom
w biurku i komputerze.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Właśnie teraz masz szansę poznać ludzi, którzy chętnie pomogą ci w trudnych życiowych sprawach. Dla
wszystkich Bliźniąt będzie to miesiąc większej samodzielności i związanej z nią odpowiedzialności za własne sprawy. Jak co roku rzucisz się w wir wakacyjnych flirtów, a szczęście
będzie ci sprzyjać. Samotne Bliźnięta będą podatne na miłosne
zauroczenia. Bliźnięta w stałych związkach czeka udany miesiąc. Wenus sprzyja spędzaniu czasu tylko we dwoje. Poszukujący lepszej pracy powinni dokładnie studiować ogłoszenia
w prasie i w Internecie.

Rak (22.06–22.07)

Waga (23.09–22.10)

Koziorożec (22.12–19.01)







Lew (23.07–23.08)

Skorpion (23.10–21.11)

Wodnik (20.01–18.02)







Strzelec (22.11–21.12)

Ryby (19.02–20.03)

Drugi miesiąc wakacji sprzyja uprawianiu sportu,
wakacyjnym wycieczkom i rozrywce. Do pozytywnych zmian stylu życia zainspirują cię przyjaciele.
Trudne chwile w tym roku masz już za sobą. Samotne Raki
w sierpniu zaczną energicznie rozglądać się za kimś, kto nadaje się do wakacyjnego romansu. Jeśli w lipcu nie sprowokujesz
konfliktu z szefem lub inną ważna osobą, to czas okaże się bardzo przyjemny i spokojny. Dlatego lepiej powstrzymaj się od
nagłych decyzji i wybuchów niezadowolenia.

Jeśli myślisz o nowej pracy, nowym kierunku nauki
lub po prostu chciałbyś zdobyć nowe umiejętności, to
w sierpniu nadejdzie dobry ku temu czas. Staniesz się
obiektem sympatycznych miłosnych podchodów. Nowe znajomości, jakie w te wakacje zawrzesz mogą bardzo zmienić twoje
życie. W tym miesiącu będziesz decydować o wspólnych służbowych sprawach. Przekonasz współpracowników do ważnego
projektu, zauważysz błędy i wskażesz nowe możliwości.

Panna (24.08–22.09)



Zapowiada się spokojniejszy miesiąc. Nie przesadzaj
z ilością ważnych spraw, z jakimi chciałbyś się szybko
uporać. Dotrzymuj słowa, ale nie poświęcaj się dla
innych. Od ryzyka, stresu, złośliwych intryg trzymaj się w te
wakacje z daleka. Mów jasno, czego wymagasz od ludzi i jak
chciałbyś spędzić czas, a unikniesz towarzyskich nieporozumień. Jeśli byłeś smutny i samotny, to w te wakacje znajdziesz
pociechę. Panny w związkach będą w doskonałym humorze.
Uda ci się zapomnieć o starych nieporozumieniach i znów cieszyć tym, co w waszym związku jest najlepsze.

Sierpień to czas pełen towarzyskich imprez i innych
atrakcji. Przyjaciele przypomną sobie o rozrywkach
i nie uda ci się odmówić ich zaproszeniom. Będziesz
w dobrym nastroju, o ile nie wplączesz się w cudze konflikty.
W sierpniu możesz zdenerwować się na postępowanie przyjaciół lub współpracowników. Nie będziesz miał nic przeciwko
flirtom i wakacyjnym znajomościom. Nie obiecuj jednak za
wiele i nie bądź zazdrosny. Sierpień wakacji szczególnie sprzyja
sukcesom finansowym, jednak po 16 pilnuj swoich pieniędzy.

We wszystkich swoich wyborach staniesz się jeszcze
bardziej ostrożny, dociekliwy i wybredny. Opinie, jakie
inni ludzie mają na twój temat, zupełnie przestaną
się dla ciebie liczyć. W wakacje nie spodziewaj się rewolucji
w swoich sprawach. Wydarzenia toczyć się będą spokojnym rytmem, a ty będziesz w spokoju układał swoje plany. Przed tobą
wakacyjny flirt lub inna erotyczna pokusa. W razie miłosnych
wątpliwości nie wpadaj w panikę, tylko wyjaśniaj wszystko.
W tym miesiącu szczęście sprzyja ci w sprawach finansowych.

Poczujesz przypływ twórczej energii i zacznie ci zależeć
na tym, aby udało ci się zrobić coś na prawdę ważnego
i potrzebnego. Będziesz w dobrej formie, choć powinieneś zadbać o swoje nerwy. Więcej sportu i ruchu na świeżym
powietrzu doskonale poprawi ci humor. Jeśli postanowisz związać się z kimś, kogo uważasz za swój ideał, to w imię miłości
pokonasz każdą przeszkodę. Plany, jakie teraz ułożysz zakończą
się sukcesem. Poznawaj jak najwięcej ludzi, mów otwarcie
o swoich zaletach. Masz szansę zostać doceniony i wyróżniony.

Dyplomatycznie i ostrożnie załatwisz swoje sprawy
i skorzystasz tam, gdzie inni się kłócą. Będziesz
musiał bronić się przed pomysłami niektórych
krewnych. Postaraj się też, aby wszystkie sprawy urzędowe
i administracyjne zostały załatwione i wyjaśnione. Samotne
Wodniki będą swatane i zapoznawane z interesującymi osobami. To dobry czas, aby zacząć obiecującą znajomość. Wodniki
w stałych związkach znajdą się wśród przyjaciół i znajomych.
Poznacie cudze sekrety i plany, które mogą być zaskakujące.





W tym miesiącu bez większych problemów zrealizujesz swoje plany. Jeśli marzysz o wakacyjnej podróży,
to nie zwlekaj, tylko pakuj walizkę! Postaraj się dopasować do okoliczności i licz się z cudzymi nastrojami, a spędzisz
miesiąc w niezwykłej, romansowej atmosferze. Jeśli pracujesz
w grupie, to nie narzucaj swojego zdania innym i nie pouczaj
ludzi przy byle okazji. Daj innym więcej samodzielności i osobiście pilnuj tego, co będzie najważniejsze, a bardzo dobrze na
tym wyjdziesz.

Skoro całemu światu należą się wakacje, to nadszedł
czas, abyś i ty z nich skorzystał. Twoje podejście do
wszystkich życiowych spraw stanie się teraz trochę bardziej krytyczne i wymagające. Uda ci się zakończyć niechciane
znajomości i wreszcie pozbyć tych zajęć, które są nudne i niepotrzebne. Miłosne sprawy będą toczyć się spokojnym rytmem,
a ty zainteresujesz się psychologią. Sprawy związane z pracą
będą przykuwać twoją uwagę przez cały astrologiczny miesiąc.

Uśmiechnij się :)

Chuck Norris złapał już wszystkie pokemony na swój telefon stacjonarny.

Żona do męża:
– Jak wygrasz w lotto, to od razu robię
sobie naciąganie zmarszczek, botoks i
sztuczne cycki. Co ty na to?
– A co byś powiedziała, gdybym za tę
kasę zrobił tuning naszego Tico?
– No co ty? Po co będziesz ładował
kasę w starego grata, jak możesz mieć
nówkę sztukę?
– Cieszę się, że mnie rozumiesz
BLIŻSZA KOSZULA NIŻ KAFTAN.


Rozmowa kwalifikacyjna:
– Moje silne strony – pewność siebie,
granicząca z agresywnością, umiejętność kontrolowania sytuacji...
– Nie o to pytałem.
– Zamknij się i słuchaj dalej.

Profesorowie z politechniki zostali zaproszeni na wycieczkę. Gdy rozsiedli się
w samolocie zostali poinformowani, że
ów samolot został skonstruowany przez
ich studentów. Wszyscy w panice rzucili
się do wyjścia, tylko jeden dalej siedział
spokojnie na swoim miejscu.
– Na co czekasz, uciekaj! -krzyczą pozostali.
– Znam moich studentów wystarczająco dobrze. Nie ma opcji żeby w ogóle
ruszył z miejsca.

S eba na siłowni przed treningiem wypił 7 energetyków. Do domu wrócił na
rowerze treningowym.
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30-latek z Belfastu skopał psa polskiego
sąsiada, a następnie groził, że spali mu dom
Do zajścia doszło 14 maja w centralnym
Belfaście. 30-letni Stuart Morrison zwyzywał sąsiada, skopał jego psa i groził,
że podpali jego dom. Następnie stawiał
opór policji przy próbie aresztowania.
Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie sądu w jego sprawie. Mężczyzna
przyznał się do zarzucanych czynów.

72. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Prokuratura zarzuciła mu działanie
z pobudek nienawiści rasowej. Jeśli uda
się udowodnić, że mężczyzną kierowały
rasizm i ksenofobia, grozić mu będzie
wyższy wyrok. Morrison opuścił areszt
za kaucją. Wyrok w sprawie zapadnie
23 sierpnia.
Źródło: emito.net.

Stolica Polski 1 sierpnia od rana upamiętniała powstanie warszawskie. W 72.
rocznicę wybuchu patriotycznego zrywu,
przez cały dzień odbywały się uroczystości ku czci poległych i walczących o Warszawę w 1944 roku. Tradycyjnie o godzinie 17.00 w mieście zawyły syreny.
Planowane na kilka dni, powstanie trwało ostatecznie 63 dni.

Powstanie Warszawskie było największym zrywem Armii Krajowej
i największą akcją zbrojną podziemia
w okupowanej przez hitlerowców
Europie. Podczas walk poległo około
18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy
cywilów, a miasto legło w gruzach.
Kapitulację podpisano 2 października
1944 roku.

Okręt szkoleniowy Marynarki Wojennej RP
w Dublinie!
Byli naziści żyją bezkarnie w Wielkiej Brytanii
Weterani hitlerowscy, którzy służyli
w jednostce wojskowej Waffen-SS i zostali oskarżeni o zbrodnie nazistowskie,
wciąż pozostają na wolności w Wielkiej
Brytanii. O sprawie informuje „The
Sun”.
„The Sun” wytropił co najmniej 25
byłych nazistów, którzy walczyli w dywizji SS Galizien podczas drugiej wojny
światowej. Mężczyźni ci to ostatni z żyjących członków jednostki Wafen-SS,
która została uznana za organizację nazistowską podczas procesów norymber-

skich. Jak donosi „The Sun”, najbardziej
kontrowersyjny wydaje się fakt, że rząd
brytyjski pozwolił ponad 8 tysiącom byłych nazistów osiąść na Wyspach po drugiej wojnie światowej. Rząd przeprowadził kontrolę dotyczącą kilku więźniów,
oświadczając, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy byli oni zbrodniarzami wojennymi. Większość z ocalałych
nazistów już nie żyje, ale tylko nielicznych dosięgła sprawiedliwość i zostali
osądzeni oraz skazani w procesach za
popełnione zbrodnie wojenne.

Papież dziękuje Polsce za gościnę
Ojciec Święty Franciszek w niedzielę 31 lipca zakończył swoją pierwszą,
pięciodniową pielgrzymkę do Polski.
Obecność papieża w Polsce związana
była głównie ze Światowymi Dniami
Młodzieży, jednak Ojciec Święty odbył
także szereg spotkań z najwyższymi
przedstawicielami władz państwowych
oraz odwiedził m.in. Jasną Górę i były
niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.
Papież Franciszek przybył do Polski 27
lipca. Po krótkim powitaniu na lotnisku
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę,
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Pierwszą Damę, kardynała Stanisława
Dziwisza oraz przedstawicieli władz
państwowych i kościelnych, Ojciec
Święty udał się na Wawel. Tam odbyła
się uroczysta ceremonia powitania.
W chwili, gdy wyruszam z Polski w drogę powrotną do Rzymu, pragnę wyrazić
moją głęboką wdzięczność Jego Ekscelencji i całemu narodowi polskiemu za
hojne przyjęcie i gościnność – napisał
papież w depeszy adresowanej do prezydenta, wysłanej w momencie wylotu
z Polski.
Źródło: PAP/MSZ.
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Od 20 do 23 lipca br. polski okręt szkoleniowy ORP „Wodnik” cumował w dublińskim porcie. Podczas swojej trzydniowej wizyty w stolicy Irlandii, ORP
„Wodnik” przyciągnął na swój pokład

wielu miłośników żeglugi morskiej. 21
lipca z załogą okrętu spotkał się również Ambasador RP, Ryszard Sarkowicz.
Źródło: http://www.dublin.msz.gov.
pl/.
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Przestańmy się bać
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com
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rancja, Niemcy, Stany Zjednoczone, przedtem Belgia,
Norwegia, Rosja, a jeszcze
wcześniej Hiszpania, Irlandia,
Włochy, Holandia. Można by
tę listę ciągnąć jeszcze trochę,
bo mało który kraj europejski
nie doświadczył terroryzmu
na własnej skórze. Polska i nieliczne kraje Europy Wschodniej
należą do chlubnych wyjątków.

Jednak to wcale nie bogata Europa i równie bogate Stany Zjednoczone są głównymi celami współczesnych terrorystów.
Niewinni ludzie giną przeważnie tam,
gdzie terrorystom łatwiej dotrzeć i gdzie
bezpieczeństwa obywateli nie pilnuje
się tak skrupulatnie, lub zgoła nie pilnuje się wcale. Najwięcej ofiar terroryzm
zbiera na Bliskim Wschodzie, w dalekiej
Azji, a także w Ameryce Południowej.
Dlaczego zatem tak mało słychać o tamtych ofiarach, a każdy atak na europejskiej ziemi jest roztrząsany i opisywany
we wszystkich jego aspektach?
Oczywistą odpowiedzią wydaje się
fakt, że owe ataki mają miejsce bliżej
nas i zagrażają nam niemal bezpośrednio. Lecz żeby w pełni odpowiedzieć na
to pytanie, trzeba zastanowić się, czym
tak naprawdę jest terroryzm i czy przypadkiem współczesne media, goniąc
za sensacją, nie stają się wspólnikami
terrorystów.
Zgodnie z książkową definicją, terroryzm jest to użycie przemocy, każdego
rodzaju, w celu wzbudzenia strachu
wśród społeczeństwa, aby osiągnąć
konkretne polityczne lub społeczne
cele. Tyle definicja. Nie wspomina ona
jednak o tym, że aby ów strach wzbudzić, społeczeństwo musi nie tylko zostać zaatakowane, ale także masowo
o tym ataku poinformowane. I to nie
tylko o samym ataku, ale o jego sprawcach, ich celach, ich mocodawcach
i ich zamiarach, a także o możliwych
kolejnych atakach podobnego rodzaju.

Strach na żywo
Współczesne media to dla terrorystów
doskonały środek do zastraszania ludzi.
Dziennikarze prześcigają się w coraz bardziej szokujących relacjach, starają się
dotrzeć jak najbliżej ofiar i sprawców,
relacjonują na bieżąco wszystkie ataki
terrorystyczne. A widzowie przed telewizorami czy ekranami komputerów lub
nawet komórek z zapartym tchem śledzą te relacje, coraz bardziej histeryczne
wraz ze wzrostem liczby ofiar.
I oczywiście każdy zabity człowiek
to tragedia, jednak w tej całej histerii
warto pamiętać, że ofiary terroryzmu
w Europie to wciąż niewielki odsetek
spośród wszystkich zabitych na Starym
Kontynencie. W samej Francji, najbardziej doświadczonej w ostatnim czasie
przez islamskich terrorystów, liczba
zabójstw nie mających nic wspólnego
z aktami terroru sięgnęła niemal 800
w roku 2014. Ofiar w Paryżu było 137,
a w Nicei – 87.
O podobnych proporcjach możemy
mówić w Stanach Zjednoczonych, gdzie
w ataku na World Trade Center i Pentagon zginęło około 3000 ludzi, podczas
gdy w tym samym roku tylko ofiar zabójstw było tam ponad 12 000.
I nie jest moim zamiarem umniejszanie wartości życia ofiar terrorystów.
Chcę jedynie zwrócić uwagę na fakt,
że to media nakręciły spiralę strachu,
o którą tak naprawdę terrorystom chodzi. Ich celem jest sparaliżowanie społeczeństwa strachem i skłonienie go do
ustępstw, w zamian za obietnicę złagodzenia terroru.
Żyjmy mimo
A przecież terror można złagodzić zupełnie inaczej. Wystarczy wytrącić terrorystom broń w postaci dostępu do
mass mediów i możliwości dotarcia do
milionów. Dopiero gdy społeczeństwo
przestanie się bać terrorystów, będzie
w stanie skutecznie z terroryzmem walczyć. A bać się przestanie w chwili, gdy
przestanie być bombardowane ciągłymi informacjami o zagrożeniu terrorystycznym. Oczywiście owo zagrożenie
nie zniknie, ale przestanie nas paraliżować, przestanie być tak powszechne jak
powietrze, którym oddychamy, przestanie wreszcie wpływać na decyzje ludzi
czy rządów. Zaczniemy znów normalnie
żyć mimo zagrożenia. Mniej więcej tak,
jak mieszkańcy Kalifornii czy Japonii
żyją normalnie mimo nieustannego
zagrożenia trzęsieniem ziemi znacznie
tragiczniejszym w skutkach niż każdy
zamach terrorystyczny.
Innym aspektem, w którym media są winne, jest personalizowanie

samych terrorystów i niemal stawianie ich na równi z ofiarami. Po prawie
każdym ataku w Europie dziennikarze
dogłębnie analizują życie i motywacje sprawców, docierają do przyjaciół
i rodzin, wygrzebują zdjęcia z mediów
społecznościowych, piszą niemalże życiorysy ludzi, którzy za swoje obrzydliwe czyny powinni zostać skazani na zapomnienie. Sprawdźcie sami, ile relacji
z zamachów i analiz po tych zamachach
ukazuje sprawców „w ludzkim świetle”.
Zdjęcia terrorystów krążą swobodnie
w mediach, często zachęcając kolejnych zamachowców do „osiągnięcia
chwili chwały”. A przecież już w latach
70. naukowo dowiedziono (na Uniwersytecie Zachodniej Australii), że im więcej pojawia się informacji o zamachach
w mediach, tym większe prawdopodobieństwo kolejnego zamachu w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
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Koniec personifikacji
Być może prawdę tę zrozumiały media we Francji, które po brutalnym
morderstwie księdza w Normandii zapowiedziały, że przestaną publikować
zdjęcia (a niektóre nawet nazwiska)
zamachowców, aby uniknąć ich gloryfikowania „w pewnych środowiskach”.
Czy odniesie to pożądany skutek? Zobaczymy.
Ale może już czas, by media zastanowiły się nad swoją rolą w wojnie z terroryzmem. Może czas, by zrozumiały,
że nie zawsze chodzi tylko o wskaźniki
oglądalności czy wysoki nakład. Może
nadszedł czas, by i media społecznościowe włączyły się w walkę z terrorystami i wytrąciły im z ręki broń w postaci dostępu do milionów ludzi. A być
może wtedy przestaniemy się tak bardzo bać terrorystów. I być może właśnie
tak ich pokonamy.
!
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Kontakt w Języku polskim

086 846 1547
Tel: 021 427 3472,
086 846 1547
info@finbarrmurphy.ie
www.finbarrmurphy.ie
Lee White House,
8, Washington St., Cork
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