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W kończącym się 2016 roku Irlandia
zarobiła na turystyce 8 miliardów euro
– Onet.pl przytacza dane Irlandzkiej
Konfederacji Przemysłu Turystycznego.
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Wypadki

Dziesięcioletnia
dziewczynka zmarła
na zawał w samolocie
Na pokładzie samolotu linii Air Canada
dziesięcioletnia dziewczynka doznała zawału
serca. Mimo późniejszej akcji reanimacyjnej
w irlandzkim szpitalu nie udało się jej
uratować.
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godzinowa w Irlandii!
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Znowu nas obrażają –
kontrowersyjny wpis
w internecie
Świąteczna atmosfera nie wpłynęła na
stanowisko administratorów internetowej
porównywaroki ofert TripAdvisor, gdzie
pojawił się wpis obrażający Polaków. Nie
pomagają protesty internautów i właścicieli
lokalu, któregpo dotyczy wpis
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I do razu spieszymy pozdrowić życzeniami samych szczęśliwości i radości w tym jeszcze wciąż
świeżym 2017 roku.
Co nas czeka? Tego nie wiemy.
Wiemy natomiast, że 2017 będzie rokiem rzeki Wisły, rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej (w 300. rocznicę tego wydarzenia), rokiem 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie,
rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego (w 160. rocznicę urodzin), rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (w 150. rocznicę urodzin), rokiem Władysława Raczkiewicza (w 70. rocznicę śmierci),
rokiem Władysława Biegańskiego (w 100. rocznicę śmierci oraz 160. rocznicę urodzin), rokiem
Józefa Hallera, rokiem św. Brata Alberta, rokiem bł. Honorata Koźmińskiego i wreszcie rokiem
Tadeusza Kościuszki (w 200. rocznicę śmierci).
Czyli dla każdego coś miłego.
A ponadto, jeśli tylko ktoś z was jest miłośnikiem skoków na trampolinie, będzie miał w tym
roku okazję śledzić rywalizację w 32. Mistrzostwach Świata w Skokach na Trampolinie właśnie.
Nie spodziewajmy się raczej bezpośredniej transmisji w żadnej telewizji, ale jeśli ktoś bardzo
pragnie śledzić wyczyny skoczków, na pewno znajdzie relacje w internecie.
Z ciekawszych rzeczy czeka nas jeszcze jedenaście numerów MIRa, jeden lepszy od drugiego. I jedenaście miesięcy, podczas których z pewnością ciekawych wydarzeń nie zabraknie. Nie
wszystkie opiszemy, nie wszystkie skomentujemy, ale obiecujemy, że nasz wybór będzie jak zwykle subiektywny i oryginalny.
I mając nadzieję, że odpoczęliście już po sylwestrowych szaleństwach, zapraszamy was do
lektury pierwszego w tym roku numeru waszego ulubionego miesięcznika.
Z noworocznym pozdrowieniem,
Redakcja.
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Może za następnym rogiem, czyli rok 2017

TT

To był beznadziejny rok. Wszyscy poumierali, z wyjątkiem tych, którym się
nie zmarło. Jeszcze na koniec do klubu
dołączyła Carrie Fisher, a zaraz potem jej
matka, Debbie Reynolds, ta od „Deszczowej piosenki”. To jak jakaś fatalna
kumulacja w Euromillions. Pytanie tylko
czy już padły wlaściwe liczby, czy dalej
zbiera się rollover.
Swoją drogą, muszę sprawdzić wczorajszy kupon. Może ja się tu produkuję,
a powinienem być już w samolocie na
Turks i Caicos. Prywatnym samolocie,
rzecz jasna.
Do tego wszystkiego Bob Dylan dostał
Nobla, którego nie chciał odebrać. Co
prawda dostał go w dziedzinie, którą się
nie zajmuje, ale bez przesady, Nobel to
Nobel. Nie każdemu się trafia. Ja bym
brał i się nie zastanawiał.
Choć swoją drogą ciekawe czy na podobnej zasadzie Stephen King dostanie
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nagrodę Grammy. Najlepiej w kategorii
heavy metalu. Całkiem by mu pasowało.
Tymczasem w irlandii i jak mniemam
w całej reszcie świata skończył się Mc
Christmas, kiedyś znany jako chrześcijańskie święta pojednania i rocznica urodzin
Jezusa, obecnie występujący w kulturze
zachodniej jako nieskończona fiesta
zakupów, żarcia, chlania, a także słuchania piosenki „Last Christmas” zespołu
Wham do twardego rzygu. Ciężko było
przetrwać te ostatnie dwa miesiące Mc
Christmasa. Miasto było nieprzejezdne,
a świąteczne promocje nieprzejednane,
podobnie jak ich miłośnicy, nabywający
po dziesięć zgrzewek cydru, sto kilo
panierowanych skrzydełek z kurczaka
oraz dwadzieścia worków chrupek
o smaku chilli, a wszystko to za jednym
zamachem.
Socjologicznie rzecz biorąc najbardziej
fenomenalne było samo Boże Narodzenie. Południowy Dublin wyglądał jakby
go ewakuowano; na ulicach w moim rewirze nie było ani jednego samochodu,
nie występował także w zasięgu wzroku
ani jeden żywy człowiek. Ani martwy.
Żeby było śmieszniej, w większości
domów występowało zaciemnienie, co
rzeczywiście dawało pozory niedawnej
ewakuacji – przypuszczam że w postaci
pociągów do Sligo albo Offaly, wyładowanych po sufit tym cydrem i kurczakami, a także ludźmi.
Zaciemnienie i ewakuacja nie trwały
wiecznie; po trzech dniach, które wystarczyły ludowi na zeżarcie wszystkich
tych frykasów i opróżnienie wszystkich
flaszek, wojownicy konsumpcjonizmu
znów ruszyli do bitwy. Aktualnie atakują
poświąteczne wyprzedaże. Regenerują
się przy tym jak siepacze w starożytnej
Persji, na miejsce jednego, który zmasakrował cały limit na karcie kredytowej, pojawia się trzech następnych.
Niektóre sklepy poddały się bez walki.
Nawet w zabawkarskim, jak za komuny,
pojawiły się puste półki z emblematami
znanych firm.
Od lat staram się skromnie spędzać
Wigilię i święta, choćby dla samego
upamiętnienia skromnych warunków,
w których zaczęła się ta tradycja. Także
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idea świąt pojednania całkiem mi podpowiada, podobnie jak zwyczaj zostawiania
pustego nakrycia dla niespodziewanego
gościa. Zakupy robię tylko na jedną
kolację, a prezenty kupujemy tylko dla
dzieci. Chwalę sobie także wynalazek
kolędy, o którym chyba już wszyscy
zapomnieli.
No dobra, ale do rzeczy, rok był beznadziejny, ale nikt nie mówi, że kolejny
też będzie taki. Trzeba być dobrej myśli.
W kategorii celebrytów odchodzących
w zaświaty wciąż mamy dyżurne światełko nadziei w postaci Keitha Richardsa,
który jak wiadomo przeżyje absolutnie
wszystkich, w przemysłowych ilościach
paląc przy tym papierosy.
A w temacie dzieci, co do których
naprawdę uważam, że wystarczy im
jeden prezent pod choinką, zamiast
siedemdziesięciu: syn mój zaczął robić
zatrważąjące postępy w nauce języka
irlandzkiego. Równie zatrważająca jest
jego własna refleksja, że nie bardzo
wie do czego użyć tej wiedzy. Próbował
niedawno rozmawiać po irlandzku ze
sprzedawcą w sklepie oraz całą plejadą
ludzi, co do których ustaliliśmy że ponad
wszelką wątpliwość są autochtonami.
Niestety żadne z nich nie rozumiało mojego syna. Pocieszam go, że nie wszystko
to na marne. Jak dorośnie, będzie mógł
się starać o robotę lektora w RTE Cula.
Pod warunkiem, że stacja równolegle
będzie emitować angielskie napisy.
Co prawda lingwiści twierdzą, że nauka
żadnego języka nie jest marnotrawstwem, ponieważ po jednym dużo
łatwiej przychodzi kolejny i to w zasadzie
prawda, a poza tym to w końcu język
ojczysty Irlandczyków. Jedyny problem
polega tylko na tym, że się go kompletnie wyparli i nie sądzę, by udało się coś
zmienić w tym temacie.
Kompletnym marnotrawstwem była
bezsprzecznie nauka łaciny, do której
przymuszano mnie w liceum w okresie
schyłkowego peerelu. Po czterech latach
zadręczania się metodą „zakuć-zaliczyć-zapomnieć” nie byłem w stanie powiedzieć po łacinie ani jednego zdania i tak
mi zostało aż do dziś. Za to pokątnie
uczyłem się w tym czasie angielskiego
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i ta akurat wiedza, zwłaszcza biorąc pod
uwagę moje aktualne warunki, nazwijmy to, geolokacyjne, przydała mi się jak
znalazł. Gdybym pozostał przy mozolnej
nauce łaciny, mógłbym co najwyżej
wyemigrować do starożytnego Rzymu.
W ramach podsumowań minionego
roku zaliczyłem jeszcze inne interesujące
doświadczenie, które na szczęście w nowym roku już się nie powtórzy. Zgromadziwszy całkiem pokaźną kolekcję rzeczy
kompletnie bezużytecznych, walających
się po domu i wypadających z każdej
szafy, postanowiłem opylić je wszystkie
za pośrednictwem internetu. Oprócz
zupełnie normalnych ludzi, którzy
często okazują się Polakami, można przy
takiej okazji spotkać szerokie spektrum
mitomaniaków i świrów cierpiących na
wszelkie inne zaburzenia osobowości.
Gdybym nie musiał im niczego sprzedawać, byłoby to z pewnością pasjonujące.
Na szczęście graty udało się sprzedać,
co prawda za ćwierć ceny, a w ramach
obcowania ze świrami, kosztem dowiezienia im takiego na przykład kabelka
za dziesięć euro do centrum, gdzie tyle
samo kosztują dwie godziny parkingu.
Niezapomniana przygoda, choć dopełnię
wszelkich starań, by się więcej nie
powtórzyła.
Co prawda moje wirtualne przygody
natury handlowej nie miały żadnego
poważniejszego tła bytowego, i zaczęły
się od sprzątania szaf, ale pozbywszy się
wszystkich tych drobiazgów zauważyłem, że chodzi za mną piosenka
Oddziału Zamkniętego pt. „Odmienić
los”. Pada w niej zwrot „nawet nie masz
już co sprzedać”. Bo i rzeczywiście nie
mam. Wyrzuciłem z domu cały rok 2016,
tak przynajmniej to widzę. Teraz, licząc
godziny do roku 2017, bo kiedy piszę te
słowa, zostało ich już tylko kilka, przypomina mi się inny fragment tej piosenki,
który brzmi następująco:
„Może za następnym rogiem
spotkasz kogoś, znajdziesz to
co odmienić może twój los”
Myślę, że opłaca się poczekać. A Wy?
Wszystkiego najlepszego w nowym roku,

TT
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Piotr Czerwiński
piotrczerwinski.com

KRÓTKO

Irlandczycy niechętni ubezpieczeniom

Prężny rozwój branży turystycznej w Irlandii

W tym roku do listopada ponad 151 000 irlandzkich kierowców (co stanowi 7% ogółu) poruszała się po drogach bez posiadania aktualnego
ubezpieczenia – tak informuje Motor Insurers’
Bureau of Ireland (MIBI).
Wciąż wielu kierowców traktuje ubezpieczenie jako dobrowolną decyzję, a nie prawny
obowiązek. Co grozi za jazdę bez ważnych dokumentów? Z pewnością obowiązkowe stawienie się przed sądem i co najmniej 5 punktów

Branża turystyczna w Irlandii jest jedną z najprężniej rozwijających się branż, w której tworzy się najwięcej miejsc pracy.
Irish Tourist Industry Confederation prognozuje, że do 2025 roku w Irlandii powstanie minimum 50.000 nowych miejsc pracy, zaś dochody
mogą osiągnąć wzrost przez kolejne 7 lat nawet
o 50%. To wszystko wiąże się również z unowocześnianiem i rozwijaniem połączeń komunikacyjnych, zarówno lotniczych, jak i wewnątrz
wyspy. Dlatego inwestycje w transport kolejowy
i autobusowy są po prostu niezbędne.
Żeby przyciągnąć zagranicznych turystów
potrzebna jest również dbałość o atrakcje turystyczne Irlandii oraz szerokie działania promocyjne. Przewiduje się, że utworzenie nowych miejsc pracy w turystyce, do 2025 roku
wygeneruje dodatkowe 7 mld € wpływów do
Skarbu Państwa.

karnych oraz wysoką grzywnę. Zaś w przypadku spowodowania wypadku, w którym ktoś
ucierpi – poszkodowany ma prawo domagać
się zwrotu kosztów od nieubezpieczonego kierowcy.
Dlaczego Irlandczycy tak niechętnie wykupują ubezpieczenia? Przyczyną jest aż 70% wzrost
kosztów składek ubezpieczeniowych w ciągu
ostatnich trzech lat. W porównaniu do roku minionego, ubezpieczenia podrożały o 38%.
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Polska produkcja idzie w górę?
Czy rodzima produkcja rośnie w siłę? Żeby tego
się dowiedzieć trzeba przeanalizować dostępne
dane statystyczne. Listopad w skali roku przyniósł wzrost produkcji sprzedanej przemysłu
o 3,3% – tak informuje GUS. W zestawieniu styczeń – listopad produkcja zwiększyła się o 3,1%
(lecz w porównaniu do analogicznego okresu

w 2015 roku wzrost ten jest niższy o 1,6%).
W listopadzie br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w roku minionym. Wydano
również więcej wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym, lecz
samych rozpoczętych prac budowlanych było
mniej.

Dziesięcioletnia dziewczynka zmarła na zawał w samolocie
Na pokładzie samolotu linii Air Canada dziesięcioletnia dziewczynka doznała zawału serca. Mimo późniejszej akcji reanimacyjnej w irlandzkim szpitalu nie udało się jej uratować
Dziewczynka leciała z Toronto do Londynu. Po
zgłoszeniu przez pilotów problemów zdrowot-

nych pasażera samolot został skierowany do
Shannon w Irlandii. Na pokładzie byli dwaj
lekarze i pielęgniarka którzy udzielili pomocy
jeszcze w powietrzu. 10-latkę przewieziono
następnie do szpitala. Niestety, dziewczynka
zmarła.

Brexit korzystny dla Wielkiej Brytanii?
W czerwcu Wielka Brytania podjęła decyzję
o opuszczeniu Unii Europejskiej. Słynny Brexit
podzielił Brytyjczyków, tak samo jak opinie
ekonomicznych analityków o przyszłości kraju.
Na razie wbrew wszelkim prognozom – wzrost
brytyjskiej gospodarki jest silniejszy niż się spodziewano.
Trzeci kwartał przyniósł wzrost brytyjskiej
gospodarki o 0,6%. Jednak niepokojący jest
wzrost deficytu Wielkiej Brytanii z 22 mld 079
mln funtów w drugim kwartale do 25 mld 494
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mln. Tym samym deficyt zwiększył się do 5,2%
PKB z 4,6%.
Według Reutersa, zwiększenie się inflacji
wywołanej spadkiem wartości funta po decyzji
o Brexicie przyczyni się do ograniczenia wydatków gospodarstw domowych, jednocześnie
spowalniając inwestycje w sektorze przedsiębiorstw. Na podstawie danych ONS można
zauważyć, że kwartalny wzrost inwestycji biznesowych spowolnił do 0,4 % w stosunku do
prognozowanych 0,9%.
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Czy Polska straci wiarygodność?
Piątek 13 stycznia będzie ważną datą dla polskiej sytuacji gospodarczej. Tego dnia dwie
agencje ratingowe Moody's i Fitch wystawią
swoje zaktualizowane oceny wiarygodności kredytowej Polski. Nowe oceny pojawią się równo
rok po nieoczekiwanej decyzji pozostałej agencji
z „wielkiej trójki” Standard & Poor's, która obniżyła rating Polski do poziomu BBB+ oraz obniżyła
perspektywę z pozytywnej do negatywnej.
Dlaczego grozi nam kolejne obniżenie oceny? Główną przyczyną może być decyzja o ob-

niżeniu wieku emerytalnego, która wielokrotnie było negatywnie oceniana przez analityków
agencji ratingowych. Innymi istotnymi powodami niższej oceny mogą być obawy odnośnie
stabilności przyszłorocznego budżetu czy spowolnienie wzrostu gospodarczego, jak również
złamanie niezależności Trybunału Konstytucyjnego i zaognienie konfliktu z samorządem
sądowniczym. Także zamieszanie wokół głosowania nad budżetem nie sprzyja pozytywnemu
postrzeganiu naszego kraju.

PRZEWROTKĄ

To wspaniałe życie
MACIEJ WEBER

R

ok 2016 zaczął się od śmierci w wypadku. W styczniu pod Cork zginął
Black, czarna seria potrwała do
grudnia, do śmierci George’a Michaela. I jeszcze księżniczka Leia

Trudno przypomnieć sobie 12 miesięcy, podczas których powszechnie pojęta kultura dostałaby więcej bolesnych ciosów. Głównie dotyczy
to muzyków rockowych, co związane bywa nie
tylko z mało higienicznym trybem życia, ale
i zmianą pokoleniową, czy ślepym trafem (choć
w minionym roku tych trafów było stanowczo
zbyt wiele). „That’s wonderful life”, czyli „To
wspaniałe życie” nazywał się stary, uwielbiany
w krajach anglojęzycznych film Franka Capry
z Jamesem Stewartem oglądanym przez anioła przyglądającego się żywotom maluczkich.
Wielu wspaniałych odeszło, ale na przykład
ponad 70-letni Mick Jagger z Rolling Stones został ojcem po raz kolejny. Nawiasem mówiąc,
z panią, która mogłaby być jego nie córką,
a wnuczką. Niezbadane są wyroki – w przyrodzie jednak musi być jakaś równowaga.
George Michael, który odszedł w pierwszy dzień
świąt miał 53 lata. Tyle samo, ile Colin Verncombe, bardziej znany pod pseudonim Black.
Jeżeli ktoś nie znał tego akurat artysty, wystarczy zanucić przebój – nomen omen – „Wonderful life”. Brytyjczyk w styczniu 2016 miał wypadek samochodowy w pobliżu lotniska w Cork.
Pewnie, w związku z tym, państwo tym bardziej
coś na ten temat słyszeli. Black urodził się w Liverpoolu, ale większość życia spędził w Irlandii.
„Wonderful life” napisał w 1987 roku. Nigdy
nie powtórzył sukcesu, ale w sumie wydał 15
albumów. Ostatni w 2015 roku i miał kolejne
plany. Nie do zrealizowania.
Także w styczniu, w wieku lat 69, zmarł
David Bowie. Tę postać już kojarzyli wszyscy.
W naturalnych okolicznościach, ale stanowczo przedwcześnie. Irlandię odwiedzał nie
raz, a o jego wizycie w Polsce krążą legendy.
Wielokrotnie opowiadano o tym jak jego pociąg w drodze na jeden z koncertów utknął
na stacji Warszawa Gdańska, a on przemierzył część miasta spacerkiem. Kupił sobie
płytę zespołu „Mazowsze” i potem nie zapomniał tej skomplikowanej wizyty, wydał
płytę inspirowaną polską stolicą. Irlandczycy
pamiętali, że zagrał u nich aż sześć wielkich
koncertów. Przede wszystkim w Dublinie.
W Polsce często bywał też Leonard Cohen,

który chociaż nie był twórcą rockowym to do
pop-kultury wkład wniósł nieoceniony i jako jedyny ze zmarłych w minionym roku dożył słusznego wieku. I tylko w jego przypadku można
powiedzieć, że zejście było przedwczesne, bo
prostu szkoda, a nie że zmarł młodo. Może tak
też można powiedzieć o Umberto Eco („Imię
róży”), ale to już literatura, a tym tutaj się nie
zajmujemy.
Kiedy w kwietniu odchodził 58-letni zaledwie Prince, już wtedy rok 2016 zaczęto uważać za naprawdę pechowy. Dopiero jednak po
odejściu 53-letniego George’a Michaela w internecie pojawił się hasztag, który błyskawicznie wybił się na jeden z najpopularniejszych.
#fuckyou2016 klikano z niebywałym upodobaniem. Zarówno Prince, jak i George na
przedwczesne odejście zapracowali burzliwą
młodością, bo skłonność do imprez, alkohol
i narkotyki w końcu musiały się odbić na zdrowiu. I nawet stwierdzenie oficjalnych służb, że
George Michael zmarł w swoim wielkim i pięknym domu w środkowej Anglii „na skutek zatrzymania akcji serca” i „odszedł w spokoju”
ma podwójne dno. Nie wierzcie, że jak będziecie zarywać noce i zażywać niedozwolone substancje to dożyjecie późnej starości.

George Michael śpiewał „Last Christmas”
i do rangi symbolu urasta, że właśnie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia jego droga
dobiegła końca. Ale kiedy to się stało, nikt nie
spodziewał się, że to nie koniec czarnej serii
wśród popularnych postaci. Carrie Fisher nie
była artystką rockową, ale jej postać księżniczki
Lei z gwiezdnej sagi miała zawsze ponadnormatywne znaczenie. Tuż przed świętami doznała
zawału serca w samolocie jednak uspokajano,
że dochodzi do siebie. Dzień po świętach okazało się, że mimo wszystko się nie udało. Miała
60 lat, ale też na zejście zapracowała. Tyle, że
bardzo szkoda. Zdążyła nagrać wszystkie ujęcia
do kolejnej części „Gwiezdnych wojen”, więc
jeszcze ją zobaczymy.
W Polsce odszedł Bohdań Smoleń, na obczyźnie Andrzej Wasilewicz, filmowy mąż Anny
Dymnej występujący w dwóch filmach trylogii
o Kargulach i Pawlakach. A skoro już ze sceny rockowej przeszliśmy na kinowe ekrany, to
znowu trzeba wrócić do świata i wspomnieć
o Alanie Rickmanie. Terrorysta Hans Gruber ze
„Szklanej pułapki”, szeryf z „Robin Hooda, księcia złodziei”, czy niewierny mąż z „To właśnie
miłość”. Brytyjczyk, równolatek Davida Bowie.
Tu też żal serce ściska. Ale nic na to nie moż-
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na poradzić. Można co najwyżej dodać akcent
optymistyczny. Irlandczyk Pierce Brosnan został uhonorowany za całokształt twórczości
podczas gali filmów europejskich w polskim
Wrocławiu.
Na pocieszenie można także zacytować jeden z dowcipów, bo jak już nic się nie poradzi,
to przynajmniej można się uśmiechnąć. Otóż,
znany wokalista (niekoniecznie akurat George
Michael, znany skądinąd z działalności charytatywnej, którą się nie chwalił i o której usłyszeliśmy głównie po jego śmierci) przychodzi
do stomatologa – tacy też czasem muszą tam
chodzić. Siada na fotelu i wtedy dentysta mówi
do niego: Proszę otworzyć usta. A muzyk: – Za
darmo?! Ja za samo otwarcie ust podczas koncertu dostaję 10 tysięcy dolarów.
No więc, wszyscy ci sławni ludzie mieli życia, w których praktycznie niczego im nie brakowało, robili rzeczy niedostępne dla kogokolwiek, o jakich nam się nawet nie śniło. Ale, co
z tego, skoro już ich nie ma. Życie jest piękne,
a zdrowie jest najważniejsze. Dlatego nawet
jak nam nie wyjdzie w biznesie, nie zdobędziemy bogactwa, nie narzekajmy. W nowym roku
zdrowia państwu życzymy. I nie trzeba więcej.
Na zdrowie.
!
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Irlandczycy jako najlepsi pracownicy w Europie
Northstar podaje w swoich najnowszych badaniach, że że irlandzcy pracownicy biorą najmniej wolnego spośród Europejczyków.
W ciągu roku statystyczny irlandzki pracownik bierze 21 dni wolnego. Dla porównania –
słynni z pracowitości Niemcy biorą sobie średnio 30 dni wolnego rocznie. Podobna sytuacja

jest we Francji i Finlandii. Z kolei w Wielkiej Brytanii, Austrii i Norwegii – pracownicy korzystają
z 25 dni wolnego.
Ale rekordy w pracowitości biją Azjaci. Pracownicy z Korei Południowej biorą jedynie po
15 dni wolnego, z Hong Kongu – 14, zaś Japończycy – zaledwie 10.

Polacy muszą być gotowi
na podwyżki
W Polsce od przyszłego roku zapowiadanych
jest kilka podwyżek
Wzrosną opłaty za prąd. W połowie grudnia
prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy. I chociaż same ceny za prąd
spadną: w Enei – o 4,8%., zaś w Enerdze Obrót – o 4,3%, to wzrosną opłaty za dostarczenie prądu. W zależności od regionu podwyżki
będą wynosiły od 4,5%do prawie 7&. W efekcie
suma na rachunkach będzie wyższa o około 4
proc. niż obecnie, przez co roczne opłaty statystycznej rodziny wzrosną o kilkadziesiąt złotych
więcej.
Podwyżki także będą dotyczyć opłat za światło i wodę. W górę pójdą również ceny masła
i mleka, tak samo jak wołowina i wieprzowina.
Zmniejszenie wydobycia ropy naftowej, uderzy po kieszeniach kierowców, bowiem ceny za
paliwo będą systematycznie szły w górę. Droższe będą także obowiązkowe polisy OC.
Podwyżki zapowiada również Poczta Polska,
która tłumaczy, że nadanie listu w naszym kraju i tak jest tańsze niż średnio w Europie.
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Zdrowie Brytyjczyków
zagrożone
Brytyjski rząd alarmuje – zdrowie aż 8 na 10
osób w średnim wieku w Wielkiej Brytanii jest
na granicy niebezpieczeństwa. Większość Brytyjczyków pomiędzy 40. a 60. rokiem życia ma
nadwagę, nie wykazuje żadnej aktywności fizycznej, a na dodatek – nadużywa alkoholu.
Skalę zagrożenia obrazują dostępne dane –
77% mężczyzn i 63% kobiet w badanym wieku
ma nadwagę. To o 16% więcej niż jeszcze dwadzieścia lat temu. Kolejnym zagrożeniem wskazanym przez Public Health England (PHE) jest
cukrzyca.
Dlatego Organizacja Cancer Research UK
zwróciła się do rządu brytyjskiego z prośbą
o wprowadzenie częściowego zakazu emisji
w telewizji reklam dań na wynos i nałożenia
dodatkowego podatku na wyroby o dużej zawartości cukru.

Znowu nas obrażają
– kontrowersyjny
wpis w internetowej
porównywarce ofert
Świąteczna atmosfera nie wpłynęła na stanowisko administratorów internetowej porównywaroki ofert TripAdvisor, gdzie pojawił się wpis
obrażający Polaków.
Nie pomagają protesty internautów i właścicieli lokalu, którego dotyczy wpis:
„Pub jest przytulny, a jedzenie dobre. Spokój
jednak znika, jak tylko wchodzą Polacy. Czujesz
się nagle, jakbyś pił w najgorszej spelunie na
Hackney albo Brixton” – głosi kontrowersyjny
komentarz dotyczący pubu w zachodnim Londynie.
Komentarz wystawiony na porównywarce
ofert TripAdvisor wywołał szum w internecie
i rozwścieczył właścicieli lokalu. Po przeczytaniu opinii właściciel pubu w Ealing „Star and
Anchor”, Edward Sheldon oraz manager operacyjny Gavin Harrington-Odedra, złożyli skargę
do TripAdisora.
Strona odmówiła jednak usunięcia komentarza, tłumacząc, że opinie użytkowników są indywidualne i bardzo subiektywne. „Negatywne
opinie mogą być odbierane jako obelżywe, ale
użytkownicy mają prawo do ich wyrażania” –
brzmiała odpowiedź.
- „Nie wiem sam, co mnie bardziej wkurzyło.
Brixton i Hackney są cudownymi miejscami do
picia. Podobnie jak Polska!” – napisał jeden
z internautów.

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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Najpopularniejsze słowa w 2016 roku
według Słownika Collinsa
Tytuł „Słowa roku” otrzymało słowo Brexit. Dlaczego? Bowiem, od 40 lat nie było takiego słowa, które by odegrało tak ważną rolę w polityce. A na kolejnych miejscach znalazły się słowa:
Dude food – czyli odmiana nazwy fast foodów
kierowana do męskich umysłów.
Hygge – rzeczownik powstały w Danii dotyczący tworzenia przyjemnej i towarzyskiej atmosfery dla kształtowania dobrego samopoczucia.
JOMO – czyli przyjemność opuszczania towarzyskich
imprez, aby pobyć we własnym towarzystwie bez
zamartwiania się, że inni mogą bawić się lepiej.
Mic drop – to teatralny gest upuszczania mikrofonu (albo udawanego upuszczania) na ziemię,
celem zaznaczenia zakończenia przemówienia
lub przedstawienia.
Sharenting – rzeczownik określający używanie
mediów społecznościowych, aby dzielić się postami i zdjęciami

Pokolenie snowflake – to pokolenie bardziej
skłonne do popełniania wykroczeń aniżeli poprzednie pokolenie.
Throw shade – czasownik oznaczające publiczne show pogardy do kogoś lub czegoś, często
przedstawiane w subtelny bądź niewerbalny
sposób.
Trumpism – rzeczownik powstały na podstawie polityki Donalda Trupa, odwołującej się do
przeciwstawienia się obecnemu establishmentowi politycznemu i dążącej do polepszania
interesu narodowego USA lub kontrowersyjne
i skandaliczne przemówienia związane z Donaldem Trumpem.
Uberization – (uberyzacja) rzeczownik przedstawiający model biznesowy, w którym usługi
oferowane są na życzenie bezpośrednio pomiędzy klientem a usługodawcą, zazwyczaj przy
użyciu technologii mobilnej.

Wielka Brytania przeciwna imigracji
W swoim ostatnim raporcie organizacja Migration Watch (MW) rekomendowała brytyjskim
politykom wyjście ze wspólnego rynku europejskiego w celu wyraźnego zmniejszenia imigracji.
Opierając się na danych MW, migracja netto
(różnica między przyjeżdżającymi a opuszczającymi Wyspy) osiągnęła w ciągu roku, do lipca

2016, rekordowy poziom 335 000. Tymczasem
rząd chce obniżyć tę liczbę do 100 000. Według prognoz MW, jeżeli nie zostaną podjęte
działania ograniczające migrację, to w ciągu
25 lat populacja na Wyspach zwiększy się o 25
milionów, czyli o tyle, ile wynosi obecnie liczba mieszkańców Bułgarii i Nowej Zelandii razem wziętych.

Polacy emanują szczęściem
Badania CBOS wykazują, że aż 40%. badanych
uważa się za osoby, którym sprzyja szczęście.
Tylko 9% respondentów sądzi, że na ogół ma
pecha, zaś – 51% nie zalicza siebie ani do szczęśliwych ani do pechowych. Od 1999 roku nie
zmienia się odsetek osób niezaliczających się

Rządowe wsparcie
dla polskiego kina
Rząd planuje większe wsparcie finansowe dla
polskiej kinematografii. Na najbliższe lata planuje podniesienie wartości produkcji do poziomu 500 mln zł z szacowanych obecnie 210 mln
zł. Na tę kwotę składać się będą wydatki kwalifikowane w wysokości 400 mln zł generowane
przez Polski Fundusz Audiowizualny, a także
wydatki niepodlegające refundacji związane
z nowymi produkcjami audiowizualnymi oraz
produkcje niekwalifikujące się do uzyskania
wsparcia, dofinansowane w ramach działalności Polskiego Instytutu Funduszu Filmowego.
Według projektu ustawy w latach 2017-2026
maksymalny limit wydatków budżetu państwa
będących skutkiem finansowym ustawy wyniesie w poszczególnych latach: 2017 r. do 2021 r.
po 104,5 mln zł rocznie, od 2022 r. do 2026 r.,
po 106 mln zł rocznie.
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ani do jednoznacznie szczęśliwych, ani do pechowych. Z upływem lat zwiększa się za to grupa uznających się za szczęściarzy (z 31% w 1999
roku do 40% w roku obecnym). Maleje za to
liczba badanych zaliczających się do pechowców (z 17% w 1999 roku do 9% obecnie).

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Popek w Dublinie

18

lutego zapraszamy na pierwszy koncert Króla Albanii w Dublinie!

Popek zawita w klubie Voodoo i zagra dla
Was swoje największe przeboje.
Popek znany jest przede wszystkim
z występów w grupie muzycznej Firma,

IV Irlandzki Kabareton

w której nieregularnie występuje od 2001
roku. Prowadzi także solową działalność
artystyczną.
Od 2014 roku współtworzy ponadto
zespół muzyczny Gang Albanii. Wystąpił
gościnnie na płytach takich wykonawców
jak: Borixon, Jędker, Żurom, Hemp Gru,
Fundacja nr 1 oraz Bosski Roman.

Z

praszamy na IV Irlandzki Kabarea
ton. Specjalnie dla Państwa na jednej scenie kabaretowej wystąpią:
Kabaret Młodych Panów oraz Mariusz Kałamaga.

Kabaret Młodych Panów.
Pomimo tego, że kabaret tworzą artyści
z dużym doświadczeniem i dorobkiem
scenicznym, jest wciąż bardzo „młody”.
Znajduje się w fazie intensywnego rozwoju, ciągłego odkrywania swoich możliwości, poznawania mocnych i słabych stron,
kształtowania niepowtarzalnego stylu
i szukania swojej drogi. Młodzi Panowie już
na pierwszych występach zaczęli odnosić
sukcesy, co świadczyło o trafności pomysłów. Z dnia na dzień było coraz lepiej i tak
jest do dziś. Gdy wychodzą na scenę, publiczność wpada w szał i płacze ze śmiechu.
Nie boją się satyry społecznej i politycznej,
ale dawkują ją z pomysłem i ze smakiem.
Inteligentny dowcip i zaskakujące pointy są
domeną ich występów. Są teraz w pełni sił,
u szczytu sławy, co nie znaczy, że nie mogą
nas jeszcze zaskoczyć...

Koncert
Agnieszki
Chylińskiej

Z

Mariusz Kałamaga
Większość ludzi kojarzy go z popularnego
Kabaretu Łowcy.B, gdzie przez wiele lat
występował w stylowym, żółtym sweterku. Ostry, nieobliczalny, poruszający
tematy dla niego ważne. Przewrotnie
śmieszny, zwraca uwagę na to co głupie,
nonsensowne i kontrowersyjne.

 skakujący
a
muzyczny
powrót
Agnieszki Chylińskiej z płytą „Forever Child” i trasą koncertową „Forever Child Tour” to najważniejsze
wydarzenie muzyczne tego sezonu.

Bez zapowiedzi, bez singli przed premierą
krążka.
Z dnia na dzień, zaskakując wszystkich
słuchaczy, Agnieszka Chylińska wydała album „Forever Child”, opublikowała pierwszy
teledysk i zapowiedziała trasę koncertową.
Płyta natychmiast stała się bestsellerem (1 miejsce Oficjalnej Listy Sprzedaży), teledysk „Królowa łez” po dwóch
tygodniach miał ponad sześć milionów
wyświetleń w serwisie YouTube, a bilety
na koncerty rozchodzą się niemal z prędkością… dźwięku.
„Forever Child” Agnieszki Chylińskiej
jest zaskakującą i nieoczywistą wypowiedzią artystki, której twórczość najlepiej
określa ukute przez nią hasło: „nigdy taka
sama”.
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Tym razem Agnieszka Chylińska postanowiła połączyć rockową siłę swojego
charakterystycznego głosu z nowoczesnym brzmieniem.
Nawiązując do stylistyki z początków
kariery i wplatając wyraziste elementy
ulubionych nurtów muzycznych, artystka
zaprasza fanów w niezwykłą podróż.
Dopełnieniem są osobiste, niezwykle
emocjonalne teksty, które długo pozostaną w pamięci słuchaczy.
Na koncertach „Forever Child Tour”
charyzmatyczna artystka kolejny raz zaskoczy słuchaczy i przypomni, czym jest
prawdziwy energetyczny rock.
12.03. 2017 Dublin The Academy. Bilety
dostępne na www.koncerty.ie
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W Polsce rośnie płaca minimalna
Od przyszłego roku, polska płaca minimalna wynosić będzie 2 000 zł brutto. Tym samym na najniżej płatnych etatach pracownicy zarabiać będą
o 150 zł więcej. Na rękę dostaną już nie 1355, ale
prawie 1460 zł. Ale to nie jedyne zmiany. Również minimalna stawka godzinowa wyniesie 12
zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie

co roku w zależności od wzrostu minimalnego
wynagrodzenia za pracę na etacie. Z racji tego,
że w 2017 r. płaca minimalna wzrośnie do 2 tys.
zł brutto, to także godzinowa stawka zostanie
automatycznie zwaloryzowana. Zatem zamiast
12 zł za godzinę, od 1 stycznia kwota ta zostanie
podniesiona do 13 zł.

Od 1 Stycznia wzrosła minimalna stawka godzinowa
w Irlandii!
Minimalna stawka godzinowa w Irlandii od
1 stycznia przedstawia się następująco:
minimalna stawka za godzinę wzrosła
z €9.15 na €9.25.
€8,33 dla osób powyżej 19 roku życia ale
z krótszym niż dwuletnie doświadczeniem
zawodowym.
€7.40 dla powyżej 18 roku zycia i z doświadczeniem krótszym niz jeden rok.
€6.48 dla wszystkich osob poniżej 18 roku
zycia.

•
•
•
•

Warto pamiętać że wszystkie potrącenia z zarobków na poczet świadczeń zapewnianych
przez pracodawcę takich jak posiłki, transport,
etc. nie mogą spowodować, że twoje wynagrodzenie obniży się poniżej krajowej płacy minimalnej.

Niektórzy pracownicy nie są objęci przepisami
o krajowej płacy minimalnej. Są to:
pracownicy poniżej 16 roku życia
niektórzy praktykanci - np. studenci odbywający staż w ramach studiów
osoby pracujące jako au-pair i opiekunki do
dziecka, jeżeli mieszkają z rodziną i nie płacą
za zakwaterowanie lub wyżywienie
osoby pracujące na własny rachunek
dyrektorzy spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
zatrudnieni w siłach zbrojnych
pracownicy wolontariatu
niektóre osoby odbywające szkolenie w ramach programów rządowych
Uwaga: Pracodawcy, którzy nie spełnią wymogu minimalnej płacy narażeni są na automatyczne kary finansowe.

••
•
••
••
•

Kierowcy w Irlandii unikają
płacenia mandatów
Ponad 31 000 irlandzkich kierowców uniknęło
zapłacenia mandatu za przekroczenie prędkości
w ciągu minionych dwóch lat.
Od stycznia 2015 do października 2016 odnotowano ponad 67 000 wykroczeń związanych
z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości. Około ponad 30 000 z nich uniknęło pieniężnej kary
ze względu na problemy z doręczeniem wezwań sądowych na rozprawy. Najwięcej trudności powodują zmiany związane z miejscem
zamieszkania czy danych osobistych.
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Sprawdź il
przez

Dieta 6 dniowa

N

ie tylko oczyszcza, ale i odchudza o 2
kilogramy. Przy okazji dobrze wpływa na cerę oraz uzupełnia niedobór
witamin i minerałów.

Dzień 1.
Po przebudzeniu:
szklanka
letniej
wody z łyżeczką
soku z cytryny
Śniadanie: sałatka
z owoców cytrusowych, np. 1/2 banana, mandarynki,
kiwi i kilku cząstek grejpfruta
II śniadanie: jabłko
Obiad: pieczona pierś kurczaka (ok. 15 dag),
surówka z cykorii (skrop łyżeczką oliwy i dopraw ziołami, np. prowansalskimi)
Przekąska: 10 orzechów (nie mogą być solone ani prażone)
Podwieczorek: szklanka soku warzywnego,
np. pomidorowego
Kolacja: koktajl z 3/4 szklanki serwatki (ewentualnie kefiru) i garści dowolnych świeżych
owoców. Składniki wystarczy zmiksować
Dzień 2.

Po przebudzeniu:
napar ze skrzypu polnego lub pokrzywy
Śniadanie: jogurt
naturalny 0 proc.
z 2 łyżeczkami ziaren słonecznika, 2
łyżeczkami posiekanych orzechów włoskich i dowolnym owocem
II śniadanie: 1/2 grejpfruta
Obiad: surówka (będą 2 szklanki) z sałaty,
pomidorów i papryki albo ogórka, rzodkiewki i młodych liści mniszka lekarskiego.
Składniki posiekaj, dopraw estragonem
i oregano, wymieszaj
Przekąska: 10 migdałów
Podwieczorek: szklanka soku marchwiowego lub surowa marchew
Kolacja: gotowane na parze brokuły lub fasolka szparagowa
Dzień 3.
Po przebudzeniu:
szklanka
letniej
wody z łyżeczką
soku z cytryny
Śniadanie: kromka
chrupkiego pieczywa, 3 łyżki chudego
twarogu z garścią
posiekanych rzodkiewek
II śniadanie: szklanka niesłodzonego soku
ananasowego
Obiad: sałatka z 1/2 szklanki ugotowanej
soczewicy, siekanej czerwonej papryki, pokrojonej w kostkę małej cebuli i pomidora,
doprawiona sosem winegret (łyżeczka oliwy, mieszanka ziół do sałatek i kilka kropel
soku z cytryny)
Podwieczorek: szklanka soku pomarańczowego
Kolacja: sałatka z dowolnych świeżych owoców
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Dzień 4.
Po przebudzeniu: szklanka
naparu z zielonej herbaty
Śniadanie:
sałatka owocowa z łyżeczką pestek słonecznika
II śniadanie: 3
łyżeczki rodzynek lub kilka
suszonych daktyli
Obiad: 2 ziemniaki pieczone w mundurkach
(ewentualnie gotowane) z dipem z jogurtu
naturalnego 0 proc. z dodatkiem siekanego
szczypiorku i natki pietruszki, sałatka z pomidorów i czerwonej papryki
Podwieczorek: szklanka niesłodzonego
soku grejpfrutowego
Kolacja: szklanka surówki z kiszonej kapusty z tartą marchwią, siekaną cebulą
i kminkiem
Dzień 5.
Po przebudzeniu: napar z liści mniszka lekarskiego
Śniadanie:
dowolne owoce polane jogurtem naturalnym 0%
II śniadanie:
garstka orzechów albo pestek z dyni
Obiad:
pieczony
lub
gotowany dorsz (15-20 dag) doprawiony
majerankiem i skropiony sokiem z cytryny,
szklanka gotowanej fasolki szparagowej lub
bobu
Podwieczorek: szklanka soku pomidorowego lub innego warzywnego
Kolacja: sałatka z tartych gotowanych buraków doprawiona sokiem z cytryny lub
odrobiną chrzanu (bez śmietany i kwasku
cytrynowego!)
Dzień 6.
Po przebudzeniu: szklanka
letniej wody
z
łyżeczką
soku z cytryny
Śniadanie:
koktajl z banana, 10 suszonych moreli
i 3/4 szklanki
niesłodzonego soku pomarańczowego (zmiksuj składniki)
II śniadanie: 2 surowe marchewki
Obiad: gotowany ryż (szklanka) polany musem jabłkowym (jabłko upiecz i zmiksuj),
posypany 2 łyżeczkami rodzynek
Podwieczorek: jogurt naturalny 0 proc. z 3
łyżeczkami siekanych orzechów albo ziaren
słonecznika
Kolacja: sałatka owocowa z brzoskwini i pokrojonego w kostkę melona (duży plaster)
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Jak odzyskać nadłatę?
Dokument P60 jest to zestawienie zarobków
oraz podatków i składek ubezpieczeniowych zapłaconych przez osobę zatrudnioną w systemie
PAYE za rok kalendarzowy. Pracodawca ma obowiązek przedstawic P60 swoim pracownikom za
rok 2016 nie później niz do 15 lutego 2017
Takie zestawienie powinien otrzymać każdy
pracownik zatrudniony w danej firmie na dzień
31 grudnia 2016 .
P45 jest to dokument zawierający podobne
informacje co P60, ale wystawiany pracownikowi z dniem zakończenia pracy .
W roku kalendarzowym możemy otrzymać
kilka P45 jeżeli pracowaliśmy w kilku miejscach
i zakończyliśmy pracę przed końcem roku .Możemy również otrzymać kilka P60 jeżeli na dzień
31 grudnia 2016 pracowaliśmy dla kilku firm.
Powyższe dokumenty są oficjalnym potwierdzeniem naszego zatrudnienia oraz ilości oraz
kategorii zapłaconych składek ubezpieczeniowych .Na ich podstawie możemy się starać
o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych ,emerytury ,renty oraz innych świadczeń socjalnych.
Posiłkując się w/w dokumentami jesteśmy
w stanie ustalić również czy mamy przyznane
prawidłowe ulgi podatkowe i czy dobrze został
potrącony podatek od naszych dochodów.
W Irlandii nie ma obowiązku rozliczania się
ze swoich dochodów jeżeli jesteśmy zatrudnieni w systemie PAYE, gdyż robi to za nas
pracodawca .Mamy jednak takie prawo by
zgłosic dodatkowe odliczenia, które nie zostały uwzględnione w ciągu roku. Możemy dokonać rozliczenia maksymalnie za 4 ostatnie lata
.W roku 2017 możemy jeszcze się rozliczyć za
2013,2014,2015,2016.
Bardzo często okazuje się że podatek za dany
rok był nadpłacony ze względu na źle przyznane ulgi podatkowe.
Małżeństwo w którym pracuje jedna
osoba i osiąga dochody € 24,000 rocznie,
pozostają małżeństwem przez cały rok
rozliczeniowy:
24,000 * 20% podatku
= €4800
Ulga małżeńska
(€3300)
Ulga dla zatrudnionych
(€1650)
W tym przypadku osoba zatrudniona nie powinna mieć potrącanych podatków w ciągu roku.

••
•

Małżeństwo – dwie osoby pracują
zawodowo. Zarobki €12,000 i 24,000
rocznie. Wynajmują apartament. Koszty
medyczne na łączną kwotę €1000
36,000 * 20% podatku
= €7200
Ulga małżeńska
(3,300)
Ulga dla zatrudnionych
(3,300)
Ulga za wynajem nieruchomości
(160)
Ulga od kosztów medycznych
(200)

240.00

••
••
•

W tym konkretnym przypadku podatku do
zapłaty będzie € 240.
Jak widać na powyższych przykładach –warto sprawdzić czy przypadkiem nie należy nam
się jakiś zwrot .Po 4 latach przepada możliwość
odzyskania swoich pieniędzy.
Po wysłaniu dokumentacji –czas trwania całej procedury nie jest ściśle określony .
Jeżeli sytuacja jest klarowna –można odzyskać pieniądze szybciej ale standardowy czas
oczekiwania to 14 dni.
Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami postarać
się o zwrot podatku możemy skorzystać z pomocy firmy księgowej. Stanie się pośrednikiem
pomiędzy nami a Revenue i w razie opóźnień
w wypłacie będzie mogła monitorować procedurę zwrotu. Należy pamiętac że starając się
o zwrot musimy przedstawić Urzedowi wszystkie źródła dochodu a wlicza się do nich także
część opodatkowanych świadczeń z Social Welfare.
Obowiązujące
ulgi podatkowe w Irlandii:
Ulgi podatkowe na lata 2015 I 2016
Okoliczności2016
Osoba stanu wolnego
€1,650
Osoba w związku małżeńskim
€3,300
Wdowa/Wdowiec kwalifikująca się
na ulgę dla samotnego rodzica
€1,650
Wdowa/wdowiec bezdzietny
€2,190
Wdowa/wdowiec w roku podatkowym
w ktorym zmarł współmałżonek
€3,300
Ulga dla samotnego rodzica
€1,650
Wdowiec/wdowa z dziecmi
gdy wspolmalzonek zmarl w roku 2016 --Wdowiec/wdowa z dziecmi gdy
współmałżonek zmarł w roku 2015 €3,600
Wdowiec/wdowa z dziecmi gdy
współmałżonek zmarł w roku 2014 €3,150
Wdowiec/wdowa z dziecmi gdy
współmałżonek zmarł w roku 2013 €2,700
Wdowiec/wdowa z dziećmi gdy
współmałżonek zmarł w roku 2012 €2,250
Wdowiec/wdowa z dziećmi gdy
współmałżonek zmarł w roku 2011 €1,800
Home Carer Tax Credit (max.)
€1,000
Ulga PAYE
€1,650
Ulga podatkowa przysługująca
ze względu na wiek
€245
Ulga podatkowa przysługująca
ze względu na wiek w małzenstwie
€490
Ulga podatkowa przysługująca
rodzicom dzieci niepełnosprawnych €3,300
Ulga za zajmowaniem się osobą
wymagającą stałej opieki
€70
Ulga dla osoby niewidomej
€1,650
Ulga dla osoby niewidomej –
jedno ze współmałżonków
€1,650*
Ulga dla osoby niewidomej –
oboje małżonków
€1,650*

NAZWA
PRZYBORNIK
DZIAŁU

le nadpłaciłeś podatku
z ostatnie 4 lata
Opodatkowane świadczenia z Social
Welfare, które zwiększaja nasz dochód
do celów podatkowych:
Adoptive Benefit
Blind Pension
Carer's Allowance
Carer's Benefit
Constant Attendance Allowance (payable
with Disablement Pension)
Deserted Wife's Benefit
Deserted Wife’s Allowance
Death Benefit Pension
Disablement Pension

••
••
•
••
••

Payment (Contributory)
•• Guardian's
Guardian's Payment (Non-Contributory)
and Safety Benefit
•• Health
Illness Benefit
Pension
•• Invalidity
Incapacity Supplement
Benefit
•• Injury
Jobseeker's Benefit and Short-Term Enterprise Allowance
Benefit
•• Maternity
One-Parent Family Payment
Pension (Contributory)
•• State
State Pension (Non-Contributory)

Widower’s or Surviving Civil Part• Widow’s,
ner's (Contributory) Pension
Widower’s or Surviving Civil Part• Widow’s,
ner's (Non-Contributory) Pension
Nieopodatkowane świadczenia z Social
Welfare, które nie są brane pod uwagę
ustalając nasze zobowiązanie podatkowe
za rok 2016
Back to Work Family Dividend
Child Benefit
Disability Allowance
Disablement Gratuity (lump sum payment)

••
••
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Assist
•• Farm
Family Income Supplement
Allowance
•• Jobseeker's
Jobseeker's Benefit (paid to systematic
short-term workers)
Allowance
•• Pre-Retirement
Supplementary Welfare Allowance
Zanim zdecydujemy się zlecić komuś uzyskanie zwrotu podatku warto sprawdzić, które
świadczenie pobieraliśmy w 2016 by dostarczyć
wszystkie niezbędne informacje i dokumenty
co skróci czas oczekiwania na zwrot.
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ROZRYWKA

CZYTELNIA
Futur.re
Autor: Dmitrij Glukhovsky
Odkrycia naukowe
poprzedniego
pokolenia zapewniły
mojemu nieśmiertelność i wieczną
młodość.
Ziemię zaludniają
piękne, tryskające
zdrowiem i nieznające śmierci istoty.
Lecz każda utopia
ma swoje cienie.
Tak… Ktoś musi
to robić – czuwać, by
ów nowy wspaniały
świat nie runął pod
ciężarem przeludnienia, dbać, by jego kruchej
równowagi nie zniszczyły zwierzęce instynkty
człowieka. Ktoś musi troszczyć się o to, by ludzie żyli tak, jak przystoi nieśmiertelnym.
Tym kimś jestem ja.
FUTU.RE – oszałamiająca rozmachem wizji
i ładunkiem emocji nowa powieść Dmitrija Glukhovsky’ego, autora bestsellerowego METRA

KINO
Konwój
W 2016 roku na ekrany kin w całej Polsce trafi
„Konwój” – thriller producenta „Pod Mocnym
Aniołem”. W rolach głównych: Janusz Gajos
oraz Robert Więckiewicz Doborową obsadę uzupełniają: Ireneusz Czop, Przemysław Bluszcz,
Łukasz Simlat, Dorota Kolak, Tomasz Ziętek
i Agnieszka Żulewska.Bohaterem jest kierujący
aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz
Gajos), który odnajduje ukrywającego się przed
światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do
gry i dostaje nowe zadanie - zostaje dowódcą
konwoju, który ma przetransportować więźnia
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2033; to nie tylko pełnokrwista science fiction
z trzymającą w napięciu fabułą, zaskakującymi
zwrotami akcji i wielopłaszczyznową refleksją
na temat kondycji społeczeństw Europy, Ameryki, Rosji… To literatura, która aż kipi od emocji.
O ile autor METRA 2033 był jeszcze właściwie
chłopcem, to FUTU.RE napisał już mężczyzna.
„Król”
Autor: Szczepan Twardoch
Piękne samochody,
kobiety, zimna wódka i gorąca krew.
Boks, dzielnice nędzy i luksusowe
burdele, błoto Woli
i eleganckie ulice
Śródmieścia. Żydzi
i Polacy. Getto ławkowe i walki uliczne.
Etniczny, społeczny,
religijny i polityczny tygiel Warszawy
1937 roku. A ponad
wszystkimi podziałami zasady gangsterskiego świata, w którym siła jest najcenniejszą
walutą.
Wszystko zaczyna się w zatłoczonej sali
Kina Miejskiego, gdzie rozentuzjazmowana
do szpitala psychiatrycznego. Członkowie jego
ekipy to ludzie ze skomplikowaną przeszłością,
mający odmienne motywacje udziału w akcji. Wśród nich jest także pełen ideałów Feliks
(Tomasz Ziętek), prywatnie mąż córki dyrektora Nowackiego (Agnieszka Żulewska), który
z tajemniczych powodów nigdy nie powinien
był znaleźć się w więźniarce. Wkrótce okazuje się, że strażnicy wiozą kompletnie innego
człowieka niż myśleli - o wiele bardziej niebezpiecznego - i tylko nieliczni znali całą prawdę
przed ruszeniem w trasę. Między mężczyznami
narastają konflikty i rośnie napięcie, z każdą
minutą następują nieoczekiwane zwroty akcji.
Wydarzenia nabierają dodatkowo tempa, gdy
w pościg za konwojem wyrusza Nowacki. Od tej
pory sprawiedliwość może być wymierzona na
własną rękę.
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publiczność przygląda się walce bokserskiej.
Trwa ostatnie starcie w meczu o drużynowe mistrzostwo stolicy. Polscy kibice dopingują reprezentanta Legii — znanego falangistę Andrzeja
Ziembińskiego. Z żydowskich trybun dobiegają okrzyki na cześć zawodnika klubu Makabi
Warszawa, Jakuba Szapiry. Ten wieczór należy
do niego. Wśród wiwatów jednych i gwizdów
drugich, triumfowi Szapiry przyglądają się siedemnastoletni Mojżesz Bernsztajn oraz Kum
Kaplica — stary bojownik PPS, socjalista i król
warszawskiego półświatka.
Czterdzieści lat później, w Tel Awiwie, emerytowany żołnierz Mosze Inbar pochyla się nad
maszyną do pisania, by powrócić do wieczoru,
w którym po raz pierwszy ujrzał na ringu pięknego, zuchwałego i niezmiernie pewnego siebie boksera. Wówczas nie wiedział jeszcze, że
w 1937 roku to właśnie Szapiro, prawa ręka Kaplicy, zabił jego ojca z powodu niespłaconego
długu. Nie przypuszczał też, jak wiele w jego życiu zmieni jeden wieczór i spotkanie z Kumem
Kaplicą…
Targani namiętnościami bohaterowie,
żywe konflikty i emocje, wciągająca akcja i jej
nieprzewidywalne zwroty. Do tego pierwszy
w polskiej powojennej literaturze tak ciekawy
i wolny od mitologizowania portret żydowskiego bohatera oraz pasjonujące realia Warszawy
lat 30. XX wieku. Literacki knock-out.

„Czytanie z Kości”
Autor: Jakub Szamałek

Mamy dwa wątki,
które przedstawiane są jednocześnie
– pierwszy dzieje
się w Veii w 421 r.
p. n. e. Leochares
znany ze swojego
dostrzegania szczegółów
podejmuje
się próby odkrycia
zabójcy etruskiego
króla. Zostawia więc
rodzinę i wyjeżdża,
by rozwiązać tajemnicę. Pomaga mu
syn króla – książę
Aranth. Sprawy się
komplikują, gdy dochodzi do nieoczekiwanych
zamachów i zagadkowych zeznań świadków.
Drugi watek dzieje się w teraźniejszości.
Inga Szczęsna jest archeologiem i swoją pasją
chciałaby zarazić każdego. Przygotowując prezentację o Uomo Misterioso, tajemniczym mężczyźnie, nie spodziewa się, że odkryje tak dużo.
Razem z doktor Bellmont próbują dowiedzieć
się więcej na temat tajemniczego mężczyzny.
Badając kości dochodzą do zaskakujących wniosków.

ROZRYWKA
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Styczeń 2017 roku przypadnie na koniec cyklu. Jest to
więc idealny czas, aby definitywnie zakończyć pewne
sytuacje, ciągnące się już od roku. Przejście Słońca
do Twojego symbolicznego Domu wesprze Cię dodatką energią,
aby móc zamknąć pewne historie, które ważą Ci na sercu lub
które hamują Twój dalszy rozwój. Jest to też świetny czas na to,
aby zakończyć z nałogami – masz do tego idealne predyspozycje
! Przejście Wenus, w koniunkcji do Marsa będącego w Rybach
i w półkwadraturze do Twojej strefy, ułatwi Ci wszelkie kwestie
finansowe.



Wpływy gwiazd i planet w tym miesiącu pozwolą Ci wyzwolić się ze zbędnych kajdanów, co pomoże Ci skupić się
na tym, co naprawdę ważne – bez zewnętrznych wpływów
na Twoje decyzje. Słońce w sekstylu do Twojego znaku pozwoli
Ci na nabranie dystansu i obiektywnego spojrzenia na otoczenie.
Zyskasz również na wierze w swoje ideały. Presja społeczna stanie
się dla Ciebie mniej uciężliwa niż do tej pory ; z łatwością będziesz
mógł obronić swoje pomysły. Przejście Wenus w koniunkcji do
Marsa, będącego w Twoim znaku, a więc również w koniunkcji
do Twojej strefy, przewróci Twoje życie miłosne do góry nogami !
Uczucia i akcje połączą się, co doprowadzi do wielu pasjonujących
sytuacji.

Gwiazdy w styczniu 2017 roku zachęcą Cię do przeanalizowania Twojego życia. Przejście Marsa, Twojej planety,
do Twojego symbolicznego dwunastego domu oraz Jowisz
w opozycji do Twojego znaku mogą czasem wywołać dość trudne
sytuacje. Będziesz zobowiązany do skupienia się na potrzebach innych, co obudzi w Tobie refleksje na temat Twoich relacji z innymi
oraz w kwestiach emocjonalnych. Przejście Wenus do koniunkcji do
Marsa sprawi, że w sprawach miłości łatwiej pójdziesz na ustępstwa
wobec partnera. Czeka Cię związek pełen pasji i uzewnętrzniania
uczuć, co sprawi, że poczujesz się wolny.



Styczeń 2017 roku będzie okresem sprzyjającym uspokojeniu Twoich relacji, zwłaszcza w sferze uczuć, gdzie czekają
Cię chwile niezwykle intensywne i delikatne jednocześnie. Twoje emocje są na pozytywnym poziomie, dzięki przejściu
Wenus do koniunkcji Marsa, w sekstylu do Twojego znaku. Ten
układ gwiazd pomoże Ci w uświadomieniu sobie ważności relacji oraz uczuć osób z Twojego otoczenia. Od 13 stycznia Merkury
wkroczy w trygon do Twojej sfery, co wpłynie pozytywnie na Twoje
życie towarzyskie. Czas na interesujące spotkania ! Czekają Cię
bardzo owocne rozmowy, których konsekwencje będą widoczne
przez dłuższy czas, w formie daleko idących projektów i silnego
partnerstwa.

Bliźnięta

Lew





Dużo wydarzeń w styczniu dla Ciebie, Lwie ! Stanie się tak,
gdyż Wenus wejdzie w koniunkcję z Marsem, będącym w żywiole Wody. Będziesz mieć do czynienia z wieloma, zmieniającymi się nastrojami Twojego otoczenia, co sprawi, że w inny sposób
zorganizujesz swoje plany wobec innych. Nie obędzie się jednak bez
zirytowania. Przejście Merkurego do Strzelca pomiędzy 5 a 12 stycznia, będącym w koniunkcji do Saturna, sprawi, że wreszcie uwolnisz
się z sytuacji, które ograniczały Cię co najmniej od dwóch lat ! Wenus wpłynie na „elektryczne” spotkania w życiu miłosnym. Nie należy przyjmować uwag partnera wciąż jako systematycznej krytyki...
Spróbuj zrównoważyć swoje relacje, aby trwały one w pozytywnej
atmosferze bez niepotrzebnych spięć. Aby tego dokonać, spróbuj wykorzystać energię, którą przynosi Ci Saturn : nabranie perspektywy
wobec swoich emocji, mądrość, obiektywna analiza rzeczywistości.

Styczeń tego roku pełen będzie pogłębiania relacji z innymi.
Pokażesz swoim najbliższym to, że darzysz ich zaufaniem.
Przejście Wenus do koniunkcji do Marsa, w kwadraturze do
Twojej sfery, pomoże Ci w rozwinięciu w intensywnym tempie relacji
opartych na wzajemnym zrozumieniu. Możesz mieć jednak problem
w tym miesiącu w znalezieniu równowagi między życiem prywatnym
a zobowiązaniami zewnętrznymi. Warto zastanowić się nad znalezieniem tej harmonii – nie musisz się rozdwajać, aby sprostać wszystkiemu.
Od 13 stycznia Merkury, Twoja planeta, pomoże Ci w znalezieniu porozumienia w sprawach finansowych. Wszystko to, co związane z handlem
i nowymi projektami zostanie obdarowane pozytywnym wpływem.

Rak



Styczeń 2017 roku znacznie złagodzi Twoje życie prywatne i przyniesie mu bezpieczeństwa, które potrwa przez
najbliższe miesiące. Przejście Wenus w koniunkcji do
Marsa, w trygonie do Twojej strefy, sprawi, że z łatwością nawiążesz
nowe, bogate w potencjał, relacje i polepszysz również te istniejące. Merkury, aż do 13 stycznia, doprowadzi do wzbogacających
rozmów z partnerem, które pozwolą Ci na lepsze zrozumienie jego
potrzeb. Komunikacja jest kluczem tego miesiąca ! Szybkie tempo
i wiele aktywności mogą pod koniec miesiąca trochę Cię zmęczyć.
Warto psychicznie odpocząć. Kwestie administracyjne i/lub prawne
ewoluują szybciej w tym miesiącu.

Panna



Wszystko, co spotka Cię w tym miesiącu, stanie się za sprawą przejścia Merkurego, Twojej planety, pomiędzy 5 a 12
stycznia, do Strzelca, w połączeniu z Saturnem. Ta kwadratura wzbudzi w Tobie świadomość, związaną z Twoimi wewnętrznymi hamulcami, które ograniczają Twoje umiejętności. Jeśli jesteś
wytrwały, ta energia pomoże Ci w przedsięwzięciu nowych akcji,
zarówno na planie profesjonalnym, jak i emocjonalnym. Zyskasz
w oczach partnera, pokazując więcej tolerancji i otwartości na jego
opinie i/lub pomysły. Tranzyt Wenus w koniunkcji do Marsa stworzy opozycję do Twojego znaku, co wpłynie na stworzenie zmian
w Twoim życiu miłosnym. Otworzysz się na inne, ciekawe osobowości i rozmowy, wzbogacając swoją sferę emocji. Uwaga jednak na
spotkania z osobami poznanymi w ciągu ostatnich dwóch tygodni
miesiąca, mogą to być jedynie zwodnicze iluzje.

Waga



W tym miesiącu 2017 roku z łatwością w obiektywny sposób podejdziesz do swoich spraw i przeanalizujesz pewne
kwestie dotyczące bezpośrednio Ciebie. Słońce, w kwadraturze do Twojego znaku, pomoże Ci w powrocie do Twojego
wewnętrznego „ja” i do Twoich wartości. Może to odciągnąć Cię
od niektórych przyziemnych i powierzchownych relacji, ale będzie
to miało pozytywny wpływ na naprawienie błędów z przeszłości.
Przejście Merkurego, między 5 a 12 stycznia, do Wodnika i w sekstylu do Saturna, położy nacisk na spotkania z osobami wyznającymi
te same ideały, co Ty, lecz mającymi o wiele mniej wyobraźni. Nie
oceniaj jednak zbyt szybko, ten proces, przez który przechodzisz,
doprowadzi Cię do bardziej satysfakcjonujących relacji, opartych na
solidnych fundamentach. Przejście Marsa w koniunkcji do Neptuna,
będącego w kwinkunksie wobec Twojego znaku, wzbudzi w Tobie
większą otwartość w życiu miłosnym.

Skorpion



Ten miesiąc 2017 roku zanosi się na niespokojny i konstruktywny jednocześnie. Przejście Merkurego do sekstylu
wobec Twojego Słońca zapowiada interesujące rozmowy,
które zaprowadzą Cię w kierunku rentownych projektów, pasujących do Twojej prawdziwej natury. Twoje życie profesjonalne zyska
na intensywności – zwiększysz Twoje działania w projektach długoterminowych. Sukces będzie w zasięgu ręki ! Przejście Wenus do
koniunkcji do Marsa, będącego w trygonie do Twojego znaku, obiecuje ożywienie w kwestiach emocjonalnych, spełniając Twoje pragnienie życia na wysokościach ! Dzięki układowi planet, odkryjesz
na nowo Miłość przez wielkie M, a przede wszystkim pozbędziesz
się pewnych obaw, zwłaszcza związanych z porzuceniem. W tym
miesiącu zyskasz również w kwestiach finansowych oraz we wszelkich sprawach będących w toku. Gwiazdy sprzyjają wszystkiemu, co
związane z prawem, sądem, organami administracyjnymi.

Strzelec



eśli tylko zaakceptujesz pewne życiowe prawdy związane
z Twoim życiem, styczeń 2017 roku pomoże Ci pójść do
przodu szybciej, niż się tego spodziewałeś. Te fakty, które
powinieneś zaasymilować, staną się niezwykle przydatne, zwłaszcza w kwestiach Twoich ambicji i interesów. Przejście Merkurego
do Twojego symbolicznego Domu oraz jego tranzyt w półkwadraturze do Saturna, sprawi, że uświadomisz sobie pewne kwestie
i nabierzesz dojrzałości. Ta nowa filozofia życia może odkryć przed
Tobą nowe horyzonty, nawet w codziennym życiu. Wpływy Wenus
w koniunkcji do Marsa, będącego w żywiole Wody i w kwadraturze
do Twojej strefy, mogą wywołać w Tobie pragnienie ucieczki w kwestiach miłosnych. Życie codzienne i wszystko to, co z nim związane,
może zacząć Cię odpychać, a nawet obrzydzać.

Koziorożec


CO SIĘ MA STAĆ, TO SIĘ STANIE.
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Dużo szczęścia w kwestiach kariery oraz w życiu towarzyskim czeka Cię w tym miesiącu ! Przejście Słońca do
Twojego znaku, połączonego z Merkurym w koniunkcji,
otworzy przed Tobą nowe możliwości, które jeszcze bardziej zmotywują Cię do działania. Brakujące elementy szybko się odnajdą.
Twój naturalny sposób bycia nabierze na sile, a Twoja charyzma
oraz sposób, w jaki będziesz motywować swoje działania, zaskoczą
osoby w Twoim otoczeniu. Niezwykłe pokłady energii w Tobie mogą
doprowadzić do sukcesu – wszystko jest w Twoich rękach ! Pokaż,
że jesteś niezastąpiony. Życie towarzyskie również jest w świetnej
fazie. Wpływy Wenus w koniunkcji do Marsa, będącego w Rybach
oraz w sekstylu do Twojej strefy sprawią, że z łatwością będziesz
wyrażać swoje emocje i uczucia. Czekają Cię nowe spotkania ! Jeśli
jesteś singlem, odnajdziesz wiele wspólnych wartości w tych nowych, interesujących rozmowach.
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FELIETON

Nie odkładaj
jutra na jutro
Ten czas, kiedy kalendarz znów przesuwa się
o jeden rok do przodu.
W głowie mieszają się
wspomnienia
minionych miesięcy z planami na te dopiero
nadchodzące. Podsumowania, bilanse zysków i strat, życiowa sprawozdawczość. Pełen energii pragniesz odhaczyć jak najwięcej
z postanowień noworocznych jako dokonane. I co? Na kilkanaście punktów, zaledwie
garstkę udało Ci się zrealizować, bo przecież
zawsze było jutro. Aż wreszcie samo jutro zacząłeś odkładać na jutro.
Ponownie obiecujesz sobie, że to był
ostatni raz. Przysięgasz poprawę, że za rok
będziesz działał szybciej, lepiej i dokładniej.
Ten stan trwa tydzień, no może dwa. I tak
mija styczeń, luty... W czerwcu jesteś na półmetku, ale przecież do końca roku jeszcze pół
roku. Nie martwisz się, bo to wszak tyle czasu
do Twojej dyspozycji. Panikować zaczynasz,
gdy palące się znicze znikają, a na ich miejscu
pojawiają się świąteczne dekoracje.
I znów miałeś tyle zrobić. I znów tak mało
czasu pozostało do odpalenia sylwestrowych fajerwerków...

Biegnąc donikąd
A przecież to małe cele prowadzą do tych
dużych. Ale Ty jesteś uparty i ambitny - wolisz od razu w jednym słowie lub zdaniu ulokować swą wizję przyszłości, która zamiast
pragnieniem prędko staje się balastem.
I niczym chomik w kołowrotku biegniesz bez
celu, robiąc tylko hałas dookoła. Zmęczysz
się i owszem, lecz efekt będzie znikomy.
Dlatego naucz się wreszcie wewnętrznej dyscypliny i systematyczności. Choć same te pojęcia wydają się nudne i przereklamowane, to jednak bez nich nic nie osiągniesz. Wystarczy tylko
podzielić jeden cel na kilka mniejszych, łatwiejszych do zdobycia. Krok za krokiem i nawet nie
zauważysz jak Twój codzienny bieg przemieni
się w galop, a Ty zostawisz w tyle wszystkie niespełnione marzenia, przekuwając je na zrealizowaną satysfakcję. Warto? Oczywiście, że tak.
Nie wymyślaj zatem pustych obietnic,
mających uspokoić Twe sumienie. Nie podcinaj własnych skrzydeł już na starcie. Nie
szukaj wymówek na początku dnia i usprawiedliwień na jego końcu. Samo przecież nic
się nie zrobi - to prawda znana od wieków,
więc nie udawaj, że tego nie wiesz.
Nie rób listy postanowień jedynie na przełomie lat, tylko modyfikuj ją każdego dnia.
Zmieniaj ją, tak jak życie się zmienia, a wówczas zawsze będzie „na czas”, a nie „za późno”, a zmiana stanie się zmianą nie tylko na
papierze, lecz również w rzeczywistości.
Po prostu działaj, spełniaj się i twórz nadchodzące jutro już dziś.
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OPONY UŻYWANE I NOWE, OD
SZTUKA, MONTAŻ GRATIS!
PONAD TYSIĄC OPON W SPRZEDAŻY,
OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, VAN, I JEEP.
ATKINS YARD,BAILICK RD MIDLETON,CO.CORK
0834244112-PRZEMEK
PRZEMYSLAW.PERSINSKI@WP.PL
DLA WARSZTATÓW CENY HURTOWE

✆ 0834244112

POLITYKA

Oda do prawdziwka
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

P

r awdziwy Polaku! Prawdziwa Polko!
Wy stuprocentowi i zgodni z wzorcem, do was są te słowa. Jednak pozwólcie też innym je przeczytać, nie
zawłaszczajcie ich tylko dla siebie.
Wiem, trudne to będzie, ale zapewniam was, że wykonalne.

Rozumiem, że chcecie mieć wszystko dla siebie, całość polskości, wszystkie jej przymioty
(oczywiście same pozytywne, bez wad, bo tych
nie ma), sto procent racji i tysiąc procent nieomylności.
Wiem, że to Wy jesteście tymi jedynymi,
prawdziwymi Polakami, spadkobiercami tysiącletnich tradycji. Wiem, że do takiego kreowania siebie upoważnia was prosta linia dziedziczenia od samego Mieszka, liczni przodkowie
wsławiający się zbrojnymi czynami w kolejnych
zwycięskich bitwach, pradziadkowie huzarzy,
dziadkowie powstańcy wszystkich możliwych
polskich powstań i oczywiście niesplamiona
niczym karta opozycjonisty gnębionego przez
komunistycznych oprawców.
Wiem, że Wasze prawo do stawiania siebie
na piedestale z podpisem „Prawdziwy Polak”
jest daleko bardziej uzasadnione niż moje choćby przebywanie w pobliżu tegoż piedestału.
Nie wiem tylko kim ja mogę się mienić,
a wraz ze mną tysiące czy nawet miliony innych, których przodkowie po prostu zamieszkiwali kraj nad Wisłą, nie walczyli dzielnie
z zaborcami, nie stawiali czoła okupantom, nie
zapisywali chlubnych kart w historii naszego
kraju.
Zaraz... czy aby na pewno naszego? Czy
Wy, Prawdziwi Polacy, nie odmówicie mi prawa do nazwania Polski moim krajem? Przecież
moja babcia była zwykłą szeregową pracownicą MSW za czasów głębokiej komuny. Przecież
mój dziadek nie szedł bohatersko z Visem na
Tygrysy. Przecież moi rodzice z zapałem pracowali w komunistycznych zakładach pracy, żeby
tylko ten mój patriotycznie nieuświadomiony
żołądek wypełnić wiktuałami kupowanymi
w komunistycznych placówkach handlu uspołecznionego.
Przecież w końcu ja sam wyjechałem z Polski, i to za rządów tzw. Pierwszego PiS, co
można odebrać jako policzek wymierzony prawdziwym patriotom ratującym ojczyznę przed zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Czy aby zasłużyłem w Waszych oczach na
polski paszport i prawo mówienia po polsku?
Czy moja polskość, bez sprawdzenia jej co naj-

mniej pięć pokoleń wstecz, jest w ogóle ważna? Czy wreszcie moja kolaboracja z wrogami
ojczyzny, czyli wykorzystywanie przepisów
unijnych do własnych celów albo płacenie podatków rządowi w Polsce wysługującemu się
obcym mocarstwom, nie dyskwalifikuje mnie
jako Polaka w całej rozciągłości?
Możliwe, że resztki mojej polskości uratuje
fakt, że pomagałem rodakom w potrzebie i starałem się pokazywać Polskę w dobrym świetle.
Z drugiej strony, nie sprawdzałem czy ci Polacy
faktycznie byli prawdziwi ani nie otrzymałem
oficjalnego certyfikatu na promowanie polskości. Nie mam Waszych umiejętności stwierdzania, kto jest tym prawdziwym i godnym, a kto
jedynie posługuje się językiem polskim dla niepoznaki. Nie mam też zestawu zdjęć ze znanymi polskimi patriotami legitymizujących moje
pro-polskie działania.
Przykro mi, jeśli nie spełniam waszych wymagań. Przykro mi, jeśli mój patriotyzm jest
tak nowy i świeży, że nie jest zgodny z waszymi
standardami. Jest mi niezmiernie przykro, że
nie potraficie spojrzeć ponad wasze małostkowe podziały i naprawdę udowodnić, że „wszyscy Polacy to jedna rodzina”.
Wbrew temu co myślicie i twierdzicie, nikt
nie ma monopolu na polskość. Nikt nie stanowi

wzorca Prawdziwego Polaka. Nikt nie ma prawa rozliczać innych z tego, jak swoją polskość
realizują i jak pojmują swój patriotyzm. A już
szczególnie Wam takiego prawa odmawiam,
bo obawiam się, że gdyby wam je przyznać szacunkiem dla Polski jedynie byście sobie mordy
wycierali. Bo nie pojmujecie w swoim zacietrzewieniu, że ten człowiek, który wyznaje odmienne od Waszych wartości może być takim
samym Polakiem jak Wy.
Nie rozumiecie, że polskość ma tyle twarzy ilu jest Polaków na świecie i że to nie Wy
stanowicie o tym, która z tych twarzy będzie
prawdziwa. To nie Wy decydujecie o tym, komu
bardziej się należy tytuł patrioty i kto powinien
być rozliczany za swoje poglądy czy wyznanie.
Bo przecież w Waszych głowach się nie mieści, że można być porządnym człowiekiem i jednocześnie nie katolikiem. Nie umiecie pojąć,
że polską społeczność może budować ktoś, kto
w Waszych oczach jest lewakiem. Nie potraficie wznieść się ponad nieistotne w zasadzie
podziały i dostrzec dobra w każdym człowieku.
Z własnego doświadczenia powiem Wam na
koniec, że najbardziej patriotyczne i najlepiej
promujące polskość działania i akcje miałem
przyjemność robić z zatwardziałymi ateistami,
wyznawcami Kościoła Latającego Potwora Spa-
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ghetti, feministkami i lewakami. Żadne z nas
nie patrzyło nikomu w rodowód, ani nie weryfikowało prawdziwości intencji. Kiedy była do
zrobienia robota, robiliśmy ją wspólnie. Kiedy
był czas na dyskusję, dyskutowaliśmy bez personalnych i światopoglądowych wycieczek.
I nigdy się na tych zaufanych ludziach nie
zawiodłem, mimo że w Waszych oczach nie są
oni godni nawet stanąć w pobliżu polskiego
sztandaru czy godła. I proszę nie mówicie mi,
że wspólnym mianownikiem do działania powinien być przede wszystkim głęboki patriotyzm.
Wasz patriotyzm, najpierw szukający podziału na swoich i obcych, nie jest kompatybilny
z moim patriotyzmem dążącym do budowanie
wspólnoty ze wszystkimi, którzy tej wspólnoty
chcą. Wasza polskość dzieląca nie jest moją
polskością, która stara się łączyć właśnie ponad
podziałami.
Bo budowanie wspólnoty zaczyna się od zasypywania przepaści i budowania mostów, a nie
od określenia frontów i wytyczenia linii okopów.
Bo sama wspólnota to miejsce, gdzie dobrze
będą czuli się wszyscy, a nie tylko wybrani.
Bo razem więcej zrobimy dla Polski, nawet
jeśli to razem będzie oznaczało pójście w parze
z kimś o zupełnie innych poglądach czy wyznaniu.
!
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