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Do szkół zostanie wprowadzona nauka
języka polskiego, ale także litewskiego,
portugalskiego oraz chińskiego.
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Znacie pewnie takie przysłowie polskie, które mówi bardzo mądrze, że kto pyta nie błądzi. A wiecie, że od tego powiedzenia już bardzo blisko do stwierdzenia, że "kto czyta, nie błądzi".
Przecież czytanie, czy to książek, czy gazety, czy czegokolwiek przeważnie świadczy o ciekawości, o chęci dowiedzenia się czegoś nowego. Nawet przeczytanie przepisu na bułki maślane
świadczy o chęci nauczenia się ich pieczenia, a może nawet o chęci ich upieczenia.
Niestety, w świetle niedawnego badania ludu pracującego miast i wsi w Polsce, okazuje się,
że istnieje duża grupa tego ludu, która ciekawości nie ma żadnej. Okazuje się, że 16% ludzi nie
pamięta, kiedy przeczytało cokolwiek. Cokolwiek! Choćby taki właśnie przepis na bułkę czy instrukcję obsługi pralki.
Rozejrzyjcie się wokół siebie będąc na ulicy i wyobraźcie sobie, że niemal co piąta osoba spośród tych was otaczających nie zaprzątnęła sobie głowy przeczytaniem czegokolwiek w ostatnich
miesiącach a może i latach.
Każdy z was biorących do ręki nasz magazyn czyta przynajmniej jeden tekst (taką mamy przynajmniej nadzieję), i nawet jeśli są to tylko dowcipy czy jedna recenzja, czy chociażby ten wstępniak, to i tak czytacie nieporównywalnie więcej niż 16% społeczeństwa.
Niestety to nie koniec złych wieści ze świata czytelnictwa. Kolejne niemal 30% ludzi pamięta,
kiedy czytali coś ostatnio. Było to ponad 12 miesięcy temu.
Ponad rok wytrzymali bez książki, gazety, owego przepisu na bułki czy czegokolwiek innego.
Ponad rok!
Smutne to niestety. I nieco przerażające. Bo przecież nieczytający dorośli to prosta droga do
nieczytających dzieci, które nawet bez negatywnego przykładu są coraz bardziej pochłonięte
obrazkową kulturą internetu zapewniającego doskonałą rozrywkę w postaci nieprzebranej ilości
śmiesznych filmików i równie śmiesznych obrazków.
Do tego wszystkiego dołożyć należy telewizję i mamy niemal pełny obraz powodów, dla których ludzie nie pamiętają kiedy ostatnio coś czytali.
I tak was tutaj zostawimy z tą myślą. I z nowym numerem MIRa w ręku. A co w numerze?
Bardzo dużo liter do przeczytania.
Polecamy,
Redakcja.
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Pali się, czyli wielka ściepa

TT

Nie wiem czyście Państwo zauważyli,
że w Irlandii coraz popularniejsze staje się zorganizowane sępienie forsy;
bynajmniej nie chodzi mi o żebraków
tudzież denaturoidów, proszących o
drobne, choć i tego namnożyło się
dosyć sporo, a była to rzecz unikalna
w czasach celtyckiego ratlerka. O
wiele bardziej męczące i wszechobecne stały się indywidua z wiadrami,
nagabujące ludzi o datki na przeróżne zbożne cele, jak na ten przykład
biedne pieski albo inne biedne żuczki.
Gdzie się człowiek nie ruszy, tam
mu ktoś podtyka pod nos wiadro.
Przed wejściem do sklepu wiadro,
za wejściem do sklepu wiadro. Przy
kasie wiadro. Dublin wiadrami stoi.
Byłem niedawno nawet na stacji
benzynowej, na której poszli o krok
dalej i żądają datków przy kasie, bez
wiadra. Można nawet elektronicznie.
Są w tym tak namolni jak jamajscy

handlarze i nieźle się obrażąją, kiedy
im ktoś nie da.
Nie wiem co mam z nimi zrobić, bo
mi się nie przelewa, a i sam bym się
nie obraził za jakieś wsparcie finansowe, toteż staram się omijać wiadra
szerokim łukiem albo grzecznie tłumaczyć ich właścicielom, że nie stać
mnie na żadne datki, bo sam nie śpię
na pieniądzach, chociaż tyram przepisowo i płacę podatki. Wspieraczy
psów zawsze pytałem czy nie wiedzą
o kimś, kto w okolicy zbiera na ludzi,
ale oni nie zwykle nie załapują ironii.
Myślę, że któregoś dnia kupię sobie
wiadro i będę stał przed lokalnym
teskiem, twierdząc że zbieram na
upadającą gospodarkę republiki albo
coś równie wielkiego. Jestem w końcu
żywym pomnikiem upadłości tej
gospodarki, a także jej dawnej świetności, która zaowocowała sprowadzeniem nas wszystkich w te strony.
Powinno się udać.
W Polsce te sprawy wydają się trochę
bardziej uregulowane. Mają tam
jednego mistrza ściepy narodowej,
który co roku w okolicach stycznia
potrafi wysępić dwadzieścia milionów w jeden dzień. Czy jakoś tak.
Powinni zaadaptować coś takiego
irlandczy oblatywacze wiader. Wtedy
wystarczyłoby przez jeden dzień nie
wychodzić z domu i mieć spokój przez
całą resztę roku.
Co się zaś tyczy Jamajki, to autentycznie nie polecam, chyba że ktoś nosi
ze sobą wiadro, tyle że pełne, i ma
zacięcie do filantropii, a także lubi
litować się nad nierobami lub chce
ćwiczyć silną wolę, lub wszystkie te
możliwości naraz. Odwiedziłem kiedyś to miejsce w czasach, gdy mi się
jeszcze przelewało, na fali umiłowania reggae i szczerze mówiąc, fakt że
reggae nie obrzydło mi po tej wizycie,
uważam jedynie za efekt wielkiej siłę
tegoż umiłowania. Turysta w tym

TT
TT
TT
TT
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kraju jest równoznaczny z chodzącym
portfelem i nie da się tam przejść
dziesięciu metrów, by nie zostać
poproszonym o pieniądze. „Poproszonym” należy w zasadzie uznać
za eufemizm, ponieważ tubylcy nie
uznają odmowy i idą za swoją ofiarą,
powtarzają swe prośby i deklarując,
żę jeżeli delikwent nie ma przy sobie
kasy, oni chętnie zaprowadzą go do
bankomatu albo pokoju hotelowego, gdzie na pewno parę groszy się
znajdzie.
Wracając zaś na ziemię, konkretnie
irlandzką, to widziałem tu niedawno
prawdziwy alarm pożarowy. I to chyba pierwszy raz w życiu. Dla kogoś,
kto przeżył chyba ze sto pięćdziesiąt
fałszywych alarmów tego rodzaju,
tudzież alarmów o charakterze treningowym, byłą to prawdziwa atrakcja.
Przyjechałą straż pożarna, gardziarze,
karetka, całe osiedle w szlafrokach
wygoniono na zewnątrz, a wszystko
to o czwartej nad ranem. No i pożar
był prawdziwy, buchało jak w kominku. Dzieciaki były w siódmym niebie:
trzy duże nino-nino, jedno duże
eo-eo, no i Garda, aczkolwiek nie
wyposażona w giwery. No i pożar jak
prawdziwy. Nie znam jego genezy, ale
wcale bym się nie zdziwił, gdyby przyczyną był niedopałek papierosa. Od
dłuższego czasu wnikliwie obserwuję
zwyczaje miejscowych palaczy i na tej
podstawie uważam, że Irlandia tylko
cudem nie spłonęła jeszcze w całości,
ponieważ chyba nikt tu nie gasi
papierosów. W modzie jest pstrykanie
zapalonymi petami na trawniki. Widziałem nawet autentycznego debila,
który delikatnie odłożył niedopałek
do kwietnika przed centrum handlowym. Był wyłożony suchymi trocinami, znaczy kwietnik, a nie debil, choć
mózg debila zapewne też. Zaczęło się
tlić, przez co świeżo zakupiona woda
mineralna poszła się bzykać. Ale za to

TT

uratowałem południowy Dublin przed
pożarem, czyż nie.
Poza tym Ryan Tubridy nie ustaje w
demonstrowaniu swojego uwielbienia
dla JFK. Dopiero co napisał całą książkę
o wizycie powyższego w Irlandii, trwającej bodajże trzy albo cztery dni, co
każe domyślać się, że zrelacjonowana
jest tam każda sekunda tej wizyty, by
książka miała więcej niż dwie strony, a
tu, proszę ja was, wchodzę ostatnio do
księgarni i widzę kolejną książkę kolegi
Ryana o swoim idolu, tym razem dla
dzieci. Dzieło nosi tytuł „Patrick And
The President”, gdzie Mister President
na okładce w stylu socrealistycznego
plakatu klepie po ramieniu małego
chłopca. Książka ma całe czterdzieści stron i opowiada o tym, jak JFK
zstąpił na ziemię z County Wexford, by
zobaczyć wieś, z której pochodziła jego
rodzina.
Mimo wszystko jest to świetny pomysł na całą serię książek tego typu.
W podobnym celu gośćił też w tych
stronach Barrack Obama; aż dziwne,
żę jeszcze nikt nie napisał o tym książki. Jak bym się bardzo przyłożył, może
wyszłoby mi nawet i pięćdziesiąt
stron, a z opisami przyrody to nawet
i ze dwa razy tyle. I kasa się będzie
kręcić, bez wiadra.
Niewtajemniczonym należy się wyjaśnienie, że Ryan Tubridy to taki lokalny Wojewódzki, tylko jeszcze chudszy
i bez okularów. Z jego życiorysu
wynika, że jest o rok ode mnie młodszy. No i też pisze książki. Z Wikipedii
wynika, że w ubiegłym roku zarobił
siedemset siedemdziesiąt trzy patyki,
co też daje do myślenia, że może do
niego należy skierować towarzyszy z
wiadrami. W końcu mieliby jednego,
który jest przy forsie.
A jeśli nie wiecie kto to był JFK, to ja
wam już nie poradzę.

TT

TT
TT
TT

Cordialmente,
Piotr Czerwiński

KRÓTKO

Bank omyłkowo wypłacił 51 tys. euro.
Kobieta pieniądze wydała, ale sąd ją uniewinnił
Margaret McDonnell, samotna matka z Dublina, w wyniku pomyłki banku otrzymała 51 tys.
euro. Szybko je wydała. Kiedy wyszło to na jaw
sprawą zajął się sąd.
Decyzja była dosyć łaskawa. Trzeba oddać,
ale zaledwie kwotę oscylującą wokół tysiąca
euro. W ciągu 18 miesięcy.
23-letnia kobieta żyje z zasiłku, więc 51 tys.
euro to dla niej była fortuna. Po otrzymaniu
niespodziewanego przelewu poszła na zakupy.
Kupiła masę odzieży i obuwia dla siebie
oraz dwójki dzieci, do tego przez kolejne dwa
tygodnie razem ze znajomymi jadała wyłącznie
w restauracjach.
Potrafiła wydać 3844 euro na dwie kryształowe wazy oraz kryształową lampę w kształcie
grzyba.

Bank nie poznał się na jej guście i nakazał
zwrot pieniędzy. Gdy okazało się, że panna
McDonnell wszystko roztrwoniła, oskarżył ją
o defraudację.
Przed sądem kobieta stwierdziła, że nie ma
sobie nic do zarzucenia. – Zrobiłam dokładnie
to co każdy zrobiłby na moim miejscu – przekonywała.
Irlandka, która jest samotną matką żyjącą
z pomocy socjalnej, oświadczyła, że nie jest
w stanie oddać całości pieniędzy omyłkowo
przelanych przez bank.
Przyznała, że otrzymuje 250 euro tygodniowo i z tej kwoty może odkładać jedynie po 15
euro. Sąd orzekł, że przez kolejne półtora roku
ma taką kwotę zwracać bankowi.
Sprawę opisał „Irish Mirror”.
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KRÓTKO

Polak uznany winnym zamordowania swojej dziewczyny
34-letni Paweł Sroka został uznany za winnego
zamordowania swojej dziewczyny.
29-letnia Joanna zmarła od ciosów nożem
w twarz, pierś i dłonie – Onet.pl przytacza artykuł z „Evening Standard”.
Polak dostał ataku szału po tym, gdy kobieta
oznajmiła, że chce z nim zerwać.
Do morderstwa doszło 23 marca 2016 roku
w mieszkaniu, które para wynajmowała w londyńskiej gminie Croydon. Sroka zadał kobiecie
sześć ciosów nożem, a potem uciekł, zostawiając ją wykrwawiającą się na śmierć.

Tuż przed godziną 21 zadzwonił po pogotowie i powiedział, że jego dziewczyna została
zaatakowana nożem.
W czasie śledztwa mężczyzna nie chciał
udzielać odpowiedzi na pytania, został jednak
oskarżony o morderstwo.
Sroka tłumaczył później, że działał w samoobronie. Twierdził, że to kobieta pierwsza zaatakowała go nożem.
Okazało się, że przed opuszczeniem domu
po ataku, zadał rany nożem też sobie, aby
uwiarygodnić tę tezę.

Polka zaatakowana przez grupę nastolatek
Policja w Birmingham prowadzi dochodzenie
w sprawie ataku na 56-letnią Polkę, która „naraziła się” swoim słabym angielskim grupce nastoletnich uczennic z
Perry Beeches II School. Wydarzenie opisał
BirminghamMail.co.uk
Do zdarzenia doszło w centrum Birmingham. Danuta Podwysocka szła tamtędy ze swo-
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imi wnuczkami i poprosiła grupkę uczennic, by
ją przepuściły.
Nastolatki wyśmiały jej angielski, a następnie zaczęły wyzywać i pchnęły kobietę tak, że
upadła.
O incydencie poinformowana została policja
oraz szkoła, do której uczęszczają nastolatki –
Perry Beeches II.
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Zakaz handlu alkoholem w Wielki Piątek
zostanie zniesiony za rok
Irlandzki rząd chce znieść zakaz handlu alkoholem. Ale dojdzie do tego nie wcześniej niż w 2018
roku. Zakaz liczy już 90 lat. Zmiany mają dotyczyć głównie pubów. Ustawa będzie też jednak
obejmować także sklepy, chociaż nie wszystkie.

Zakaz sprzedaży alkoholu w Wielki Piątek
obowiązuje od 1927 roku. Dotyczy tak lokali,
jak i sklepów.
Właściciele pubów od lat domagają się
zmiany przestarzałego, ich zdaniem, prawa.

PRZEWROTKĄ

Palenie wzbronione
MACIEJ WEBER

P

 lenie albo zdrowie – wybór należy
a
do ciebie”, takie napisy można przeczytać na opakowaniach papierosów. Już niedługo wybór nie będzie
należeć do nas. 21 maja Wielka Brytania zmienia przepisy. A do zmian
szykuje się również Irlandia

Zmiany mają dotyczyć wielu spraw, w tym
przede wszystkim doprowadzić do ujednolicenia opakowań. Znawcy przewidują – a znawcy
przecież są wszędzie – że palenie w związku
z tym rzuci blisko 300 tysięcy obywateli Wielkiej Brytanii. Jeżeli w ślad za zrzeszonymi Brytyjczykami ruszą też mieszkańcy Irlandii, to
będzie pół miliona mniej aktywnych palaczy.
A ilu będzie mniej biernych? To już doprawdy
trudno policzyć.
Trudno domyślić się także, dlaczego wprowadzenie jednolitego koloru paczek, czcionki tego
co na nich jest napisane i kształtu opakowań
miałoby wpłynąć na decyzję palaczy. Tak samo
jak ujednolicenie ostrzeżeń informujących,
że palenie może doprowadzić do poważnych
chorób, a w efekcie nawet do śmierci. Przecież
wszyscy wiedzą, że palenie jest szkodliwe dla
zdrowia. I ci, którzy palili to nadal palą. Chociaż
istotne ma być podobno, że napis informujący
o szkodliwości palenia pokryje aż 65 procent
tak przedniej, jak tylnej ścianki opakowania.
Teraz te napisy są nieco bardziej wstydliwe.
Chociaż i tak je widać. Ale skoro tak twierdzą
fachowcy, to widocznie tak będzie. Deliberował
nad tym zespół naukowców z Londynu oraz
Oxfordu. W badaniach opierali się na raporcie
rządu australijskiego. Tam to przyniosło skutek
zbliżony do tutaj przewidywanego.
Właśnie na Antypodach prekursorsko wprowadzono ujednolicenie opakowań. Jeżeli eksperyment przyniesie skutek w Zjednoczonym
Królestwie to tym tropem (choć nie wiadomo,
kiedy by to było) ruszy także Irlandia. Później
natomiast Francja, Norwegia, Słowenia, Węgry.
Jakoś chwilowo nie słychać, by w tym towarzystwie znalazła się również Polska (tutaj to najpewniej nie przejdzie, my nie lubimy utrudniających życie odgórnych poleceń i wprowadzania
szablonów). Nawet jeżeli nie, to brytyjski rząd
i tak pójdzie za ciosem. W roku 2020 chce zakazać sprzedaży papierosów mentolowych. To akurat mniej istotna decyzja. Ale także przesądzona.
Kiedyś zdawało się, że pub, gdzie zimne
piwko spowite jest kłębami dymu to krajobraz

wymarzony dla tych, którzy nie przywiązują
wagi do zdrowego klimatu. „Sorry, taki mamy
klimat” to powiedzenie popularne w kraju nad
Wisłą, a jednak gdy siedem lat temu wprowadzono zakaz palenia w miejscach publicznych
i knajpach, przyszło z tym się pogodzić. Nawet
pamiętając o tym w jak sprytny sposób właściciele lokali omijali bezduszne według nich
prawo. Przez lata czas zaleczył rany palaczy i teraz nie ma już o czym gadać. Irlandzki piwosz
w przybytku, w którym trudno przedrzeć się
przez ścianę dymu, gdzie przysłowiową siekierę
można zawiesić, to archetyp mieszkańca Zielonej Wyspy. I mimo, że ten obraz nadal kojarzy
się z Irlandczykiem, to przecież zakaz trwa już
od 2004 roku.
W Irlandii jest ponad 10 tysięcy pubów, a paliło prawie 30 procent ludności (pewnie odnotowano by nawet więcej, gdyby do oficjalnych
danych dołączyć te mniej oficjalne dotyczące
nieletnich). Właściciele pubów próbowali zaskarżać ustawę obawiając się plajty. Jednak
musieli przyjąć warunki i w tej rzeczywistości
też funkcjonują. Z kolei – o czym teraz nikt już
nie pamięta – to właśnie Irlandia miała być
drugim krajem, gdzie wprowadza się jednakowe opakowania, już w roku 2013. Pisały o tym
media, przekonywało irlandzkie ministerstwo

zdrowia. Nazwa producenta na paczkach miała być minimalnej wielkości, dużą część miały
stanowić ostrzeżenia przed zgubnym wpływem
palenia na stan zdrowia, często w bardzo sugestywnej formie graficznej. Jednak wtedy ta
innowacja nie przeszła, mocno przeciwstawiały
się koncerny tytoniowe dowodząc, że jednolite
opakowania wydłużą zakupy, co z kolei odbije
się wielotysięcznymi stratami dla sklepów. Teraz już pewnie się stanie i chociaż nadal trudno
sobie wyobrazić, żeby radykalnie zmniejszyło
to liczbę palaczy, to oponować trudno. Palenie
jest przecież szkodliwe, z tym nie można się kłócić. W końcu w tym 2004 za wprowadzeniem
zakazów głosowali w Irlandii nawet zatwardziali palacze (przynajmniej spora ich liczba).
Oprócz tych zmian Unia chce zakazać produkcji papierosów mentolowych i cienkich,
typu slim. To niekorzystne zwłaszcza dla Polaków, wiodących ich konsumentów i producentów. To oznacza straty, wzrost bezrobocia,
a przede wszystkim przemyt. W tym zawsze
byliśmy mocni. A więc, nie ma tego dobrego co
by na złe nie wyszło. Dobrymi chęciami wiadomo co jest wybrukowane. Szlachetne pomysły
sprowadzą część z nas na złą drogę.
Nie ma jednak co generalizować. Mój przyjaciel, składając okolicznościowe życzenia,
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ma zwyczaj mawiać: „samych przyjemności”.
Nie ma co ukrywać, że palenie do takich należy. Kto chce się truć, niech się truje. Jedni
są stworzeni do tego, by myśleć o sprawach
wielkich i nimi się zajmować, a innych interesuje, by dobrze się bawić i co najwyżej umrzeć
młodo. Każdy ma własną perspektywę, dla
każdego istotne jest co innego, każdemu co
innemu się zdaje.
Jest taka scena w filmie „Wojna Charliego
Wilsona” w reżyserii Mike’a Nicholsa. Rozmawiają Tom Hanks i Julia Roberts, a więc
postacie co najmniej rozpoznawalne. On jest
senatorem playboyem, pozostają w tzw. relacji intymnej. Ona z jakichś powodów wciąga
go w sprawy związane z wojną w Afganistanie
i pomocą dla bojowników przeciwko okupującym kraj Sowietom. On zgadza się na jej propozycje, ale ponieważ jest lekkoduchem ma
w głowie inne sprawy niż polityka. Niedługo po
zbliżeniu wypoczywa w wannie, ona rozmawia
z nim w pozycji stojącej. W końcu opuszcza łazienkę mówiąc coś w jej przekonaniu ważnego.
On mówi zrezygnowany: – Czyli nie będzie drugiego razu? – bardziej stwierdza niż pyta.
– Ktoś tutaj nie umie liczyć – stwierdza z kolei Julia.
Na to Tom: – Myślałem o sobie.
!
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Polacy zdecydowanie największą mniejszością w Irlandii
Według badania Census 2016 Polacy stanowią
największą mniejszość narodową w Irlandii.
Jest nas dokładnie 122 515
Polaków jest nawet więcej niż obywateli
sąsiedniej Wielkiej Brytanii. Naliczono ich 103
313.

Trzecie miejsce, już z ogromną stratą, zajmują Rumuni – ok. 30 tys. Liczba Polaków, porównując z pierwszym badaniem z 2011 roku, pozostaje na mniej więcej tym samym poziomie.
Liczba Brytyjczyków tymczasem wyraźnie
zmalała.

Atak na Polaków w Irlandii
Północnej
W niewielkim Antrim w Irlandii Północnej
w okno domu zamieszkiwanego przez polską
rodzinę trafiła cegła. Wpadła do dziecięcego
łóżeczka
Do tragedii zabrakło niewiele. Cegła przebiła ąż dwie szyby. Do zajścia doszło w nocy. –
Roczne dziecko w tym czasie nie znajdowało się
w kojcu, ponieważ było chore i rodzice podjęli
decyzję, że będzie spać z nimi – poinformował
sierżant John Hamilton.
Policja w Irlandii Płn. zakwalifikowała ten
atak jako rasistowski.
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Policja może sprawdzać kierowców
na obecność narkotyków
Garda może już kontrolować kierowców na
obecność narkotyków. Testy pozwolą wykryć
m.in. konopie, kokainę, opiaty i benzodiazepiny.
Na posterunkach znajdzie się 80 urządzeń,
a do użytku trafi 50 testów. Z czasem ich liczba
wzrośnie do 150.
Urządzenie w czasie maksymalnie 10 minut
przetworzy próbkę śliny pobraną od kierowcy

i wskaże, czy znalazł się pod wpływem niedozwolonych substancji.
Możliwa będzie utrata prawa jazdy nawet
na cztery lata.
Irlandzka policja sprawdzać będzie głównie
młodych kierowców.
Próbka śliny nie będzie ostatecznym dowodem, lecz wstępnym testem przed pobraniem
próbki krwi lub moczu.

KRÓTKO

Cruinniu na Casca,
czyli dzień kultury w poniedziałek wielkanocny
Wielkanocny poniedziałek w Irlandii został zdominowany przez kulturę, a konkretnie ogólnokrajową imprezę „Cruinniu na Casca”.
Celem jest stworzenie nowego krajowego
dnia kultury i kreatywności
Kulturalne spotkanie wielkanocne obejmowało imprezy kulturalne różnego typu.
Każdy region pokazywał to, co jest dla niego
odrębnego.

Zaprezentowały się zespoły muzyczne, grupy
teatralne, przeprowadzano warsztaty plastyczne, odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi.
Każdy z regionów zaprezentował też specjały kuchni. To samo dotyczy mniejszości narodowych, swoje wyroby pokazywali także Polacy.
Przede wszystkim w Galway.
Szeroką relację z wydarzenia przeprowadzała telewizja RTE.

Premier May chce przedterminowych wyborów
Brytyjska premier Theresa May poinformowała o woli rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych i przeprowadzenia ich
8 czerwca. Poparcie dla wniosku, który trafi
w środę do Izby Gmin, zapowiedziały dwa ugrupowania opozycyjne, Partia Pracy i Liberalni
Demokraci
Przemawiając na Downing Street po pierwszym posiedzeniu rządu po Świętach Wielkanocnych, premier May podkreśliła, że zdecydowała
się na złożenie wniosku o przedterminowe wy-
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bory ze względu na polityczny sprzeciw wobec
planowanego wyjścia kraju z Unii Europejskiej.
Aby wniosek o rozpisanie wyborów został
przyjęty przez Izbę Gmin niezbędną większością
2/3 głosów, partia rządząca (330 mandatów)
potrzebuje poparcia co najmniej 104 posłów
opozycji.
Dwie partie opozycyjne, które łącznie mają
238 deputowanych – Partia Pracy i Liberalni
Demokraci – zapowiedziały zgodnie, że poprą
starania rządu.
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Język polski do 2021 roku w irlandzkich szkołach
Irlandzki minister edukacji Richard Burton zapowiedział, że do 2021 roku wszyscy uczniowie
w ramach programu „Junior Cert” otrzymają możliwość nauki któregoś z języków obcych. Do szkół
zostanie wprowadzona nauka języka polskiego, ale
także litewskiego, portugalskiego oraz chińskiego.
Wejście w życie nowego programu minister
ogłosił w środę. „Junior Cert” ma podnieść licz-

W Cork
powstanie
najwyższy
budynek
w Irlandii
W Cork powstanie drapacz chmur na 40 pięter. Będzie to najwyższy
budynek w Irlandii. Najwyższy do tej pory też
znajduje się w Cork. Ma
jednak tylko 17 pięter.
Budynek postawi firma prowadzona przez
dwóch braci O'Sullivan
pochodzenia irlandzkiego mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
Budowa
rozpocznie się po otrzymaniu
wszystkich pozwoleń,
a więc najpewniej nie
wcześniej niż w przyszłym roku. Powstanie
w dokach Cork.
Oprócz biurowca będzie też pełnić funkcję
hotelu. Władze portu
potwierdziły już sprzedaż
trzyhektarowej
działki.

bę uczniów władających językiem obcym przynajmniej o 10 procent.
W irlandzkich szkołach na razie najbardziej
popularnym językiem jest francuskim, ale to
może się zmienić.
Tym, bardziej, że jak wskazują badania zdecydowanie największą mniejszością w tym kraju są Polacy.

DNI PORADNICTWA

w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków
pracujących lub mieszkających w Irlandii

CORK
DUBLIN

20 maja 2017
21 maja 2017

Specjaliści ZUS omówią:
polskie świadczenia z ubezpieczenia społecznego:
– emerytury
– renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne
– zasiłki z tytułu choroby i macierzyństwa
nowe sposoby komunikacji z ZUS (internet, e-mail, Skype, Centrum Obsługi Telefonicznej – COT), w tym:
– zasady dostępu do indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
przez internet (www.zus.pl), które umożliwia zdalny kontakt z ZUS w indywidualnych sprawach

Specjalista NFZ omówi:

zasady korzystania z opieki medycznej w państwach członkowskich UE

W trakcie spotkań można będzie także:
uzyskać porady w indywidualnych sprawach
założyć i potwierdzić prol na Platformie Usług Elektronicznych (PUE);
osoby zainteresowane proszone są o zabranie na spotkanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość (dowodu osobistego, paszportu)

Terminy i miejsca spotkań:
�� maja (sobota), godz. ��.�� – Cork
Centrum „Together – Razem”
Unit 2A Kilnap Business Park
Old Mallow Road, Cork City
www.together-razem.org
�� maja (niedziela), godz. ��.�� – Dublin
Kościół św. Audoena, St. Audoen Church, sala św. Anny
�� High Street, Dublin �
www.kosciol-dublin.pl
Przewidywany czas spotkań to 3‒4 godziny
Porady udzielane są BEZPŁATNIE
Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu ze specjalistami ZUS i NFZ
o zgłoszenia mailowe na adres: dublin.polonia@msz.gov.pl lub na numer telefonu Wydziału
Konsularnego: +353 1 871 80 20 w godz. od 14.30–16.30.

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Dublinie

KRÓTKO

Zmarł Witold Pyrkosz
22 kwietnia w wieku 90 lat zmarł Witold Pyrkosz.
Witold Pyrkosz urodził się 24 grudnia 1926
roku. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie. Zagrał m.in. w „Mecie”,
„Vabanku”, Vabanku II „Janosiku”, „Alternatywach 4”, czy serialu „Czterej pancerni i pies”.
Był współtwórcą i reżyserem kabaretu
„Dreptak”. Od 2000 roku grał Lucjana Mostowiaka w serialu „M jak miłość”.
Zagrał też wiele ról teatralnych, w tym
Cześnika w „Zemście” i Łatki w „Dożywociu”
Aleksandra Fredry, George'a w „Myszach i lu-

Dzień św. Patryka będzie wolny od pracy?
dziach” Johna Steinbecka czy Kalafa w „Księżniczce Turandot” Carla Gozziego.
Laureat wielu wyróżnień. Otrzymał między
innymi Super Wiktora, Telekamerę w kategorii
Najlepszy Aktor w 2005 roku i Nagrodę Specjalną
„Złote Spinki” w plebiscycie Telekamery 2007.
Odznaczono go Złotym Krzyż Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
W 2014 roku aktor odebrał Nagrodę Specjalną Prezesa Telewizji Polskiej oraz Nagrodę Honorową – statuetkę Jańcia Wodnika na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej Prowincjonalia.

Partia Pracy deklaruje, że w przypadku wygrania wyborów ugrupowanie ogłosi wolnymi
od pracy dni patronów wchodzących w skład
Wielkiej Brytanii – Anglii, Irlandii, Szkocji i
Walii. Nie wiadomo, co wówczas zrobiłyby
władze „naszej” Irlandii. Gdyby jednak dzień
świętego Patryka był wolny w Irlandii Północnej, to nie wypadałoby zadecydować inaczej.
Według zapowiedzi Labour Party obowiązek

pracy zostałby zniesiony: 1 marca (dzień Św.
Dawida, patrona Walii), 17 marca (dzień św.
Patryka, patrona Irlandii), 23 kwietnia (dzień
św. Jerzego, patrona Anglii) i 30 listopada
(dzień św. Andrzeja, patrona Szkocji).
Termin publikacji deklaracji nie był przypadkowy. W niedzielę mieszkańcy Wielkiej Brytanii obchodzili dzień św. Jerzego, od 1348 roku
uznawanego za patrona Anglii.

Monika Matracka skazana na 6 lat
Najgorsi kierowcy z Dublina, Cork na trzecim miejscu
Według badania przeprowadzonego przez
The Automobile Association, agencję ubezpieczeniową z Dublina, za najgorszych kierowców
w Irlandii uznano właśnie tych ze stolicy.
Ankieta została przeprowadzona wśród użytkowników dróg.
Aż 47 procent odpytanych za kierowców
o najgorszych manierach uznało prowadzących
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z Dublina. Drugie miejsce zajęli kierowcy z Donegal – 19 proc.
Ostatnie miejsce „na podium” zajęli kierowcy z Cork, ale już ze znacznie niższym wynikiem,
bo tylko niewiele ponad 5 proc.
Za najlepszych uznano jeżdżących po regionach gdzie aut jest najmniej – mieszkańców
hrabstw Leitrim oraz Sligo.
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Irlandzki sąd skazał we wtorek Monikę Matracką na sześć lat pozbawienia wolności za zabicie
partnera. To niska kara za zabójstwo, ale wzięto pod uwagę okoliczności łagodzące.
Do tragicznego zdarzenia doszło 30 grudnia
2015 roku. Monika Matracka od dłuższego czasu mieszkała w irlandzkim Limerick z Michałem
Rejnerem.
Jedną z licznych kłótni zakończył śmiertelny
cios nożem.
Matracka następnie ukryła ciało partnera
w ogródku. Poźniej towarzyszyła jego znajo-

mym w poszukiwaniach. Udawała nieświadomą przez tydzień.
Kiedy jednak odnaleziono ciało Rejnera przyznała się do winy. Ciało było przykryte folią,
dwiema paletami i workiem z torfem.
Sędzia Justice Butler początkowo skazał
Polkę na osiem lat pozbawienia wolności, ale
z uwagi na fakt, że wcześniej nie miała problemów z prawem zredukował karę o dwa lata.
Dopuścił także możność odbywania przez nią
kary w Polsce. Czas wyroku liczy się od momentu
aresztowania, czyli od 8 stycznia 2016 roku.

KRÓTKO

Szczyt UE-27 przyjął wytyczne dotyczące Brexitu
Szczyt 27 państw Unii Europejskiej w Brukseli
zdecydował, jak po Brexicie mają być rozwiązane sprawy dotyczące gwarancji obywateli,
rozliczenia zobowiązań Wielkiej Brytanii oraz
granicy między Irlandią i Irlandią Północną.
Donald Tusk i Jean-Claude Juncker wskazywali na wspólnej konferencji prasowej, że
jednomyślne wsparcie ze strony państw członkowskich i instytucji unijnych przełoży się na
silny mandat polityczny do rozmów z Brytyjczykami.
Pierwszym priorytetem w negocjacjach
mają być prawa obywateli krajów UE mieszkających na Wyspach i Brytyjczyków na kontynencie.
„Rozmawiamy o 4,5 mln ludzi. (...) W ciągu
ostatnich tygodni słyszeliśmy wielokrotnie od
naszych brytyjskich przyjaciół, również podczas
mojej wizyty w Londynie, że są gotowi na porozumienie w tej sprawie szybko.

Ale chciałbym powiedzieć bardzo jasno, że
potrzebujemy prawdziwych gwarancji dla naszych obywateli – zaznaczył Tusk.
Komisja Europejska przygotowała listę praw
i przywilejów, które muszą być zagwarantowane.
Przewodniczący Komisji Europejskiej wykluczał prowadzenie równoległych negocjacji dotyczących warunków „rozwodu” i przyszłych
relacji unijno-brytyjskich. „Najpierw będziemy
musieli rozwiązać problemy wynikające z wyjścia Wielkiej Brytanii z UE – przypomniał.
Po przyjęciu wytycznych politycznych przez
szefów państw i rządów teraz Komisja Europejska 3 maja przedstawi propozycje mandatu negocjacyjnego.
Ma on zostać przyjęty przez unijnych ministrów ds. europejskich 22 maja. Same negocjacje mają ruszyć dopiero po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, które obędą się 8
czerwca.

W irlandzkim kościele brakuje księży
„Evening Echo” zwraca uwagę na głęboki kryzys w irlandzkim kościele katolickim. W Limerick niedawno w żadnym z kościołów nie było
komu odprawić mszy.
Po raz pierwszy od 188 lat.
Na alarm biją sami duchowni. W mediach
wypowiedział się Charlie Kiely, dyrektor rozwoju parafialnego w Cork.

Większość duchownych w irlandzkich kościołach ma ponad 60 lat. Niedługo może
w ogóle zabraknąć zdolnych do odprawiania
mszy i wiernym będzie musiała wystarczyć publiczna modlitwa. W przeszłości irlandzcy księża szerzyli wiarę na świecie.
Teraz, coraz częściej, do Irlandii przyjeżdżają
duchowni z zagranicy.

Irlandia złagodzi prawo
antyaborcyjne?
Pod wpływem kampanii społecznych i niedawnego strajku kobiet sędzina irlandzkiego sądu
najwyższego Mary Laffoy powołała specjalną
komisję złożoną z 99 losowo wybranych obywateli. 22 kwietnia komisja opowiedziała się za
liberalizacją prawa w kwestii aborcji.
Dzięki kampanii społecznej She is #Notacriminal
(ona nie jest przestępcą), wspieranej przez Amnesty
International, irlandzka opinia publiczna od roku
jest informowana o społecznych, rodzinnych i psychologicznych kosztach surowego prawa.
W ubiegłym roku dokonano mniej niż 30 legalnych zabiegów usuwania ciąży, podczas gdy
4 tys. kobiet podało irlandzkie adresy w klinikach aborcyjnych w Anglii, gdzie prawo jest dla
nich bardziej łaskawe.
Dyskusja w mediach oraz udział Irlandek w Międzynarodowym Strajku Kobiet 8 marca przyczyniły
się do powołania komisji obywatelskiej.
Jak podaje „Irish Times”, przyjrzy się ona możliwym wyjątkom od zakazu aborcji – od ciąży w wyniku gwałtu lub zagrażającej zdrowiu psychicznemu matki, po chore i uszkodzone płody. Pod
dyskusję zostanie też poddany wariant zniesienia
wszystkich ograniczeń w dostępie do aborcji.
Swoją rekomendację komisja przedstawi
w najbliższy weekend. Sędzina Laffoy zapowiada, że kolejnym krokiem na drodze do zmiany
konstytucji będzie referendum.
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KĄCIK KULINARNY

Sezon grillowy czas zacząć!
Każdy z nas wie, jak dużo przyjemności może sprawić towarzyskie spotkanie przy grillu. Jest to rozrywka, na jaką decydują się ludzie w każdym wieku. Potrawy, jakie smażymy na grillu mogą być jak
najbardziej różnorodne. Poczynając od najpowszechniejszych – grillujemy kiełbaski, kaszankę, kurczaka, warzywa. Bardzo znanym i lubianym mięsem na grilla jest karczek – przy nim niezwykle ważne
jest, ażeby był dobrze usmażony i pikantnie doprawiony.

Karczek z grilla
SKŁADNIKI:
1,2 – 1,5 kg karczku

•
MARYNATA:
0,5 szklanki oliwy lub olej• 5 ząbków
•
czosnku• 1 duża cebula• 2 liście laurowe• 1 łyżeczka soli• 1 łyżeczka pieprzu
ziołowego• 1 łyżka dowolnej przyprawy
grillowej• 1 łyżeczka ziół prowansalskich• 1 łyżeczka suszonego majeranku• 1 łyżka słodkiej papryki• 1 łyżeczka
musztardy•
2

tyzując mięso. Wszystkie składniki marynaty łączymy w misce i dokładnie mieszamy,
dodajemy mięso i odstawiamy do lodówki
na co najmniej 24 godziny. Najlepiej mięso
przygotować rano, jeśli grilla planujemy
zrobić na drugi dzień wieczorem.
Tak zamarynowane mięso układamy na
mocno rozgrzanym ruszcie, wystarczy opiekać je po dwie minutki z każdej strony (po
to cienko je kroimy i dodatkowo rozbijamy).
Podajemy z lekką sałatką i pieczywem.

łyżki ketchupu

Sposób
przygotowania
Mięso kroimy w
cienkie plasterki i
rozbijamy delikatnie. Czosnek przepuszczamy przez
praskę. Podobnie
cebulę. Aby cebulę przepuścić przez
praskę, trzeba ją
drobno posiekać
i po kawałeczku
zgniatać. Cebula
puści wtedy sporo
soku lepiej aroma-

SKŁADNIKI
1 pojedyncza pierś kurczaka
1 ząbek czosnku
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
1/2 czerwonej świeżej papryki
1/2 ananasa
oliwa, cząstki cytryny lub limonki
sól, pieprz
1 łyżeczka suszonego oregano
1/2 łyżeczki mielonej kolendry
1/3 łyżeczki kurkumy
1/3 łyżeczki tymianku
1/3 łyżeczki chili w proszku
1/2 łyżeczki wędzonej papryki (lub słodkiej)

••
••
••
••
••
••
•

doprawić solą. Odstawić na pół godziny,
w międzyczasie szaszłyki 2-3 razy obrócić.
Dobrze rozgrzać patelnię, ułożyć szaszłyki
i grillować w sumie przez ok. 10 minut,
w międzyczasie obracając. Podawać z cząst
ką cytryny lub limonki.

PRZYGOTOWANIE
Piersi kurczaka pokroić w niedużą kostkę
(ok. 1 cm), włożyć do miski, doprawić
startym czosnkiem, natką pietruszki oraz
wszystkimi przyprawami, dodać łyżkę oliwy
i wymieszać.
Ananasa pokroić na plastry, obkroić skórę,
wyciąć środek, miąższ pokroić w kosteczkę
takiej samej wielkości jak kurczak. Podobnie pokroić paprykę.
Składniki nadziewać na patyczki i układać
na tacce, następnie skropić łyżką oliwy,

Sałatka
z pomidorami i fetą
Składniki:
1/2 opakowania miksu sałat
1/2 opakowania rukoli
100 g sera feta
1 papryczka chili
200 g pomidorków koktajlowych
30 g orzeszków pinii
winegret: 4 łyżki oliwy extra
virgin, 1 łyżka syropu klonowego, 1 łyżka soku z cytryny, sól i
pieprz

••
••
•
••

PRZYGOTOWANIE
Sałatę wyłożyć na 2 talerze, posypać rukolą, pokrojoną w kosteczkę lub pokruszoną fetą oraz
pokrojoną ukośnie na plasterki
papryczką chili.
Pomidorki przekroić na połówki
lub ćwiartki i ułożyć na sałatce.
Dodać orzeszki pinii zrumienione
na suchej patelni. Polać winegretem.
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Szaszłyki z kurczakiem,
ananasem i papryką
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Sos ziołowy
Składniki:
Jogurt typu greckiego naturalny
majonez 3 łyżki
koperek świeży ½ pęczka
natka pietruszki ½ pęczka
bazylia świeża ½ pęczka
zioła prowansalskie 1 łyżeczka
czosnek 1 ząbek
sól, pieprz ziołowy do smaku

••
••
••
••

PRZYGOTOWANIE
Sałatę wyłożyć na 2 talerze, posypać rukolą, pokrojoną w kosteczkę lub pokruszoną
fetą oraz pokrojoną ukośnie na plasterki
papryczką chili.
Pomidorki przekroić na połówki lub ćwiartki i ułożyć na sałatce. Dodać orzeszki pinii
zrumienione na suchej patelni. Polać winegretem.

PRZYBORNIK

Irlandzki
paszport dla dziecka
D

z ieci nie są już wpisywane do paszportów swoich rodziców, aby uczynić
podróżowanie za granicę bezpieczniejszym dla dzieci.

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w Irlandii, warto wyrobić mu irlandzki paszport.
Dokumenty, które należy złożyć:
Formularz APS 1E – jest dostępny na posterunku
Gardy, Poczcie oraz w Urzędzie Paszportowym.
4 zdjęcia paszportowe (2 poświadczone
przez świadka).
Zupełny akt urodzenia dziecka. Dokument
jest wymagany dla wszystkich wnioskujących poniżej 18. roku życia, nawet w przypadku ubiegania się o kolejny paszport.
Poprzedni paszport, jeśli dziecko taki posiada.

•
•
•

W przypadku dzieci urodzonych w Irlandii
w dniu lub po 1 stycznia 2005, których
jedno z rodziców jest obywatelem Irlandii
do wniosku paszportowego należy załączyć
następujące dokumenty:
Zupełny akt urodzenia dziecka.
Zupełny akt urodzenia lub irlandzki paszport
rodzica wydany przed urodzeniem dziecka.

••

W przypadku dzieci urodzonych w Irlandii
w dniu lub po 1 stycznia 2005, których
rodzic jest obywatelem UE/EOG/Szwajcarii
do wniosku paszportowego należy załączyć
następujące dokumenty:
Oryginał zupełnego aktu urodzenia dziecka
Paszport lub dowód osobisty rodzica, który
powinien wypełnić Formularz Deklaracji A.
Dowód zamieszkania rodzica w Irlandii przez
trzy lata z czterech lat przed datą urodzenia
dziecka.
Dokumenty podatkowe tego rodzica, w tym
zaświadczenia P60, P45 oraz P35L.
Dokumenty potwierdzające odbiór jakiegokolwiek rodzaju zasiłku socjalnego lub zaświadczenie z Ministerstwa Opieki Społecznej (Department of Social Protection)
Formularz Deklaracji A. Formularz musi być
podpisany przez świadka np. prawnika czy
naszego lekarza rodzinnego.
Dodatkowo można złożyć oryginały innych
dokumentów dotyczące okresów zamieszkania,
dla których rodzic nie posiada powyższych dokumentów.
Mogą to być odcinki pensji, rachunki za media, formalna umowa najmu, książeczka opłat

za mieszkanie lub wyciągi z banku potwierdzające zawieranie transakcji lokalnie.
Wymogi dotyczące zdjęć
Zdjęcia złej jakości to główny powód odrzucania wniosków paszportowych.
Do wniosku należy załączyć 4 identyczne zdjęcia, zrobione najdalej 6 miesięcy wcześniej.
Zdjęcia powinny spełniać wymogi dotyczące
zdjęć paszportowych.
Świadek poświadczający wniosek jest zobowiązany zapisać numer formularza na
odwrocie dwóch zdjęć, jak również złożyć
podpis oraz pieczęć.
Osoby, które nie zadbają o to, aby świadek
złożył na odwrocie dwóch zdjęć swój podpis
oraz pieczątkę, a także wpisał numer formularza, będą musiały ponownie złożyć wniosek oraz zdjęcia.

•
•
•
•

Rozmiar

Świadkiem poświadczającym zgodę może być:
Funkcjonariusz policji
Członek duchowieństwa
Lekarz medycyny
Prawnik
Członek kadry kierowniczej banku lub jego
zastępca
Wybrany w wyborach urzędnik państwowy
Sędzia pokoju
Dyrektor/wicedyrektor szkoły
Księgowy – w Polsce główny księgowy

••
••
•
••
••

Jeśli nie istnieje możliwość uzyskania zgody
od jednego z rodziców w przypadku gdy:
Rodzice są lub byli małżeństwem
Jeśli jeden z rodziców nie chce wyrazić zgody na paszport dziecka lub jest niedostępny,
wymagany będzie nakaz sądowy zwalniający z konieczności uzyskania zgody tego rodzica, aby wniosek o paszport dla dziecka
mógł być dalej przetworzony.

•

powinny pokazywać w zbliżeniu
• Zdjęcia
twarz oraz górną część ramion, tak aby
Rodzice są małżeństwem, ale jedno
twarz zajmowała pomiędzy 70% a 80% kadru
z rodziców zmarło
minimalne: 35mm x 45mm
Żyjący rodzic powinien wypełnić i podpisać
•• Wymiary
•
odpowiednią część sekcji 7 w obecności
Wymiary maksymalne: 38mm x 50mm
Niemowlęta
Niemowlęta oraz bardzo małe dzieci, które
nie potrafią utrzymać pozycji pionowej powinny być fotografowane w pozycji leżącej,
na gładkim, białym podłożu.
Na zdjęciu nie może widnieć nikt inny, dlatego należy zwrócić uwagę, aby dłonie lub
ręce osoby trzymającej dziecko nie były widoczne.

odpowiedniego świadka. Dodatkowo należy złożyć oryginał aktu zgonu zmarłego
rodzica wraz z dokumentem poświadczającym, że dana osoba jest jedynym prawnym
opiekunem dziecka – Sole Guardian Affidavit (AFF1). Formularz musi być wypełniony
w obecności adwokata/radcy prawnego/notariusza, potwierdzającego, że żyjący rodzic
jest jedynym prawnym opiekunem dziecka.

•

••
•
•
•

•

•

•
•

Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
Dla osób poniżej 18 roku życia każdorazowo
wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych, o ile osoba ta nie jest w związku
małżeńskim. Opieki prawnej nie należy mylić
z codzienną opieką nad dzieckiem.
Rodzice/opiekunowie prawni muszą:
W obecności świadka wypełnić i podpisać
odpowiednią część sekcji 7.
Świadek musi:
Wypełnić, podpisać i złożyć pieczątkę w sekcji 7, podając numer służbowego telefonu
stacjonarnego – telefony komórkowe nie
będą uznawane.
Podpisać osobno każdą kolumnę, jeśli poświadcza podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych

•

W akcie urodzenia dziecka widnieje tylko
matka.
Matka dziecka musi wypełnić i podpisać
odpowiednią część sekcji 7 wniosku paszportowego, w obecności odpowiedniego
świadka.
Musi również wypełnić formularz AFF1
w obecności adwokata/ radcy prawnego/
notariusza, aby potwierdzić, że matka jest
jedynym prawnym opiekunem dziecka.

•
•

Rodzice nigdy nie byli małżeństwem, ale
oboje widnieją w akcie urodzenia dziecka
Oboje rodzice mogą wypełnić i podpisać odpowiednią część sekcji 7 w obedności odpowiedniego świadka.
Jeśli matka jest jedynym prawnym opiekunem dziecka, musi wypełnić formularz AFF1

•
•

w obecności adwokata/radcy prawnego/
notariusza.
Jeśli ojciec dziecka otrzymał w sądzie prawo
do opieki prawnej lub oboje rodzice wypełnili oficjalną deklarację, stwierdzającą, że
ojciec stał się współopiekunem, wymagana
jest zgoda ojca.
Więcej informacji na temat takiej oficjalnej
deklaracji udzieli adwokat/radca prawny/notariusz.

•

Poświadczenie wniosku przez świadka
Świadkiem potwierdzającym wniosek paszportowy dziecka może być osoba reprezentująca
jeden z poniższych zawodów, o ile ma pewność
co do tożsamości dziecka oraz uważa, że dziecko jest na załączonych do wniosku czterech
zdjęciach podobne do siebie.
Należy pamiętać o przedstawieniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Świadek może
również zażądać dalszych dowodów tożsamości
wedle swojego uznania.
Funkcjonariusz policji
Członek duchowieństwa
Lekarz medycyny
Prawnik
Członek kadry kierowniczej banku lub jego
zastępca
Wybrany w wyborach urzędnik państwowy
Sędzia pokoju
Dyrektor/wicedyrektor szkoły
Księgowy – w Polsce główny księgowy
Należy:
W obecności świadka podpisać sekcję 8 formularza. Wszystkie osoby w wieku siedmiu
lat i starsze mają obowiązek podpisać własny osobny formularz. Rodzic/opiekun prawny dziecka poniżej siódmego roku życia musi
na oczach świadka podpisać się w okienku
po prawej stronie w sekcji 8.
Świadek ma obowiązek:
Wypełnić sekcję 9 formularza, podając służbowy numer stacjonarny – numery telefonów komórkowych nie będą uznawane
Zapisać numer formularza z sekcji 9 na odwrocie dwóch z czterech zdjęć wnioskującego
Podpisać i postawić pieczęć na odwrocie
tych dwóch zdjęć, a także zapisać na nich
numer formularza.

••
••
•
••
••
•

•
•
•

Ważne...
Wniosek jest ważny przez sześć miesięcy od
daty podpisania prez świadka sekcji 9.
!
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CZYTELNIA
13 powodów
Autor: Asher Jay

„Istnieje 13 powodów
śmierci twojej koleżanki.
Ty jesteś jednym z nich”.
Clay Jensen wraca do
domu ze szkoły i przed
drzwiami znajduje dziwną paczkę.
W środku jest kilka
taśm magnetofonowych
nagranych przez Hannah, koleżankę z klasy,
która dwa tygodnie
wcześniej popełniła samobójstwo.
Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje trzynaście
powodów, dla których zdecydowała się odebrać
sobie życie.
Clay jest jednym z nich i jeśli wysłucha nagrania, dowie się dlaczego.
Chłopak przez całą noc kluczy po mieście,
a za przewodnika służy mu głos Hannah.
Staje się świadkiem jej bólu i osamotnienia,
a przy okazji poznaje prawdę o sobie i otaczających go ludziach, której nigdy nie chciał stawić
czoła.
Z przeraźliwą jasnością dociera do niego, że
nie da się cofnąć przeszłości, podobnie jak nie
da się powstrzymać przyszłości...
„13 powodów” to rewelacyjny debiut Jaya
Ashera, który snuje swoją opowieść z taką
szczerością i prostotą, że tragedia za nią ukryta,
wydaje się wstrząsająco prawdziwa.
Diabeł i tabliczka czekolady
Autor: Reszka
Paweł
Piotr
Zbiór reportaży o współczesnej Polsce – historii
nietypowych i nieoczywistych.
Paweł P. Reszka pisze
o Polsce niewidzialnej.
O dziewicy, która dała
się uwieść Jezusowi.
O totalnej blokadzie
seksu w Lublinie. O zawstydzonych Sprawiedliwych. O ukrytych

KINO
Dzieciak rządzi
(The Boss Baby)

Pewnego dnia w życiu
siedmioletniego Tima pojawia się młodszy braciszek.
Tim natychmiast zdaje
sobie sprawę, że ubrany
w garnitur, noszący teczkę i zachowujący się jak
rasowy biznesmen dzieciak jest zagrożeniem dla
jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym
domu.
Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą
pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku,
który może zmienić równowagę sił na świecie.
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dawcach organów. O diable na popołudniowej
lekcji.
O naprawianiu homo na hetero. Oto Polska
magiczna, choć bez fikcji.
„Na każdy reportaż Pawła P. Reszki czekam
jak na wydarzenie. I każdy jest dla mnie niespodzianką. Paweł ma zaskakujące tematy i świetnych bohaterów.
Ma też talent, ale nie tylko reporterski. Otóż
ma talent chirurga – jest chirurgiem mentalności.
W tej książce pokroił swoim skalpelem
Polskę i wyciągnął z jej wnętrza głupotę, nienawiść, mądrość i miłość. Przyjrzyjmy im się.
Czego jest więcej i dlaczego?”
Mariusz Szczygieł, reporter
Twoje zdrowie w twoich rękach
Autor: Saldmann Frederic
Kiedy Batman zakłada
na siebie swój słynny czarno-granatowy
kombinezon, pojawia
się w nim nadludzka
siła, która sprawia, że
staje się niewidzialny,
gotowy stawiać czoło
wszelkim
śmiertelnym niebezpieczeństwom. A gdybyśmy
tak, za jego przykładem, stali się superbohaterami naszego
zdrowia, odpornymi
na różnego rodzaju ataki, które mogą nas osłabić, a nawet zniszczyć?
Najwięksi fataliści powiedzą, że to wszystko science-fiction i że nie można nic poradzić,
kiedy choroba spada na nas jak grom z jasnego
nieba.
Albo że niektórzy mają słabsze geny niż
inni… A przecież nosimy w sobie tę możliwość.
Tyle że drzemie ukryta głęboko w nas.
Wystarczy wiedzieć, gdzie się znajduje, by
z niej korzystać.
Naszą zbroję tworzy w istocie imponująca
sieć: przez ciało człowieka przebiega 630 mięśni i ponad 70 tysięcy kilometrów włókien nerwowych.
Dysponujemy środkami pozwalającymi na
naprawę „dobrych” mięśni i „kluczowych” nerwów, które musimy obudzić i aktywować, by
cieszyć się dobrym zdrowiem.

Przekonuje się przy tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy brat. Rywale muszą
zapomnieć o dzielących ich różnicach, ocalić
rodziców, przywrócić porządek na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą, której nic nie
jest w stanie pokonać.
W starym, dobrym stylu
(Going in Style)
Trzej najlepsi kumple – Willie, Joe i Al decydują się przełamać stereotyp spokojnych
emerytów i po raz pierwszy
w życiu zejść ze ścieżki prawości, kiedy ich fundusz
emerytalny zostaje zlikwidowany. Aby samodzielnie
opłacać swoje rachunki i nie
stać się ciężarem dla najbliższych, trzej zdesperowani
przyjaciele stawiają wszystko na jedną kartę i postanawiają napaść na ten
sam bank, który pozbawił ich pieniędzy.
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Autor udziela rad, dzięki którym każdy będzie mógł przeciwstawić się wielu chorobom
i dbać o siebie jak należy. Chodzi tu o nowy sposób myślenia o medycynie.
Dzięki niemu będziemy wykorzystywać własne zasoby organizmu, by tworzyć i wzmacniać
odporność.
Nasze ciało i umysł, które bez przerwy pozostają w interakcji, to prawdziwe skarby. Musimy je poznać i codziennie pielęgnować.
Bezcenny
Autor: Miłoszewski Zygmunt
Zygmunt Miłoszewski
w powieści pt.”Bezcenny” przedstawia
niezwykłą
historię
odnalezienia jednego
z najcenniejszych obrazów zrabowanych
podczas II wojny światowej.
W 1945. Niemcy
przegrywają II wojnę
światową.
Generalny Gubernator Hans
Frank ukrywa najcenniejsze łupy, a wraz
z nimi bezcenny sekret, który po wojnie ma zapewnić mu nietykal-

ność. Niestety skarb ginie bez śladu w tajemniczych okolicznościach...
Rok później do Polski powracają niektóre
zrabowane dzieła sztuki. Brakuje „Portretu
Młodzieńca” Rafaela Santi, który od tej pory
pozostaje najcenniejszym zaginionym na świecie dziełem sztuki i symbolem grabieży dokonanych w czasie II wojny światowej.
W Muzeum Czartoryskich w Krakowie od ponad sześćdziesięciu lat na Rafaela czeka pusta
rama...
Czasy współczesne. Doktor Zofia Lorentz, historyk sztuki i urzędniczka Ministerstwa Spraw
Zagranicznych zostaje wezwana do kancelarii
premiera.
Sprawa jest pilna i ściśle tajna. Ktoś namierzył skradzione arcydzieło Rafaela. Sprawę
sprowadzenia go do Polski powierzono doktor
Lorentz.
Jak się okazuje, legalna droga nie wchodzi
w grę, więc Zofia tworzy zespół specjalistów
z różnych dziedzin, który ma ukraść bezcenny
eksponat...
Urzędniczka, cyniczny marszand, emerytowany oficer służb specjalnych i legendarna
złodziejka, specjalnie w tym celu wyciągnięta
z więzienia, wpadają na trop tajemnicy, która
najnowszą historię świata wywróci do góry nogami. Są ludzie, którzy zrobią wszystko, aby nie
ujrzała ona światła dziennego.

ROZRYWKA
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Baran



Pozwól sobie na odrobinę lenistwa. Przecież nie wszystko
musi być zarządzane przez Ciebie. Nie bądź samotnikiem,
nie oszczędzaj na wyjściach do kina czy na krótkich wyjazdach. Twoja odwaga i niezależność przyciągną uwagę płci przeciwnej. Samotne Barany mają szansę na znalezienie swojej drugiej
połowy, a te, które są już w stałych związkach, odkryją na nowo
uroki bycia ze sobą sam na sam. W tym miesiącu warto wyjaśnić
różne niedomówienia, które dotyczą finansów.

Byk



Ten miesiąc zapowiada pasmo sukcesów. Wszystko leży
w Twoich rękach. W znanychch Ci dziedzinach możesz
wspiąć się na szczyty lub dodatkowo zająć się inną działalnością czy hobby. Pamiętaj, tak jak Ty się cenisz, tak będą Cię
cenili inni. Potrafisz osiągnąć wiele więcej niż myślisz. Zaistnieją
okoliczności, które wpłyną na poprawę finansów. Możliwe jest także przesunięcie lub zmiana stanowiska. Sprawy zagmatwane dadzą
się rozwiązać bezproblemowo. Nie wahaj się rozmawiać szczerze
z ludźmi, a wszystko potoczy się dobrym torem.

Bliźnięta



W tym miesiącu w spokoju pozwól na swobodny rozwój
wydarzeń, bez zbytniego planowania i oczekiwania na
to, co się zdarzy. Nie prowokuj najbliższych do kłótni oraz

niepotrzebnej wymiany zdań. Odrobina dyplomacji nie zaszkodzi.
W pracy czeka Cię niespodzianka. Sukcesom zawodowym towarzyszyć będą kontakty z doświadczonymi, wpływowymi ludźmi, którzy
chętnie pomogą Ci w podjęciu ważnej decyzji. W tym miesiącu
zwrócisz na siebie uwagę kogoś, na kim Ci zależy.

Rak



Budowa harmonii i spokoju wewnętrznego powinna być
teraz Twoim głównym zadaniem. Polegaj tylko na sobie. Uważaj na słowa, aby nie obrazić bliskich, a czeka
Cię okres pełen harmonii, poczucia szczęścia i spełnienia marzeń.
Jest szansa na zmianę stanowiska pracy, co za sobą pociągnie poprawę sytuacji finansowej. Nie zastanawiaj się zbyt długo. W życiu
potrzebna jest odrobina ryzyka. Bądź dobrej myśli, a pewne sprawy ułożą się same. Samotne Raki niech dołożą starań, aby wyjść
z domu i poznać nowych ludzi.

Lew



Wewnętrzny bunt może Cię skłonić do zmiany zawodu,
miejsca pracy lub do założenia działalności gospodarczej.
Wprawdzie pojawi się możliwość szybkiej realizacji śmiałych planów życiowych, ale lepiej wszystko dokładnie przemyśleć. Przyda Ci się wiedza nabyta wcześniej. Zachowaj ostrożność
w kontaktach z otoczeniem. Zmiana uczuć będzie przebiegać jak
w kalejdoskopie. Zbyt wiele wad widzisz u innych, a u siebie do-

strzegasz tylko zalety. Wykaż się większą tolerancją. Przygotuj
się na miłe spotkanie po latach. Znowu odżyją wspomnienia,
a może i coś więcej.

Panna



Odniesiesz wrażenie, że nareszcie w Twoim życiu wszystko układa się tak, jak należy, choć rozsądek będzie dominować nad emocjami. Czas sprzyja pracy wymagającej
dużej uwagi, ostrożności, dokładności i uporu. Lepiej sprawdzą
się stare, wypróbowane rozwiązania niż innowacje. Nie słuchaj
ludzi, którzy wiele obiecują, ale nie dotrzymują słowa. Postaw na
sprawdzonych przyjaciół. Masz ich wielu – oni Ciebie nie zawiodą. Zbyt mocno przeżywasz nawet drobiazgi i błahostki. Skup się
na sprawach ważnych. W tym miesiącu nie planuj zbyt wielkich
wydatków.

Waga



W tym miesiącu Wagi będą pewne siebie i niezależne.
Udowodnią raz jeszcze swą siłę motywacji i jasność celu.
Nie wahaj się, lecz w skupieniu i koncentracji zacznij
działać. Masz duże szanse, by osiągnąć i urzeczywistnić swą wizję.
Oprzyj się na kimś, kto żywi do Ciebie gorące uczucie. Sytuacja materialna ulegnie poprawie, oczekuj miłych niespodzianek. Pojawi się
szansa na zmianę mieszkania, nabycie nieruchomości lub samochodu – wykorzystaj ją.

Skorpion



Twój porywczy charakter zniechęca do Ciebie innych. Pracuj nad sobą, a będzie Ci łatwiej osiągnąć cel. Nie bądź stale podejrzliwy i nieufny. Nie szukaj u przyjaciół wad – każdy
je ma, nawet Ty. Obudzą się Twoje zmysły. Zatęsknisz za namiętnością, ale uważaj na przygodne znajomości – chwile zapomnienia
zawładną Tobą i wszystko może się zdarzyć. W tym miesiącu nie
będziesz narzekać na brak pieniędzy.

Strzelec



Unikaj nadmiernego ryzyka i przypadkowych decyzji
wymuszonych niesprzyjającymi okolicznościami lub napięciem wewnętrznym. Musisz przemyśleć wiele spraw
i poważnie określić swój stosunek do siebie i świata, żeby dowiedzieć się, czego naprawdę chcesz. Na brak towarzystwa nie będziesz
narzekać. Spotkasz osobę z dawnych lat, będzie sympatycznie. Jeżeli jesteś w stałym związku, nie nadużywaj cierpliwości partnera,
ponieważ wszystko ma swoje granice. Maj to dobry czas na dokonywanie różnych transakcji finansowych.

Koziorożec



Przy wsparciu Plutona i Neptuna przejmiesz inicjatywę,
wykażesz się odwagą i będziesz błyskawicznie podejmować decyzje. Przestaniesz zważać na ryzyko zawodowe
i na własne bezpieczeństwo. W pracy uważaj na niezdecydowanie,
czasami będzie trzeba działać szybko. Maj to dobry czas na ożywienie relacji rodzinnych. W miłości będzie burzliwie, zmiennie.
Z pewnością nie będziesz się nudzić. Słuchaj, co podpowiada Twoja
intuicja – dzięki niej możesz całkowicie odmienić swój los.

Wodnik



Dopadnie Cię poczucie niechęci do ciężkiej pracy, wysiłku
i poświęceń, a codzienne wstawanie, walka i rywalizacja
zawodowa nie będą Ci się kojarzyć z niczym miłym i oczekiwanym. Wykonuj jedynie to, co jest niezbędne, nie przeciążaj się
zanadto, unikaj niepotrzebnego stresu, nadmiaru pracy i obowiązków, a szybko wrócisz do formy i zdrowia. Mimo to maj zapowiada się
dla Ciebie optymistycznie – przede wszystkim na polu partnerskim
i w związkach. Zanim znowu pożyczysz komuś pieniądze, pomyśl, czy
ten ktoś Cię nie wykorzystuje.

Ryby



Przy stosunkowo umiarkowanym wysiłku oraz niekoniecznie
dużym nakładzie sił i energii osiągniesz imponujące wyniki,
zdecydowanie poprawisz swoją sytuację finansową, umocnisz się i uodpornisz na wszelkie burze, przełomy i wstrząsy. Koniec
nudy i samotności. Czekają Cię nowe wyzwania – zwłaszcza w relacjach uczuciowych i partnerskich. To dobry czas na zmiany, także
w wyglądzie zewnętrznym. Twoje wojownicze nastawienie połączone z ostrożnym, krytycznym myśleniem oraz uważną obserwacją,
pozwolą Ci wkroczyć na drogę osiągnięć i sukcesów.

Uśmiechnij się :)

Zmarł twórca słownika T9. Niech mu ziemia
lepką Będzin.

– Przepraszam, jesteście może bliźniakami?
– Nie, dlaczego Pan pyta?
– Dlatego, że mamusia ubrała was w identyczne ubranka!
– Wystarczy. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny
poproszę!

CO KTO LUBI, TO CHWALI.


Ledwo w sali kinowej zgasło światło i na ekranie pojawiły się czołowe napisy, jeden facet pochylił się do drugiego i pyta:
– Przepraszam, czy pan widzi, co tam jest napisane?
– Tak, widzę.
– Czy byłby pan tak dobry i przeczytał mi nazwisko reżysera, bo kiepsko widzę?
– Ale przecież jest też lektor i on przeczyta.
– Ale i kiepsko słyszę. Przy okazji: ten film jest
kolorowy czy czarno-biały?
– Jest pan daltonistą?
– Tak, a co?
– Dziwne. Nie rozumiem, po co pan przychodzi do
kina, skoro nijak nie będzie miał pan z tego frajdy.
–A
 kto mówi o frajdzie? Ja mam recenzję napisać.
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Prezydent Duda chce referundum
w sprawie Konstytucji
– Chcę, aby w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w naszym kraju w przyszłym
roku, roku 100-lecia niepodległości, referendum – powiedział na placu Zamkowym w warszawie Prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent
podkreślił, że wierzy, iż to przedsięwzięcie uda
się przeprowadzić ponad podziałami. W środę
odbyły się uroczystości w związku z 226-leciem
uchwalenia Konstytucji 3 maja.
– Jako prezydent chcę razem z moimi rodakami to przedsięwzięcie przeprowadzić. Chcę,
żeby w tej sprawie, w sprawie Konstytucji Rzeczypospolitej odbyło się w naszym kraju w przyszłym roku, roku 100-lecia niepodległości, referendum. Chcę, abyśmy w tej sprawie odbyli
poważną debatę – powiedział Duda.
– Wierzę w to, że taką konstytucję, która będzie czerpała z dorobku 226 lat od Konstytucji
Majowej, z dorobku prawie 30 lat od 1989 roku

i z dorobku 20 lat obowiązywania konstytucji
z 1997 r. jesteśmy w stanie jako społeczeństwo
stworzyć i że będzie to konstytucja na miarę
100-lecia niepodległości, na miarę wolnej Rzeczypospolitej – zaznaczył prezydent.

Dzień Polonii i Polaków za granicą
Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony 2 maja został ustanowiony przez Sejm RP z
inicjatywy Senatu RP w 2002 roku w „dowód
uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez
Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w
najtrudniejszych momentach”. Tego samego
dnia obchodzimy także Dzień Flagi.
Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, między 18-20 milionów Polaków żyje
poza granicami kraju – ok. 12,5 mln w Ameryce Północnej i Południowej, 4,3 mln w Europie
Zachodniej oraz 1,5 mln w Europie Wschodniej. Największa polska diaspora znajduje się
w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 2012 roku

polskie pochodzenie zadeklarowało ponad 9,6
mln osób.

Były brytyjski ambasador przez Brexit przyjął irlandzkie
obywatelstwo
Ivor Roberts, były brytyjski ambasador w Irlandii,
uzyskał irlandzkie obywatelstwo. Przyznaje, że
powodem wystąpienia o naturalizację był Brexit.
„Mamy dom we Włoszech i nie mam zamiaru za każdym razem, gdy będę chciał wyjechać,
być zmuszonym do stania w kolejce na lotnisku
w Rzymie” - wyznał dziennikowi "Irish Times".
Dziadek Robertsa, po którym odziedziczył imię,
był Walijczykiem, lecz na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował za pracą do Liverpoolu. Tam
poznał Irlandkę. Ze względu na różnice wyznań
związek napotykał wiele trudności, dlatego para
zdecydowała się na przeprowadzkę do tolerancyjnego Belfastu i tam dopiero się pobrała. Syn
- przyszły ojciec późniejszego ambasadora otrzymał obywatelstwo irlandzkie. Następnie rodzina

wróciła do Liverpoolu. W czasie II wojny światowej Leonard Moore Roberts walczył m.in. we
Włoszech, gdzie poznał przyszłą żonę.
Roberts pełnił funkcję ambasadora brytyjskiego w Irlandii w latach 1999–2003. Od tego
czasu, jak mówi, utrzymuje silne osobiste i biznesowe relacje z Wyspą.
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Podziały duże i małe
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

C

z y to zbieg okoliczności, czy swoisty
żart historii, ale obchody stulecia Powstania Wielkanocnego uważanego
za początek drogi do niepodległości
Irlandii zbiegły się z początkiem Brexitu, który może stać się pierwszym
krokiem do zjednoczenia wyspy
a przynajmniej do wytyczenia granicy między Republiką a Ulsterem na
nowo.

Długa i skomplikowana historia Irlandii i Wielkiej Brytanii wkracza w zupełnie nowy okres,
a długofalowe skutki ubiegłorocznego brytyjskiego referendum są trudne do przewidzenia.
W najbliższych latach stosunki irlandzko-brytyjskie mogą się znacząco skomplikować,
a jednym z rozwiązań, które mają szansę załagodzić możliwe napięcia jest Komisja Graniczna. Podobna instytucja już kiedyś ustaliła
przebieg granicy między południem a północą
wyspy, jednak dziś coraz częściej odzywają się
głosy, że przebieg ten należy skorygować.
Jeśli w wyniku Brexitu mielibyśmy znów
doświadczyć „twardej granicy”, warto zapytać
najpierw, gdzie dokładnie owa granica ma się
znajdować.
Obecny podział wyspy jest skutkiem porozumienia z roku 1920, kiedy postanowiono, że
sześć hrabstw w Ulsterze będzie rządzone niezależnie od władz Republiki Irlandii.
Jednak tak naprawdę można powiedzieć, że
przebieg granicy został ustalony jeszcze w XVII
wieku, kiedy całą Irlandia była dzielona na
hrabstwa i regiony. Oczywiście nikt wtedy nie
znał pojęcia konsultacji społecznych, zatem
wszelkie granice zostały narzucone lokalnym
społecznościom, a mieszkańców nikt nie pytał
o zdanie.
Skutek obecnie jest taki, że odgórnie narzucone podziały pozostawiły wiele republikańskich i lojalistycznych społeczności po „złej”
stronie granicy.
Już kilkanaście lat temu poważnie zastanawiano się nad rozpisaniem lokalnych referendów, w których miejscowa ludność granicznych
hrabstw i okręgów wyborczych mogłaby się
wypowiedzieć na temat swojej przynależności.
Gdyby owe referenda doszły do skutku, granica między Ulsterem a Republiką mogłaby dziś
wyglądać zupełnie inaczej. Dla nikogo nie jest
tajemnicą, że społeczności w hrabstwach Tyrone i Fermanagh od dawna ciążą ku rządowi
w Dublinie, podczas gdy Down czy Anrtim są
zdecydowanie pro-brytyjskie.

Już w latach 20. ubiegłego wieku wybory
lokalne i krajowe wskazywały zdecydowanie
na sympatie miejscowej ludności w poszczególnych okręgach wyborczych na terenach
przygranicznych. Wiele lokalnych społeczności
przez dziesięciolecia liczyło na to, że obiecana
w roku 1921 ewentualna korekta granicy pozwoli powrócić im na „właściwą” stronę linii
podziału.
Niestety, szczególnie niestety dla owych
społeczności, od chwili wytyczenia granicy nie
toczyła się żadna poważna dyskusja nad jej
przebiegiem. Politykom po obu stronach wystarczał sam fakt, że granica istnieje i owo jej
istnienie niejako samo z siebie w pełni ją sankcjonowało.
Jedynie w okresie najgorętszej wojny domowej w Ulsterze, w latach 70. ubiegłego wieku,
rozważano przesunięcie kilku najmocniej republikańskich okręgów wyborczych na południową stronę granicy. Rząd brytyjski nawet rozpoczął w tej sprawie rozmowy z rządem Republiki
Irlandii, jednak szybko ugrzęzły one w martwym punkcie, a następnie zostały całkowicie
porzucone wobec narastającej fali republikańskiego terroru.
Dziś, w świetle Brexitu, temat przesunięcia
granicy powraca na polityczne salony i jest
dyskutowany obok kwestii całkowitego zjednoczenia wyspy. Zanim jednak dojdzie do ponownego wytyczenia linii podziału, należy jednoznacznie określić, mieszkańcy których rejonów
przygranicznych chcieliby zmienić przynależność państwową. Najprostszym rozwiązaniem
byłby oczywiście lokalne referenda określające
preferencje lokalnych społeczności.
Najprostsze niestety nie oznacza wcale, że
rozwiązanie to byłoby łatwe. Należy bowiem
pamiętać, że zaledwie zapowiedź takich referendów mogłaby niebezpiecznie zwiększyć
napięcia między republikańskimi a lojalistycznymi społecznościami po obu stronach granicy.
Ponadto same referenda nie rozwiązują kwestii
technicznego przesunięcia granicy, która także
nie jest prosta
Trzeba też wziąć pod uwagę potencjalne reakcje Republikanów i Lojalistów w całej Irlandii
Północnej.
Można przypuszczać, że wielu republikańskich mieszkańców południowych i zachodnich
okręgów wyborczych w Ulsterze dostrzegłoby
szansę na „przeniesienie się” do Republiki Irlandii wolnej od brytyjskiego jarzma. Jednocześnie jednak mogliby oni zostać oskarżeni przez
republikanów w pozostałych rejonach o „tanie
sprzedanie skóry” i porzucenie swoich braci,
nadal walczących o jedność wyspy. Podobne
oskarżenia zresztą formułowano w roku 1921
wobec tych, którzy pozostając na południowych terenach wyspy zgodzili się na oddzielenie Ulsteru od Republiki.
Republikanie z terenów silnie lojalistycznych będą bardzo mocno odradzać przesunięcia granicy, bowiem będą się obawiać, że po
zmianach staną jeszcze mniejszą mniejszością
wśród pro-brytyjskiej większości.
Podobnie ci, których jedynym celem jest
zjednoczona Irlandia, będą głosować przeciwko
wszelkim zmianom linii podziału. W ich mniemaniu, jeśli znaczna liczba republikańskich społeczności zostanie przeniesiona na południe,

Ulster stanie się jeszcze bardziej lojalistyczny
i jeszcze mniej politycznie skłonny do przyłączenia się do Republiki w bliższej lub dalszej
przyszłości.
Druga strona politycznej barykady także będzie miała twardy orzech do zgryzienia w przypadku rozpisania lokalnych referendów. Z jednej strony twarde lojalistyczne grupy będą się
nadal trzymały swoich zasad formułowanych
w dwóch zaledwie zdaniach: „Nigdy się nie
poddamy” i „Nie oddamy choćby jednego cala
ziemi”. Dla nich wszelkie referendum mogące
oderwać od Ulsteru nawet jeden okręg wyborczy jest nie do pomyślenia.
Z drugiej strony lojaliści patrzący bardziej
trzeźwo na rzeczywistość zdają sobie doskonale
sprawę z faktu, że Ulster w obecnych granicach
prędzej czy później zagłosuje za oderwaniem
się od Korony i przyłączeniem się do Republiki.
Za takim scenariuszem przemawia zwykła demografia, bowiem od kilkudziesięciu lat społeczności republikańskie rosną liczebnie w siłę,
podczas gdy lojaliści generalnie tracą. Wobec
takiego „zagrożenia” wielu lojalistów będzie
dążyło do przesunięcia granicy, tylko po to by
Ulster stał się bardziej pro-brytyjski choćby
kosztem jego fizycznego pomniejszenia.
Oczywiście, jak to zwykle bywa, w tej całej
politycznej rozgrywce między dwiema społecznościami zatraca się perspektywę zwykłego
mieszkańca terenów przygranicznych. Dla wielu z nich, bez względu na sympatie polityczne,
powrót do „twardej granicy” będzie katastrofą,
a przesunięcie owej granicy może okazać się
zbawieniem.
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W prasie irlandzkiej raz po raz pojawiają się
przykłady ludzi, którzy ucierpią w wyniku Brexitu, a konkretnie w wyniku powrotu do granicy
między Ulsterem a Republiką.
Oprócz oczywistych przykładów mieszkańców terenów przygranicznych, którzy mieszkają po jednej stronie granicy a pracują po drugiej
i już wkrótce mogą być zmuszeni do ubiegania
się o pozwolenie o pracę za granicą, pojawiają
się także historie dość zaskakujące.
Na przykład o rolniku, którego ziemie uprawne rozciągają się na terenie dwóch państw. Restytuowanie granicy będzie dla niego oznaczało
konieczność przejechania ciągnikiem niemal 20
kilometrów do najbliższego przejścia granicznego lub ryzykowanie oskarżenia o nielegalne
przekraczanie granicy za każdym razem, gdy
będzie chciał uprawiać swoją ziemię.
Czy on akurat opowie się za przesunięciem
granicy? I jeśli tak, to w którą stronę? Nikt tego
teraz nie wie, i nie dowie się dopóki lokalne
społeczności nie wypowiedzą swojego zdania
w referendach.
Aczkolwiek już teraz słychać też głosy pytające o sens takich referendów, skoro za jednym
zamachem można zapytać o przyłączenie całego Ulsteru do Republiki Irlandii. A coraz mniej
ludzi ma wątpliwości, że zjednoczenie wyspy
stanie się prędzej czy później faktem. Śmiem
wręcz twierdzić, że wydarzy się to jeszcze za naszego życia i że będziemy mogli po raz pierwszy
od niemal stu lat podróżować bez ograniczeń
po tej niewielkiej wyspie na uboczu Europy.
Czego sobie i wszystkim mieszkańcom Irlandii życzę.
!
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Wypadki w pracy, drogowe oraz w miejscach publicznych
Prawo pracy • Nieruchomości, przeniesienie własności
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Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne.
Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty

