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Dublin zapowiada
referendum w sprawie
aborcji
Na maj lub czerwiec przyszłego roku rząd
Irlandii zapowiedział rozpisanie referendum
o zmianie przepisów konstytucji w sprawie
aborcji. Obecnie jest ona w tym kraju
dozwolona tylko w przypadku zagrożenia życia
matki.
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Moda, Życie, Styl, Uroda

Pomysłowa mama
– zrób to sama

W tym miesiącu zapraszamy wszystkie mamy
do uszycia ślicznej czapeczki na chłodne dni.
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Radio, Muzyka, Żarty Polska Noc Kabaretowa
zapraszamy 30 listopada do Dublina
s. 12, 17

14 Princes Street
1st oor office, Cork

021 427 83 49
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E-mail: rma113@gmail.com

Co zrobić gdy dojdzie
do wypadku na drodze ?
Wypadki drogowe są niestety częstym
zjawiskiem.Prawnicy z Tracey Solicitors
podpowiadają jak należy się zachować
w przypadku gdy dojdzie do kolizji.
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czy słyszeliście może o nowej loterii organizowanej przez powszechnie lubianą i szanowaną irlandzką linię lotniczą Ryanair? A w zasadzie są to nawet dwie loterie.
Pierwsza polega na tym, że kupuje się bilet i liczy na to, że lot nie zostanie odwołany, a my
dotrzemy do miejsca przeznaczenia. W drugiej z loterii biorą udział ci, którzy mają w sobie żyłkę
hazardzisty. Oni także kupują bilet Ryanaira, najlepiej taki w promocji za 10 euro, a potem liczą,
że akurat ich lot będzie odwołany i otrzymają odszkodowanie znacznie wyższe niż cena biletu.
O kłopotach taniej linii lotniczej głośno jest chyba na całym świecie i również z całego świata
spływają informacje o tym, ile lotów odwołano, kto i gdzie został uziemiony i nie wrócił do domu
lub nie dotarł na wakacje. Ryanair oczywiście nadal robi dobrą minę do złej gry i próbuje ratować
twarz, oferując swoim niedoszłym pasażerom rekompensaty, nowe bilety (oczywiście bez gwarancji ich anulowania) czy miejsca w samolotach konkurencji.
Wszystko to oczywiście oznacza ogromne straty dla firmy, nie tylko te wizerunkowe, ale
przede wszystkim te wymierne, finansowe. Tak się kończy nadmierna pycha i zadufanie w sobie
nietuzinkowego szefa Ryanaira, jakim jest Michael O’Leary. Całe to zamieszanie to bowiem jego
wyłączna wina. To on, po fiasku negocjacji z linią lotniczą Norwegian, nie powstrzymał języka
i palnął, że nie wiadomo, czy Norwegian przetrwa najbliższą zimę.
Na reakcję nie musiał czekać długo. Szefostwo Norwegian niemal natychmiast zaoferowało
pilotom pracującym w Ryanair atrakcyjne kontrakty. Równie szybko, w zasadzie z dnia na dzień,
140 pilotów postanowiło porzucić Ryanaira, wywołując lawinę odwołanych lotów.
A O’Leary siedzi i pluje sobie w brodę. Po pierwsze, za ten swój niewyparzony język, który
w końcu ktoś mu przytępił. Po drugie, za to, że konstruując tanie kontrakty dla pilotów, jednocześnie umożliwił im szybkie ich zerwanie.
Pycha i zadufanie w sobie jeszcze nigdy nikogo daleko nie zaprowadziły, a przynajmniej nie
w dobrą stronę. W przypadku Ryanaira widać to jak na dłoni. Szkoda tylko, że skutki tego odczują
na własnej skórze także ci, którzy planowali podróże małe i duże, a wśród nich także wielu Polaków, którzy nie polecą na wakacje, do rodziny czy nie wrócą na czas do pracy.
Może niech to będzie nauczką dla nas wszystkich, tych maluczkich i tych wielkich. Okazujmy
nieco więcej pokory na co dzień, a świat będzie lepszym miejscem.
I tym pozytywnym akcentem zapraszamy do lektury nowego numeru MIR-a. Mamy tylko nadzieję, że nie będziecie go czytali na lotnisku, czekając na odwołany lot Ryanaira.
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Polityka, czyli kto kogo bzyka

TT

Znowu mamy Halloween. Sprzedawcy strasznych ciuchów, produkowanych specjalnie na takie okazje,
prześcigają się w pomysłach i sami
już nie wiedzą, co zrobić, by było
straszniej niż rok temu. Krew i trupy,
a także wampiry, a także krew i trupy, w ogóle nie działają już na ludzi
i tak oto zaczęły się pojawiać kreacje
zupełnie od czapy: w jednym z centrów handlowych Dublina, gdzie
pustostan zamieniono na straszne
„Halloween Centre”, widziałem niedawno kostium Jezusa... Nie bardzo
rozumiem kogo ma on straszyć.
Może tak zwanych niewiernych?
Ewentualnie handlarzy, których
wyżej wspomniany wyrzucił z kościoła... Tak by było bardziej logicznie.
Obok niego wisiało przebranie Taliba
z elegancką bombą w kształcie
świeczek sklejonych taśmą i zwień-

czonych lontem, by nikt nie miał
wątpliwości, że to bomba.
Mój syn od jakiegoś czasu unika
gotowych rozwiązań z powyższego
zakresu i preferuje własne pomysły.
W ubiegłym roku na szkolną imprezę
halloweenową postanowił przebrać
się za motorniczego Luasa. Przygotował na tę okazję transparent z napisem „We are on strike!”. Na jego odwrotnej stronie widniało hasło „We
are not on strike!”. Młody człowiek
tłumaczył, że to na wypadek, gdyby
przyjechała ich rozpędzać policja.
Nie mamy jeszcze patentu na
tegoroczny Halloween, ale pracujemy nad tym w mozole. Jedna
z najciekawszych idei, jakie wykluły
się w głowie Juniora, polega na przyniesieniu do szkoły lustra. Logicznie
rzecz biorąc, można się w ten sposób przebrać za każdego, kto w takie
lustro spojrzy, a ponieważ niektórzy
ludzie są straszni, strachu powinno
być przy tym co niemiara. Obawiamy się jednak, że pomysł ten może
spotkać się z niezrozumieniem ze
strony niektórych bliźnich, zwłaszcza
tych ździebko straszniejszych. Podobnie jak sugestia, bym ja przebrał
się za eks-premiera Briana Cowena,
zakładając czarną perukę i okulary,
ponieważ przytyłem ostatnimi czasy
dosyć ostro. Koledzy z pracy sugerują, bym tego nie robił, bo jeśli
upodobnię się do niego wystarczająco wiarygodnie, ktoś na ulicy może
mi spuścić bęcki. Bertiego już jeden
facet próbował złomotać kulą, bo
chodził na kulach, w dodatku to
nie miało miejsca w Halloween,
i to naprawdę był Bertie. Miłość do
polityków w tym kraju coraz bardziej
przypomina mi realia znad Wisły.
Choć należy przyznać, że najnowsza
ekipa ma coraz lepsze notowania,
przynajmniej u mnie. Najpierw
postawili się w sprawie granicy
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z Północą, która według nich jest
nierealna na lądzie i powinna przebiegać na morzu, potem wyjechali
z wiekopomną decyzją o zwrocie
opłat za wodę, a teraz szykują
referendum w sprawie aborcji. Myślałem, że nie doczekam tej chwili,
w kraju, w którym jeszcze niedawno
uśmiercono kobietę w zagrożonej
ciąży, tłumacząc jej, że sorry bardzo,
ale to jest kraj katolicki... Wciąż nie
rozumiem co ma do tego wszystkiego katolicyzm. Zawsze myślałem,
że w takich przypadkach więcej do
powiedzenia powinna mieć medycyna. Albo po prostu zdrowy rozsądek.
Albo instynkt samozachowawczy.
Tak czy siak, to kolejny krok do
przodu, który może zmienić jeszcze więcej w dziedzinie zdrowego
rozsądku na naszej Wyspie Skarbów,
choć i tak zmieniło się już dosyć
sporo. Jak dotąd uwaga irlandzkiej
opinii publicznej skupiała się na
tym kto kogo bzyka, teraz przyszedł
wreszcie czas skupić się na tym, co
wynika z tego bzykania.
Chociaż w temacie tych opłat za
wodę, to obiecują, obiecują i coś
tego czeku nie widać. Podobno
obradowali już chyba ze dwa razy,
by raz na zawsze ustalić kiedy wyślą
mi ten czek, a wyszło na to, że nie
ustalili tego ani raz, ani na zawsze.
Jedno jest pewne, są przekonani, że
naprawdę chcą to zrobić i póki co,
nie zmieniają swojego stanowiska.
No, chłopaki, tudzież dziewczyny, bo
nie wiem jakie tam u was proporcje,
ja bym sobie bardzo życzył, żebyście
mnie w tej kwestii nie zawiedli.
Władowałem w wasze Irish Water
tyle forsy, że łaskawie daruję wam
procenty, ale biorąc pod uwagę, że
jestem chyba jedynym znanym mi
człowiekiem, który wam regularnie
płacił, przyzwoitość nakazywałaby,
żebyście oddali mi tę kaskę i to

TT
TT
TT

możliwie jak najprędzej, skoro już
tak obiecaliście.
To by było na tyle wielkiej irlandzkiej
polityki
Prócz tego odnotowałem, że z wolna
kończy się moda na fidget spinners.
Jak mi doniesiono z kręgów związanych ze szkolnictwem podstawowym, fidget spinners są już teraz be,
a do prawdziwego szpanu potrzebne
jest Playstation. Czyli znaczy się gry
telewizyjne ciągle rządzą.
Na wszelki wypadek z pozycji starego dziada wyjaśniam młodszym
czytelnikom, że tak się na te gry mówiło w czasach mojego dzieciństwa.
Były wtedy wielkości szafy, do której
należało wrzucić komunistyczne pięć
zyla, by na ekranie, wmontowanym
do tej szafy, przez kilka minut przemieszczały się czołgi lub samoloty
w kształcie czterech pikseli.
W Polsce, gdzie wszystko dociera
z opóźnieniem, a także gdzie cudze
chwalą, bo swojego nie znają,
moda na fidget spinners przeżywa
aktualnie fazę rozkwitu. Interesujący
jest też fakt, że prawie nikt nie umie
opanować prawidłowej pisowni
słowa „spinner”, przez co na wystawach kiosków, drzwiach do stacji
benzynowych, sklepów pamiątkarskich oraz innych przybytków, stradycujnie sprzedających zabawki dla
dzieci z ADHD, pojawił się złowieszczy napis: „SPINERY TYLKO 20 ZŁ!”.
Lub coś w tym rodzaju.
Jeśli dobrze rozumiem, „spiner”
można od biedy przetłumaczyć jako
„kręgosłupiarz”, czyli kręgarz, w zasadzie, bo tak się chyba na to mówi.
Mówi się też, że too little learning
is dangerous i tym pozwolę sobie
zakończyć dzisiejszą gawędę.

TT
TT
TT
TT

TT

Cordialmente,
Piotr Czerwiński

KRÓTKO

Sam Moffett wygrał Cork 20 International Rally
Sam Moffett i Karl Atkinson wygrali w Macroom 90. edycję Cork 20 International Rally.
Po drugim sukcesie w sezonie starszy
z braci Moffettów sięgnął po mistrzostwo
Irish Tarmac Rally Championship. Alastair Fisher przyhamowany awarią na OS5, musiał

zadowolić się drugim miejscem w końcowej
punktacji.
Jenna McCann jadąca Fiestą R2, wygrała rajd
w klasyfikacji Junior i zdobyła ITRC Junior Trophy.
Jason Black wyprzedzający zawodniczkę z Cavan,
rolował Starletem na ostatnim odcinku.

Komisja Europejska dobiera się
do Google i Facebooka, Irlandia przeciwna
W przyszłym roku Komisja Europejska przedstawi propozycję nowych zasad opodatkowania
branży internetowej, w tym takich firm jak Apple czy Google - zapowiedział w piątek po szczycie cyfrowym UE w Tallinie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Irlandia
jest temu przeciwna.
Inicjatywa KE ma być odpowiedzią na krytykę, że takie giganty internetowe jak Facebook
czy Google płacą zbyt mało podatków w UE,
przekierowując sztucznie dochody do spółek zarejestrowanych w krajach o niskich podatkach,
jak Luksemburg czy Irlandia. Na tej tzw. optymalizacji podatkowej tracą inne kraje człon-
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kowskie UE. Natomiast te kraje są przeciwne
takim działaniom.
Część unijnych krajów nie zajęła zdecydowanego stanowiska, opowiadając się raczej
za tym, by kwestię opodatkowania branży internetowej rozstrzygnąć na poziomie międzynarodowym, czy to na forum G20, czy OECD.
Chodzi o to, by nie doprowadzić do sytuacji,
w której Facebook, Google, Apple czy Amazon
wybiorą opodatkowanie w jakimś kraju poza
UE.
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Duńskie wojsko na granicy z Niemcami

Zmarł Wiesław Michnikowski

Dania wysyła żołnierzy na duńsko-niemiecką granicę. Mają wspierać policję na granicy,
wzmocnionej w styczniu 2016 z powodu fali
migracyjnej. Żołnierze mają być na granicy co
najmniej trzy miesiące i według duńskiej agencji Ritzau, nie będą bezpośrednio zaangażowani
w kontrole graniczne.
Po duńskiej stronie granicy pojawiło się 160
uzbrojonych żołnierzy. Premier Danii Lars Loekke przypomniał, że wprowadzenie kontroli na
wewnętrznych granicach unijnych zalecane
przez Komisję Europejską ma obowiązywać jedynie przez określony czas.

W wieku 95 lat zmarł Wiesław Michnikowski, wykonawca słynnych przebojów Kabaretu
Starszych Panów, między innymi „Wesołe jest
życie staruszka”, „Addio pomidory” czy „Jeżeli
kochać”, odtwórca pamiętnej roli Jej Ekscelencji
w „Seksmisji” Juliusza Machulskiego. Informację o jego śmierci potwierdził syn aktora - Marcin Michnikowski
Wiesław Michnikowski był wybitnym polskim aktorem komediowym. Zagrał w około 50
filmach i serialach telewizyjnych, występował
też w kabarecie, ale sam uważał się przede
wszystkim za aktora teatralnego. Urodził się 3
czerwca 1922 roku w Warszawie. W 1946 roku
Michnikowski zdał egzamin eksternistyczny
w Szkole Dramatycznej Karola Borowskiego
w Lublinie. Był kolejno aktorem Teatru Domu
Żołnierza w Lublinie (1945-46), Teatru Miejskiego w Lublinie (1946-47), Teatru Klasycznego
w Warszawie (1947-48), Teatru im. J. Osterwy
w Lublinie (1948-51), Teatru Młodej Warszawy
(1951-56), Teatru Komedia w Warszawie (195657), Teatru Współczesnego w Warszawie (195870), Teatru Polskiego w Warszawie (1970-71).
W latach 1971-92 ponownie pracował w zespole Teatru Współczesnego. Zagrał wiele ważnych ról w niemal wszystkich polskich premierach Sławomira Mrożka: „Zabawie”, „Tangu”,
„Szczęśliwym wydarzeniu”, „Emigrantach”,
„Krawcu”, „Wdowach”. Współpracował z plejadą największych polskich reżyserów i inscenizatorów, między innymi z Leonem Schillerem,
Aleksandrem Bardinim, Konradem Swinarskim,
Jerzym Kreczmarem, Andrzejem Łapickim i Zygmuntem Huebnerem. Najczęściej współpracował z Erwinem Axerem. Wystąpił 175 razy
w spektaklach Teatru Polskiego Radia. Za jego
role władze Polskiego Radia uhonorowały go
w 2006 roku nagrodą Splendor Splendorów.
W dorobku ma też 45 kreacji w Teatrze TVP.

Kolejne linie lotnicze rezygnują z lotów z Polski
Irlandzkie linie Aer Lingus likwidują wszystkie
połączenia z Warszawą - poinformował serwis
Fly4free.pl. Od stycznia pasażerom lecącym do
Irlandii z centralnej Polski pozostanie jedynie
połączenie z Modlina, obsługiwane obecnie
przez Ryanair
“Irlandzka linia zacznie zwijać się z Warszawy od 28 października, gdy zlikwiduje loty
w środę. Z kolei ostatnie połączenie do Dublina planowane jest na 7 stycznia 2018 roku”
- informuje Fly4free.pl. Wcześniej Ryanair
przyspieszył likwidację dwóch tras krajowych
z Lotniska im. Frydferyka Chopina. Choć pierwotnie połączenia do Wrocławia i Gdańska
miały być zamknięte w marcu przyszłego
roku, to faktycznie stanie się to z końcem października.

“Przedstawiciele Aer Lingus od dawna zapowiadali, że będą likwidowali nierentowne
krótkie połączenia po Europie i skupiali się na
rozwoju siatki dalekich tras. Jednocześnie Aer
Lingus cały czas rozmawia z Ryanairem w sprawie współpracy i wspólnego biletu. Tak, by Ryanair dowoził dla Lingusa pasażerów na dalekie
trasy do irlandzkich hubów tej linii lotniczej” donosi serwis.
Wcześniej Ryanair odwołał niemal pół miliona rezerwacji od listopada. Decyzja zapadła
krótko po serii zawieszeń zapowiedzianych do
końca października - odwoływanych ma być nawet 60 lotów dziennie. Część połączeń z Polską
zlikwidowały również konkurencyjne linie lotnicze Wizz Air, oferując pasażerom możliwość
ubiegania się o zwrot zakupionego już biletu.

Poza teatrem, radiem, filmem i telewizją
popularność przyniosły mu występy estradowe. Był jedną z gwiazd telewizyjnego Kabaretu
Starszych Panów, kabaretu „Dudek” oraz radiowego „Podwieczorku przy mikrofonie”. Cała
Polska nuciła jego szlagier „Addio pomidory!”.
Innymi przebojami Przybory i Wasowskiego
w wykonaniu Michnikowskiego były między
innymi „Wesołe jest życie staruszka”, „Jeżeli
kochać to nie indywidualnie” czy „Inwokacja”.
Z „Dudka” pamiętne są skecze z jego udziałem
- „Sęk” Konrada Toma i „Ucz się, Jasiu” Stanisława Tyma. „
W 1983 roku stworzył jedną z najsłynniejszych filmowych kreacji Michnikowskiego kobiecą rolę Jej Ekscelencji w głośnej komedii
Juliusza Machulskiego „Seksmisja”.- Wystąpił
między innymi w filmach: „I Ty zostaniesz Indianinem” (1961), „Gangsterzy i filantropi”
(1962), „Hydrozagadka” (1970), „Otello z M-2”
(1968), „Skutki noszenia kapelusza w maju”
(1993) oraz „Hallo Szpicbródka, czyli ostatni
występ króla kasiarzy” (1978), „Rififi po sześćdziesiątce” (1989). Także w serialach „Czterej
pancerni i pies” (1966-70), „Jan Serce” (1981).

Ryanair odwołał kolejnych 18 tys. lotów, w tym z Polski
Irlandzkie linie lotnicze Ryanair poinformowały
o odwołaniu 18 tys. lotów zaplanowanych w ramach jesienno-zimowego rozkładu, co wpłynie
na plany ponad 400 tys. pasażerów. To kolejna
fala odwołań u przewoźnika.
Władze linii poinformowały o anulowaniu
ok. 2 tys. rejsów między 18 września a 1 listopada przyznając, że spółka liczy się z koniecznością wypłaty odszkodowań o łącznej wartości
ok. 25 mln euro. Jak tłumaczono, decyzja związana była z błędami popełnionymi przy planowaniu urlopów pilotów.
Zawieszone zostaną połączenia pomiędzy
Szczecinem a Edynburgiem, Hamburgiem
a Katowicami, Newcastle a Gdańskiem,
Modlinem a Salonikami, Trapani a Krako-

Nowe miejsca pracy, także dla Polaków
Jak donosi „Polish Express”, w ramach opublikowanego właśnie rządowego projektu „Ireland
2040 – Our Plan” władze zaprezentowały plany
długoterminowego rozwoju dla całego kraju. Polscy imigranci mogą na nich bardzo skorzystać.
50 tys. nowych domów i 660 tys. miejsc pracy - oto cel, do którego Irlandia zdąża. W opublikowanym właśnie raporcie przedstawione
zostały długoterminowe plany rozwoju dla całego kraju. W 2040 roku populacja kraju ma się-
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gnąć aż sześciu milionów. 20 lat temu w Irlandii
mieszkało zaledwie 3.5 mln ludzi. Z największą
dynamiką rosnąć ma populacja w największych
miastach. Przez okres najbliższych kilkunastu
lat władza szykuje się na przyrost populacji
sięgający nawet 250 tysięcy w Dublinie, Cork,
Galway, Waterford. W tych czterech miastach
pojawi się około miliona nowych mieszkańców,
co przełoży się na wzrost zatrudnienia sięgający
nawet 60 proc.!
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wem, Wrocławiem a Warszawą i Gdańskiem
a Warszawą. Jak podkreślono, wszyscy pasażerowie dotknięci odwołaniami lotów
otrzymają ofertę alternatywnej podróży lub
pełnego zwrotu kosztów, a także vouchery
o wartości 40 euro (w jedną stronę) lub 80
euro (w dwie strony) powyżej średniej ceny
lotu z liniami.
Linie lotnicze zaznaczyły, że klienci otrzymali maila informującego ich o zmianach, dając
im od pięciu tygodni do pięciu miesięcy na
zaplanowanie alternatywnej podróży. Jednocześnie dodano, że zakłócenia w ruchu dotyczą
zaledwie 1 proc. wszystkich lotów wykonywanych przez Ryanair, który przewozi 129 mln pasażerów rocznie.

PRZEWROTKĄ

Dziecko w czasie
MACIEJ WEBER

I

r landzki rząd w przyszłym roku chce rozpisania referendum w sprawie aborcji. Nareszcie. Jednocześnie prawie połowa tatusiów nie ma czasu zajmować się dziećmi.
Czyli połowa będzie miała nosy – nie tylko – spuszczone na kwintę.

Konkretnie referendum, do którego miałoby
dojść w maju lub czerwcu, ma dotyczyć tego,
czy wprowadzić odpowiedni zapis do irlandzkiej
konstytucji. W Polsce, gdzie tendencje dotyczące tych spraw w sumie są do tej pory podobne,
prezydent też chce konstytucję zmieniać, ale
z zupełnie innych powodów. Natomiast w Irlandii z tej właśnie przyczyny i zapis ma być bardziej liberalny. Obecnie aborcja jest tu dozwolona tylko w przypadku, kiedy życie matki może
być zagrożone. Chociaż – w porównaniu – to
także coś. Ale ma być jeszcze łagodniej.
Jak przypominają światowe agencje, ósma
poprawka do pochodzącej z 1937 roku konstytucji Irlandii gwarantuje prawo do życia płodu
równe życiu matki. Premier Leo Varadkar, od
niedawna stojący na czele rządu (jego poprzednik Enda Kenny nie miał do takich inicjatyw
odwagi) uważa, że obecne przepisy są zbyt restrykcyjne. Aborcja była zawsze zakazana w Irlandii, a poprawkę do konstytucji w tej sprawie
wniesiono dopiero w 1983 roku, po referendum, w którym krok ten poparło 67 procent
głosujących. W 2013 roku ustawowo dopuszczono aborcję w przypadku, gdy zagraża ona
życiu matki. Inne referendum, w październiku
przyszłego roku, ma dotyczyć konstytucyjnych
zapisów zakazujących bluźnierstwa, a kolejne
głosowanie ma rozstrzygnąć przyszłość artykułu konstytucji stanowiącego, że miejsce kobiety
jest w domu. W sierpniu 2018 roku z pielgrzymką do Irlandii przyjedzie papież Franciszek. To
tylko pokazuje, że w Irlandii szykują się zmiany.
Powiedzmy sobie jednak, że to, czy ktoś zabluźni czy nie, dla życia obywateli nie będzie aż
tak bardzo istotne. Natomiast postanowienia
dotyczące aborcji już tak. Szykujmy się więc na
czerwiec lub maj i ewentualnie odpuśćmy sobie
październik.
W międzyczasie przeprowadzono sondę
w gronie wybranych irlandzkich mężczyzn,
którzy mieli się wypowiedzieć w sprawie opieki
nad dziećmi. Aż 40 procent z nich stwierdziło,
że ewentualny urlop tacierzyński w pełnym
wymiarze będzie mieć negatywny wpływ na rodzinne finanse, w związku z tym oni by czegoś

takiego nie chcieli. Niby jak do tych 40 procent
dostawimy resztę to dostaniemy 60, czyli większość jakby opowiadałaby się za takim rozwiązaniem. Ale, w tej sytuacji, 40 procent to naprawdę dużo. Co sugerowałoby, że ci niechcący
urlopu tacierzyńskiego wsparliby prawo do
wykonywania aborcji. Wniosek zbyt ryzykowny
i niemający wiele wspólnego z polityczną poprawnością? Może. Ale wiadomo, że ludzie co
innego mówią publicznie, a co innego w zaciszu domowych pieleszy. Tam mówią o tym, co
dla nich pożyteczne i najbardziej wygodne.
W Polsce tymczasem parlament – w związku z tym, że władzę dzierży wiadoma siła polityczna – pracuje nad zaostrzaniem przepisów
antyaborcyjnych. I chociaż ostatnio prace te
nie przybrały na sile, to na razie nie zanosi się
na krok, na jaki zdecydowano się w bratniej
Irlandii. „Czarny poniedziałek”, kiedy 30 tysięcy odzianych w żałobne barwy pań wyszło na
polskie ulice zamanifestować prawo do osobistej wolności, powtórzyć się może praktycznie
w każdym momencie. W każdym razie nikogo
ważnego to w Polsce nie nauczyło. Złośliwi
powiedzą: no tak, premier Irlandii jest gejem,
więc lepiej niż jego poprzednik rozumie kobiety
i stąd proponowane zmiany. Idąc tym tropem,
tym bardziej więc dziwi to, co mamy nad Wisłą,
bo przecież najważniejszy pan w państwie też
nie ma śmiałości do kobiet. „Czarny protest”
Polek był wzorowany na manifestacji Islandek, które 41 lat temu (czyli jak łatwo policzyć,
w roku 1976) zrezygnowały na dzień z pracy zawodowej i obowiązków domowych, co de facto
mogło wtedy okazać się nawet bardziej istotne.
W tamtym strajku wzięło wówczas udział blisko
90 procent pań. U nas procentowo aż tak imponująco to nie wyglądało, ale z drugiej strony,
wiemy mniej więcej jaka jest populacja w Islandii. Czyli, przekładając nie na procenty tylko na
liczby, siła protestu była zapewne podobna.
W Polsce aborcja, jak na razie, też jeszcze
bywa legalna, jeśli spełnia określone warunki. Można jej dokonać, jeżeli płód nie osiągnie
zdolności do samodzielnego życia poza łonem
matki, istnieją przesłanki na istnienie ciężkich,
nieodwracalnych uszkodzeń płodu lub nieuleczalnych chorób zagrażających jego życiu. Także w przypadku, gdy ciąża jest efektem czynu
zabronionego – gwałtu czy aktu kazirodczego.
Tę przesłankę powinien stwierdzić prokurator,
czyn powinien więc być zgłoszony odpowiednim organom. To stan na dziś, dla polskich kobiet i tak sytuacja nie całkiem komfortowa. Panie boją się jednak tego, co może nastąpić, gdy
władza zrealizuje wszystko, co zamierza i stracą
nawet taką swobodę. Zarówno Polska, jak też
Irlandia to kraje mocno katolickie. Dlaczego
w Irlandii mogą sytuację łagodzić, a w Polsce
będą chcieli zaostrzyć? Bo tak. I koniec wywodu.
Mamy taki żarcik. Student weterynarii miał
kłopoty na egzaminie. W końcu dostał tzw.
pytanie wyciągające, zwane inaczej pytaniem
ostatniej szansy: „Czy krowie można zrobić
aborcję?”. Niestety, nie wiedział, więc wyleciał
z oceną niedostateczną. Zmartwiony poszedł
do baru, usiadł w kącie i powoli upijał się na
smutno, rozmyślając o pytaniu. Barman co

jakiś czas zerkał, w końcu podszedł i zagadał:
— Coś niewyraźnie Pan wygląda, jakieś kłopoty? — Niech mi pan powie, czy krowie można
zrobić aborcję? — Nie mam pojęcia, ale coś mi
się widzi, że nieźle sobie pan życie skompliko-
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wał... W Polsce tak jest – wszystko co proste,
trzeba skomplikować. Zespół Deep Purple przed
laty imponował przebojem „Child in time”, czyli
„Dziecko w czasie”, jak tłumaczono. Czas więc
pokaże, którędy prowadzi właściwa droga. !
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NAZWA DZIAŁU
KRÓTKO

Irlandzka branża alkoholowa liczy straty
Irlandzkie stowarzyszenie przemysłu alkoholowego (Drinks Industry Group of Ireland, Digi)
uważa, że branża jest szczególnie narażona na
straty z powodu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. Opracowano dla rządu listę rekomendacji, które mają ograniczyć strat.
Reprezentujące producentów alkoholi Digi
uważa, że branża turystyczna i alkoholowa są
nierozerwalnie związane. Według szacunków
już w tym roku muszą się przygotować na 130
mln euro strat. Ok. 40 proc. turystów odwiedzających Irlandię pochodzi z Wielkiej Brytanii.
Ich liczba spadła w tym roku o 6,2 proc., co odpowiada za 70 mln euro strat. Natomiast wraz
ze słabnącym funtem coraz więcej mieszańców

Republiki Irlandii robi zakupy za granicą Irlandii
Północnej. Tańszy alkohol z północy ma odpowiadać za 60 mln euro strat.
Digi wzywa rząd do kilku ułatwień, które mają pomóc w ograniczeniu strat. Przede
wszystkich proponuje obniżenie akcyzy o 15
proc., utrzymanie 9-procentowago podatku
VAT na turystykę i utworzenie tzw. „hubów
breksitowych”, które nadzorowałyby ruch turystyczny. Branża alkoholowa na Zielonej Wyspie
zatrudnia 92 tys. pracowników. Z alkoholem
związanych jest też 210 tys. pracowników turystyki. Zagraniczni goście pubów, hoteli i restauracji generują 1,25 mld przychodów branży
rocznie.

Polacy nadal największą mniejszością w Irlandii
Polacy stanowią największą mniejszość narodową w Irlandii. Według irlandzkich służb statystycznych, Zieloną Wyspę zamieszkuje 122,5
tysiąca Polaków. Z kolei blisko 136 tysięcy
mieszkańców Irlandii wskazuje na polski, jako
na pierwszy używany w domu język
Zgodnie z opracowanymi właśnie wynikami zeszłorocznego spisu ludności, Irlandię za-

mieszkuje 535 tys. emigrantów. Jest to o 1,6
procent mniej niż w trakcie poprzedniego spisu
- w 2011 roku. Przybywa za to osób z podwójnym obywatelstwem. Jest ich o 87 procent
więcej niż 5 lat temu. Osoby z obywatelstwem
polsko - irlandzkim znalazły się na trzecim miejscu tuż po posiadaczach amerykańsko - irlandzkiego i brytyjsko - irlandzkiego obywatelstwa.

Dublin na liście najbardziej pożądanych kurortów
Podróżnicy z Wysp Brytyjskich oceniają, że jednym z miejsc, do których najbardziej chcieliby
pojechać na wakacje jest Dublin.
Teoretycznie najbardziej popularne powinny
być takie miejsca jak choćby Ibiza, ale okazuje
się, że te kierunki trochę Brytyjczykom już się
przejadły. Stolica Irlandii znalazła się w dzie-

Dublin zapowiada
referendum
w sprawie aborcji
Na maj lub czerwiec przyszłego roku rząd Irlandii zapowiedział rozpisanie referendum o zmianie przepisów konstytucji w sprawie aborcji.
Obecnie jest ona w tym kraju dozwolona tylko
w przypadku zagrożenia życia matki.
Ósma poprawka do pochodzącej z 1937 roku
konstytucji Irlandii gwarantuje prawo do życia płodu równe prawu do życia matki - pisze
AFP. Zdaniem premiera Leo Varadkara, który
od czerwca stoi na czele rządu, przepisy te są
zbyt restrykcyjne. Aborcja była zawsze zakazana w Irlandii, a poprawkę do konstytucji w tej
sprawie wniesiono dopiero w 1983 roku, po
referendum, w którym krok ten poparło 67
procent głosujących. W 2013 roku ustawowo
dopuszczono aborcję w przypadku, gdy zagraża
ona życiu matki. Inne referendum, w październiku przyszłego roku, ma dotyczyć konstytucyjnych zapisów zakazujących bluźnierstwa,
a kolejne głosowanie ma rozstrzygnąć przyszłość artykułu konstytucji stanowiącego, że
miejsce kobiety jest w domu. W sierpniu 2018
roku z pielgrzymką do Irlandii przyjedzie papież
Franciszek.
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siątce najbardziej pożądanych kurortów. Choć
kurortem tak naprawdę przecież nie jest.
Na pierwszym miejscu króluje Amsterdam,
na drugim jest Nowy Jork, a na trzecim Bangkok. W pierwszej dziesiątce są też jednak: Dublin, Dubaj, Londyn i Paryż. Jedynie Barcelona,
Malaga i Alicante pokazują, że miłość Brytyjczyków do Hiszpanii jeszcze całkowicie nie za-
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W obiektywie stylistki
J

esienią świat wokół nas zaczyna się mienić
bogactwem odcieni zieleni, brązu i czerwieni. Inspirująco refleksyjnym widokiem
zachwycił mnie spacer przez miejski park St
Stephen’s Green w Dublinie. Uwielbiam obserwować kolorystyczną metamorfozę, która
z wolna dokonuje się zarówno w przyrodzie,
jak i w świecie mody. Dni stają się chłodniejsze i często pada deszcz. Spacerując po parku,
otulona ciepłym kaszmirowym swetrem, zawsze czuję się komfortowo i modnie. Ciepłe
i przyjemne w dotyku kaszmirowe swetry to
kluczowy element moich jesiennych stylizacji.
Połączone z odpowiednimi dodatkami pozwalają stworzyć wiele ciekawych zestawień na
chłodniejsze dni. Warto podkreślić, że sweter
jako element stroju został opracowany przez
rybaków z Aran, trzech wysp leżących przy zachodnim wybrzeżu Irlandii w zatoce Galway.
Wełniane swetry posiadają dużą higroskopijność i to właśnie one były, i nadal są podstawową ochroną przed zimnem i wilgocią w Irlandii.
W nadchodzącym sezonie jesień–zima
2017/2018 swetry przybierają różne rozmiary
i formy. Możemy swobodnie wybierać pomiędzy tymi dopasowanymi, łagodnie podkreślającymi sylwetkę, po te luźniejsze – oversize’owe,
które zmysłowo spadają nam z ramion. Oprócz
prostych tradycyjnych kardiganów, modne są
też te z grubymi splotami, obszernym dekoltem
w kształcie litery V, zapinane z tyłu, z odsłoniętymi plecami czy rozkloszowanymi rękawami.
Jak widać, szeroki wachlarz możliwości pozwala nam na tworzenie wielu interesujących kompozycji, aczkolwiek zawsze miejmy na uwadze
kształt i proporcje naszej sylwetki.
Kolor swetra stanowi również istotną wytyczną. W bieżącym sezonie śmiało możemy
zainwestować w odcienie szarości, delikatne
róże, ognistą czerwień, granat czy klasyczną
czerń. Osobiście uwielbiam odważne czerwienie i tajemnicze granaty – w takiej kolorystyce
czuję się najlepiej.

Proponuję również stylowe połączenie plisowanej spódnicy ze swetrem włożonym częściowo z przodu i luźno opadającym z tyłu. Taka
kompozycja podkreślona taliowanym żakietem,
botkami i torebką kopertówką świetnie nadaje
na miejskie spacery i spotkania po pracy. Look
ten doskonale może dopełnić wełniany kapelusz i długi szal.
Jeśli chcemy jednak charakterystycznie
wzmocnić stylizacje ze swetrem, możemy
zdecydować się na styl inspirowany muzyką
rockową. Kaszmirowe swetry warto łączyć
z rockowymi elementami, takimi jak skórzana
ramoneska, modnie poszarpane jeansy, botki
z ćwiekami i przykuwający wzrok naszyjnik. Styl
ten dodaje tajemniczości, jednocześnie podkreśla waleczną osobowość i niezłomną siłę.
Jak widzicie, jesienią zdecydowanie warto
zainwestować w sweter. Oprócz tego, że jest
on ciepły, to wygląda również stylowo i swobodnie, pozwalając nam na stworzenie wielu
ciekawych zestawień. Najwyższej jakości swetry znajdziecie w Brown Thomas, np. T By Alexander Wang, Carven, Mint Velvet, Dubarry
of Ireland, Aran Mills, & Other Stories, Reiss
Tommy Hilfiger czy COS. Jest to jednak spory
wydatek. Jeśli nie chcecie zbytnio uszczuplać
portfela w nowym sezonie, zajrzyjcie do znanych sieciówek. W kolekcjach Zara, H&M czy
New Look znajdziecie z pewnością wymarzony
kolor i fason swetra. Warto jednak pamiętać,
żeby sprawdzać skład na metkach. Sztuczne
tkaniny nie są praktyczne i wygodne w noszeniu, poza tym nie są przyjazne dla skóry i nie
chronią przed zimnem tak jak naturalne włókna. Z pewnością dobry gatunkowo wełniany
sweter zapewni nam ciepło i komfort nawet
podczas wyjątkowo zimnych dni. Oversize’owy
lub dopasowany, cieplutki sweter z grubej wełny warto mieć w swojej szafie.
!
JOANNA JANKOWSKA-RADKO,
STYLISTKA, DUBLIN

Co do stylizacji, stawiając na komfort i uniwersalność, w pierwszej kolejności polecam dopasowane jeansy z luźnym swetrem. Proponuję
łączyć je śmiało z koszulą, damskimi sneakersami i miniplecakiem dla osiągnięcia miejsko-sportowego szyku. Must have każdej garderoby na chłodniejsze dni.
W odsłonie eleganckiej, oversize’owy sweter
możemy zestawić z ołówkową spódnicą i delikatnymi szpilkami. Całość możemy uzupełnić
perłową kolią, minitorebką i prostym w kroju
płaszczem typu boyfriend. To przykład stylizacji, która idealnie sprawdzi się na spotkaniu
z przyjaciółmi w kawiarni lub restauracji.

KATARZYNA ŚLIWA
KATE PLUM ATELIER

Jeśli jesteś
zainteresowany
reklamą
na tej stronie
napisz do mnie
kateplum.mir@gmail.com

Masz pomysł na oko ?
Wyślij zdjęcie na:
kateplum.mir@gmail.com
z podpisem autorki.
najciekawsze propozycje
opublikujemy w tej rubryce.
Praca dla osoby szyjącej !!!
Szukasz pracy?
Umiesz szyć?
Niekoniecznie szycie ubrań?
Więcej szczegółów pod
numerem telefonu
+353 21 4 320 320
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Pomysłowa mama – zrób to sama Mój styl
Opisz swój styl.
Lubię styl casualowy oraz sportową elegancję. Sprawdzają się one w stylu życia jaki
prowadzę. Pozwalają mi być elegancką, ale
jednocześnie zapewniają komfort i wygodę,
którą tak sobie cenię.
Ulubiona rzecz w twojej szafie.
Nie mam jednej ulubionej rzeczy. Lubię mieć
kilka bazowych elementów, które miksuję
w zależności od sytuacji, okazji oraz nastroju.
Co nowego ostatnio kupiłaś?
Ponieważ zbliża się jesień, zakupiłam ostatnio botki na obcasie, czarne klasyczne i superwygodne, które na pewno będą elementem moich jesiennych stylizacji.
1. W tym miesiącu zapraszam wszystkie
Mamy do uszycia ślicznej i cieplutkiej czapki
na chłodne dni. Czapeczka jest w bardzo uniwersalnym kształcie i dzięki temu może ją nosić zarówno chłopiec jak i dziewczynka. Tylko
od kreatywności Mam zależy jej kolor oraz rodzaj tkaniny jaki zostanie użyty do wykonania.
Materiał powinien być bardzo elastyczny np.
bawełna i nie za gruby.

2. Kroimy z rozciągliwej tkaniny dwa elementy
o tym samym kształcie wg wymiarów podanych na zdjęciu nr 2. Składamy prawą stroną
do siebie i zszywamy od punktu A przez B, C
aż do punktu D. Przez pozostawiony otwór
wywracamy czapeczkę na prawą strone dokładnie formując narożniki. Otwór zamykamy
ściegiem obrzucającym overlockowym lub
zygzakiem.

ROZWIĄZANIE
KONKURSU

POMYSŁ NA OKO

Miło nam poinformować,
że konkurs wygrywa
Anna Łuszczyńska
z Dunmore East Co.Waterford
a spódniczka TUTU wędruje
do MARY-KATE
Gratulujemy !
MODA

*

ŻYCIE

*

3. Linia od punktu 1 do punktu 2 to miejsce
w którym należy zagiąć materiał i włożyć do wewnetrznej części czapki. W ten sposób uzyskujemy drugą warstwę która dodatkowo pełni rolę
ocieplacza. Na narożnikach możemy zawiązać
supełki jako dodatkowy element dekoracyjny.
Wielkość czapeczki dopasowujemy do rozmiaru
główki poprzez odjęcie 3 cm od obwodu głowy
naszego dziecka. Powodzenia drogie Mamy! KP

Soft pink smokey eye
by Karolina Jakubovskaja, CORK

STYL

*

URODA

*

ZDROWIE

Ulubiona marka lub projektant?
Nie mam ulubionej marki. Lubię unikatowe
rzeczy które wpadają mi w oko, Przy zakupie
kieruję się intuicją.
Która polska gwiazda imponuje Ci stylem
i dlaczego?
Moją inspiracją są zazwyczaj stylizacje uliczne. Lubię się inspirować napotkanymi ludźmi, ponieważ z tych stylizacji można czerpać
do woli. Lubię też przeglądać magazyny
o modzie, a także szukać inspiracji w internecie.

ANETA ZARANEK, BUSSINES WOMAN, MAKIJAŻYSTKA,
STYLISTKA RZĘS, CORK

*

MODA

*

ŻYCIE

*

STYL
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*

URODA

*

ZDROWIE
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NAZWASIĘ
BĘDZIE
DZIAŁU
DZIAŁO

Polska Noc Kabaretowa
w Dublinie

R

 dio, muzyka, żarty! To nie pomyła
ka tutaj nie usłyszycie faktów, wiadomości i rzetelnie sprawdzonych
lub naciągniętych informacji.

Znajdziecie natomiast to, co najważniejsze, aby dobrze się bawić! Tylko podczas
PNK najlepsi prezenterzy, niepowtarzalne
audycje i najmodniejsza muzyka i cała
masa żartów. Nasi doświadczeni dziennikarze z Kabaretu Skeczów Męczących i ich
niezwykli goście: Paranienormalni, Nowaki i Jerzy Kryszak zapraszają na największe
wydarzenie rozrywkowe roku!
Polska Noc Kabaretowa to coroczne
widowisko, które w każdym z kilkudziesięciu miast Polskii Europy zbiera kilka
tysięcy fanów rozrywki na najwyższym
poziomie. Ekipa tworząca Polską Noc Kabaretową dobierana jest tak, aby trafić
w gusta wszystkich fanów kabaretowych,
niezależnie od wieku i poczucia humoru.
Polska Noc Kabaretowa to widowisko dla
każdego, o czym świadczy różnorodność
widzów, a łączy ich jedno – niepodważalne zadowolenie, uśmiech na twarzy i chęć
odwiedzenia Polskiej Nocy Kabaretowej
podczas kolejnej edycji.
Polska Noc Kabaretowa 2017 to kolejna
już edycja tego wyjątkowego show kabaretowego. Tym razem zaskoczymy Was
nie tylko składem, ale także tematyką
widowiska, a przede wszystkim ogromem
premierowych skeczy, które zaprezentuje
czołówka polskiej sceny kabaretowej. Tym
razem przeniesiemy się do studia radiowego, w którym różnorodne programy,
niezwykli prowadzący i goście zapewnią
czterogodzinną rozrywkę jakiej jeszcze nie
było.
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DOORS - 6:30 PM
START - 8:00 PM

DOORS - 6:30 PM
START - 8:00 PM

BILETY 25 €

BILETY 25 €

m.in. największe przeboje grupy

„kabaret uczy, kabaret bawi, kabaret
śmieszy… czasem do łez”
Polska Noc Kabaretowa- Dublin,
The Helix, 30 Listopada.
www.koncerty.ie
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DUBLIN

DŻEM

m.in. największe przeboje grupy

DŻEM

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Halloween
Classic House Night

W

 roczną niedzielę 29.X (Bank
m
Holiday Weekend) zapraszamy
do klubu Passion na Halloween
Classic House Night .

Będzie nam Strasznie miło po raz kolejny
gościć czołówkę polskiej sceny klubowej!
DJ MATUSH , DJ NEEVALD oraz JACOB
A (Live Vocal ) zadbają o niepowtarzalny
klimat imprezy oraz dawkę najlepszych
klubowych brzmień.
Nie może Was zabraknąć! Nie zapomnijcie o przebraniach!
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29.10.2017
Passion
(stary Q Bar

late

Bar

&

Venue

Start 21:00
Bilety: 10 euro przedsprzedaż
(15 euro w dniu imprezy)
Rezerwacja loży
(Informacje 0862454879)
Bilety w przedsprzedaży będądostępne
już niebawem na bilety.gazeta.ie
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ARTYKUŁ SPONSORSKI

Odszkodowanie za uszczerbek
na zdrowiu poniesiony
w wypadku drogowym

W

ypadek drogowy lub kolizja
drogowa są, niestety, bardzo
częstym zjawiskiem i mają
wiele przyczyn. Uczestnictwo
w wypadku samochodowym
jako kierowca, pasażer lub pieszy może być
traumatycznym przeżyciem bez względu na
skalę wypadku oraz stopień odniesionych obrażeń. Jeśli to nie Ty jesteś sprawcą wypadku
samochodowego lub innego zdarzenia drogowego, możesz ubiegać się o odszkodowanie
m.in. za uszkodzenia Twojego samochodu lub
szkody na zdrowiu oraz za poniesione przez
Ciebie dodatkowe koszty.
Do wypadków samochodowych oraz innych
wypadków drogowych może dojść na wiele
różnych sposobów. Jednymi z najczęstszych
sytuacji, jakich doświadczyli nasi klienci, które
doprowadziły do wniesienia roszczenia o odszkodowanie są:
Wypadek samochodowy
Wypadek rowerowy
Wypadek autobusowy
Wypadek na autostradzie
Wypadek z udziałem pieszych
Wypadek taksówek
Wypadek motocyklowy

••
••
••
•

Co zrobić gdy dojdzie do wypadku?
Pierwsze, co należy zrobić, gdy dojdzie do wypadku drogowego, jest sprawdzenie, czy Ty, pasażerowie i ktokolwiek, kto uczestniczył w wypadku nie potrzebuje pomocy medycznej. Jeśli
pomoc jest potrzebna, należy wezwać karetkę.
Następnie należy:
1. Wezwać policję (Gardaí)
Bez względu na skalę wypadku drogowego,
ważnym jest, aby niezwłocznie zgłosić wypadek policji. Policja nie pojawi się na miejscu wypadku, jeśli uzna, że wypadek nie jest poważny
a jego uczestnicy mogą samodzielnie rozwiązać
problem, przekazując sobie nawzajem odpowiednie informacje. W takim przypadku ważnym jest, aby odwiedzić najbliższy posterunek
policji i złożyć zeznanie na temat wypadku oraz
poprosić o zbadanie jego szczegółów.
2. Zebrać informacje związane z wypadkiem
Dane drugiego kierowcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, nr rejestracyjny pojazdu i szczegóły ubezpieczenia.
Dane kontaktowe każdego z pracowników
służb ratowniczych, paramedycznych oraz
policjantów.
Zdjęcia miejsca wypadku z różnych perspektyw; pomoże to Twojemu prawnikowi zrozumieć, jak doszło do wypadku.
Godzina i data wypadku.

•
•
•
•
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atmosferyczne w momencie wy• Warunki
padku

3. Świadkowie
Jeśli są jacyś świadkowie wypadku, poproś ich
o dane kontaktowe. Mogą się one przydać, gdy
złożysz wniosek o odszkodowanie z tytułu wypadku.

Injuries Board oraz zagwarantuje, że wszystko
odbędzie się zgodnie z procedurami.
Zachowaj kopie dowodów wszelkich wydatków, które poniosłeś na skutek wypadku oraz
wszystkie kopie dokumentacji medycznej oraz
policyjnej, jeśli to możliwe.

Okres przedawnienia – ramy czasowe
Ważnym jest, abyś zapamiętał, że istnieje pewien limit czasowy, w którym możesz wnieść
roszczenie. Czas na wniesienie roszczenia
o odszkodowanie nazywany jest okresem
przedawnienia.
!

4. Pomoc medyczna
Jeśli poniosłeś uszczerbek na zdrowiu w wypadku drogowym, ważnym jest, aby czym prędzej
umówić się na wizytę u lekarza.

Tracey Solicitors Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach
związanych z obrażeniami ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym
w Irlandii przez ostatnie 10 lat. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką
Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych w języku polskim.

Skontaktuj się z prawnikiem ds.
odszkodowań
Jeśli masz zamiar wnieść roszczenie z tytułu
uszczerbku na zdrowiu lub wypadku drogowego powinieneś skontaktować się z prawnikiem.
Prawnik pomoże Ci przygotować wniosek do

Tracey Solicitors 34 Westmoreland Street Dublin 2
T: 01 6499900 W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
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*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów
jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków

Twój prawnik w Irlandii

34 Westmoreland Street, Dublin 2

KRÓTKO

Polska - Irlandia 14:8
w towarzyskim meczu
bokserskim w Chęcinach
Polscy bokserzy pokonała Irlandię 14:8 w towarzyskim meczu w Chęcinach koło Kielc. Spotkanie rozegrane zostało w ramach projektu
„Światowa konfrontacja boksu olimpijskiego”
Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji kadra
trenera Karola Chabrosa prowadziła 2:0. W kategorii do 91 kg walkowerem walkę wygrał Jan
Sosnowski. W ringu pierwsze trzy pojedynki
„Biało-czerwoni” rozstrzygnęli na swoją korzyść. Po zwycięstwie Tomasza Resóla nad Tomem Casey (kat. 64 kg) Irlandczycy przegrywali
0:8.
Niemoc gości przerwał w wadze lekkiej Gerard
McCaffery, który po bardzo emocjonującej
i obfitującej w liczne wymiany ciosów walce
pokonał niejednogłośnie na punkty Adriana Kowala. Wygraną gospodarzom zapewnił w kategorii średniej Daniel Adamiec. Pięściarz RUSHH
Kielce po wyrównanym pojedynku stosunkiem
głosów 2:1 wypunktował Johna Joyce’a. W kategorii superciężkiej Irlandczyk Martin Keenan
znokautował w drugiej rundzie Aleksandra Stawireja. Ostatecznie Polska pokonała Irlandię
14:8.

Nowy tor wyścigowy w Irlandii Płn.
Wiosną 2019 roku ukończony zostanie nowy tor
wyścigowy Lake Torrent w Irlandii Północnej.
Obiekt ma spełniać najwyższe wymagania dla
imprez typu World Superbike.
Do niedawna drugim po Silverstone brytyjskim torem, goszczącym imprezy na najwyższym światowym poziomie, miał być nowy
obiekt w walijskim Blauenau Gwent. Tor uzyskał już aprobatę zarządu cyklu MotoGP, niestety w ostatniej chwili ze współfinansowania

wycofały się władze Walii i cały projekt upadł.
Kolejna nadzieja dla brytyjskich kibiców kiełkuje właśnie w Irlandii Północnej.
Projektowany właśnie tor Lake Torrent położony będzie w regionie zamieszkanym przez tysiące
fanów wyścigów motocyklowych, wielbiących
ten sport na równie z piłką nożną. Tor o długości
3,59 km będzie zbudowany na 157-akrowej działce nad niewielkim jeziorem, a zawodnicy będą
mieli do pokonania 12 zakrętów.

Polski rząd chce zezwolić na rozsypywanie prochów zmarłych
Polski rząd chce rewolucji w ustawie o cmentarzach. Rozsypywanie prochów będzie możliwe
Polskie Ministerstwo Zdrowia, a w praktyce
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), przygotowało zmiany w ustawie o cmentarzach
i pochówku zmarłych. Obecnie taka forma pochówku jest w Polsce nielegalna - przypomina
„Rzeczpospolita”. Ma się to zmienić.

W Polsce będzie sroga zima
Serwis Exacta Weather przewiduje, że najbliższa zima ma być niezwykle długa i ostra. Temperatury mogą sięgać nawet 30 stopni Celsjusza na minusie. Mają temu towarzyszyć obfite
opady śniegu. Zima ma dotknąć w szczególnym
stopniu Polskę, Niemcy, Czechy, Węgry oraz
Słowenię
W tym miesiącu żadna ze stacji Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Polsce nie
odnotowała jeszcze ujemnej temperatury, lecz
niewiele do niej brakowało. W wielu regionach
termometr wskazywał od 3 do 6 stopni, a przy
gruncie nawet od 1 do 4 stopni. Pod koniec
września może być bardzo zimno, ze względu
na potężny wyż skandynawski. Przymrozki będą
występować szczególnie nocami.
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Przewiduje się, że ogrody pamięci będą dopuszczalne, podobnie jak rozsypanie prochów nad
morzem. Ogrody pamięci zaczęły powstawać około
dziesięciu lat temu. Jest ich kilka, m.in. na Cmentarzu Komunalnym Południowym w podwarszawskim Antoninowie. Pochówki praktykowano w takich miejscach przez kilkanaście miesięcy, zanim
media nagłośniły, że to niezgodne z prawem.

Drogheda i Greystones
chronione przed
podwyżkami czynszów
Dodatkowe dwa irlandzkie miasta zostały zakwalifikowane jako „rent pressure zones”.
W tych strefach lokatorzy chronieni są przed
nadmiernym podnoszeniem czynszów. W sumie w Irlandii funkcjonuje teraz 21 tego typu
obszarów
Greystones w hrabstwie Wicklow i Drogheda
w Louth zyskały status miast, w których właściciele nieruchomości nie mają prawa podnieść
czynszów o więcej niż 4 proc. co dwa lata.
Według Residential Tenancies Board (RTB),
średnia cena wynajmu wynosiła w czerwcu
1017 euro miesięcznie. To o 63 euro więcej niż
w tym samym czasie rok temu. Ceny stale rosną – w drugim kwartale 2017 lokale podrożały
o 3,3 proc. (49 euro). Obecnie średnie komorne
w stolicy wynosi 1475 euro na miesiąc, czyli 14
proc. więcej niż w najdroższym okresie boomu
mieszkaniowego (koniec 2007). Za zakwaterowanie trzeba teraz płacić prawie o 400 euro
więcej niż cztery lata temu.

KĄCIK KULINARNY

Kasza jaglana z dynią
i rodzynkami
SKŁADNIKI:
2,5 szklanki wody,
0,75 szklanki płatków owsianych zwykłych, nie błyskawicznych wymieszanych pół na pół z kaszą jaglaną,
kawałek dyni,
płaska łyżeczka świeżo zmielonego siemienia lnianego,
2 łyżki suszonych rodzynek,
szczypta cynamonu.

••
••
••

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Do garnka, w którym będziesz gotować
owsiankę, wsyp płatki z kaszą i wypłucz je
pod bieżącą wodą. Płatki i kaszę zalej zimną wodą, wrzuć pokrojoną dynię, rodzynki
i siemię lniane. Zagotuj. Po chwili dodaj
cynamon. Gotuj pod przykryciem na małym
ogniu przez około 15 minut.

Sałatka z cukinią
i papryką w ziołach
Składniki:
2 łyżki oliwy,
ok 6 liści sałaty,
garść rukoli,
0,5 cukinii pokrojonej w plasterki,
0,5 papryki pokrojonej w słupki,
zioła prowansalskie,
1 pomidor pokrojony,
kiełki mieszane,
pestki dyni i sezamu – lekko podprażone.

••
••
••
••
•
Składniki:
• 7wek,łyżek oliwy z oliczosnku,
•• ząbek
szczypta soli,
łyżki stołowe octu
• 3balsamicznego,
listków świeżej
• kilka
bazylii,
łyżki stołowe sło• 1-2
du jęczmiennego lub

ny czosnek (nie powinien się zarumienić), dodaj
sól, a następnie ocet. Chwilę pogotuj, a gdy
ostygnie, dodaj pokrojoną bazylię i słód.
Rozgrzej patelnię i wlej oliwę. Dodaj paprykę,
cukinię, zioła prowansalskie. Lekko podsmaż.
Pozostaw do ostygnięcia w pokojowej temperaturze. Sałatę i rukolę umyj i osusz. Następnie delikatnie wymieszaj wszystkie składniki z sosem
w dużej misce, dodaj uprażone pestki sezamu
i dyni. Na talerzu posyp kiełkami.

miodu.

Sposób
przygotowania
Do lekko rozgrzanego rondelka postawionego na
małym ogniu wlej oliwę,
a po chwili wrzuć posieka-
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Zupa porowa
SKŁADNIKI
oliwa,
1 cebula,
szczypta gałki muszkatołowej,
około 1 l wody,
natka pietruszki,
szczypta kozieradki,
ćwiartka selera,
5 łyżek ryżu okrągłego lub słodkiego,
4 małe ziemniaki,
1 mała marchewka,
1 mała pietruszka,
duży por,
3 liście laurowe,
3 ziarna ziela angielskiego,
sól do smaku,
natka pietruszki.

••
••
••
••
••
••
••
••

Sposób przygotowania
Rozgrzej garnek, wlej oliwę. Po chwili na
oliwę wrzuć pokrojoną w kostkę cebulę,
a gdy będzie szklista, dodaj szczyptę gałki
muszkatołowej. Następnie wlej ciepłą wodę
i dorzuć natkę pietruszki. Potem dodawaj
w kolejności: kozieradkę, ryż, ziemniaki
i marchewkę pokrojone w kostkę, całą
pietruszkę i seler, por posiekany w cienkie
krążki, liście laurowe, ziele angielskie i na
końcu sól (w tym momencie można dodać
ciepłej wody, jeśli jest za mało). Gotuj zupę,
aż ryż będzie bardzo miękki. Po ugotowaniu
wyjmij pietruszkę i seler (według uznania
można zostawić). Na talerzu posyp zupę
natką pietruszki.

Jabłka pieczone
nadziewane
Składniki:
4 duże jabłka,
2 garści suszonych śliwek,
łyżka suszonych żurawin,
szczypta soli,
cynamon.

••
••
•

Sposób przygotowania
Wypłucz suszone owoce w niedużym rondelku. Zalej wodą, dodaj szczyptę soli i gotuj pod przykryciem ciągle mieszając, aż
owoce rozpadną się na niezbyt gęstą masę.
Dokładnie umyj jabłka. Odetnij górną ich
część, wydrąż pestki, wypełnij nadzieniem
i posyp odrobiną cynamonu. Przykryj odcię-

KRÓTKO

Sala widowiskowa w centrum Dublina
Irlandzki inwestor przedstawił plany budowy
10-piętrowego wieżowca w miejscu dawnego Screen Cinema. W budynku znalazłaby się
m.in. sala widowiskowa na 520 miejsc.
Plan wyburzenia 9-piętrowego College
House i postawienia w tym miejscu nowoczesnego wieżowca przedstawiła radzie Dublina
Marlet Property Group. Nowa sala koncertowa miałaby wypełnić lukę między mniejszymi

klubami - w typie Sugar Club dla 350 osób oraz
dużymi - jak Button Factory.
O tym, że w budynku działało dawniej kino,
miałby przypominać umieszczony na zewnątrz interaktywny ekran, na którym byłyby wyświetlane
informacje o wydarzeniach. W budynku znalazłoby
się także miejsce na nowoczesne biura - informuje
„Herald”. Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę ma zostać wydana w przyszłym miesiącu.

Ciężarówka przemytników
zatrzymana na granicy z Polską
Na autostradzie E12 we wschodniej Brandenburgii w pobliżu granicy z Polską policja federalna odkryła ciężarówkę z 51 migrantami
przemycanymi do Niemiec, w tym 17 dziećmi.
Agencja dpa podała, że chodzi o kilka rodzin
z Iraku.
Żadna z osób nie miała przy sobie dokumentów tożsamości. Ludzie siedzieli lub stali
na platformie ładunkowej. Rzecznik policji
mówił o „wstrząsającym widoku”. Zatrzymany

został 46-letni pochodzący z Turcji kierowca
ciężarówki. Tir został zarejestrowany w Turcji.
Migrantów zakwaterowano w namiotach we
Frankfurcie nad Odrą. Po przesłuchaniu zostali
przewiezieni do centralnego ośrodka recepcyjnego w Eisenhuttenstadt.
Nie wiadomo, jak długo tir był w drodze. Ze
względu na bliskość Polski podejrzewa się, że
przybył do Niemiec właśnie stamtąd – powiedział rzecznik policji.

Zwycięski pies z Cork Greyhound Stadium
pod wpływem kokainy
Clonbrien Hero - pies, który wygrał wyścig na Cork
Greyhound Stadium z czasem 28 sekund zrobił
prawdziwą furorę, a jego właściciel zgarnął główną
nagrodę w wysokości 27 tysięcy funtów. Niestety,
rutynowe badania okazały się szokujące. Okazało
się, że w czasie startów 24 czerwca, 1 lipca i 22
lipca Clonbrien Hero prowadzony przez Grahama
Hollanda startował pod wpływem kokainy. Ten
narkotyk działa na zwierzęta podobnie jak na ludzi.

Wszystkie dyscypliny, niezależnie od tego,
czy występują w nich ludzie, czy zwierzęta, walczą z problemem dopingu, a nasza organizacja
niczym się nie różni - powiedział dyrektor wykonawczy organizatora wyścigu chartów (IGB)
Gerard Dollard.
Trener Clonbriena Hero, Graham Holland,
zapewnia, że substancja musiała się dostać do
organizmu psa przypadkowo.

Apple pyta irlandzki rząd,
co z inwestycją za miliard dolarów
Apple ostrzega irlandzki rząd, że dalsze opóźnienia w realizacji budowy w kraju ogromnego
centrum danych mogą zagrozić realizacji projektu o wartości miliarda dolarów.
Producent iPhona brał podczas wyboru
lokalizacji nowej inwestycji pod uwagę aż 19
różnych krajów, jednak zdecydował się ostatecznie na Irlandię. Apple jest zaniepokojone przedłużaniem się procesu planowania
inwestycji. Projekt budowy centrum danych
o powierzchni 166 tys. m kw. (odpowiadającej wielkością 23 boiskom piłkarskim) został
ogłoszony już w 2015 roku. Jego realizacja
miała zakończyć się do końca bieżącego. Amerykańskie przedsiębiorstwo nadal jednak czeka
na sądową rozprawę, która dotyczy sprzeciwu
wobec pozwolenia na realizację budowy. Firma martwi się także o to, że plany zasilania
centrum energią również zostaną zakwestionowane, co przyniesie kolejne opóźnienia,

chociaż Apple nie nałożyło na Irlandię deadline’u w tym zakresie.
Adwokaci firmy podkreślają, że problemy piętrzące się przed tą inwestycją to tylko część szerszych trudności z realizacją infrastrukturalnych
inwestycji w Irlandii. Wyspiarski kraj ustępuje pod
tym względem innym. Apple ukończyło podobny
projekt w Danii, który został ogłoszony w tym samym czasie co irlandzki. Dyrektor generalny firmy
Tim Cook zapowiedział, że planuje ona otwarcie
kolejnego centrum danych w Skandynawii.
Szykowane pod inwestycję leśne tereny Irlandii nie zostały właściwie naruszone, bowiem
realizacja inwestycji została zatrzymana. Jest to
spowodowane wątpliwościami co do jej potencjalnych negatywnych ekologicznych skutków
oraz ekonomicznej opłacalności. Irlandzki sąd
prawdopodobnie nie zablokuje projektu, ale
może nakazać cofnięcie całej procedury do jej
wczesnego stadium.

Ponad milion zł wyłudzonych przez pożyczki w internecie
Polak za jazdę po pijanemu musi opuścić Irlandię
Polak, który prowadził w Irlandii samochód po
pijanemu i zaatakował człowieka, dostał od
sądu wybór. Może uniknąć kary więzienia, jeżeli w ciągu 48 godzin wróci do Polski - podaje
irlandzki „Independent.”
Mateusz S., prowadząc auto pod wpływem
alkoholu, o mało co nie potrącił dwóch przechodniów, po czym rozbił samochód i uciekł
z miejsca wypadku. Później włamał się do znajdującego się kilometr dalej domu i pobił jego

właściciela. Wkrótce został zatrzymany przez
policję.
Sąd w Listowel zdecydował, że Polak może
uniknąć kary dziesięciu miesięcy więzienia, jeżeli w ciągu 48 godzin opuści Irlandię i wróci
do swojego kraju. Mateusz S. ma również zapłacić 500 euro zadośćuczynienia ofierze ataku.
Polak, który od momentu zdarzenia w sierpniu
przebywał w areszcie w Ballylongford, zgodził
się na takie rozwiązanie.

Ponad milion zł wyłudzili od internautów organizatorzy przestępczego procederu, polegającego na oferowaniu w internecie szybkich
pożyczek, których warunkiem miało być wykonanie przelewu lub wysłanie płatnego smsa.
Policja szuka osób pokrzywdzonych przez oszustów.
Osoby, które zostały w ten sposób oszukane,
proszone są o kontakt z Wydziałem do Walki
z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach - poinformował asp. sztabowy Adam Jachimczak z zespołu
prasowego śląskiej policji. Pokrzywdzeni mogą
skontaktować się z prowadzącym sprawę pod
katowickim numerem telefonu 32 200 10 18.

14 Princes Street
1st oor office, Cork

021 427 83 49

TEL./FAX
E-mail: rma113@gmail.com

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem gliwickiej prokuratury. Dotychczas nie udało się zatrzymać organizatorów tego procederu, który mógł
trwać nawet ponad pięć lat. Poprzez kilkanaście
różnych stron internetowych, oferujących szybkie pożyczki, oszuści proponowali zawarcie umowy, do której sfinalizowania wymagane było
wysłanie płatnej wiadomości sms premium lub
wykonanie przelewu internetowego.
Oszuści stosowali przy tym hasła reklamowe, takie jak: „Weź pożyczkę TERAZ! Wypełnij formularz bez zaświadczeń i wychodzenia
z domu”, „Pieniądze na koncie nawet po godzinie – bez poręczycieli i zbędnych formalności”
czy „Pożyczki od ręki bez BIK”.

D&M Services Unit 26,
Park West Enterprise Centre
Nangor Road, Dublin 12
TEL. 018 06 65 55
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0833191536

E-mail: rmadublin@gmail.com
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CZYTELNIA
Labirynt Duchów
Autor: Zafon Carlos Ruiz

Nowa powieść autora światowego
bestsellera „Cień
wiatru”, długo wyczekiwana
przez
ponad 40 milionów
fanów.
Barcelona, lata
pięćdziesiąte ubiegłego
stulecia,
mroczne dni reżimu generała Franco. Alicja Gris jest
piękną, inteligentną i pozbawioną
skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie z najwyższych sfer władzy. Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia ministra kultury
Mauricia Vallsa. Wydaje się, że może mieć to
związek z przeszłością, kiedy Valls był dyrektorem budzącego grozę więzienia Montjuic. Alicja, wraz z przydzielonym do tego dochodzenia,
kapitanem policji ma kilka dni na odnalezienie
ministra. W trakcie poszukiwań w jej ręce trafia
należący do Vallsa siódmy tom serii „Labirynt
duchów”. Książka ta doprowadzi Alicję do ukrytej w samym sercu Barcelony księgarni Sempere & Synowie. Czar tego miejsca sprawia, że jak
przez mgłę powracają do niej obrazy z dzieciństwa. To, co odkryje, będzie śmiertelnym zagrożeniem dla niej i dla wszystkich, których kocha.
Zafón ostatecznie zamyka swoją tetralogię
o Cmentarzu Zapomnianych Książek. Po mistrzowsku rozsupłuje wszystkie splątane wątki
wielopiętrowej intrygi i prowadzi czytelnika do
emocjonującego finału.
„Labirynt duchów” to jednocześnie hołd dla
świata książek, sztuki snucia opowieści i magicznych powiązań między literaturą a życiem.
Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich
królewnach
Autor: Brzezińska Anna
Polska Jagiellonów oczami kobiet. Wielki powrót Anny Brzezińskiej – przełomowa książka
o historii kreowanej przez mężczyzn, w której
jednak najważniejszą rolę odgrywały kobiety.
Regina jest prostą chłopką, dla której Kraków to obietnica lepszego bytu i zarobku.
Dziewczyna zostaje przyjęta na służbę do mistrza Bartłomieja, uznanego słodownika, który,
jak szybko się okazuje, oczekuje od niej oddania
i posłuszeństwa nie tylko w kuchni… Wkrótce
na świat przychodzi „potworek” – Regina nie

umie myśleć inaczej o swojej córce
karlicy. A jednak
to właśnie Dosia
trafia na królewski
dwór. To jej oczami
– postaci prawdziwej, która rzeczywiście przechadzała
się po królewskich
krużgankach, opiekunki,
świadka
wydarzeń,
uczt,
ślubów,
spisków
i gwałtów – podglądamy codzienne
życie jagiellońskich królewien: Jadwigi, Izabeli,
Zofii, Anny i Katarzyny.
Anna Brzezińska, ceniona pisarka i mediewistka, powraca z nową zaskakującą książką. Na
niemal ośmiuset stronach opisuje życie kobiet
za czasów ostatnich Jagiellonów. Jej bohaterkami są nie tyko uprzywilejowane – jak mogłoby
się zdawać – córki króla Zygmunta I Starego
z małżeństw z Barbarą Zápolyą i Boną Sforzą,
ale także bękarcice, mieszczki, kobiety z plebsu
przyjmowane do pracy jako sługi, a traktowane
jak niewolnice.
„Córki Wawelu…” zadziwiają rozmachem
i drobiazgowością, jednocześnie pociągają
barwną fabułą i plastycznością opisów. Brzezińska, jako wytrawna historyczka i znawczyni
epoki, dba o szczegóły, powołuje się na źródła,
a jako pisarka, tak ciekawie snuje opowieść, że
jej książkę czytać można na równi jako dzieło
historyczne i wciągającą powieść. To właśnie
tu toczyła się historia: pomiędzy komnatami,
na uliczkach, w spiżarniach i w ciemnych zaułkach Krakowa. Często miały na nią wpływ
z pozoru mało znaczące wydarzenia, co Brzezińska potwierdza w dokumentach. Tylko tam,
gdzie brakuje źródeł, pisarka wspomaga się
wyobraźnią.
Słowem, to książka totalna, jakiej w polskiej
literaturze historycznej jeszcze nie było.
Zatrzymaj Hashimoto. Wzmocnij tarczycę!
Autor: Zaremba Marek
Twoja skóra jest sucha, a włosy łamliwe? Nie
masz siły nawet na chwilę aktywności? Nie
możesz się skoncentrować? Czujesz się jak
przysłowiowy sopel lodu? Czy jest profilaktyka,
którą możesz zastosować od dziś? Odpowiedź
brzmi... Tak! Wystarczy wprowadzić nawet kilka sprawdzonych porad z tej książki, aby poczuć
się lepiej już w ciągu kilku tygodni…
Autor żyje z chorobą Hashimoto już ponad
17 lat! Stosuje sprawdzone programy diety, naturalnej suplementacji połączone z odpowiednią aktywnością i oczyszczaniem organizmu.
W tym poradniku dzieli się praktyczną wiedzą

KINO
To (It)
Reżyseria Andres Muschietti
Kiedy w mieście Derry w stanie Maine zaczynają znikać dzieci, grupa dzieciaków musi stawić czoła swoim największym lękom. Na ich
drodze staje nikczemny klaun o imieniu Pennywise, który zapisał się na kartach historii jako
morderca lubujący się w zadawaniu bólu. Film
oparty jest na motywach niezwykle popularnej powieści Stephena Kinga pod tym samym
tytułem, która przeraża czytelników od dziesięcioleci.
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i przedstawia porady, które sam
stosuje. Dzięki nim
zwalczysz
większość dolegliwości,
wstrzymując tym
samym proces rozwoju choroby.
Z książki dowiesz się, jak diagnozować i w naturalny sposób leczyć
objawy
choroby
Hashimoto. Sprawdzisz, czy dieta
bezglutenowa to
faktycznie droga
do poprawy twojego zdrowia. Nauczysz się, jak
właściwie stosować suplementacje oraz jak pokonać stres i depresję. Poznasz tajniki zdrowej
kuchni oraz siłę detoksu w chorobie Hashimoto. Twoja hormonalna nawigacja zacznie na
nowo wzmacniać swoją moc!
W książce znajdziesz też mnóstwo sprawdzonych przepysznych przepisów, które doskonale
wpłyną na wzmocnienie twojej tarczycy oraz
układu odpornościowego.
Nie zwlekaj! Zatrzymaj Hashimoto!

W kręgach władzy. Tom 1.
Wotum nieufności
Autor: Mróz Remigiusz
Pierwsza polska seria political fiction!
Marszałek sejmu, Daria Seyda,
budzi się w pokoju
hotelowym,
nie
pamiętając, jak się
w nim znalazła ani
co się z nią działo
przez
ostatnich
dziesięć
godzin.
Jest przekonana,
że stała się ofiarą
manipulacji, ale
nie wie, kto ani
dlaczego może za
nią stać. Tymczasem Patryk Hauer,
wschodząca gwiazda prawicy, podczas prac
komisji śledczej odkrywa polityczny spisek
sięgający najistotniejszych osób w kręgach
władzy.
Seyda i Hauer znajdują się po przeciwnych
stronach sceny politycznej. Dzieli ich wszystko,
ale połączy jedna sprawa…
!
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W tym miesiącu planety znajdują się w opozycji do Twojego
znaku, co sprzyja zmianie niewygodnych układów i przyzwyczajeń. Kusić Cię będą ryzykowne pomysły i intrygować sytuacje, w jakich nigdy się nie znalazłeś. Samotne Barany nie będą narzekać
na brak powodzenia. Opozycja Słońca skłaniać Cię będzie do podejmowania bardzo pospiesznych decyzji. Poszukujący lepszej pracy mogą znaleźć
atrakcyjną propozycję dzięki pomocy znajomych lub przyjaciół.

Byk



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

Bliźnięta



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

Rak



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

Lew



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

Panna



Czeka Cię pracowity, ale spokojny miesiąc. Bądź uparty
i nie zmieniaj swoich planów. Sprzyja Ci większe niż zwykle powodzenie w sprawach finansowych. Nie przebywaj
w towarzystwie osób, których nie lubisz i nie powierzaj nikomu
swoich miłosnych tajemnic. Panny w stałych związkach zapra-

Strzelec

gną jeszcze raz usłyszeć miłosne wyznania. Choć dobrych pomysłów Ci nie zabraknie, to pokusa przełożenia ważnych spraw na
później okaże się niezwykle silna. Nie ulegaj jej, bo Twoje dokonania w tym miesiącu mogą okazać się niezwykle ważne dla
dalszej kariery.



Czeka Cię miesiąc pełen ciekawych propozycji i sympatycznych
niespodzianek. Problemy, z którymi się borykasz okażą się
mniejsze, a ludzie o wiele bardziej życzliwi i przyjaźni. Związek,
w jaki się teraz zaangażujesz okaże się bardzo udany. Strzelce w stałych związkach mają przed sobą ciekawy, ale niespokojny miesiąc. Nie
trać czasu na pogaduszki, tylko zabierz się do pracy. Teraz nadchodzi czas
na dobre pomysły, ale większe pieniądze pojawią się w grudniu.

Waga



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

Koziorożec



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

Skorpion

Wodnik





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

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

Ryby

KTO WIELE MÓWI, TEN MAŁO CZYNI.



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

Uśmiechnij się :)

Anglik, Szkot i Irlandczyk poszli razem do pubu.
Niestety, fruwało tam pełno much i każdy po
chwili miał po jednej utopionej w swojej pincie
guinnessa.
Anglik odsunął kufel ze wstrętem i zamówił
nowe piwo.
Szkot wyłowił muchę i jak gdyby nigdy nic spokojnie pił dalej.
Irlandczyk wyłowił muchę i, trzymając ją nad
kuflem, zaczął wrzeszczeć:
– Wypluj to! Wypluj!!!

Pewna kobieta postanowiła śledzić męża, który chadzał często do burdelu. Dopadła go tam
i urządza scenę:
– Czego tu przychodzisz, łazęgo jedna?! – wzięła łyka guinnessa z jego kufla – I jeszcze pijesz
to paskudztwo?!
– Widzisz, durna babo?! – krzyknął on – A ty
myślisz, że ja tu dla rozrywki przychodzę!

Irlandczycy otworzyli nowe stowarzyszenie dla
tych, którzy chcą rzucić palenie. Nazywa się to
ono „Anonimowi Palacze”. Jeśli nagle odczuwasz chęć na papierosa, zadzwoń do nich. Zaraz przyślą ci kogoś i się razem upijecie.
Irlandczyk wchodzi do baru i mówi do barmana:
– Jedną whisky z sodą, zanim zaczną się problemy.
Barman podaje mu, a ten wypija jednym
tchem.
– Następną whisky, zanim zaczną się problemy
– mówi facet.
Barman mu nalewa. Facet wypija duszkiem
i mówi:
– Kolejną whisky, zanim zaczną się problemy.
Barman nalewa i pyta:
– Kiedy pan zapłaci?
– O nie – mówi Irlandczyk – Zaczynają się problemy!
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POLITYKA

Koniec z nauką... w domu!
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

W

t ym roku, w listopadzie minie
38 lat od wydania pamiętnego
albumu Pink Floyd „The Wall”,
na którym Roger Waters wykrzyczał swoje słynne „We
don’t need no education...”.
Piosenka szybko stała się hitem śpiewanym szczególnie
chętnie przez uczniów szkół
wszelakich.

Pink Floyd oczywiście nie protestował przeciwko nauce jako takiej, ostrze krytyki było
skierowane przeciwko opresyjnemu, zdaniem
Watersa i spółki, systemowi edukacyjnemu
w Wielkiej Brytanii. Systemowi, który przykrawał wszystkich na jeden wymiar i nie zostawiał
miejsca na indywidualność.
Dzisiejsze szkoły, zarówno te w Wielkiej Brytanii, w Irlandii czy w Polsce, są dziś daleko
bardziej przyjazne niż w latach 70. ubiegłego
wieku. Podejście do ucznia zmieniło się w ciągu
ostatnich 40 lat, a sam system edukacji odszedł
od owej „produkcji” uczniów–zombie, którą
świetnie pokazał Alan Parker w filmie nakręconym na podstawie „The Wall”.
Oczywiście nie wszystko jest jeszcze tak pięknie, jak to by sobie uczniowie życzyli. Niestety,
nadal trzeba się uczyć, pisać sprawdziany i klasówki, odpowiadać przy tablicy i nawet zachowywać się przyzwoicie. Chociaż z tym ostatnim
jest różnie.
Wciąż trzeba też odrabiać prace domowe
i nawet czasami przysiąść fałdów i pouczyć się
w domu. Na szczęście dla setek tysięcy uczniów
pojawiło się światełko w tunelu, czyli ruch na
rzecz zniesienia prac domowych. I nie jest to
wcale inicjatywa leniwych dzieci, którym nie
chce się wyciągać w domu zeszytów i książek
z plecaka. Coraz częściej rodzice, a także nauczyciele postulują rezygnację z prac domowych, szczególnie w szkołach podstawowych.
I im uważniej przyglądam się argumentom
wysuwanym przez ten ruch, oraz im więcej
mam do czynienia z system edukacji i z nieodłącznymi pracami domowymi, tym bardziej
skłaniam się ku poparciu postulatu zniesienia
prac domowych. Czy to wynika z czystej empatii i niespełnionych nigdy marzeń o tym,
by i mnie za czasów szkolnych ktoś wyzwolił
z okowów odrabiania lekcji w domu? Czy może
jednak argumenty są sensowne i warto je rozważyć? Sami przeczytajcie i zdecydujcie.
Oczywiście hasło „Koniec z pracami domowymi”, rozpropagowane swego czasu przez koszulkę
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Barta Simpsona, jest chwytliwe i na pewno szybko trafi na sztandary wszystkich uczniów, którzy
chętnie pozbędą się dodatkowego obciążenia.
Z drugiej strony wielu zarzuci kampanii pod takim
hasłem populizm i chęć zbicia łatwego kapitału.
Jednak, jak w przypadku większości populistycznych kampanii, diabeł tkwi w szczegółach.
Rodzice i uczniowie postulujący zakończenie
praktyki prac domowych odnoszą się wyłącznie
do szkół podstawowych. Już widzę te tysiące zawiedzionych min naszej szanownej młodzieży,
która w tym momencie traci całe zainteresowanie niniejszym artykułem, postulatami i całą
kampanią. Badania naukowe wykazały, że
prace domowe w szkołach średnich są potrzebne, a wręcz konieczne dla prawidłowego rozwoju uczniów oraz ułatwiają im zapamiętanie
i utrwalenie materiału uczonego w szkołach.
Przykro mi, gimnazjaliści i licealiści, hasło
„Koniec z pracami domowymi” tyczy się tylko
Waszych młodszych towarzyszy szkolnej niedoli. Na razie.
Nauczyciele wprawdzie zwracają uwagę, że
prace domowe w podstawówce mają między
innymi przygotować uczniów na to, co czeka
ich w szkołach średnich, czyli na prawdziwy nawał lekcji zadawanych do domu. Jednak nawet
ci, którzy wysuwają ten argument zgodni są co
do tego, że prace domowe w szkołach podstawowych, szczególnie w młodszych klasach, nie
są konieczne, i często nie wnoszą wiele w rozwój naukowy dziecka.
Jak to wyjaśnił jeden z dyrektorów podstawówki w liście do rodziców: „Prace domowe są
łącznikiem między szkołą a domem, oraz dają
rodzicom wgląd w postępy ucznia, a nauczycielom pozwalają stwierdzić, w jakim stopniu
dzieci pracują samodzielnie, jak reagują na
stawiane im wyzwania i jak sobie radzą z tymi
wyzwaniami. Pamiętajmy, że prace domowe
są ważne, ale nie mogą być powodem kłótni
w domu. Życie jest zbyt krótkie, by stresować
się pracami domowymi.”
Warto zapamiętać szczególnie to ostatnie
zdanie, zwłaszcza, że wyszło ono spod pióra
dyrektora szkoły, który przecież daleki jest od
pobłażliwości wobec tych, którzy od odrabiania
prac domowych się uchylają. On wie, że czasami lepiej ten czas wykorzystać inaczej, po prostu spędzić go z dzieckiem, nie narażając go na
stres związany z nauką i dążeniem do ideału.
Od wielu lat i nauczyciele, i rodzice, i naukowcy zwracają uwagę, że dla dziecka, szczególnie dziecka w młodszych klasach podstawówki, ważniejsze niż ślęczenie nad książkami
jest wyjście na dwór i zażycie nieco ruchu.
W tej chwili w Irlandii 20% dzieci w szkołach
podstawowych ma nadwagę lub jest otyłych,
a odsetek ten rośnie wraz z wiekiem dzieci. Jest
to jeden z głównych argumentów przeciwników prac domowych. Twierdzą oni, że spędzenie 30 minut na ćwiczeniach czy nawet „zwykłym” ganianiu po placu zabaw, będzie lepsze
dla dziecka niż te same 30 minut spędzone nad
pracą domową.
Dzieci wystarczająco dużo czasu spędzają,
siedząc w szkołach. Niestety pogoda w Irlandii
jest jaka jest i nie zawsze pozwala na wyjście na
dwór podczas zajęć WF. Wiele szkół nie jest też
w stanie zapewnić sale do ćwiczeń wszystkim
uczniom. Wskutek tego czasami dzieci spędzają
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WF w swoich klasach lub na korytarzach, gdzie
trudno mówić o prawdziwych zdrowych ćwiczeniach fizycznych. A potem ruszają do domu,
gdzie zasiadają przy biurkach, by kolejne minuty i godziny spędzać, siedząc.
Oczywiście rezygnacja z prac domowych nie
będzie magicznym środkiem, który uzdrowi
dzieci i młodzież. Musi ona iść w parze z edukacją rodziców, którzy powinni zachęcać dzieci
do ruchu, do wychodzenia na dwór i do większej aktywności fizycznej. Wiadomo, że nie
ma sensu zastępować siedzenia nad książkami
siedzeniem przed telewizorem tylko w imię lepszego samopoczucia dzieci pozbawionych prac
domowych.

Zastąpienie pracy domowej aktywnością fizyczną może mieć zbawienne skutki nie tylko
dla kondycji fizycznej dziecka. Niedawno przeprowadzone badania wykazały, że ćwiczenia
ruchowe poprawiają także zdolności intelektualne dzieci.
Naukowcy wybrali niemal 200 dzieci w wieku 7–11 lat i przeprowadzili testy na inteligencję oraz dali im do rozwiązania kilka prostych
zadań z matematyki. Następnie przez kilka
tygodni dzieci te brały udział w regularnych
zajęciach aerobiku. Na koniec okazało się, że
ich wyniki w testach były znacznie lepsze niż
wśród grupy testowej, która nie brała udziału
w ćwiczeniach fizycznych. Dodatkowym plusem
eksperymentu było to, że wielu z uczniów nawet po jego zakończeniu dalej ćwiczyło aerobik.
Do mnie, jako do rodzica mającego dzieci
w wieku szkolnym, te argumenty trafiają. Zdaję sobie sprawę, że prace domowe mogą być
poważną uciążliwością. Nawet bez nich życie
młodego człowieka i jego rodziny jest wypełnione zajęciami szkolnymi, pozaszkolnymi i domowymi.
Bo przecież po przyjściu ze szkoły trzeba zrobić i zjeść obiad, zawieźć dziecko na dodatkowe
zajęcia, zrobić zakupy, posprzątać, odrobić lekcje, czasami odwiedzić kogoś lub przyjąć gości,
naszykować się na następny dzień i już pora
kłaść się spać. Czas najczęściej przecieka przez
palce i czasami chciałoby się powiedzieć dziecku: „Zostaw te książki, chodź lepiej do parku.”
Bo przecież, żeby jeszcze raz użyć cytatu,
„życie jest zbyt krótkie, by stresować się pracami domowymi.”
!
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