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Oto nastał nam zupełnie nowy rok, całkiem taki nowiutki, świeży i jeszcze nie zniszczony. Jeszcze
nie wiadomo co przyniesie, jeszcze nie mamy pojęcia, co dla nas przygotował, jeszcze wszystko
się może wydarzyć.
Podobnie jak życie jest niczym pudełko czekoladek, tak początek stycznia jest trochę jak całkiem nowy telefon albo nowy model samochodu. Cieszymy się, kiedy otwieramy pudełko z telefonem, albo po raz pierwszy siadamy za kierownicą. Jeszcze nie wiemy czy będzie nam wszystko
pasowało, czy nie będziemy musieli zmieniać naszych starych nawyków, czy nie będzie nam
uwierało to czy tamto.
Zaczynamy nowy rok i trochę czekamy co się wydarzy, a trochę obawiamy się tego, co może
się wydarzyć. Bo przecież będzie to zupełnie innych rok niż wszystkie poprzednie, będzie się
działo coś zupełnie nowego, w końcu my sami będziemy zupełnie inni. I ta niepewność jednych
cieszy, innych przeraża, dla jeszcze innych jest po prostu ciekawa.
I niby każdy wie, że ta zmiana daty w kalendarzu jest w zasadzie jedynie symboliczna, nie jest
faktycznie żadną definitywną granicą, jest umownym miejscem w czasie. I niby każdy wie, że
najczęściej niewiele się zmienia, że kalendarz sobie a życie sobie, a jednak większość z nas robi
i podsumowanie poprzedniego, i plany na nadchodzący rok.
Czy to dobrze czy źle, tak naprawdę nie ma znaczenia. Każdy robi jak chce. Każdy przeżyje
nowy rok tak jak chce, podobnie jak przeżył ten, który się skończył. I byle tylko nikomu nie robić
krzywdy, byle inni dzięki nam nie czuli się źle, wręcz przeciwnie, żeby czuli się lepiej z nam, przy
nas, czy dzięki nam. Wtedy będzie nam wszystkim lepiej.
Czego Wam wszystkim, nasi drodzy czytelnicy, życzymy w 2018.
A sobie również tego, żeby i nasz MIR był coraz lepszy. Dla naszego obopólnego dobra.
Do siego roku,
Redakcja
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W OBIE STRONY

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Kasa z nieba, czyli Horror Show

TT

Witojcie w nowym roku! W chwili,
gdy piszę te słowa, właśnie trwa od
jakichś dwunastu godzin i zaczął się
dosyć banalnie, od wiatru i deszczu,
a także wiadomości o tym, że w Ameryce znowu był jakiś „shooting”,
dosłownie wczoraj, podobno w Kolorado. Niestety nie znam dalszych
szczegółów tej sprawy i nie poznam,
ponieważ to już przestało być nawet
żałosne. Albo jak mawiają sami Amerykanie, „it’s so last year”...

TT

Prócz tego irlandzka pogoda zlitowała
się w sylwestrową noc nad mieszkańcami Dublina i przez kilka godzin nie
padało, dzięki czemu obchody typu
„światło-dźwięk-nagrzany tłum” przebiegały dość optymistycznie, z naciskiem na przebiegały. Rok wcześniej
litości nie było i przebiegnięcie
obchodów miało raczej charakter

szybkiego biegu na setkę. W ucieczce
przed deszczem, oczywiście.
Ech, ta pogoda, bez niej szło by się
zanudzić. Na szczęście od rana znowu
leje i wieje w najlepsze, zaś termin
„światło dzienne” ma charakter
bardzo względny.
Pojawiło się natomiast innego rodzaju światło w tunelu, też związane
z laniem wody: Irish Water zwraca
kasę! Jak babcię kocham. Do mnie
czek przyszedł na krótko przed świętami. W dołączonym liście dziękowali
mi za wspieranie gospodarki czy
jakoś tak. Co prawda nie było tego za
wiele, w dodatku nie ma się z czego
cieszyć, bo to moje własne pieniądze,
ale jeden element tej historii jest
naprawdę pocieszający, bo jeszcze
nie słyszałem, żeby państwo komuś
coś dało albo przynajmniej oddało.
O funkcjonowaniu państwa zawsze
miałem wyobrażenie, że z natury
coś odbiera. W takim razie państwo
irlandzkie punktuje dziś u mnie
znacząco.
My tu gadu gadu, tymczasem deszcz
przestał właśnie lać i wyszło słońce.
Czas start. Ile mu dajecie? Ja obstawiam dwadzieścia minut.
Skoro jesteśmy przy pogodzie, to miał
tu się ostatnio odbyć huragan o nazwie Dylan, ale okazał się być w swej
niszczycielskiej mocy mniej więcej
taki, jak jego imiennik, niedawny
laureat Nobla, a także imienik tegoż
imiennika, obecnie nieżyjący poeta.
Coś jest jednak na rzeczy z tymi nazwami tutejszych huraganów. Niechby raz zrobili eksperyment i nazwali
huragan jakoś bardziej buńczucznie,
na przykład „Iron Maiden” albo „Metallica”. Albo „Slayer”. Ciekawe czy
by się wtedy uniósł honorem i zawiał
trochę bardziej. Z drugiej jednak
strony, może w tym szaleństwie
jest znacznie lepsza metoda: jeśli
będziemy nazywali huragany w stylu

TT
TT

TT
TT
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„Mickey Mouse” albo „Cindarella”,
nie będą wcale huraganami?
Choć oprócz wątku kopciuszkowego,
tak swoją drogą był chyba kiedyś
zespół metalowy o nazwie Cindarella.
A propos, jedenaście minut, o braciszkowie, and the sun is gone. Wygrałem sam ze sobą. Skoro mam aż takie
szczęście w zakładach, to następny
wolałbym jednak wygrać w jakiejś
przyjemniejszej kategorii.
W temacie zaś muzyki to dowiedziałem się wczoraj z telewizora, który
zwykle nadaje takie wesołe wieści
w sylwestrowe wieczory, że w minionym roku zeszli z tego padołu Chuck
Berry i Tom Petty, o czym nie miałem
pojęcia i co mnie wcale nie cieszy, bo
naprawdę lubiłem tych gości. Wcześniej zeszła niejaka Anita Pallenberg,
ikoniczna laska czasów hippiesowsko-glamrockowych, oprócz tego że
była naprawdę niezła (przynajmniej
w tamtych czasach), znana głównie
z tego, że związała się kolejno z dwoma gitarzystami zespołu „The Rolling
Stones”, Brianem Jonesem i Keithem
Richardsem. Z całej paczki wciąż żywy
jest już dziś jedynie Keith Richards.
Jak głosi legenda, Keith przeżyje
wszystkich.
By nastrój był trochę mniej katastroficzny, irlandzkie publikatory podały
też, że w całym roku 2017 w wypadkach samochodowych zginęło tylko
158 osób i że jest to najmniejsza
liczba od czasu, gdy zaczęto takie
liczby zbierać, czyli w roku 1959.
Dla porównania, polska statystyka,
dostępna tylko dla pierwszego półrocza (!!), to 1130 trupów na drodze.
Moim zdaniem wynika to z kiepskich
zdolności matematycznych polskich
kierowców. Zbyt wielu z nich nie
widzi różnicy między liczbami „50”
a „150” i bardzo się denerwuje,
gdy im ktoś tę różnicę udowadnia.

TT
TT
TT

TT

Pozostawiają zatem werdykt Stwórcy
Wszechświata.
A tak już bez jaj, to nie wiem jak szanowni czytelnicy, ale ja po dwunastu
latach wciąż wielbię irandzki ruch
drogowy. Człowiek się tu czuje jak
użytkownik drogi, której celem jest
spokojnie i bezpiecznie przenieść go
z punktu a do punktu b. W takich warunkach jazda samochodem to czysta
przyjemność. Jakiś czas temu miałem
możliwość pokierować samochodem
na polskiej ulicy i wrażenie było
stosunkowo odwrotne. Wydawało
mi się, że jestem statystą w jeszcze
jednej części filmu „Szybcy i wściekli”.
A w filmach tego rodzaju, o ile wiem,
chodzi o to, by pozabijać jak najwięcej ludzi.
Wracając zaś do „braciszków”, o braciszkowie, po zapoznaniu się z oryginałem „Mechanicznej pomarańczy”,
którą to powieść niedawno odświeżyłem sobie, obejrzawszy ekranizację
Kubricka, wreszcie na DVD a nie na
pięciokrotnie przegrywanej kasecie
VHS, wciąż twierdzę, że polskie tłumaczenie tej powieści, w wykonaniu
Roberta Stillera, jest szczytem językowej maestrii w porównaniu z tym,
co zrobił Burgess, który zastąpił
pojedyncze słowa pseudo-rosyjskimi
odpowiednikami w nieudolnej angielskiej transkrypcji. Bez potrzeby ich
odmiany, oczywiście. Stąd te kwiatki
w rodzaju „Long time no viddy, my
droogs” albo „my golova aches me”.
Tylko ten „horror show” wyszedł mu
naprawdę nieźle, co miało być wariacją na temat „charaszo”.
Ale to już jest zwyczajowo temat na
inną dyskusję. Życzę sobie i Wam,
żeby w nowym roku wszystko było
jak najbardziej charaszo i jak najmniej
horror show. Choć od jednego do
drugiego jest czasami tak blisko.

TT

TT

TT

Cordialmente,
Piotr Czerwiński

KRÓTKO

Polacy mają więcej dni wolnych niż reszta Europy
Pod względem płatnych dni wolnych od pracy
Polska jest w europejskiej czołówce. Mieszkańcy innych państw naszego kontynentu przymusowy urlop mają przez 12,6 doby. W 2018 roku
Polaków czeka 7 długich weekendów.
Łącznie dni wolnych od pracy będziemy
mieć 13. Jeden z nich wypadnie w sobotę, trzy
w niedzielę. Prawnie mamy jednak zagwarantowane „odrabianie” takich przypadków. Nasz
pracodawca zobowiązany jest do udzielenia
urlopu w inny dzień roboczy, jeżeli święto jest
w sobotę. Podsumowując – za przysłowiowym
biurkiem będziemy musieli spędzić 251 dni, a w
pracy nie pojawimy się przez 114.
Styczeń niesie ze sobą dwa dni ustawowo
wolne od pracy. Nie pójdziemy do niej w Nowy
Rok, czyli 1 stycznia, a przypadające na sobotę
6 stycznia Święto Trzech Króli będziemy mogli
odebrać w inny dzień. W Lutym i marcu niestety (poza weekendami) nie mamy co liczyć na
żadne dodatkowe dni wolne. Chyba, że zdecydujemy się wykorzystać własny urlop. W kolej-

nej części roku będzie już zdecydowanie lepiej.
No może poza listopadem.
W 2018 roku Wielkanoc obchodzić będziemy
na samym początku kwietnia i – co ciekawe –
dokładnie 1 kwietnia, czyli w Prima Aprilis. I to
nie jest żart. Poniedziałek Wielkanocny wypada 2 kwietnia. I to właśnie głównie za sprawą
świąt kościelnych Polacy mogą w ciągu roku
wykorzystać aż 13 dni wolnych od pracy.
W 2018 majówka może potrwać znacznie
dłużej, jeżeli weźmiemy 3 dodatkowe dni urlopu. 1 maja, czyli Święto Pracy to wtorek, a co za
tym idzie – Święto Konstytucji 3 maja wypada
w czwartek. Zaznaczcie w kalendarzach poniedziałek, środę i piątek, a otrzymacie 9 (!) dni
wolnego. Niestety Zielone Świątki, czyli święto
Zesłania Ducha Świętego, wypada 20 maja w
niedzielę.
Także pod koniec maja będzie okazja, by
wziąć jeden dzień wolny i przedłużyć sobie
weekend. To za sprawą Bożego Ciała, które
wypada w czwartek 31 maja. W roku ubiegłym

obchodziliśmy je w czerwcu. I niestety przez to,
tym razem kolejne dwa miesiące spędzimy w
pracy. Chyba, że właśnie wtedy zdecydujecie
się na urlop. Lipiec bowiem zaliczany będzie do
tych miesięcy, w których pracować będziemy
najwięcej.
W połowie sierpnia wypada Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wolna będzie środa 15 sierpnia.
Potem dopiero listopad. Czterodniowy weekend czeka nas na samym początku miesiąca.
Wystarczy, że do Wszystkich Świętych, przypadających na 1 listopada, weźmiecie jeden dzień
wolny i wrócicie do pracy 5 listopada. Święto
Odzyskania Niepodległości wypada niestety w
niedzielę. A to oznacza, że nie należy nam się
dodatkowy dzień wolny poza weekendem.
Chociaż dopiero co obchodziliśmy Gwiazdkę,
warto zastanowić się, jak rozplanować końcówkę 2018 roku. Wigilia odbędzie się w poniedziałek, Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia to
wtorek, drugi wypadnie w środę. Jeżeli w miarę
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wcześniej zapowiemy się u pracodawcy, możemy wziąć wolny 24, 27, 28 i 31 grudnia.
Dni wolne od pracy w 2018 roku
1 stycznia – Nowy Rok
6 stycznia – Trzech Króli
1 kwietnia – Wielkanoc
2 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
1 maja – Święto Pracy
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
20 maja – Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki
31 maja – Boże Ciało
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada – Wszystkich Świętych
11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości
25 grudnia – Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia
26 grudnia – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia
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W MD CLINIC OFERUJEMY WIZYTY U NASTĘPUJĄCYCH SPECJALISTÓW:

• CHIRURG ORTOPEDA

LISTA ZABIEGÓW ZNAJDUJE SIĘ
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• DENTYSTA

DOSTĘPNY 7 DNI W TYGODNIU
DO 19:00

• LEKARZ RODZINNY/
INTERNISTA

• BADANIA KRWI

• PSYCHOLOG

• LARYNGOLOG

• FIZJOTERAPIA

PROSIMY O KONTAKT W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA WIZYTĘ:

Tel: 021 450 0908
Web: www.mdclinic.ie

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NASZEJ
STRONY FACEBOOK
MD CLINIC CORK, W CELU ZABRANIA
UDZIALU W KONKURSACH I PROMOCJACH

4-5 City Square Plaza, Watercourse Road, Blackpool, Cork City

PRZEWROTKĄ

Rok jak wyrok

MACIEJ WEBER

D

 brze, że rok 2017 się skończył – tak
o
dużo odeszło znanych i lubianych.
Danuta Szaflarska, Wiesław Michnikowski, Zbigniew Wodecki, a nawet Roger Moore, znany jako James
Bond, niezniszczalny

Od razu zaznaczmy, że zajmiemy się tu przypomnieniem głównie polskich znanych postaci.
W minionym roku było ich takie mnóstwo, że
naprawdę wystarczy. Postaci z całego świata
właściwie nawet nie będziemy przytaczać. Od
gitarzysty AC/DC Malcolma Younga, przez byłą
tenisistkę, mistrzynię Wimbledonu zaledwie
49-letnią Janę Novotną, po gwiazdy kina (ale
wiekowe) jak Jeanne Moreau, Danielle Darrieux, piosenkarz Johnny Hallyday, a nawet
gwiazda przemysłu porno Shyla Stylez, ledwie 35-letnia. Do tego Sam Shepard, reżyser
Jonathan Demme („Milczenie owiec”), Martin
Landau (89 lat, dawny komandor Koenig z „Kosmosu 1999”), czy Hugh Heffner, twórca „Playboya”.
Z bliższej nam rzeczywistości anglosaskiej
najbardziej będziemy wspominać Rogera Moore’a – kiedyś Świętego czy Bonda, mistrza
anegdot, który odszedł w wieku lat 89. Czy Johna Hurta (74 l.), znanego z ról wielu, ale bodaj
najbardziej ze sceny z „Obcego – 8. pasażera
Nostromo”, z którego wnętrzności wyskakiwał
tytułowy drapieżca. Odeszli m.in. były arcybiskup Dublina Desmond Connell (79 l.), irlandzki
piłkarz Billy Simpson (Irlandia Płn., 88 l.), walijski muzyk Deke Leonard (73 l.), czy Graham Taylor (74 l.), selekcjoner piłkarskiej reprezentacji
Anglii, która mierzyła się z Polską w eliminacjach w latach 90. (dla obu drużyn zakończyło
się to brakiem awansu). Nawet Christine Keeler
(75 l.), bohaterka słynnej „afery Profumo”.
Ponieważ wszystkich nie ogarniemy, skoncentrujmy się na polskich osobistościach.
Niestety, jest kogo wymieniać. Zaczęło się już
1 stycznia 2017, kiedy w wieku lat 85 odszedł
bodaj ostatni z polskich legendarnych sprawozdawców radiowych Bohdan Tuszyński. Starsi
pamiętają jego słynne „halo tu helikopter”
z tras Wyścigu Pokoju. W ostatnich latach
głównie historyk prasy sportowej. A 15 stycznia
w wieku lat 78 zmarł Jan Szczepański, mistrz
olimpijski z 1972 roku w Monachium. Jeden
z ostatnich przedstawicieli polskiej szkoły amatorskiego boksu.
W lutym odeszła natomiast postać absolutnie wyjątkowa. Pani Danuta Szaflarska

grała i w pierwszym powojennym filmie, czyli
„Zakazanych piosenkach” i pierwszej komedii
(„Skarb”), ale aktywna była niemal do końca.
A fakt to nadzwyczajny, bowiem zmarła dwa
tygodnie po 102. urodzinach. Dawno po tym,
jak przekroczyła setkę grała jeszcze normalnie
w teatrze.
Na początku marca zmarł Raymond Kopa
(86 l.). Niby piłkarz francuski, ale z polskim rodowodem. Przyznawał się do tego, że z domu
wychodził jako Kopaszewski – w latach 50. wielka gwiazda Realu Madryt.
W połowie miesiąca w wieku tylko 64 lat
zmarł mistrz Europy w boksie z Katowic z 1976
roku Andrzej Biegalski. W wadze ciężkiej, w której nigdy nie odnosiliśmy takich sukcesów.
„Odejście miesiąca” mieliśmy jednak dzień
później. 15 marca zmarł Wojciech Młynarski
(76 l.). „Jesteśmy na wczasach”… właściwie
nie ma sensu wymieniać tytułów piosenek, do
których napisał słowa. Państwo zajrzą do internetu i sprawdzą. Największy tekściarz w historii
polskiej piosenki. Tworzył nie tylko dla siebie,
ale i dla innych twórców. W ostatnich latach
cierpiał na chorobę dwubiegunową (to też do
sprawdzenia).
27 marca zaś zmarł Paweł Zarzeczny (56 l.) –
niezwykle utalentowany dziennikarz sportowy,
ale o horyzontach daleko poza sport wybiegających. Niestety, prowadził bardzo niehigieniczny
tryb życia.
W kwietniu pożegnaliśmy Wiktora Pyrkosza (90 l.). Kto miał polskie stacje telewizyjne,
oglądał go przez ostatnie lata w „M jak miłość”
jako Lucjana Mostowiaka. A z przeszłości?
Kto nie znał Wichury z „Czterech pancernych
i psa”, czy Pyzdry z „Janosika” albo Duńczyka
z „Vabanków”.
Z innych kwietniowych odejść – m.in. dziennikarz sportowy Piotr Komorowski (80 l., brat
aktorki Maji Komorowskiej), czy aktor głównie
dubbingowy Mieczysław Gajda (76 l., choćby
Smerf Ważniak). Także profesor Wiktor Osiatyński (72 l.), działacz, autor wielu ważnych
publikacji.
22 maja pożegnał się Zbigniew Wodecki.
Ciągle w biegu, dowcipny, lubiany. Wszelkie
dolegliwości bagatelizował, w końcu poddał
się operacji wszczepienia by-passów, właściwie
dla świętego spokoju. W ostatnich latach dzięki
płycie z młodzieżowcami z „Mitch & Mitch” pokazał jak bardzo jest wszechstronny, doceniono
go nagrodami. A tu nagle 67 lat i koniec. Wielkie rozczarowanie, bo zdziałać mógł bardzo wiele. Jeżeli ktoś odszedł „w pełni sił twórczych”,
do niego to powiedzenie pasuje w pełni.
Czerwiec to m.in. znany kulinarny dziennikarz Piotr Bikont (62 l., zginął w wypadku samochodowym), czy mistrz olimpijski z Tokio
w 1964 i wicemistrz z Meksyku 1968 w boksie
Józef Grudzień (78 l.).
Lipiec – poetka i eseistka Julia Hartwig
(96 l.), czy kreator mody Bernard Hanaoka (68
l.).
Prawdziwie fatalny pod względem zgonów
był sierpień. Aktorzy Ryszard Faron (65 l., pamiętne „Przepraszam, czy tu biją?”) i Andrzej
Blumenfeld (66 l., zagrał nawet w filmie hollywoodzkim). Pisarz i scenarzysta Janusz Głowacki (79 l.), legendarna postać polskiej elity –

autor, którego sztuki odniosły sukces nawet
w Ameryce. Wspaniały dziennikarz Grzegorz
Miecugow (62 l.) – twórca „Faktów” TVN i najważniejsza postać tej stacji telewizyjnej, wcześniej ważna postać radiowej „Trójki” – przegrał
wieloletnią walkę z rakiem. I jakby było mało,
jeden z najlepszych polskich koszykarzy w historii Adam Wójcik. Miał ledwie 47 lat, ale miał
też białaczkę.
29 września to koniec pewnej epoki. W wieku lat 95 zmarł Wiesław Michnikowski. „Wesołe jest życie staruszka”, „Addio pomidory”,
mnóstwo fantastycznych ról telewizyjnych.
Głównie komediowych. Ale nie tylko. Jeden
z największych polskich aktorów.
W październiku pożegnaliśmy aktorów Lecha Ordona (88 l.) i Władysława Kowalskiego
(81 l.). Ten drugi na początku kariery zasłynął
jako jeden z „Kolumbów”. Tak się złożyło, że
w kolejnym miesiącu zmarł ich twórca Roman
Bratny (96 l.).
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Listopad to z kolei propagator polskiej ortografii profesor Walery Pisarek (86 l.). A przede
wszystkim aktorzy Alina Janowska (94 l. – tak
jak pani Szaflarska także „Zakazane piosenki”,
ale przede wszystkim serial z lat 60. „Wojna domowa” i wiele innych, wspaniałych dokonań),
Janusz Kłosiński (97 l. – dyrektor Wardowski
z „Czterdziestolatka”, czy „ Niespotykanie spokojny człowiek”), czy Marek Frąckowiak (67 l.).
Do tego kolejny Wójcik. Trener Janusz Wójcik
(64 l.), wicemistrz olimpijski z Barcelony, ale
i bohater wielu afer.
Kiedy zdawało się, że już mamy dosyć, 28
grudnia w wieku 62 lat odszedł Stanisław Terlecki. Jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy w historii, który pokonał drogę
odwrotną do mitu „od pucybuta do milionera”,
umierał w nędzy.
Ten rok był jak wyrok, bo nie liczymy tu zgonów na skalę prywatną. Dobrze, że 2017 już się
zakończył.
!
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NAZWA DZIAŁU
KRÓTKO

Irlandzki ksiądz ciągle wygrywa w loteriach
– teraz 500 tys. Euro
Pewien duchowny pochodzący z Irlandii, a na
co dzień mieszkający w Stanach Zjednoczonych
może pochwalić się wyjątkowym szczęściem.
Już kilkukrotnie udało mu się wygrać spore
sumy w loteriach. Teraz zgarnął aż 500 tys.
euro
Ksiądz na święta przyjechał z USA w swoje
rodzinne strony w Irlandii. Tam 22 grudnia w
miasteczku Malahide w pobliżu Dublina postanowił kupić los na loterię EuroMillions. Okazało się, że był to jego szczęśliwy los i wygrał…
500 tys. Euro. Jak się okazuje, ksiądz pragnący
zachować anonimowość wygrywa regularnie.

Duże sumy wygrywał w loteriach już kilkanaście razy. Zanim wyjechał przed wieloma laty
na Florydę z hrabstwa Mayo na Zielonej Wyspie, zgarnął w sumie 15 tysięcy ówczesnych
irlandzkich funtów. Już mieszkając w USA, dwukrotnie udało mu się trafić w loteriach. Dało
mu to w sumie 8 tysięcy dolarów.
Widocznie Bóg wysłuchuje moich modlitw
– żartuje duchowny. Zapewnia, że pieniędzmi
podzieli się z potrzebującymi. Dodaje, że wierzy
w to, że „dobro powraca”.To wielka suma i nie
mogę się doczekać, by spożytkować jej część na
niesienie pomocy.– podsumowuje.

Zmiana stawki VAT
dla solariów
Zgodnie z zapowiedzią budżetu na 2018 rok
od 1 stycznia rząd podniesie VAT za opalanie
w solarium ze stawki 13,5% do 23%. Minister
Donohoe powiedział, że powodem tej decyzji
jest uznanie oczywistych dowodów na związek
między korzystaniem z solarium i rakiem skóry,
który jest najczęstszą formą raka w Irlandii.
Senator Catherine Noone już wcześniej wzywała do wprowadzenia tej korekty w stawce
VAT. Od dawna podkreśla niezrozumiałą i niedopuszczalną rozbieżność między 13,5% stawką VAT na solaria, które powodują raka skóry
a 23% stawką podatku VAT na filtr przeciwsłoneczny, który temu zapobiega.
Zgodnie z ustawą o konsolidacji podatku VAT
w 2010 roku opalanie w solarium uprzednio
otrzymało obniżoną stawkę VAT, ponieważ zostało uznane za usługę polegającą na opiece nad
organizmem ludzkim, co jest sprzecznością. Solaria zostały wtedy postawione na równi z zabiegami upiększającymi, jogą i salonami paznokci,
a paradoksalnie wyższą 23% stawkę podatku VAT
stosuje się do ochrony przeciwsłonecznej.
Istnieją poważne dowody naukowe na związek
między rakiem skóry a korzystaniem z solarium –
komentują politycy decyzję irlandzkiego rządu.
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Koniec samotnych wycieczek na Mount Everest
Władze Nepalu zabroniły samotnych wspinaczek na himalajskie szczyty, włączając na listę
między innymi najwyższy na świecie Mount
Everest. Decyzję uzasadniono względami bezpieczeństwa.
Rozporządzenie rządowe wyklucza także
możliwość udziału w górskich wyprawach osobom z podwójną amputacją i niewidomym.
Nowe prawo wprowadzono, by poprawić bezpieczeństwo wspinaczy oraz zagwarantować
prawa miejscowych przewodników górskich.
Zgodnie z nowymi przepisami obcokrajowcom
będzie musiał towarzyszyć w nepalskich Himalajach lokalny przewodnik. Władze mają nadzieję, że takie regulacje stworzą miejsca pracy.
Pod koniec kwietnia, w trakcie aklimatyzacji przed atakiem na Everest, zginął w samotnej wspinaczce na szczyt Nuptse (7861 m) Ueli
Steck. Doświadczony szwajcarski alpinista poślizgnął się i spadł z wysokości blisko tysiąca
metrów. Dziesięciu innych uczestników wypraw
poniosło w tym roku śmierć na „górze gór”. Zarządzenie zabrania również wspinaczek na Everest niewidomym oraz osobom z amputowanymi kończynami. Decyzja ta, jak wskazuje BBC,
spotkała się z krytyką niektórych alpinistów,
którzy twierdzą, że zmiany te są niesprawiedliwe i dyskryminujące.
Hari Budha Magar, który stracił obie nogi
podczas brytyjskiej misji wojskowej w Afganistanie, marzył o zdobyciu Everestu. W emocjonalnym wpisie w serwisie społecznościowym
uznał, że jest to przejaw „dyskryminacji osób
niepełnosprawnych, godzący w prawa człowieka”. Na liście dotychczasowych zdobywców

Everestu nie brakuje niepełnosprawnych osób.
Jest na niej między innymi Nowozelandczyk
Mark Inglis, który stracił obie nogi w wypadku
w górach. W 2006 roku stanął na wierzchołku
jako pierwszy z podwójną amputacją. Takiego
samego wyczynu dokonał w 2001 roku niewidomy Amerykanin Erik Weihenmayer. 265 tragicznych wypadków od 1922 roku W 2017 roku
Nepal wydał 373 zezwolenia na wspinaczkę na
Everest. W tym samym czasie od strony tybetańskiej zorganizowanych zostało 136 wypraw.
Ataki szczytowe przeprowadzane są zazwyczaj
przy pomocy co najmniej jednego przewodnika,
co zaowocowało liczbą ponad 750 osób. Portal International Business Times podał, że od
1922 roku co najmniej 265 osób zginęło, próbując wejść na Mount Everest. Według nepalskich statystyk, do których dostęp w 2015 roku
uzyskało BBC, najwięcej wspinaczy poniosło
śmierć w lawinach i upadkach.
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W obiektywie stylistki
P

 ryż 1966 roku. Zimoa
wym
popołudniem
w sali wypełnionej paryską śmietanką towarzyską 30-letni Yves Saint
Laurent prezentuje swoją rewolucyjną kolekcję
„Le Smoking”, czyli
damską
wersję
garnituru, która
zmieni oblicze
mody.

Przełomowe projekty zaskakują
widownię,
jesteśmy
świadkami historycznego
momentu
w świecie
mody. Wprowadzając
surowe
elementy garderoby męskiej do stylu damskiego, Laurent ustanowił nowy rewolucyjny wymiar paryskiej elegancji. Perfekcyjnie
uszyta dwurzędowa marynarka ze
spodniami w kant idealnie podkreślała osobowość silnych i niezależnych kobiet. Jak sam powiedział
Yves Saint Laurent: Dla kobiety
smoking jest tym niezbędnym elementem garderoby, z którego cały
czas dowiaduje się czegoś o modzie.
Ponieważ wiąże się on ze stylem, nie
z modą. Moda przychodzi i odchodzi, a styl jest wieczny.
Od paryskiej premiery minęły 52
lata, a styl francuskiego projektanta
wciąż cieszy się ogromną popularnością. Klasyczne smokingi oraz damskie
kombinezony do dzisiaj stanowią idealną alternatywę dla małej czarnej.
W tym wydaniu magazynu „MiR” prezentuję kombinezon marki Tommy Hilfiger, uszyty z miękkiej, dobrze układającej
się elastycznej dzianiny. Elegancki fason
inspirowany męską garderobą idealnie podkreśla atuty figury, gwarantując oryginalność
wyglądu. Jest to perfekcyjnie uszyty, wiązany
w talii model w charakterystycznym bordowym
kolorze. Dopełniając wieczorową stylizację,
proponuję założyć do niego dopasowany żakiet
marki Zara. Minimalistyczne modele doskonale
współgrają z kobiecymi dodatkami, takimi jak
minitorebka, delikatna biżuteria czy wysokie
obcasy. To wspaniała propozycja na wieczorne wyjście do teatru lub romantyczną kolację.
Marki odzieżowe, między innymi Topshop, River Island czy Mango oferują wiele ciekawych
kombinezonów, dzięki którym wyróżnimy się
z tłumu.
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Równie gorąco polecam sukienki w stylu
lat 60. i 70., które od kilku sezonów stanowią
niezwykle modny element damskiej garderoby.
Uwielbiam sięgać po fasony w stylu retro z charakterystyczną linią w kształcie litery A.
Początkowo lata 60. był okresem fascynacji przestrzenią kosmiczną. W kwietniu 1961 roku Rosjanin Jurij Gagarin
odbył pierwszy lot w kosmos;
w 1962 roku Amerykanin John
Glenn okrążył Ziemię; zaś
w lipcu 1969 roku pierwszy człowiek, Neil
Armstrong, stanął
na Księżycu. Ówczesny
projektant
mody,
Pierre Cardin,
za i n s p i rowa ny pierwszymi sukcesami
w
przestrzeni
pozaziemskiej,
postanowił
zastosować w swych
kolekcjach
elementy
kombinezonu
astronauty.
W kolekcjach Cardina pojawiły
się futurystyczne okulary przypominające gogle, nakrycia głowy
w kształcie hełmów oraz słynne
kosmiczne kozaki do kolan. Również André Courreges zaprezentował space-age look w swej
kolekcji z 1964 roku. Courreges
zastosował materiały z tworzywa PCV utrzymane głównie
w kolorze kosmicznego srebra
i bieli.
Początek lat 70. to z kolei przeciwieństwo lat 60. i narodziny stylu
hipisowskiego, obecnie określonego jako boho. Moda hippie to
zwrot ku naturalizmowi, pełnej
swobodzie ekspresyjnej i życiu
w zgodzie z naturą. W latach 70.
„Vogue” ogłosił: Od teraz w modzie nie istnieją już żadne zasady, to era indywidualności
i wyrażania siebie poprzez
ubiór. Przez pierwsze lata
niezwykle popularne były
sukienki o długości mini,
spodnie dzwony, kozaki z wysoką cholewką
i masywnym obcasem.
W makijażu dominowało mocne podkreślenie oka, długie
rzęsy oraz charakterystyczna kreska na
górnej powiece.
Wpływu mody
z lat 70. nie braku-

Warto zaznaczyć, iż szew, który połączył górną część garderoby z dolną, tworząc całość,
wywodzi się z uniformów
lotników i nurków. Podczas
pierwszej wojny światowej,
gdy mężczyźni
walczyli
na
froncie, to kobiety musiały utrzymać
rodzinę. Zatrudnione
na
kolei,
poczcie
czy w fabrykach
potrzebowały praktycznych
wygodnych uniformów.
Przerabiając
męskie
kombinezony,
odnalazły
poszukiwany
komfort
i wygodę.
I c h
zadan i e m
b y ł o
ustrzec kobiety
pracujące
przy maszynach
przed wypadkami
w miejscu pracy,
np. wkręceniem
fałd sukni w mechanizm maszyny.
Damski
kombinezon przez lata
przeistoczył się
z formy typowo praktycznej
w
niezwykle
elegancki i ponadczasowy
strój, który
stał się idealną alternatywą dla
LBD (little
b l a c k
dress).
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je także w najnowszej linii marki
Mango, Topshop,
New Look czy
Oasis. Jeśli więc
lubicie styl retro,
to zdecydowanie
za p reze n to wana sukienka

marki H&M
jest trafionym modelem. Podkreślona
talia,
dekolt
w kształcie V oraz
obszerne
rękawy
nadają
sylwetce
pięknych
proporcji,
przywołując ducha
lat 70. Koronkowa tkanina w szmaragdowym
kolorze pięknie
komponuje się
z porcelanową
cerą i jasnymi
włosami. Stylizacji charakteru
nadaje zgrabna
torebka, biżuteria w stylu boho
i czarne kozaki
z wysoką cholewką.
Serdecznie
zapraszam do przymierzenia ciekawych
fasonów powyższych
marek nawiązujących
do stylu retro. Życzę udanych zakupów!
!
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Co zachwyca współczesnych ludzi?
Ciężko jest mi powiedzieć, czym zachwycają
się współcześni ludzie. Wszystko zależy od
grupy, jaką chcemy opisać. Jedni zachwycają
się lansem, kochają Popka, idą białą drogą,
inni zaś fascynują się sportem, zachwyca ich
wytrzymałość, determinacja, pasja, a jeszcze innych zachwyca duchowość, medytacja,
spokój i stabilności emocjonalna. Jedno jest
pewne – wszyscy dążymy do tego, żeby być
szczęśliwym. Ja widzę tylko szeroki wachlarz,
gdybym miała opisać docelową grupę ludzi,
napisałabym referat.

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

Czy jest Pani zwolenniczką mody?
Lubię zmiany, a więc lubię też modę. Cieszę
się, że wszystko wokół nas się zmienia, czasami moda powraca w innym stylu, troszkę
odmieniona, ale ciągle inna, a wraz z modą
zmienia się cały świat. Jeżeli natomiast chodzi
o mój styl, to ja jestem trochę retro, trochę
classic. Uwielbiam przykładowo kołnierzyki!
Gdzie szukać inspiracji?
W sobie! Każdy z nas jest unikatowy, poświęćmy kilka chwil w ciszy i poczujmy to, jak chcielibyśmy wyrazić nasz styl. A jeżeli naprawdę
nie masz na to czasu, to nie będziesz też miał
czasu na to, żeby oglądać czasopisma lub programy mody. W ostateczności znajdź osobę,
która pomoże Ci ujrzeć siebie w lustrze.

Czym jest dla Pani styl?
Dla mnie styl jest sposobem na wyrażanie siebie, ubieramy się tak, jak siebie postrzegamy
lub jak się czujemy.

POMYSŁ NA OKO

*

ba być ostrożnym w tym, co oceniamy, a już
najlepiej tego nie robić. Atrakcyjnym nie jest
każdy, ale każdy może się nim stać.

KATARZYNA ŚLIWA
KATE PLUM ATELIER

Praca dla osoby szyjącej!!!
Szukasz pracy?
Umiesz szyć?
Niekoniecznie szycie ubrań?
Miejsce pracy: Cork
Więcej szczegółów pod
numerem telefonu
+353 21 4 320 320

MODA

Gdzie kupować ubrania?
Jak już wspominałam lubię klasykę, więc ubrania, które kupuję mają za zadanie służyć mi na
lata, więc wybieram je w dobrej jakości u projektantów, nie w sklepach z masową odzieżą.

Czy każdy człowiek może być atrakcyjny?
Zacznijmy od tego, że atrakcyjność dla każdego
jest czymś innym. Oczywiście nie każdy może
czuć się atrakcyjnie i tym samym będzie miał
problem w dostrzeżeniu atrakcyjności w drugim człowieku. Osoba zakompleksiona zawsze
będzie szukała dziury w całym, a na pewno
już nie będzie umiała znaleźć jej poza wyglądem zewnętrznym. Dla mnie atrakcyjność to
nie tylko wygląd zewnętrzny człowieka, ale
jego dusza i umysł. Najpiękniejszy cukierek na
ziemi może okazać się zepsuty w środku. Trze-

Czy moda przemija?
Nie, moda nie przemija, moda na chwilę odchodzi i wraca trochę odmieniona. Świat jest
wielkim echem. Wszystko do nas wraca.
Dlaczego wybiera Pani kosmetyki naturalne?
Dlaczego wybieram kosmetyki naturalne?
Dwa powody: ponieważ wiem, że cierpli-
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*
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wość i wytrzymałość popłaca! Tak samo jest
z kosmetykami – tylko naturalne dają Ci to,
czego potrzebuje Twój organizm do tego,
żeby zachować młody wygląd i opóźnić procesy starzenia. Nie interesują mnie natychmiastowe efekty, to maskowanie tego, kim
naprawdę jesteśmy, a ja nie lubię fałszu.
Kocham siebie i swoje ciało, i tym samym
chcę mu dostarczyć to, co lubi. Wybieram
kosmetyki Colway, ponieważ efekty mówią
same za siebie, a zadowoleni klienci są moją
wizytówką.
Co łączy sport z duchowością?
Wiara. Nie na darmo mówi się, że sport to
zdrowie lub w zdrowym ciele zdrowy duch.
Ciężko dożyć długich i zdrowych lat życia bez
uprawiania sportu. To, co najważniejsze nie
jest widoczne dla oczu. Nie widzimy tego,
ile złego daje nam nieuprawianie sportu, ale
wierzymy, że regularne uprawianie sportu
prowadzi do lepszego samopoczucia i wolniejszego starzenia naszego ciała. Dzięki temu
ćwiczymy, a fakty same mówią za siebie. To
samo jest z duchowością. Umysł jest naszym
sterownikiem, a dusza drogowskazem. Dzięki
medytacji możemy wyciszyć się oraz poprawić
kontakt z naszą podświadomością. Do tego
dochodzi wiara w siebie, w bliźniego, w Boga,
w lepsze jutro – to wszystko prowadzi nas do
zdrowszego życia.
Co może Pani poradzić ludziom, którzy nie potrafią uwierzyć w swoją atrakcyjność?
Wiara w swoją atrakcyjność związana jest
z poczuciem własnej wartości. To, jak Ty siebie
oceniasz, zapewne prawdą nie jest. Może Cię
ocenić tylko osoba z zewnątrz. Dlatego jeżeli
myślisz, że jesteś nieatrakcyjny, to ja Ci udowodnię, że tak nie jest. A jeżeli myślisz, że jesteś superatrakcyjny, to też Ci udowodnię, że
tak nie jest. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy jesteś atrakcyjny, czy nie, bo każdy widzi Cię inaczej. Najważniejsze jest, żebyś sam
siebie pokochał i żył w zgodzie z sobą. A jak
chcesz bardziej to zrozumieć, to zapraszam na
konsultacje.
Justyna Kierczek – Wojowniczka Pokoju,
zapalony sportowiec oraz przedsiębiorczy duch.
Konsultantka firmy Calway – Irlandia.

Masz pomysł na oko ?
Wyślij zdjęcie na:
kateplum.mir@gmail.com
z podpisem autorki.
Make up firmy Younique.
Kosmetyki wysokiej jakości, naturalne,
wyrabiane w Stanach Zjednoczonych.
Zapraszamy do zakupu na
www.youniqueproducts.com/BeataNovotny
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*

URODA

*

ZDROWIE

*

MODA

*

ŻYCIE

*

STYL

strona 11

*

URODA

*

ZDROWIE

mir | styczeń 2018

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

mir | styczeń 2018

strona 12

Koncert Mateusza Nagórskiego.
Uniwersalna opowieść o człowieku

S

t worzył muzykę do wielu wierszy Jacka
Kaczmarskiego i nagrywa kolejne płyty
z tymi utworami. Jednak na jego koncertach rzadko można usłyszeć „Obławę”
czy „Nasza Klasę”. W Dublinie ma już
swoją wierną publiczność.

dynie pewne wyobrażenie, niekoniecznie umocowane w rzeczywistości. Ze strzępków wspomnień
jego przyjaciół, które słyszałem, wyłania się obraz
człowieka szalenie fascynującego, wszechstronnie
uzdolnionego erudyty, humanisty. To widać też w
jego działalności scenicznej, w piosenkach.

Mateuszu, to już trzeci twój koncert w Dublinie. Co tym razem dla nas przygotowałeś?
Koncerty w Irlandii będą swego rodzaju przedłużeniem listopadowo-grudniowej trasy w Polsce. Zagram recital pt. „Żywioły”, prezentujący
przekrój przez to, z czym do tej pory mierzyłem
się na scenie. Składają się na niego moje ulubione piosenki Jacka Kaczmarskiego oraz jego
wiersze z moją muzyką z płyt „Skruchy i erotyki
dla Ewy” i „Mój Zodiak”. Ta druga płyta ukaże
się w 2018 roku, ale śpiewam już kilka piosenek
przedpremierowo na koncertach.

„Komunistyczny protest song” – tak wielu osobom kojarzy się twórczość Kaczmarskiego i nie
lubią jego utworów. W jaki sposób możesz zachęcić te osoby do przyjścia na twój koncert?
Sam nie widzę w Jacku Kaczmarskim politycznego barda, więc nie zapraszam na koncert złożony z piosenek o czasach komunizmu. Nawet
jeśli część z nich zawiera w sobie tło historyczne, to wciąż są ponadczasową i uniwersalną
opowieścią o człowieku w kontekście pewnych
mechanizmów społecznych.

Specjalizujesz się w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Nagrywasz płyty z jego piosenkami,
komponujesz muzykę do jego tekstów. Zapewne też dość dobrze poznałeś jego życie. Co najbardziej zaskoczyło cię w tym człowieku?
Z poznaniem życia prywatnego nie przesadzałbym.
Najlepiej napisana biografia tworzy o artyście je-

Co zmieniło się od twojego ostatniego pobytu
w Dublinie w 2015, zawodowo jak i prywatnie?
Zawodowo jest pewna konsekwencja, chociaż
objawiająca się w nowych projektach. W 2018
roku ukazuje się moja kolejna płyta z wierszami Jacka Kaczmarskiego, do których dopisałem
muzykę. Powoli zacząłem też pracę nad wspólnym projektem z poetą Michałem Zabłockim –

TOMASZ SZANEL

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

płytą pt. „Korek w butelce” o bolączkach współczesnej, polskiej rzeczywistości. Jest to projekt
z 2008 roku, który staramy się odświeżyć i zaproponować na nowo, ponieważ teksty wydają
nam się wciąż aktualne. Na razie udało nam
się nagrać singiel pt. „Korek”, który ukazał się
niedawno na YouTube. Prywatnie bez wielkich
zmian. Moja działalność zawodowa to wciąż
90% mojego życia prywatnego.

facebook.com/mateusznagorski
mateusznagorski.pl
youtube.com/mateusznagorski

Czy jest coś, co fani w Dublinie powinni wiedzieć o Mateuszu Nagórskim?
Tak. Nie mogę się doczekać koncertu w Dublinie!
Z Mateuszem Nagórskim
o nowych projektach rozmawiała Samanta Stochla

18.02 Dublin, Restauracja Sopot Start 20.30

16.02 Cork,
An Spailipin Fanach, start 20.30
17.02 Limerick, sobota
w szkole im. Janusza Korczaka Start 17.30

Bilety w cenie 10 euro
w polskich sklepach na terenie
Cork Limerick i Dublina

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Odszkodowanie
za wypadek dziecka

R

oszczenie o odszkodowanie za
wypadek z udziałem dziecka jest
traktowane inaczej niż roszczenie
z tytułu uszczerbku na zdrowiu dorosłych.

Osoba poniżej 18-go roku życia jest uważana za małoletnią w oczach prawa. Małoletni
musi być reprezentowany przez osobę dorosłą
w roszczeniu z tytułu uszczerbku na zdrowiu
jest nim zazwyczaj rodzic lub opiekun dziecka.
Osoba ta nazywana jest „opiekunem procesowym” (next friend).
Jeśli Twoje dziecko uczestniczyło w wypadku wskutek zaniedbania innych osób i rozważasz zgłoszenie roszczenia z tytułu uszczerbku
na zdrowiu dziecka, skontaktuj się z prawnikiem ds. uszczerbku na zdrowiu dziecka, aby
omówić szczegóły sprawy i ustalić plan dalszych działań.
Najczęstsze
sprawy roszczeniowe:
Urazy spowodowane przez zabawki
Wypadek w szkole, przedszkolu lub innym
ośrodku dla dzieci
Wypadek na placu zabaw
Roszczenia z tytułu urazu podczas porodu
Wypadek dziecka w miejscu publicznym

••
••
•
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Zapewnij pomoc medyczną
Zanim rozważysz zgłoszenie roszczenia z tytułu wypadku dziecka, priorytetem powinno być
dla Ciebie zapewnienie dziecku pomocy medycznej. Nawet drobne urazy mogą przerodzić
się w większe problemy zdrowotne dziecka
w późniejszych latach. Podczas udzielania pomocy medycznej dziecku, lekarz powinien odnotować wszelkie urazy fizyczne i psychiczne
oraz wszelkie objawy, które wystąpiły wskutek
wypadku.

Twojego dziecka. Skonsultuj się ze swoim osobistym prawnikiem ds. uszczerbku na zdrowiu
w celu uzyskania pomocy w podjęciu decyzji
odnośnie tego, czy zaakceptować lub odrzucić
propozycję Injuries Board.
Jedynym odstępstwem od tej reguły są sprawy związane z zaniedbaniem medycznym . Zaniedbanie medyczne dotyczące dzieci traktuje
się inaczej niż inne sprawy związane z uszczerbkiem na zdrowiu i sprawy te nie są oceniane
przez Injuries Board.

Odnotuj szczegóły wypadku i zgłoś go
Godzina i data
Warunki atmosferyczne w momencie wypadku (jeśli do wypadku doszło na zewnątrz)
Okoliczności i przyczyny
Poproś o dane kontaktowe świadków
Zrób zdjęcia miejsca wypadku oraz wszelkich
czynników, które doprowadziły do wypadku
Zgłoś wypadek odpowiednim osobom lub
władzom. Komu zgłosić wypadek, zależne
jest od miejsca i rodzaju wypadku.

Wypłata odszkodowania
W przypadku, gdy sąd rozpatrzył roszczenie
za uszczerbek na zdrowiu dziecka pozytywnie
i uzgodniono kwotę odszkodowania, należy pa-

••
••
•
•

Injuries Board
Złóż wniosek do Injuries Board z pomocą prawnika ds. uszczerbku na zdrowiu . Injuries Board
przeprowadzi ocenę Twojej sprawy i zasugeruje kwotę odszkodowania od sprawcy wypadku
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miętać, iż kwota odszkodowania może zostać
wypłacona dziecku dopiero gdy ukończy 18 lat.
Kiedy dziecko osiągnie 18. rok życia, musi złożyć wniosek do sądu o wypłatę odszkodowania.
Okres przedawnienia – ramy czasowe
Należy pamiętać, iż istnieje pewien limit czasowy, w którym można wnieść roszczenie o odszkodowanie. Rodzic lub opiekun może wnieść
roszczenie natychmiast po wypadku. Standardowy limit czasu to dwa lata od daty wypadku.
Niemniej jednak nieletni otrzymują dodatkowy
czas i mają dwa lata na zgłoszenie roszczenia
od dnia ukończenia 18. roku życia. Czas na
wniesienie roszczenia o odszkodowanie nazywany jest okresem przedawnienia.
!

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.
Tracey Solicitors, 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900, W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów
jako procentu lub proporcji w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków
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W Łodzi powstanie tunel pod miastem

Polak odnaleziony w irlandzkich górach

W Łodzi podpisano umowę na budowę tunelu
kolejowego pod miastem. Połączy on ze sobą
dworce Fabryczny, Żabieniec i Kaliski. Budowa
tunelu będzie kosztować ok. 1,6 mld zł. Ma być
gotowy na początku 2022 r.
Inwestycja mocno usprawni poruszanie
się nie tylko po Łodzi i całej aglomeracji, ale
nawet w całym województwie łódzkim. To
pociąg stanie się teraz najszybszym środkiem
transportu w mieście. Tunel sprawi, że gigantyczny nowy dworzec Łódź Fabryczna będzie
mógł wreszcie odegrać większą rolę. Poza tym
miasto będzie mogło pochwalić się koleją pod-

Zaginiony Polak, który wspinał się w irlandzkich górach, został odnaleziony i przewieziony
do szpitala.
41-letni Pmieszkaniec Ennis w Boże Narodzenie wyruszył w góry, gdzie zamierzał spędzić kilka dni. Późnym wieczorem następnego
dnia zdecydował się zadzwonić na numer pogotowia górskiego, mówiąc, że potrzebuje pomocy. Jeszcze tego samego dnia na poszukiwania wysłano śmigłowiec, jednak ze względu na
warunki i panującą ciemność akcję przerwano
i wznowiono następnego dnia rano. Z powodu
utrudnionej komunikacji początkowo ratowni-

cy sądzili, że mężczyzna znajduje się w dolinie
u podnóża Macgillycuddy’s Reeks. Ostatecznie
odnaleziono go, gdy szedł ścieżką w pobliżu
szczytu Carrauntoohil. Z powodu wychłodzenia organizmu Polaka przewieziono do szpitala
w Kerry – informuje Irish Times.
W tym samym czasie pomocy potrzebowało
też dwóch innych mężczyzn, którzy z powodu
trudnych warunków atmosferycznych utknęli
na stromym terenie pomiędzy szczytem Carrauntoohil, a Devil’s Ladder. Również w tym
przypadku akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem.

Katolicki i anglikański
prymas Irlandii ogłosili
wspólne orędzie

Uschła choinka za 50 tys.
euro na Placu Weneckim
w Rzymie

Dwaj prymasi Irlandii: katolicki – abp Eamon
Martin i anglikański – abp Richard Clarke wystosowali wspólne przesłanie bożonarodzeniowe.
Obaj zwierzchnicy kościelni zwrócili uwagę
na tych, którzy nie mają zagwarantowanego
pożywienia czy dachu nad głową, na nowo
przybyłych do tego kraju ludzi innych religii
i narodowości, którzy doświadczają podejrzeń
i niechęci ze strony społeczeństwa. Zachęcili członków swych Kościołów do pomagania
zwłaszcza tym, którzy czują się samotni, nie
mają przyjaciół, są przez innych niezauważani,
czują się niepotrzebni, pozbawieni nadziei i poczucia bezpieczeństwa. Wtedy Boże Narodzenie będzie dla wielu radosnym czasem dającym
poczucie bezpieczeństwa i pociechę ze strony
rodziny, wzmacniającym wiarę w narodzenie
Zbawiciela.

Do włoskiego Trybunału Obrachunkowego, odpowiednika polskej Najwyższej Izby Kontroli, trafiła sprawa choinki stojącej na Placu Weneckim
w Rzymie. Organizacja konsumencka zapytała,
czy doszło do nadużyć przy wyborze i instalacji
drzewka, które wyschło przed Świętami.
O rzymskiej choince, nazwanej „łysym drapakiem”, piszą największe gazety. Jest ona też
przedmiotem żartów w stacjach radiowych
i telewizyjnych. Podkreśla się, że to pierwsze
zdobiące Wieczne Miasto drzewko, które nie
doczekało Bożego Narodzenia. Igły zaczęły opadać zaraz po zapaleniu lampek 8 grudnia. Niecałe dwa tygodnie później eksperci uznali, że
świerk wysechł i nie ma już dla niego nadziei,
bo nie ma korzeni. Zostały one obcięte przed
transportem i to w tym specjaliści dopatrują się
przyczyn obecnego stanu rzeczy.

ziemną, którą już dzisiaj nazywana jest „łódzkim metrem”.
W tej chwili kolej w Łodzi opiera się na kilku dworcach. Są to Fabryczny, Kaliski, Widzew,
Żabieniec i Chojny. Oczywiście przystanków
osobowych jest o wiele więcej. Natomiast przejazd pociągiem przez całe miasto zajmuje sporo
czasu. Położony w centrum miasta Dworzec Fabryczny jest tzw. dworcem czołowym – pociągi
tylko kończą lub zaczynają na nim bieg. Natomiast dotarcie chociażby do Dworca Kaliskiego
wymaga albo przesiadki, albo skorzystania z komunikacji miejskiej.

Nigeryjczyk
spod Dublina skazany
za oszustwa
Nigeryjczyk mieszkający pod Dublinem został
skazany na siedem lat za wyłudzenie 136 tys.
euro od Social Welfare. „Irish Examiner” pisze,
że przez siedem lat wyłudzał świadczenia na
nazwisko kuzyna.
W 2015 roku napisał list do ministerstwa, w
którym podał swoje prawdziwe dane. Według
policjanta prowadzącego śledztwo powodem
był fakt, że jego rodzina otrzymała irlandzkie
obywatelstwo i on chciał dla siebie tego samego.
Mieszkaniec Ballbrigan pod Dublinem został
skazany za defraudację zasiłków Family Income
Support, Jobseekers Allowance oraz Supplementary Welfare Allowance. Między 2007 a
2013 rokiem Nigeryjczyk pobrał w sumie 136
449 euro. David Aminu przyjechał do Irlandii
w 2006 roku wraz z ciężarną żoną. W sądzie
zeznał, że jego ojciec chciał ją zabić, ponieważ
była chrześcijanką. Mężczyzna zaczął wyłudzać
zasiłki, używając dokumentów mieszkającego
w Wielkiej Brytanii kuzyna. Za prawo jazdy i
paszport na jego nazwisko zapłacił 4 tys. euro.
Nigeryjczyk ma teraz oddać część świadczeń.
Jako że nie ma prawa do pracy w Irlandii, dług
ma spłacić jego żona, która jest zatrudniona
jako pielęgniarka.
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W Polsce będą nowe
numery telefonów
komórkowych
+48 45 – tak będą rozpoczynać się nowe numery telefonów komórkowych w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że przybędzie 10 mln
nowych numerów komórek.
„Potrzeba zmian wynikała z konieczności
zwiększenia zasobów numeracji dla sieci ruchomych w związku z wyczerpaniem się dotychczas
użytkowanych zakresów numeracji. Do użytkowania udostępnionych zostanie 10 mln nowych
numerów, rozpoczynających się cyframi 45” –
czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.
Resort podkreśla, że wprowadzone zmiany
pozwolą na likwidację ograniczeń dla rozwoju
rynku usług telekomunikacyjnych wynikających z braku numeracji oraz będą mieć korzystny wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości. „Zwiększenie liczby dostępnych
numerów stwarza bowiem możliwość rozwoju
nowych innowacyjnych usług telekomunikacyjnych” – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji
w komunikacie.

Polski właściciel Grześków
wchodzi na rynek irlandzki
Polska firma Colian coraz mocniej wchodzi na
Wyspy. W ubiegłym kupiła producenta słodyczy
z Wielkiej Brytanii, teraz wybrała się na zakupy
do Irlandii. Przejmie Lily O'Brien's.
Polska spółka Colian – dawna Jutrzenka – od
lat buduje dużą grupę w branży słodyczy poprzez
przejęcia. W 2005 roku kupiła od Nestle Goplanę, cztery lata temu do portfela trafiła firma Solidarność, a w ubiegłym roku Elizabeth Shaw –
brytyjski dostawca luksusowych czekolad. Lily
O’Brien’s także zajmuje się wytwarzaniem wyrobów czekoladowych z wyższej półki. Sprzedaje je
w rodzimej Irlandii, a także w Wielkiej Brytanii,
Australii i USA – ogółem na eksport do 15 krajów
trafia około 80 proc. produkcji firmy. Jest też dostawcą dla 20 linii lotniczych na całym świecie.
W ubiegłym roku jej przychody przekroczyły 30
mln euro. Lily O’Brien’s zatrudnia w swojej fabryce w Newbridge 120 osób.
Colian zapłaci za przejęcie 33,8 mln euro.
Jest właścicielem takich marek jak Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki,
Akuku!, Appetita, Siesta oraz Hellena.

Rejestracja:
Wtorek
9.30—12.30 i 14.00-17.00
Środa 9.30—13.30
Czwartek 9.30-13.30
Piątek
9.30-12.30 i 15.00-17.00
Sobota
9.00-14.00

POLSCY LEKARZE:
GINEKOLOG ORAZ
JEDYNY W CORK NEUROLOG

tel. 021 455 28 97
lub
nowrotofficeie@gmail.com
Unit 2, Penrose Wharf
Penrose Quay, Cork
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KĄCIK KULINARNY

Camembert
z orzechami w miodzie
Składniki:
1 ser camembert
mała garść nerkowców
łyżka miodu
sok z 1 mandarynki

••
••

Przygotowanie:
Ser owijamy folią aluminiową zostawiając „okienko” na górze i pieczemy 15
min w 160 stopniach.
Nerkowce siekamy na
grubość wedle uznania
i podprażamy na suchej
patelni.
Do soku z mandarynki
dodajemy miód i mieszamy.
Upieczony ser wyjmujemy z piekarnika.
Do orzechów na patelnie wylewamy sok
z miodem i mieszamy
do zgęstnienia sosu i od
razu wylewamy na ser,
nie zostawiamy, bo inaczej zastygnie na patelni.

Chili con corne
Składniki:
pół kg mielonego mięsa
słoiczek przecieru pomidorowego
puszka kukurydzy
puszka czerwonej fasolki razem z zalewą
czosnek granulowany
2 łyżki suszonej cebulki
łyżeczka sproszkowanego chilli lub
mała, posiekana papryczka
pół łyżeczki słodkiej papryki w proszku
pół łyżeczki ostrej papryki w proszku
pół łyżeczki bazyli
pół łyżeczki oregano
sól, pieprz,
łyżka oliwy lub oleju do smażenia

••
••
••
•
••
••
••
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Sposób przygotowania
Na patelnie dajemy łyżkę oliwy lub oleju, wrzucamy mięso i smażymy na wolnym ogniu aż
mięso zmieni kolor.
Dodajemy sól, pieprz, chili, czosnek, bazylię, oregano oraz sproszkowane papryki.
Mieszamy wszystko. Wlewamy fasolkę wraz
z zalewą oraz kukurydzę (kukurydza bez zalewy).
Dodajemy przecier pomidorowy i suszoną cebulkę (jeśli jest za gęste można podlać
odrobinę wodą). Dusimy na małym ogniu
ok 10 min. delikatnie mieszając.
Podajemy ze świeżą bagietką, bułeczką lub
z ryżem.
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Ciasto cynamonowe
Składniki (4 porcje):
Cukier waniliowy
1 łyżeczka proszku do pieczenia
5 jajek
250g cukru
300g mąki
1/2 szklanki oleju
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka cynamonu
3 jabłka
bakalie

••
••
••
••
••

Przygotowanie:
Jajka zmiksuj z cukrem.
Dodawaj stopniowo pozostałe składniki:
mąkę, olej, proszek do pieczenia, sodę, cynamon i jabłka pokrojone w kostkę oraz bakalie.
Dokładnie wymieszaj.
Wstaw do piekarnika nagrzanego do temp
180°C na 45 minut.
Podawaj posypane cukrem pudrem.

Sałatka gyros
Składniki (4 porcje):
6 łyżek majonezu
6 łyżek ketchupu
2 cebule
3 filety z kurczaka
3 łyżki oleju
ogórki konserwowe
3 pomidory
kapusta pekińska
puszka kukurydzy
pieprz, sól, papryka, oregano do smaku

••
••
••
••
••

Przygotowanie:
Filety z kurczaka i cebulę pokrój w kostkę.

Oprósz papryką, pieprzem, oregano
i olejem. Wymieszaj i odstaw na 2 godziny
do lodówki.
Kapustę pekińską poszatkuj i oprósz solą
na 1 godzinę przed podaniem.
Ogórki i pomidory pokrój w kostkę a kukurydzę odsącz z zalewy.
Filety z kurczaka z cebulą smaż na rozgrzanej patelni przez 10-15 minut.
W naczyniu układaj warstwami: mięso,
ogórki, pomidory, kukurydzę. Polej Majonezem i ketchupem.
Podawaj posypaną kapustą pekińską.

PRZYBORNIK

Zmiany w polskim opodatkowaniu
R
ok 2018 przyniesie sporo zmian w polskich podatkach. Jednolity Plik Kontrolny
obejmie wszystkich płatników VAT, wprowadzony zostanie też mechanizm podzielonej
płatności podatku VAT. Pojawią się nowe podatki od nieruchomości komercyjnych i najmu.
Zmian jest jednak więcej. Na przykład zmieni
się kwota wolna od podatku - z\ 6,6 tys. zł na
8 tys. W związku z tym w całości przytaczamy
artykuł, jaki znaleźliśmy na stronie Onet.pl
Już 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie obowiązek przekazywania przez wszystkich podatników
ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oznacza to, że - według szacunków rządu JPK obejmie swoim działaniem od lutego (wtedy
firmy będą musiały złożyć JPK dotyczące transakcji styczniowych) 1,6 mln płatników VAT. W ten
sposób trzykrotnie zwiększy się liczba faktur objętych tym systemem, który działa w ograniczonym zakresie od 2016 roku. W 2018 roku nawet
najmniejsi podatnicy VAT będą zatem musieli się
skomputeryzować, by móc przekazywać Jednolity Plik Kontrolny. Trzeba będzie wysyłać rejestry
transakcji VAT za pośrednictwem bramki, którą
udostępni resort finansów. JPK nie obejmie podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, których obrót nie przekracza 200 tys. zł
rocznie, ani tych, którzy nie są zarejestrowani
jako czynni podatnicy VAT.
W lipcu przyszłego roku podatników tych
czeka jeszcze zmiana. Podmioty, które prowadzą elektroniczną dokumentację księgową,
będą musiały wysyłać - na żądanie urzędu skarbowego - także inne struktury logiczne JPK, np.
książkę przychodów i rozchodów, czy wyciągi
magazynowe.
Od nowego roku wejdzie też w życie inna
ważna zmiana podatkowa - to kompleksowa
nowela ustaw podatkowych, która zakłada m.
in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku - z
6,6 tys. zł do 8 tys. zł.
Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania
przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą
13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących
podstawę opodatkowania przekraczającą 85
tys. 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł.
Oznacza to, że nie zmieni się kwota wolna od
podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł
oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł rocznie.
Ustawa zakłada także podniesienie o 100 proc.
rocznego limitu 50-proc. kosztów uzyskania
przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W
efekcie wzrosną dochody, którymi będą dysponować twórcy. Dokument zawiera rozwiązania

zgodne z dyrektywą UE, mające przeciwdziałać
przenoszeniu zysku do innych krajów w celu
korzystniejszego opodatkowania. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uniemożliwienie
kompensowania, sztucznie kreowanych strat
na operacjach finansowych, z dochodem z
prowadzonej działalności gospodarczej (działalności operacyjnej). W przypadku podatkowych
grup kapitałowych przewidziano m.in. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za
koszty uzyskania przychodów.
Ta sama ustawa wprowadza także tzw. minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej
10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i
domy towarowe). Ma to uszczelnić system płacenia podatków przez np. podmioty handlowe.
Zmienią się także zasady opodatkowania
najmu. Zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. od przychodów z
najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł.
Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu
(poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys.
zł. Inna zmiana to rezygnacja z nieopodatkowywania dochodów z działalności gospodarczej,
w części przeznaczonej na działalność rolniczą.
Jedną ze zmian, mających ułatwić działalność
gospodarczą małym i średnim firmom jestpodwyższenie z 3,5 do 10 tys. zł limitu wartości
środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych. Umożliwi to jednorazowe zaliczenie
wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów. Od nowego roku
także dane podatkowe największych firm będą
publicznie dostępne, co przewiduje nowelizacja
ustawy o CIT. Chodzi o firmy o przychodach co
najmniej 50 mln euro rocznie (w przeliczeniu na
złote) oraz tzw. podatkowe grupy kapitałowe.
1 stycznia wchodzi też w życie tzw. ustawa o
STIR, która ma umożliwić blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom.
Ustawa kreuje system wymiany informacji
między systemem bankowym, a administracją
skarbową. Umożliwia administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalających na identyfikację przepływów symptomatycznych dla
wyłudzeń skarbowych. Zakłada, że powstanie
System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej
(STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich
danych do odpowiednio szybkiej reakcji.
Od nowego roku zmieniają się też przepisy
dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych przez
pewne grupy podatników. Obligatoryjnym obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą kasy
fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu, objęte

zostaną nowe grupy usług, takie jak np. sprzedaż biletów do cyrków, wesołych miasteczek,
dyskotek i na sale taneczne. 1 stycznia miała
też wejść w życie akcyza na płyn do papierosów
elektronicznych i tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe. Jednak w wyniku przyjęcia w Sejmie poprawki do tej ustawy, do końca 2018 roku zostanie utrzymana zerowa stawka akcyzy na płyn do
e-papierosów oraz wyroby nowatorskie.
1 lipca 2018 roku zacznie obowiązywać inna
ważna regulacja, z punktu widzenia uszczelnienia systemu podatkowego, przede wszystkim
systemu VAT - mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Płatność za nabyty
towar lub usługę będzie dzielona - zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie
płacona przez nabywcę na rachunek bankowy
dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług,
będzie płacona na specjalne konto dostawcy rachunek VAT.
Nowe mechanizmy uszczelniające może
też zapewnić ratyfikacja przez Polskę tzw. Konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify
Bilateral Tax Treaties). Konwencja ma uniemożliwiać optymalizacje podatkowe wielkim
korporacjom, a podpisało ją ponad 100 państw.
W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. MLI ma skuteczniej
przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom
podatkowym na skalę międzynarodową. Wejście w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest przez OECD na początek
2018 roku, choć największe efekty dla systemu
podatkowego ma przynieść w 2019 roku.
W 2018 roku, po dwóch latach obniżek związanych z deflacją, wzrosną także maksymalne
stawki podatków i opłat lokalnych. Podwyżka
ma związek z inflacją i wyniesie średnio 1,9
proc. W przyszłym roku maksymalna stawka
podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli
o 1 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 23,10 zł od 1 m kw.
powierzchni, a więc o 44 gr więcej niż obecnie.
Bardziej zauważalne będą wzrosty stawek
maksymalnych w przypadku podatków od
środków transportowych. Przykładowo stawka
podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie wzrośnie do 819,59 zł, czyli o 15,29 zł.
W przypadku ciężarówek o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton górna stawka podatku wyniesie w przyszłym roku
3130,90 zł, a więc o 58,38 zł więcej.
!

14 Princes Street
1st oor office, Cork

021 427 83 49

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

Rozliczamy
P60 od ręki!
Czy wiesz, że możesz rozliczyć
się z podatku bez wychodzenia
z domu i dosłownie od ręki?
Zrobimy to za Ciebie! Za darmo sprawdzimy, czy należy Ci się zwrot i dokonamy jego rozliczenia. Wystarczy, że
do nas zadzwonisz lub napiszesz e-maila, a od razu uzyskasz informację
o należnym podatku. Każdy, kto kiedykolwiek rozliczał się w D&M Services,
figuruje w naszej bazie danych i nie
musi dostarczać osobiście P60.
Na początku roku pracownicy
otrzymają od pracodawców P60, czyli
podsumowanie dochodów i podatków z tytułu pracy za ubiegły rok. Wystarczy, że wyślesz do nas dokument
P60, a nasi księgowi sprawdzą, czy
przysługuje Ci zwrot podatku.
Przypominamy także o zmianie siedziby naszego biura rachunkowego
– teraz D&M Services mieści się pod
adresem:
Unit 26
Park West Enterprise Centre
Nangor Road
Dublin 12
Poprzednia lokalizacja nie jest już
w żaden sposób związana z naszym
biurem i nie ma wniej dokumentacji
dotychczasowych Klientów. Wszystkie
dokumenty zostały przeniesione do
naszej nowej siedziby
Zobacz szczegółowe informacje na
stronie www.dmksiegowosc.eu i skorzystaj z dziesięcioletniego doświadczenia naszego biura.

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
Healthy year by Ann
Autor: Anna Lewandowska
Pełen pozytywnej motywacji plan na rok 2018.
Jeśli chcesz zmienić złe
nawyki na dobre, cieszyć
się dobrym samopoczuciem, odnaleźć radość życia, zadbać o najcenniejszy
skarb jakim jest zdrowie
i rozpocząć przygodę ze
sprtem – pomoże Ci w tym
roczny plan, który przygotowałam specjalnie dla Ciebie.
Dostałam w tym roku podwójną dawkę energii - chcę się nią z Wami podzielić!
Nie zabraknie w nim ćwiczeń i przepisów
na zdrowe smakołyki. Otwórz się na zmiany
i skrzystaj z moich wskazówek, a z tygodnia na
tydzień będziesz czuć się lepiej!
Daj sobie szansę na lepszy rok. Daj sobie
szansę na lepsze życie!
Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym
polskim himalaiście
Autor: Kortko Dariusz, Pietraszewski Marcin
Śmierć przeżywa się wszędzie
jednakowo mocno, tylko reakcja na nią w górach jest nietypowa, bo takie są warunki.
Ginie mój partner, a ja nie
mogę się rozkleić. Nie mogę
usiąść i rozmyślać. Nikt przecież po mnie nie przyjdzie, nie
pomoże mi. Muszę iść dalej,
bo inaczej i ja zginę.
Jerzy Kukuczka.
„Kukuczka” – ten portret legendarnego himalaisty to coś więcej niż rzecz o determinacji
i górach. To zapierająca dech opowieść o granicach ryzyka, które bywają granicami człowieczeństwa.
– Logicznie rzecz biorąc, nie powinienem
z tobą jechać, bo wszyscy ludzie koło ciebie
giną – powiedział Jerzemu Kukuczce w oczy jeden z kolegów alpinistów. Upiorne fatum czy
faktycznie był odpowiedzialny za śmierć, która
niemal zawsze podczas jego wypraw zbierała
żniwo? Czy skoro już komuś nie możesz pomóc,
bo odpadł od ściany lub umarł na obrzęk płuc,
nie powinieneś już wchodzić na szczyt, po wielu miesiącach przygotowań będący w zasięgu
ręki, spełniając swe marzenia?

KINO
GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR
Najnowsza komedia producentów obsypanych nagrodami filmów: „OSTATNIA RODZINA”
i „CARTE BLANCHE”. Reżyseruje Michał Rogalski („Letnie przesilenie”, „Przepis na życie”) na
podstawie scenariusza napisanego wspólnie
z Przemysławem Jurkiem.
„GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR”
oparty jest na przebojowej sztuce teatralnej.
„Świetnie napisana komedia”, „Publiczność
domagała się bisów!”, „Świetna zabawa!” – zachęcały recenzje po stołecznej premierze.
Film jest pełną humoru przewrotną opowieścią o współczesnych mężczyznach, marzeniach
młodości, niespodziewanej miłości i przyjaźni,
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Jak to się stało, że niewysoki, małomówny
chłopak ze Śląska, elektromonter po szkole zawodowej, stał się „wielki”? Autorzy, dysponując ogromnym materiałem – pamiętnikarskimi
zapiskami Kukuczki i jego książkami, rozmowami z żoną Cecylią, wywiadami z członkami
wypraw, w jakich Kukuczka uczestniczył itd. –
stworzyli fascynujący portret człowieka uparcie
dążącego do celu, pełnego sprzeczności i zdającego sobie sprawę, że wszystkiego i wszystkich nie da się w życiu pogodzić, od młodości
naznaczonego czyhającą w pobliżu śmiercią.
Miał dwadzieścia trzy lata, gdy po raz pierwszy
stracił w górach swego przyjaciela, rówieśnika.
I czterdzieści, odpadając w 1989 roku od południowej ściany Lhotse stanowiącej bodaj najtrudniejszą próbę dla alpinisty. Tego ostatniego dnia zapisał w pamiętniku dwa zagadkowe
słowa: Paradise – Raj… Ciała nie odnaleziono,
grób jest… pusty!
Dla wielu osób z mojego pokolenia Kukuczka
był herosem. Jednym z półbogów, którzy z uporem maniaka zdobywali kolejne ośmiotysięczniki. Ale mało kto w ludowej wówczas Polsce
domyślał się, jaką cenę za chwile wolności
podczas kolejnych wypraw przychodziło mu
płacić. A także jego najbliższym. Oto prawdziwa opowieść o człowieku, który prawie dobrnął
do celu...
Michał Nogaś, Program 3 Polskiego Radia
Mleko i miód. Milk and Honey
Autor: Kaur Rupi
Mleko i miód. Milk and
Honey to opowieści o miłości i kobiecości, ale też
przemocy i stracie. W krótkiej, poetyckiej formie
skrystalizowały się pełne
cielesności emocje. Każdy
z rozdziałów dotyka innych
doświadczeń, łagodzi inny
ból. Rupi Kaur szczerze
i bezkompromisowo ukazuje kobiecość we wszystkich
jej odcieniach, cudowną
zdolność kobiecego ciała i umysłu do otwierania się na miłość i rozkosz mimo doznanych
krzywd.
Międzynarodowy bestseller
Ponad pół miliona sprzedanych egzemplarzy
w samych Stanach Zjednoczonych
Kilkadziesiąt tygodni na liście bestsellerów
„New York Timesa”
„Mleko i miód” to zbiór wierszy, który każda
kobieta powinna mieć na swoim nocnym stoliku.
Wydanie dwujęzyczne.
wystawionej na próbę w obliczu rosnących ambicji. W roli lidera muzycznego zespołu zarówno
w kinie, jak i w teatrze – PAWEŁ DOMAGAŁA.
Partnerują mu frontman zespołu Coma –
PIOTR ROGUCKI, KRZYSZTOF CZECZOT, czyli
niezapomniany Zupa z „Pitbulla. Nowych porządków” Patryka Vegi oraz PIOTR ŻURAWSKI
(„Kamper”, „Bodo”). W kobiecych rolach m.in.:
gwiazda hitu „Planeta Singli” AGNIESZKA WIĘDŁOCHA, ALEKSANDRA HAMKAŁO („7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Disco Polo”) oraz
DOMINIKA KLUŹNIAK („Wkręceni”, „Lejdis”), DOROTA KOLAK („Chce się żyć”, „Konwój”) i ANNA
TERPIŁOWSKA („Obce niebo”, „Ambassada”).
Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie – chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach
tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej nazwie:”Exterminator”.
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POLSKA BIBLIOTEKA w Cork
Działamy już ponad rok i rozwijamy się. W księgozbiorze mamy pięć tysięcy książek, z czego
więcej niż cztery tysiące jest już w katalogu
online na stronie naszej biblioteki http://abcedulibrary.ie.
Na bieżąco dokupujemy klasykę oraz popularne tytuły; staramy się spełniać oczekiwania
c z y t e l n i k ó w.
Także
dzięki
Państwa darom
księgozbiór się
rozrasta.
Przed Świętami zorganizowaliśmy kiermasz
książek i ręcznie zrobionych
kartek w przedsionku St. Augustine's Church.
Chcemy dotrzeć z informacją do jak największej
liczby rodaków; chcemy propagować czytelnictwo oraz wspierać znajomość języka polskiego.
W bibliotece działa polska playgrup’a „Na
wyspach Bergamutach” (dzieci do 4 lat). Spotykamy się w każdą sobotę od godz. 10.00 do
godz. 11.30. To czas dobrej zabawy oraz rozmów i wymiany doświadczeń.
Podczas zajęć 9 grudnia odwiedził nas Mikołaj. Bawiliśmy się świetnie  W czasie zajęć 16
grudnia ozdabialiśmy pierniczki. Tuż przed Nowym Rokiem mieliśmy dziecięce kolędowanie.
A w Nowym Roku - nowe siły, nowe pomysły, nowe inicjatywy…
Życzymy Państwu w Nowym Roku spotkania
z dobrą książką :-)

Zapraszamy do biblioteki
52 Gould Street,
Green Gate Business Center/ Cork
Środy 10-16.00
Piątki 10-16.00
Soboty 11-18.00
Niedziela: pierwsza i trzecia niedziela
w miesiącu 11 -17.00
Bieżące informacje na Facebooku:
abc edulibrary

ROZRYWKA

HOROSKOP NA ROK 2018
Baran



Przed Baranem otwiera się nowa, ekscytująca ścieżka. Oto nadszedł moment, w którym Baran może
znacznie powiększyć swój potencjał. Właśnie teraz
jest odpowiedni czas na rozwój. Horoskop 2018 roku dla Barana przewiduje całą gamę doświadczeń w związku z miłością.
Będzie naprawdę dużo się działo. W kwestii pieniędzy Baran
będzie niejednokrotnie kuszony ideą łatwego i szybkiego zarobku. Niestety, horoskop 2018 roku nie przewiduje żadnych wielkich zysków. Kariera zawodowa Barana będzie się rozwijać pomyślnie, choć nie ma co liczyć na znaczący wzrost dochodów.

Byk



Pracowitość i sumienność Byka zostaną w tym roku
doceniona. Plany Byka nareszcie zostaną zrealizowane. Bardzo ważne okażą się w tym roku kontakty z
innymi ludźmi. To jest czas kooperacji i wzajemnego wsparcia.W sferze miłości będzie się wiele działo. Byk poczuje się po
prostu szczęśliwy. Jego związek będzie rozkwitał pod każdym
względem. Nawet jeśli Byk jest samotny, będzie miał wielkie
powodzenie. W tym roku będzie okazja do zarobienia sporej
ilości pieniędzy.

Bliźnięta



Przed Bliźniętami w 2018 roku pojawi się rzadko spotykana szansa na poznanie wyjątkowej osoby. To będzie spotkanie, o którym wspominać można latami.
Cały rok będzie się Bliźniętom wydawał chaotyczny. Będą miały poczucie braku stabilizacji, co znacznie osłabi ich poczucie
własnej wartości. Sprawy finansowe będą układały się bardzo
pomyślnie. Bliźnięta mogą liczyć na stabilny rozwój, choć pozbawiony nagłych przypływów wielkiej gotówki.

Rak



W życiu Raka zajdą daleko idące zmiany, z których
część całkowicie go zaskoczy. Samotny Rak będzie
miał powód do wielkiej radości w 2018 roku. Dlaczego? To proste. Znajdzie miłość. Nawet Rak będący w stałym
związku będzie miał powodzenie u innych. Cokolwiek będzie się
działo, Rak doświadczy sporych zmian w sferze finansów. Niestety, może tutaj chodzić zarówno o wzrost, jak i spadek dochodów.

Lew



Lew wie, czego chce i jak to osiągnąć. Potrafi przy tym
walczyć jak mało kto o realizację swoich marzeń.Ogólna prognoza astrologiczna zdradza, że Lew w 2018 roku

Skorpion

musi liczyć się z większymi trudnościami niż w poprzednich
latach. Rok 2018 należy do jednego z najbardziej nieprzewidywalnych okresów, jeśli chodzi o sferę miłosnych uniesień. Będą
wzloty i upadki, szczęście i cierpienie.W tym roku lepiej odłożyć
pieniądze na lokacie niż inwestować w niepewne projekty.



Ten rok okaże się niezwykle intensywny, jeśli chodzi
o sprawy miłosne. Skorpion z pewnością nie będzie
narzekał na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Skorpion zarobi w tym roku bardzo dużo pieniędzy.
Horoskop 2018 roku jest w tej kwestii jednoznaczny. Nadszedł
czas ogromnego powodzenia w kwestii finansów. Kariera zawodowa, jako że jest dość mocno powiązana z finansami, siłą
rzeczy będzie w tym roku całkiem nieźle się rozwijała.

Panna



Dla Panny to będzie naprawdę dobry rok. Czeka ją dobra passa w biznesie, ale również w miłości doświadczy
niebywałego wręcz szczęścia. Przez większość czasu będzie bardzo zadowolona ze swojej obecnej sytuacji. Choć Panna
może popełnić kilka błędów, przy właściwym podejściu powinna sobie poradzić z każdym problemem.

Strzelec



W miłości Strzelec doświadczy znacznego polepszenia. Sam wykaże się większym zrozumieniem oraz
troską o ukochaną osobę, czym wprawi ją w zachwyt.
Również singli spod znaku Strzelca czeka szczęśliwy rok. Nie
będą musieli długo czekać na znalezienie interesujących partnerów do romantycznych spotkań. Finanse w tym roku będą
więcej niż zadowalające. Strzelec w 2018 roku prawie w ogóle
nie będzie musiał martwić się o dochody.

Waga



Ogólna prognoza astrologiczna na 2018 rok jest pomyślna. Nie znaczy to jednak, że wszystko się uda dokładnie
tak, jak Waga sobie zaplanuje. Waga w tym roku dużo
czasu spędzi... w łóżku z ukochaną osobą.Samotna Waga pozna
sporo interesujących ludzi, a wśród nich znajdzie się ktoś wyjątkowy. Czy to bratnia dusza Wagi? Na pewno.W tym roku Waga
nie może liczyć na wielkie powodzenie w sprawach finansowych.

Koziorożec
GWIAZDKA NADZIEI NIKNIE OSTATNIA.



W tym roku nie będzie Koziorożcowi łatwo, ale na
szczęście jego silna osobowość pozwoli mu poradzić
sobie z przeciwnościami losu. Ten rok będzie obfitował w nowe znajomości. Koziorożec pozna wielu nowych ludzi
– zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.Teraz jest
idealny czas na robienie pieniędzy. Dużych pieniędzy, aby być
precyzyjnym. Koziorożec w 2018 roku może śmiało skupić się
na powiększaniu swojego majątku.

Wodnik



Wodnik może się bardzo rozwinąć w 2018 roku. To
czas aktywnego działania oraz nauki.Wodnik będzie
z powodzeniem realizował swoje plany i trzeba przyznać, że niejedna osoba pozazdrości mu skuteczności w działaniu. Wodnik może doświadczyć w tym roku wielu pięknych
chwil w towarzystwie płci przeciwnej. Zarówno singiel, jak i żyjący w stałym związku, z pewnością kilka razy pokaże, na co go
stać. Z pieniędzmi będzie w tym roku bardziej niż w porządku.

Ryby



W roku 2018 Ryby muszą zmienić swoje zwyczaje, jeśli
pragną osiągnąć marzenia.Jak we wszystkim, Ryby w
tym roku doświadczą wielu skrajnych emocji w miłości. Szczególnie interesująca będzie końcówka roku. Listopad
to miesiąc, w którym Ryby będą miały ogromne powodzenie
u płci przeciwnej. Ryby muszą dokładnie przeanalizować swoje
finanse. Jest to szczególnie ważne, jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą.

Uśmiechnij się :)

Szef przychodzi o 15 do pracownika i rzuca na
biurko stertę papierów.
– Zrobisz mi z tego raport i opracowanie.
– Może jeszcze na jutro?
– Jakbym chciał na jutro, to bym, k***a, przyszedł jutro.

Piątek wieczorem. Mąż mówi do żony:
– Kochanie, co o tym sądzisz, żeby sobie zrobić
całodzienny odpoczynek, nie wychodzić z łóżka, oglądać filmy, zajadać słodycze?
– Wspaniały pomysł!
– Świetnie. To ty tak zrób, a ja pojadę z kumplami na ryby.

Kocham się z moją dziewczyną, a tu niespodziewanie wchodzi do pokoju mój 12 letni brat.
– Puka się !!! – powiedziałem,
– Owszem ale ładniejsze ! – odpowiedział brat.
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POLITYKA

Nie bądź głupi!
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

J

est taki dowcip rysunkowy, jeden z moich ulubionych, w którym lekarz proponuje pewnej pani niezawodną terapię
zwracając się do niej w te słowa: “A może
by tak pani przestała być głupia?”

Czyż nie wspaniała porada? Czyż nie pomogłaby nie tylko tej pani z rysunku, ale i każdemu
z nas? O ileż mniej problemów byłoby na świecie, gdyby tylko więcej ludzi skorzystało z tej
terapii i przestało być głupimi. Śmiem nawet
twierdzić, że świat byłby lepszym miejscem.
A na pewno mądrzejszym.
Tylko jak przestać być głupim? Jak to zrobić?
Niestety rysunek nie daje odpowiedzi na te
pytania. Może zatem ja sam pokuszę się o rozwinięcie tej niewątpliwie skutecznej recepty.
Zapraszam na krótki poradnik “Jak nie być głupim w internecie” według Krzyśka Wiśniewskiego.
Nie wierz memom
Z zasady, nigdy, przenigdy nie wierz memom.
Nawet, a może szczególnie, tym, z którymi się
zgadzasz. Memy są jak wirusy w wirtualnej
rzeczywistości. Zatruwają ją, powodują, że jest
chora, psują ją do cna.
Dowolny mem tak bardzo upraszcza rzeczywistość, że nawet jeśli mówi prawdę, maluje
świat w barwach czarno-białych, bez miejsca
na wątpliwości, bez miejsca na jakąkolwiek
dyskusję.
Przykład? Proszę bardzo.
Jest taki obrazek w internecie, który głosi,
że Islandia jest krajem mlekiem i miodem płynącym, bo ludzie tamtejsi w swej mądrości
odrzucili układy z bankami, z wielką finansjerą
i wzięli sprawy w swoje ręce, zlikwidowali przestępczość i stworzyli raj na ziemi. A wszystko to
dlatego, że zdecydowana większość z nich to
ateiści, a przecież wiadomo, że ateista będzie
zawsze mądrzejszy od wierzącego.
Oczywiście sam mój lakoniczny opis tego
mema jest mniej więcej 4 razy dłuższy od
owego mema. A pierwsze lepsze zapytanie
w wyszukiwarce internetowej pokaże nam, że
zdecydowana większość mieszkańców Islandii
deklaruje się jako chrześcijanie, a kilka mniejszości wyznaje innych bogów. Ateistów jest
na tej niewielkiej wyspie zdecydowana mniejszość, według Instytutu Gallupa tak mniej więcej 10% populacji.
Niestety, tysiące, a może i setki tysięcy kobiet i mężczyzn, młodych i starych powiela tego
mema bez refleksji, bez prostego sprawdzenia
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czy cokolwiek w nim jest prawdziwe. I jak to
mówi stare przysłowie, zanim prawda włoży
buty, kłamstwo dwukrotnie obiegnie świat.
Mem, niczym właśnie wirus, rozprzestrzenia
się w tempie błyskawicy, a nosicielami jesteśmy właśnie my. Ci wszyscy, którzy te memy
udostępniamy, wysyłamy znajomym bliższym
i dalszym. Ci, którzy wierzymy, że memy mówią
prawdę, bo akurat nam ta prawda pasuje.
A memy prawdy nie mówią. One mają jedynie pozór prawdy. Zatem, by nie wyjść na głupich w internecie, unikajmy memów jak ognia.
Wszystkim nam to wyjdzie na dobre.
Celebryta to nie autorytet
Pamiętaj, że Twój ulubiony aktor czy piosenkarz
zapewne znakomicie zna się na aktorstwie czy
śpiewie, ale znacznie gorzej na genetyce, ekonomii i socjologii. Dlatego nie należy traktować
opinii wszelkiej maści celebrytów jako wyroczni. Są to jedynie ich opinie, czasami poparte
argumentami, ale najczęściej jedynie opinie,
które niekoniecznie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Bowiem celebryci mogą się mylić.
Poważnie. Na serio. Mogą. Co więcej, mylą się
bardzo często.
Sam fakt występowania w znanym serialu
czy umiejętność zaśpiewania kilku piosenek
nie czyni nikogo specjalistą od niczego z wyjątkiem owego serialu czy tych właśnie piosenek.
I wspomaganie się w jakiejkolwiek dyskusji opinią celebryty nie jest, delikatnie mówiąc, rozsądne. Jeśli zaczynamy zdanie od słów: “Chuck
Norris sądzi, że…” albo “Madonna powiedziała,że…” nie wyrażamy nic poza stwierdzeniem
jaką opinię na dany temat ma Chuck Norris czy
Madonna. Opinię podobną do naszej, ewentualnie inną, ale jedynie opinię. I waga jej jest
mniej więcej taka jak waga opinii pani Jadzi
spod Pułtuska. Bowiem w czymże pani Jadzia
jest gorsza od pana Chucka czy pani Madonny?
Moim zdaniem w niczym.
A jeśli pani Jadzia jest geografem, to jej opinię na temat związany z geografią będę szanował bardziej niż wypowiedź na ten temat pana
Chucka czy pani Madonny, którzy z geografią
mają styczność zdecydowanie mniejszą i ograniczającą się raczej wyłącznie do wiedzy o tym,
w którym zakątku Ziemi mają kręcić kolejny
film czy teledysk.
Opinię na dowolny temat może wyrazić
absolutnie każdy. Nie każdy jest natomiast autorytetem w każdym temacie. A to właśnie na
opiniach autorytetów powinniśmy polegać. Autorytetów, nie celebrytów. Nie dość, że słuchając kogoś, kto się na czymś zna my też na czymś
poznamy się lepiej, to jeszcze nie ośmieszymy
samych siebie, kiedy taki autorytet zacytujemy
w dyskusji.
Nie jesteś najmądrzejszy
Bardzo mi przykro to stwierdzić, ale ani ja, ani
żadna z osób czytających te słowa nie jest najmądrzejsza i nie zna rozwiązania wszystkich
problemów. A jeśli ktoś tak twierdzi… to najlepszy dowód na to, że tak nie jest.
Naprawdę są na tym świecie ludzie mądrzejsi, ci którzy wiedzą więcej, mają lepsze pomysły, większe doświadczenie. Dla niektórych
może być to szokiem, że nie są pępkiem świata
i nie są najbardziej zaawansowaną formą ga-
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tunku homo sapiens, ale na ich nieszczęście
taka właśnie jest prawda.
I podobnie jak z celebrytami, tak samo z każdym z nas. Nasze opinie, nie poparte żadnymi
sensownymi argumentami, są jedynie naszymi
opiniami. Ani lepszymi ani gorszymi od opinii
innych, również nie popartych argumentami.
Sam fakt posiadania opinii na dowolny temat
nie sprawia, że opinia ta staje się faktem.
Choćby nie wiem jak wysokie mniemanie miał
o sobie posiadacz owej opinii. Choćby nawet
uważał się za największego mędrca żyjącego
kiedykolwiek na tym łez padole. Nie jest ani
najmądrzejszy, ani jego opinie lepsze od opinii
kogokolwiek innego.
Oczywiście, każdy z nas jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, każdy zna się na czymś lepiej
od większości. Oczywiście w tej dziedzinie możemy polegać na swoich opiniach, możemy
uważać się za autorytet i możemy przekonywać
innych do swoich racji. Ale w sytuacjach innych, na których się nie znamy, lepiej zamilczmy i pozwólmy się wypowiedzieć tym, którzy
się znają.
I naprawdę nie na każdy temat trzeba się
wypowiedzieć. Nie do każdej dyskusji musimy
dorzucić swoje trzy grosze. Nie wszędzie zostawić po sobie ślad, tym bardziej jeśli ten ślad
miałby o nas świadczyć źle.
Uznajmy, że świat, ten realny i ten w internecie może obejść się bez naszego mądrzenia
się na każdy temat i w każdym zakątku. Nie
na darmo powiada się, że mowa jest srebrem
a milczenie złotem. Pora zapamiętać, że to
odnosi się także do nas samych i do tego, co

my sami mamy do powiedzenia czy napisania.
Nikomu krzywda się nie stanie jeśli ugryziemy
się w język i nie zrobimy z siebie idioty w kolejnej dyskusji o wszystkim i o niczym. Wręcz
przeciwnie, świat stanie się lepszym miejscem
bez naszych mądrości, które tak naprawdę są
głupotami, paplanymi czasami bez zastanowienia i bez ładu czy składu.
To oczywiście jedynie trzy proste wskazówki. Brak miejsca nie pozwala na napisanie kolejnych, ale od czegoś przecież trzeba zacząć.
Zastosujmy się do nich wszyscy, a ten rozpoczynający się właśnie 2018 rok będzie nieco lepszy.
Ja też postaram się tych trzech zasad przestrzegać i może za rok będę mniej głupi. A może
jedynie tak będzie mi się wydawało. Ocenicie
sami.
!
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OPONY UŻYWANE I NOWE, OD
SZTUKA, MONTAŻ GRATIS!
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