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pewnie wiecie, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii wybrali sobie nowych
posłów i nowy rząd. Pewnie wiecie też, że wygrała partia Borisa Johnsona, który zdecydowanie chce
wyjść z Unii Europejskiej i zakończyć ten, wydawałoby się – niekończący się, spektakl pod tytułem
„Brexit”. Pewnie wiecie też, że nikt tak naprawdę nie wie, co czeka Wielką Brytanię, Unię Europejską czy Irlandię po bexicie. Wszystko to wiecie, bo media nie zaprzestają nawet na chwilę epatować
perspektywą wyjścia Brytyjczyków z Unii ani nie przestają publikować dziesiątków, jeśli nie setek,
prognoz, przewidywań i raportów, mówiących o tym, jak to będzie, gdy Wielkiej Brytanii w Unii nie
będzie.
Brexit jest odmieniany na wszelkie sposoby w każdym szanującym się (lub nie) dzienniku, tygodniku
czy innym periodyku, w każdej stacji telewizyjnej i radiowej. Oczywiście to odmienianie to tylko taka forma stylistyczna, bo przecież w języku angielskim słowo „brexit” się nijak nie odmienia. Ale jeśli ktoś śledzi
media polskie, to słowa „brexit”, „brexitu”, „brexicie”, „brexitem” itd. pojawiają się na każdym kroku.
Przed Wielką Brytanią, i pośrednio przed Irlandią, wielka niewiadoma. A smaczku całej sprawie dodaje
fakt, że w Irlandii Północnej większość najpierw opowiedziała się za pozostaniem w Unii Europejskiej,
a teraz – za partiami niechętnymi brexitowi. Co ciekawe po raz pierwszy w historii partie nacjonalistyczne (dążące do zjednoczenia Irlandii) wprowadziły do parlamentu więcej posłów niż partie unionistyczne
(chcące zachować Ulster pod władzą brytyjską). Może to być pierwszy krok do tego, by w niedalekiej
przyszłości przeprowadzić w Irlandii Północnej referendum na temat przyłączenia do Republiki Irlandii. Ku
takiemu scenariuszowi mogą też skłaniać wyniki niedawnego sondażu przeprowadzonego na południu
wyspy, w którym 51% respondentów wyraziło nadzieję, że takie referendum odbędzie się w ciągu pięciu
lat. Tylko 29% stwierdziło, że nie chce referendum w tak bliskim terminie, a 20% nie miało zdania.
„Obyś żył w ciekawych czasach” – podobno tymi słowami Chińczycy przeklinali ludzi, którym źle życzyli. Wygląda na to, że teraz mamy nieustająco „ciekawe czasy”, a okres wychodzenia Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej może być wyjątkowo ciekawy. Trudno dziś prorokować, jak brexit wpłynie na realia
życia w Irlandii czy w Europie, jaki będzie miał wpływ na przeciętnego mieszkańca Zielonej Wyspy, nie
mówiąc już o Polakach tutaj mieszkających.
Mamy tylko nadzieję, że Wy nadal będziecie co miesiąc chętnie sięgali po swój ulubiony miesięcznik
i nadal będziecie w nim znajdowali coś ciekawego dla siebie. Tymczasem w Wasze ręce oddajemy styczniowy numer magazynu „MIR” i życzymy Wam, by ten nowy rok przyniósł same dobre wiadomości.
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NAZWA
W
OBIE STRONY
DZIAŁU

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Wizy do Ibizy*, czyli kot na cztery łapy

T

Witam państwa niezmiernie bardzo
i tak dalej. Jest siła? Przeżyliście
czarne piątki, cyber mandeje, szturmy
supermarketów, korki po horyzont,
milardową emisję „Last Christmasa”
zespołu Wham, świąteczne promocje
horrorów Stephena Kinga, karabinów
maszynowych dla dzieci, kalendarzy
z gołymi babami oraz innych równie
świątecznych rarytasów? A potem
tygodniową wyżerkę u boku teścia
oraz teściowej, oraz wszystkich
bliższych i dalszych kuzynów z całego
Puebla? No i niech zgadnę.Jakaś
żona padła w kuchni ze zmęczenia,
wrzeszcząc przy tym, że ma już dość?
Teściu pokłócił się z kimś przy stole
o politykę, po konkretnej wódzi? Babcia
znowu opowiadała, jak to było za
poprzedniego lodowca? Przeżyliście
to wszystko? No to klawo. Mamy
sprawę z głowy. Pył bitewny opadł,
chrześcijańskiego pojednania nie

było, można wywalić na śmietnik
wysuszoną choinkę ( i tak stała w domu
już od miesiąca), podarowane szaliki
i swetry schować do szafy i wrócić do
normalnego życia w nienormalnym
świecie.

T

Ten bowiem jest chwilowo bardzo
nienormalny. Żyjemy w czasach, kiedy
demokracja zamordowała sama siebie
własnymi rękami. Powtórzę się przy
tym zapewne, ale przy wszystkich
moich liberalnych zapędach wciąż
uważam, że powierzyć tępej masie
moc decydowania w sprawach zbyt
globalnej natury to jak dać małpie
brzytew. No bo może się weźmie i ogoli,
prawda? Ale jeszcze nie słyszałem, żeby
którejś się udało.

T

W obliczu tej prawidłowości bardzo
mnie zasmucili Wielkobrytańczycy,
jak ich nazywa mój nieletni syn,
którzy w grudniu zmarnowali ostatnią
szansę na odwrócenie największego
głupstwa w swojej zacnej historii.
Ale może tak miało być. Możę to im
się przyda, nauczy wreszcie pokory,
wyleczy z kompleksu wyższości. Niech
sobie wyjdą z tej unii w glorii i chwale,
niech oleją wszelkie unijne dotacje,
niech zaczną stać w kolejkach po wizy,
bo bez nich nie polecą już na żądne
Ibizy. Ależ głupio się to rymuje, ale
sorry, nie mogłem się powstrzymać.
Może gdy pobędą przez chwilę
Małobrytańczykami, coś ustawi im się
w głowach na poprawną modłę. Tylko
czy będzie jeszcze wyjście z tego mroku?

T
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Tak czy owak, coraz więcej tychże
Brytańczyków wieje za granicę,
a że tradycyjnie nie są w stanie
nauczyć się żądnego obcego języka,
wieją w najprostszym kierunku,
czyli przez morze do swoich byłych
niewolników. To nawet zabawne.
Ja w Dublinie codziennie słyszę ten
pojękujący akcent, który w dzieciństwie
interpretowałem jako efekt uboczny
trzymania w ustach ping pongowej

strona 4

piłeczki. Ale dajmy im już spokój
i przejdźmy do spraw znacznie
poważniejszej natury.

T

T

Otóż w ramach obserwacji mody
damskiej całkowicie już upewniłem
się w przekonaniu, że wszystko, co
było kiedyś męskie, jest teraz damskie,
włączając panterki, ramoneski, parki,
ćwieki i inne ciekawostki. Glany Doktora
Martensa to teraz właściwie obuwie
dziewczęce i już dawno nie widziałem
faceta w czymś takim. Wyglądałby
pewnie cokolwiek obciachowo.
Zastanawiałem się czego jeszcze
nie użyły drogie panie w tej sferze
i przyszło mi do głowy, że genialnym
rekwizytem modowym byłyby damskie
taśmy nabojowe od erkaemów.
Oczywiście ze ślepymi nabojami, żeby
sobie żadna nie przestrzeliła tego
i owego. W kolejce czekają też hełmy,
ja proponowałbym stare amerykańskie,
te wycofane w latach osiemdziesiątych.
Na pewno jest ich masa w sklepach
z demobilem. Chociaż z drugiej strony,
taki hełm jest trochę przyciężki,
więc może lepiej byłoby produkować
plastikowe podróbki, od razu fabrycznie
przyozdobione napisami w stylu
„born to kill”, pacyfami i atrapami
archaicznych pudełek po papierosach.
Byłoby klawo.
Dziewczyny nie noszą też jeszcze
obciętych bojówek. Póki co wraz
z klapkami i koszulką polo jest to
wciąż tradycyjny męski strój zimowy,
przynajmniej w Irlandii. A skoro już
o panach mowa, to tylko patrzeć, jak
dla przeciwwagi zaczną przebierać
się w damskie ciuchy. Wszystko na
to wskazuje: na okładce brytyjskiego
„Cosmopolitana” pojawił się ostatnio
brodaty facet w różowej sukience.
Opatrzono go komentarzem: „Yep, we
did it. You’re totally welcome”. Chociaż
z drugiej strony to żadna nowość.
Szkoci noszą spódnice od wieków
i nikogo to już nie szokuje.

T

Docierają też do mnie wieści z pola walki
o zatrzymanie zmian klimatu, ale z tego
co rozumiem, jest to walka nierówna i
z góry przegrana, ponieważ prowadzi
ją jedna szwedzka nastolatka z połową
światowych koncernów, zasyfiających
planetę. Trochę mi to przypomina
historię brytyjskiej prezenterki
telewizyjnej Stacey Dooley, która jako
małolata pojechała do Kambodży
likwidować burdele. Wyszło z tego
lekkie wojowanie z wiatrakami, ale
przynajmniej zrobiła się od tego słynna
i dziś jest medialną celebrytką. Może
zatem i ekologiczna Greta w pewnym
sensie zaklepała sobie już za młodu jakąś
fajną robotę. Klimat się nie zmieni, ale
przynajmniej nie będzie musiała nigdzie
rozsyłać CV i chodzić na durne rozmowy
kwalifikacyjne. Coś za coś.

T

W Irlandii zmian klimatu coś nie widzę,
bo tu w ogóle nie ma żadnego klimatu,
tylko ciągle napieprza wicher z deszczem.
Ale ma to swoje dobre strony; wyjątkowo
rzadko zabieram swój samochód do
myjni. Poza tym nie ma mrozów, co też
jest bardzo zacne, a już tak na koniec,
lato robi się coraz dłuższe i cieplejsze.
Globalne ocieplenie może być naprawdę
korzystne dla Irlandii, tradycyjnie
spadającej ze wszystkiego jak kot na
cztery łapy. Kiedy wszystkie Teneryfy,
Ibizy oraz Malagi staną się pustyniami,
spalonymi do kości słońcem i nie
nadającymi się do zamieszkania, Irlandia
może stać się światowym kurortem. A na
plaży w Bray będą leżały gołe babki. I tak
dalej. Jest to również warte rozważenia,
by zainwestować z jakąś chatkę przy
morzu. Jeśli nie zmiecie jej przedwcześnie
tutejszy wiatr, za jakieś parę dekad dla
turystów będzie jak znalazł.

T

Ale to już tradycyjnie jest temat na inną
gawędę.

Cordialmente,
Piotr Czerwiński

PS: * – wiem, że to niegramatyczne.
Ale się nie przejmuję.

KRÓTKO

Zakaz parkowania i opłata za wjazd do centrum

Sukces nacjonalistów w Irlandii Północnej

Irlandzki rząd chce rozwiązać problem zatłoczonych miejskich ulic poprzez wprowadzenie zakazu parkowania i opłat za wjazd do centrum.
Urzędnicy opierają się na badaniach: rośnie populacja kraju, więc aut będzie wciąż przybywać,
a co za tym idzie, wzrośnie też zanieczyszczenie

Po raz pierwszy w historii Irlandii Północnej
w wyborach do Izby Gmin z tego kraju wybrano
więcej irlandzkich nacjonalistów niż probrytyjskich unionistów – zauważa Agencja Reutera. Demokratyczna Partia Unionistyczna, po
2017 r. zapewniająca większość rządowi Theresy May, a potem Borisa Johnsona, w wyborach
z 12 grudnia straciła dwa mandaty – i w nowej
Izbie Gmin będzie miała ośmiu posłów.

powietrza. W dokumencie, który przygotowany
został dla Ministerstwa Transportu mówi się też,
iż zatłoczenie na irlandzkich drogach rośnie szybciej, niż do tej pory przewidywano, a to zaczyna
być dużym problemem, czyli należy podjąć zdecydowane działania, aby proces został odwrócony.
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Tymczasem nacjonalistyczna Sinn Féin
utrzymała siedem mandatów, co w połączeniu
z dwoma mandatami dla Socjaldemokratycznej Partii Pracy daje irlandzkim nacjonalistom
dziewięć mandatów. Ostatni, 18 mandat, zdobyła liberalna Partia Sojuszu Irlandii Północnej.
Taki wynik oznacza, że Sinn Féin zintensyfikuje
swoje apele o oderwanie Irlandii Północnej od
Zjednoczonego Królestwa.
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PRZEWROTKĄ

Psy. W imię zasad
MACIEJ WEBER

P

sy szczekają… a mieliśmy „Psy”, „Psy
2”. Mamy teraz „Psy. W imię zasad”.
Premiera w drugiej połowie stycznia.
Bogusław Linda i Cezary Pazura wracają. Na żaden inny film tak nie czekaliśmy. Ponad ćwierć wieku, sporo

W styczniu zobaczymy „Psy 3. W imię zasad”. Powrócą starzy, ale pojawią się też nowi bohaterowie. Reżyser Władysław Pasikowski kręci prawie
same dobre filmy. To znaczy – świetne, dobre i bardzo dobre. Robi męskie kino. Przed „Psami” zrobił
„Krolla”, gdzie jedne z głównych ról zagrali Bogusław Linda i Olaf Lubaszenko, a nagrodę za rolę
drugoplanową na festiwalu w Gdyni zgarnął Cezary
Pazura. Potem Pasikowski nakręcił m.in. „Operację
Samum”, gdzie grali Linda, Lubaszenko i Kondrat
oraz Radosław Pazura. „Demony Goi” z Lindą, Lubaszenką i Arturem Żmijewskim oraz Radosławem
Pazurą. A jak po swojemu przerobił „Pitbulla”, to
jego twardzielem był Marcin Dorociński – pułkownik Kukliński w „Martin Strong”. Przed „Psami 3”
zrobił „Kuriera” z czasów II wojny światowej o Janie-Nowaku Jeziorańskim z Philippem Tłokińskim.

Marcin Dorociński będzie obecny w nowych
„Psach”. Wygląda na to, że po Lindzie to może być
najlepszy polski twardziel kina. W „Psach 3” będzie
dobrym? Złym? To sojusznik Franza, czy wróg?
A Sebastian Fabijański? Jego u Pasikowskiego jesz-

cze nie było. Jesteście ciekawi? Podobno zaczyna,
tak sobie, ale w środku to trudna postać. Zobaczmy.
Może czekaliśmy my – panowie. Panie, niekoniecznie. Ale pierwsze „Psy” to była taka nowość,
kiedy polscy aktorzy grali tak, jak aktorzy hollywoodzcy. Rok 1992, dawno, ale jak to oglądamy, to
jakby to było wczoraj. Główny bohater pozytywny,
chociaż nie do końca, bo reprezentujący służby
postkomunistyczne.
Bogusław Linda – twardziel, jakiego w polskim
kinie wcześniej nie było. Marek Kondrat (dzięki
„Psom” został bohaterem serialu „Ekstradycja”
– zginął w pierwszej części, a więc nie wróci) i Cezary Pazura, który tylko u reżysera Władysława
Pasikowskiego grał tak mięsiste role (państwo kojarzycie tego aktora jako śmieszka - niesłusznie).
A zanim o tym, co zobaczymy – spójrzmy na to, co
oglądaliśmy.
Janusz Gajos, który wcześniej bywał pocieszny ,
w pierwszej części „Psów” wygląda tak, że na pewno groźniejszy nie byłby Robert de Niro. I słowo na
K., traktowane jako przecinek. No – „nie chce mi
się z tobą gadać” (to akurat Linda). I mnóstwo kwestii, które weszły do polskiego, potocznego słownika. Część z nich zamieścimy w osobnej ramce, bo
gdybyśmy zamieścili wszystkie, toby tego tekstu
nie było.
Swoją drogą – to nie miało się nazywać „Psy”
(a jak? – zgadnijcie). Rolę Ola miał grać Olaf Lubaszenko, ale ponieważ miał inne zobowiązania, to
nie miał czasu i pojawił się tylko w epizodzie (k..
nie mam broni – czy jakoś tak i zginął, zastrzelony
przez bandytę – Gajosa).
Drugą część Władysław Pasikowski wypuścił
niedługo później (1994). A – co ciekawe – wyprodukował to Janusz Dorosiewicz (teraz też będzie
współproducentem, wtedy w spółce z Wojciechem Fibakiem – to drugie nazwisko państwo znają?). I głównym, rosyjskim gangsterem miał być
albo Robert de Niro (znajomy Fibaka) albo Harvey
Keitel. Ale ostatecznie (finanse) został nim Siergiej
Szakurow. Sprawdził się świetnie. Natomiast –
szkoda, że któregoś z tamtych panów w polskim
filmie zabrakło.
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Linda w „Psach 2. Ostatnia krew” już nie był
tam samym Franzem Maurerem, miał partnera
– Artura Żmijewskiego (państwo, którzy oglądają
serial „Ojciec Mateusz” bardzo się zdziwią, że Ojciec zna takie obcobrzmiące wyrazy). Był znowu
Cezary Pazura, a co ciekawe – w jednej ze scen kręconych w Rosji (w Polsce, ale wyglądało, jak w Rosji) żołnierz mafii Radosław Pazura obcina mu
palec. A swoją drogą, jak Chłopcy jadą furgonetką
i Żmijewski kłóci się z Pazurą (Cezarym) na temat
tego, gdzie wcześniej były pieniądze – tzw. perła.
Na koniec „Psów 2” otrzymujemy sceny, jak
Franz, po zabiciu wszystkich gangsterów (ochraniany przez „Nowego” Pazurę), wychodzi przy
eskorcie policji z hotelu, a już zupełnie na koniec
z partnerką hoduje sobie konika (reżyser nie lubi
specjalnie kobiet – Agnieszka Jaskółka z pierwszej
części i Magdalena Dandourian przydatne są
wyłącznie do TEGO), to wychodzi na to, że nasz
bohater (choć nie do końca dobry) kończy dobrze.
Dostaliśmy scenę, jak Franz żyje sobie na wyspie – czytaliśmy, że to Hawaje – a „Psy 3” zaczynają się od tego, iż wychodzi z więzienia po 25
latach. To nic dziwnego, po tym co zrobił – chociaż zabił „ich wszystkich”, zwłaszcza ruskich, zamieszanych w wojnę jugosłowiańską. Ale – skoro
– wychodzi po takim czasie, to znaczy, że tamto,
to miraż.
No i teraz – Mamy Franza, Nowego (Pazurę), Wolfa (Żmijewski) i młodych twardzieli – Dorocińskiego oraz Fabijańskiego. Jak Państwo się
spodziewacie - który będzie zły, a który wspomoże
Naszych? - Wit? Damian? Na pewno będziemy kibicować Franzowi. Od niego zaczniemy.
PSY 3. W IMIĘ ZASAD
reż. Władysław Pasikowski
wyk: Bogusław Linda, Cezary Pazura, Artur Żmijewski, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański, Jan
Frycz, Arkadiusz Jakubik, Mirosław Baka, Edward
Linde-Lubaszenko, Eryk Lubos, Dominika Kluźniak,
Wojciech Zieliński, Aleksandra Linda, Jacek Beler
CYTATY Z „PSÓW”
Ciekawe, że wszystkie z „jedynki”
Ktoś się rodzi k.., a ktoś inny złodziejem.
Czasami ma to dobre strony, bo się można poznać
My Psy, musimy się trzymać razem
Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub Jej
Nazywam się major Bień i mam stopień
majora
Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tam tak
sam siedział…
Dymał pan kiedyś w taką pogodę, panie
kolego?
Już nikt przez ciebie nie zginie, ubeku
pierdolony! Nikt więcej, nikt! Złożę na
ciebie raport.
Czyli kocha ją, tak?
My, psy musimy się trzymać razem.
Franz… będę za ciebie robił porządek
Zrobię porządek z wami wszystkimi
A zabiję ich wszystkich
Nie chce mi się z Tobą gadać
W IMIĘZASAD – sk…..u
Przytaczamy z pamięci – jeżeli macie jeszcze jakieś cytaty z „Psów” albo nawet „Psów
2” – prosimy.

•
••
•
•
•
•
••
••
••
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Szpitale każą płacić za
ładowanie telefonów

Irlandia trzecim krajem pod względem jakości życia
społecznego

Portal Irishpost.com donosi, że w wielu szpitalach pacjenci muszą ładować telefony za
opłatą. Kosztuje to 2 euro. Podobno St. Vincent’s Hospital i Mater Hospital w Dublinie mają
nawet specjalne maszyny do ładowania telefonów.
Większość z kwot uzyskanych z maszyn trafia do prywatnego usługodawcy, a reszta do
szpitala. Tymczasem chorzy, a także odwiedzający w szpitalach, muszą ponosić inne koszty,
częstokroć jeszcze wyższe. A w sumie daje to
naprawdę spore wydatki. Według relacji jednego z pacjentów kanapki w automatach kosztują
nawet do 5 euro, a parkowanie na szpitalnym
parkingu na kilka godzin to koszt 7–8 euro.

Irlandia zajęła trzecie miejsce na 189 państw
pod względem jakości życia społecznego według
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pierwsza
jest Norwegia, druga Szwajcaria, Polska – 32.
Według analizy agendy ONZ – Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju za rok 2018,
Polska zajęła 32. miejsce w rankingu badającym
jakość życia społecznego. Za Polską w rankingu
znajduje się Andora, Litwa czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Przed naszym krajem w zestawieniu mamy Cypr, Grecję i Estonię. Według analityków UNDP grupa z bardzo wysokim wskaźnikiem
rozwoju społecznego obejmuje 62 państwa.

Irlandzki piłkarz popełnił
samobójstwo
Gerard Thompson, piłkarz Carrick Rangers – zespołu występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej w Irlandii Północnej, nie żyje. „Belfast Telegraph” informuje, że 24-letni zawodnik
popełnił samobójstwo.
Gerard Thompson, który przez kolegów z drużyny i przedstawicieli Carrick Rangers nazywany był Jerrym, miał wystąpić we wtorkowym
spotkaniu irlandzkiej Premiership z Glenavon
(0:1). Był wpisany do protokołu meczowego,
jednak ostatecznie na boisko nie wybiegł. Po
meczu klub poinformował o śmierci 24-latka.
„Klub piłkarski Carrick Rangers jest zasmucony
bardzo przedwczesnym, nagłym odejściem naszego przyjaciela i zawodnika Gerarda Thompsona” – napisano w komunikacie. „Gerard, lub
Jerry, jak był nazywany, dołączył do klubu na
początku tego sezonu i błyskawicznie dogadał
się z kolegami z drużyny i naszymi kibicami.
Wniósł do naszego klubu fantastyczną energię
i zaangażowanie. Chociaż był z nami tylko przez
krótki czas, z pewnością zostanie zapamiętany
przez wszystkich związanych z Carrick Rangers
FC” – dodano.
„Belfast Telegraph” poinformował, że piłkarz popełnił samobójstwo. Zostawił dziewczynę i 7-miesięcznego synka.
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Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Norwegia, za nią uplasowała się Szwajcaria. Na
trzeciej lokacie znalazła się Irlandia. Niemcy
zajęli czwartą pozycję razem z Hongkongiem,
którego sytuacja była analizowana przed wybuchem protestów w marcu 2019 r. W czołówce
poza podium znalazła się Islandia, Szwecja,
Australia, Holandia i Singapur. Państwa zostały
sklasyfikowane na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego (HDI). Wpływ na jego poziom
mają trzy czynniki: oczekiwana długość życia,
średni dochód narodowy na osobę i poziom
edukacji.

Dwa produkty z konopi
indyjskich zatwierdzone
dla pacjentów

Jak poinformował Thejournal.ie dwa lecznicze
produkty z konopi indyjskich po raz pierwszy
mogą być legalnie przepisywane niektórym
pacjentom w Irlandii. To efekt pilotażowego
programu dotyczącego medycznej marihuany.
Zatwierdzone produkty z konopi to Aurora
High CBD Oil Drops i CannEpil. Irlandzki minister
zdrowia Simon Harris podpisał w czerwcu ustawę umożliwiającą pilotowanie programu „Medical Cannabis Access Programme” na pięć lat.
Zgodnie z programem decyzję o przepisaniu
pacjentowi medycznej marihuany może podjąć
jedynie lekarz specjalista, a nie lekarz pierwszego kontaktu. Ma to dotyczyć wyłącznie pacjentów ze szczególnymi schorzeniami, u których
nie zadziałało standardowe leczenie. Te schorzenia i dolegliwości to m.in.: spastyczność
związana ze stwardnieniem rozsianym, nieprzyjemne nudności i wymioty związane z chemioterapią, ciężka, oporna na leczenie padaczka.

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA, ZDROWIE

Zdrada. Prawda czy mit?
wykazuje mniejszą chęć na seks w oficjalnym
związku. Okazuje się, że podekscytowanie
związane ze zdradą, może przyczynić się do
zwiększenia potrzeby seksualnej zdradzającego, przez co czujność osoby zdradzonej zostaje
uśpiona. Shirley Glass mówi też o tym, że nieprawdziwe jest założenie, że osoby zdradzające, są niewierne ponieważ ich potrzeby seksualne nie są spełnione.
Wiele zdrad to zdrady emocjonalne, gdzie
nie dochodzi do kontaktów seksualnych. Niewierność to emocjonalna bądź seksualna bliskość, która przekracza granice zaufania. Co
ciekawe prawdopodobieństwo zdrady zwiększa
się, jeśli najbliższe osoby z rodziny, bądź przyjaciele również dopuszczają się zdrad.

Marta Biczkowska,
psycholog, seksuolog,
Terapeuta Par
metodą Gottmana

Z

drady zdarzają się wtedy, kiedy w związku się nie układa i nie ma miłości. Podstawą zdrady jest fizyczność.

Zdradzający prawie zawsze wysyła sygnały,
zostawia ślady, które dobrze zinterpretowane
świadczą o niewierności.
Osoba, która ma romans wykazuje mniejszą
chęć na seks w oficjalnym związku.
Osoby zdradzające, są niewierne ponieważ ich potrzeby seksualne nie są spełnione
w związku.
Psycholog Shirley Glass zauważa, że według
badań ponad 90 procent osób, które zawarły
związek małżeński uważa, że monogamia

jest
ważna, jednak prawie połowa z nich przyznaje,
że mieli romans. Wynika z tego, że dla większość badanych w teorii wierność jest istotna
dla dobra związku, jednak zachowania połowy
z nich nie współgrają z przekonaniami.
Zdrada jest trudnym doświadczeniem dla
związku. Według naukowca i terapeuty par Dr.
Gottmana, kiedy dochodzi do zdrady fizycznej
bądź emocjonalnej struktury związku takie jak
między innymi zaufanie, przyjaźń, wspólne cele
i pragnienia zostają zburzone. Zdrada przeżywana jest często podobnie do śmierci bliskiej
osoby, z tymże w tej sytuacji umiera związek.
Po zdradzie następuje moment podjęcia decyzji nad tym, czy pracować nad związkiem, czy
go zakończyć. Jeśli para decyduje się na pracę,
związek trzeba odbudować od nowa, ożywić,
wyznaczyć nowe granice, na nowych zasadach.
Według psychologów najgłębsze pragnienia
ludzkiej natury to potrzeba bycia docenionym
i potrzeba bezpieczeństwa. Zdrada w związku
narusza te podstawowe ludzkie pragnienia.
Osoby, które właśnie dowiedziały się o romansie partnera czy partnerki często reagują tak,
jakby zostały brutalnie zaatakowane. W relacji, w której wcześniej czuły się bezpieczne,
teraz czują zagrożenie, niepewność i strach.
W jednej chwili zdradzona osoba traci stworzoną wcześniej wizję życia, nagle zmienia się
jej/jego postrzeganie związku oraz własnego
ja. Traci grunt pod nogami. Często zdradzane
osoby mają obsesję na punkcie szczegółów romansu, mają problemy z jedzeniem, spaniem
i czują się bezradne w konfrontacji z emocjami
jakie przeżywają, zwłaszcza trudny jest lęk i żal,
które mogą być przytłaczające. Często u osób
zdradzonych pojawiają się symptomy stresu pourazowego (PTSD). Przeważnie pojawia się poczucie winy, stany depresyjne, podejrzliwość,
nadmierna czujność, wycofywanie się z innych
relacji. Rytm snu zostaje zaburzony, mogą pojawić się koszmary. Często występują wręcz
uzależniająco myśli dotyczące tęsknoty za tym
co utracone, jak i negatywne myśli dotyczące
samej zdrady.
Ujawniona zdrada wprowadza chaos i poczucie niepewności, choć w niektórych sytuacjach przynosi poczucie ulgi. Niektóre osoby
zdradzone podejrzewają niewierność, ale kiedy o to pytają wprost zostają zapewniane, że
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wszystko jest w porządku, albo są zbywane.
W takiej sytuacji wyjawienie, czy odkrycie zdrady może dać poczucie ulgi. Osoba zdradzana
zaczyna rozumieć, wcześniej niejasne zachowania zdradzającego (jeśli takie miały miejsce)
upewnia się w swoich podejrzeniach, przez co
zyskuje większe poczucie pewności swoich interpretacji.
Prawda czy mit - wyjaśnienie
Shirley Glass zauważała kilka błędnych a dość
powszechnych przekonań na temat niewierności. Okazuje się, że nieprawdą jest przekonanie,
że zdrady zdarzają się wtedy, kiedy w związku
się nie układa i nie ma miłości. Zdrada przydarza się parom, które tworzą dobre związki.
Zdrada nie zawsze związana jest z brakiem miłości, bardziej z testowaniem granic. Również
nie prawdziwe jest przekonanie, że niewierność dotyczy głównie sytuacji, kiedy dochodzi
do fizycznego zauroczenia. Często zdrady dzieją
się wtedy, gdy jedna osoba z pary dostrzega
w niewierności potencjał na rozwój. Może być
to sposobność na rozwój emocjonalny, dzielenie i tworzenie wspólnych marzeń, fantazji,
rozwój intelektualny. Kolejne błędne przekonanie mówi o tym, że zdradzająca osoba prawie
zawsze daje sygnały, zostawia ślady, które dobrze zinterpretowane świadczą o niewierności.
Według badań większość zdrad nie wychodzi
na jaw. Niektóre osoby potrafią podzielić swoje życie tak by zdradzać w tajemnicy lub są tak
świetnymi kłamcami, że ich niewierność nigdy
nie zostaje ujawniona. Jedno z częstszych przekonań mówi o tym, że osoba, która ma romans
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Kiedy zdrada wychodzi na jaw
Gdy jasne jest, że w związku doszło do zdrady,
najczęstszym założeniem osoby zdradzającej
jest unikanie rozmowy o niewierności. Zdradzający obawia się, że poruszanie tego tematu sprawi ból partnerce lub partnerowi i spowoduje jeszcze większe cierpienie. Stara się,
więc unikać tematu, odmawia odpowiedzi na
pytania, sugeruje, że wszystko już zostało powiedziane i więcej nie ma do dodania. Często
osoby zdradzone słyszą z ust zdradzającego, że
minęło wystarczająco dużo czasu od zdrady, by
zapomnieć o całym wydarzeniu i zacząć nowy
etap. Taka postawa sprawia, że osoba zdradzona czuje się jeszcze gorzej. Zaczyna obwiniać się
za zadawanie pytanie i próby zrozumienia przyczyny zdrady. Nadal jednak pyta, szuka i ma
głębokie pragnienie dowiedzenia się szczegółów. Przeważnie słyszy te same odpowiedzi, lub
doświadcza zamknięcia na rozmowę, a czasem
widzi poirytowanie ze strony zdradzającego,
jej lub jego poczucie niepewności zwiększa się
i wzrasta zagubienie. Osoba zdradzona chciałaby czuć się lepiej, ale nie wie jak odzyskać utracone poczucie bezpieczeństwa.
Co zrobić?
Jedną z trudności wychodzenia z traumy niewierności jest to, że niewierny partner musi nauczyć się takich zachowań, które przyczynią się
do zdrowienia osoby zdradzanej. To naturalne,
że niewierny partner chce uniknąć cierpienia
osoby, która została zraniona, zwłaszcza w sytuacji gdy zdradzony partner ma silną potrzebę dowiedzenia się szczegółów zdrady. Jest to
ważne, żeby niewierny partner nie unikał bólu
osoby zdradzonej. Istotne jest, żeby nauczyć się
otwierać na zadawane pytania i w bezpieczny
sposób udzielać odpowiedzi. Warto podczas
tego procesu również zadbać o granice. Odradza się odpowiadania na pytania związane ze
szczegółami związanymi z seksem, ponieważ
takie detale pogłębiają traumę osoby zdradzonej. Samo przyznanie się do zdrady fizycznej
wystarczy, nie należy opowiadać o pikantnych
szczegółach. Kiedy pytania zadawane są w sytuacjach ograniczających możliwość odpowiedzi np. podczas pracy, należy upewnić zdradzoną osobę o zrozumieniu jej potrzeby rozmowy
i zaproponować kontynuację np. w domu po
pracy, czyli w bezpiecznych warunkach.
Zdrowienie po zdradzie
Zdrowienie po zdradzie to proces, który następuje etapowo. Pozwolenie sobie na przeżywa-

nie trudnych emocji i danie sobie czasu wspierają szybsze wyjście ze stanu, który następuje
po zdradzie. W zależności od sytuacji i sposobu
dowiedzenia się o zdradzie proces ten może
trwać kilka miesięcy, lub dłużej. Pary, które
po zdradzie decydują się pozostać w związku,
a które nie przepracowały problemu mają tendencję do wracania do tematu zdrady podczas
kłótni. Zazwyczaj sprzeczki wydają się nie związane ze zdradą, a jednak przeważnie kończą się
podobnie - wypominaniem zdrady. Nie przepracowany problem może pozostać z parą tak długo jak partnerzy pozostają w związku, lub do
momentu śmierci jego z nich.
Wraz z wzrostem świadomości na temat
funkcjonowania związków, pary często decydują się na pracę nad relacją Chcą nadać znaczenie cierpieniu jakie przeżywali po zdradzie, chcą
naprawiać i zmieniać relację. Te pary, które decydują się na wspólną pracę, chcą zrozumieć
powody zdrady, nauczyć się nowych zachowań,
które uchronią je od podobnych, przykrych doświadczeń w przyszłości. Wiele osób gotowych
na przepracowanie zdrady potrzebuje wskazówek, porad na temat tego w jaki sposób radzić
sobie z przeżywanym cierpieniem i utratą zaufania. Potrzebują konstruktywnych sposobów,
dzięki którym z czasem zaczną wykorzystywać
przeżywany żal i złość do tego by zdrowieć.
Proces zdrowienia jest trudny i wymaga czasu,
jednak często prowadzi do umocnienia związku. Rozstanie nie zawsze rozwiązuje problem,
ponieważ wchodząc w nową relację wnosimy
do niej bardzo podobne problemy, z którymi
borykaliśmy się w poprzednich związkach. Jeśli
osoba zdradzająca jest zaburzona, ma np. cechy socjopatyczne bądź psychopatyczne rozstanie jest wskazane.
!

Psycholog, Seksuolog, Terapeuta Par metodą Gottmana
Konsultacje indywidualne
oraz terapia par
Problemy, którymi się zajmuję:
Psychologiczne:
Depresja
DDA - dorosłe dziecko alkoholików
Lęki, ataki paniki
Nerwica natręctw
PTSD (zespół stresu pourazowego)
Silny stres
Problemy w związkach oraz relacjach
międzyludzkich
Problemy z wyrażaniem emocji
Mobbing w pracy

••
••
••
•
••
Seksuologiczne:
erekcji
•• Zaburzenia
Zaburzenia popędu płciowego (za wysokie, za niskie libido)
orgazmu
•• Zaburzenia
Przedwczesny wytrysk
do seksu
•• Uzależnienie
Ból podczas stosunku
Zapraszam serdecznie na konsultację
0860453005
martabiczkowska@gmail.com
http://martabiczkowska.blogspot.com/
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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.

KATARZYNA ŚLIWA
KATE PLUM ATELIER

NUSKIN – jak prowadzić swój
własny biznes i jednocześnie
polecać wspaniałe kosmetyki
Kim jesteś?
Jestem mamą dwójki dzieci, partnerką i przedsiębiorcą. Przez lata pracowałam na stanowisku menadżera w odzieżówce i byłam mentalnie wykończona. Po drugiej ciąży pożegnałam
się z tą karierą i zaczęłam pracę na własny rachunek w dziedzinie pielęgnacji skóry i kosmetyków.
Od menadżera sklepu do kosmetyków?
Skąd taka zmiana zainteresowań?
Prowadzenie sklepu lubiłam, jak byłam singlem i nie potrzebowałam dużo snu. Z czasem
moje priorytety się zmieniły i zaczęłam przywiązywać większą wagę do swojego zdrowia
i urody. Zawsze lubiłam o siebie dbać, ale nie
miałam pojęcia jak. Po urodzeniu drugiego
dziecka moja skóra totalnie się rozsypała i moje
poczucie kobiecości i wartości drastycznie zmalało. Potrzebowałam pielęgnacji ducha i skóry.
Medytacja, fitness i praca nad rozwojem osobistym rozwiązały problemy ducha, ale nie skóry! Zabiegi w salonach odpadły, ponieważ przy
dwójce dzieci i prowadzeniu domu nie było na
to czasu. Wszystko się zmieniło, kiedy zaryzykowałam i zaufałam koleżance, która jest w branży. Doradziła mi, czego powinnam spróbować,
aby pomóc mojej cerze i tak to się zaczęło.
Magia?
Absolutnie nie. Produkty, których używam,
a teraz także rozprowadzam, oparte są na „czystej” nauce. Mało się o tym mówi w branży
kosmetycznej. Wolimy spojrzeć, kto reklamuje
produkt, niż przyjrzeć się, jakie badania były
przeprowadzone przy jego produkcji i jakie daje
rezultaty. Sama byłam „ofiarą” reklam przez
wiele lat. Teraz liczą się tylko efekty i to, jak
mogę pomóc innym uzyskać najlepsze rezultaty w domu, ponieważ oferuję urządzenia do
pielęgnacji skóry, które dają efekty jak zabiegi
w salonie.
Brzmi obiecująco, ale czy to faktycznie
działa?
Moja twarz jest moją wizytówką. Od roku używam tylko naszych produktów i efekty są nie-

samowite. Przez lata miałam rozszerzone pory
i skłonność do trądziku, z czym uporałam się
za pomocą jednego urządzenia do oczyszczania twarzy. Nigdy nie zdawałam sobie sprawy,
że sam płyn nie oczyści skóry wystarczająco
dokładnie, a osiadły w porach kurz i olej powodują, że są bardziej widoczne oraz mogą
powodować wypryski. Wydawałam bardzo
dużo pieniędzy na kremy, które nawet nie
mogły działać, ponieważ nie miały dojścia do
skóry głębokiej – wszystko przez zatkane pory
(a mamy ich 22 000!).
Chyba dużo się nauczyłaś o skórze i jej
potrzebach?
Oj tak! Wiedza to podstawa, nie tylko na temat
produktów, ale przede wszystkim o skórze i jej
potrzebach. Każda z nas jest inna, ma inne problemy i inne potrzeby. Nic nie sprawia mi większej radości, niż spotykanie się z klientkami
i rozwiązywanie ich problemów ze skórą – poznałam mnóstwo niesamowitych kobiet dzięki
tej pracy. Moje klientki kochają rezultaty i ja-

strona 11

kość serwisu, więc wracają do mnie regularnie.
Niektóre stały mi się bardzo bliskie, niektóre
zaczęły własną działalność. Bardzo doceniam
możliwość pracy z tak doskonałym produktem,
gdzie chcę i kiedy chcę, gdzie nie muszę płacić
opiekunce i mogę być i mamą, i przedsiębiorcą.
Plany na przyszłość?
Staram się żyć chwilą obecną i nie wybiegać
za bardzo w przyszłość – tak łatwo utracić cenne chwile! Aczkolwiek mam wyznaczone cele
i skrupulatnie dążę do ich realizacji. Najbliższe
plany są związane z wizytą we Wrocławiu oraz
zrobieniem prezentacji produktu i biznesu dla
20 kobiet. Już nie mogę się doczekać!
Jeśli chciałabyś uzyskać więcej informacji na
temat produktów, zamówić pamper party bądź
dowiedzieć się więcej o biznesie, porozmawiajmy!
Tel.: 857428791,
e-mail: kzienkiewicz@gmail.com,
Facebook: Kasia Zienkiewicz,
Instagram: @katezenky
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KRÓTKO

Podczas Euro reprezentacja Polski
zamieszka 25 km od Dublina
Polacy znaleźli się w grupie E, w której zmierzą się z Hiszpanią, Szwecją i zwycięzcą ścieżki
barażowej – Bośnią i Hercegowiną, Irlandią,
Słowacją lub Irlandią Północną. Polska z Hiszpanią zagra w Bilbao, dwa pozostałe spotkania
rozegra w Dublinie. Jak informuje „Przegląd
Sportowy” na bazę reprezentacji Polski ma zostać wybrany Portmarnock Hotel & Golf Links
położony w irlandzkiej miejscowości Malahide.
Portmarnock Hotel & Golf Links leży tuż przy
morzu. Od centrum Dublina dzieli go 25 km
jazdy samochodem. Co ciekawe to dawny dom
dynastii Jamesonów, producentów jednej z naj-

bardziej znanej whisky na świecie. Pod uwagę
brana jest także ogromna posiadłość Carton
House.
Teraz będziemy dyskutować, bo jest kilka
opcji. Gramy dwa mecze w Dublinie, więc myślę, że ze względów logistycznych i czasowych
skłaniamy się ku temu, żeby mieszkać w Dublinie – powiedział trener Jerzy Brzęczek. Zaczęliśmy przygodę z Euro losowaniem w Dublinie,
będziemy grać w Dublinie, tak więc mam nadzieję, że będziemy mieć z tego tytułu dobre
wspomnienia już po mistrzostwach – ocenił
trener reprezentacji Polski.

Irlandia na trzy lata chce zamrozić czynsze
Jeszcze w tym tygodniu irlandzki parlament
zajmie się sprawą czynszów. W związku z ciągłymi podwyżkami na trzy lata miałyby zostać
zamrożone ceny. Sprawa podobno jest przesądzona.
Koszty najmu są bardzo wysokie, a zapotrzebowanie ogromne. Dlatego parlament podejmie taką decyzję. W przypadku nowych nieruchomości ceny mają być ustalane zgodnie ze

stawkami rynkowymi na danym obszarze. Projekt ustawy przygotowała partia Sinn Féin. Za
takim rozwiązaniem opowiadają się wszystkie
główne ugrupowania polityczne, z wyjątkiem
Fine Gael. Jak podkreślił Eoin Ó Broin, rzecznik
ds. mieszkaniowych Sinn Féin, czynsze muszą
być w końcu pod kontrolą. Większość osób,
głównie młodych, zarabia od 35 do 75 tys. euro
rocznie i nie stać ich na wynajem.

Atiyah dał się we znaki

Dublińczycy
wieszają kurtki
na moście i pomagają
bezdomnym

Bardzo poważne opóźnienia miało wiele pociągów w południowo-zachodniej części Irlandii. Lotnisko w Cork informowało, że wiele
lotów do i z Londynu, Birmingham, Manchesteru, Glasgow i Edynburga zostało odwołanych. Z kolei władze lotniska w Shannon poinformowały za pośrednictwem Twittera, że
lot do Londynu – Heathrow został odwołany.
Wiele regionalnych połączeń Aer Lingus między lotniskiem w Dublinie a lotniskiem Kerry
i lotniskiem Donegal również zostało odwołanych.
Prądu nie było w blisko 1500 budynkach
w hrabstwie Donegal, a także ponad 700
w hrabstwie Kerry i w ponad 90 w północno-zachodniej części Mayo. W nieco mniejszym
stopniu awarie dotknęły Galway.
Szczęśliwie nic nie wiadomo na temat ewentualnych ofiar. Mieszkańcy dzielili się zdjęciami, filmami i relacjami w mediach społecznościowych.

Mieszkańcy Dublina odpowiedzieli na wezwanie organizacji charytatywnej Warm for Winter
i zostawiają kurtki na moście Ha’penny. Cel –
pomoc bezdomnym.
Organizacja wymyśliła akcję zawieszania
kurtek na moście. Odzież trafia do najbardziej
potrzebujących. Odzew jest spory. W tym roku
zima ma być bardzo ostra. Taki gest może więc
tym więcej znaczyć. Oprócz kurtek w specjalnie
przygotowanych pudełkach można zostawiać
rękawiczki, czapki i szaliki.
Warm for Winter przygotowała stronę na
Facebooku w języku angielskim, gdzie można
uzyskać wszystkie niezbędne informacje na temat akcji.

Wdowa po terroryście
zatrzymana na lotnisku
w Dublinie
Policja zatrzymała 38-letnią Lisę Smith tuż po
wylądowaniu na lotnisku w Dublinie. Zarzucono jej przestępstwa związane z terroryzmem.
Do Dublina przyleciała z Turcji, skąd ją deportowano. Wcześniej spędziły kilkanaście miesięcy w syryjskim obozie dla uchodźców. Lisa
Smith, pochodząca z Dundalk, była żoną bojownika ISIS (Państwo Islamskie). Przez wiele miesięcy w mediach, i nie tylko, trwała debata, czy
powinna mieć możliwość powrotu do Irlandii.
Premier Leo Varadkar wielokrotnie zapewniał,
że wraz z córką otrzymają pomoc i opiekę, ale
zasugerował również, że służby odpowiadające
za bezpieczeństwo muszą mieć możliwość przesłuchania jej oraz przeprowadzenia śledztwa,
które wykaże, czy stanowi ona zagrożenie dla
bezpieczeństwa publicznego.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Kacper Ruciński, Rafał Pacześ,
Łukasz Lotek Lodkowski
w programie – BANG2!

G

r upa Trzymająca Mikrofon to projekt
trzech najlepszych komików w kraju. Rafał Pacześ, Łukasz Lotek Lodkowski i Kacper Ruciński napisali program „Bang2!”
specjalnie z myślą o tym projekcie.

Teraz ruszają w świat, by rozwalić wszystkie sceny i wszystkich widzów (chociaż może

być różnie). Kto przegapi, ten flep. 3 ARMATY
POLSKIEGO STAND-UPU. Odpali je po kolei na
scenie prowadzący to wydarzenie Rafał Rutkowski!
Tylko premierowe programy, napisane specjalnie na tę okazję, które będziecie mogli zobaczyć po raz pierwszy w życiu i tylko tutaj.
Gotowi na BANG 2?
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Roszczenia z tytułu
wypadku w hotelu*
R

 szczenia z tytułu wypadków w hoo
telu* powstają, gdy gość hotelu,
osoba odwiedzająca hotel lub pracownik hotelu dozna obrażeń w wyniku zaniedbania ze strony hotelu.
Roszczenia te są zwykle wnoszone
przeciwko właścicielowi/menedżerowi hotelu, gdy ci nie przestrzegają
standardów, jakich oczekuje się od
hotelu.

Wypadki mogą się zdarzyć w dowolnej części hotelu i obowiązkiem właściciela i kierownictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
gościom i pracownikom. Właściciel hotelu
musi przeprowadzać częste kontrole BHP, aby
sprawdzić, czy nie występuje ryzyko związane z zagrożeniami bezpieczeństwa, a także,
czy obsługa hotelowa nie dopuszcza się zaniedbań. Jeśli doznałeś urazu lub wypadku
w hotelu podczas zorganizowanego wyjazdu,
skontaktuj się z biurem podróży i poinformuj
o wypadku.
Większość roszczeń z tytułu wypadków w hotelu dotyczy uszczerbku na zdrowiu*. Poszkodowany musi udowodnić, że właściciel hotelu nie
dopełnił swego obowiązku opieki i doprowadził
do wypadku. Jeśli jesteś pracownikiem zgłaszającym roszczenie z tytułu wypadku w pracy*, być może będziesz musiał udowodnić, że
nie został Ci zapewniony odpowiedni sprzęt
ochronny oraz że nie zostałeś skierowany na
niezbędne szkolenia.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY
Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności najemców z 1995 r., najemca budynku ma obowiązek dbać o to, aby wszyscy odwiedzający byli
bezpieczni podczas wizyty w budynku. Zdrowie
i bezpieczeństwo gości hotelowych powinno
być dla najemcy priorytetem i powinien on
zrobić wszystko, co w jego mocy, aby upewnić
się, że nie występują żadne zagrożenia, które
mogłyby doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia ciała.
NAJCZĘSTSZE WYPADKI HOTELOWE*
Poślizgnięcia, potknięcia i upadki*
Skaleczenia, otarcia i poparzenia
Zatrucie pokarmowe*
Urazy wynikające z ręcznego przenoszenia
przedmiotów*
Wypadki na basenie*
Pluskwy
Wypadki na schodach ruchomych i w windach*
Spadające przedmioty
Nierówne podłoże
Uszkodzone schody
Meble/Wyposażenie w złym stanie
Wypadki na parkingu*

••
••
••
•
••
••
•
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PRZYCZYNY
Niektóre z najczęstszych rodzajów wypadków
w hotelach:
Śliskie powierzchnie
Najczęstszą przyczyną wypadków w hotelach*
są śliskie podłogi, które nie zostały właściwie wyczyszczone przez pracowników hotelu.
Wszelkie rozlane płyny powinny zostać natychmiast usunięte z podłogi lub należy w takim
miejscu umieścić ostrzeżenie.
Skażona żywność lub woda.
Zatrucie pokarmowe to kolejna bardzo częsta
przyczyna wypadków hotelowych*. Powodem
jest zazwyczaj skażona żywność lub woda. Jeśli przebywasz w hotelu za granicą, mogą tam
obowiązywać inne standardy zdrowia i bezpieczeństwa i możesz być narażony na zatrucie pokarmowe. Woda tam może być niefiltrowana
a żywność przygotowywana niewłaściwie.

•
•

Słabe oświetlenie
•Wiele
korytarzy hotelowych może być dość

ciemnych i mieć słabe oświetlenie, szczególnie
w nocy. Może to prowadzić do potknięć i upadków.
Brak przeszkolenia w zakresie BHP i ręcznego przenoszenia przedmiotów
Wypadki mogą wynikać z faktu, iż pracownicy
hotelu nie przeszli odpowiedniego szkolenia
w zakresie ręcznego przenoszenia przedmiotów. Każdy pracodawca powinien zapewnić
wszystkim swoim pracownikom odpowiednie
szkolenie przygotowujące do pracy. Ręczne
przenoszenie przedmiotów w niewłaściwy
sposób może prowadzić do urazów wyłączających poszkodowanego z pracy na dłuższy
czas.
Wadliwe lub uszkodzone wyposażenie
i sprzęt

•

•

Ponieważ hotele są odwiedzane przez dużą
liczbę osób, meble mogą ulec szybszemu zużyciu. Jeśli meble hotelowe nie są regularnie
wymieniane, mogą ulec uszkodzeniu i stać się
przyczyną urazu lub wypadku*. Zepsute meble
mogą nagle się przewrócić, powodując urazy
kręgosłupa i złamania.
OPOWIEDZ NAM O SWOJEJ SPRAWIE
Aby omówić dowolną kwestię związaną z tym
tematem, skontaktuj się z naszym zespołem
ds. roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu pod nr tel. 01 649 9900 lub pod adresem
e-mail ask@traceysolicitors.ie. Gwarantujemy
poufność.
W Tracey Solicitors posiadamy 30 lat doświadczenia i przeprowadzimy Cię przez zawiłości prawne bez używania żargonu prawniczego,
mając na uwadze Twój najlepszy interes.
!

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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Twój prawnik w Irlandii

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

KRÓTKO

A

R

T

Y

K

U

Ł

S

P

O

N

S

O

R

O

W

A

N

Y

15 – ste urodziny Magic’s tattoo studio

P

rzez wiele lat nie wiedziałem, że
nasze studio jest najdłużej działającym polskim biznesem w całej
Irlandii. W tej niewiedzy żyłem do
momentu, kiedy pewien człowiek
studiujący statystyki biznesowe na jednej
z uczelni w Cork uświadomił mnie, że każdy
z otwartych nadal polskich sklepów był założony później, niż moja firma. To dało mi do
myślenia i skłoniło do ponownego przypomnienia sobie całej historii studia.
W roku 2000 byłem tatuatorem, ale jeszcze bez
żadnych tatuaży na własnym ciele, co jak nie
trudno zgadnąć, szybko się zmieniło. Opuściłem Polskę jeszcze przed wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, dokładnie 17 września
2003 roku i dotarłem do Irlandii dokładnie po
52 godzinach ;) – 19 września.
Pierwszy rok w Irlandii był najbardziej magiczny ze wszystkich, całkowicie inny od tych po
wejściu Polski do Unii. Z kolei pierwszy oficjalny
dzień spędzony w studio w oczekiwaniu na klienta i pierwszy tatuaż wykonany w Magic’s Tattoo
Studio są datowane na 6. grudnia 2004 roku.
Ten tatuaż został wykonany w mieście Clonmel
w hrabstwie Tipperary. Studio nazywało się
„Magic Tattoo”, a dopiero później zostało oficjalnie zarejestrowane jako „Magic’s Tattoo Studio”.
Nie trzeba chyba tłumaczyć, dlaczego z mojego imienia Maciej – Maciek już drugiego dnia
pobytu w Irlandii stałem się „Magic” :). Ten
pseudonim znalazł się w późniejszej nazwie studia, dzięki czemu świetnie informował o tym,
kto zajmuje się wykonywaniem tatuaży.
„Magic” to było określenie, które według
klientów trafnie mnie charakteryzowało.
W roku 2005 moja praca zaczęła być coraz
bardziej doceniana, a klienci zwracali uwagę
głównie na precyzję działania, a nie na moje
drobne potknięcia językowe. Coraz częściej odwiedzali mnie klienci nie tylko z Clonmel, ale
też z okolic miasta i to dokładnie w momencie,
kiedy zacząłem poważnie podejrzewać „wyczerpanie się” lokalnego rynku.

W roku 2009 otworzyłem studio w Mallow
w hrabstwie Cork. Co prawda był to zaledwie
półroczny epizod, ale mieliśmy mało miejsca
i szereg nowych doświadczeń. W roku 2010
otworzyłem studio w centrum miasta Cork,
wiec w styczniu i lutym działaliśmy już w
trzech miastach – w Clonmel, Mallow i w Cork
– w tym ostatnim mieście przez 10 lat w centrum, co pozwalało nam skutecznie pozyskiwać
nowych klientów.
W roku 2012 studio w Clonmel przejął mój
brat Andrzej i od tego momentu nazwa tego
studia zamieniła się na „CLONMEL Ink”. Studio w Mallow zostało zamknięte, żebym mógł
skupić się na jednym miejscu – na Cork i studiu przy 9 Robert Street Cork, gdzie działam do
dziś.

Przez te 15 lat było u nas około 25 artystów
z dziedziny tatuażu i kolczykowania. Jedni pracowali na stałe, inni tylko w ramach gościnnych występów, ale każdy wniósł coś niepowtarzalnego.
Na festiwale tatuażu zacząłem jeździć w roku
2010, by reprezentować zarówno scenę Irlandzką, jak i Polską. Pod koniec 2010 roku zacząłem
też wykonywać prace w moim autorskim stylu,
a nie tylko realistyczne i symboliczne. Czas pokazał, że była to bardzo dobra decyzja, gdyż od
tego momentu zaczęło też przybywać nagród,
a na swoim koncie mam ich już wiele.
Brałem udział w wielu branżowych wydarzeniach i przez cały czas poszerzam wiedzę i
doskonale umiejętności, a to pozwala mi pracować jeszcze lepiej i czerpać prawdziwą satysfakcję z tego, co robię.
Od roku 2014 miałem przyjemność pracować
w Jury na 8. festiwalach w Polsce, Hiszpanii i Irlandii. W ciągu tych 15 lat pracy miało miejsce
wiele sytuacji i historii, które prawdopodobnie
wystarczyłyby na 20 albo i więcej stron, a może
nawet na dobrą książkę.
Zainteresowanych historią naszego studia
i naszą „rzeźbologią” w skórze zapraszamy na
kawę. :) Chętnie podzielimy się szczegółami naszej pracy. :)
Oto lista nagród, które uzyskałem do tej
pory:
Midleton tattoo expo summer 2010 - James
Reyynolds award - special merit award
Gdańsk tattoo konwent, Poland 2010 - 3-rd
place best of second day of convention
award
Midleton tattoo expo summer 2011- best
black &amp; grey tattoo award
Midleton ho ho ho, winter 2012 – best tribal
tattoo award
Thurles tattoo festival 2012 – James Reynolds Memorial Trophy award
Kerry international tattoo convention 2013 best of Sunday award, best of strange / odd
award
Midleton tattoo expo summer 2013 – best
small black &amp; grey tattoo award

•
•
•
•
•
•
•

tattoo convention 2013 - best of
• Dublin
show award, best new school tattoo award
tattoo show Cork 2013 - 1-st
• International
place best realistic tattoo award
Great British tattoo show, London 2013
• The
– best colour small award
ho ho ho winter 2013 – best large
• Midleton
black &amp; grey award
Switzerland 2014 - 2-nd best
• Schaffhausen,
of Sunday award
tattoo convention Berlin 2014
• International
- 3-rd place individual tattoo award
Iinternational tattoo convention 2014
• Kerry
– best strange tattoo award
fest Krakow, Poland 2014 - 3-rd place
• Tattoo
best sleeve tattoo award
show winter 2014 – best oriental tat• Tattoo
too award, best large colour tattoo award,
special merit award
art expo Dublin 2015 - 1-st place best
• Body
sleeve tattoo award, 3-rd place best of Sunday tattoo award
tattoo show summer 2015 – best
• Midleton
done at show tattoo award, best small colour tattoo award
art expo Cork 2016 - 1-st place best
• Tattoo
custom tattoo award, 2-nd place best large
colour tattoo award
tattoo expo 2019 - 3-rd place best ca• Cork
stom tattoo, 3-rd place best colour tattoo
award.

Maciej Chęsiak – Magic

Instagram:
Magic_maciej_chesiak
Facebook:
Maciej Chęsiak
Instagram:
Tattooscork
Facebook:
Magic’s Tattoo studio

Dublin wprowadza limit
prędkości do 30 km/h
Po Brukseli i Glasgow również Dublin zdecydował
się ograniczyć prędkość
w mieście do 30 km/h.
Zmiany wejdą w życie
już w przyszłym roku.
Jeszcze w tym tygodniu Komitet ds. Ruchu
Drogowego w Dublinie zatwierdzić ma plan ograniczenia
prędkości do 30 km/h we wszystkich obszarach
mieszkalnych zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku. W 2007
r. władze stolicy Irlandii obniżyły dopuszczalną
prędkość do wartości 50 km/h w centralnej –
handlowej dzielnicy miasta. Później w 2011 r.
strefę „Tempo 30” rozszerzono o kolejne dzielnice. Do tej pory limit 30 km/h obowiązuje
w Dublinie nie tylko w centrum, ale również
w 32 miejscach na przedmieściach.
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33 Cook Street,
2nd Floor Office

PRZYBORNIK

Kiedy należy rozliczyć
podatek dochodowy?
J
ednoosobowa działalność gospodarcza to
najprostsza forma działalności gospodarczej w Irlandii. Zalecana jest na początek
większości małych przedsięwzięć. Jej założenie wiąże się z bardzo niskimi kosztami,
a rejestracja jest niezwykle prosta. Ta forma
działalności nie posiada własnej osobowości
prawnej. Zakładana jest na czas nieokreślony,
a firmą zarządza się osobiście. Rozliczenie działalności gospodarczej następuje raz do roku
do 31 października. Warto jednak rozliczyć się
wcześniej, gdyż zebranie środków należnych
urzędowi z tytułu odprowadzanych podatków
może wymagać więcej czasu. Warto również
rozważyć założenie dodatkowego konta depozytowego, na którym deponowałoby się miesięczne zaliczki na poczet podatku dochodowego.

W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku dochodowego: 20% i 40%.
W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika obowiązują następujące progi podatkowe:
Osoba samotna nie utrzymująca innych
osób w 2020 roku będzie płaciła 20% podatku
do kwoty 35,300 EUR, tyle samo co w 2019
roku, oraz od nadwyżki drugą stawkę podatku.
Osoba samotnie wychowująca dzieci w 2020
roku będzie płaciła 20% podatku do kwoty
39,300 EUR, tak jak w 2019 i od nadwyżki drugą
stawkę podatku.
Małżeństwo, w którym jedna osoba uzyskuje dochód w 2020 roku będzie płaciło 20% do
kwoty 44,300 EUR, tak jak w 2019 roku oraz od
nadwyżki drugą stawkę podatku.
Małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód w 2020 roku będzie płaciło 20% do kwoty
70,600 EUR, tak jak w 2019 roku oraz od nadwyżki drugą stawkę podatku.
Tak naliczany podatek dochodowy osoby
samozatrudnionej korygowany jest o kwotę
wolną od podatku (dla osoby samotnej wynosi ona 1,650 EUR, dla małżeństwa 3,300 EUR)
oraz rozbudowany system odliczeń z tytułu np.
wieku, kosztów edukacji czy wydatków medycznych itp.
Masz straty? I tak musisz złożyć Form 11
Do złożenia rocznej deklaracji Form 11 jesteś
zobligowany nawet wtedy, gdy w ciągu danego

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.
Dublin:
Unit 26
Park West Enterprise Centre
Nangor Road
Dublin 12

roku podatkowego osiągnąłeś stratę w związku
z inwestowaniem w swoją działalność. Warto
przy tym mieć świadomość, że straty z roku
poprzedniego możesz zrekompensować w roku
kolejnym. Strata jest bowiem podstawą do pomniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach podatkowych.
Zyski i straty można bilansować
Podatek dochodowy daje możliwość kompensaty zysków i strat, jeśli wynikają z inwestycji w różne instrumenty finansowe. Możesz

więc pomniejszyć podstawę opodatkowania
z zatrudnienia o wszelkie straty wynikające
z prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu podczas składania rocznej deklaracji
Form 11 możesz odzyskać podatek nadpłacony
w ciągu roku.
Wielu z nas zwleka do ostatniej chwili z wysłaniem rocznego rozliczenia podatku dochodowego. To błąd, szczególnie gdy w ostatnich
latach została wprowadzona kara za nieterminowe złożenie deklaracji , są 10-procentowe
odsetki od wysokości należnego podatku. !

33 Cook Street
2 piętro, Cork

021 427 83 49

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

Cork:
33 Cook Street
2 piętro
Cork
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
Wonder Woman Zwiastunka wojny
Autor: Leigh Bardugo
Zostanie jedną z najsławniejszych bohaterek wszech
czasów: WONDER WOMAN.
Na razie jednak jest Dianą,
księżniczką Amazonek, a jej
walka dopiero się zaczyna…
Marzy o tym, żeby zaimponować swoim legendarnym
siostrom-wojowniczkom, ale kiedy wreszcie
nadarza się ku temu okazja, odrzuca swoją szansę
na zdobycie chwały, łamie
święte prawo Amazonek i ryzykując wygnanie,
ratuje życie śmiertelniczce. Sprawę dodatkowo
komplikuje fakt, że Alia Keralis nie jest zwykłą
dziewczyną. Może się jeszcze okazać, że swoim
bohaterskim czynem Diana skazała cały świat
na zagładę.
A Alia? Alia chciała tylko wymknąć się spod
skrzydeł nadopiekuńczego brata i spędzić jeden
semestr na morzu. Nie zdaje sobie sprawy, że
ktoś na nią poluje. Kiedy na pokładzie jej statku wybucha bomba, Alia ? ocalona od śmierci
przez dziewczynę obdarzoną niezwykłą siłą ?
musi zmierzyć się z makabryczną prawdą: jako
Zwiastunka Wojny, potomkini niesławnej Heleny Trojańskiej, ma zapoczątkować na świecie
erę tragedii i krwawych rzezi.
Diana i Alia będą zmuszone stawić czoło całej armii wrogów ? ludzkich i boskich, niektórzy
będą chcieli przejąć władzę nad Zwiastunką
Wojny, inni po prostu ją unicestwić. Jeżeli Diana z Alią chcą ocalić swoje światy, w tej wojnie
będą musiały walczyć ramię w ramię.
Druga Wojna Światowa
Autor: Antony Beevor
Przełomowa panorama II wojny światowej.
Dzieło życia prekursora nowoczesnej historii
wojskowości.
Pisząc swój niezapomniany „Stalingrad”, Antony Beevor stworzył podwaliny współczesnej
historii wojskowości. W „Berlinie 1945”, „Kre-

cie” i „D-Day” szokował
spojrzeniem na wojnę z
perspektywy szeregowych
żołnierzy. Teraz powraca z
przełomową książką, która
ukazuje pełną panoramę
II wojny światowej. To
błyskotliwa, poruszająca i
dogłębna analiza największego konfliktu w dziejach
ludzkości.
Od walk na granicy radziecko-chińskiej w sierpniu 1939 roku, przez
kampanię wrześniową, podbój Francji i atak
na Pearl Harbor, aż po D Day, upadek III Rzeszy
oraz kapitulację Japonii. Beevor perfekcyjnie
odmalowuje każdy kolejny etap wojny. Ukazuje
jej okrucieństwo, uwydatnia ogrom i udowadnia, że globalny konflikt był przede wszystkim
tragedią zwyczajnych ludzi. To kontrowersyjna i
nowatorska praca historyczna oraz pasjonująca
lektura, od której nie sposób się oderwać.
Dzieło życia jednego z najwybitniejszych historyków wojskowości, po którym historia XX
wieku już nigdy nie będzie taka sama.
Teraz albo nigdy
Autor: Szymon Hołownia
Gdybym miał się pokusić o samoocenę, powiedziałbym
pewnie,
że jestem genetyczną
krzyżówką realisty z
optymistą. Gołym okiem
widzę, że jest źle. To nie
znaczy jednak, że jest
beznadziejnie. A skąd!
Co zrobić, żeby było dobrze? To, o czym już na
tych łamach pisałem.
Co najmniej tyle czasu,
ile poświęcamy na walkę ze złem, poświęcić
na wspieranie dobra. Ile pomyj wylewamy na
złych polityków, tyle miodu wylać na polityków
(czy kandydatów) dobrych. Ile psioczenia na
niemądrych hierarchów, tyle lajków (na różne
sposoby wyrażanych) dla tych, którzy robią rzeczy dobre. Ile energii wydanej na krytykowanie
wstrętnych mediów, tyle wspierania tych uczciwych i mądrych.
!

KINO
Psy 3. W imię zasad
Akcja filmu Psy 3. W imię zasad ma toczyć się
po wyjściu Franza Maurera – w tej roli Bogusław Linda – na wolność. Bohater odbywał
tam karę za zabójstwo dokonane w Psach 2.
„Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w
której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto
i co czeka na człowieka, który przez ostatnie
ćwierć wieku nie robił nic? Jak odnajdzie się
w świecie, w którym dawne zasady i lojalność
przestały obowiązywać? Tego dowiemy się,
gdy los ponownie połączy Franza i Nowego.
Ich spotkanie zmieni wszystko”, czytamy w
opisie produkcji.
Na ekranie pojawi się cała plejada polskich
aktorów, takich jak: Cezary Pazura, Artur Żmijewski, Edward Linde-Lubaszenko, Marcin Dorociński, Sebastian Fabijański, Tomasz Schuchardt, Jan Frycz, Arkadiusz Jakubik, Mirosław
Baka, Dominika Kluźniak... Kto jeszcze? Zobaczcie oficjalny zwiastun!
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ABC EduLibrary
Polska Biblioteka w Cork
Ponad 8000 książek , zapraszamy :-)

Spotkania, zajęcia , warsztaty.
https://abcedulibrary.ie/
https://www.facebook.com/abcedulibrary/
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W tym miesiącu skup się na sprawach związanych z Twoim domem. Warto pomyśleć
o jakichś zabezpieczeniach. Sytuacja samotnych Wodników nie ulegnie większym zmianom. Pomyślcie, czy nie przegapiliście szansy na związek. Wodniki
w stałych związkach powinny zaprzestać wszczynania
kłótni. W pracy, wszystko zależy od Waszej postawy
i okoliczności zewnętrznych.

Ryby (19.02–20.03)



Ryby w styczniu będą musiały zachować ostrożność i przestać podejmować decyzje na podstawie przeczucia. Samotne Ryby mają szansę
poznać partnera na całe życie. Nie bójcie się swatania.
Ryby w stałych związkach przez swój upór mogą wiele
stracić. W sprawach finansowych długo oczekiwana
stabilizacja. Zadbajcie o sprawy urzędowe, które odkładaliście do tej pory.

Baran (21.03–20.04)



Nowy Rok dla Was nie zacznie się optymistycznie. Nie zamknięte sprawy zrodzą kolejne problemy. Samotne Barany zostaną
zaproszone na długo wyczekiwaną randkę. Przyjmijcie
podarowany prezent. Szczęście, uniesienia i uczucie
motyli w brzuchu pojawi się u Baranów w stałych
związkach. Potraktujcie to jako drugą szansę. Niektóre
Barany będą zmuszone do znalezienia nowej pracy.

Byk (20.04–22.05)



W tym miesiącu dajcie z siebie jak najwięcej
i jak najlepiej. Dzięki temu będziecie mogli
uzyskać lepsze warunki pracy i lepsze zarobki.
Samotne Byki poznają kogoś w podróży. Pozostańcie
jednak wierni swoim zasadom. Byki w stałych związkach informacje o partnerze powinny sprawdzić dokładnie. To mogą być plotki. W sprawach finansowych duże
zyski, ale również duże wydatki. Myślcie strategicznie.

Bliźnięta (23.05–21.06)

Lew (23.07–23.08)





Styczeń dla Bliźniąt będzie długą i krętą drogą. Postarajcie się pozamykać wszystkie sprawy, aby następny miesiąc rozpocząć bez problemów. Samotne Bliźnięta odnajdą drogę do ogrodów
miłości. Bliźnięta w stałych związkach powinny zainwestować w swój związek. Pamiętajcie, że chytry dwa razy
traci. W pracy, słuchajcie rad szefa. Bierzcie je pod uwagę przed podjęciem działania lub zajęciem stanowiska.

Zaprzepaszczone wcześniej szanse, w styczniu
narodzą się na nowo. Przed samotnymi Lwami
okazja na nową znajomość. Przyszły partner
może okazać się znajomym przyjacielem. Lwy w stałych związkach czeka ochłodzenie stosunków. Zastanówcie się dlaczego. W sprawach finansowych pojawi
się propozycja współpracy. Zanim jednak zbudujecie
imperium skorzystajcie z rady fachowca.

Rak (22.06–22.07)

Panna (24.08–22.09)





Brak wiary we własne siły powoduje, że pozostajecie w cieniu innych. Kurs z asertywności może okazać się kluczem do sukcesu.
Sfera miłości dla samotnych Raków to koniec samotnych wieczorów przed telewizorem. Dajcie ponieść się
fali nowego uczucia. W odniesieniu do pracy, nie przegapcie szacunku i samodyscypliny. Strzeżcie się gwałtownych i pochopnych decyzji.

Styczeń dla Panien będzie miesiącem na podejmowanie stalowych postanowień. Niektóre
będą bardzo konstruktywne. Samotne Panny
mogą liczyć na romantyczną znajomość. Otwórzcie
swoje serce, a przerodzi się w coś poważnego. U Panien
w stałych związkach zapanuje długo wyczekiwany spokój. W sprawach zawodowych nie bójcie się podejmować poważnych decyzji. Możliwy awans lub podwyżka.

Waga (23.09–22.10)



Wagi w styczniu staną się rozjemcami w kłótniach. Nowa miłość, która pojawi się u samotnych Wag będzie przypominać historię
jak z romantycznego filmu. Natomiast Wagi w stałych
związkach powinny otworzyć się na nowe pomysły
partnera wspólnie spędzonego czasu. Decyzje w sprawach finansowych odłóżcie na później. To nie najlepszy
czas na inwestycje.

Skorpion (23.10–21.11)



Zdacie sobie sprawę ze swojej siły i energii.
Jednak przy podejmowaniu decyzji nie lekceważcie pozostałych pracowników. Skorpiony,
które szukają miłości w styczniu powinny odłożyć sprawy sercowe na półkę. Skorpiony w stałych związkach
powinny skupić się na odczytywaniu sygnałów, które
wysyła partner. W pracy bez zmian. Warto pomyśleć
dlaczego znowu Was pominięto przy premii.

Strzelec (22.11–21.12)


KTO PANUJE, ROZKAZUJE.

Wodnik (20.01–18.02)

Styczeń dla Strzelców będzie rozkwitem ich
możliwości. Strzała wystrzelona z Waszego
łuku trafi w dziesiątkę. Dla Samotnych Strzelców to najlepszy czas na znalezienie drugiej połówki.
Natomiast Strzelce w stałych związkach zbliżają się do
przepaści. Nie zmarnujcie szansy, którą już raz otrzymaliście. W sprawach finansowych pojawią się do spłacenia długi, o których dawno zapomnieliście.

Koziorożec (22.12–19.01)



W tym miesiącu zachowajcie ostrożność podczas wykonywania ulubionego sportu! Ponadto, możecie utracić ważne dokumenty, lub
zapomnieć ważnych zapisów. Samotne Koziorożce przez
roztrzepanie mogę przeoczyć szansę na miłość. Natomiast te, które są w stałych związkach czeka kłótnia o znajomość, która wyda się podejrzana dla partnera. W sprawach finansowych uważajcie na to co podpisujecie.

Uśmiechnij się :)

– Doktorze, nie jestem w stanie zaspokoić żony.
– Powinien pan zrobić to, co ja.
– To znaczy?
– Zarabiać trzysta tysięcy rocznie.

Żona mówi do męża:
– Podobno faceci z wysokimi dochodami częściej uprawiają seks.
– Za to ci z niskimi uprawiają go ze SWOIMI żonami – odpowiada mąż.
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NAZWA DZIAŁU
POLITYKA

KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
chris.waterford@gmail.com

P

Polska
to nie dziki kraj

e wnie tego nie wiecie, ale od pewnego czasu moje teksty, które czytacie na gościnnych łamach MIRa,
powstają już nie w Irlandii, a w małej wiosce pod Warszawą. Jakiś czas
temu zakończyłem wraz z rodziną
swoją irlandzką przygodę i rozpocząłem nie mniej ciekawą przygodę
polską.

Tak jak przyglądałem się z bliska irlandzkiej polityce i społeczeństwu (co dalej będę robił z czystej ciekawości), tak samo przyglądam się polityce i społeczeństwu w Polsce. Chociaż może
wcale nie “tak samo”. Jestem nowy, patrzę trochę przez różowe okulary entuzjazmu, a trochę
ze zdziwieniem i zaskoczeniem. Bo Polska może
zaskoczyć kogoś, kto przez ostatnie lata odwiedzał ją jedynie w wakacje, albo wpadając na
chwilę do rodziny i znajomych. I to zaskoczenie
jest zdecydowanie pozytywne.
Tym bardziej jest pozytywne, im bardziej
ktoś czytywał o Polsce w mediach zagranicznych. Tym bardziej Polska pokazuje ludzką
twarz, im bardziej tę twarz próbowano w kraju
i zagranicą wykrzywić i zniekształcić.
Przez wiele lat czytywałem tzw. media zachodnie pokazujące Polskę i Polaków w dość
niekorzystnym świetle, żeby użyć dość łagodnego eufemizmu. Przez wiele lat media w Europie i Stanach Zjednoczonych kształtowały
obraz Polski jako kraju zacofanego społecznie,
pełnego ksenofobów, zamkniętego na obcych
i zadufanego w sobie. Niektórzy szli dalej oskarżając Polskę o dławienie demokracji, wprowadzanie cenzury i sankcjonowanie korupcji czy
nepotyzmu.
Spieszę Was uspokoić, że nic z tych rzeczy
nie ma miejsca. Demokracja ma się w Polsce
dobrze, a nawet coraz lepiej, bo okazuje się,
że coraz więcej obywateli chodzi głosować. Po
cenzurze nie ma śladu, bo największe media
krytykują władzę ile wlezie i nikt im za to nic
złego nie robi. Z korupcją walkę widać niemal
codziennie, bo co chwila łapany jest ktoś, kto
myślał, że te doniesienia z zachodu są prawdą
i pozwalał sobie na pławienie się w korupcyjnym bagnie. Społeczeństwu nie można mieć
nic do zarzucenia, a legendarnej niechęci do
obcych nie widać. Wręcz przeciwnie, Polacy
chętnie przyjmują dziesiątki (jeśli nie setki) tysięcy imigrantów z Ukrainy czy nawet dalekiego Wietnamu. Obcych widać i słychać na każdym kroku, obcy obsługują w niemal każdym
sklepie czy na stacjach benzynowych, zakładają
w Polsce firmy, studiują, mieszkają całymi rodzinami. Obcy tak naprawdę nie są już tutaj obcymi. Wspólnie z Polakami budują nowoczesne
społeczeństwo, podobnie jak wielu z Polaków
w Irlandii, Anglii czy innych krajach buduje te
społeczeństwa właśnie tam.
Wbrew temu co piszą niektóre media zachodnie, często inspirowane tymi w kraju,
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w Polsce nie ma więźniów politycznych, protestujący mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy i często z tego prawa korzystają, sądy wydają sprawiedliwe i niezawisłe wyroki, a szkoły
wyższe są niezależne. Nie ma też śladu cenzury, a wręcz przeciwnie, większość mediów
otwarcie i często bardzo ostro krytykuje rządzących. Gdyby w Polsce rodziła się dyktatura,
czy panował zamordyzm media te po prostu by
nie istniały.
Grożące Polsce jakoby niebezpieczeństwo ze
strony prawicowej, brunatnej czy wręcz faszystowskiej dyktatury można włożyć między bajki. Ewentualnie do działu fantastyki. Oczywiście, nie każdemu podoba się kierunek w jakim
zmierza polska polityka, nie każdy jest zadowolony z tego jak wygląda polski Parlament, ale
swoje niezadowolenie może wyrażać swobodnie i do woli. Co więcej, w każdych wyborach
może zagłosować na kogo chce.
Przyznacie sami, że sytuacja taka przypomina realia w zasadzie każdego kraju europejskiego, natomiast jest zgoła odmienna od sytuacji
w hitlerowskich Niemczech. Nie przeszkadza to
komentatorom zachodnim porównywać Polski do owych Niemiec czy do innych dyktatur
znanych ze swojej brutalności wobec wszelkiej
opozycji.

strona 22

Porównując sytuację materialną i ekonomiczną do tej sprzed lat 10 czy 15, widać wyraźnie, że w Polsce jest lepiej. Nie jest to pewnie wyłącznie zasługa obecnie rządzących. To
raczej skutek długoletniego wysiłku jaki ponieśli Polacy, żeby ich kraj zaczął funkcjonować
na poziomie europejskim. Być może także my,
emigranci, dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego,
że teraz w Polsce żyje się lepiej niż kiedyś. Być
może nasze euro czy funty słane do ojczyzny
pozwoliły na szybszy skok do przodu.
Niemniej, ludziom żyje się lepiej, rynek pracy należy do pracowników, którzy w większości przypadków dyktują warunki zatrudnienia,
a pensje rosną stabilnie. I przyznają to także ci,
którym, delikatnie mówiąc, nie jest po drodze
z rządzącymi. Zresztą trudno, żeby nie przyznawali, skoro moje odczucia i obserwacje potwierdzają wskaźniki ekonomiczne.
Bezrobocie jest najniższe od 1989 roku. Dochody najuboższych rodzin wzrosły w ciągu kilku ostatnich lat o kilkaset złotych miesięcznie.
Średnie pensje już sięgają poziomu zarobków
w Portugalii czy Grecji, a tempo ich wzrostu
jest coraz szybsze.
Obserwując realia tej Polski, do której przyjechałem po ponad 10 latach emigracji, jestem
zdecydowanie zachwycony. Tym, że ludzie są

życzliwsi. Tym, że Warszawa niczym nie ustępuje innym stolicom europejskim. Tym, że ulice
miast, miasteczek i wsi pełne są rowerów, nowych samochodów czy chociażby hulajnóg. Czy
nawet taką prozaiczną sprawą, że w sąsiedniej
wsi utrzymują się bez kłopotu cztery sklepy spożywcze, skład budowlany, sklep ogrodniczy i dwie
małe knajpki. Skoro się utrzymują, to znaczy, że
ludzie kupują lokalnie, i że mają za co kupować.
Fakt, to sprawy przyziemne i prozaiczne,
ale przecież istotne dla każdej rodziny. Przecież
większość z nas, tych którzy wyjechali z Polski,
nie zrobiła tego z czystej przyjemności zwiedzania świata. Najczęściej to właśnie finanse były
tym, co decydowało o wyjeździe.
Dziś ten argument zaczyna działać w drugą
stronę. Znam ludzi, którzy wrócili do Polski po
latach emigracji, bo okazało się, że w Polsce oferują im zarobki wyższe niż w Irlandii czy Anglii.
A do tego okazuje się, że doświadczenie nabyte
na emigracji procentuje teraz w kraju, że te wieloletnie czasami wyrzeczenia dają teraz ludziom
lepszy start i znacznie lepsze warunki życia.
Jedyne w czym wypada się zgodzić z tzw.
prasą zachodnią to fakt, że Polska nadal jest
katolicka. I to nie tak przysłowiowo katolicka
jak Irlandia. Polska jest krajem, gdzie kościoły
są pełne, młodzież nie widzi żadnego obciachu
w tym, że idzie na mszę czy na rekolekcje. To
kraj, gdzie księża wciąż budzą zaufanie, a jednocześnie szacunek.
I jednocześnie jest to kraj, w którym nikogo
się do bycia katolikiem nie zmusza, gdzie nie
piętnuje się odmienności religijnej, gdzie obok
kościołów stoją zbory, cerkwie, synagogi i od
niedawna meczety. Nikt nikogo na msze nie zagania, ani nie pokazuje palcem tych, którzy na
msze nie chodzą.
Jeśli niektóre media robią z polskiego katolicyzmu zarzut i stawiają go jako jeden z przykładów zamordyzmu, nie lepiej się dobrze zastanowią co piszą. W Polsce nie zdarza się tak jak
w Irlandii, że ludzie za swoją wiarę są fizycznie
opluwani. W Polsce nie dzieje się tak jak chociażby ostatnio w Tuluzie, gdzie kolędowanie
na ulicach wzbudza takie emocje, że lewicowe
bojówki rozpędzają dziecięce chóry i rodziny
w imię obrony przed indoktrynacją religijną.
W Polsce nie dzieje się tak jak w Ameryce Południowej gdzie podczas marszów protestacyjnych podpalane są kościoły i bici księża.
Bo Polska to nie jest dziki kraj. To miejsce
gdzie ludzie są uśmiechnięci i otwarci na innych. To miejsce, gdzie można żyć godnie. To
wreszcie kraj, który teraz staje się celem migracyjnym wielu ludzi ze wschodu i południa. To
wreszcie kraj, który zachwyca swoją różnorodnością i tym co ma do zaoferowania każdemu,
bez względu na jego poglądy, kolor skóry czy
wyznanie.
Po kilku miesiącach mieszkania tutaj mogę
stwierdzić zdecydowanie, że Polska to jest po
prostu normalny kraj.
!

Kontakt w Języku polskim

086 846 1547

Kancelaria Prawnicza

Tel: 021 427 3472,
086 846 1547

Odszkodowania po wypadkach w miejscu pracy

info@finbarrmurphy.ie
www.finbarrmurphy.ie

Wypadki w miejscach publicznych

Lee White House,
8, Washington St., Cork

Wypadki drogowe
Poświadczenia tożsamości, akty notarialne, upoważnienia
Orange:
M50 Y100
Przenoszenie
Rich black: C50 K100

własności, umowy mieszkaniowe

Sporządzanie testamentów
Prawo rodzinne
Prawo pracy
Porady prawne
Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać
wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty

