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Przybornik

Jak złożyć oświadczenie
o przyjęciu lub odrzuceniu
spadku
W tym numerze Mira podpowiadamy
jak złożyć oświadczenie o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku w Polsce, nie wyjeżdżając
z Irlandii.
str. 13

I po
wyborach...
s. 22

Revenue zawiesza
windykacje długów
i naliczanie odsetek
za zwłokę w płatności
Więcej informacji w Przyborniku, gdzie
przybliżymy nowe wytyczne dotyczące
zobowiązań z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i zawieszenia odsetek.
str. 19
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Drodzy Czytelnicy,
Wprawdzie dopiero połowa wakacji za nami, ale ci, którzy są rodzicami myślami wybiegają już ku
wrześniowemu szaleństwu i ku początkowi nowego roku szkolnego. Dziś jeszcze nie wiadomo jak on
będzie wyglądał, nie wiadomo czy dzieci wrócą do klas, czy nauczyciele będą gotowi na nowe realia
nauczania i jak rodzice sprostają nowym wymogom sanitarnym w szkołach. Do przysłowiowego pierwszego dzwonka jeszcze kilka tygodni, ale już teraz wszyscy, którzy mają dzieci w wieku szkolnym muszą
zacząć myśleć o nowej rzeczywistości, w której przyjdzie im i ich dzieciom funkcjonować.
Już teraz ponad 70% rodziców twierdzi, że pandemia i związane z nią restrykcje negatywnie wpłynęły na ich dzieci. Można śmiało powiedzieć, że trzy czwarte dzieci poważnie odczuło brak kontaktu
z rówieśnikami. Nie wiadomo, jak głębokie będą skutki długofalowe, ale z pewnością nie będą one
pozytywne ani dla samych dzieci, ani dla rodziców. I jedni i drudzy będą musieli zmierzyć się poważnymi skutkami społecznej izolacji, która w szkołach i na uczelniach nie skończy się wcale wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
To co na początku wydawało się niespodziewanymi feriami, okazuje się długotrwałą izolacją wpływającą nie tylko na poziom wiedzy uczniów wszystkich szkół, ale także na ich stan psychiczny. Nie od
dziś wiadomo, że dzieci potrzebują rówieśników nie tylko do zabawy, ale także by budować społeczne
relacje i uczyć się funkcjonowania w grupach mniejszych czy większych. Światowa pandemia, która
nie ominęła małej, zielonej wyspy na zachodnich krańcach Europy zachwiała relacjami międzyludzkimi w każdym aspekcie. Bo przecież nowe realia nie tyczą tylko i wyłącznie szkół. Dotykają niemal każdej sfery życia, od możliwości zrobienia prostych zakupów, poprzez odwiedzanie rodziny i znajomych,
po podróże bliższe i dalsze. W całym kraju nie ma osoby, która mogłaby powiedzieć, że społeczna
izolacja, kwarantanna czy ogólnie koronawirus nie miały na nią żadnego wpływu. Nawet jeśli chwalimy sobie pracę zdalną czy zwolnienie tempa życia, to jednak na dłuższą metę życie w izolacji jest nie
do zniesienia. Człowiek z natury jest istotą stadną i potrzebuje innych do sprawnego funkcjonowania
zarówno społecznego jak i psychicznego. Bo kimże bylibyśmy bez innych ludzi? Bo jakże mielibyśmy
funkcjonować jako samotne wyspy? Oprócz kilku szczególnie introwertycznych wyjątków nie jesteśmy
w stanie działać sami bez kontaktu z innymi.
Mając nadzieję, że już niedługo te nietypowe, i w zasadzie nieludzkie, warunki życia staną się jedynie wspomnieniem i obiektem badań historyków oddajemy w Wasze ręce kolejny numer MIRa. Niech
uprzyjemni Wam te ostatnie tygodnie wakacji przynajmniej w takim stopniu, w jakim nam uprzyjemnił tygodnie, w trakcie których go dla Was przygotowywaliśmy.
Miłego czytania i trzymajcie się razem, choć jeszcze osobno.
Redakcja
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NAZWA
W
OBIE STRONY
DZIAŁU

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Fejs Kowering, czyli Ciuciubabka Airlines

T
T

Dzień dobry państwu albo dobry
wieczór. Dzisiejszy odcinek tej
kretyńskiej sagi zamierzałem napisać
na poważnie, ale potem przyszło mi
do głowy, że to byłoby śmieszne.
Postanowiłem więc napisać go
śmiesznie, ale to byłoby niepoważne,
a następnie w sposób zupełnie
normalny, ale to z kolei byłoby
kompletnie nienormalne.
Świat jest aktualnie tak daleki
od własnych stereotypów, tak
nieprzewidywalny, tak irracjonalny
i tak wolny od sensu, że powaga
i niepowaga, śmieszność i straszność,
radość i boleść, a także wiele innych
pojęć, których nazwy kończą się na
„ość”, wymykają się spod wszelkiej
konktroli i przestają mieć znaczenie.
Zlewają się w jedno wielkie bagno,
które pozostaje w fazie bulgotania. Są
trzy możliwości: zagaśnie i wyschnie,
wybuchnie i usyfi otaczającą
biocenozę, albo będzie bulgotać na

T

T
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zawsze. Być może osiągnie również
wszystkie te trzy stany równocześnie.
W zasadzie to lubię go w takiej
postaci, bo trochę przypomina mi
samego siebie. Dlatego dzisiejszy
odcinek tej, jak już wspomniałem,
boleśnie kretyńskiej sagi, napiszę
po swojemu. Tylko tak można
iść z duchem czasu, a nawet mu
naprzekór.
Z rzeczy przyziemnych, to
w ramach zboczenia zawodowego
ze wzruszeniem obserwuję
rozwój wypadków na linii frontu,
jak to pięknie określają media.
I odnoszę wrażenie, że restykcje
epidemiologiczne w Dublinie
zaczynają mieć charakter komediowy,
bo istnieją głównie na papierze,
a konkretnie na plakatach i nalepkach,
zdobiących miejsca publiczne.
W zasadzie rozumiem doskonale,
co się święci. Ja też mam już dość
mycia rąk co piętnaście minut,
w przerwach myjąc klamki, uchwyty
i łyżeczki, a w przerwach od łyżeczek
kurki od kranów i klapy od sedesów,
w przerwach zaś od tego dosyć
mam ścigania swego nieletniego
spadkobiercy, by ten mył co piętnaście
minut ręce, w przerwach zaś klamki,
uchwyty i dak dalej.
Natomiast szał na maski, które stały
się czymś w rodzaju modowego
akcesorium, uważam za fascynujący.
No bo taka maska to nie dość że
zakrywa, jak ktoś jest brzydki, to
jeszcze chroni, jak śmierdzi mu z gęby.
No przyznajcie się sami, tudzież same:
nie zdarzyło wam się ani razu zmierzyć
głodnym wzrokiem kogoś, kto z figury
i ogólnej prezencji wydawał się istotą
pochodzenia boskiego, mimo tego,
że trzy czwarte gębuli zakrywała tej
istocie maska? Już nie wspominając
jak wiele anarchistycznej mocy ma
w sobie ten wynalazek: jeszcze do
niedawna zakryte twarze na ulicach
miast miewali głównie demonstranci,
rzucający kamieniami w policję.
Aczkolwiek oni nosili głównie chusty.
Przypomina mi się refren piosenki
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T.Love: „ambasada, ambasada, tutaj
bombę się podkłada, czarną chustę się
zakłada, ambasada, ambasada”...
Kiedyś nie wolno było wejść do sklepu
z zakrytą twarzą, teraz nie można
do niego wejść bez zakrytej twarzy.
O tempora, o mores. A przy okazji,
nikt nie nosi chust. Nie widziałem ani
jednego gagatka, ani jednej gagatki.
Może sam ropocznę ten nowy rozdział
w dziedzinie – nazwijmy to zgodnie
z obowiązującą modą na anglicyzmy
– fejs koweringu. Mam nawet
kilka takich chust, w różne wzorki.
W czasach mojej młodości służyły za
bandanę lub fejs kowering, w rzeczy
samej. Tak na wszelki wypadek,
gdyby ktoś nie wiedział: podczas
legendarnego festiwalu w Jarocinie
chustami zakrywało się twarz podczas
pogowania pod sceną. Znajdowało
się tam klepisko, wznoszące tumany
pyłu spod tupiących glanów. Stąd
zresztą pochodzi słowo „zadyma”,
którego źródłosłowu zapewne już
nikt nie pamięta. Przeszło w domenę
ludzi tak starych, że pamiętają jeszcze
pierwotne znaczenie słowa „domena”.
Wróćmy jednak do śmiesznostek.
Rajaner, aka Ciuciubabka Airlines,
wziąż dokazuje w najlepsze. W marcu
obiecali, że oddadzą mi za bilety,
wykupione na kwiecień, lecz niestety,
wiele wskazuje na to, że nic takiego
wkrótce się nie zdarzy. Po całej serii
wygłupów, formularzy prowadzących
donikąd, zapewnień bez kontynuacji
oraz wiadomości, że Ciuciubabka
Airlines modli się za mnie i za moją
rodzinę, czy jak to tam było, nadszedł
ich dzień chwały: otwarto granice
i chcąc nie chcąc nabyłem u nich
nowe bilety, by móc zobaczyć się
latem z własną matką, która jest
w wieku Micka Jaggera, a także by
wnuczek pogadał sobie z nią jak co
roku o tym, co było za poprzedniego
lodowca. Cholera wie, ile jeszcze razy
w życiu się zobaczymy. Zapłaciwszy za
loty, dostałem wiadomość, w której
Ciuciubabka Airlines przypomina mi,
że mam do wykorzystania voucher na

T
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zakup ich usług, w wysokości kwoty,
którą wciąż są mi winni. Ale jeżeli
nadal upieram się, by otrzymać zwrot,
powinienem kliknąć tu-a-tu, następnie
po wpisaniu przeróżnych szczegółów,
których z reguły nikt nie trzyma
pod ręką, kliknąć tu-a-tu, a potem
czekać na zwrot, który jednakowoż
może wędrować do mnie przez wiele
tygodni. Wciąż upierałem się, toteż
wybór kliknięcia tu-a-tu wydał mi
się oczywisty, niestety po wspisaniu
szczegółów (których nikt nie trzyma
itd) strona zamarła w siną biel, czyli
tracydyjnie, jak to w Ciuciubabka
Airlines.
Monopolizm w waszym wydaniu
niebezpiecznie przypomina
mi komunizm, o braciszkowie
z Ciuciubabki. Powinniście chyba
trochę poczytać na ten temat,
w ramach ratowania własnej dupy. Bo
wiecie, któregoś dnia runie mur....
No. A taka maska to faktycznie
akcesorium jak znalazł i wciąż nie
rozumiem, dlaczego w powszechnej
sprzedaży nie ma masek jakoś bardziej
filuternych, niż te medyczne. Albo
te czarne, dla hipsterów. A gdzie
maski w panterkę? A gdzie maski
z suwakiem na ryjek (do całowania,
dla sadomasochistów)? A gdzie
maski z Che Guevarrą? Do jasnej
cholery, były już nawet skarpety
z Che Guevarrą, a masek wciąż
niet? A o lokowaniu produktu to
ciołki słyszeli? Po polsku „product
placement”, jakby ktoś nie wiedział.
Czy naprawdę trzeba błazenady, żeby
wszystko to komuś wytknąć prosto
w oczy?
Muszę teraz zamrzeć na chwilę i dać
słowom właściwy wydźwięk. To tak
działa, kiedy pisze się od serca i bez
przemyślenia. O. Poszło. No i to
w zasadzie byłoby na tyle. Muszę teraz
iść wywiesić pranie. Jak zwykle.
Cholera, okazało się, że nie wstawiłem
prania.
Cordialmente,
Piotr Czerwiński

KRÓTKO

Polska da bony turystyczne dla dzieci rodziców
pracujących za granicą
Bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde
dziecko i 1000 zł na dziecko niepełnosprawne
przewiduje rząd polski. Ze wsparcia skorzystają
też dzieci rodziców pracujących za granicą, którzy tam pobierają zasiłki na dzieci. Dzięki temu
rozwiązaniu bonem objętych ma zostać dodatkowo 150–200 tys. dzieci.
Ogólnie bonami zostanie objętych 6,5 mln
dzieci. Wartość wsparcia wyniesie 3,5 mld zł.
Bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim
osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus. Bonem objęte zostaną też dzieci umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej
opiece zastępczej. Do rodzin mających dzieci
niepełnosprawne trafi w sumie 437 mln zł.
Wartość bonu turystycznego będzie zwolniona

z podatku, nie zostanie wliczona do dochodu,
od wysokości którego zależą różne świadczenia.
Bon turystyczny ma być bezgotówkowy, środki
nie będą wpłacane na konta rodziców.
Sejm odrzucił senacką poprawkę, by bonem
objąć również emerytów i rencistów. Według
Senatu rozwiązanie to wychodziło naprzeciw
oczekiwaniom tej grupy społecznej i miało stanowić wymierne wsparcie finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do osób pobierających niskie
świadczenia emerytalno-rentowe. Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona
będzie musiała założyć profil na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przekaże bon SMS-em lub e-mailem.

Prywatna wyspa u wybrzeży Cork
sprzedana za 5,5 mln euro
Horse Island to mała wyspa w Roaringwater Bay w hrabstwie Cork, u wybrzeży Schull.
Stanowi ona część Stu Wysp Carbery’ego. Na
wyspie, która jest prywatną własnością, jest
molo, lądowisko dla helikopterów i droga.
Wyspa została wystawiona na sprzedaż
w 2018 r. za 6,75 mln euro. Kupiec znalazł się
dopiero niedawno. Horse Island stała się własnością europejskiego miliardera za 5,5 mln
euro. Nowy właściciel wyspy nie był w stanie
jej obejrzeć na żywo z powodu pandemii i zakazu podróżowania. Wiadomo jedynie, że oglądał
prezentację wideo wyspy i zdjęcia dostarczone
przez agencje nieruchomości.
Wyspa ma powierzchnię ponad 63 hektarów
i w XIX w. funkcjonowała na niej kopalnia miedzi należąca do West Cork Mining Company.
Kopalnię uruchomiono w 1820 r., a zamknięto
w 1874. Mieszkali tam głównie górnicy i ich rodziny. W szczytowym momencie w 1841 r. było
to 137 osób. Ostatni stały rezydent wyspy Paddy McCarthy opuścił ją w 1965 r. W latach 60.
zeszłego wieku na wyspie mieszkało zaledwie
pięć rodzin.
Przez kilka lat właścicielem wyspy był Gert
Kölbel, zamożny niemiecki wynalazca, który
wymyślił m.in. przyrząd do treningu Bullworker. Wyremontował on część budynków na
wyspie. Następnie kupił ją irlandzki finansista
Adrian Fitzgibbon. Wraz z żoną przeprowadzili
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Przedłużony zakaz podwyższania czynszów
Irlandzki rząd podtrzymał decyzję o zakazie
podwyżek czynszów i eksmisji lokatorów. Poprzedni zakaz wygasał 20 lipca. Teraz obowiązuje na czas nieokreślony.
Minister ds. mieszkalnictwa Darragh O’Brien
podkreślił jednak, że zakaz nie będzie ustalony na

zawsze. Za pewien czas rząd zbierze się, by ustalić
także przepisy zabezpieczające prawa najemców.
Wystosowano również apel o występowanie
z wnioskami o zasiłek związany z trudnościami
wywołanymi przez koronawirusa dla tych osób,
które mają problem z zapłaceniem czynszu.

LOT wznawia połączenia z Irlandią
PLL LOT od 23 sierpnia rozpocznie regularne rejsy na trasie Warszawa–Dublin – poinformowała
spółka. Połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do irlandzkiego portu lotniczego w Dublinie będą obsługiwane cztery razy w tygodniu
Boeingami 737-800 NG.
Jak podał przewoźnik, rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie do Dublina będą realizowane
od 23 sierpnia br. cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Samoloty
będą startowały z Warszawy o godz. 14.35, by
lądować o godz. 16.35 czasu lokalnego. W drodze powrotnej samoloty będą startować z Dublina o godz. 17.50 czasu lokalnego, a lądować
w Warszawie o godz. 21.50.
Bezpośrednie połączenie lotnicze z Dublinem było ważnym punktem w rozwoju zachodnioeuropejskiej siatki LOT-u. Ze względu na
dużą liczbę mieszkających w Irlandii Polaków
nasza obecność w tym kraju była tylko kwestią
czasu. Dzisiaj możemy zaproponować rodakom
najwygodniejszy sposób podróży do Dublina
prosto z głównego lotniska w Warszawie – powiedział cytowany w komunikacie prezes LOT-u
Rafał Milczarski.
Przewoźnik podkreślił, że potencjał połączeń
do Dublina potwierdziła także operacja #LOTdoDomu. „Zapotrzebowanie na połączenia ze
stolicy Irlandii było na tyle duże, że w ciągu
trzech tygodni polski przewoźnik wykonał po
pasażerów aż 25 rejsów. Obecnie w samym
Dublinie mieszka ponad 50 tys. osób polskiego
pochodzenia. Według danych za 2019 r. liczba
podróżujących między Polską a Dublinem sięgnęła nawet 850 tys. osób” – czytamy.

LOT stopniowo przywraca do siatki połączeń
regularne kierunki europejskie. Od 15 lipca
pasażerowie mogą podróżować do Londynu,
Berlina, Pragi, Kijowa, Frankfurtu, Hamburga,
Mediolanu, Genewy, Istambułu, Belgradu czy
Tallina. W sumie w bieżącym sezonie letnim,
razem z połączeniem do Irlandii, w ofercie LOT-u znajduje się ponad 130 połączeń i ponad 70
kierunków podróży.
Polski rząd do 28 lipca br. przedłużył zakaz
połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2020 r. w sprawie zakazów
w ruchu lotniczym zezwolono na połączenia
lotnicze z państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarią, państwami Unii Europejskiej, z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Można
też latać do Wielkiej Brytanii, a także do Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy.

TSUE ukarał Irlandię 2 mln euro

remont w 2007 r. i zamienili jedną ze stodół
na duży dom mieszkalny. Jednak 11 lat później zdecydowali się na wystawienie wyspy na
sprzedaż, po nieudanej próbie uzyskania zgody
na uruchomienie na wyspie destylarni whisky
oraz nieudanej próbie hodowli krów rasy Wagyu. Na wyspie wciąż są pozostałości zagrody.
Od 2018 r. mieszka tam jedynie zarządca.
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że Rumunia i Irlandia mają zapłacić
kary w wysokości odpowiednio 3 mln i 2 mln euro
za to, że nie wdrożyły w pełni, zgodnie z harmonogramem, dyrektywy w sprawie zapobiegania
praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji przepisów, których celem jest zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego
Unii Europejskiej do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu do 26 czerwca 2017 r. Władze w Bukareszcie i Dublinie nie zrobiły tego,
więc Komisja Europejska w połowie 2018 r. skierowała przeciw nim skargi do Luksemburga.
Bruksela zdecydowała się też na wystąpienie
o kary dla obu krajów, choć normalnie dzieje
się to dopiero po stwierdzeniu przez trybunał
naruszenia prawa. Przypadek ten jest o tyle
ciekawy, że Irlandia i Rumunia jeszcze przed
wydaniem wyroku wdrożyły dyrektywę. Kraje
te kwestionowały w związku z tym konieczność
nakładania na nie sankcji finansowych.
W dwóch wyrokach przyjętych przez wielką izbę TSUE sędziowie stwierdzili jednak, że
w chwili upływu terminu wyznaczonego im

przez Komisję Rumunia i Irlandia ani nie przyjęły odpowiednich regulacji wdrażających dyrektywę, ani nie powiadomiły komisji o takich
środkach i w związku z tym uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy prawa UE.
„Trybunał stwierdził, że o ile Rumunia i Irlandia położyły kres zarzucanemu w toku postępowania uchybieniu, to uchybienie to istniało
w chwili upływu terminu wyznaczonego (przez
KE – przyp. red.) w odpowiednich uzasadnionych opiniach, tak że skuteczność prawa Unii
nie była zapewniona w każdym czasie” – podkreślił w komunikacie TSUE.
Przepisy, których dotyczy cała sprawa, zostały przyjęte przez Unię w 2015 r. Zaostrzyły one
wymogi dotyczące nadzoru dla banków, prawników i księgowych oraz wprowadziły większą
przejrzystość dla właścicieli firm.
Skargę do TSUE o stwierdzenie uchybienia
przez państwo członkowskie może skierować
Komisja Europejska lub inne państwo unijne.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że
doszło do złamania prawa, kraj, którego to dotyczy, powinien jak najszybciej zastosować się
do wyroku.

PRZEWROTKĄ

MACIEJ WEBER

P

lskim prezydentem przez kolejo
ne pięć lat będzie Andrzej Duda.
O włos, a właściwie o dwa, wygrał
z Rafałem Trzaskowskim. Dawno nie
było tak ciekawej rozgrywki. I jak to
właściwie się stało?

„Palenie albo zdrowie – wybór należy do Ciebie”. Taki napis bywał kiedyś zamieszczany na
paczkach papierosowych. Obecnie najczęściej
piszą tam o groźbie raka i tym podobnych nieprzyjemnościach. Tak właśnie Polacy traktują
politykę – jak uważają, że jeden kandydat jest
ich, to drugi na pewno nie wpływa dobrze na
zdrowie. Jak głosują na jednego, to drugi kojarzy się z rakiem. No i zagłosują nawet nie na
swojego, ale przede wszystkim przeciwko drugiemu. Niedawno mieliśmy okazję prześledzić
reportaż w internecie, w którym przedstawiciele Onetu jeździli po Polsce, zadając pytania,
na kogo mieszkańcy głosowali: na Dudę czy na
Trzaskowskiego. „Na Trzaskowskiego? Tego pierona? Nigdy. To trzeba na głowę upaść, żeby
za pedałami głosować” – gardłował starszy

Wybór
należy do ciebie
człowiek o twarzy zmęczonego rolnika. „Na
kogo panie głosujecie?” – pytał reporter kobiety wchodzące na mszę do kościoła. „Jak to na
kogo? Na pana Duda” – odpowiedziała mieszkanka.
W większych miastach i pośród większości
tzw. ludzi myślących wygrywał facet na wskroś
nowoczesny, operujący kilkoma językami. Każdy ma prawo głosu, na „broniącego tytułu”
głosowała też część inteligencji. To jednak polska specyfika, że najważniejszy urząd zdobywa
się głównie głosami mieszkańców wsi i małych
miasteczek. Nikogo nie obrażając, ale głosami
też tych mało rozgarniętych, którzy nie mają
pojęcia, co dzieje się na świecie. Nie mają pojęcia, a mówią, że nie zagłosują na tego, bo
złodziej. Skąd wiedzą? No wiedzą.
W Irlandii to jednak trochę inaczej wygląda.
Choć sami wiemy, że też jest różnie, bo po głosowaniu parlamentarnym zrobił się taki bałagan,
iż nie dało się stworzyć rządu, a teraz mamy rotacje na stanowisku premiera. Tu jednak walka
ma jakieś zasady. Nie ma takich sytuacji, że nie
można przeprowadzić decydującej debaty mię-

dzy kandydatami. Jednego wspiera telewizja
TVN, do której drugi nie przyjdzie. Drugi zaprasza na pojedynek pod szyldem TVP, na co pierwszy nie chce się zgodzić. I jakże tu dobrze widać,
że wszystko zależy od punktu siedzenia. Obóz
Dudy pożalił się, że cała opozycja jest przeciwko niemu i PiS samotnie toczy nierówną walkę.
Obóz Trzaskowskiego z kolei przedstawiał wizję,
że przeciwko niemu zaangażowano cały aparat
władzy i telewizję na usługach reżimu. Tu,
w Irlandii, jesteśmy daleko od tamtej rzeczywistości. Ale – choć niektórzy popularyzowali
twierdzenie, że Polonia nie powinna głosować
(bo nie ma nas w Polsce, nie mamy wpływu
na to, co tam się dzieje i głosować to możemy
sobie na prezydenta Irlandii) – to właśnie Polacy za granicą o mało nie przechylili szali. Poza
USA praktycznie cała emigracja głosowała na
pretendenta. W Irlandii miał przecież 77 proc.
poparcia. I może, gdyby nie korespondencyjny
model głosowania, skandal z niedosyłaniem
pakietów, to może to wszystko wahałoby się
wokół remisu. Z drugiej strony chyba jednak
nic by to nie zmieniło. W ręce wpadł nam screen z listą głosujących w polskich ośrodkach
pomocy społecznej. Proszę sobie wyobrazić, że
w kilkudziesięciu ani jeden z pensjonariuszy nie
głosował na Trzaskowskiego. Duda miał tam
100 proc. poparcia! Zastanawiające. I to obiecywanie, że za dobre głosowanie gmina dostanie np. wóz strażacki.
Swoją drogą Trzaskowski i tak świetnie się
sprawdził. Wcześniej wystawiona przez Platformę Obywatelską kandydatka Małgorzata
Kidawa-Błońska spadła do 3 proc. w sondażach
i dopiero wymiana kandydata całkowicie zmieniła krajobraz. Szkoda tylko tego braku debaty.
Może ktoś z Państwa pamięta, jak kiedyś Wałęsa na wizji stwierdził, że nie poda ręki Kwaśniewskiemu i może mu podać jedynie nogę?
Takich smaczków nam trochę zabrakło.
Właśnie, sięgając trochę do kart historii,
trzeba zauważyć, że to ostatnie 51,03 proc.
do 48,97 proc. to wcale nie najbardziej zacięta walka o polską prezydenturę, jaką mieliśmy
okazję oglądać od czasów, kiedy w Polsce się
skończył komunizm. W 1989 r. Wojciech Jaruzelski o mało nie przegrał sam ze sobą. Wówczas po 37 latach przywracano w Polsce urząd
prezydenta. Generał był jedynym kandydatem
i kandydaturę miał poprzeć Sejm. Udało się jed-
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nym głosem. Teraz kandydatów dzieliło ponad
400 tys. głosów. Subtelna różnica.
No, ale powiedzmy, że pierwsze demokratyczne wybory nastąpiły dopiero w 1990 r. I też
było śmiesznie, aby nie powiedzieć – zabawnie.
Ludowy trybun Lech Wałęsa w drugiej turze
miał zmierzyć się z pierwszym demokratycznym premierem – Tadeuszem Mazowieckim.
Ale Polacy to naród przekorny i drugie miejsce
zajął tajemniczy biznesman przybyły z Peru –
Stan Tymiński. Najbardziej zapamiętany z tego,
że miał peruwiańską żonę, którą ponoć bił
i z tego, że miał teczki na wszystkich. Nigdy
jednak ich nie ujawnił i drugą turę sromotnie
przegrał. Tu można przynajmniej powiedzieć,
że przez te lata Polacy zrobili się znacznie mądrzejsi. Tacy egzotyczni kandydaci, jak w tegorocznych wyborach Stanisław Żółtek czy Paweł
Tanajno, nie zdobywają nawet procenta głosów.
Pięć lat później Wałęsa był pewny sukcesu,
bo przecież walczył z ekskomunistą Aleksandrem Kwaśniewskim. Zasypiał prowadząc, ale
po obliczeniu głosów okazało się, że przegrał
i na jakiś czas się na Polaków obraził. Kwaśniewski tak natomiast Polakom się spodobał,
że wygrał też kolejne wybory i jako jedyny dotąd od razu w pierwszej turze. Miał pewne przywary, jak tzw. choroba filipińska czy kłamstwo
w sprawie tytułu magistra, ale został pozytywnie zapamiętany. A gdy mówi się, jak powinna
wyglądać prezydentowa, to od razu kojarzy się
Jolanta Kwaśniewska.
Potem był oczywiście Lech Kaczyński, tragicznie zmarły w katastrofie pod Smoleńskiem
(jedyny przypadek, gdy przegrał pierwszą
turę – z Donaldem Tuskiem – a ostatecznie wygrał). Następnie Bronisław Komorowski, który
go zastępował, a przed drugą kadencją był tak
pewny, że mówił, iż nie ma z kim przegrać. Jego
obóz aktywnie wspierali ludzie kultury i tzw.
autorytety, ostentacyjnie pouczając Polaków.
A Polak nie lubi, jak coś mu się narzuca. Skutkiem czego do dziś rządzi Duda, chociaż złośliwi
(a jest ich sporo) dodają, że tak naprawdę to
Jarosław Kaczyński.
Jest taki dowcip o tym, jak faceta po śmierci pytają, dokąd chciałby trafić. Jednego dnia
testuje, jak jest w piekle – a tam szampańska
zabawa, drinki, tanie dziewczyny, pole golfowe i drogie samochody. Następnego dnia
w niebie nuda. Nic się nie dzieje. Facet mówi,
że wolałby trafić do piekła. To zjeżdża windą,
a tam pustynia pokryta śmieciami. Jego kumple ubrani w szmaty, zbierają śmieci do plastikowych toreb. Podchodzi szatan i klepie faceta
po plecach. „Nie rozumiem” – dziwi się facet.
Szatan odpowiada: „Wczoraj mieliśmy kampanię wyborczą. A dziś na nas zagłosowałeś. I już
po wyborach”.
Pamiętajmy więc, by mądrze wybierać. Bo
wybór, mimo wszystko, zawsze jednak należy
do Ciebie.
!
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KRÓTKO

Apple nie zapłaci Irlandii 13 mld euro

2,5 tys. euro za jazdę autobusem bez maseczki

Wbrew temu, co pisano od kilku lat Apple nie
musi płacić irlandzkiej skarbówce 13 mld euro
podatków. Taki wyrok wydał Sąd UE, który
stwierdził, że Komisja Europejska, która w 2016
r. nakazała amerykańskiemu koncernowi zapłacenie wspomnianej kwoty, nie udowodniła, że
doszło do naruszenia prawa. Od decyzji KE odwołał się zresztą nie tylko Apple, ale również
rząd Irlandii.
„Sprawa nie dotyczyła tego, ile mamy zapłacić, ale czy w ogóle musimy płacić” – oświadczyli przedstawiciele Apple’a po korzystnym
dla siebie wyroku. „Jesteśmy dumni z faktu, że
jesteśmy drugim największym płatnikiem podatków na świecie. Wiemy, jak ważną funkcję
społeczną spełniają podatki” – dodali.
Rząd Irlandii oświadczył, że zawsze było
jasne, iż Apple nie był specjalnie traktowany
przez irlandzką skarbówkę. Firma została obciążona prawidłową wysokością podatków, zgodną z irlandzkim prawem podatkowym. Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali,
że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku
zdecydują o podjęciu dalszych kroków. Pozostało im jeszcze odwołanie się do Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości.

Za niestosowanie się do przepisu o zakrywaniu twarzy w środkach transportu publicznego
można się liczyć z karą 2,5 tys. euro grzywny
lub sześciu miesięcy pozbawienia wolności.
Jeżeli pasażer nie będzie chciał się zastosować do wskazania kierowcy, to może też nie
zostać wpuszczony do pojazdu. Na razie trzeci
etap znoszenia obostrzeń nie przez wszystkich
jest respektowany. Mniej więcej połowa pasażerów autobusów nie nosi maseczek. Zgodnie
z wytycznymi HSE maseczek w środkach trans-

portu nie muszą nosić: dzieci w wieku poniżej
13 lat, osoby mające problemy z oddychaniem
lub osoby mające wyjątkowe potrzeby i mające
problemy z zakrywaniem twarzy. Nowe przepisy obowiązują od 13 lipca.
W Polsce od lipca za brak maseczki w tramwaju czy autobusie można dostać mandat
w wysokości 500 zł. Jeśli natomiast zostanie
skierowany wniosek do sanepidu o nałożenie
grzywny, to wówczas kara wynieść może nawet
30 tys. zł.

Cała sprawa rozpoczęła się, gdy Komisja
Europejska stwierdziła, iż Irlandia pozwoliła
Apple’owi na transfer niemal całych zysków
z terenu UE i uniknięcie dzięki temu płacenia
podatków. KE uznała to za nielegalną pomoc
udzieloną koncernowi. Irlandia, w której obowiązują jedne z najniższych podatków korporacyjnych w Europie, jest bazą dla działalności
Apple’a na terenie Europy, Afryki i Bliskiego
Wschodu.
Teraz Sąd UE, druga najwyższa instancja
sądownicza Unii, stwierdził, że brak jest dowodów, by Apple miał jakiekolwiek preferencje
podatkowe.

Irlandia rozważa zakup myśliwców
Rząd Republiki Irlandii rozważa zakup nieokreślonej jeszcze liczby myśliwców. Informacje na
ten temat pojawiły się w opublikowanym pod
koniec czerwca rządowym dokumencie na temat rozwoju Sił Obrony – Defence Forces Equipment Development Plan 2020–24. Wszystko po
to, aby zapewnić Korpusowi Lotniczemu możliwość kontroli i obrony krajowej przestrzeni
powietrznej.
Irlandia musiałaby mieć co najmniej 16 maszyn. Kraj ten od 1950 r. nie posiada samolotów
myśliwskich. Ostatnimi były brytyjskie De Havillandy Vampire’y. Wraz z zakupem samolotów
konieczne byłoby jednak pozyskanie systemów
radarowych. Obecnie Dublin ma bardzo ograniczone zdolności śledzenia obcych statków
powietrznych. W zasadzie może śledzić tylko te
samoloty, które mają włączone transpondery
pozwalające na ich identyfikację. Tymczasem
kilkakrotnie w pobliżu irlandzkiej przestrzeni
powietrznej pojawiały się rosyjskie strategiczne
nosiciele pocisków manewrujących Tu-95. Podczas ostatniego incydentu tego typu w marcu
2020 r. zostały one przechwycone przez stacjonujące w północno-wschodniej Szkocji należące
do RAF-u myśliwce Eurofighter Typhoon. Irlandia

podobno zawarła tajne porozumienie z Wielką
Brytanią, na mocy którego brytyjskie samoloty
mogą pod pewnymi warunkami wlecieć w obszar irlandzkiej przestrzeni powietrznej.
Eksperci wskazują, że takie rozwiązanie nie
zapewnia należytego poziomu bezpieczeństwa.
Nie chodzi wyłącznie o zagrożenie ze strony sił
powietrznych obcego mocarstwa, ale też zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Niemniej
proces pozyskania myśliwców przez Irlandię potrwa zapewne wiele lat, o ile w ogóle dojdzie
do skutku. Przeszkodą może być bardzo wysoki
koszt zakupu i szkoleń pilotów, szacowany na
miliard euro. Tymczasem, jak zauważa „The
Irish Times”, w społeczeństwie irlandzkim silne
są tendencje kwestionując potrzebę tak dużych
nakładów na obronę.
Irish Air Corps posiada obecnie jeden samolot rozpoznawczy Britten-Norman BN-2 Islander, dwa morskie samoloty patrolowe CN235
i jednego PC-12NG (zamówiono trzy) wykorzystywanego do rozpoznania i transportu, w tym
jako latający ambulans. Komponent uderzeniowy tworzy osiem szkolno-bojowych PC-9M.
Uzupełnieniem samolotów są śmigłowce: sześć
AW139 i dwa H135.

Dzieci wracające z zagranicznych wakacji
przejdą kwarantannę
Sean O Foghlu, Sekretarz Generalny w Departamencie Edukacji, oświadczył, że rząd
przymierza się do wprowadzenia zarządzenia,
by wszystkie dzieci wracające z wakacji zagranicznych odbyły dwutygodniową kwarantannę
przed powrotem do szkoły.
Szczegóły ustaleń do publicznej wiadomości
mają zostać podane pod koniec lipca. Do zajęć
dzieci powrócą pod koniec września, więc będzie czas, by oswoić się z sytuacją i zastosować
do tych wymagań. Sekretarz przyznał, że tzw.
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blended learning nie działał dobrze na wszystkich uczniów i powiedział, że podczas gdy departament przygotowywał plany uczenia się
na odległość w przypadku drugiej fali wirusa,
skupiono się na jak najszybszym przywróceniu
dzieci do szkoły. Trzeba jednak bardzo uważać.
Szkoły dostaną dodatkowe fundusze na
opłacenie środków ochrony osobistej. Nie wiadomo, ile te dodatkowe środki będą kosztować, ale do końca lipca szkoły powinny dostać
wstępne szacunki.
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W Irlandii giną psy
Garda ostrzega, że w Irlandii giną psy. Najczęściej młode. To sprawa kilku grup, które zajmują się podkradaniem czworonogów.
Trzeba uważać, kiedy psy są puszczane
wolno podczas spacerów i znikną na chwilę
w krzakach. Mogą już do nas nie wrócić. Stowarzyszenia kynologiczne zalecają, aby czipować
czworonogi, bo jeśli już dojdzie do kradzieży,
to znacznie łatwiej będzie ustalić właściciela, kiedy zwierzę się odnajdzie. Według Gardy
mamy teraz do czynienia z kilkoma grupami
specjalizującymi się w kradzieżach psów, a te
sprzedawane są następnie osobom, które nie
podejrzewają, że pies był wcześniej czyjąś własnością. Policjanci apelują, aby przed zakupem
psa, który nie pochodzi z hodowli, udać się do
najbliższego weterynarza w celu sprawdzenia,
czy pies nie ma wszczepionego czipa.
Zgłoszenia o zaginionych psach przyjmuje
każda jednostka Gardy w kraju, ale zgłosić ten
fakt można również w Missing Dogs Ireland,
a ta organizacja dysponuje szeroką bazą danych o zaginionych czworonogach.

Reklamy na Piccadilly Circus do góry nogami
Ruchome reklamy na Piccadilly Circus w centrum Londynu zostały odwrócone o 180 stopni.
To część kampanii społecznej mającej zwiększyć
świadomość, przed jakimi wyzwaniami muszą
stawać osoby niewidome i niedowidzące.
Kampanię zainicjował Królewski Narodowy
Instytut Osób Niewidomych (Royal National Institute of Blind People – RNIP). Akcja miała na
celu podniesienie świadomości na temat wy-

zwań, jakie stawia przed osobami niewidomymi konieczność przestrzegania zasad dystansu
społecznego. Partnerami akcji są tacy giganci,
jak: Amazon Alexa, Barclays, British Gas, Financial Times, Kellogg, Lego, Procter & Gamble,
TalkTalk i Very. To właśnie ich reklamy, na przemian z tekstem wyjaśniającym przesłanie stojące za twórczym pomysłem, były wyświetlane
do góry nogami do 13 lipca.

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA

PROJEKTANT & STYLISTA
JOANNA RADKO

T

 oje piękno zaczyna się w Twym serw
cu – im bardziej w nie wierzysz i pielęgnujesz, tym więcej osób je dostrzeże
i doceni. Zachowuj piękne myśli o sobie i zacznij serdecznie uśmiechać
się do siebie i innych. Rozbudź swoją
kreatywność i poczuj się atrakcyjnie.
Uwierz w siebie! Dopiero w momencie gdy osiągniesz stan samoakceptacji, możesz zacząć pracować nad
wyglądem zewnętrznym, który służy
wyłącznie do podkreślenia Twojego
unikalnego wnętrza.

Czy zdarzyło Ci się ostatnio spojrzeć w lustro
i powiedzieć sobie miły komplement? Spojrzeć
sobie w oczy i pomyśleć, że ładnie Ci w tym kolorze, fasonie czy też włosach upiętych inaczej
niż zwykle? Jakich słów używasz, opisując swój
wygląd? Czy są to pozytywne słowa? Czy też
może jest ich z każdym dniem coraz to mniej
i mniej?
W mojej wieloletniej pracy z klientkami staram się uświadomić kobietom, jak ich myślenie
o sobie wpływa na ich własne postrzeganie wizerunku zewnętrznego. To bardzo ważne, aby
dbać o słowa, które wypowiadamy na własny
temat – to one budują nasz prawdziwy obraz.
Urocza Dierdre, jedna z moich obecnych
klientek, natchnęła mnie do napisania tego
wstępu. Dierdre zwróciła się do mnie o pomoc,
gdyż jak sama stwierdziła „zagubiła swoją wiarę we własne piękno tuż po przekroczeniu pięćdziesiątki”.
Dierdre stanęła przede mną, taka piękna,
pełna uroku i wdzięku, ale nie mogła ujrzeć siebie w świetle, w jakim ja ją zobaczyłam. Mylne
przeświadczenie o wieku i słowa, których użyła
do opisania samej siebie, całkowicie zniekształciły jej obraz w lustrze.
Dierdre jest idealnym przykładem sylwetki
typu „V” – o wyjątkowo magnetycznym spojrzeniu, subtelnej mowie ciała i przepięknych zgrabnych nogach. Byłam nią oczarowana, ponieważ
uwielbiam kobiety, które poruszają się z wdziękiem i pełną klasą. Jej delikatny głos i wdzięczne
gesty sprawiły, że wzbudziła we mnie ogromną
sympatię i podziw. Dobro, jakie z niej emanowało, urzekło mnie najbardziej ze wszystkich pięknych cech, jakie Deirdre posiada.
Mój spontaniczny zachwyt pozwolił jej na
nowo przejrzeć się w moich oczach i rozbudził
w niej drzemiące piękno. Parę sukienek o odpowiednim kroju, stylowe, aczkolwiek wygodne
obcasy, kilka wskazówek co do sylwetki i Deirdre odzyskała wiarę w siebie. Te cudowne momenty przemiany serca klientek, uduchowiają
i sprawiają, że czuję się szczęśliwa i spełniona
w swojej roli stylistki. Zgodnie z nauką Gabrielle Coco Chanel uważam, że każda „kobieta powinna posiadać dwie rzeczy: klasę i bajeczny
urok”, aby w pełni być piękną.
Pamiętajmy, że urok to kwestia indywidualna ukryta w sposobie poruszania się, w ser-
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Kobiecy czar, czyli
stylowe kompozycje
dla sylwetki „V”

decznych spojrzeniach, w barwie głosu czy też
w samym wyborze słów, a przede wszystkim
w naszym codziennym zachowaniu względem
siebie i innych.
Proszę, nie zapominajmy, że jesteśmy piękne i wartościowe w każdym wieku. Każdy nowy
dzień wzbogaca nas w nowe doświadczenia
i jest darem samym w sobie. To od nas zależy, jak się czujemy i jak się widzimy. Musimy
przejąć kontrolę nad naszym samopoczuciem
i samooceną.
Zapytaj bliskiej osoby, serdecznego przyjaciela za co najbardziej Cię ceni, a przekonasz
się, że na Twój obraz składa się aura, jaką wnosisz w ich życie. Nabierz świadomości bycia tu
i teraz. Bądź świadoma swoich gestów, słów,
poświęcić sobie czas na analizę osobowości
oraz stylu, który chcesz sobą reprezentować.
Zachęcam Cię również do spontanicznego
szczerego zachwytu innymi, zachwytu, który
niesie w sobie tyle wzajemnej radości. Bądź tą
serdeczną osobą, która na nowo pozwoli innej
kobiecie odkryć jej zagubione piękno. Obiecuję Ci, że dobro jak bumerang wróci do Ciebie
w mgnieniu oka i ze zdwojoną siłą.
Serdecznie zapraszam Cię na Instagrama
(j_a design) oraz na facebookowego fanpage’a
(JA), które to prowadzę z moją utalentowaną
siostrą Anetą Sawczyszyn, wspaniałą krawcową z wieloletnim doświadczeniem. Każdy nowo
powstały projekt to nasza kolejna historia, proces wspólnego kreatywnego zamysłu. Wierzymy, że każda kobieta jest piękna i powinna czuć
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się kochana, podziwiana, a przede wszystkim
zadowolona ze swojego wizerunku.
Cechy charakterystyczne figury „V”
(odwróconego trójkąta):
Ramiona szersze od linii bioder
Średniej
wielkości biust Brak wcięcia w talii Długie,
szczupłe nogi Stosunek proporcji biustu–talii–bioder: 4-3-2 (ramiona > biodra, wąska talia).
Kreując stylizacje, polecam Ci technikę
optycznego dodawania objętości biodrom,
aby je wyrównać z nieco szerszymi ramionami. Zrezygnuj z bogatych ozdób w linii ramion,
wszelkiego rodzaju aplikacji, bufek czy pagonów. Wybieraj ubrania, które wysmuklą górne
partie ciała, np. ubrania z głębokim dekoltem
w kształcie litery V, asymetryczne dekolty zmysłowo odsłaniające ramię, proste kroje bluzek,
zwiewne tkaniny oraz spokojniejsze kolory
u góry. Śmiało stosuj przyciągające uwagę kolory i desenie w dolnej części sylwetki. Staraj się,
aby wzrok odbiorcy koncentrował się na Twoich
przepięknych zgrabnych nogach. Twoja najlepsza inwestycja to piękna kolekcja obuwia: kolorowe szpilki, czółenka, sneakersy, wszystkie
te, które będą podkreślać boskość Twoich nóg.
Pamiętaj, idealne nogi zasługują na szczególne
uhonorowanie.

•

••

••

Akcesoria:
Piękna stylowa kolekcja obuwia. Możesz
sobie pozwolić na wymarzone fasony i modne kolory – im bardziej zwracające uwagę,

•

•

tym lepiej Wzorzyste rajstopy lub delikatne
subtelne pończochy podkreślające naturalne
piękno Twoich nóg Pięknie zdobione torebki na pasku o długości kończącej się w okolicy
bioder. Odważnie sięgaj po przyciągające uwagę desenie i kolory, które najbardziej kochasz
Klasyczne kopertówki. Pamiętaj, że miejsce,
w którym trzymasz torebkę, przykuwa wzrok
do tej części figury, nieco ją poszerzając, noś
ją na wysokości bioder
Zwracająca uwagę
biżuteria na dłoniach (bransoletki, zegarki,
pierścionki) Długie naszyjniki wysmuklające
linie ramion Podłużne subtelne kolczyki.

•

•

••

•

Dekolty i rękawy:

dekolty w kształcie litery V
•lubWysmuklające
głębokie dekolty w kształcie litery U •Ra-

glanowe rękawy (tego typu rękaw zaokrągla
ramiona o mocnych rysach konturowych)
Długie rękawy rozszerzające się ku dołowi
typu kimono, dzwonek, balon Asymetryczne
dekolty zmysłowo odsłaniające ramię Stylowe mankiety skupiające uwagę na linii bioder.

•

•

•

Bluzki i swetry:
Subtelne fasony bluzek wykonane z delikatnych tkanin Niwelujemy linie ramion gładką
prostą linią kroju Polecam rozpinanie koszul,
aby stworzyć linię dekoltu w kształcie litery V
Kopertowe bluzki podkreślające talię Bluzki z baskinką, która idealnie równoważy szerszą
linię ramion Eleganckie swetry z dekoltem V,

•
•

• •
•

•

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA

Pomysłowa mama...
zrób to sama

głębokim półokrągłym U lub asymetrycznym
dekoltem odsłaniającym ramię.
Sukienki i spódnice:
Spódnice i sukienki ponad kolano – masz
wyjątkowo zgrabne nogi i warto je podkreślić
zmysłową stylizacją
Wszelkie marszczenia
w okolicach bioder, które będą działać na Twoją
korzyść Spódnice przyciągające wzrok deseniem, fakturą czy też odważnym stylowym krojem
Trapezowe, rozkloszowane, plisowane,
drapowane – bombki, kopertówki, tulipany;
wszystkie modele spódnic i sukienek, które korzystnie powiększają linię bioder
Spódnice
lub sukienki z baskinką równoważącą szerszą
linię ramion
Spódnice ołówkowe, których
konstrukcja kreuje łagodną linię wypełnienia
w okolicach bioder Jeśli chcesz założyć dopasowaną sukienkę, to zastosuj dodatkowe
aplikacje w okolicach talii, które na niej skupią
uwagę Sukienki z geometrycznymi cięciami
nadające figurze iluzję wcięcia w talii i zarys
bioder.

•

•

•

•

•

•

•

•

Płaszcze i żakiety:
Najlepiej będziesz wyglądać w żakietach
z delikatnych dzianin, które idealnie układają
się na figurze
Szukaj tych, które nie mają
klap i nie posiadają dużych poduszek wszytych
w linę ramion
Taliowane płaszcze o kroju
litery A, tzw. princess line Płaszcze wiązane
w talii lub z francuskim cięciem eksponującym
talię
Marynarki z asymetrycznie zakończonym dołem Okrycia wierzchnie z klasyczną
baskinką.

•

•
•

• •

•

Spodnie:
Cygaretki z kieszeniami w okolicach bioder
Spodnie w odważnych kolorach czy wzorach
Kieszenie i dodatkowe naszywki w okolicy
bioder
Spodnie z rozszerzanymi nogawkami
Spodnie typu bojówki Spodnie typu pallazzo
Rurki w jasnych kolorach Boyfriendy Regularny stan jest dla Ciebie najkorzystniejszy.

••
• •
••

••

•

Tkaniny i wzory:
Lekkie i zwiewne bluzki, w których będziesz
wyglądała bardzo finezyjnie Jeżeli uwielbiasz
wzory, polecam Ci drobne desenie w górnej
części sylwetki W Twoim przypadku to właśnie dół stylizacji powinien mieć większe wzory
w odważnych kolorach.

•

•

•

Buty:
Powinnaś zainwestować w kolekcję obuwia:
szpilki, koturny, kozaki, sneakersy, botki. Jak
najbardziej odważne, kolorowe i przyciągające
uwagę do Twoich boskich nóg!

•

Unikaj:
Dekoltów typu: łódka, karo czy hiszpański
Krótkich, bogato zdobionych naszyjników
Zdobień na linii ramion
Poduszek wszytych w szew ramienia
Bluzek na wąskich
ramiączkach Sukienek czy topów bez ramiączek Gorsetów Golfów Prostych tunik,
które nie podkreślają talii
Obcisłych sukienek bez zaznaczonej talii Marynarek, płaszczy z dużymi klapami Żakietów ze sztywnych
tkanin z mocno zarysowaną konstrukcją ramion
Obcisłych ołówkowych spódnic Obcisłych
spodni typu rurki w ciemnych kolorach.

•
•
•

•

•

•
•
• •
•
•
• •

•

Słynne gwiazdy o sylwetce „V”,
które Cię zainspirują:
Kate Middleton
Cameron Diaz
Renée
Zellweger Teri Hatcher Naomi Campbell
Anja Rubik Otylia Jędrzejczak Maja Sablewska
!

•
•

•• • •

•

•

KATARZYNA ŚLIWA
KATE PLUM ATELIER
Drogie Mamy
często w wakacyjnym czasie przebywamy poza
domem bez dostępu do maszyny a nie zawsze
chce się szyć ręcznie. Ja sama obecnie przebywam na wakacjach (bez dostępu do maszyny)
i dzisiaj przedstawię Wam kilka pomysłów na
zrobienie czegoś fajnego z użyciem waszych
dłoni i stóp oraz waszych dzieci.
Do zabawy potrzebujemy farby, kredki oraz
kartki papieru na których będziemy tworzyć
niepowtarzalne kształty z naszych dłoni i stóp.
Opcji mamy kilka:
Możemy po prostu odrysować dłonie i pomalować je ( nie wyjeżdżając za linie ;) i nie
zapominając o naniesieniu paznokci.
To samo możemy zrobić ze stopami.
Kolejny pomysł to odbicie na kartce papieru
stóp lub dłoni pomalowanych farbami. Zaczynamy od największej dłoni, czyli będzie to
dłoń taty, i tu sugeruję użyć ciemniejszego
koloru, następnie dłoń mamy i dziecka, do
każdej dłoni używamy innego koloru. Dzięki
temu odciski nam się nie zleją w jedna plamę,
a po wyschnięciu stworzą nam wspaniałą pamiątkę, którą możemy włożyć do ramki i powiesić na ścianie lub podarować np. Babci.
Dobrym i zachęcającym dzieci do zabawy
pomysłem jest zamienianie odcisków dłoni
i stóp w zwierzątka. Możemy tu dowolnie
zadziałać wyobraźnią i stworzyć niepowtarzalne pomysły, a dekoracja poszczególnych
zwierzątek będzie dodatkową atrakcją.
Takie zabawy rozwijają wyobraźnię i sprawiają, że możemy zrobić coś wspólnie z dziećmi. Myślę że będzie to ciekawa forma spędzenia
czasu a jednocześnie zrobienia czegoś kreatywnego co zostanie z nami na pamiątkę.
Drogie Mamy w następnym numerze wracamy do kreatywności z udziałem maszyny do
szycia. Pokażę Wam jak w prosty sposób uszyć
sukienkę lub rampersy dla naszych dzieci. !

•
••

•

Czytelniczki radzą
Odkryj zalety ageLOC Galvanic Spa
Chcesz poznać sekret młodo wyglądającej
skóry? oto on!
Urządzenie ageLOC Galvanic Spa ma tak wiele zalet, że nie wiadomo, od czego zacząć. Niewielkie
rozmiary. Inteligentne działanie. Olbrzymia moc.
Z połączenia intuicyjnego designu, przełomowej
technologii i naszych opatentowanych składników ageLOC powstaje coś wyjątkowego – prawdziwie nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenie
przeciwstarzeniowe z wyjątkowymi żelami i przystawkami, które zapewniają niesamowitą galwaniczną pielęgnację twarzy, skóry głowy i ciała.
Jakie są główne zalety i właściwości
ageLOC Galvanic Spa?
To najmocniejsze urządzenie do pielęgnacji skóry marki Nu Skin – nic dziwnego, że pomogło

nam zdobyć tytuł marki numer 1 na świecie
w dziedzinie domowych urządzeń kosmetycznych w roku 2017 i 2018*. Ludzie uwielbiają ten
produkt – i wyraźnie widać dlaczego. Połączenie
delikatnego, nieszkodliwego i samoregulującego prądu z wyjątkowymi przystawkami (wszystkie są dołączone do urządzenia) i naszymi
produktami towarzyszącymi (sprzedawanymi
oddzielnie) sprawi, że uzyskasz znacznie więcej
niż tyko wspaniałą pielęgnację twarzy – system
działa cudownie także na skórę głowy i ciała.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam:
https://beabeautiful.mynuskin.com/
content/nuskin/storefront-redirect.html
https://instagram.com/beamaria_ny
tel. 00353862613654
e-mail: beatanowotny@icloud.com
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ZDROWIE

D

Marta Biczkowska,
psycholog, seksuolog,
Terapeuta Par
metodą Gottmana

10 wskazówek par mających
udane życie seksualne

laczego niektóre pary cieszą się życiem seksualnym, potrafią z niego
czerpać i radzą sobie z problemami
wynikającymi z różnicy potrzeb,
a seks nie stanowi dla nich potencjalnego powodu do kłótni? Co robią
te pary, jak się zachowują i w jaki
sposób dbają o życie seksualne?

O seksie nie można mówić ogólnie, dlatego że
zachowania seksualne zmieniają się w zależności od sytuacji, w której jesteśmy. Inaczej będziemy przeżywać życie erotyczne i myśleć o seksie
na początku relacji, kiedy wszystko jest nowe,
nieznane, stresujące i ekscytujące jednocześnie, a inaczej po przyjściu na świat potomka.
Wiele zależy również od osobowości. Partnerzy, którzy są otwarci na rozmowy, propozycje,
doświadczanie nowych rzeczy mają większy
potencjał do czerpania z życia seksualnego niż
osoby, które preferują rutynę, powtarzalność.
Przeprowadzono badania, które pokazują, ile
mniej więcej razy pary, które są usatysfakcjonowane z seksu, kochają się w ciągu tygodnia.
Natomiast jestem zdania, że każda para czerpie
z seksu w inny sposób i dobrze jest, gdy wypracuje swój indywidualny przepis na życie seksualne. Porównywanie związku do statystyk, bez
wglądu w to, co dzieje się w życiu pary na danym etapie, może powodować napięcie, presję
i obniżyć satysfakcję z relacji. Z porównaniami
należy być ostrożnym i starać się brać pod uwagę fakt, że często nie znamy szczegółów, które
wpływają na podane końcowe statystyki. Seks
to często nadal wrażliwy temat, nierzadko
tabu, dlatego zachęcam do indywidualnego
podejścia do tej sfery. Zachęcam, by każda
para wybierała na podstawie swoich potrzeb
to, co dla niej najlepsze. Poniższe informacje
są wskazówkami i tematami, które warto
poruszyć, by wybrać to, co dla pary najlepsze.
Tak jak w gotowaniu, z tych samych składników
można stworzyć przeróżne potrawy w zależności od upodobań, tak i w seksie warto dobrać
przepis do swoich potrzeb.
Chrisanna Northrup, Pepper Schwartz
i James Witte przeprowadzili badanie online
o nazwie The Normal Bar, którego wyniki opublikowano w książce o tym samym tytule. Na
podstawie odpowiedzi 70 tys. osób z 24 krajów
wysunięto wnioski, które mogą być wskazówkami do udanego życia seksualnego. Opisano
również zachowania, które prowadzą do braku
satysfakcji w sferze erotycznej. Różnice w zachowaniach par, które twierdziły, że mają świetne
życie seksualne, w porównaniu z parami, które
twierdziły, że mają nieudane życie seksualne
są znaczne. Nie należy traktować wyników
jako wyznacznik udanego czy nieudanego
życia seksualnego dla wszystkich par, ale jako
wskazówki, które warto zmodyfikować tak, by
służyły potrzebom Twojego związku.
Poniżej przedstawiam dziesięć rad oraz ich
interpretację, które warto wziąć pod uwagę
w dbaniu o życie seksualne:
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Mówienie „kocham cię” każdego dnia,
w taki sposób, że jest to odczuwalne.
Powiedzenie „kocham” raz na długi czas
i uznanie, że to wystarczy często nie jest satysfakcjonujące. Nie chodzi o to, by bezmyślnie
i bez emocji używać tych słów, bo tak trzeba,
ale by wykorzystać pojawiającą się okazję do
tego, by druga osoba odczuła naszą miłość.
Warto wypracować rytuał mówienia „kocham
cię” w taki sposób, że słowa nabierają znaczenia. Może być to w ciągu dnia podczas chwili
zatrzymania się, przytulenia, zwrócenia uwagi
na kochaną osobę, spojrzenia jej w oczy. Może
być to zdrowa wieczorna rutyna przed zaśnięciem. Czasem pary mówią „kocham cię” na
zakończenie rozmowy, czasem wysyłają do
siebie spontaniczną wiadomość w ciągu dnia.
Sposób wyznawania miłości para dobiera do
własnych potrzeb. To co jest ważne, to moment
zatrzymania i pomyślenia o czymś przyjemnym, ciepłym, miłym związanym z partnerką,
partnerem. Stworzenie atmosfery związanej
z mówieniem ciepłych słów wpływa na dobrą
atmosferę w relacji i często stanowi element
gry wstępnej.

strona 12

2. Namiętne całowanie się bez powodu daje
poczucie bycia razem w danym momencie i staje się okazją do stworzenia bliskości.
3. Robienie romantycznych gestów, niespodzianek może stać się potwierdzeniem tego, że
w sytuacjach kiedy partnerzy przebywają osobno, nadal myślą o tym, w jaki sposób sprawić
sobie przyjemność, jak pozytywnie się zaskoczyć. Chodzi tu o małe gesty, drobne niespodzianki pokazujące zaangażowanie w związek.
Dlatego podarowanie symbolicznego kwiatka
często staje się czymś ważnym. Za tym gestem
kryje się wyznanie „myślę o tobie, chcę ci sprawić przyjemność, jesteś dla mnie ważna”.
4. Wiedza o tym, co jest bodźcem erotycznym wpływa pobudzająco na bliską osobę.
Poznanie upodobań, potrzeb seksualnych, wypracowanie gry wstępnej pobudzającej oboje
partnerów sprzyja życiu erotycznemu.
5. Okazywanie sobie uczucia w towarzystwie. Nie chodzi tu o przesadne gesty, ale
delikatne sygnały, takie jak na przykład dotyk
ręką, spojrzenie w oczy, przytulenie.
6. Czas na relaks i wspólną zabawę. Życie
nie polega jedynie na wykonywaniu kolejnych

zadań czy spełnianiu obowiązków. Pary, które tworzą satysfakcjonującą relację znajdują
przestrzeń i dbają o to, by spędzać ze sobą czas
w sposób przyjemny. Warto zastanowić się, jaki
wspólny obszar można pielęgnować i tu nie ma
reguł. Mogą być to wyjazdy, czas z przyjaciółmi, wspólna kawa, rozmowy na przyjemne tematy, dzielenie zainteresowań czy hobby. Ważne jest również zadbanie o randki, czas, który
para przeznacza tylko dla siebie.
7. Przytulanie. Podobnie jak poświęcanie
czasu na mówienie „kocham cię” i całowanie
warto przeznaczyć choć kilka sekund dziennie
na przytulanie. Podczas przytulania wytwarzane są hormony przywiązania, które z kolei wpływają pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa
w związku i poza nim.
8. Priorytetowanie seksu, jako przyjemnie
spędzonego czasu, zamiast stawiania życia
erotycznego na ostatnim miejscu długiej listy rzeczy do zrobienia. Ważne jest podejście
i ostrożność w tym, by seks nie stał się jedynie
przykrym zadaniem do wykonania.
9. Budowanie atmosfery przyjaźni i zaufania. Nie chodzi o to, by związek zastąpił przyjaciela czy przyjaciółkę, bo ważne jest posiadanie wsparcia społecznego poza związkiem,
natomiast ważna jest atmosfera przyjaźni.
Tutaj kluczowym elementem jest umiejętność
słuchania i otwartość w mówieniu. Liczy się
wzajemne wsparcie i poczucie, że można na
sobie wzajemnie polegać zarówno w trudnych
sytuacjach, jak i podczas przyjemnego spędzania czasu razem.
10. Rozmowy o życiu seksualnym są ważnym elementem udanego życia erotycznego.
Seks, jak życie, zmienia się wraz z biegiem
czasu. Zmienia się ciało, psychika, zmieniają
się upodobania. Bez rozmów i otwartości na
potrzeby obojga partnerów ryzykujemy życiem
w domysłach i fantazjach, które nie zawsze
mają pokrycie w rzeczywistości.
!

Marta Biczkowska
Psycholog, seksuolog, terapeuta par metodą Gottmana
Konsultacje indywidualne
oraz terapia par
Zapraszam serdecznie na konsultację
0860453005
martabiczkowska@gmail.com
http://martabiczkowska.blogspot.com/
Darmowa grupa na Facebooku dla kobiet:
Kobieca Seksualność
https://www.facebook.com/
groups/1935645703146045
Do grupy zapraszam wszystkie kobiety,
które chciałyby poszerzyć wiedzę na temat
kobiecości i seksualności.

PRZYBORNIK

Jak złożyć oświadczenie o przyjęciu
lub odrzuceniu spadku w Polsce,
nie wyjeżdżając z Irlandii

O

ywatel Polski (osoba fizyczna)
b
jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ciągu sześciu
miesięcy od daty, w której dowie
się o tytule swego powołania (np.
poinformowaniu o śmierci w rodzinie)1. W tym miejscu należy
podkreślić, że oświadczenie należy złożyć w przypadku istnienia
lub braku testamentu osoby zmarłej. Należy też zwrócić uwagę, aby
wnioskodawca zapoznał się z art.
927 par. 2 Kodeksu cywilnego,
ponieważ może on mieć zastosowanie do samego wnioskodawcy
i/lub bliskich krewnych wnioskodawcy (tj. już urodzonego i/lub
nienarodzonego dziecka/dzieci)2.

Niestety Polskie prawo nie jest tak proste, jak
się wydaje, jeśli chodzi o złożenie wspomnianego oświadczenia w polskich sądach. Zgodnie
z polskim Kodeksem cywilnym wnioskodawca
jest zobowiązany do złożenia oświadczenia osobiście wraz z innymi wymaganymi dokumentami według obowiązujących wymogów prawnych3. Oto kilka kroków, które mogą pomóc
w zakończeniu procesu bez konieczności podróżowania do Polski (jeśli ktoś nie jest w stanie
odbywać takich podróży).
Aby ukończyć proces składania stosownej
dokumentacji, wnioskodawca będzie potrzebował następujących dokumentów:
Oryginalne i zaprzysiężone oświadczenie
złożone przed polskim konsulem.
Dodatkowy list od polskiego notariusza skierowany do właściwego sądu w Polsce. Jeśli
wnioskodawca nie może znaleźć notariusza
w Polsce, można samemu napisać list.
Oryginalny akt zgonu.
Wszelkie inne dokumenty (jeśli są wyszczególnione) wymagane przez polskie sądy.
Polski paszport/dowód osobisty.

•
•

•

•

••

Procedura:

wejść na oficjalną stronę polskiego kon• Należy
sulatu w Dublinie i pobrać wzór oświadczenia .
wypełnić wzór w oparciu o swoją sytu• Należy
ację osobistą (przyjęcie lub odrzucenie spad4

ku). Jeśli wnioskodawca zna adres swojego
rodzeństwa (zstępni), można go wpisać do for-

  Art. 1015 par. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 z późn. zm.)
oraz https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s2055/.
2
  Art. 927 par. 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 z późn. zm.)
oraz https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/.
3
  Art. 641 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz.
101 z późn. zm.).
4
  https://www.gov.pl/web/irlandia/odrzucenie-lub-przyjecie-spadku.
1

mularza. Jeśli go nie zna (lub nie chce wpisać),
można po prostu wpisać: „adres nieznany”.
Należy umówić się na spotkanie z polskim
konsulem, korzystając z oficjalnej strony internetowej polskiego konsulatu w celu dokonania czynności prawnych, tj. podpisania,
zaprzysiężenia dokumentu itp.5. Alternatywnie można skorzystać z usług lokalnego
radcy prawnego (solicitor) lub notariusza
(notary public).
Następnie, w zależności od sytuacji, wnioskodawca będzie musiał:
a) Znaleźć notariusza w Polsce, który sporządzi odpowiedni list, aby złożyć w Twoim imieniu zaprzysiężone oświadczenie.
Członek rodziny w Polsce może znaleźć
dobrego i rzetelnego notariusza.
– Wysłać oryginalne oświadczenie pocztą poleconą do notariusza (lub członka
rodziny).
– Upewnić się, że notariusz złożył wszystkie dokumenty w Twoim imieniu w odpowiednim sądzie oraz potwierdził definitywne zakończenie procedury.
– Uregulować opłaty notarialne.
– Uregulować opłaty skarbowe.
Lub:
b) Złożyć dokumenty samemu:
– Zredaguj prosty list, aby złożyć oświadczenie. Przykładowe listy/wzory można znaleźć w internecie6. Ewentualnie

  https://secure.e-konsulat.gov.pl/Uslugi/RejestracjaTerminu.aspx?IDUSLUGI = 5&IDPlacowki = 151.
6
  http://rzeszow.sr.gov.pl/boi/ulotki/Wzor_wniosku_o_
stwierdzenie_nabycia_spadku.pdf oraz https://radom.
sr.gov.pl/container/wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku.pdf.
5

możesz sprawdzić oficjalną stronę odpowiedniego sądu, jeśli wiesz, gdzie dokładnie złożyć wypełnione dokumenty7.
– Upewnij się, że umieściłeś/aś w swoim liście wszelkie stosowne załączniki
i podstawy prawne. Podstawy prawne
nie zawsze są obowiązkowe – zależy to
od polskich form w różnych regionach.
–
Skontaktuj się z krewnymi w Polsce
i poproś o skontaktowanie się z odpowiednim biurem sądowym w celu potwierdzenia, że będą oni w stanie złożyć
wszystkie dokumenty w Twoim imieniu
(będą musieli uiścić opłatę skarbową
przy składaniu dokumentów). Pomocne
może okazać się podkreślenie faktu, że
Ty (wnioskodawca) nie możesz stawić
się osobiście w celu złożenia oświadczenia w sądzie. Pamiętaj, aby wysłać
wszystkie dokumenty listem poleconym, aby nie zaginęły. Czasami możliwe
jest uiszczenie opłaty skarbowej online
i przesłanie wszystkich dokumentów
listem poleconym do sądu – należy pamiętać, że taka opcja składania oświadczenia musi być najpierw potwierdzona
z odpowiednim biurem sądowym.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie
z polskim prawem sąd może, ale nie musi, wysłać pismo do wnioskodawcy (jeśli podano adres w Irlandii) z prośbą o stawienie się w sądzie
w Polsce w określonym terminie w odniesieniu
do złożonego przez niego oświadczenia. Wysłanie takiego wniosku nie jest obowiązkowe we7

  http://www.sopot.sr.gov.pl/wniosek-o-stwierdzenie-nabycia-spadku-po-1-osobie/.
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dług prawa i zależy wyłącznie od sądu. Zasadniczo, jeżeli oświadczenie jest złożone poprawnie
(w pełni wypełnione, opatrzone pieczęcią konsula, złożone pod przysięgą, opatrzone datą i bez
żadnych potencjalnych komplikacji prawnych
lub sprzeciwów), wnioskodawca nie powinien
być zmuszany przez sąd do uczestnictwa w rozprawach sądowych dotyczących jego spadku.
Aby uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą oświadczenia, należy skontaktować
się z Działem Cywilno-Prawnym w Wydziale
Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie. Pozostała część procesu jest
niestety odpowiedzialnością wnioskodawcy,
ponieważ polskie prawo nie pozwala obecnie
konsulowi (lub jego pracownikom) na złożenie
w imieniu wnioskodawcy dokumentacji w tej
konkretnej sprawie prawnej.
Wnioskodawca powinien pamiętać, że podpisane i złożone pod przysięgą oświadczenie
przed polskim konsulem jest prawomocne
w Polsce8. Wnioskodawca musi uważać na
nieprawidłowe informacje podawane przez notariuszy w Polsce, którzy mogą poinformować
wnioskodawcę, że nie są oni w stanie złożyć
dokumentów w imieniu wnioskodawcy i/lub że
podpis polskiego konsula jest nieważny.
Na koniec warto zauważyć, że skorzystanie
z usług lokalnego radcy prawnego lub notariusza
w Irlandii w celu potwierdzenia podpisu na oświadczeniu może okazać się niewystarczające w Polsce.
Pomimo posiadania apostille (nostryfikacji) na
oświadczeniu sądy w Polsce mogą go nie zaakceptować. Taka procedura pozostaje „szarą strefą”
w polskim prawie i de facto wnioskodawca zdaje
się na litość sądu. Jeśli jednak ktoś chce skorzystać
z opcji apostille (z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu lub notariusza), należy najpierw
potwierdzić w odpowiednim polskim urzędzie
sądowym, że taki dokument zostanie przez sąd
zaakceptowany. Ponadto wnioskodawca poniesie
wszelkie koszty tłumaczenia przysięgłego/apostille z języka angielskiego na polski. Alternatywnym
rozwiązaniem jest też możliwość zatrudnienia tzw.
registered agent w Irlandii, aby zajął się on kwestią
składania dokumentów w Polsce, ale taka opcja jest
na własne ryzyko wnioskodawcy. Należy pamiętać,
że według Kodeksu cywilnego to na wnioskodawcy
spoczywa obowiązek złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie sześciu
miesięcy w polskim sądzie. Późne złożenie wniosku
lub brak jakichkolwiek działań będzie miało konsekwencje prawne. Jeśli dokumenty zostaną złożone
niekompletne i/lub niepoprawnie, wnioskodawca
będzie zmuszony rozpocząć proces składania wniosku od początku.
!
© Simon Urbanski
Commissioner for Oaths
www.simonurbanski.com
8

  Art. 28 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1274 z późn. zm.).
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PRAWNIK RADZI

Jak zmienić prawnika
w trakcie trwania sprawy?

W

firmie, takiej jak kancelaria
prawna, w której usługi skupione są na kliencie, prawnicy,
obsługa kancelarii i wszyscy
usługodawcy powinni zapewnić określony poziom obsługi. Co się dzieje,
jeśli klient nie jest zadowolony ze świadczonych usług? Decyzja o wniesieniu roszczenia
odszkodowawczego* może być zniechęcającym zadaniem dla kogoś, kto robi to po raz
pierwszy. Jeszcze bardziej zniechęcająca może
być myśl o przeniesieniu sprawy do innego adwokata.

i wydatki. W przypadku sporu dotyczącego wysokości opłat, które naliczył prawnik, można go
rozwiązać poprzez proces nazywany ‘taxation’
(proces, w którym opłaty prawne są badane
przez stronę trzecią) lub za pośrednictwem
skargi do Law Society of Ireland.
Po osiągnięciu porozumienia co do wysokości opłat naliczonych przez poprzedniego adwokata, często uzgadnia się, że opłaty zostaną
potrącone z jakiejkolwiek kwoty uzyskanego
odszkodowania. Ważne jest, aby przedyskutować tą kwestię z nowym prawnikiem przed rozpoczęciem procesu przeniesienia sprawy.
3. Przekazanie akt
Po załatwieniu opłat, akta powinny zostać przekazane nowemu prawnikowi, który rozpocznie
pracę nad roszczeniem.
Warto zauważyć, że każdy klient ma prawo
do zmiany radcy prawnego, jeśli uzna to za konieczne. Po uiszczeniu opłat na rzecz poprzedniego adwokata akta są technicznie własnością
klienta.

Czy proces zmiany adwokata jest trudny?
Proces przeniesienia sprawy od jednego prawnika do innego jest nazywany „przenoszeniem
akt”. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że
jest to stosunkowo prosta procedura.
Należy jednak zauważyć, że nowy prawnik
nie ma dostępu do akt i często nie jest w stanie
wydać opinii w sprawie, którą prowadzi inny
adwokat.

Cechy, na które należy zwrócić uwagę przy
mianowaniu prawnika
Jeśli nie byłeś usatysfakcjonowany usługą poprzedniego adwokata, ważne, abyś był zadowolony w wyboru nowego prawnika, do którego
przeniesiesz sprawę. Przy podejmowaniu decyzji, najlepiej kierować się następującymi czynnikami:
Czy adwokat ma doświadczenie i czy jest
akredytowany w swojej dziedzinie?
Czy spotkałeś się z nim osobiście w celu poufnej dyskusji i omówienia Twojej sprawy?
Ważne, aby prawnik dobrze rozumiał szczegóły wypadku i jego wpływ na jakość życia.
Należy również przedstawić mu wszelkie
dokumenty uzyskane do tego momentu np.
raporty medyczne, nagrania z kamer monitoringu, relacje świadków itp.
Czy prawnik omówił dostępne opcje finansowania roszczenia?
Czy poinformował Cię o wartości Twojego
roszczenia, w skład którego wchodzą np.
utrata zarobków, poniesione rachunki medyczne i przyszłe koszty rehabilitacji

!

Powody zmiany prawnika
Istnieje wiele powodów, dla których klienci
decydują się przenieść sprawę do innego radcy
prawnego. Jest to osobista decyzja i nie powinna w żadnym wypadku wpływać na końcowy
rezultat roszczenia lub na relacje z nowym adwokatem. Oto niektóre z najczęstszych powodów, dla których klienci decydują się na zmianę
prawnika:
Brak kontaktu z adwokatem
Kontakt z różnymi osobami przy każdym
kontakcie z kancelarią
Obawy dotyczące jakości lub wiarygodności
udzielanych porad prawnych
Prędkość dokonywania postępu w sprawie
Brak skutecznej komunikacji między klientem a adwokatem
Poczucie presji związanej z przyjęciem ugody, która zdaniem klienta jest niewłaściwa

•
•

••
•
••
•

Jak zmienić prawnika?
Przekazanie akt jest stosunkowo łatwą procedurą. Izba Radców Prawnych w Irlandii ‘Law
Society of Ireland’ opublikowała przewodnik
dla prawników wyznaczający dobre praktyki
zawodowe, w którym określona jest również
procedura przeniesienia sprawy:
1. Żądanie przeniesienia akt
Po podjęciu decyzji o wyborze adwokata, do
którego chcesz przenieść swoją sprawę, nowy
prawnik powinien przesłać swojemu poprzednikowi wniosek o akta. Po otrzymaniu wniosku, poprzedni adwokat powinien następnie
potwierdzić warunki przekazania akt, a wraz
z nimi dołączyć szczegółowe informacje na
temat opłat (tzw. zestawienia kosztów) należnych za dotychczasową pracę w sprawie.
2. Weryfikacja zestawienia kosztów
Klient ma prawo wglądu do zestawienia kosztów i wyrażenia zgody na przedstawione opłaty

mir | sierpień 2020

•
•

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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Osoby pobierające zasiłek nie dostaną pieniędzy za cały
pobyt poza granicami
Departament Ochrony Socjalnej potwierdził,
że osoby, które otrzymują zasiłek COVID-19
lub zasiłek dla osób poszukujących pracy nie
otrzymają pieniędzy za cały pobyt poza granicami kraju. Nie otrzymają również płatności
przez 14 dni po powrocie do domu. „Świadczenia te są wypłacane za okres bezrobocia

i wymagają, aby osoby, które otrzymują zasiłek były dostępne do podjęcia pracy. Biorąc
pod uwagę prośbę izolowania się przez dwa
tygodnie po powrocie z wakacji zza granicy,
dana osoba nie byłaby w stanie spełnić kryteriów osoby szukającej pracy” – napisano
w oświadczeniu.

Ponad pół miliona osób pobrało aplikację
do namierzania zarażonych
Już ponad pół miliona mieszkańców Irlandii zainstalowało aplikację Covid Tracker, która ma
pomagać w identyfikowaniu kontaktów osób
zakażonych koronawirusem.
„To jeszcze jeden przykład solidarności
i zbiorowego ducha, który charakteryzuje dotychczasową reakcję społeczeństwa irlandzkiego na COVID-19. Aplikacja jest ważnym narzędziem wspierającym nasze systemy śledzenia
kontaktów. Im więcej osób pobierze i będzie korzystać z tej aplikacji, tym bardziej będzie ona
efektywna. Jest ona dla nas kolejną szansą, aby
odegrać swoją rolę w reakcji na COVID-19” –
oświadczył p.o. naczelnego lekarza kraju Ronan
Glynn. Irlandzkie Ministerstwo Zdrowia ocenia,
że aplikacja będzie dobrze spełniać swoją funkcję, jeśli zainstaluje ją przynajmniej 60 proc.
populacji, ale dodaje, że każdy poziom będzie
poprawiał sytuację. Jak podkreślono, aplikacja
nie ma zastąpić mechanicznego namierzania
kontaktów, czyli zespołu ludzi, którzy pytają
się zakażonych, z kim mieli bliskie kontakty,
a następnie dzwonią do nich, lecz ma go uzupełniać.
Aplikacja Covid Tracker jest oparta na technologiach firm Google i Apple, podobnie jak np.
aplikacja działająca w Niemczech. Smartfony
osób, które przebywają przez przynajmniej 15
minut w odległości nie większej niż dwa metry
od siebie, wymieniają się kodami. Jeśli u jednego z użytkowników test potwierdził obecność
koronawirusa, zmienia on status w aplikacji
za pomocą specjalnego kodu wpisywanego na

Koronawirus zaszkodził Kościołowi
Pandemia koronawirusa i związana z nią konieczność zamknięcia kościołów spowodowała
80-procentowy spadek ofiar na rzecz Kościoła –
oznajmił dziennik „The Irish Times”.
Jak zaznacza stołeczna archidiecezja dublińska, obecnie realizowana jest strategia
restrukturyzacyjna mająca na celu zaradzenie
tej sytuacji kryzysowej oraz zmniejszenie kosztów działalności Kościoła. Księża zgodzili się
na zmniejszenie o 25 proc. swoich dochodów
osobistych. Ponadto archidiecezja wdrożyła
program redukcji etatów pracowników diecezjalnych, służb pomocowych i pracowników
duszpasterstwa parafialnego, mając nadzieję,
że uda się zmniejszyć liczbę pracowników o jedną trzecią. „Każdemu pracownikowi oferuje się
mechanizmy wsparcia i doradztwa, które są
w tym okresie opłacane przez diecezję. Proces

ten trwa. Pracownicy diecezji korzystają z systemu dopłat do wynagrodzenia tymczasowego”. Także w całym kraju obniżono płace świeckich i duchownych, a przewiduje się, że proces
ten będzie kontynuowany do roku 2021.
„The Irish Times” zauważa, że dotkliwość
skutków obecnego kryzysu dla Kościoła w całej
Irlandii zależeć będzie od wielu czynników, np.
czy parafie mają rezerwy finansowe, czy będą
finansowały prace remontowe lub spłacały pożyczki. Jednocześnie zmieniono sposób zbierania składki i tradycyjny koszyk w trakcie mszy
świętej został zastąpiony pudełkiem na końcu
każdego kościoła. Z powodu spadku ofiar ucierpiały także centralnie finansowane programy
kościelne, takie jak edukacja, kursy przedmałżeńskie, społeczne i rodzinne, oraz organizacje
charytatywne – donosi „The Irish Times”.

Superszybka kolej połączy Irlandię z Europą
Irlandia ma szansę wprowadzić nowoczesną,
bardzo szybką kolej. Nad sprawą dyskutują fachowcy z Instytutu Międzynarodowych Badań
Gospodarczych.
Projekt dotyczy całej Europy, ale Irlandia stałaby się jednym z ważnych partnerów. Pociągi
miałyby jeździć z szybkością nawet 350 km/h.
Taka kolej miałaby stanowić alternatywę dla li-

nii lotniczych. Jedną z tras byłaby linia na trasie
Dublin–Paryż i odwrotnie. Inne proponowane
trasy to: z Lizbony do Helsinek, z Brukseli do
Valetty i z Berlina do Nikozji.
„Sieć URT (Ultra Rapid Train) byłaby nowym
dwutorowym systemem kolei dużych prędkości, które uzupełniałby istniejące już sieci” –
napisał wiedeński instytut.

Irlandia ma nowego premiera
klawiaturze smartfona, a ten następnie anonimowo wysyła powiadomienia do tych, z którymi wymienił się kodami. Dane o bliskich kontaktach automatycznie wymazywane są po 14
dniach, czyli okresie inkubacji koronawirusa.
Jak podano, opracowanie aplikacji, która
może działać na wszystkich telefonach z systemem operacyjnym Android 7 lub wyższym
oraz na modelach iPhone 6 lub nowszych, kosztowało 850 tys. euro, a jej utrzymanie będzie
pochłaniało 350–400 tys. euro rocznie.

Michael Martin z partii Fianna Fáil został nowym premierem Irlandii. Będzie zajmować to
stanowisko do grudnia 2022 r. Na resztę kadencji wróci Leo Varadkar.
Proces formowania rządu trwał rekordowe
140 dni. Wybory parlamentarne odbyły się
w lutym, ale od tego czasu żadna z partii nie
była w stanie uzyskać większości potrzebnej do
sformowania rządu i Varadkar pozostawał na
stanowisku. Martin po wyborze powiedział, że
nikt nie ma wątpliwości, co będzie najważniejszym zadaniem nowego rządu i dodał, że pandemia koronawirusa mocno uderzyła w cały

kraj. Dodał, że prawie 900 tys. osób pobiera
zasiłki socjalne wprowadzone, by złagodzić
efekty pandemii, a prognozy niestety mówią,
iż Irlandię czeka w tym roku największa recesja
w historii.
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W OBIE STRONY

Siedem dreszczowców
z Krainy Deszczowców
PIOTR SŁOTWIŃSKI
www.piotrslotwinski.com

M

am swoją własną teorię, że
wartość kinematografii danego kraju można określić po
ilości i jakości dreszczowców,
jakie w nim powstają. Ot, przykład: gdyby trzeba było wymienić z pamięci tytuły polskich komedii, to bez większego namysłu przytoczyłbym ich przynajmniej z dziesięć.
Podobnie z dokumentami, filmami historycznymi itp. Gorzej, gdyby ktoś zapytał o tytuły
polskich horrorów. Tabula rasa, z gdzieś tam
pojawiającą się z tyłu głowy „Wilczycą” z lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zresztą
bardzo słabą i może dwie lub trzy równie mało
udane współczesne produkcje. Też tak macie?
Co prawda wiele naszych ostatnich komedii to
tragedia i horror w jednym, ale nie o to jednak chodzi. Dlatego, w oczekiwaniu na rozwój
polskiej kinematografii, zapraszam na mój subiektywny i chronologicznie ułożony przegląd
dreszczowców z Zielonej Wyspy. W dużej części – ze sporą domieszką irlandzkiego humoru.
„Rawhead Rex” (1986)
Ekranizacja jednego z opowiadań Clive'a Barkera, który również napisał scenariusz do filmu.
Fabuła: do małego miasteczka w Irlandii przyjeżdża fotograf wraz z rodziną, który podróżuje
po wyspie w poszukiwaniu materiału na książkę, w której chce opisywać miejsca dawnych
pogańskich kultów występujących w Irlandii.
W tym samym czasie jeden z miejscowych rolników, usiłując usunąć ze swojego pola tkwiącą
tam pradawną kamienną kolumnę, budzi do
życia bestię, którą niegdyś czczono w tej okolicy. Monstrum rusza do miasteczka, zabijając
w nim ludzi. Pokonać bestię może tylko ten, kto
prawidłowo odczyta ukryty przekaz umieszczony na witrażach w miejscowym kościele.
„Dead Meat” (2004)
Helen i Desmond (para zakochanych) nie
przypuszczają, że romantyczna wycieczka po
Irlandii zamieni się w przerażającą walkę o życie. Wszystko za sprawą farmera karmiącego
krowy zarażonymi resztkami mięsa. Szalejąca
choroba wściekłych krów mutuje się i zamienia
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zwierzęta w krwiożercze zombie. Te szybko atakują ludzi i rozprzestrzeniają morderczą zarazę.
Helen i Desmond znajdują się nagle w samym
środku piekła pełnego żywych trupów i tylko od
ich sprytu zależy, czy uda im się uniknąć makabrycznej przemiany w zombie... W filmie nie
brakuje też typowo irlandzkich elementów: od
krajobrazów i ruin zamków, poprzez irlandzki
akcent bohaterów, po scenę, kiedy to trener
hurlinga walczy z zombie za pomocą kija służącego do tej gry (która to gra uprawiana jest
głównie w Irlandii).
„Izolacja” (2005)
Czy można nakręcić wariację „Obcego” na krowiej farmie? Można. Irlandczycy potrafią, czego
dowodzą w filmie „Izolacja”. Fabuła: na odludnej, położonej przy bagnach irlandzkiej farmie
(zdjęcia nakręcono w hrabstwie Wicklow) naukowiec chce w tajemnicy przeprowadzić eksperymenty genetyczne na krowach, które to
mają spowodować, że cielęta będą wcześniej
dojrzewały, a przez to szybciej dawały kolejne
potomstwo. Zgadza się na to zadłużony w banku
farmer, którego namawia do tego lekarka weterynarii, a przy okazji jego ekspartnerka. Dodatkowo przy farmie niespodziewanie parkuje młoda para irlandzkich travellersów, która uciekła
z domu. Jak łatwo się domyśleć, wskutek genetycznych manipulacji rodzi się nie to, czego oczekiwano i wszystko wymyka się spod kontroli.
„Shrooms” (2007)
Grupka amerykańskich turystów przylatuje do
Irlandii, chcąc spróbować tutejszych halucynogennych grzybków. Rozbijają obóz w lesie,
gdzie zbierają te grzybki. Przy ognisku ich przewodnik, Irlandczyk, opowiada historię opuszczonego, znajdującego się nieopodal budynku,
w którym mieścił się dom dziecka prowadzony

strona 18

przez sadystycznych duchownych. A dalej jest
już prosto: naćpana młodzież nie odróżnia, co
się dzieje naprawdę, a co tylko w ich głowach.
Usłyszana opowieść spotęguje to działanie.
Wkrótce będziemy więc świadkami błądzenia
wśród sitowia jednej z bohaterek z wielką siekierą w ręku i eliminacji poszczególnych amatorów halucynogenów. Puenta – zaskakująca.
„Purchawka” (2007)
Rzecz dzieje się współcześnie w Irlandii, w tle
przewijają się nawet Polacy – oczywiście jako
robotnicy budowlani. Para przeprowadza się
na irlandzkie odludzie (film nakręcono w hrabstwie Monaghan), gdzie kupuje stary dom. Ona
zachodzi w ciążę, on musi jeszcze popracować
za Wielką Wodą. Dom remontują zatrudnieni do
tego Polacy. Szkoda, że do filmu nie zatrudniono prawdziwych Polaków, tylko jakieś irlandzkie imitacje, które posługują się wymyślonym
językiem „polskopodobnym”, no ale to absolutnie poboczny i nieistotny wątek, który jednak
pokazuje, jaka była Irlandia tak gdzieś do 2008
roku, zanim cała budowlanka padła tutaj na
przysłowiowy pysk, czyli jak to Polacy zbudowali sporą część Irlandii. Nieopodal mieszka inna
irlandzka rodzina, która zresztą poprzednio
mieszkała w domu, który odkupili nowo przybyli: małżeństwo z dwiema córkami i babcią.
Babcia jest irlandzką wiedźmą, jej umiejętności
dziedziczy po niej wnuczka. Małżeństwo (a właściwie: żona) chce mieć jeszcze jedno dziecko,
chłopca. Ponieważ kobieta ma już swoje lata,
babcia odprawia jakieś gusła, żeby ta mogła
zajść w ciążę, a także rzuca oskarżenie na nowo
przybyłą sąsiadkę, że ta, zachodząc w ciążę,
„ukradła im dziecko”. Wcześniej jeszcze, wskutek środka podanego w winie, powoduje zdradę
swojego zięcia. Uff, mam nadzieję, że niczego
nie poplątałem. Generalnie – musiałem obej-

rzeć dwa razy, żeby zrozumieć o co chodzi, niemniej – ma swój „irlandzki” klimat.
„Grabbers” (2012)
Mieszkańcy rybackiej wioski na jednej z irlandzkich wysp są zmuszeni do walki z potworem,
który przypłynął znikąd, złożył jaja i zaczął się
rozmnażać. Potworowi czoła stawia dwoje
funkcjonariuszy Gardy, z których jedno jest nałogowym alkoholikiem. Alkohol odegra zresztą
główną rolę w tej opowieści, bowiem okazuje
się, że żywiący się krwią potwór jest na niego
uczulony, więc szansę przetrwania mają tylko...
pijani. Aby przetrwać, mieszkańcy organizują
więc wielką libację w jedynym pubie na wyspie.
W filmie mamy też polski akcent, gdy funkcjonariuszka Gardy rezygnuje z wystawienia mandatu jednemu z naszych rodaków, ponieważ nie
potrafi poprawnie zapisać jego nazwiska.
„Cherry Tree” (2015)
Wcześniej pisałem o odpowiedniku „Obcego”
nakręconego na irlandzkiej farmie, tutaj mamy
do czynienia z próbą nakręcenia „Dziecka Rosemary” w irlandzkim Cork, czego podjęli się
twórcy filmu „Cherry Tree” („Wiśniowe drzewo”) z 2015 roku. Fabuła: ojciec Faith, irlandzkiej nastolatki, zachorował na białaczkę. Pozostały mu nie więcej niż trzy miesiące życia.
Tymczasem w szkole pojawia się Sissy, nowa
trenerka szkolnej drużyny camogie, która... jest
czarownicą. W podziemiach swojego domu ma
prastarą wiśnię, której owoce, wykorzystywane
w specjalnym rytuale, potrafią przywrócić życie
zmarłym i zdrowie umierającym. Sissy zawiera
pakt z Faith: obiecuje uzdrowić jej ojca, a ta
w zamian za to ma zajść w ciążę i oddać dziecko
czarownicy.
Miłego oglądania z dreszczykiem emocji
Państwu życzę.
!

PRZYBORNIK

Nowe wytyczne dotyczące
zobowiązań z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego i zawieszenia
odsetek
R
•

evenue zawiesza windykacje długów
i naliczanie odsetek za zwłokę w płatności za:
styczeń/luty i marzec kwiecień (okresy VAT)
oraz
luty, marzec i kwiecień PAYE (pracodawca).
Ustalenia te są dalej rozszerzane, aby obejmowały:
podatek VAT od maja/czerwca oraz
PAYE (pracodawca) od maja i czerwca.
Dla celów przejrzystości zobowiązania PAYE
(pracodawcy) obejmujące
Income Tax,
Universal Social Charge,
PRSI pracowników i pracodawcy
mają zostać przekazane przez pracodawców
do Urzędu Skarbowego przez system PAYE w odniesieniu do wypłaty wynagrodzeń itp. swoim
pracownikom.
Niezależnie od zawieszenia windykacji przedsiębiorstwa są zobowiązane do złożenia stosownego
wniosku. Zwraca się uwagę, aby przychody były
widoczne na poziomie niespłaconego długu wynikającego z kryzysu podczas pandemii COVID-19.
Gdy firma nie może złożyć kompletnych
wniosków z powodu np.:
braku pracowników lub agenta,
choroby,
ograniczeń związanych z COVID-19
firma powinna złożyć wniosek oparty na najlepszym oszacowaniu zobowiązania.
Odroczone płatności wyniosły 800 mln euro
w marcu i 460 mln euro w kwietniu.
Wsparcie płynności zarówno dla małych,
średnich (udzielane automatycznie), jak i większych przedsiębiorstw (na żądanie) poważnie
dotkniętych przez COVID-19.
Małe przedsiębiorstwo (MP) to firma, której
roczny obrót wynosi mniej niż 3 mln euro.
Spółki (LCD) lub średnie przedsiębiorstwa
(MED), które doświadczają trudności w płat-

•
••
••
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ności podatku powinny skontaktować się z
The Collector-General’s Office za pośrednictwem MyEnquiries online zarówno na platformie MyAccount, jak i ROS.
Alternatywnie te firmy mogą nawiązywać
bezpośrednie kontakty z oddziałami LCD lub
MED.
W dniu 2 maja 2020 r. rząd ogłosił proponowany program obejmujący skuteczne lokowanie niezapłaconych długów podatkowych
związanych z VAT i PAYE (pracodawca), które
powstały w wyniku kryzysu podczas pandemii
COVID-19, przez okres 12 miesięcy po wznowieniu działalności gospodarczej i zastosowaniu
niższego oprocentowania w wysokości 3 proc.
rocznie od spłaty takich „składowanych długów
podatkowych” po tej dacie.
Niezbędne zmiany legislacyjne zostaną
przedstawione w odpowiednim czasie.
Okres objęty uzgodnieniami to czas, w którym firma nie była w stanie działać lub prowadziła działalność na znacznie obniżonym poziomie ze względu na COVID-19.
Za ten czas ograniczenia i kolejne dwa miesiące po wznowieniu działalności przez „normalny” handel, pokrywane długi podatkowe,
czyli zobowiązania z tytułu podatku VAT i PAYE
(pracodawca) z „handlu ograniczonego COVID-19”, zostały zawieszone w zakresie egzekucji długów.
Zobowiązania podatkowe przed tym okresem i po nim nie zostaną uwzględnione w programie obejmującym poniżej przestawiane trzy
okresy.
Okres 1. Faza handlu ograniczonego COVID-19: obejmuje długi podatkowe, które narosły podczas zawieszenia handlu lub gdy podlegał on ograniczonemu obrotowi oraz długi
przez kolejne dwa miesiące później, gdy firma
ponownie rozpoczyna „normalny” handel. Nie
będzie windykacji zadłużenia w tym okresie

Rozliczamy
podatek
z zatrudnienia
od ręki!

i odsetki nie będą naliczane, ale dług będzie
musiał zostać spłacony, dokonując stosownego
oszacowania czasu i kwoty zwrotu.
Prawidłowo oszacowany wniosek za odpowiedni okres będzie musiał zostać złożony
przed końcem okresu 1.
Okres 1 może się różnić w zależności od
sektora i od profilu firmy oraz w zależności od
tego, kiedy ograniczenia były luzowane zgodnie z planem działania na rzecz ponownego
otwarcia społeczeństwa i biznesu, zgodnie z zapowiedzią w dniu 1 maja 2020 r.
Okres 2. Faza zerowego oprocentowania:
będzie trwać przez 12 miesięcy po zakończeniu
okresu 1. W tym okresie od naliczonego długu
z okresu 1 nie będą naliczane odsetki. Przedsiębiorstwa muszą płacić bieżący podatek i zobowiązania w miarę ich powstawania.
Okres 3. Faza obniżonego oprocentowania:
potrwa od końca okresu 2 aż do końca okresu
związanego z COVID-19. Długi narosłe w okresie 1 są spłacane. Obniżona stopa procentowa
w wysokości 3 proc. rocznie zostanie naliczona
od zadłużenie z okresu 1.
Porównuje się to do stawki 10 proc. rocznie
normalnie lub w inny sposób wymagalnej za zaległe zobowiązania z tytułu podatku VAT i PAYE
(pracodawcy).
Podatek nie będzie miał wpływu na przedsiębiorstwo korzystające z długu podatkowego
„kumulowania” w ramach tego układu.
Zwroty i spłaty powstającego podatku zostaną zapłacone, bez względu na to, że firma jest
winna.
Firma może zdecydować o potrącaniu/spłacie zobowiązania (COVID-19) z tytułu podatku
VAT i PAYE (pracodawcy) powstałych w okresie 1.
Szczegółowe informacje na temat ustaleń
dotyczących kumulowania długów zostaną
opublikowane we właściwym prawodawstwie.
!

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 potwierdzenia dochodów.
Na początku roku pracownicy
otrzymają na koncie w Revenue Employment summary, czyli podsumowanie dochodów i podatków z tytułu pracy za ubiegły rok. Wystarczy,
że wyślesz do nas ten dokument,
a nasi księgowi sprawdzą, czy przysługuje Ci zwrot podatku.
Dublin:
Unit 26
Park West Enterprise Centre
Nangor Road
Dublin 12
Cork:
33/34 Cook Street
2 piętro
Cork
Zobacz szczegółowe informacje
na stronie www.dmksiegowosc.eu
i skorzystaj z dziesięcioletniego
doświadczenia naszego biura.

Zeskanuj Employment Summary i wyślij na firma113@gmail.com

ROZLICZENIA PODATKU Z ZATRUDNIENIA

Cork 33/34
Cook Street Cork
TEL./FAX 021 42 48 760

D&M Services Unit 26,
Park West Enterprise Centre
Nangor Road, Dublin 12, D12 N2X6

E-mail: rma113@gmail.com

016 12 06 20 E-mail: rmadublin@gmail.com
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ROZRYWKA

CZYTELNIA
Mam wątpliwość
Autor: Radomska Aleksandra

Oto
ona,
Radomska,
kobieta przeciętnie niep r ze c i ę t n a .
Zaskakująco
błyskotliwa,
choć czasem
nadrabia
bezczelnością. Szydera
i kpina to jej
drugie imię.
Mimo że nie
może rzeczywistości napluć w twarz,
to
przynajmniej sprzeda
jej kopniaka.
Bywa to męczące, a kondycji do walki z życiem wyrobić się
nie da, więc regularnie zwija się w kłębek i czeka aż znów zachce jej się żyć.
Zabiera nas w podróż po życiowych przystankach, w którą wyruszamy z plecakiem pełnym
cudzych przekonań i oczekiwań. Opowiada, jak
zweryfikowała je rzeczywistość i z czego przyszło jej śmiać się w głos, choć często przez łzy.
To zapis z dziennika pokładowego kogoś, kto
bardzo się zdziwił, ale w przeżywaniu obowiązkowych punktów życiorysu po swojemu odnalazł masę frajdy. Radomska obnaża hipokryzję,
dostrzega niezauważalne, czwarty raz wypłukuje zapomniane w pralce pranie i dzieli się tym,
co rośnie w niej jak pleśń w kubku po kawie –
wątpliwościami. W zalewie lukrowanych obrazów i treści przypomina, że paleta kolorów jest
dużo szersza i ciekawsza, a szary to też kolor.
I jedyny skuteczny filtr to perspektywa dystansu i przymrużenie, nawet zezowatego oka.
Idealnie nie jest. Ale jest dobrze.
Osiedle RZNiW
Autor: Mróz Remigiusz

Wczesne lata
d w u t y s i ę czne. Blokowisko na osiedlu
RZNiW
żyje w rytmie
rapu, oddycha dymem
z jointów i nie
toleruje obcych.
Na dwunastym piętrze
jednego z bloków mieszka
Deso – wychowujący się
bez rodziców
chłopak, który na co dzień
musi zmagać

się z życiem w skrajnej nędzy.
Pewnej nocy otrzymuje esemesa z nieznanego numeru. Nadawca pisze: „Boję się. Chyba
ktoś za mną idzie”. Deso po chwili oddzwania,
ale w słuchawce słyszy jedynie trzaski. Nazajutrz okazuje się, że zaginęła dziewczyna z jego
klasy. Chłopak nie wie, dlaczego próbowała
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skontaktować się akurat z nim, ale uznaje to
za nieprzypadkowe i zaczyna szukać zaginionej.
„Osiedle RZNiW” to nie tylko fascynująca historia kryminalna, ale także świeże spojrzenie
na hip-hopową subkulturę przełomu wieków
i wciąż obecny problem ubóstwa w Polsce.
Srebrne skrzydła
Autor: Lackberg Camilla

Kobieca
zemsta jest piękna i brutalna.
Po
zakończeniu
toksycznego
związku Faye
zbudowała sobie nowe życie
za granicą. Jej
były mąż Jack
odbywa karę
więzienia,
a firma Revenge odnosi sukcesy i właśnie
ma wejść na
rynek amerykański. Kobieta już myślała,
że najgorsze
ma za sobą, tymczasem jej egzystencja zostaje
ponownie zagrożona. Ktoś usiłuje przejąć jej firmę i Faye musi wrócić do Sztokholmu. Z pomocą
kilku innych kobiet walczy o uratowanie swego
majątku, siebie i swoich najbliższych.
„Dobrze napisana historia zemsty bezwzględnej kobiety, która podejmuje wszelkie
środki, aby osiągnąć swoje cele”.
„Dast Magazine”
Jedz i chudnij z dietą SIRT
Autor: Jarzynka-Jendrzejewska Magdalena
Odkryj moc
sirtuin, aby
zachować
zdrowie i młody wygląd.
Aby cieszyć
się zdrowiem
i ładną sylwetką, nie trzeba
odmawiać
sobie jedzenia. Z pomocą
przychodzą
substancje
zwane sirtuinami. Stosunkowo niedawno
odkryte
odgrywają ważną rolę w regulacji długości życia,
a tym samym w terapii wielu chorób związanych
z podeszłym wiekiem i otyłością. Dieta SIRT,
polegająca na spożywaniu produktów z wysoką
zawartością aktywatorów sirtuin, może wpływać na metabolizm tłuszczów i węglowodanów,
a także opóźnić starzenie i wydłużyć czas życia.
Autorki, doświadczone dietetyczki, proponują autorską wersję oryginalnej diety SIRT rodem
z Wysp Brytyjskich: zdrowszą, mniej rygorystyczną i bogatszą kalorycznie. Omawiają różne
produkty dostarczające sirtuin, w tym słynne
TOP20, czyli 20 pokarmów, które zawierają ich
najwięcej, takich jak jarmuż, pietruszka, czerwone wino, truskawki, rukola. Podpowiadają,
jak wykorzystać je w kuchni. W książce znajdziemy bogaty wybór przepisów na koktajle sirtuinowe, pyszne sałatki, a także wiele innych
receptur z produktami bogatymi w sirtuiny !
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Sztuka

W

ogóle, a więc w tym również sztuka plastyczna, posiada w sobie coś
czarodziejskiego. Czarodziejskie jest
w niej to, że nie przynosi ona nigdy czegoś, co
jest pewne i niezmienne. Zawsze tkwi w niej
jakiś sekret. Jest jak Sezam, w którym tkwią
ogromie skarby. Trzeba tylko znać tajemnicze
zaklęcie otwierające bramy Sezamu. To zaklęcie musi być znalezione przez każdego człowieka samodzielnie. Ale by coś znaleźć, trzeba
poszukiwać. Poszukiwaniem zaś będzie przestawanie z dziełem sztyki. I nagle okaże się,
że to zaklęcie, to zrozumienie zjawi się samo.
Tego zaklęcia nie usłyszycie z żadnych obcych
ust. To zaklęcie musicie znaleźć sami…
Trzeba się uczyć tego, co piękne!
Już od sierpnia zapraszamy ponownie dzieci
na warsztaty plastyczne do biblioteki. Zajęcia
odbywać się będą dwa razy w miesiącu /soboty/.
Polish Culture Centre & Library ABC
EduLibrary CLG
https://www.facebook.com/abcedulibrary/
https://abcedulibrary.ie/

Kącik malucha - zrób to sam
JADALNE FARBY
Potrzebne składniki:
– Jogurt naturalny/ np. grecki.
– Barwniki spożywcze w proszku lub żelu.
– Tym najmłodszym zamiast spożywczych
barwników można dodać naturalne barwniki:
burak w proszku, kurkumę, kakao,
sproszkowany zielony mix do koktajli
lub barwniki spożywcze naturalne
z roślin i kwiatów..
Wykonanie:
Wszystkie składniki dokładnie mieszamy
i rozpoczynamy zabawę!

ROZRYWKA

H O R O S K O P N A sierpie ń 2 0 2 0
Wodnik (20.01–18.02)



Jeśli masz teraz jakieś problemy albo znajdujesz się na życiowym rozdrożu, warto
byś spojrzał na swoje życie z odpowiedniej
perspektywy i przekonał się, że masz za co być wdzięczny losowi. Może trzeba zacząć udzielać się społecznie,
dzięki temu na pewno będziesz miał szansę na poznanie nowych, fascynujących osób.Wodniki w stałych
związkach powinny spędzić swój urlop z rodziną, która
na to liczy.

Ryby (19.02–20.03)



Chociaż są wakacje, to różne obowiązki i ważne
zadania będą co chwila spadać na wasze głowy. Awans się nie zapowiada ale zostaniecie
docenieni. Ryby, które szukają drugiej połówki znajdą
ją w bliskim sąsiedztwie. Los was zadziwi. Ryby w stałych związkach, powinny pomyśleć o zadośćuczynieniu
dla partnera. Wasze postępowanie wciąż rani. Czas
z tym skończyć.

Baran (21.03–20.04)



W sierpniu będziesz w dobrym humorze, odpuścisz konflikty i darujesz stare nieporozumienia. Szczególnie dobrze będzie Ci się wiodło w sprawach, które dotyczą podróży, miłości i pracy.
Samotne Barany będą w centrum zainteresowania płci
przeciwnej. Wykorzystaj ten czas na miłosne podboje,
baw się i odpoczywaj. Baranom w związkach miesiąc
sprzyja kończeniu sporów, zaczynaniu od nowa, wspólnym wyjazdom i ważnym wyznaniom.

Byk (20.04–22.05)



Zastanów się dwa razy zanim podejmiesz
ostateczną decyzję. Problemy cię nie ominą,
nie odkładaj jednak ich rozwiązania na później. Im szybciej się z nimi uporasz, tym lepiej. W miłości u samotnych Byków nadejdą wielkie zmiany.
Ktoś doceni wasze zaangażowanie i walkę o uczucie.
Nie zepsujcie tego. Byki w stałych związkach, zadbajcie o ognisko domowe. Wasza troska o partnera i jego
zdrowie przyniesie oczekiwane rezultaty.

Bliźnięta (23.05–21.06)

Lew (23.07–23.08)



W sierpniu znajdziesz się we właściwym miejscu, w odpowiednim czasie. Samotnym Bliźniętom gwiazdy obiecują dużo miłości. A jak już się
zakochasz, to na zabój. Bliźnięta w długotrwałych związkach czeka lekka huśtawka nastrojów. Na zmianę będziecie się ranić i przepraszać. Na szczęście konflikty czasem
działają oczyszczająco. Końcówka sierpnia przyniesie szansę na korzystne zmiany w pracy. Dostaniesz propozycję
dodatkowego zarobku albo zmiany stanowiska.

Rak (22.06–22.07)



W sierpniu będziecie narzekać na nawał
pracy. Powiedzcie otwarcie szefowi o tym,
że potrzebujecie krótki urlop. Samotne Raki,
nie przegapcie szansy na uczucie. Nie warto patrzeć na
różnicę wieku, miłość nie zna granic. Za sprawą planet
zapragniesz domowych zmian. Być może nabierzesz
chęci na generalne porządki albo remont mieszkania?
Bez skrupułów ganić będziesz tych, którzy się lenią albo
szukają wymówek. Jednak nie przesadzaj, są wakacje.



W pracy szef może cię zmusić do przejęcia obowiązków nieobecnych kolegów. Nie buntuj się
jednak, bo masz szansę zabłysnąć i poprawić
swoje notowania. Samotne Lwy jeżeli nie przestaną
być zbyt zafrasowane sobą, stracą okazję na miłość
życia. Lwy w stałych związkach powinny też czasem pomyśleć o potrzebach partnera. W sierpniu zaplanujcie
urlop z pełnym wachlarzem relaksu dla ciała i duszy.

Panna (24.08–22.09)



Panny w sierpniu zamiast rozmawiać będą wolały wysyłać sprzeczne sygnały. Nie tylko nie
zostaniecie zrozumiane, ale rozzłościcie pozostałych współpracowników. Samotne Panny powinny
przekształcić poszukiwania flirtu w poszukiwania miłości. Bycie modliszką Wam nie wychodzi. Te w stałych
związkach po fali gorących uczuć czekają burze i kłótnie. Zacznijcie szukać koła ratunkowego.

Waga (23.09–22.10)



Sierpień będzie dla Was odrodzeniem w miejscu pracy. Awans i uznanie przełożonego
wzbudzi ogromną zazdrość u kolegi ze stanowiska obok. Zgryźliwość i ironia nie pomoże znaleźć
partnera życiowego samotnym Wagom. Może warto
zacząć znajomość od komplementów ? Wagi w stałych
związkach będą musiały się napracować nad odbudową zaufania partnera. Kłamstwo ma krótkie nogi.

Skorpion (23.10–21.11)



Znowu macie zaległości w pracy. Wykorzystajcie
sierpień do pracy nad samym sobą i zainwestujcie w planer. Pomoże Wam się zorganizować.
Samotne Skorpiony nie szukajcie miłości na siłę. Wszystko
przyjdzie we właściwym czasie. Skorpiony w stałych związkach będą wodzone na pokuszenie. Tylko od Was zależy
czy zdradzicie partnera. Konsekwencje doskonale znacie.

Strzelec (22.11–21.12)


PRZYKŁAD IDZIE Z GÓRY

W tym miesiącu znowu zdenerwujecie szefa. Zanim coś powiecie, zastanówcie się trzy
razy czy ma to sens. Możecie stracić szansę
na podwyżkę. Samotne Strzelce muszą zacząć wychodzić z domu jeśli chcą poznać kogoś ciekawego. Miłość
sama nie zapuka do Waszych drzwi. W sierpniu Strzelce
w stałych związkach czeka wiele miłości. Czas spędzony tylko we dwoje wykorzystajcie maksymalnie.

Koziorożec (22.12–19.01)



Sierpień przyniesie wam stabilizację w finansach i sprawach związanych z pracą. Rozwiążecie wiele problemów i odetchniecie z ulgą.
Samotne Koziorożce odnajdą miłość, na którą czekały
od dawna i o jakiej marzyły. Te w stałych związkach
mogą liczyć na rozkwit uczucia, które nie wygasło, ale
było zaniedbane.

Uśmiechnij się :)

Apteka:
– Ma pani jakiś odpowiednik viagry dla kobiet?
– Ja nie, ale obok jest jubiler i z pewnością coś
pan u niego znajdzie.

Spotyka się dwóch kumpli:
– Ty, to prawda, że ta twoja Gośka, to cię zostawiła?
– Ano... Prawda...
– To nie mogłeś powiedzieć jej, że twój ojciec to
milioner, i że jest praktycznie jedną nogą w grobie?
– Powiedziałem... I teraz Gośka nie jest moją
dziewczyną... Tylko macochą...
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POLITYKA

…i po wyborach
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
Polskie Radio SA
chris.waterford@gmail.com

12

lipca Polacy wybrali nowego prezydenta. Chociaż tak
naprawdę nowy on nie będzie. Dotychczas pełniący
funkcję głowy państwa Andrzej Duda zdobył ponad 50 procent głosów
w drugiej turze wyborów i na początku sierpnia zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję.
Te wybory i ta kampania były bodajże najdziwniejszymi, najdłuższymi, ale chyba też najbardziej zajadłymi w dotychczasowej historii
wyborów prezydenckich w Polsce. Kampania
wyborcza ruszyła już w lutym i trwała niemal
pół roku, chociaż przez epidemię wyhamowała
nieco mniej więcej w połowie. Do drugiej tury
wszedł kandydat, który na samym początku
kampanii wcale nie kandydował. Data wyborów
była przekładana, a wiele decyzji dotyczących
samego głosowania było dla wyborców niezrozumiałych lub co najmniej zaskakujących.
Jednak co najważniejsze, wybory te w szczególny sposób uwydatniły (i zapewne jeszcze pogłębiły) ogromny podział polskiego społeczeństwa. Na Andrzeja Dudę zagłosowało niewiele
ponad połowa biorących udział w głosowaniu.
Na jego rywala niewiele mniej, ale w obu przypadkach były to w dużej mierze głosy oddane
„przeciw”. Nie tyle popierające program Dudy
czy Trzaskowskiego, ile oddane tylko po to,
by nie wygrał ten drugi. Czy urzędujący prezydent miał więcej zwartego elektoratu, czy jego
rywal - więcej zatwardziałych przeciwników,
trudno teraz ocenić. Jedno jest pewne - Polska
podzieliła się drastycznie i wyraźnie.
Nie chodzi tu już tylko o podział na wschód
i zachód, ale mapy wyborcze pokazują zdecydowane zwycięstwo Andrzeja Dudy w małych
miastach i na wsiach, oraz znaczącą przewagę
Rafała Trzaskowskiego w dużych miastach. Badania sondażowe pokazują też ogromny rozdźwięk między Polakami wykształconymi a tymi,
którzy swoją edukację zakończyli na szkołach
podstawowych i zawodowych. Podział przebiega też po linii bogaci-biedni czy starzy-młodzi.
W zasadzie gdzie by nie spojrzeć, w jakikolwiek
sposób nie przyłożyć socjologicznego mikroskopu, tam pojawia się ten podział.
Powiedzenie, że Polska jest podzielona jest
od dawna truizmem. Od pewnego czasu socjolodzy starają się uchwycić przyczyny tego podziału, który wraz z czasem zdaje się pogłębiać
i przypominać wojny plemienne, gdzie nie bierze się jeńców, a każdy o nieco tylko odmiennych poglądach ma przyczepianą łatkę największego wroga.
Nie mnie tutaj analizować głębokie przyczyny podziałów społecznych, bo ani nie mam ku
temu narzędzi czy umiejętności, ani nie będę
wchodził w buty lepszych ode mnie socjologów.
Natomiast jedną z przyczyn tego podziału są bez
wątpienia media. Te same media, które powinny
przedstawiać fakty i informować społeczeństwo
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pozwalając ludziom wyrobić sobie swoje własne
zdanie. Te same media, które w Polsce są elementem walki wyborczej i które chętnie się w tę
walkę włączają bez ogródek stając po stronie
jednego czy drugiego obozu politycznego.
Jeśli ktoś używa terminu „media niezależne”
odnośnie mediów w Polsce to albo jest ślepy na
rzeczywistość, albo mówi o jakichś niszowych
stacjach radiowych czy tytułach prasowych,
które są zbyt nieistotne, by włączyć je w plemienną wojnę polityczną. Wszystkie liczące
się media otwarcie stoją po jednej lub drugiej
stronie sporu politycznego i zgodnie z tym,
gdzie stoją prezentują Polakom swoją wizję rzeczywistości. Bo jeśli w jednej stacji telewizyjnej
prezentuje się jakieś wydarzenie jako największą aferę od niepamiętnych czasów, a w stacji
konkurencyjnej nie wspomina się o tym ani słowem, to jest to właśnie kreowanie rzeczywistości. Jeśli w jednej gazecie opisuje się na pierwszej stronie ze szczegółami jakieś wydarzenie, a
u konkurencji można znaleźć ledwie wzmiankę
gdzieś w środku, to nie ma to nic wspólnego
z dziennikarstwem. I to w obu przypadkach, bo
po jednej stronie to wydarzenie jest niepotrzebnie wyolbrzymiane i sprzedawane w tonie sensacji, a po drugiej - mamy do czynienia z próbą
zatuszowania i przemilczania sprawy.
Fakty pozostają niezmienne, ale sposób ich
podania oraz ich wybór zależą w dużej mierze

strona 22

od dziennikarza. A ten niestety już dawno nie
jest niezależny, bo podlega naciskom z każdej
strony i swój przekaz modeluje według wytycznych przełożonych albo, co gorsza, politycznych decydentów. Z niezależnym dziennikarstwem nie ma to już nic wspólnego, a widzom,
słuchaczom czy czytelnikom sprzedaje się nie
fakty, ale konkretną wizję rzeczywistości skrojoną według politycznych szablonów. Nie ma
już miejsca na dziennikarskie poszukiwanie
prawdy, nie ma miejsca na dociekanie, nie ma
miejsca na relacjonowanie faktów. Bo fakty, nawet jeśli się pojawią, okraszane są sosem z opinii i komentarzy, oczywiście zgodnie z jedynie
słuszną polityczną opcją.
A jeśli dodać do tego nieustanne oskarżenia
mediów z drugiej strony o sianie propagandy
i ciągłe zarzucanie im kłamstw, to tworzy się
zamknięty układ. A w środku tego układu znajduje się bezradny w zasadzie odbiorca bombardowany właśnie propagandą jednej lub drugiej
strony. Już nie ma możliwości wyrobienia sobie
własnego zdania, bo nie ma pełnego obrazu
rzeczywistości. Już nie jest obiektywny, bo dla
tak spolaryzowanych mediów świat jest czarno-biały i dzieli się według linii „my - oni”.
Owi „my” oczywiście są lepsi, a oni „oni” są
zagrożeniem i należy ich zwalczać wszelkimi
środkami. I co robi przeciętny zjadacz mediów?
Oczywiście powiela ten podział i według narzu-

conego schematu walczy z wyimaginowanym
wrogiem w postaci każdego, kto ma inne zdanie.
Nie ma już miejsca na dyskusję, nie ma
możliwości posiadania innych poglądów i rozmawiania o nich. Nie ma nawet chęci rozpoczynania takiej dyskusji, bo z góry wiadomo, że
ten po drugiej stronie to śmiertelny wróg, to
członek innego plemienia, to Hutu albo Tutsi,
to albo wieśniak i cham, albo tęczowy, wyuzdany buc. Nie ma już ludzi, są tylko zwalczające
się grupy stojące twardo po dwóch stronach
politycznej barykady.
Nie ma nic pomiędzy. Tak przynajmniej pokazują to media, którym oczywiście na rękę jest
tak ostry i głęboki podział. Nie od dziś wiadomo, że podzielonym społeczeństwem łatwiej
sterować. Mediom zatem, podobnie jak i politykom, będzie zależało, by te podziały podtrzymać. A twierdzenia o tym, że ten czy drugi
kandydat będzie teraz łączył a nie dzielił można
włożyć między medialne bajki potrzebne jedynie po to, by omamić jeszcze więcej obywateli.
Czy jest sposób na wyrwanie się z tego medialnego zaklętego kręgu? Dość prosty, a jednocześnie trudny. Włączyć myślenie krytyczne i przestać wierzyć politykom. Absolutnie
wszystkim. I zamiast ich słuchać, patrzeć na
to, co i jak robią - i jak to przedstawiają media
z każdej ze stron.
!

POZNAJ WYSPĘ

Port w Cobh
D
o roku 1922 nosiło nazwę Queenstown nadanej na cześć królowej
Wiktorii – jest to miasto i port
w hrabstwie Cork, leżące na południowy wschód od miasta Cork, około 20 minut jazdy samochodem. To przepiękne
miasteczko nad zatoką z wieloma kolorowymi
domami, przy których ulice wspinają się na
strome zbocze na szczycie którego znajduje się
Katedra św. Kolemana z 47 dzwonami.

Port w Cobh jest jednym z największych
naturalnych portów, gdzie co roku w sezonie
letnim przypływa do 50 ogromnych statków
pasażerskich. Cobh to nie tylko przepiękne miasto, to także miejsce skąd tysiące Irlandczyków
emigrowały za lepszym życiem podczas głodu,
oraz miejsce upamiętnienia takich katastrof
morskich jak zatopienie Lusitani, Syriusza czy
słynnego Titanica. Dla tego ostatniego był to

ostatni port gdzie się zatrzymał 11 kwietnia
1912 roku podczas swojego dziewiczego rejsu
tuż przed tragedią.
Miasto to naprawdę jest przesiąknięte morską historią.
Miejsca warte zobaczenia w Cobh:
Katedra św. Kolmana
To majestatyczna katedra w stylu neogotyckim
ze wspaniałymi witrażami i rzeźbami. Katedra
była budowana przez prawie 50 lat, aż do zakończenia jej budowy w 1915 roku.
Cobh Heritage Centre
Muzeum poświęcone milionom emigrantów
oraz tragediom morskim związanymi z tym
miejscem.
www.cobhheritage.com
John F. Kennedy Park
Jest centralnym punktem w mieście, to promenada przy nabrzeżu. Jest to ulubione miejsce

zarówno dla mieszkańców jak i turystów z widokiem na zatokę, znajdują się tam dwie stare
armaty sięgające połowy końca XIX wieku.
Titanic Experience
Znajduje się w samym sercu Cobh . Jest to budynek z początku XIX wieku z kasą biletową
i poczekalnią, miejsce to było punktem wyjścia
dla wielu tysięcy pasażerów White Star Line
i 123 pasażerów Titanica którzy tutaj wsiedli na
jego pokład.
www.titanicexperiencecobh.ie
Pomnik ofiar Lusitanii.
Został postawiony dla upamiętnienia tragedii
Lusitanii która została zatopiona w 1915 roku
przez niemiecki okręt podwodny.
Spike Island – jest to wyspa w okolicach
Cobh .
Prawdopodobnie początkowo w VII wieku
był to klasztor, a pierwsze fortyfikacje artyleryjskie na wyspie zostały zbudowane w 1779 roku.
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Następnie wybudowano tam twierdze w kształcie gwiazdy - Fort Mitchell, która dominuje na
wyspie. Był on używany zarówno do obrony jak
i jako więzienie, które działało do 2004 roku.
Czasami wyspa ta znana jest jako Irlandzkie
Alcatraz. W 2006 roku Spike Island zostało oddane w ręce Cork County Council który w roku
2009 ogłosił, iż przekształci to w atrakcję turystyczną, a od 2014 roku jest możliwe zwiedzanie, wycieczki można rezerwować na:
www.spikeislandferry.com
www.titanic.ie/tours
www.spikeadventure.com
Więcej informacji na temat Spike Island
uzyskacie na: www.spikeislandcork.ie
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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

