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Prawnik radzi

Obrońca z urzędu
w sprawach karnych
i cywilnych

Nowy,
wspaniały
postpandemiczny świat
s. 18

śli osoba postawiona w stan oskarżenia
w sprawie karnej nie posiada funduszy
na prawnika, to prawo przewiduje opcję
obrońcy/reprezentacji z urzędu.
str. 17

Przybornik

Przygotowanie do zmiany
stawki VAT
Standardowa stawka irlandzkiego podatku
VAT zostanie tymczasowo obniżona z 23% do
21% na okres 6 miesięcy od 1 września 2020 r.
do 28 lutego 2021 r.
str. 19

W OBIE STRONY
¬ W subiektywie Czerwińskiego
¬ Nowy, wspaniały
postpandemiczny świat
KRÓTKO
Wiadomości z Irlandii

¬

6

Drodzy Czytelnicy,
4
18

6,8,13,16

PRZEWROTKĄ
Niedawno temu w Europie

7

¬

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA
Propozycje stylizacji dla figury
„O” (owal), czyli wspaniałej
kobiety w pełni
10
¬ Pomysłowa mama...
zrób to sama
11
¬ Czytelniczki radzą
11
¬

12

Wakacje już za nami. Dla większości z nas, z powodu pandemii, były one inne niż w poprzednich
latach. Przed nami wrześniowe szaleństwo i początek nowego roku szkolnego. 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 z poważnymi skutkami społecznej izolacji, która w szkołach i na uczelniach nie skończy się wcale wraz z
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
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.
Miłego czytania.
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NAZWA
W
OBIE STRONY
DZIAŁU

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Trzydzieści stopni w cieniu, czyli partykuła television

T
T
T

Dzień dobry Państwu, albo dobry
wieczór. Dzisiejszy odcinek sagi posyłam
do Was z Polski, republic of. Melduję,
że pogoda apokaliptycznie piękna,
trzydzieści stopni na plusie. Brak
wiatru, tubylcy w normie. Wszyscy
totalnie skłóceni o politykę. Czyli
w ojczyźnie po staremu.
Wybrałem się w te strony,
wykorzystując tak zwany wałczer
od Rajanera, ponieważ legendarny
zwrot za bilety, o którym miałem
przyjemność rozpisywać się przez bodaj
trzy poprzednie numery „MIR”-a,
ostatecznie wydał mi się nierealny,
co też oznacza, że korporacja po raz
kolejny wygrała z człowiekiem.
Był to jednakowoż świetny pretekst, by
odwiedzić swój własny kraj, od którego
w miarę upływu czasu coraz bardziej
się oddalam, choć wcale tego nie chcę.
Mieszkam w Irlandii już tak długo,
a w Polsce bywam tak rzadko, że coraz
bardziej czuję się tutaj jak turysta, a sama

T

T
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Polska jest coraz bardziej egzotyczna.
Ciekawi mnie, czy Wy też macie podobne
skojarzenia. Wczoraj odkryłem, że
po rodzinnej Warszawie, w której się
urodziłem, wychowałem i spędziłem 33
lata życia, samochodem już raczej sobie
nie pojeżdżę, bo się natychmiast zgubię.
Minęło półtorej dekady, od kiedy mnie tu
nie ma i nie pamiętam, gdzie właściwie
znajdują się ulice, których nazwy wciąż
kołaczą mi się w głowie, a także dokąd
prowadzą. Nie wspominając już, że
do samochodu z kierownicą po lewej
stronie ostatni raz wsiadłem w roku
2014, więc pewnie skasowałbym kilka
przydrożnych słupków i kwietników,
by w końcu opanować prawidłowości
związane z prawostronnym ruchem
drogowym. Z przerażeniem odkrywam,
że samochody w Polsce mają kierownicę
po niewłaściwej stronie i jeżdżą po
niewłaściwej stronie ulicy, a to już
niedobry znak.
Akt maksymalnego obciachu
popełniłem na osiedlowym parkingu,
próbując przepuścić samochód, który
skręcał w lewo, by wyjechać na ulicę.
Zauważywszy go w ostatniej chwili,
stanąłem mniej więcej w połowie
prawego pasa dwupasmowej uliczki
i z uśmiechem na ustach zapraszającym
gestem zachęciłem go, by skręcał sobie
w lewo bez większego skrępowania.
Następnie facet za kółkiem zaczął
trąbić i bluzgać, ja zaś ratowałem się
ucieczką, bo ten ostatni wyglądał na
ultrakibola bez większego poczucia
humoru.
By poczuć się bardziej swojsko,
poszedłem to Tesco, gdzie przez
chwilę miałem wrażenie, że stoisko
z polskimi produktami jest tam
wyjątkowo rozległe. I nawet ceny
mają w złotówkach. No bo że w Tesco
pracują Polacy, to mnie akurat nie
zdziwiło.
Podjąłem też desperacką próbę
oglądania telewizji, z racji skrzywienia
zawodowego zahaczając o wszystkie
kanały, ale to okazało się tak
fascynujące, że po dwudziestu
minutach wyparowała mi czacha.
W zależności od stacji domyśliłem
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się, że mamy dwie Polski, a nawet
trzy. W jednej „my jesteśmy dobrzy,
a oni są źli”, w drugiej (dla odmiany)
„my jesteśmy dobrzy, a oni są źli”,
a w trzeciej, no cóż, w trzeciej jest
wieczna balanga disco-polo. Trwa
na kilku różnych kanałach, którym
proponowałbym zjednoczyć się
w jedną grupę pod kryptonimem
„Kurwamać Television”, dla uczczenia
najsłynniejszej polskiej partykuły
wzmacniającej, którą posługują się
regularnie osoby w tych programach
występujące. Chociaż należy im się
wielki laur uznania, choćby za to tylko,
że to jedyne stacje telewizyjne w kraju,
nietykające w żaden sposób polityki.
Aczkolwiek nie za bardzo chce mi się
popierać dyskofletów tylko dlatego, że
podobnie jak ja są apolityczni. Chociaż
to kolejny dowód na to, że podziały
między Polakami są niepokonane
i wieczne.
W ramach narodowej tradycji zjednoczyć
Polaków może tylko nieszczęście, toteż
wielkiej mocy zjednoczeniowej upatruję
w Zbovid-19, który w tych stronach
wcale nie słabnie, a wręcz ma się coraz
lepiej. Przedwczoraj, czyli w piątek 21
sierpnia, odnotowano tu rekordową
dzienną liczbę zachorowań – 903
przypadki w ciągu doby. Eksperci za
ten stan rzeczy obwiniają tendencje
weselno-balangowe, które nasiliły
się wraz z nadejściem lata. Może
Kurwamać Television w przerwach
między relacjami z plażowych imprezek
powinno nadawać jakieś komunikaty
albo filmy propagandowe, by oświecić
nieszczęsnych dyskofletów w dziedzinie
epidemiologii?
Co się zaś tyczy nadejścia lata, to
Irlandia w tych warunkach zapewne
wyschłaby na wiór, rozpuściła się
i wyparowała, wcześniej zjadłszy
wszystkie lody. Temperatura
w Warszawie stale trzyma się w rejonie
trzydziestki, nocami spadając do jakichś
dwudziestu pięciu, co na Wyspie
Skarbów już zostałoby okrzyknięte
przez media magicznym terminem
„heatwave”. Dla odmiany Polacy
przeginają w drugą stronę. Wczoraj
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media z przerażeniem ostrzegały przed
burzami. Na osiedlu wielkie poruszenie:
„o matko jedyna, BĘDZIE WIAŁO!”. Jakaś
instytucja, najwyraźniej specjalizująca
się w wiatrach, rozesłała nawet do
ludzi esemesy, ostrzegając przed
kataklizmem i zalecając ukrycie się
w mysiej dziurze.
Faktycznie, pod wieczór niebo zrobiło
się trochę bure, z nieba pod kątem
prostym spadł deszcz, a potem
powiał wiatr, który poruszał liśćmi na
drzewach, dotąd tkwiących nieruchomo
jak kamienne posągi. Ulice opustoszały.
Wszyscy zamarli z przerażenia, ale ja
nie bąknąłem ani słowa. Bo jeszcze
będzie, że się przechwalam, jaki to ze
mnie nieprzemakalny superczłowiek.
Na szczęście rano wszystko wróciło
do normy. Trzydzieści stopni w cieniu,
niebo koloru wewnętrznej strony
dżinsów. Tylko ulice dalej puste, a wraz
z nimi sklepy. Jak mi powiedziano, od
jakiegoś czasu obowiązuje tutaj zakaz
handlu w niedzielę. Na ursynowskich
skwerkach leżą pokotem nieziemskie
dziewuchy, których, jak mi się zdaje,
nie widywałem tu kiedyś w aż tak
wielkiej ilości.
- Gdzie one były, kiedy ja byłem
młody? – zapytałem swojego syna. Ten
zaś (wielokrotnie wspominany przez
mnie na łamach tej rubryki nieletni
superbohater południowego Dublina
i tak dalej) odparł z właściwą sobie
manierą, w której łączy pragmatyzm
i surrealizm:
- W planach – powiedział.
Następnie przeszliśmy do tematów
egzystencjalnych, czyli co
będziemy robili na dwutygodniowej
kwarantannie, kiedy już zjedziemy na
Wyspę Skarbów, oraz czy w ogóle nas
tam wypuszczą, biorąc pod uwagę
nasilenie działalności Zbovidu. Miałoby
to kilka stron złych, ale przynajmniej
jedną dobrą: pracowałbym z Polski
zdalnie za irlandzką pensję… No, ale
to już jest tradycyjnie temat na inną
gawędę.

Cordialmente,
Piotr Czerwiński

KRÓTKO

Irlandii grozi wzrost liczby zakażeń nie do opanowania
Irlandii grozi wkrótce wzrost liczby zakażeń koronawirusem do poziomu, z którym nie będzie
mogła sobie poradzić – ostrzegł prof. Philip Nolan, szef zespołu modeli epidemicznych w rządowej radzie ds. kryzysowych sytuacji zdrowotnych (NPHET).
Nolan powiedział, że następuje „powolny,
ale bardzo szczególny wzrost” poziomu zachorowań na COVID-19, bo koronawirus rozprzestrzenia się z miejsc pracy do gospodarstw domowych i dalej na całą społeczność. Wskazał,
że chociaż tempo wzrostu jest wolniejsze niż
w poprzednim krytycznym momencie, który
miał miejsce pod koniec lutego i na początku
marca, to nadal jest zbyt szybkie i konieczne
jest teraz ograniczenie kontaktów społecznych
w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się
wirusa. Nolan ocenił, że doszło do wzrostu zakażeń wskutek tego, że ludzie popadli w samo-

zadowolenie i zaczęli znów zapominać o myciu
rąk i zachowywaniu dystansu.
Irlandia miała przez kilka tygodni jeden
z najniższych w Europie wskaźników nowych
zakażeń koronawirusem, ale w ciągu ostatnich
tygodni zaczął on z powrotem szybko rosnąć.
Irlandzki rząd w związku z rosnącą liczbą zakażeń przywrócił niektóre zniesione już wcześniej restrykcje. Zmniejszono maksymalną
wielkość zgromadzeń: na otwartym powietrzu
z 200 osób do 15, zaś w zamkniętych pomieszczeniach z 50 do 6, choć wyłączone są z tego
sklepy, restauracje, obrzędy religijne i śluby.
Zalecono unikanie transportu publicznego, zaś
pracodawcy powinni umożliwić pracę zdalną,
tam gdzie to możliwe. Osobom powyżej 70.
roku życia zalecono ograniczenie kontaktów do
możliwie wąskiego grona osób.

Ryanair likwiduje część połączeń na trasie z Polską
Ryanair w związku z mniejszym niż oczekiwano zainteresowaniem i częściowym powrotem
restrykcji związanych z koronawirusem postanowił zredukować liczbę lotów. Zmiany dotkną
także polskich lotnisk – w sumie zniknie ponad
30 tras, niektóre nawet na 3 miesiące. Z Modlina nie polecimy na razie do Sztokholmu-Skavsta, zmniejszona będzie liczba lotów do
Rzymu, Hiszpanii (a dokładniej do Barcelony,
Sewilli i Walencji) oraz Shannon w Irlandii. Lotniska w Rzeszowie i Pyrzowicach (Katowice Airport) pożegnają część połączeń z i do Dublina.
Z kolei z Gdańska nie polecimy do włoskiej Pizy,
a loty do Cork będą odbywać się tylko raz w tygodniu. Port lotniczy w Poznaniu straci na jakiś

czas połączenie z Cork i z Barceloną (Giorna)
oraz będzie realizował mniej lotów do Alicante.
Spore zmiany czekają także lotnisko we Wrocławiu – znikną loty do Barcelony i Cork, a tych
do Madrytu, Malagi, Palmy, Shannon i Dublina
będzie mniej. Z dużą redukcją liczby połączeń
musi się pogodzić także Kraków – znikną loty do
francuskiego Lourdes i irlandzkiego Shannon,
a tych do Brukseli (Charleroi), Madrytu, Walencji, Lizbony, Rzymu i Dublina będzie mniej.
Warto dodać, że część zawieszonych połączeń ma wrócić w połowie lub pod koniec
października, ale z pewnością wszystko zależy
od tego, jak wtedy będzie wyglądała sytuacja
epidemiczna w Europie.

Ryanair zmniejsza liczbę połączeń
we wrześniu i październiku
Linie lotnicze Ryanair poinformowały, że
zmniejszą we wrześniu i październiku liczbę połączeń o 20 proc. w związku z przywracaniem
restrykcji w podróżowaniu do kolejnych państw
i będącym efektem tego spadkiem rezerwacji.
„Wprowadzane w ciągu ostatnich dwóch
tygodni przez wiele krajów UE ograniczenia dotyczące podróży negatywnie wpłynęły na przyszłe rezerwacje, zwłaszcza podróży służbowych
we wrześniu i październiku, i sensowne jest
zmniejszenie częstotliwości (lotów), tak aby
dostosować nasze możliwości do popytu w ciągu najbliższych dwóch miesięcy” – oświadczył
rzecznik irlandzkiego przewoźnika.
Cięcia w siatce połączeń będą polegały przede wszystkim na zmniejszaniu liczby
lotów, a nie na kasowaniu poszczególnych
tras. Zapowiedziano też, że ograniczane będą
przede wszystkim połączenia do tych krajów,

które w związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń koronawirusem zostały objęte restrykcjami przez rządy Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Ryanair dodał jednak, że zmniejszona zostanie
także liczba połączeń z i do Irlandii. W ciągu
ostatnich tygodni brytyjski rząd przywrócił
obowiązek kwarantanny dla wszystkich osób
przyjeżdżających m.in. z Hiszpanii, Luksemburga, Belgii, Francji, Holandii i Malty, a media spekulują, że w następnej kolejności objęci
zostaną nim też podróżni z Chorwacji, Grecji
i Turcji. Irlandzki rząd jest jeszcze bardziej restrykcyjny, bo na jego liście miejsc, do których
można bezpiecznie podróżować, zostało już
tylko 10 państw i terytoriów. Po wznowieniu
w lipcu połączeń, zawieszonych z powodu
pandemii, w sierpniu liczba lotów wykonywanych przez irlandzkie linie wróciła do 60 proc.
normalnego poziomu.

Za brak maseczek nawet więzienie
W Irlandii brak maseczki w związku z obowiązkiem jej noszenia podczas pandemii koronawirusa może oznaczać nawet więzienie. W Polsce
to 500 zł grzywny, bądź nawet 30 tys. zł kary
administracyjnej od sanepidu. W większości
krajów na świecie obowiązują nakazy noszenia
maseczek. Mogą obowiązywać na terenie całego kraju (jak w większości krajów Europy) albo
w niektórych częściach, w zależności od sytuacji
epidemiologicznej lub decyzji władz lokalnych
(np. Stany Zjednoczone, Rosja, Kanada, Australia). Wszędzie za nieprzestrzeganie przepisów
o zasłanianiu ust i nosa grożą kary finansowe,
a w niektórych jurysdykcjach nawet kary pozbawienia wolności. Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) prześledzili, gdzie i jakie kary grożą za pandemiczną niesubordynację.
W Irlandii za brak maseczki, zwłaszcza w środkach transportu miejskiego, należy się kara 2,5
tys. euro. W wyjątkowych przypadkach nawet
kara więzienia do 6 miesięcy. W Wielkiej Brytanii
do niedawna mandat za brak maseczki wynosił
100 funtów(50 funtów, jeśli wpłaty dokonano
w ciągu 14 dni). Najwidoczniej kara ta nie była
wystarczająco odstraszająca, gdyż 14 sierpnia Boris Johnson ogłosił nowe przepisy, które zakładają
dwukrotny wzrost kary za każde kolejne wykroczenie aż do maksymalnej wysokości 3200 funtów.
W Stanach Zjednoczonych już w 34 stanach
funkcjonuje jakaś forma obowiązkowego no-

mir | wrzesień 2020

szenia maseczek. Wysokość kary za naruszenie
tego obowiązku zależy od stanu i hrabstwa,
jednak zazwyczaj waha się od 100 do 300 dolarów.
We Francji grozi mandat w wysokości 135
euro, w Hiszpanii jest to ok. 100 euro, a w Portugalii między 120 a 350 euro.
We Włoszech kary mają charakter regionalny. I tak w rejonie Mediolanu za nienoszenie
maseczki grozi do 400 euro kary, a np. w Kampanii już do 1000 euro.
Ze zróżnicowaniem kar w zależności od
regionu (miasta) spotkamy się także m.in.
w Niemczech. W Berlinie wysokość mandatu
za niedostosowanie się do przepisów to 50 i nawet 500 euro dla „recydywistów”, w Nadrenii
Północnej-Westfalii jest to 150 euro.
Zdaniem analityków PIE jako osobną grupę
krajów wymienić można niektóre kraje azjatyckie (Chiny, Japonia), w których formalnego obowiązku noszenia maseczek może nie być, ale ze
względu na normy kulturowe zakrywanie ust
i nosa jest powszechne.
Jedynie kilka krajów na świecie do tej pory
nie wprowadziło (przynajmniej lokalnie) żadnych przepisów nakazujących noszenie maseczek i w których takie zachowanie nie jest powszechne. W Europie są to Norwegia, Szwecja,
Finlandia i Białoruś – podsumowują specjaliści
Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
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LOT zaczyna latać na trasie Dublin–Warszawa
Dublin dołącza do nowych kierunków w stopniowo rozwijanej, regularnej siatce połączeń
LOT-u. Nowe połączenie Warszawa–Dublin ma
też duży potencjał biznesowy. W tzw. europejskiej Dolinie Krzemowej swoje biura mają znane firmy technologiczne, takie jak Google, Apple, Facebook, Microsoft, eBay i Paypal, a także
m.in. koncerny farmaceutyczne.

Rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie do
Dublina komfortowymi Boeingami 737-800 NG
LOT-u są realizowane od 23 sierpnia 4 razy w tygodniu zgodnie z następującym rozkładem:
LO 299 WAW-DUB 14:35–16:35 – poniedziałek, środa, piątek i niedziela,
LO 300 DUB-WAW 17:50–21:50 – poniedziałek, środa, piątek i niedziela.

PRZEWROTKĄ

MACIEJ WEBER

M

usi to na Rusi, zwłaszcza na
Białorusi. U nas – jak kto chce.
To, co w dalekiej już fazie XXI
w. dzieje się blisko środka nowoczesnej Europy, przyprawia
o ból głowy i całego ciała. Sfałszowane wybory, wojsko, więzienie, beznadzieja

Fine Gael, Partia Pracy, Sinn Féin, Fianna Fáil –
te nazwy Irlandczycy znają od dziesięcioleci
i tylko patrzą, jak ugrupowania się tasują, jak
zawierają koalicje, jak jedni czy drudzy wygrywają wybory. W Polsce, zanim minęły czasy
słusznie minione, mieliśmy Polską Zjednoczoną
Partię Robotniczą i nawet jak większość nieoficjalnie była przeciwko, to oficjalnie i tak zwyciężała przewodnia siła narodu. W wyborach
zbierała jakieś 95 proc. głosów, a że nie 100
proc., to głównie dlatego, aby pokazać światu,
że Polskę także stać na pluralizm. I że u nas nie
szaleje wojujący komunizm, a mamy socjalizm
z ludzką twarzą. Kiedy już zmieniliśmy ustrój
na taki, jaki mamy w prawie całej Europie dzi-

Niedawno temu
w Europie
siaj, to – niemal jak w Ameryce, gdzie walczą
republikanie z demokratami – scenę zdominowały dwa ugrupowania i zawsze wiadomo, że
wygrają jedni lub drudzy. Wprawdzie nigdy na
tyle silni, by całkiem samodzielnie rządzić, ale
ogólnie wiadomo, że jak nie Platforma Obywatelska z lekkim wsparciem Polskiego Stronnictwa Ludowego, to Prawo i Sprawiedliwość z pomniejszymi partnerami. W Irlandii z kolei scena
jest tak rozdrobniona, że przez wiele miesięcy
nie dało się nawet stworzyć koalicji większości, w związku z czym uformować rządu i Leo
Varadkar, który właściwie nie powinien pełnić
urzędu, zachował stanowisko na zasadzie tymczasowości. W końcu ustalono, że teraz będzie
zastąpiony przez Micheála Martina, a później
znowu Varadkar powróci na stanowisko. Sprawia to wrażenie chaosu, i to mocno niekontrolowanego, ale z drugiej strony imponuje ten
bardzo demokratyczny w końcu nieporządek.
Tutaj szanuje się wolę wyborców. Wszystkich,
bez wyjątku. Jak spojrzy się w kierunku Białorusi, Rosji, Kuby czy Korei Północnej, to należy
się zdziwić, że wszyscy żyjemy w tych samych

czasach. Bardzo ciekawych, lecz przecież dziwnych. Wręcz niebywale.
Co innego różniące się kulturowo, bardzo
odległe kraje jak Kuba, gdzie Fidel Castro zamęczał poddanych kilkugodzinnymi przemówieniami, czy Korea Północna, gdzie wpatrzona
jak w obrazek publiczność wielbi każdy odcisk
na piasku „ukochanego przywódcy” i jego
potomków. Co jakiś czas dochodzą do nas odpryski wiadomości o niebywałym ucisku, dziwactwach wodzów i wynaturzeniach. Tak jak
niedawna wiadomość, kiedy poinformowano,
że nie można w prywatnych domach trzymać
czworonogów i specjalne służby zabierały psy,
bo mieć psa to imperialistyczny przeżytek. Ale
wszystko, co tam się dzieje, to dla nas całkowita egzotyka. Natomiast Białoruś – zwłaszcza
dla Polski – to sąsiad, odległy o rzut kamieniem. Właśnie o rzut, bo kamienie i inne przedmioty nieraz fruwały tam w kierunku niezwykle
brutalnie działającej milicji. Tak, milicji nie policji, bo tam reliktów starych czasów zostało sporo. Choćby taka milicja właśnie – po metodach
działania – nieprzesadnie obywatelska. Do
pałowania przyzwyczajona jak kiedyś polskie
ZOMO – przede wszystkim oddziały OMON, wymyślone przez Rosjan, ale w byłych republikach
sowieckich mające swoje regularne odmiany.
Takie odmiany ma także „Komsomolskaja
Prawda”, największa niezależna gazeta wydawana na ziemiach postsowieckich. Słowo
„niezależna” nie jest jednak na ziemiach białoruskich mile widziane. To znaczy od 26 lat,
kiedy rządzi tam Aleksandr Łukaszenka. Kiedy
gazeta opisała w sposób rzetelny to, co działo
się na białoruskich ulicach (bez przesadnego
piętnowania władz, po prostu pokazując to,
co się stało), nagle okazało się, że popsuła się
maszyna drukarska i nie ukazało się kolejne wydanie dziennika. Gazety reżimowe ukazały się
bez żadnego kłopotu. Następnego wieczora sytuacja się powtórzyła i „KP” nie wyszła znowu.
Dziennikarze w internetowym wydaniu wyrażali obawy, czy gazeta w ogóle będzie funkcjonować, czy nie zostanie zamknięta.
Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli weźmie
się pod uwagę, że według nieoficjalnych wyliczeń i obserwacji na Swiatłanę Cichanouską,
główną konkurentkę urzędującego prezydenta, w wyborach głosowało co najmniej 70
proc. pokątnie ankietowanych. Tymczasem,
według oficjalnych pomiarów, Łukaszenka wygrał stosunkiem procentowym głosów 80 do
20. Jak nie wysnuć wniosku, że wybory zostały
sfałszowane?
W normalnych krajach takich szwindli już
się nie robi, ale Łukaszenka od lat cieszy się
wsparciem Rosji i Władimira Putina, więc robi,
co chce i po tych wszystkich wiecach, puczach
i innych demonstracjach krzyczał do kamer, że
obojętnie co by się nie zdarzyło, on władzy nie
odda. I jak trzeba to użyje broni. A takie kraje jak
Polska działają na szkodę Białorusi, bo są pod
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ewidentnym wpływem Amerykanów. Uczestników demonstracji zaś pałowano i wsadzano
do aresztów. Bynajmniej nie na 48 godzin, jak
zdarza się nawet w krajach cywilizowanych.
Fotoreporter londyńskiego „The Times” opisywał, że spędził w takim zatłoczonym areszcie,
w fatalnych warunkach, jakieś 85 godzin. Inny
reporter – lokalny – pokazywał zdjęcia ze złamanymi przedramionami. To się w głowie nie
mieści.
Ale co tu się dziwić. Możemy przytoczyć takie zdarzenie, które pokazuje mentalność tamtejszej władzy. Rządowa agencja prasowa tak
zmontowała filmik w swoim serwisie, opisujący
zamieszki w Mińsku, że wplotła zdjęcia z palonych domów i nocnych niepokojów z ubiegłorocznych zamieszek w Barcelonie. Tylko po to,
by w niekorzystnym świetle przedstawić protestujących i podnieść temperaturę zdarzeń. Do
zakutych łbów nie dociera, że w dobie internetu, gdy ludzie bywają śledzeni satelitarnie, taki
chamski szwindel nie przejdzie. No i natychmiast na profilu na Twitterze pod zastanawiającym tytułem „Herbata z wrzątkiem” ujawniono
tę nieścisłość. A rzecz rozpowszechniła się przez
aplikację Telegram, od dawna ujawniającą
wszelkie niedociągnięcia i zwykłe nieuczciwości
dokonywane przez władze.
W tym wszystkim Białorusini zachowują
humor, niestety tak zwany wisielczy. Na ulicy
milicjanci dopadają faceta, tłuką go ile wlezie
i pytają przy tym: – Na kogo głosowałeś? – Na
Łukaszenkę – pojękuje facet. – Nie kłam. Nikt
nie głosował na Łukaszenkę – odpowiadają
przedstawiciele władzy i tłuką dalej. Możemy
sobie narzekać, że u nas czasem źle się dzieje.
Pomyślmy sobie jednak wtedy, że inni mają go!
rzej. I humor zaraz nam się poprawi.
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NAZWA DZIAŁU
KRÓTKO

Wielka Brytania chce umowy z Unią,
ale nie za wszelką cenę
Wielka Brytania jest zdeterminowana, by zawrzeć porozumienie w prowadzonych negocjacjach z Unią Europejską, ale nie będzie dążyć
do tego za wszelką cenę – powiedział brytyjski
premier Boris Johnson swojemu irlandzkiemu
odpowiednikowi Micheálowi Martinowi.
Obaj politycy rozmawiali na zamku Hillsborough w Irlandii Północnej. Było to ich
pierwsze osobiste spotkanie od czasu, gdy pod
koniec czerwca Martin przejął funkcję szefa
rządu Irlandii. Jak poinformowano, rozmawiali oni o negocjacjach w sprawie przyszłych
relacji między Wielką Brytanią a UE, walce
z koronawirusem i gospodarczych skutkach
pandemii, a także o współpracy dwustronnej,
w tym szczególności w odniesieniu do Irlandii
Północnej. „(Johnson) powtórzył, że Wielka
Brytania jest zdeterminowana, by zawrzeć
umowę. Podkreślił on, że Wielka Brytania
poza Unią Europejską będzie nadal szczycić się
wysokimi standardami w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i prawa pracy.
Podkreślił jednak, że Wielka Brytania nie jest
skłonna podejmować zobowiązań w zakresie
równych warunków działania, wykraczających
poza to, co zwykle znajduje się w umowie
o wolnym handlu, takiej jak umowa UE z Kanadą” – napisano w komunikacie brytyjskiego
rządu.
To, co jest określane mianem równych warunków działania, jest jednym z głównych
punktów spornych w negocjacjach, bo Bruksela – obawiając się, że Londyn zacznie stosować
„dumping regulacyjny” – domaga się od niego
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dostosowania się do swoich regulacji. Myślę,
że istnieje pole porozumienia, jeśli taka wola
jest po obu stronach, a wydaje mi się, że tak
jest. Mój własny instynkt mówi mi, że istnieje
wspólne zrozumienie, iż nie potrzebujemy kolejnego szoku dla gospodarki, którym byłoby
nieoptymalne porozumienie handlowe, obok
ogromnego szoku z powodu COVID – powiedział
Martin.
Wcześniej brytyjski premier, dla którego
była to pierwsza wizyta w Irlandii Północnej od
czasu przywrócenia w styczniu, po trzyletnim
kryzysie politycznym, autonomicznych władz
tej prowincji, z pierwszą minister Arlene Foster i zastępczynią pierwszej minister Michelle
O’Neill. Przekonywał je, że z upływem okresu
przejściowego po brexicie nie powstanie granica celna pomiędzy Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa, czego
obawiają się północnoirlandzcy przedsiębiorcy.
Wspólnie zapewnimy, że Irlandia Północna jest
gotowa w pełni wykorzystać wiele możliwości,
które przed nami stoją i że żadna część Irlandii
Północnej nie pozostanie w tyle – mówił Johnson. Brytyjski premier podczas wizyty w Belfaście, tak jak kilka dni wcześniej w Szkocji, mówił też o tym, że Zjednoczone Królestwo jest
„najbardziej udanym partnerstwem politycznym na świecie”, zaś cztery tworzące je narody
mają znacznie większą siłę, gdy są razem, niż
gdyby były osobno. Zapowiedział również przyszłoroczne obchody stulecia powstania Irlandii
Północnej, która utworzona została w maju
1921 r. w wyniku podziału Irlandii.

Płaca minimalna w Polsce znacznie gorsza niż w Irlandii
Pod względem wynagrodzenia minimalnego
Polska jest europejskim średniakiem. Natomiast Irlandia plasuje się w czołówce.
2142 euro – tyle wynosi pensja minimalna
w Luksemburgu. To najwyższe wynagrodzenie
podstawowe wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Nieco w tyle jest Wielka Brytania
(traktowana jeszcze jako członek Unii Europejskiej). Tu w przeliczeniu w 2020 r. pensja minimalna wynosi 1760 euro. Podium zamyka Irlandia, w której – znów w przeliczeniu – pensja
minimalna z 2020 r. wynosi 1707 euro.
Na 22 europejskie kraje, które mają pensję
minimalną (a nie wszystkie ją mają) Polska
zajmuje 13. pozycję. Debata na temat przyszłorocznej pensji minimalnej właśnie się toczy. Rząd Zjednoczonej Prawicy proponuje 2,8
tys. zł brutto, czyli nieco ponad 2 tys. zł na
rękę. Póki co obowiązuje stawka 2,6 tys. zł na
2020 r. – w przeliczeniu to 611 euro.

Od października ulga turystyczna Stay and Spend
Irlandzki rząd wprowadził ulgę podatkową Stay
and Spend zachęcającą do spędzania wakacji
i czasu wolnego lokalnie. Dzięki niej można ubiegać się o zwrot 125 euro na osobę. Ulgę można
uzyskać, przedstawiając rachunki za zakwaterowanie i jedzenie w irlandzkich restauracjach.
Rachunki nie obejmują alkoholu, a to
w większości bilansów ważna pozycja. Jednak
ulga, jak każda, i tak się przyda. Będzie obowiązywać od roku podatkowego 2020. Dotyczy to
wydatków poniesionych od 1 października 2020

r. do 30 kwietnia 2021 r. Indywidualni podatnicy mogą ubiegać się o ulgę, jeśli wydadzą co
najmniej 25 euro na kwalifikujące się usługi
u kwalifikującego się dostawcy. Warunkiem
odzyskania pieniędzy będzie przedstawienie
potwierdzenia wydatków wraz z wnioskiem.
Maksymalna ulga podatkowa dostępna dla
osoby fizycznej wynosi 125 euro. W przypadku
wspólnie rozliczającej się pary maksymalna
kwota wyniesie 250 euro przy wydaniu minimum 1250 euro.

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA

Propozycje stylizacji dla figury „O”
(owal), czyli wspaniałej kobiety w pełni
PROJEKTANT & STYLISTA
JOANNA RADKO

O

statnio spędzamy więcej czasu
w domach, ale to nie znaczy, że nie
możemy pięknie wyglądać, popijając kawę na tarasie, czytając książkę czy też spędzając czas z rodziną
na rozmowach o przyszłości. Sama niejednokrotnie zachwyciłam męża, zakładając jedną
z najlepszych kreacji do kolacji czy też piękny
kaszmirowy sweter na zwykły spacer. Nie zapominajmy, że kreowanie naszego wizerunku dla
najbliższych, z którymi dzielimy wspólną przestrzeń, jest równie ważne. Dbajmy o siebie na
co dzień i nie czekajmy na specjalne okazje –
każdy dzień jest darem i najlepszym czasem do
świętowania. Zasiadając do pisania lub tworzenia ilustracji w chłodniejsze dni, uwielbiam
wtulać się w wygodne, oversize’owe, wełniane
swetry, natomiast upalnym latem uwielbiam
czuć delikatny jedwab na skórze. Z pewnością
zadbany codzienny strój korzystnie wpływa na
nasze samopoczucie, wyobraźnię i wzbudza
uśmiech bliskich. Naprawdę do szczęścia tak
niewiele czasem potrzeba.
Wrześniową inspiracją wydania „MIR” jest
Patrycja, jedna z moich klientek, która nieustannie imponuje mi swoją pewnością siebie
i niezwykłym zamiłowaniem do mody. „Chcę
się poczuć wyjątkowo, więc wybierz mi coś, co
zachwyci me ciało i duszę” – takie wyzwanie
dostałam ostatnio od Patrycji, która stwierdziła, że ma dosyć narzekania na brak okazji na
wyjście i pragnie wyglądać pięknie dla samej
siebie. Wspaniała postawa życiowa.
Patrycja jest dumna ze swojej krągłej figury, zgrabnych nóg, pięknych kształtnych piersi,
szerokich bioder i nieco wystającego brzuszka.
Nie przeszkadza jej rozmiar 16, wręcz przeciwnie – uwielbia podkreślać swoje kształty i charyzmatyczną osobowość. Z promiennym uśmiechem za każdym razem powtarza, że jak sama
nie ma pomysłu na siebie, to ja jestem od tego,
by mogła znowu pięknie wyglądać. I jak najbardziej zgadzam się z Patrycją, i dla podtrzymania
żartu podkreślam, że zawsze jestem gotowa
z nadzieją, że jej karta kredytowa też sprosta
wyzwaniu. Komponowanie stylizacji dla Patrycji to sama przyjemność – tańczy i prawi sobie
komplementy przed lustrem. Wspaniały przykład pięknej, niezależnej i zadowolonej z życia
kobiety. Śmiało dzieli się swoim optymizmem
i wyjątkowym poczuciem humoru.
Budując garderobę dla figury plus size, zawsze zaczynam od bielizny, stawiając na solidne ramiączka podtrzymujące biust, dobrze
wymierzoną szerokość skrzydełek obwodu wraz
z odpowiednią liczbą haftek w zapięciu dla
dodatkowego komfortu. Zapewniam, że odpowiednio dopasowany biustonosz poprawi Ci samopoczucie i wygląd całej sylwetki. Serdecznie
polecam serwis brafitting dostępny w centrum
handlowym Arnotts w Dublinie z piękną kolekcją biustonoszy firm: Fantasie, Chantelle, Wacoal i wielu innych.
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Dobrą inwestycją dla krąglejszych kobiet są
również majtki z wysokim stanem – to wspaniała baza przy szerszym, nieco wystającym
obwodzie pasa. Patrycja szczególnie uwielbia
solidnie wykonaną bieliznę korygującą marki
Spanx, Wolford i Wacoal – również dostępną
w centrum handlowym Arnotts.
Kolejnym, zasadniczym elementem dobrze
skomponowanej garderoby są właściwie dobrane dodatki, ponieważ to one decydują o stylu.
Inwestując w torebkę, skup się na odpowiedniej wielkości – te malutkie mogą optycznie
powiększyć sylwetkę, za duże niepotrzebnie ją
przytłoczyć. Średnia wielkość w stylowym wydaniu to najlepsze rozwiązanie. Wybieraj również wygodne buty, markowe okulary, imponującą artystyczną biżuterię i piękne, jedwabne
apaszki. Zawsze stawiaj na „quality over quantity”.
Posiadasz uroczą kobiecą sylwetkę, więc
z dumą podkreślaj dekolt, szczupłe nadgarstki
i zgrabne łydki. W jednym z zestawów dla Patrycji zastosowałam technikę stylizacyjnego domknięcia, koncentrując uwagę na jej zgrabnych
nogach i pięknych dłoniach. Moją propozycją
była letnia sukienka w morskiej, pastelowej
zieleni, kończąca się tuż nad kolanem, z rękawem o długości 3/4 i delikatnym drapowaniem
w linii talii.
Na figurze typu owal najlepiej sprawdzą się
sukienki o empirowym kroju, odcinane pod
biustem, z drapowaniem lub wiązaniem, które
optycznie zarysowują linię talii i wysmuklają
sylwetkę. Polecam również sukienki z kopertowym dekoltem w kształcie litery V, który bardzo
pięknie podkreśla linię biustu.
Patrycja również uwielbia zwiewne tuniki
boho z asymetryczną linią brzegu w połączeniu
z wąskimi spodniami o długości 7/8, które podkreślają jej smukłe kostki. Do stylizacji w koralowym kolorze wybrałyśmy obcasy w delikatnym
beżowym odcieniu na solidniejszym słupku
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i stylową torebkę w kremowym kolorze ze złotymi zdobieniami.
Kolejny outfit stworzyliśmy, stosując technikę balansu, prezentując luźniejszą bluzkę
z dopasowanymi spodniami i klasycznym taliowanym żakietem. Ten sposób sprytnie niweluje
dysproporcje między zgrabnymi nogami a krągłościami w okolicy brzucha.
Jednym z najważniejszych dla Ciebie zadań,
jest trzymanie linii konstrukcyjnej odzieży pod
stałą kontrolą. Warto zainwestować w dobrego krawca, który wszystko ładnie dopasuje
w linii ramion i wykreuje piękną linię talii,
zwęzi i skróci za długie rękawy, za długie nogawki, doły w sukienkach czy spódnicach. Profesjonalny krawiec wprowadzi odpowiednie
proporcje poprzez dopasowanie odzieży, tworząc piękną kompozycyjną ramę dla krągłej
sylwetki.
Proszę, nie zapominaj, że to Twój uśmiech
i pewność siebie są gwarancją dobrego wyglądu. Pamiętaj – jesteś piękna, kiedy jesteś sobą!
Zapraszam Cię na Instagrama (j_a design)
i 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 nowa historia, proces
wspólnego kreatywnego zamysłu. Wierzymy,
że każda kobieta jest piękna i powinna czuć się
kochana, podziwiana, a przede wszystkim zadowolona ze swojego wizerunku.

rzoną markę Coco Chanel, Prada, Louis Vuitton,
Dior, Fendi czy Gucci. Jeśli jednak wygórowane
ceny nie zachęcają Cię do zakupu luksusowych
torebek, zadbaj o wysoką jakość wykonania
i ciekawy, zwracający uwagę projekt Zainwestuj w imponującą kolekcję okularów przeciwsłonecznych. Akcesoria są bardzo ważnym
elementem stylizacji Klipsy i spinki do włosów Podłużne kolczyki Długie naszyjniki
wysmuklające sylwetkę Stosuj wydłużające
sylwetkę lekkie szale i apaszki. Layering jest
jedną z najkorzystniejszych technik stylizacyjnych dla Ciebie. Pionowe linie energicznym ruchem prowadzą wzrok z góry na dół wydłużając
powierzchnię, na której są umieszczone.

Cechy charakterystyczne:
Duży kształtny biust
Szerokie biodraWydatny brzuch Krągłe uda Zgrabne
nogi Stosunek proporcji względem biustu–
talii–bioder wynosi 4–4–3.

•
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Akcesoria:

• •

•

Zawsze postaw na torebkę, która będzie
•stylowym
dodatkiem. Pozwól sobie na wyma-

•

••
•

•

Dekolty i rękawy:
Odsłaniaj swój piękny dekolt, rozpinając
koszule i bluzki z guzikami pod szyję Stosuj
asymetryczne dekolty, które zmysłowo odsłaniają ramię Zakładaj dekolty w kształcie litery V oraz głębokie dekolty w kształcie litery U
Dbaj o idealnie pasowaną linię ramion Polecam stylizowaną długość rękawa 3/4 poprzez
stylizacyjne podwinięcie lub profesjonalne
skrócenie u krawca.

•

•

•

•

•

Bluzki i swetry:
Zakładaj luźne bluzki z dobrze układającego się materiału Kopertowe bluzki idealnie
układające się na biuście Koszule wykonane
z wysokogatunkowej tkaniny – nieprześwitującej Długie kardigany z prostą linią brzeguOversize’owe swetry z głębokim dekoltem
i delikatnym splotem Tuniki w stylu boho
wiązane w talii z asymetryczną linią dołu.

•
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Sukienki i spódnice:
Stosuj głębokie dekolty i ładnie dopasowane
w ramionach modele sukienek Proste kreacje
o linii A Klasyczne sukienki kopertowe Sukienki z drapowaniem w talii Dzianinowe

•

•
•

•

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA

sukienki o oversize’owym kroju w kształcie jajka – dopasowane na górze, ładnie podkreślające biust, luźniejsze w linii bioder, z delikatnym
zwężeniem w okolicy kolan Dopasowane lub
lekko rozkloszowane spódnice kończące się
w linii kolan, najlepiej z podwyższonym stanem Jeśli chcesz wydłużyć sylwetkę, to przy
zakładaniu sukienki czy spódnicy dobierz podobny odcień rajstop. Technika jednej linii kolorystycznej działa korzystnie dla oka odbiorcy,
wydłużając sylwetkę.

Pomysłowa mama... zrób to sama

•

•

Płaszcze i żakiety:
Taliowane żakiety na jeden guzik z asymetryczną linią brzegu Zwracaj uwagę na idealnie dopasowaną linię ramion. Polecam profesjonalne dopasowywanie żakietów i płaszczy
u krawca Dłuższe żakiety wykonane z grubszych dobrze układających się na figurze dzianin Krótkie dżinsowe kurtki, ramoneski czy
bomberki podkreślające linię talii, idealnie
dopasowane w linii ramion Eleganckie żakiety w stylu Chanel. Pudełkowe kroje z prostą
linią brzegu kończące się w linii talii z rękawem
o długości 3/4 Gilet – długie, stylowe, wyszczuplające kamizelki.

•

•

•
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KATARZYNA ŚLIWA
KATE PLUM ATELIER
Witajcie Mamusie!
Mam nadzieję, że okres urlopowy minął Wam
twórczo i że we wrześniu uda nam się jeszcze
trochę zatrzymać mijające wakacje. Dlatego
przedstawiam Wam dziś pomysł na sukienkę

lub rampersy – w zależności od tego, co Wam
bardziej się przyda.
Model ten jest bardzo prosty do wykonania.
Szablon możecie sobie skopiować ze zdjęcia, na
którym są podane dokładne wymiary na rozmiar na około 2 latka. Jeśli chcecie uszyć model w innym rozmiarze, to polecam przyłożyć
do tkaniny sukienkę w rozmiarze, który Wasze
dziecko obecnie nosi i nadać mu kształt na wzór
naszego szablonu. Tkanina zalecana do wykonania sukienki lub rampersów to bawełna lub
wiskoza.
Rampersy uzyskujemy poprzez wyrysowanie łuku u dołu w elemencie spódnicy, który
będzie naszym szwem wewnętrznym spodni.
Oba skrojone elementy składamy prawymi
stronami do siebie i zeszywamy na linii ramion

i na linii boków od rękawa aż do samego dołu.
W rampersach dochodzi nam jeszcze szew
wewnętrzny spodni. Tak powstały element
wywracamy na prawą stronę i wykańczamy
według własnego uznania dekolt, rękawki
oraz linię dołu. Możemy to zrobić, przewijając
krawędź i przeszywając ją ściegiem ozdobnym
lub też możemy wykończyć delikatnym ściągaczem.
Kochane Mamy, mam nadzieję, że dzięki
temu pomysłowi wakacje troszkę dłużej zostaną w Waszych domach. Jak zawsze zapraszam
do kontaktu w sprawie kolejnych pomysłów do
tej rubryki na kateplum.mir@gmail.com. Dla
najbardziej pomysłowych Mam przewidziane
są nagrody w formie publikacji zdjęć Waszych
prac na łamach magazynu „MIR”.
!
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10 cm
37 cm

Spodnie:
Spodnie z wyższym stanem, wykonane wysokogatunkowej grubszej tkaniny z dodatkiem
elastyny, która idealnie dopasowuje się do
pełnych kształtów sylwetki Jeansy o prostym
ponadczasowym kroju, dopasowane w pasie
(najlepiej z wysokim stanem), z delikatnie zwężaną nogawką w jednolitym kolorze Minimalistyczny klasyczny krój spodni, bez zbędnych
ozdób i zwracających uwagę kieszeni, najlepiej
z prostą nogawką lub lekko zwężaną.

•

•

•

Tkaniny i wzory:
Wybieraj średniej wielkości wzory i delikatne
akcenty kolorystyczne Inwestuj w odzież
wykonaną z wysokiej jakości tkanin Sięgaj
również po stylizację w jednym kolorze lub jego
odcieniach – total look. Zestawy te wydłużają
sylwetkę, a przy tym są bardzo eleganckieZadbaj, aby linie cięć i wstawione panele objęły smukłą linią jaśniejsze, nadając sylwetce
piękny smukły kontur (np. ciemniejszy żakiet
założony na jaśniejszą bluzkę).

•

47 cm

•

44 cm

•

Buty:
Obcasy czy też sandały na solidnym słupkuButy zakończone w delikatny półokrągły
szpic – tzw. migdałowy nosek Obuwie, które
posiada masywniejszą podeszwę, gdyż idealnie
balansuje się z proporcjami sylwetki Czółenka z okrągłym noskiem Oksfordy Obuwie
sportowe na grubszej podeszwie KoturnyBotki Kozaki z dobrze dopasowaną cholewką.

•
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•
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Unikaj:
Szerokich długich spódnic Długich szerokich nogawek w spodniach, ponieważ obciążają dół sylwetki Zbyt długich płaszczy czy
żakietów z dużymi klapami, ponieważ dodają
objętości Unikaj swetrów i kardiganów o grubych splotach z dekoltem pod szyję Golfów
i obcisłych bluzek wykonanych z delikatnych
tkanin Delikatnych obcasów i obuwia, które
kontrastuje z proporcjami sylwetki.

•

•
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Słynne gwiazdy o sylwetce „O”, które Cię
zainspirują:
Magda Gessler Dorota Wellman Marta
Grycan Adele Laurie Blue Adkins Rebel Wil!
son Catherine Zeta-Jones

• •
•

•
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Czytelniczki radzą
REJUVENIQE™ Oil Intensive – olej olejek:)
A ten olejek to na co? Tylko do włosów? No,
nie! Może być stosowany na twarz, ręce, ciało –
w zależności od tego, gdzie występuje problem.
Stosowany na włosach chroni je przed
utratą koloru po farbowaniu, eliminuje łupież
i wszelkie problemy skórne. Nawilża przesuszoną skórę oraz włosy. Przywraca odpowiednie pH
skórze skłonnej do przetłuszczania się. Chroni
przed utratą włosów, eliminuje ich wypadanie
i wspomaga porost nowych. Naprawia rozdwojone końce i cudownie sprawdza się na włosach
ze skłonnością do puszenia się.
Zrób olejowanie nocne – raz w tygodniu zaaplikuj 15–20 kropelek na włosy, przeczesz grzebieniem, załóż cienki ręcznik lub czapkę. Rano
umyj włosy jak zwykle. BĘDZIESZ ZACHWYCONA
BLASKIEM I NAWILŻENIEM TWOICH WŁOSÓW!
Jeżeli masz problem z przetłuszczaniem włosów, to oznacza, że masz przesuszoną skórę
głowy. Tak, dobrze przeczytałaś! Taki paradoks!
Dzieje się tak, ponieważ Twój organizm sam
walczy i próbuje natłuścić suchą skórę głowy
i w ten sposób włosy zaczynają się przetłuszczać. Skóra głowy się broni i wydala sebum, co
my odbieramy jako nieestetyczny wygląd. A co

robimy w tej sytuacji? Oczywiście myjemy włosy, aby wyglądały świeżo. I naszej skórze ponownie brakuje nawilżenia. Tak koło się zamyka.
Dlatego naszym rozwiązaniem jest Rejuvenique Oil: pięknie pachnie nie brudzi poduszki wspaniale nawilża włosy i skórę głowywspomaga porost włosów doskonały do
pielęgnacji twarzy.
Najlepszy efekt można osiągnąć, nakładając
olej wieczorem i zostawiając na noc. Preparat zawiera rewelacyjne połączenie 11 olejków – głównym z nich jest olej abisyński. Dzięki nowoczesnej
technologii połączono tu naukę z naturą – olejek
Monat jest rozbity na drobne cząsteczki i tylko
w taki sposób jest w stanie łatwo wchłonąć się
w skórę i cebulki włosów. Egzema, łupież, łuszczyca to tylko część zastosowań olejku. Jest on
w pełni naturalny i bezpieczny dla dzieci.
Rejuvenique Oil to bomba witaminowa dla
włosów i skóry. Ma aż 101 zastosowań! Rewelacyjny na różnego rodzaju problemy skórne,
a nawet blizny.
Monat Rejuvenique Oil Intensive to płynne
złoto, w którego skład wchodzą meadowfoam oil – bogaty w kwasy omega-6 carrot
seed oil – bogactwo witaminy A camellia
oil – bogactwo witaminy E i polifenoli buruti
oil – znane jako drzewo życia baobab oil – bogactwo witaminy F sunflower seed oil – zwal-

•
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cza wolne rodniki tomato seed oil – bogaty
w mangan, żelazo i cynk moringa oil – bogactwo witaminy A, C i E pequi oil – bogactwo
witaminy E monoi oil – kwasy omega-3.
agnieszka smolkowiCz
Olejek można kupić na
https://youcanmore.mymonat.com/.
Więcej informacji na facebookowej grupie:
MONAT – You Can More z Agnieszką
Smolkowicz
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ZDROWIE

W

Marta Biczkowska,
psycholog, seksuolog,
terapeuta par
Metodą gottMana

Problemy w łóżku –
jeśli nie zdrada, to co?

iększość osób twierdzi, że nie
popiera zdrady – 95% mówi,
że bycie szczerym wobec drugiej połówki jest podstawą
związku i stanowi dużą wartość. W praktyce okazuje się, że około 20–50%
osób będących w stałych związkach zdradza.
Co trzecia kobieta na przestrzeni swojego życia nie czerpie satysfakcji z seksu i doświadcza problemów seksualnych takich jak niskie
libido, ból podczas stosunku, problemy z odpowiednim nawilżeniem lub brak orgazmów.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni często skarżą się na nudę, rutynę i brak spontaniczności
w sypialni. Na brak ognia, chemii, pożądania
narzeka wiele osób będących w długoletnich
związkach. Brak czasu, zmęczenie, stres, nieleczone choroby i uzależnienia to najlepsza
antykoncepcja bez względu na płeć.
Sytuacje, w jakich może zacząć pojawiać się
problem z wiernością:
Kotek i myszka, czyli znaczna różnica poziomu libido. Jedna osoba ma ochotę na seks
i dąży do współżycia, a druga nie czerpie
satysfakcji z intymności i robi to niechętnie bądź odmawia. Wtedy zaczyna się gra
w kotka i myszkę. Osoba z wyższym libido
namawia, proponuje rozwiązania, inicjuje
współżycie, wychodzi z inicjatywą rozmów,
jest kreatywna, tworzy okazje, które pragnie
zamienić w miłość w łóżku i zaczyna czuć się
jak łowca, który często spotyka się z odmową i ponosi porażkę, słysząc, że seks nie jest
najważniejszy. Z kolei osoba z obniżonym
libido zaczyna czuć presję, seks zaczyna kojarzyć z obowiązkiem, zadaniem do wykonania, aż wreszcie czuje się jak ofiara, która
robi wiele, by uniknąć sytuacji intymnych.
Im bardziej kreatywna jest osoba o wyższym
libido w staraniach do zachęcenia partnera/
partnerki do współżycia, tym mniej ochoty
na seks ma druga połówka i zwiększa się jej
lista potencjalnych wymówek.
Jednostronna chemia. Oboje mają ochotę na
seks, ale jedno czuje chemię do partnera/
partnerki, drugie fantazjuje o kimś innym.
Prowadzą z pozoru poprawne życie seksualne, ale nie ma tam spontaniczności, radości
z bycia razem, wspólnego przeżywania. Seks
jest mechaniczny, prowadzi do spełnienia
potrzeby fizjologicznej, ale nie prowadzi do
pogłębiania intymności. Kiedy wytwarza się
taki układ, oboje partnerzy mogą czuć się
samotni i oddaleni od siebie, pomimo tego,
że w danej chwili pozornie są razem.
Chemia jest, ale nie w związku. Oboje mają
ochotę na seks, ale nie ze sobą. Widząc inne
kobiety, mężczyźni reagują podnieceniem.
Ich ciało wysyła sygnały oznaczające ochotę na seks, a głowa albo podąża i zaczynają
się fantazje, albo odcina się od ciała i tworzy
logiczne powody, ignorując motylki w brzuchu. W takiej sytuacji w związku życie sek-
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sualne zanika albo służy głównie spełnieniu
potrzeby fizjologicznej. Jeśli żadne z partnerów nie wykazuje chęci zmiany, nie ma rozmów, szczerości, taki układ często prędzej
czy później prowadzi do zauroczenia się kimś
innym, nierzadko do zdrady.
Partnerzy chcą, ale nie mogą czerpać pełnej
satysfakcji. Oboje pragną dzielić intymność,
czują do siebie pożądanie, dążą do satysfakcjonującego współżycia, ale blokady
psychiczne czy fizyczne nie pozwalają im na
pełne czerpanie radości z seksu. Kochają się,
dbają o siebie, o swoje potrzeby, prowadzą
grę wstępną, ale z różnych powodów nie są
w stanie czerpać zadowolenia z dalszej części zbliżenia. Kiedy dochodzi do stosunku,
zaczyna się problem. U kobiet może być to
ból związany z penetracją, mimowolne skurcze mięśni pochwy, dyskomfort, lęki, u mężczyzn problem z osiągnięciem wzwodu,
utrzymaniem wzwodu wystarczająco długo,
by uzyskać satysfakcję, lub przedwczesny
wytrysk.

Co zrobić, by nie dopuścić do zdrady
pomimo trudności w życiu seksualnym?
Otwarty związek lepszy niż zdrada
Coraz popularniejsze stają się otwarte związki.
Według badań wprowadzenie do relacji osób
trzecich prowadzi do zwiększenia ekscytacji,
łączy partnerów w planowaniu i fantazjowaniu
o tym, jak to będzie w nowej sytuacji, polepsza
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tymczasowo satysfakcję z seksu. Jednak często,
kiedy emocje opadają, większość par zaczyna
się borykać z zazdrością i niepewnością. Wiele
par nie jest w stanie przetrwać takich układów
i z czasem dochodzi do rozstania. Czasem jedno
z pary zakochuje się w osobie spoza związku.
Żeby związek miał szansę na przetrwanie, potrzebne są m.in. efektywna komunikacja, zrozumienie i praca nad poczuciem bezpieczeństwa.
Otwarty związek często jest lepszą opcją niż
zdrada, ponieważ daje możliwość do mówienia
prawdy, wyeliminowania manipulacji, jest to
układ bazujący na porozumieniu, a wzajemna
szczerość daje możliwość wyboru. Zdrada to
znacznie większe ryzyko zranienia, szoku i nie
daje możliwości wyboru osobie zdradzanej.
Praca nad związkiem i życiem seksualnym
1. Rozmowa i praktyka bycia tu i teraz. Warto
zastanowić się, jak poprawić sferę intymną.
W dzisiejszych zabieganych czasach polecam sięgnąć po mindfulness, czyli bycie tu
i teraz. Warto potraktować seks jako chwilę
na relaks, przyjemność czy odskocznię od
obowiązków. Tutaj ważne jest odpowiednie
nastawienie i umiejętność skupienia się na
chwili. Ciężko jest czerpać z czegokolwiek,
gdy myśli uciekają i nie ma koncentracji
na tym, co robimy, na odczuciach, przeżyciach, doznaniach. Tego trzeba się nauczyć.
Praktyka czyni mistrza. Warto porozmawiać
o tym, jak stworzyć odpowiednią atmosferę
do czerpania z chwili. Można zadbać o od-
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powiednią, nastrojową muzykę, zapach,
świeczkę, odpowiednio pościelić łóżko czy
wybrać inne dogodne miejsce, które sprzyja
wyciszeniu i skupieniu.
2. Potraktuj seks jak ćwiczenia fizyczne. W sytuacji kiedy brak czasu lub różne poziomy
libido są przeszkodami, warto umówić się
na konkretny dzień. Może wydawać się to
szablonowe i pozbawione spontaniczności,
ale jeśli stosowane jest odpowiednio długo,
przynosi rezultaty. Z czasem pary zauważają, że seks zaczyna sprawiać im coraz większą przyjemność i staje się on bardziej spontaniczny.
3. Wprowadź element zaskoczenia. Kiedy seks
staje się rutyną i jest przewidywalny, przestaje ekscytować. Ten sam zestaw pozycji
niezmieniany od długiego czasu staje się
często nudny. Czasem wystarczy np. pocałunek w niespodziewane miejsce, dawno nieszeptane słowo, romantyczny gest, zmiana
atmosfery, nowa muzyka, nowy zapach.
4. Podziel się fantazją. Często boimy się własnych fantazji, tabu – ciemnej strony seksu, która ekscytuje i przeraża jednocześnie.
Fantazjowanie i rozmowy o nich mogą być
bardzo ekscytujące, mogą pomagać w budowaniu napięcia, a przede wszystkim tworzą
sposobność do dzielenia się i otwartości.
Fantazje nie muszą się spełniać, czasem
rozmowy o nich są na tyle przyjemne, że to
wystarczy do wzniecenia ognia.
Szukanie pomocy na zewnątrz, np. konsultacja ze specjalistą
Jeśli rozmowy, praca nad związkiem nie przynoszą efektu, prawdopodobnie problem leży
głębiej. Czasem trudno jest dostrzec prawdziwy
powód niepowodzeń w łóżku, czasem jest on
nieuświadomiony. Jeśli pomimo podejmowanych prób poprawy sfery intymnej pojawia się
poczucie tkwienia w miejscu, warto zasięgnąć
porady specjalisty.
!
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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.

KRÓTKO

Europejska dyrektywa o przeciwdziałaniu praniu
brudnych pieniędzy
Irlandzkie firmy z sektora kryptowalut zostaną
wkrótce objęte regulacjami zgodnymi z europejskimi standardami prawnymi w zakresie
przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.
10 sierpnia rząd Irlandii zatwierdził projekt
nowej ustawy. Ma ona na celu korektę prawa
krajowego dotyczącego piątej dyrektywy Unii
Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy. Ustawa polega na zaostrzeniu istniejących już przepisów. Helen McEntee, irlandzka
minister sprawiedliwości, uzyskała zgodę gabinetu na opublikowanie projektu ustawy. Nazwa
nowej regulacji brzmi: The Money Laundering
and Terrorist Financing EU exit Regulations
2020. Projekt ustawy przewiduje m.in. objęcie

wszystkich dostawców usług z zakresu kryptowalut, takich jak np. kryptogiełdy, obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W lipcu Europejski Trybunał Sprawiedliwości ukarał Irlandię grzywną w wysokości 2 mln
euro (2,3 mln dolarów). Kara została nałożona
za opóźnienie dostosowania krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Dyrektywa po raz pierwszy weszła w życie
9 lipca 2018 r. i dała państwom członkowskim
czas do stycznia 2020 r. Ogłaszając projekt ustawy w tym tygodniu, minister McEntee powiedziała, że jest to ważny krok w walce z praniem
pieniędzy.

Poszukiwany od 16 lat mieszkaniec Mysłowic zatrzymany
w Irlandii
Aż 16 lat ukrywał się przed polskim wymiarem
sprawiedliwości mieszkaniec Mysłowic podejrzany o przywłaszczenia na kwotę blisko ćwierć
miliona złotych. Mężczyznę, ściganego listem
gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania
(ENA), namierzyli mysłowiccy policjanci. Podejrzany ukrywał się w Irlandii.
45-letni mężczyzna był od 2004 r. poszukiwany za przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy i mienia o łącznej wartości ponad 240
tys. zł. W 2018 r. wydano za nim Europejski
Nakaz Aresztowania. Policjanci zbierali informacje i starali się ustalić miejsce jego pobytu.
Ostatecznie ustalili, że poszukiwany przebywa
w Irlandii. Zebrane informacje przekazali za
pośrednictwem Komendy Głównej Policji do
irlandzkich służb, a tamtejsi policjanci zatrzymali poszukiwanego.
Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych przepisami czynności mężczyznę przekazano polskim służbom. Został osadzony
w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na proces.
Grozi mu do 10 lat więzienia.

Najbardziej znany wojownik MMA, Conor
McGregor, zaręczył się z Dee Devlin. Ogłosił to
na Instagramie.
Momentalnie wysypała się lawina gratulacji od bliskich z obu stron, ale też od kibiców
zawodnika MMA. Zdjęcie polubiło ponad 1 mln
osób w ciągu godziny. „Gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj, gdzie teraz jestem. Była ze mną,
kiedy nie miałem absolutnie niczego. Miałem
wtedy tylko marzenia, które z nią dzieliłem” –
zdradził Irlandczyk w jednym z wywiadów. Conor i Dee są w udanym związku od 2008 r. Para
ma dwoje dzieci – syna Conora Juniora i córkę
Croíe.

Zmarł John Hume, współautor porozumienia
wielkopiątkowego
Nie żyje John Hume, laureat Pokojowej Nagrody
Nobla i jeden z głównych autorów północnoirlandzkiego procesu pokojowego zakończonego
podpisaniem porozumienia wielkopiątkowego.
Miał 83 lata. Zmarł nad ranem w domu opieki
w Londonderry.
„John Hume był tytanem polityki, wizjonerem, który nie zgadzał się, że przyszłość musi
być taka jak przeszłość. Jego wkład w pokój
w Irlandii Północnej był niezwykły” – oświadczył były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair,
który pełnił funkcję szefa rządu w 1998 r., gdy
podpisywano porozumienie wielkopiątkowe.
John Hume był północnoirlandzkim politykiem katolickim i jednym z głównych architektów procesu pokojowego. W 1968 r. dołączył
do ruchu stającego w obronie praw katolickiej
mniejszości. Jako lider Socjaldemokratycznej

Partii Pracy (SDLP) opowiadał się przeciwko
stosowaniu przemocy w konflikcie w Irlandii
Północnej.
W 1993 r. Hume wziął udział w przełomowych rozmowach z Gerrym Adamsem, ówczesnym liderem Sinn Féin, wówczas politycznym
skrzydłem IRA. Rozmowy doprowadziły do przyspieszenia procesu pokojowego i zawieszenia
broni przez IRA w 1994 r. W 1998 r. podpisane
zostało porozumienie wielkopiątkowe, kluczowe dla zakończenia trwającego ponad 30 lat
konfliktu.
Za swój wkład w proces pokojowy Hume
i ówczesny pierwszy minister Irlandii Północnej
David Trimble (Partia Unionistów Ulsteru) zostali
w 1998 r. uhonorowani Pokojową Nagrodą Nobla.
O Johnie Hume czytaj też na str. 22

TUI masowo zamyka biura w Irlandii
i Wielkiej Brytanii

TikTok wybuduje europejską siedzibę w Irlandii
TikTok (ByteDance) zamierza wybudować w Irlandii pierwsze w Unii Europejskiej centrum
danych, na którego serwerach przechowywane
będą informacje o europejskich użytkownikach
platformy. Inwestycja pochłonie 420 mln euro
i powinna być gotowa w 2022 r.
Na serwerach w Irlandii, należący do chińskiej firmy ByteDance, serwis TikTok planuje
przechowywać dane wygenerowane przez
swoich europejskich użytkowników, w tym ich
dane osobowe, wiadomości czy publikowane
nagrania wideo. Dotychczas dane wszystkich
użytkowników spółki przechowywane były na
dyskach w Stanach Zjednoczonych, zaś ich kopie w Singapurze. Jednak administracja Trumpa oskarżyła wykupiony przez podmiot z ChRL
komunikator o przekazywanie gromadzonych
danych władzom w Pekinie i zagroziła, że wprowadzi zakaz korzystania z jego usług na terytorium USA, argumentując to względami bezpieczeństwa narodowego.
ByteDance co prawda odrzucił zarzuty Waszyngtonu, TikTok postanowił jednak całkowi-

Conor McGregor się zaręczył

cie wyprowadzić swoją działalność z chińskiego
rynku, gdzie jego funkcję pełni analogiczna
usługa koncernu: Douyin. Trwają także rozmowy o odsprzedaniu koncernowi Microsoft
operacji prowadzonych przez serwis w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Firma chce jednak utrzymać swoje usługi w Europie i przechowywać dane internautów
na lokalnych serwerach.
Planowana w Irlandii inwestycja ma pochłonąć 420 mln euro. Centrum powinno
działać w pełni już w 2022 r. TikTok zapewnił,
że nowa siedziba zaoferuje nie tylko kilkaset
miejsc pracy, ale także „poprawi bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności użytkowników TikToka” oraz zwiększy przepustowość
serwisu.
Pierwotnie TikTok planował budowę swojej
europejskiej siedziby w Londynie, ale plany te
zostały zawieszone po tym, jak brytyjskie władze, w wyniku nacisków ze strony USA, zdecydowały o wycofaniu sprzętu chińskiego koncernu Huawei z sieci 5G.

Firma turystyczna TUI poinformowała, że zamknie 166 placówek w Wielkiej Brytanii i Irlandii, co jest reakcją na spowolnienie ruchu turystycznego wskutek pandemii koronawirusa,
a także na zmianę zachowań konsumenckich
na korzyść rezerwacji online.
Zamknięcie placówek dotknie ok. 900 osób,
ale firma zapewniła, że ma nadzieję utrzymać 630
z nich, przenosząc te osoby do innych placówek
lub do pracy z domu, co oznaczałoby, że zagrożonych zwolnieniem jest 270 pracowników. Po likwidacji 166 biur TUI na terenie Wielkiej Brytanii
i Irlandii pozostanie ich 350. Nie podano, które
z biur zagrożone są zamknięciem, ale firma wyjaśniła, że żadne z tych, które już wznowiły pracę
po pandemii, nie zostanie zlikwidowane.
Zachowania konsumenckie już w ostatnich
latach się zmieniły i 70 proc. wszystkich rezerwa-

cji w brytyjskim oddziale TUI odbywa się online.
Uważamy, że COVID-19 tylko przyspieszył tę zmianę w zwyczajach zakupowych, a ludzie tym bardziej chcą dokonywać zakupów przez internet lub
porozmawiać z ekspertami ds. podróży z własnego domu – powiedział Andrew Flintham, dyrektor
zarządzający brytyjsko-irlandzkiego oddziału TUI.
W maju niemiecka firma ogłosiła, że musi
zredukować 8 tys. miejsc pracy i zmniejszyć
koszty o 30 proc., aby dostosować się do nowych realiów na rynku turystycznym, który
przez kilka lat będzie mniejszy. Na początku
tego tygodnia brytyjski oddział TUI został zmuszony do anulowania tysięcy wyjazdów Brytyjczyków do Hiszpanii, gdyż w związku z rosnącą
ponownie liczbą zakażeń brytyjski rząd przywrócił obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla
wszystkich przyjeżdżających z tego kraju.

Peugeot z akcją serwisową dla tysiąca egzemplarzy
Ponad 1000 egzemplarzy Peugeot Expert oraz
Traveller zostało objętych akcją serwisową w Irlandii. Problem dotyczy układu hamulcowego.
Gowan Distributors Limited, czyli oficjalny
importer marki Peugeot w Irlandii ogłosił akcję
serwisową 1039 egzemplarzy modeli Expert
i Traveller. Powód? Tylne przewody hamulco-
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we pojazdów zostały nieprawidłowo podłączone i mogą ulec uszkodzeniu. Właściciele
wadliwych pojazdów są wzywani na bezpłatną
naprawę do autoryzowanych serwisów marki
Peugeot. Kampania naprawcza dotyczy samochodów produkowanych od 5 stycznia 2016 r.
do 26 czerwca 2019 r.
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W

ypadek na rondzie to sytuacja, kiedy dwa lub więcej
pojazdów zderzy się podczas
wjeżdżania na rondo bądź też
w trakcie poruszania się po
nim. Odszkodowanie z tytułu
wypadku na rondzie jest zasadne, jeśli można udowodnić, że drugi kierowca jest
winny wypadkowi.

Wypadek na rondzie*

Przepisy ruchu drogowego na rondzie
Aby bezpiecznie poruszać się po rondzie, kierowca musi być świadomy tego co dzieje się
w jego otoczeniu, powinien przy tym kierować
się zdrowym rozsądkiem i przestrzegać zasad
ruchu drogowego. Lekceważenie przepisów
zwiększa ryzyko wystąpienia kolizji.
Zastosowanie rond ma na celu zmniejszenie opóźnienia w ruchu ulicznym i zminimalizowanie ilości wypadków. Przepisy ruchu
drogowego stanowią, że pierwszeństwo mają
kierowcy, którzy znajdują się na rondzie. Do
kolizji dochodzi z reguły, gdy kierowca wjeżdżający na rondo ignoruje nadjeżdżające
pojazdy. Road Safety Authorities – RSA (odpowiednik polskiej Inspekcji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego) szczegółowo określa zasady obowiązujące na rondzie, stosując „system
zegarowy”, który jest pomocny w unikaniu
kolizji:
Podczas zjazdu z godziny 6 na godzinę 12,
kierowca powinien zająć lewy pas.
W przypadku zjazdu z ronda między godziną
12 a 6, kierowca powinien zająć prawy pas.
Należy postępować zgodnie z wszelkimi znakami drogowymi i pasami, które dotyczą danej
strefy ruchu.
Wskazane jest, aby na rondzie trzymać się
prawej strony aż do momentu zjazdu na lewy
pas w celu opuszczenia ronda. Przed zjazdem
z ronda należy zasygnalizować o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.
Częste urazy
Do typowych urazów ofiar wypadków na rondzie należą:
Uraz kręgosłupa szyjnego typu ‘smagnięcie
biczem’
Uraz pleców
Uraz dłoni lub ręki
Uraz szyi i pleców

•
••
•

Przyczyny
Do wielu wypadków dochodzi z powodu braku
doświadczenia kierowcy lub kiedy nie rozumie
on, jak prawidłowo poruszać się po rondzie.
Częste wypadki na rondzie to:
Kolizje podczas wjazdu na rondo
Pojazd włączający się w ruch na rondzie nie
ustępuje pierwszeństwa nadjeżdżającym samochodom, znajdującym się na rondzie.
Kolizja boczna
Pojazd nie porusza się po swoim pasie i przypadkowo wjeżdża na sąsiedni pas ruchu uderzając przy tym w inny pojazd.
Zderzenie tylne
Kiedy kierowca jadący z przodu nieoczekiwanie
hamuje, może spowodować, że pojazd jadący
za nim uderzy w jego tył.
Kolizje podczas zjazdu z ronda
Gdy kierowca próbuje zjechać z ronda i przecina
pas, po którym porusza się inny pojazd powo!
dując w ten sposób wypadek.
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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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Niekorzystne zmiany dla rolników
Rząd 5 października przedstawi projekt dla hodowców bydła zachęcający do zmniejszania
stad, co pozwoli na ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych.
Irlandia zobowiązała się do zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla na poziomie 7 proc.
rocznie. Aby do tego doszło, muszą zostać
wprowadzone limity dla rolnictwa. Zmniejsze-

nie pogłowia bydła spowoduje zmniejszenie
zysków dla rolników. Rząd będzie ich zachęcać
do odchodzenia od specjalizacji, zróżnicowania
upraw, zwiększania liczby drzew na terenach
rolnych i łagodzenia przez to szkód klimatycznych. W efekcie prowadzić to może m.in. do
zwiększenia spożycia sztucznego mleka, co
akurat nie musi być dobre.

Obowiązkowe testy przed przybyciem do Irlandii
Organizacja DAA zarządzająca lotniskami w Dublinie i Cork uważa, że pasażerowie udający się
do Irlandii powinni wykazać się negatywnym
wynikiem testu na COVID-19.
Obowiązywałoby to obywateli wykluczonych
z tzw. zielonej karty. Natomiast obywateli krajów z uprzywilejowanej listy – nie. Ten przywilej
dotyczyłby 15 krajów: Malty, Finlandii, Norwegii, Włoch, Węgier, Estonii, Łotwy, Litwy, Cypru,
Słowacji, Grecji, Grenlandii, Monako, San Marino i Gibraltaru, ale brakuje tam m.in. Polski
i Wielkiej Brytanii. Wniosek w sprawie obowiązkowych testów dla podróżnych z krajów wysokiego ryzyka ma zostać skierowany do irlandzkiego
parlamentu, który już zadeklarował, że przeanalizuje skuteczność i potencjał takiego systemu.
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Polka, która kopnęła w witrynę włoskiej restauracji w Cork i wyzywała właściciela, by wracał
do swojego kraju została skazana na 7 miesięcy
więzienia.
Taką informację przekazał „Irish Examiner”.
Jolanta Koterba przyznała się do spowodowania szkód i teraz sobie posiedzi. Ristorante
Rossini przy Princess Street to obecnie miejsce,
gdzie spożywa się posiłki na zewnątrz, więc
kontakt z osobami nawet niebędącymi klientami restauracjami jest częstszy niż zazwyczaj.
Inspektor prowadzący sprawę stwierdził, że
agresywna Polka nie tylko wyzywała właściciela restauracji, ale nawet uderzyła go w ramię.
Adwokat powiedział, że nie ma szans, by
oskarżona mogła zapłacić za szkody o wartości
800 euro. Sędzia do podstawowych 5 miesięcy

odsiadki dorzucił jeszcze 2 miesiące za agresywne zachowanie, czyli w sumie kara wyniesie 7
miesięcy.
Swoją drogą, skoro Włoch w Irlandii nie jest
u siebie, to na jakiej podstawie Polka mniemała, że to ona jest u siebie. Swoista moralność...

Polak uratował trójkę dzieci, ale sam zginął
Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, testy na
COVID-19 będą wykonywane w ciągu 24–72
godzin przed podróżą. Dowód negatywnego
wyniku badania pasażer będzie musiał przedłożyć służbom imigracyjnym zanim wejdzie do
samolotu.

Johnson za 20 mld funtów chce zbudować most łączący
Irlandię Północną ze Szkocją
Premier Wielkiej Brytanii walczy o zatrzymanie
Szkocji w Zjednoczonym Królestwie. Aby udobruchać Szkotów, oferuje gigantyczny most za
20 mld funtów, który ma stanowić połączenie
z Irlandią Północną.
W Szkocji panują coraz bardziej antylondyńskie nastroje. Szkocka Partia Narodowa na czele
z pierwszą minister Nicolą Sturgeon nie pałają
miłością do premiera Borisa Johnsona, którego
obwiniają za brexit, przy mocno prounijnym
nastawieniu Szkotów. Johnson, wiedząc, że
Szkoci rozważają ponowne referendum w sprawie opuszczenia Zjednoczonego Królestwa,

Siedem miesięcy więzienia dla Polki

chce ich udobruchać. Najnowszym pomysłem
premiera jest gigantyczny most, który połączy
Szkocję z Irlandią Północną.
Johnson ogłosił już podjęcie prac studyjnych nad projektem 45-kilometrowego mostu.
W wersji alternatywnej zamiast mostu mógłby
powstać wielki tunel. „Kiedy Anglicy, Szkoci, Irlandczycy i Walijczycy działają razem, są o wiele silniejsi” przekonywał Johnson. Szkoci do pomysłu podchodzą jednak z dystansem.
Gigantyczny most kosztować ma 20 mld funtów. Premier na razie nie ujawnia, jak rozłożyłyby się koszty jego budowy.

37-letni Marcin Kolczyński uratował troje tonących dzieci w Holandii, jednak sam zginął.
Do wydarzenia doszło w okolicach miejscowości Julianadorp. Uratowane dzieci należą
do niemieckiej rodziny, która przyjechała do
Holandii na wakacje. Polak przyjechał do Holandii w celach zarobkowych. Po tym jak ura-

tował całą trójkę, sam miał kłopoty i został
w wodzie. Udało się go wyciągnąć, reanimować, ale po przewiezieniu do szpitala zmarł.
Osierocił dwie córeczki i synka. Ta tragedia
wstrząsnęła Holendrami, którzy zebrali rekordową kwotę pieniędzy na pomoc rodzinie
Polaka.

W wieku 98 lat zmarł Bernard Ładysz
25 lipca, dzień po 98. urodzinach, zmarł śpiewak (bas) Bernard Ładysz.
Bernard Ładysz to legendarny śpiewak operowy, aktor, żołnierz Armii Krajowej. Zwyciężał
na międzynarodowych konkursach, występował na całym świecie. Współpracował m.in.
z Marią Callas. Za swoje wybitne zasługi artystyczne był honorowany nagrodami i odznaczeniami państwowymi m.in. w 2000 r. dostał
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 r. Złoty Medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”. W 2019 r. został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W Polsce najbardziej znane jest jego
wykonanie arii Skołuby ze „Strasznego Dworu”.

W 1959 r. nagrał w Londynie „Łucję z Lammermooru” Gaetano Donizettiego wspólnie
z Marią Callas pod dyrekcją Tullio Serafina.
Sukcesem artystycznym w karierze artysty była
kreacja roli tytułowej w „Borysie Godunowie”
Modesta Musorgskiego w Operze Warszawskiej (1960), a także w nowej inscenizacji tej
opery w Teatrze Wielkim w Warszawie (1972).
Występował w operach Stanisława Moniuszki
i śpiewał jego pieśni. Największą popularnością
cieszyła się aria Skołuby „Ten zegar stary” ze
„Strasznego Dworu”. Ładysz wziął udział w nagraniach opery „Król Roger” Karola Szymanowskiego oraz opery radiowej „Usziko” Tadeusza
Paciorkiewicza, w prawykonaniach „Pasji według św. Łukasza” i „Jutrzni” oraz w prapremierze opery „Diabły z Loudun” (w roli ojca Barré)
Krzysztofa Pendereckiego.
Występował też w filmach, m.in. w „Ziemi
obiecanej” w reżyserii Andrzeja Wajdy, „Znachorze” Jerzego Hoffmana, w musicalach,
m.in. w roli Tewiego w „Skrzypku na dachu”
Josepha Steina i Jerry’ego Bocka oraz na estradzie piosenkarskiej. Współpracował z Teatrem
Syrena w Warszawie.

PRAWNIK RADZI

Obrońca z urzędu w sprawach
karnych i cywilnych

W

Irlandii obowiązuje common
law, czyli prawo precedensowe. Zasady przyznawania
reprezentacji prawnej są regulowane przez Criminal Justice
(Legal Aid) Act, 1962 (sprawy karne)1 oraz Civil
Legal Act, 1995 (sprawy cywilne)2. Jeśli osoba postawiona w stan oskarżenia w sprawie
karnej nie posiada funduszy na prawnika (solicitor), to prawo przewiduje opcję obrońcy/
reprezentacji z urzędu. Taka sama opcja przysługuje również osobom uwikłanym w niektóre sprawy cywilne. Sprawy karne (obrona
aplikanta) są prowadzone przez prywatne kancelarie prawne, natomiast większość spraw
cywilnych jest prowadzona przez prawników
zatrudnionych bezpośrednio przez Legal Aid
Board. W niektórych przypadkach sprawy cywilne mogą zostać oddelegowane przez Legal
Aid Board do prywatnych kancelarii prawnych
(Private Practitioners Scheme). Pomoc prawna może też objąć najem adwokata (barrister), ale to jest już uwarunkowane typem
sprawy sądowej.
Otrzymanie pomocy prawnej zależy od rodzaju sprawy i obowiązujących zasad udzielania
takiej pomocy według odpowiedniej ustawy –
z reguły jest to stan finansowy/majątkowy
aplikanta. Kryteria finansowe obowiązują
w sprawach karnych i cywilnych. W zależności
od sprawy aplikant może ponieść dodatkowe
koszty związane z raportami (np. lekarskimi)
i opłatami skarbowymi (stamp duty), itp.

Sprawy karne
to sprawy związane z postawieniem w stan
oskarżenia danej osoby przez dyrektora Urzędu
Oskarżyciela Publicznego (Office of the Director of Public Prosecutions), tj. DPP, lub przez
organ reprezentujący DPP, jak np. Garda (An
Garda Síochána), która wnosi oskarżenia za
akty kryminalne, np. kradzież, rozbój, morderstwo, gwałt, posiadanie i/lub rozprowadzanie
narkotyków, wykroczenia drogowe. Dodatkowo
Urząd Skarbowy (The Revenue) może również
złożyć wniosek do DPP o oskarżenie danej osoby np. za przestępstwa podatkowe lub przemyt
papierosów3. Więcej informacji na temat DPP
jest dostępnych na oficjalnej stronie urzędu
w formie broszurek w języku polskim4.
Aby uzyskać informacje o bezpłatnej reprezentacji przez prawnika w sprawach karnych,
należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Sądu Rejonowego (The District Court)5
i poprosić o informacje w tej sprawie oraz listę
prawników z urzędu (Criminal Legal Aid Solicitors) w danym rejonie. Alternatywnie można
skontaktować się z lokalnym prawnikiem i za1 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000204.
2 https://www.legalaidboard.ie/en/our-services/legal-aid-services/.
3 https://www.revenue.ie/en/corporate/press-office/revenue-prosecutions/index.aspx.
4 https://www.dppireland.ie/publications/information-for-the-public/?doclang=polish.
5 https://beta.courts.ie/content/find-us.

pytać, czy kancelaria świadczy takie usługi.
Jeśli tak, to prawnik złoży wniosek o darmową reprezentację bezpośrednio przed sądem
w imieniu aplikanta. Pomoc prawna w sprawach kryminalnych jest bezpłatna. Koszty związane ze sprawą karną (np. prawnik, tłumacz) są
pokrywane przez rząd (jeśli aplikant się kwalifikuje finansowo).
Sprawy cywilne
są prowadzone przez Legal Aid Board. W Irlandii funkcjonuje wiele oddziałów Centrum
Pomocy Prawnej (Law Centre), które świadczą
bezpłatne i płatne usługi prawne. Kryteria finansowe obowiązują w sprawach takich jak np.
alimenty, rozwód, separacja, prawo rodzinne.
Koszty usług prawnych w Law Centre są dość
niskie w porównaniu z kosztami najęcia prawnika prywatnie. Jeśli aplikant spełnia kryteria
finansowe, to sprawy związane z przemocą
domową i sprawy opiekuńcze mogą być prowadzone bezpłatnie. Dokładny wykaz dziedzin
prawnych6 i przykłady spraw7 wraz z 16 broszurkami informacyjnymi w języku polskim są dostępne na oficjalnej stronie organizacji8. Należy
pamiętać, że Legal Aid Board nie udziela porad
prawnych osobom, które nie są klientami Centrum. Law Centre w szczególnych przypadkach
(np. prawo pracy) udziela tylko porady praw6 https://www.legalaidboard.ie/en/our-services/legal-aid-services/common-legal-problems/.
7 https://onlineapp1.board.ie/legal/matter.
8 https://www.legalaidboard.ie/en/our-services/legal-aid-services/information-in-other-languages/.

nej, ale należy się zarejestrować. W niektórych
sprawach (np.: The Labour Court, Residential
Tenancies Board) Centrum nie może zapewnić
reprezentacji prawnej.
Osoby potrzebujące pomocy/porady prawnej powinny się skontaktować z najbliższym
Law Centre w celu złożenia aplikacji o pomoc/
poradę w sprawie cywilnej. Zgłoszenie zapytania o pomoc/poradę prawną można również składać drogą elektroniczną9. Po złożeniu
wniosku aplikant zostanie poinformowany
o tym, czy się kwalifikuje do objęcia pomocą
oraz o wysokości kosztów związanych z prowadzeniem sprawy (jeśli koszty występują).
Oficjalna strona internetowa organizacji udostępnia informacje związane z progami finansowymi10.
Natomiast bezpłatne informacje, porady
o systemie prawnym, i nie tylko, można uzyskać w Citizens Information11, które również
organizuje darmowe kliniki prawne prowadzone przez FLAC (Free Legal Advice Centre), czyli
przez Bezpłatne Centrum Porad Prawnych12.
Warto pamiętać, że zanim zdecydujemy się
na drogę sądową, w niektórych sprawach warto rozważyć złożenie skargi do odpowiedniego
biura rzecznika (The Ombudsman). Skargi i/
lub śledztwa prowadzone przez różne biura są

darmowe i finansowane przez rząd, np. skargi
na An Garda Síochána składa się do GSOC (The
Garda Síochána Ombudsman Commission),13
skargi na banki oraz serwisy finansowe można złożyć do FSPO (The Financial Services and
Pensions Ombudsman)14, wszelkie zażalenia
związane z nieprawidłowościami w sektorze
publicznym, m.in. dotyczące służby zdrowia
(HSE), zasiłków, samorządów lokalnych (City/
County Council) czy dotacji na studia mogą być
składane do The Office of the Ombudsman15.
W Irlandii istnieje również ustawowy organ
upoważniony do egzekwowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów – jest to CCPC
(The Competition and Consumer Protection
Commission), czyli Komisja Ochrony Konkurencji i Konsumentów16. Komisja zajmuje się m.in.
problemami związanymi z odzyskaniem pieniędzy za wakacje lub bilety lotnicze.
Aplikant musi pamiętać, że zanim złoży
skargę do odpowiedniego rzecznika, należy
zapoznać się z podstawowymi procedurami i/
lub zasadami składania skarg. Tego typu informacje są dostępne na oficjalnych stronach odpowiednich biur. Więcej informacji o różnych
biurach rzeczników w Irlandii można znaleźć
w internecie17.
!
© simon Urbanski

9 https://onlineapp1.board.ie/.
10 https://www.legalaidboard.ie/en/our-services/legal-aid-services/do-i-qualify-/financial-eligibility-contributions.
html.
11 https://centres.citizensinformation.ie/centre.php?cic=Cork%20City%20Centre%20CIC.
12 https://www.flac.ie/help/centres/cork/.

13 https://www.gardaombudsman.ie/.
14 https://www.fspo.ie/complaint-form.aspx.
15 https://www.ombudsman.ie/.
16 https://www.ccpc.ie/consumers/.
17 https://www.oco.ie/app/uploads/2019/04/14.03.19_
FSPO_Booklet_English_FINAL_Web.pdf.
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W OBIE STRONY

Nowy, wspaniały
postpandemiczny świat
PIOTR SŁOTWIŃSKI
www.piotrslotwinski.com

P

andemia koronawirusa zmieniła
świat. Czy tylko na dziejową chwilę
trwającą kilka miesięcy, czy zmiany
będą trwałe? Zobaczymy, w końcu
mamy ten przywilej, że przyszło
nam żyć w ciekawych czasach. Niemniej pewne zmiany wprowadzone
na czas epidemii warto zachować
na stałe.

Ot, weźmy pierwszy z brzegu przypominany
nam na każdym kroku social distancing, czyli utrzymywanie fizycznego dystansu między
ludźmi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu
się koronawirusa. Nie wiem, czy dacie Państwo
wiarę, ale w początkach epidemii, kiedy poszliśmy z żoną na zakupy do pobliskiego Dunnes
Stores, ochrona nawet nam kazała zachować
2-metrową odległość od siebie, nie zważając
na tłumaczenia, że jesteśmy małżeństwem.
Porządek musi być! Sam z natury jestem raczej
introwertykiem, źle znoszę naruszanie mojej
przestrzeni osobistej przez obce osoby, więc social distancing jest dla mnie czymś naprawdę
świetnym. Wreszcie nikt nie trąca mnie wózkiem w podudzie w kolejce do sklepowej kasy
i nie kaszle w kark, siedząc za mną w autobusie. Naprawdę chciałbym, żeby tak zostało.
Idąc dalej: mycie rąk, szczególnie po wizycie
w toalecie. Jeżeli myślicie, że wszyscy karnie
robili to wcześniej, to jesteście w mylnym błędzie, jak mawiała pani Zosia z „Czterdziestolatka”. Przy czym swoje twierdzenie opieram tylko
na tzw. obserwacji uczestniczącej w toaletach
męskich, mając nadzieję, że pań to nie dotyczy.
Ba, trafiały się i takie orły, które wręcz ostentacyjnie i z pogardą mijały tych, co to cierpliwie
stali w kolejce do umywalki i suszarki. A zaraz
później dotykali klamek, witali się z innymi osobami i sięgali po wspólne orzeszki w pubie. Teraz presja społeczna się zwiększyła i gdy w grę
oprócz bakterii weszły też wirusy, szczególnie
te z koroną, już niejeden taki zagorzały przeciwnik wody i mydła spotkał się ze słuszną reprymendą. Widziałem i słyszałem.
Pozostając w temacie higieny, weźmy takie
pakowanie pojedynczych produktów spożyw-
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czych w sklepach. Skończyło się macanie czy
wręcz podgryzanie bułek przez bezstresowo
wychowywane pociechy i odkładanie ich (bułek, nie pociech) na miejsce przez niewidzące
żadnego problemu mamusie. Mniejsze mam
też szanse, że ktoś mi nakaszle i nakicha na
drożdżówkę czy kremówkę. Tak, rozumiem, że
większa ilość opakowań to nic dobrego, ale
jeżeli już, to oszczędności szukałbym gdzie indziej. Ot, choćby w zakładach mięsnych, gdzie
masa bezsensownie zużywanego plastiku jest
chyba większa od masy ciał przerabianych tam
zwierząt.
Kolejna rzecz to mierzenie temperatury. Sam
mam mierzoną codziennie zaraz po wejściu do
firmy, w której pracuję, gdy przechodzę pod
czujnym okiem kamery termowizyjnej. Z tego
co wiem, ochrona już kilka osób zawróciła do
domu z powodu podwyższonej temperatury,
sygnalizującej wyraźnie jakiś stan chorobowy.
I bardzo dobrze. Pół biedy, kiedy ktoś nawet nie
zdaje sobie sprawy z tego, że jest chory. Niemniej w życiu zawodowym chyba każdy z nas
spotkał takich pazernych idiotów, którzy wiedząc, że są chorzy, cali obsmarkani przychodzili
do pracy, bezkarnie zarażając innych. A spróbuj
zwrócić takiemu uwagę, szczególnie gdy pracuje na nadgodzinach za podwójną stawkę, to
gotów ci śrubokrętem oczy wydłubać. Ile razy
przez takie skrajnie egoistyczne persony, widzą-
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ce tylko koniec swojego zasmarkanego nosa,
sam kilka dni później musiałem brać wolne,
rezygnując z tygodniówki, za to kupując garść
paracetamolu, który jak wiadomo jest tutaj lekiem na całe zło. Ale widocznie ich ból był lepszy niż mój.
Na koniec najbardziej chyba kontrowersyjna
sprawa: maseczki. W błyskawicznie rozwijających się krajach azjatyckich od lat są normą.
U nas, dla dumnego sarmaty to kaganiec, który władza mu zakłada, żeby za jego pomocą
wszczepić chipa czy jakoś tak. Oczywiście znam
wszystkie tezy, że maseczki powodują grzyba,
raka i syfilis. Szkoda tylko, że Azjaci, o statystycznie ponad przeciętnym ilorazie inteligencji w porównaniu z resztą świata, jeszcze o tym
nie wiedzą. Tak, ja wiem, że w maseczce jest
niewygodnie. Ba, wiem to jak mało kto, bo sam
przez 12-godzinną zmianę muszę taką nosić i to
bez taryfy ulgowej w postaci wystającego nad
nią nosa. W dodatku muszę w niej pracować
fizycznie, bywa, że dość ciężko. Więc skoro ja,
gruby facet koło pięćdziesiątki mogę w niej wytrzymać, pracując fizycznie przez cały dzień, to
i Ty możesz wytrwać te 15 minut w sklepie czy
aż całe 3 godziny, siedząc wygodnie w samolocie.
Ale warto na to spojrzeć i z drugiej strony:
mam wrażenie że od czasów wprowadzenia
maseczek poziom estetyki w miejscach, w któ-

rych trzeba je nosić wybitnie wzrósł. Sam uważam, że gdybym nie był szczęśliwie żonaty, to
z moją radiową urodą miałbym większe szanse
u płci pięknej, będąc w gustownej maseczce
niż z moim zwykłym wyrazem twarzy. I golić się
można rzadziej, bo w końcu pod maseczką aż
tak nie widać, przez co skóra odpocznie, a włos
nabiera miękkości. Same zalety. No dobrze,
trochę błaznuję, ale jednak fakty są takie, że
w maseczce trudniej na kogoś nakasłać, szczególnie przy zachowaniu social distancing, co
jak dla mnie jest wybitnie na plus. I nie ma znaczenia, czy wierzymy w pandemię koronawirusa czy nie, bo nadal istnieją inne grypopodobne
wirusy, które każdego roku skutecznie uziemiają w domu tysiące ludzi, oczywiście oprócz
wymienionych wcześniej aspołecznych person,
które z gorączką i zasmarkani po pas muszą
koniecznie przyjść na nadgodziny. O ile takich
typków pracodawca może i powinien odesłać
do domu, o tyle trudno wyprosić ze sklepu wyraźnie zakatarzonego klienta, przy czym katar
byłby tutaj najmniejszym problemem. W tym
przypadku obowiązkowe maseczki dla klientów
pomogą chronić sklepowy (i nie tylko) personel, który i tak na co dzień wchodzi wystarczająco wiele razy w interakcje z innymi ludźmi.
Na koniec kwestie podróży i wypoczynku.
Problemy z przekraczaniem granic i ciągle obowiązkowe tu i ówdzie kwarantanny powodują,
że wiele osób zamiast zwiedzać obce kraje, zostawia pieniądze w swoim własnym, przy okazji lepiej go poznając. Jak to w połowie XIX w.
pisał Stanisław Jachowicz: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. A boć nie śliczne te wioski liczne? Ten kraj
kochany?”. Obojętnie, czy mieszkamy w Irlandii czy na Ojczyzny łonie, nadal często właśnie
sami nie wiemy, co posiadamy. I tu i tam są
setki, jeżeli wręcz nie tysiące miejsc wartych
zobaczenia, często życia może na to nie starczyć. To też powinno skłonić do refleksji, czy
może zamiast nabijać kabzę komuś w mniej
lub bardziej egzotycznym państwie, najpierw
warto sprawdzić, co kraj, w którym mieszkamy
ma do zaoferowania? A nawet tutaj, zamiast
zostawiać sporo gotówki w mniej lub bardziej
ekskluzywnym hotelu, który teraz próbuje „na
szybko” odrobić straty z powodu lockdownu,
a którego właściciele z reguły mieszkają w innej części świata, może lepiej dać zarobić kilka
euro lokalnemu farmerowi w zamian za zgodę
na rozbicie namiotu na prowadzonym przez niego campingu? Świetna rzecz, szczególnie gdy
w dobranym towarzystwie, bliżej natury, a i social distancing łatwiej zachować.
Pandemia się skończy, a pewne świeżo przyswojone zmiany zachowań być może powinny
pozostać. Oczywiście najważniejszym jest nie
popadanie w skrajności i we wszystkim trzeba
zachować umiar – jak twierdził Hipokrates, ojciec współczesnej medycyny. Czego Państwu
!
i sobie życzę.

PRZYBORNIK

Przygotowanie do
zmiany stawki VAT
Jak ta zmiana wpłynie na Twój biznes?
Tymczasowa zmiana stawki VAT
Standardowa stawka irlandzkiego podatku VAT
zostanie tymczasowo obniżona z 23% do 21%
na okres 6 miesięcy od 1 września 2020 r. do
28 lutego 2021 r. To pierwsza zmiana podstawowej stawki VAT w Irlandii od 2012 r. (kiedy
stawka wzrosła do 23% z 21%).
Standardowa stawka VAT ma zastosowanie do
ok. 50% działalności w Irlandii oraz do szerokiej
gamy towarów i usług, w tym m.in. sprzedaży
samochodów, odzieży dla dorosłych, alkoholu,

artykułów elektrycznych, większości artykułów
gospodarstwa domowego, niektórych artykułów
spożywczych innych niż podstawowe, wielu e-usług, usług profesjonalnych i telekomunikacji.
Jak ta zmiana wpływa na przedsiębiorcę?
Rozpiętość stosowania stawki podstawowej
oznacza, że większość przedsiębiorców w Irlandii będzie musiała wziąć pod uwagę wpływ na
ich działalność i zmiany w systemach w celu
wdrożenia obniżki stawki VAT.
Zastanów się, jak zmiana wpłynie na Twój
biznes i jakie działania musisz podjąć od teraz

Rozliczamy
podatek
z zatrudnienia
od ręki!

do 1 września, aby upewnić się, że jesteś gotowy na zmianę.
Czego zmiana nie obejmuje?
Należy pamiętać, że zmiana stawki VAT nie
wpłynie na wszystkie usługi. Co ważne, zmiana
nie wpłynie na usługi, których stawki VAT kwalifikują się do obniżonej stawki VAT, która pozostaje na poziomie 13,5%. Obejmuje to wiele
usług w sektorze turystycznym i hotelarskim,
takich jak posiłki w restauracji, zakwaterowanie w hotelach i fryzjerstwo, a także ogólne
naprawy i konserwacje.

Typowe kwestie, które firmy muszą wziąć pod uwagę
Kwestia

Co wziąć pod uwagę?

Systemy

Czy wiesz, jakie kroki należy wykonać, aby zaktualizować swoje systemy pod kątem obniżenia stawki VAT? W zależności od konkretnych systemów może to być proste zadanie lub w innych przypadkach może wymagać znacznej pracy nad stawkami podatkowymi i logiką ustalania
podatku, potencjalnie w wielu systemach.
Wiele firm mogło mieć już 21% stawkę VAT w swoich systemach z poprzednich lat – będą jednak musiały sprawdzić, czy ta stawka nadal
działa poprawnie pod względem obliczania podatku VAT i uwzględniania tego podatku w odpowiednich księgach i raportach.
Czy zmiany systemowe można łatwo odwrócić, gdy stawka podatku VAT ponownie wzrośnie?

Cennik

Czy powinieneś uwzględnić obniżoną stawkę VAT w swojej cenie? Jest to szczególnie istotne w przypadku firm, które ustalają ceny
z uwzględnieniem podatku VAT, takich jak detaliści lub dostawcy dla firm z ograniczonym zwrotem podatku VAT.

Pliki produktów

Pliki produktów mogą wymagać przeglądu i zarządzania nimi, zważając, że jest to zmiana tymczasowa, a nie długoterminowa.

Umowy

Czy w Twoich dotychczasowych umowach podane są ceny bez podatku VAT lub z podatkiem VAT i czy musisz kontaktować się z którymś ze
swoich dostawców lub klientów w zakresie zmiany stawki VAT?

Prawidłowe określenie
momentu podatkowego

Jak określić, czy stawka 23% czy 21% dotyczy transakcji obejmujących oba okresy? Wypracowanie punktu podatkowego dla poszczególnych
dostaw może być skomplikowane, ale nabierze większego znaczenia.
Istotne czynniki mogą obejmować to, czy dostawa jest transakcją dyskretną/jednorazową/indywidualną czy dostawą ciągłą, czas dokonania
płatności oraz to, czy sprzedajesz konsumentowi lub innej firmie.

Firmy częściowo
zwolnione

Jeśli Twoja firma nie może w pełni odzyskać podatku VAT, czy możesz zmaksymalizować korzyści z obniżenia stawki VAT?

Noty kredytowe/korekty

Co zrobić, jeśli wystawiłeś fakturę z 23% VAT, ale klient zażąda noty kredytowej/korekty po zmianie stawki VAT? Może to wiązać się z zastosowaniem stawki 23% w okresie obniżenia stawki VAT – czy Twój system poradzi sobie z takimi scenariuszami?

Polecenie zapłaty

Jeśli Twoja firma płaci podatek VAT do Urzędu Skarbowego na zasadzie comiesięcznego polecenia zapłaty, czy płatność polecenia zapłaty
może zostać zmniejszona w świetle obniżenia stawki VAT?

Zaliczki

Jak traktować zaliczki/wpłaty na konto otrzymane przed zmianą stawki VAT?

Gwarancje importowe

Jeśli Twoja firma ma konto odroczonego podatku VAT od importu, czy poziom kaucji lub gwarancji może zostać obniżony, aby uwzględnić
niższe zobowiązania importowe z tytułu VAT?

Firmy spoza Irlandii

Zmiana może wpłynąć na firmy mające siedzibę poza Irlandią, np. na przedsiębiorstwa świadczące na rzecz irlandzkich konsumentów usługi
drogą elektroniczną, usługi nadawcze i telekomunikacyjne, a także sprzedaż na odległość towarów konsumentom irlandzkim za kwotę
powyżej 35 tys. euro rocznie.

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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CZYTELNIA
Droga Szamana. Etap pierwszy. Początek
Autor: Machanienko Wasilij
Wyjątkowa powieść fantasy nowego gatunku LitRPG. Numer jeden na liście najpopularniejszych
e-booków w Rosji.
Barliona. Wirtualny
świat pełen potworów,
walk, przygód, tajemnic
i graczy spragnionych
tego, co w prawdziwym
życiu niedostępne: elfów i magii, krasnoludów i gnomów, smoków
i księżniczek oraz niezapomnianych konfrontacji.
Gracze Barliony pozostają online całymi miesiącami; zamknięci w podtrzymujących funkcje
życiowe kapsułach, nie wracają do realu, ścigając się z innymi w levelowaniu postaci i zdobywaniu kolejnych osiągnięć. W Barlionie prawie
wszystko jest dozwolone, a gracze nie odczuwają bólu i cierpienia. Tak działają filtry doznań:
każdy cios, potknięcie, rana odbierane są przez
graczy tak, jakby rozgrywały się na ekranie monitora: zupełnie bez bólu.
Ale od każdej zasady są wyjątki. Istnieje grupa graczy, dla których Barliona zamieniła się
w piekło. To przestępcy, zesłani tam w ramach
odbywania kary – ich filtry doznań są wyłączone. Odczuwają wszystko tak, jak w najprawdziwszym realu.
Główny bohater został skazany na osiem
lat więzienia za nieumyślnie popełnione przestępstwo. W ramach kary osadzono go w jednej
z barliońskich kopalni i przydzielono mu postać
Szamana, jedną z najmniej popularnych klas.
Ma wyzerowane statystyki. Nie zna reguł dotyczączych życia więźniów – ich świat w Barlionie
wygląda zgoła inaczej niż świat wolnych graczy.
Czy uda mu się przetrwać? Czy poradzi sobie
z panującymi w wirtualnych więzieniach złem
i przemocą? O tym przeczytacie w bestsellerowej powieści LitRPG Wasilija Machanienki.
Nie wiesz wszystkiego
Autor: Moss Marcel
Szokujący thriller dla fanów „Belfra” i „Hejtera”.
Tego dnia nie idę
do szkoły. Wracam do
domu i zamykam się
w sypialni. Odebrano
mi wszystko, co było dla
mnie ważne. Nie mam
już nic.
Uczniami
prestiżowego
warszawskiego
liceum wstrząsa wiadomość o śmierci dwojga
uczniów. Otylia – szkolny wyrzutek i niedoszła samobójczyni. Alan
– najpopularniejszy uczeń w liceum i kapitan
drużyny siatkówki. Nie znali się, pochodzili z innych środowisk, ale z jakiegoś powodu oboje
spotkali się w nocy na dachu opuszczonej hali
i skoczyli, umierając na miejscu.
Opinia publiczna szybko wydaje wyrok
i oskarża Otylię o nakłonienie Alana do samobójstwa. Jej najlepsza przyjaciółka Marta nie
wierzy, że dziewczyna byłaby do tego zdolna.
Pewnego dnia ktoś wysyła wiadomość, która
staje się początkiem zabawy w kotka i myszkę
z osobą, która zna prawdę i zamierza ją ujawnić
na własnych warunkach.
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Ludzie w szkole myślą, że nie miał wad, ale
ja znam prawdę. Wiem, co zrobił, i wciąż nie
mogę w to uwierzyć.
Kwestia ceny
Autor: Miłoszewski Zygmunt
Brawurowa, błyskotliwa,
poruszająca i pełna akcji
nowa powieść jednego
z
najpopularniejszych
polskich pisarzy. „Kwestia ceny” to thriller przygodowy na nowe czasy.
Początek XX wieku.
Sztorm. Benedykt Czerski
żegna się z życiem. Przeklina patriotyczne uniesienia, które kilka dekad
wcześniej doprowadziły
do jego zesłania na Daleki
Wschód, a teraz kazały mu wracać do ojczyzny.
Czerski wraca jednak nie jako więzień, lecz jako
wielki uczony, badacz dalekich plemion Syberii.
Obsesyjnie pilnując skrzyń, zawierających bezcenne zabytki tajemniczego ludu Ajnów.
Początek XXI wieku. Bogdan Smuga, chłodny naukowiec i wyznawca religii rozumu,
wierzy, że wśród zbiorów Czerskiego kryje się
prawdziwy skarb, mogący odmienić przyszłość
ludzkości. Jego wysiłki nie przynoszą rezultatu.
Decyduje się na desperacki krok.
Zofia Lorentz, słynna historyczka sztuki i poszukiwaczka zaginionych arcydzieł, mierzy się
z tajemniczym zanikiem pamięci męża. Gdy
Smuga proponuje jej udział w odnalezieniu zbiorów, przywiezionych przez Czerskiego z Syberii –
podkreślając, że kwestia ceny nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia – przyjmuje zlecenie.
Tak zaczyna się niezwykła wyprawa, która
zaprowadzi bohaterów między innymi na rosyjską Wyspę Przeklętą, do Paryża i na statek-widmo. Ich przygody okażą się decydujące dla
dalszych losów cywilizacji. I jak to u Miłoszewskiego, wszystko okaże się nie tym, czym zdawało się na pierwszy i drugi rzut oka.
„Kwestia ceny” to zuchwały, niepozostawiający nikogo obojętnym thriller o naszych największych marzeniach i o cenie, jaką jesteśmy
gotowi zapłacić za spełnienie tych pragnień.
O nauce, o religii, głodzie wiedzy, genie ryzyka,
roli wspomnień i o wielkiej przygodzie ludzkości. Która być może właśnie dobiega końca.
Powrót z Bambuko
Autor: Nosowska Katarzyna
Książka, która pobudza
szare komórki, sumienie
i „mięśnie śmiechowe”.
Chociaż świat staje na
głowie, a życie zmienia się
z dnia na dzień, Nosowska
zawsze znajdzie słowo, które doda otuchy. Gdy błądzimy przytłoczeni wątpliwościami, rozpala światełko
nadziei. A gdy wydaje nam
się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, zasieje ziarno
niepewności. Kilkoma lekcjami, jakie dostała od
życia, teraz dzieli się z nami i wytrwale tropi absurdy, którymi karmią nas „autorytety”.
Życie, i w czasach dziwnej pandemii, i w czasach zwyczajnej codzienności, jest łatwiejsze,
gdy ma się świadomość, że tacy ludzie jak Nosowska roztrząsają te same dylematy. A gdy
ktoś robi nas w bambuko, sięgamy po to samo
koło ratunkowe – dystans i jeszcze raz dystans!
Książka wzbogacona ilustracjami Izabeli
Kaczmarek-Szurek.
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Kącik malucha - zrób to sam
CYTRYNOWE KULE DO KĄPIELI
Potrzebne składniki:
– 2 szklanki sody oczyszczonej
– 1 szklanka kwasku cytrynowego
– 1 szklanka skrobi kukurydzianej
– 5 łyżek oliwki dla dzieci
– żółty barwnik
– cytrynowy olejek zapachowy
– woda w spryskiwaczu
– foremki do kul lub foremki do lodu
Wykonanie:
W misce połącz sodę, kwasek cytrynowy i skrobię
kukurydzianą. Powoli dodawaj oliwkę. Następnie dodaj
barwnik i kilka kropel olejku zapachowego. Połącz
wszystkie składniki, spryskując odrobiną wody.
Mieszanka powinna mieć konsystencję piasku
kinetycznego. Gotową, przełóż do foremek i pozostaw
do wyschnięcia na przynajmniej 2 godziny. Po upływie
tego czasu wyjmij kule z foremek.

ROZRYWKA

HOROSKOP NA WRZESIEń 2020
Baran (21.03–20.04)



We wrześniu planety pozwolą Ci odpocząć
od obowiązków i konfliktów. Jeżeli jesteś
singlem, istnieje szansa, że poznasz ciekawą
osobę; jeżeli jesteś w związku, uważaj, bo ktoś może
niepotrzebnie namieszać Ci w głowie. Zastanów się dobrze, czy warto poświęcać dotychczasowe szczęście dla
kilku chwil namiętności. W drugiej połowie miesiąca,
uważaj na nieprzewidziane wydatki.

Byk (20.04–22.05)



Wszędzie, gdzie się pojawisz, będziesz mile
widziany. Uda ci się także pomóc tym, którzy
sami nie radzą sobie z trudnymi sytuacjami.
Wrzesień to dobry miesiąc na śluby, rodzenie dzieci,
rozpoczynanie ważnych wspólnych inwestycji lub znalezienie odpowiedniego partnera. Byki, które się uczą
mają przed sobą bardzo udany miesiąc. Szukający lepszej pracy mogą narzekać na konkurencję i jakość ofert,
ale nie warto się poddawać.

Bliźnięta (23.05–21.06)



W tym miesiącu uporządkujesz swoje
sprawy i dopniesz plany na ostatni guzik.
Samotne Bliźnięta będą miały szczęście do
nowych znajomości. W podróży lub podczas zawodowych spotkań bacznie się rozglądajcie, bo możliwe są
ciekawe propozycje. W pracy możesz awansować, zasłużyć na uznanie i wypracować sobie o wiele lepszą
pozycję.

Rak (22.06–22.07)



Choć wrzesień to ostatni miesiąc lata, to
będziesz w bardzo dobrym nastroju. Obowiązki będą mniej uciążliwe, rodzina poradzi sobie z codziennymi wyzwaniami, a Ty wreszcie
będziesz miał więcej czasu dla siebie. Raki w związkach
mają przed sobą niespokojny miesiąc. Teraz opłaci się
walczyć o awans, powiększać terytorium i popisywać
się swoimi umiejętnościami. Jowisz będzie sprzyjał
wzrostowi Twoich finansów.

Lew (23.07–23.08)

Waga (23.09–22.10)



Skoncentruj się na tym, co aktualnie robisz.
Postaraj się nie dopuścić do opóźnień i zaległości, a miesiąc okaże się spokojny i udany. Nie
ufaj plotkom i nie pozwól sobą manipulować. Możesz
potrzebować więcej bezpieczeństwa i czułości, dlatego
trzymaj się z dala od dwuznacznych i niepewnych sytuacji. W pracy czeka cię spokojniejszy miesiąc, a zawodowe sprawy nie będą teraz najważniejsze.

Panna (24.08–22.09)



W tym zodiakalnym miesiącu będzie Ci się
bardzo dobrze wiodło. Słońce sprzyja korzystaniu z uroków życia. Rób to, co lubisz
i odpoczywaj bez wyrzutów sumienia. Samotne Wagi
mogą teraz liczyć na wsparcie Wenus, która pomoże
wam znaleźć kogoś, z kim zapragniecie zostać na dłużej. Twoja kariera będzie toczyć się spokojnym rytmem,
a Merkury sprzyja sprawom finansowym.

Skorpion (23.10–21.11)



Pracuj, a potem bez wyrzutów sumienia odpoczywaj i dobrze się baw! Nie daj się wykorzystywać leniwym współpracownikom, bo mniej
zrobisz i na kogoś się zezłościsz. Merkury przyniesie Ci
towarzyskie niespodzianki. Możliwe są telefony od starych przyjaciół lub współpracowników, których dawno
nie widziałeś. Samotne Panny nie powinny teraz szukać miłosnych przygód lecz postawić na zawieranie
nowych przyjaźni.



Wykorzystaj dobrą passę i spełnij swoje marzenie: jedź w podróż, spotykaj się z przyjaciółmi, nie angażuj się w konflikty. Będziesz
zauważany wszędzie tam, gdzie się pojawisz. Planety
sprzyjają teraz Twoim związkom i miłości. Nie grożą
Ci teraz zdrowotne załamania ani przeziębienia. Jednak inni ludzie mogą cię irytować, lepiej nie angażuj
się w spory bo z byle drobiazgu może zrobić się awantura.

Strzelec (22.11–21.12)



Nie uda Ci się uciec przed planowaniem,
zarządzaniem i rozstrzyganiem cudzych
sporów. Mimo zmęczenia i braku czasu dla
siebie, będziesz bardzo zadowolony z tego, co uda się
teraz osiągnąć. Mimo obowiązków postaraj się o siebie
dbać, jedz o regularnych porach i śpij odpowiednio
długo. Przez cały miesiąc szczęście w miłości będzie
sprzyjać, ale zawodowe sprawy mogą być ważniejsze
od randek i obietnic, jakie składałeś innym ludziom.

Koziorożec (22.12–19.01)



Zamiast się martwić, popatrz na życie z większym optymizmem a będziesz w stanie znaleźć wyjście z różnych kłopotów. Wenus sprawi, że będziesz optymistyczny jeśli chodzi o miłosne
sprawy. Warto bywać wśród ludzi, a także poświęcić
innym trochę więcej czasu. Warto wybierać się na szkolenia, konferencje i zawierać nowe znajomości. Może
się wam wydawać, że nic się nie dzieje, ale szybko zasłużycie na uznanie w oczach szefa.

Wodnik (20.01–18.02)



KTO PRZYPOMINA, TEN SIĘ UPOMINA

W tym miesiącu chętnie zajmiesz się domowymi i rodzinnymi sprawami. Będziesz
dekorować, urządzać i dbać o otoczenie.
Mimo powodzenia i dobrego nastroju nie będziesz
miał ochoty na randki i dyskusje o miłości. Większą
wartość stanowić będzie przyjaźń i odpoczynek, a nie
dozgonne deklaracje. W pracy czeka Cię udany miesiąc, a szef zajmie się teraz innymi sprawami niż patrzenie Ci na ręce.

Ryby (19.02–20.03)



Twoje pomysły będą się podobać, ale jednocześnie uważaj na pochlebców i zazdrośników.
To dobry czas, aby inwestować w siebie. Jeśli
martwiłeś się z powodu nieporozumień, to wiele uda
się wyjaśnić. Nie bądź tylko zbyt krytyczny wobec siebie
i nie mów o swoich błędach. Samotne Ryby będą szukać
kogoś, z kim można poflirtować. Zamiast wracać do starych znajomości i tropić dawne emocje, nastawcie się
na przyszłość. Twoja kariera wreszcie ruszy do przodu.

Uśmiechnij się :)

Żona wybiera się na zakupy.
– Prezerwatywy kup – mówi mąż.
– No coś ty, Dominik! – mówi oburzona niewiasta. – Wszyscy się domyślą, co będę robić! Nie
mogę, wstydzę się...
– A jak z dwójką dzieci idziesz po ulicy, to ci nie
wstyd!?
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Odszedł architekt
pokoju w Irlandii

sierpnia w Derry w Irlandii Północnej zmarł John Hume, irlandzki polityk, bez którego zarówno Ulster,
jak i Republika Irlandii wyglądałby
zupełnie inaczej. Ideały pokojowego
nacjonalizmu głoszone przez Hume’a
przyczyniły się do podpisania porozumienia wielkopiątkowego, które
zakończyło długoletni konflikt w Irlandii Północnej.

Jego zasługi dla Irlandii zostały uznane w roku
2010, kiedy otrzymał od Irlandczyków tytuł
Ireland’s Greatest Person. Był prawdziwym
mężem stanu i politykiem, dla którego ideały
zawsze liczyły się bardziej niż doraźne osobiste
czy partyjne interesy. Jego nadrzędnym celem
było doprowadzenie do pokojowego rozwiązania konfliktu w Irlandii Północnej, a podpisane
22 lat temu porozumienie uważał za dzieło swojego życia. Jednocześnie nigdy nie przypisywał
sobie wszystkich zasług i zawsze powtarzał, że
pokój w Ulsterze to skutek wysiłku wielu osób.
John Hume urodził się w roku 1937 w katolickiej dzielnicy Derry. Podobnie jak dla wielu
z jego pokolenia wiara i przynależność społeczna były kluczowe zarówno w młodości, jak
i w późniejszym okresie życia.
Studiował w seminarium w Maynooth, ale
szybko uznał, że stan duchowny nie jest dla niego i wrócił do swojego rodzinnego Derry, gdzie
został nauczycielem. Okazało się wkrótce, że
ma niezwykły talent organizacyjny, a jego charyzma łatwo zjednuje mu ludzi.
W latach sześćdziesiątych stał się jednym
z przywódców ruchu społecznego, który domagał się zrównania praw katolików i protestantów mieszkających w Irlandii Północnej.
Wielokrotnie występował w imieniu uciskanej
katolickiej mniejszości mimo częstych ataków
ze strony instytucji publicznych, ale także bojówkarzy protestanckich.
To John Hume organizował wiele z pokojowych marszów, podczas których katolicy domagali się równych praw, a które często były
rozpędzane przez ulsterską policję i miejscowe
bojówki. Zaledwie tydzień przed feralnymi wydarzeniami krwawej niedzieli John Hume stanął
na czele marszu w Derry. Po brutalnym pobiciu
uczestników zgromadzenia i widząc narastającą po obu stronach przemoc, nawoływał,
by odwołać kolejny marsz i pozwolić ostygnąć
emocjom. On sam nie wziął udziału w marszu
30 stycznia 1972 r., ale wielu z jego przyjaciół,
mimo ostrzeżeń, wyszło tego dnia na ulice i trafiło pod kule brytyjskich żołnierzy.
Dla Hume’a, podobnie jak dla większości
mieszkańców Derry i całej Irlandii Północnej, był
to przełomowy moment życia. Niektórzy zaangażowali się w walkę zbrojną z brytyjskim okupantem, inni – jak John Hume – poświęcili się walce
politycznej. W latach siedemdziesiątych założył
Social Democratic and Labour Party (SDLP), która
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za jeden ze swoich celów postawiła sobie doprowadzenie do zrównania praw katolików i protestantów. Wobec narastającej fali przemocy
w Ulsterze John Hume i jego partyjni koledzy nieustannie dążyli do politycznego porozumienia.
W roku 1983 Hume został wybrany do brytyjskiego parlamentu, gdzie kontynuował swoją pokojową walkę o niezależność północnej
części wyspy.
Mając silny mandat społeczny, przez długie
lata zabiegał o wszczęcie negocjacji pomiędzy
republikanami a lojalistami i rządem brytyjskim. Odrzucał walkę zbrojną i przemoc, ale
siadł do rozmów z Gerrym Adamsem, ówczesnym liderem Sinn Féin, mimo że partia ta była
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powszechnie uważana za polityczną przybudówkę Irlandzkiej Armii Republikańskiej.
Wielu polityków krytykowało go za ten
ruch, ale, jak miało się później okazać, rozmowy Hume–Adams stały się punktem zwrotnym
w procesie pokojowym w Irlandii Północnej.
Otworzyły one drogę do zawieszenia broni,
które IRA ogłosiła w roku 1994. Dzięki niemu
politycznych przedstawicieli republikanów zaproszono do rozmów pokojowych, do których
za wszelką cenę dążył John Hume.
To on był tym, który starał się wyważyć stanowiska dwóch stron konfliktu. To on godził
skłóconych polityków. I to on nieustannie zyskiwał zaufanie uczestników negocjacji, które

zakończyły się 10 kwietnia 1998 r. podpisaniem
porozumienia pokojowego.
John Hume, wciąż stojący na czele SDLP,
podjął ogromny wysiłek, by przekonać do ustaleń porozumienia nie tylko swoich partyjnych
kolegów, ale przede wszystkim swoich politycznych oponentów. Do historii przeszło jego wystąpienie u boku lidera lojalistycznej Unionist
Ulster Party Davida Trimble’a i frontmana U2
Bono. Wielu twierdzi, że jego emocjonalna
przemowa ostatecznie przekonała licznych
niezdecydowanych i przesądziła o przyjęciu porozumienia wielkopiątkowego w referendum
w Irlandii Północnej.
Wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania
konfliktu w Ulstrze przyniosły Johnowi Hume’owi Pokojową Nagrodę Nobla. Otrzymał ją
w roku 1998 wspólnie z przywódcą unionistów
Davidem Trimble’em.
Sam Hume określał proces pokojowy jako
dzieło swojego życia, a jego zwieńczenie w postaci porozumienia wielkopiątkowego było
także zwieńczeniem jego kariery politycznej.
Zaledwie rok po podpisaniu porozumienia John
Hume zrezygnował z przywództwa w SDLP i nie
wszedł do wspólnego z unionistami rządu.
Oficjalnie z polityki zrezygnował dopiero
w roku 2004, ale już wcześniej znacząco ograniczył swoją aktywność, oddając pole walki
politycznej młodszym. Zmagający się z demencją polityk w swoje 80. urodziny, obchodzone
w roku 2017, otrzymał życzenia z niemal każdego zakątka Zielonej Wysypy i od wielu światowych przywódców. Wielu z nich do dziś mówi,
że John Hume i jego postawa to wzorce dla
pokojowego rozwiązywania nawet najtrudniejszych konfliktów.
Były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill
Clinton nazwał Johna Hume’a irlandzkim Martinem Lutherem Kingiem, a prezydent Irlandii
Michael D. Higgins określił go jako „moralnego
architekta procesu pokojowego”.
Wielu współczesnych komentatorów podkreśla, że dziedzictwo Johna Hume’a nie odeszło w zapomnienie wraz jego odejściem z polityki ani wraz z jego śmiercią.
Warto przypomnieć jego słowa zwłaszcza
dziś, kiedy zjednoczenie wyspy jest coraz bardziej prawdopodobne. Już po podpisaniu słynnego porozumienia John Hume stwierdził, że
prawdziwe zjednoczenie Irlandii nastąpi tylko
wtedy, gdy wszyscy uwierzą w jego sens. Wierzył, że jedność to coś więcej niż tylko zniesienie granicy dzielącej wyspę.
„Irlandia to nie marzenie; to nie flaga; to
miliony ludzi podzielonych poprzez dwie odrębne tradycje. Ten podział nie zostanie zniesiony
poprzez zwycięstwo jednych nad drugimi, ale
poprzez porozumienie między nimi. Prawdziwa
granica dzieląca Irlandię to nie linia na mapie,
to podziały w sercach jej mieszkańców” – te
słowa Johna Hume’a wybrzmiewają dziś z taką
!
samą siłą jak w roku 1998.

POZNAJ WYSPĘ

Silent Valley Reservoir
S
ilent Valley Reservoir – jest zbiornikiem wodnym położonym w południowej części gór Mourne w hrabstwie Down w Północnej Irlandii.
Zbiornik ten został zaprojektowany
przez inżyniera lądowego Luka Livigstone McCassey.

Główna konstrukcja zbiornika została wzniesiona w latach 1923 – 1933 przez ponad tysiąc
robotników, podczaj prac zmarło 9 z nich. Koszt
budowy przekroczył wówczas 2 miliony funtów
i obejmował też wybudowanie ponad 35 kilometrowego muru w górach Mourne. Prace nad
nim trwały ponad 18 lat. Pod górą Slieve Binnian wydrążono tunel, aby doprowadzić wodę
z rzeki Annalong. Tunel ten był budowany w latach 1947 – 1951 przez 150 mężczyzn i ma długość około 4 kilometrów.
Zbiornik i dolinę nazwano Silent Valley,
ponieważ ciągłe wybuchy związane z budową
tamy wypędziły stamtąd wszystkie ptaki, pozostawiając niesamowitą ciszę. Dziś odwiedzając
to miejsce nie będziesz miał wątpliwości, że
ptaki już dawno wróciły do Silent Valley i mają
się tam nad wyraz dobrze.
Obecnie „The Valley”, przyciąga każdego
roku dziesiątki tysięcy turystów, którzy wybierają się na górskie wycieczki wzdłuż muru,
podziwiają krajobraz i różnorodną przyrodę ciesząc się przy tym spokojem w otoczeniu gór. !
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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
Przenoszenie 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

