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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,
oto przed Wami listopadowy „MIR” i już tylko jeden numer dzieli nas od końca roku. Niechybnie zbliża się
okres podsumowań i rozliczeń z noworocznych postanowień z początku tego roku.
Równie niechybnie zbliża się czas rozgrzanych kominków, gorących herbat (niektórych z prądem), równie
gorących kaloryferów i grubych koców czy skarpet. Jednym słowem: zima. A od lat powszechnie wiadomo,
że jak jest zima, to musi być zimno. I teraz też tak zapewne będzie.
Chociaż ta zima może różnić się od poprzednich, bo okazuje się, że już w tym roku, lub na początku
następnego, w Irlandii może zabraknąć... prądu. O ile dla kogoś, kto ogrzewa swój dom kominkiem, może
to oznaczać jedynie przymusowy romantyczny nastrój przy świecach, o tyle dla milionów gospodarstw domowych może to również oznaczać ciemne i zimne wieczory.
Wprawdzie wicepremier Leo Varadkar powiedział, że jest pewien, iż Irlandia nie doświadczy „masowych
wyłączeń prądu”, ale niemalże na jednym oddechu dodał, że „nikt nie może tego zagwarantować”. A powód
jest prozaiczny – brak odpowiedniej liczby elektrowni zdolnych wytworzyć wystarczająco dużo prądu, by
sprostać popytowi.
Wskutek stopniowego przestawiania się na „zieloną energię” zamykane są kolejne elektrownie, a te istniejące przechodzą gruntowną renowację, co powoduje ich tymczasowe wyłączenia. Okazuje się również, że
elektrownie wiatrowe czy słoneczne nie produkują tyle prądu, ile zamykane elektrownie na węgiel czy gaz.
A do tego wszystkiego dochodzi wciąż szybki rozwój sektora IT, który generuje duże zapotrzebowanie na
prąd. Centra danych, wśród nich te przenoszone do Irlandii z Wielkiej Brytanii po brexicie, potrzebują prądu,
prądu i jeszcze więcej prądu. A tego na wyspie nie da się wyprodukować znacząco więcej niż obecnie, a na
pewno nie da się go przywieźć promami czy ciężarówkami.
Irlandia jest zatem skazana na własne elektrownie. Czy dadzą one radę pokryć rosnące zapotrzebowanie na prąd? Czy może czekają nas wyłączenia i zimne noce przy świecach? Prawdopodobnie okaże się już
najbliższej zimy.
Pocieszające jest to, że magazyn „MIR” całkiem sprawnie czyta się nawet przy świetle świecy, lampy
naftowej czy latarki na baterie. Mamy nadzieję jednak, że nie będziecie tego musieli sprawdzać.
Trzymajcie się ciepło.
Redakcja
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NAZWA
W
OBIE STRONY
DZIAŁU

W subiektywie
czyli
opowieści dziwnej treści

Czerwińskiego

Ryczące mamuśki, czyli bajer jest potęgą

T
T

Dzień dobry Państwu albo dobry
wieczór. Czy nie zauważyliście
ostatnio przypadkiem, że
w Irlandii coś mało pada? Kiedyś,
panie, to były czasy. Albo właśnie
lało, albo leje, albo będzie lać
za chwilę. Teraz to już historia.
Nawet nie wieje za bardzo.
A jak już pada, to raz na ruski
rok. W kategoriach irlandzkich,
oczywiście.
Piszę o tym nie bez powodu,
bo jedna znajoma z Ameryki
zapytała mnie ostatnio czy zdarza
mi się wystawiać samochód
na deszcz, żeby oszczędzić na
myjni. Ja jej na to: o, bejbe, ja
nie muszę wystawiać samochodu
na deszcz. On permanentnie
egzystuje w deszczu! Po czym

mir | listopad 2021

T

T

nagle odkryłem, że jest to
teoria cokolwiek nieaktualna; tu
naprawdę zaczęło padać znacznie
rzadziej niż kiedyś.
Wspomniana zaś postać w wieku
lat czterdziestu z ogonem
kompletnie oszalała na punkcie
Tik Toka, otwierając tym samym
przede mną zupełnie nową
perspektywę postrzegania tej
aplikacji. Do tej pory wydawało
mi się, że to zabawa dla klientów
w rodzaju mojego nieletniego
syna, którzy uwieczniają na ulicy
sportowe samochody, a także dla
jego równie nieletnich koleżanek,
machających rękami do kamery,
na podobieństwo ich tiktokowej
idolki, nazwiskiem Charli D’Amelio.
Otóż okazało się, że małolaty
machające rękami to betka
w porównaniu z tym, co
wyprawiają na tymże Tik Toku
ich mamuśki, które machają nie
tylko rękami, względnie negując
przy tym okrycia wierzchnie oraz
wygadując takie sprośne rzeczy, że
Henry Miller uznałby się przy tym
za cienkiego Bolka. Co i rusz któraś
narzeka, że chcieli ją wywalić
z TikToka za rzekomą pornografię.
Mają też swój ulubiony kanon
memów, które każda każdej
podkrada, jak to na Tik Toku.
Najzabawniejszy wydaje mi się ten,
na którym rozciągają przed oczami
taśmę mierniczą, komentując jaka
długość najbardziej im odpowiada.
Jedna nawet ustawiła się do
kadru profilem, żeby sprawdzić
ile centymetrów ma od gęby do
potylicy.
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Inny greps, który powtarzają
jak papugi, brzmi: „fuck me if
I am wrong, but 1 plus 1 is 3,
right?” I tak dalej, w ten deseń.
W tle napieprza jakiś klasyczny
rokendrol, one zaś próbują
wyglądać, jakby cofnęły się
w czasie o dwie i pół dekady,
i właśnie wyszły z koncertu
Guns’N’Roses. Bo wszystko
to ryczące czterdziechy, które
z jakiegoś powodu nie wstydzą
się tak wygłupiać przed swoimi
dziećmi.

T

Dzieci natomiast wydają
się beznadziejnie spokojne.
Oprócz machania rękami oraz
uwieczniania samochodów
specjalizują się w wygłaszaniu
mądrości życiowych na
temat zranionych uczuć albo,
w najgorszym wypadku, fryzur albo
butów.

T

Jedni i drudzy mnie nie wzruszają,
ale martwię się o coś jeszcze
innego: że media społecznośćiowe
stały się mekką dla ludzi, którzy
nie mają nic do powiedzenia.
I z jakiegoś powodu koniecznie
muszą się wypowiedzieć. Do
niedawna uważałem takie
zestawienie za socjologiczny
oksymoron, a tu wot Józku, jaka
konfuzja. W dodatku sprawy
potrafią zajść jeszcze dalej:
kiedy się do takich odzywasz
z jakimkolwiek przekazem,
wywalają cię na orbitę jako
szurniętego trolla. No cóż, masa
rządzi. Jeszcze jeden drobny błąd
demokracji.

T
T

T

Chciałem też napisać coś
o demokracji, obejrzawszy ostatnio
torchę za dużo wiadomości, ale
mi przeszło, ponieważ, jak sądzę,
tym tematem zajmują się wszyscy
piśmienni Polacy, ze szczególnym
uwzględnieniem niepiśmiennych.
Myślę, że poradzą sobie beze mnie.
Tymczasem w miniony piątek na
Wyspie Skarbów otwarto knajpy
i Dublin przemienił się w basen
z rzygami. By było zabawniej,
dowiedziałem się o tym z TikToka, albowiem i mnie udzieliło
się oglądanie tańczących
mamusiek, trzymających kubki
z jęzorem Rolling Stonesów,
ewentualnie rozdzierających na
sobie koszuliny z wizerunkiem
tychże. W komentarzach
pod tymi filmami staram się
wypisywać najstraszniejsze
i najbardziej zboczone pierdoły,
jakie może wyprodukować moja
mózgownica. Liczyłem na to, że
ktoś mnie w za to z tego Tiktoka
wyrzuci, ale to był błąd. Mam
teraz prawie trzystu followersów,
a właściwie followersówek.
No cóż, brak podobieństwa do
Banderasa zawsze nadrabiałem
nawiijką, ponieważ, jak głosi
starowarszawskie powiedzenie,
bajer jest potęgą.
Zastanawiam się tylko czy
przestaliby mnie lubić, gdybym
miał im coś mądrego do
powiedzenia... No, ale to już jest,
tradycyjnie, temat na zupełnie
inną gawędę.
Cordialmente,
Piotr Czerwiński

KRÓTKO

Opozycja żąda zablokowania podwyżek czynszów
Irlandzki rząd pracuje nad projektem podwyżki
czynszów. Opozycja stanowczo temu się sprzeciwia.
Zgodnie z projektem przeprowadzana do
2024 r. ogólna podwyżka nie może być wyższa
niż ogólna inflacja. Opozycja uważa, że podwyżkę należy zamrozić na 3 lata. Dopiero gdy

rynek się ustabilizuje, będzie można powiązać
podwyżki z inflacją. Przy ogłaszaniu nowych
przepisów inflacja wynosiła 2 proc., a teraz już
3 proc. Jest jednak i druga strona medalu: zamrożenie podwyżek czynszów spowodowałoby
kłopoty właścicieli domów, którzy straciliby dochody i nie byliby w stanie spłacać kredytów.

Zieloni chcą wprowadzenia całkowitego zakazu palenia
w miejscach publicznych
Jest pomysł, by w Irlandii zakazać palenia we
wszelkich miejscach publicznych. Nad projektem pracują politycy z Partii Zielonych.
Już teraz nie można palić w takich miejscach
jak praca, restauracje, puby, sklepy czy środki
transportu publicznego. Należy także pamiętać,
że od 5 lat istnieje też zakaz palenia w samocho-

dach, jeżeli podróżuje z nami osoba małoletnia.
Nowy pomysł przewiduje wprowadzenie zakazu
palenia wszędzie. Także na terenie dworców kolejowych, szpitali, a nawet w pobliżu placówek
oświatowych. Pomysł opublikowany na Twitterze
spotkał się z odzewem i wygląda na to, że mieszkańcy Irlandii w większości by taką ideę poparli.

Najemcy nie płacą czynszów
Residential Tenances Board sporządziło raport,
według którego zaległości w płaceniu czynszu
były najczęstszym powodem sporów pomiędzy
najemcami a landlordami.
Do RTB wpłynęło 5178 wniosków – 31 proc.
stanowiły pretensje o brak zapłaconego czynszu.

Sporo wniosków dotyczyło z kolei zatrzymanych
kaucji. Tak czy inaczej konflikt pomiędzy stronami
trwa i nie bardzo widać, by sytuacja się poprawiała., chociaż z ogólnej liczby wniosków nastąpił
spadek o 16 proc. w porównaniu z rokiem 2019.
Obecne zestawienie dotyczy bowiem 2020 r.

Prezes Ryanaira krytykuje budowę w Polsce Centralnego
Portu Komunikacyjnego
Michael O’Leary, szef irlandzkich linii lotniczych
Ryanair, obsługujących pewną część lotów z Polski, w wywiadzie dla polskiego portalu Onet nazwał planowaną budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego „głupim projektem”, a lotnisko
w Radomiu – „zamkiem na piasku”. Sugerował,
by rząd dotował raczej inne lotniska.
„Prezes Ryanaira bardzo lubi szokować,
a wygłaszając takie tezy, konsekwentnie forsuje interes swojej linii lotniczej. Plan budo-

wy CPK nie jest szalony ani staroświecki. Jest
wręcz przeciwnie – to inwestycja przemyślana,
oparta na liczbach i opłacalna dla polskiej gospodarki, a niekoniecznie dla irlandzkiego przewoźnika” – wyrazili swą opinię przedstawiciele
CPK. Na stanowisko CPK odpowiedział Ryanair,
pisząc, że „marnowanie 30 mld zł na lotnisko
w szczerym polu jest równie dobrze przemyślane, jak inwestycja w Bitcoina lub inny równie
bezużyteczny system Ponzi”.

Irlandia odmawia udziału w globalnym planie
dotyczącym minimalnego podatku od osób prawnych
Irlandzki premier Micheál Martin odmówił zajęcia konkretnego stanowiska ws. utrzymania
12,5-proc. stawki podatku od osób prawnych.
Zwiększa się presja wobec władz w Dublinie ws.
przyłączenia się do planu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącego
minimalnej globalnej stawki podatku od osób
prawnych w wysokości 15 proc.
Jeśli chodzi o zamiary podatkowe Irlandii
wobec amerykańskich firm, Martin powiedział,
że nie będzie niczego obiecywał dopóki rozmowy z OECD nie zostaną rozwiązane. Irlandia jest
jednym z 9 krajów wstrzymujących się z podpisaniem umowy, która została zawarta w lipcu
tego roku. Niska stawka podatku dochodowego
od osób prawnych była przez długi czas głównym elementem polityki podatkowej tego kraju i miała kluczowe znaczenie dla uczynienia
z Irlandii atrakcyjnej siedziby dla europejskich
central wielu międzynarodowych przedsiębiorstw. Już w lipcu minister finansów Paschal
Donohoe powiedział, że uważana przez niektórych za unijny „raj podatkowy” – ze względu
na korzystny system fiskalny dla dużych korporacji – Irlandia nie poprze globalnych planów
reformy podatkowej. Unijny „raj podatkowy”
odrzuca porozumienie ws. globalnego podatku dla największych koncernów. Autorzy reformy chcą, by globalnym firmom przestało
się opłacać transferowanie zysków do rajów
podatkowych. Ministrowie finansów i szefowie
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banków centralnych krajów należących do G20
poparli 12 lipca podczas dwudniowych obrad
w Wenecji wprowadzenie globalnego podatku od międzynarodowych koncernów. Chodzi
o wprowadzenie minimalnej stawki podatku
CIT, tak aby rządy nie były zmuszone konkurować w oferowaniu korporacjom jak najniższych
stawek, a globalnym firmom przestało się
opłacać transferowanie zysków do tzw. rajów
podatkowych. W komunikacie opublikowanym
po szczycie podkreślono, że według Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) globalny minimalny podatek na poziomie 15 proc.
od korporacji mógłby przynieść rocznie 150 mld
dolarów. W dokumencie położono nacisk na
konieczność rozwiązania pozostających jeszcze
kwestii i sfinalizowania szczegółowego planu.
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Zniesiono obowiązek kwarantanny w hotelach dla
powracających z zagranicy

Polacy jeżdżą najstarszymi samochodami, Irlandczycy
najnowszymi

Minister zdrowia Irlandii Stephen Donnelly
ogłosił w sobotę koniec obowiązku kwarantanny w hotelach dla osób powracających do kraju
z najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19
państw świata.
System obowiązkowej kwarantanny został
wprowadzony jako nadzwyczajny środek, ponieważ istniało niebezpieczeństwo sprowadzenia nowych groźnych wariantów koronawirusa, które mogłyby przytłoczyć naszą służbę
zdrowia i osłabić program szczepień przeciwko
COVID-19 – tłumaczył Donnelly. Ten program
zakończył się sukcesem i odegrał kluczową rolę
w kontrolowaniu epidemii w Irlandii, dzięki
niemu możemy dziś bezpiecznie znosić ograniczenia dotyczące życia społecznego i gospodarczego – ocenił minister zdrowia. Odbywana na

Eurostat, czyli unijny urząd statystyczny, przygotował raport na temat tego, jakie samochody jeżdżą po europejskich drogach. Okazało się,
że Polacy jeżdżą najstarszymi w Europie, Irlandczycy zaś najnowszymi autami.
Prawie 38 na 100 aut osobowych w Polsce
ma ponad 20 lat. Na drugim miejscu znaleźli się
Estończycy, ale tam to niewiele ponad 30 proc.
aut. Na trzecim miejscu znaleźli się Finowie.
Eurostat odnotował też, komu powodzi się najlepiej. Najnowsze samochody mają Irlandczycy.
Blisko 29 proc. ich aut nie ma 2 lat. Niewiele
gorzej prezentują się statystyki Luksemburga,

Może być problem z prądem
Minister środowiska, klimatu i komunikacji
ostrzegł oficjalnie, że w najbliższych latach
Irlandczycy mogą mieć problem z dostawami
prądu. Konkretnie chodzi o to, że dostawy prądu będą coraz bardziej ograniczone.
To oświadczenie pojawiło się po opublikowaniu
raportu sieci EirGirid, która stwierdza, że popyt na
prąd może niekoniecznie odpowiadać podaży. Minister stwierdził, że w obliczu kłopotów rząd nastawia się na wykorzystywanie energii odnawialnej.
Ciemność w domach zapewne Irlandii nie grozi.
Ale trzeba być przygotowanym, że przyszłość wcale nie musi rysować się w jasnych barwach.

własny koszt 12-dniowa kwarantanna w wyznaczonych hotelach została wprowadzona w marcu. Były na nią kierowane osoby przybywające
do Irlandii z najbardziej dotkniętych pandemią
państw świata. W szczytowym momencie ta
lista obejmowała 60 krajów. W sumie obowiązkiem izolacji w hotelach objęto ponad 10 tys.
osób. Środek został zniesiony za radą głównego
lekarza Irlandii. Z kurczącej się z czasem listy
państw uznawanych za niebezpieczne epidemicznie usunięto w sobotę ostatnie kraje.
W komunikacie ministerstwa zdrowia zaznaczono, że nadal obowiązują inne środki bezpieczeństwa, w tym konieczność okazywania
przy wjeździe do Irlandii świadectwa szczepień
lub aktualnego negatywnego wyniku testu na
obecność koronawirusa.

Belgii i Danii. Luksemburg, który nieznacznie
przegrał w tej kategorii z Irlandią, jest za to najbardziej zmotoryzowanym państwem w UE. Na
1000 mieszkańców przypada 681 samochodów
osobowych. Drugi jest Cypr. Trzecie miejsce należy do Polski i Finlandii. U nas na 1000 osób
samochód ma 642. Polska jest też w czołówce
państw, w których w latach 2015–2019 najbardziej wzrosła liczba zarejestrowanych samochodów. Jest tylko jeden kraj w UE, w którym liczba
zarejestrowanych samochodów w tym czasie
spadła. To Bułgaria.

Ryanair otworzy bazę w Cork i przywróci połączenia
Ryanair otwiera ponownie bazę w Cork, zamkniętą z powodu ograniczeń w lotnictwie
spowodowanych koronawirusem. Przywróci
też połączenia, które zawieszono na czas pandemii.
Ryanair tymczasowo zamknął bazę w Cork
w październiku 2020 r. Doprowadziło to do
wstrzymania na zimę 13 tras na Europę. Obsługiwano trasy przez Stansted, Katowice
i Gdańsk, korzystając z samolotów poza Irlandią.
Na początku marca Ryanair ogłosił, że nie
może zagwarantować otwarcia lotniska w Cork
z powodu renowacji pasa startowego na kolejny sezon zimowy. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale baza powinna zostać otwarta jeszcze przed końcem roku.

PRZEWROTKĄ

Kartki na benzynę
MACIEJ WEBER

C

 cieliście brexitu, no to go macie.
h
Nie ma benzyny, problemy z prądem, puste półki sklepowe. Kryzys
jak się patrzy. Wielka Brytania się
wali. To jednak nie dotyczy Irlandii,
która jest w Unii Europejskiej. Nie
dotyczy, ale być może na razie.

Przypominają się polskie lata osiemdziesiąte
ubiegłego stulecia. To znaczy, komu się przypominają, to jego. Obecne pokolenie może
uważać, że ludzie tyle nie żyją, aby pamiętać,
co działo się trzydzieści czy jeszcze więcej lat
temu. Pustki w stanie wojennym i kartki na
podstawowe artykuły. Kartki na cukier, mięso,
używki. No i rzecz jasna, też na benzynę. Na
Wyspach kartek jeszcze nikt nie wprowadza.
Jeszcze nie ten etap. Zresztą, raczej to nikomu
nie przyjdzie do głowy. Chociaż, jak już nie będzie wyjścia, to kto wie. Za komunizmu i za żelazną kurtyną zdarzały się rzeczy, które mieszkańcom wielkiego, europejskiego świata nawet
się nie śniły. I był to powód do żartów. Gdyby

teraz podobna rzecz zdarzyła się wielkiemu imperium, byłby to tzw. chichot historii.
Zaczęło się od kolejek do stacji benzynowych, a potem nie było po co stać. Nie miał
kto dowozić towaru, bo zmiana przepisów spowodowała, że większość kierowców nie mogła
już sobie spokojnie działać. Pamiętamy o tym
doskonale, jak rząd musiał przeszkolić dwie setki żołnierzy, którzy przeszli szkolenie w firmach
transportowych, ucząc się, jak napełniać cysterny i obsługiwać pompy paliwowe. Brytyjski
rząd podtrzymuje zdanie, że paliwa nie zabraknie, jeśli ludzie będą kupować je w normalnych
ilościach, i mówi, że sytuacja na stacjach benzynowych poprawia się, a więcej jest obecnie
dostarczane niż sprzedawane. Nikt jednak nie
zagwarantuje, że jest to czysto urzędowy optymizm. Rząd mimo wszystko bowiem przyznaje,
że dobrze nie jest. A niektóre części kraju są
nadal bardziej dotknięte brakami niż inne. Najtrudniejsza sytuacja jest w Londynie oraz w regionach: Anglia Południowo-Wschodnia, Anglia
Wschodnia i East Midlands.
Aby w perspektywie krótkoterminowej złagodzić obecne problemy z zaopatrzeniem, rząd
ogłosił, że umożliwi natychmiastowe podjęcie
pracy w Wielkiej Brytanii (na zasadzie tymczasowej) zagranicznym kierowcom cystern paliwowych i kierowcom w transporcie żywności.
Zgodnie z tym planem do Wielkiej Brytanii
możliwość przyjazdu zyskało 300 kierowców cy-

stern, mogących pozostać w celu wykonywania
pracy do końca marca 2022 roku. 4700 kierowców przewożących żywność mogło przyjechać
od końca października i pozostać do końca lutego. Przyjeżdżają też specjaliści od drobiu. Zamieszanie nieprawdopodobne.
W Wielkiej Brytanii brakuje nie tylko kierowców. Do świadomości publicznej przedostały się
też kłopoty innego rodzaju. Brytyjski rząd zaoferował 800 tymczasowych wiz zagranicznym
rzeźnikom, by rozładować zatory i uniknąć zmasowanego uboju świń. Jak informowało NPA
(brytyjskie stowarzyszenie hodowców świń)
przez brak rzeźników i pracowników przetwórni mięsa hodowcy w Wielkiej Brytanii musieli
zabić 6600 zdrowych, przeznaczonych do uboju zwierząt, a potem wyrzucić pochodzące od
nich mięso. Branża mięsna zmaga się z brakami
kadrowymi, bo pandemia koronawirusa i brexit
skłoniły wielu pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej pracowników rzeźni i zakładów
przetwórstwa do powrotu do swych krajów.
NPA ostrzegało, że jeśli problem nie zostanie
rozwiązany, w najgorszym przypadku konieczny
będzie ubój nawet 150 tys. świń.
Brytyjski rząd zastrzegł jednak, że tymczasowe wizy „nie są rozwiązaniem długoterminowym, a przedsiębiorstwa muszą dokonywać
długoterminowych inwestycji w brytyjską
krajową siłę roboczą, by zbudować gospodarkę o wysokich płacach i wysokich umiejętnościach, zamiast polegać na zagranicznej (i tańszej) sile roboczej”. Weź tu jednak inwestuj, gdy
nie ma wcale tak wielu, którzy lubiliby się nurzać we krwi i likwidować sympatyczne czworonożne istoty. Co innego zjeść sobie szyneczki
na chlebie z masełkiem, a co innego oprawiać
zwierzynę. Nie ma co zresztą gadać. Wiadomo.
Nawet święta Bożego Narodzenia na Wyspach mogą w tym roku być inne niż dotychczas. Przez pandemię i brexit brakuje sezono-
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wych pracowników, co może przełożyć się na
to, że w sklepach zabraknie ulubionych produktów Brytyjczyków. Jak podał jednak „Financial
Times”, bożonarodzeniowe kolacje mają uratować m.in. polskie indyki. „Miliony brytyjskich
kolacji bożonarodzeniowych mają uratować
indyki sprowadzane z Polski i Francji po tym,
jak brytyjscy rolnicy zostali zmuszeni do ograniczenia produkcji w obawie przed brakiem siły
roboczej” – tak swój artykuł rozpoczęła gazeta.
Dziennikarze informują, że brytyjskie supermarkety i restauracje już teraz starają się, by sprowadzić do kraju nawet setki tysięcy sztuk drobiu
z Unii Europejskiej. Powodem jest to, że lokalni
rolnicy wyhodowali co najmniej o milion ptaków mniej, niż wynosi zapotrzebowanie.
Za tymi kłopotami nieuchronnie musi podążyć drożyzna. W Polsce, gdzie obecnie nie mierzymy się z takimi kłopotami (chyba że rządzący jednak wykonają polexit, ale to bardzo mało
prawdopodobne), ceny benzyny też dalekim
rykoszetem leciutko wędrują w górę. Szczęśliwi
więc ci niezmotoryzowani. I ci żyjący w nieświadomości. Na rachunek innych, choć w dobie
kryzysu takie wygodne życie też może się skończyć. A ceny pójdą w górę też w innych dziedzinach. Już mówią o tym choćby producenci
kurczaków. Powodem będą zakłócenia w łańcuchu dostaw wynikające z niedoboru kierowców,
rosnące koszty produkcji i ceny energii.
Taki sobie żarcik – excusez-moi – że troszkę
seksistowski, lecz tak się utarło. Przysłowiowa
blondynka podjeżdża na stację, a pracownik
stacji narzeka: – Znowu podnieśli ceny benzyny. Na to blondynka: – Mnie to nie dotyczy, ja
zawsze tankuję za 50 funtów.
No i żeby nie było rasistowsko, to może nie
musi być nawet blondynka, niech będzie blondyn. Albo rudy, albo i łysy. Zresztą, nie ma co
brnąć. Ważne, że w takiej sytuacji, jakbyś się
nie odwrócił, z tyłu zawsze to samo.
!
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16 linii lotniczych zwróci pieniądze za loty odwołane
w trakcie pandemii
16 linii lotniczych zwróci klientom pieniądze za
loty odwołane w czasie pandemii. Wśród przewoźników, którzy to zrobią, znalazł się Ryanair
i British Airways.
Inne znane linie to m.in. Air France, Alitalia,
EasyJet, Iberia, KLM, Lufthansa, Wizz Air. Wszyscy

ci przewoźnicy przystali na warunki Komisji Europejskiej. Zwrot pieniędzy będą też mogły uzyskać
te osoby, które w pierwszych miesiącach pandemii przyjęły vouchery zamiast gotówki. Teraz osoby te będą mogły wymienić voucher na pieniądze.
Zwroty mają zostać dokonane w ciągu tygodnia.

Ambasadorka RP protestuje przeciw nazwaniu Stutthofu
polskim obozem
Ambasadorka RP w Irlandii Anna Sochańska
zaprotestowała przeciwko użyciu w publicznej
irlandzkiej stacji RTE w odniesieniu do niemieckiego nazistowskiego obozu Stutthof błędnych
zwrotów „polski obóz koncentracyjny” i „obóz
koncentracyjny w Polsce”.
Zwroty te pojawiały się w kilku wydaniach
wiadomości, w materiałach dotyczących
ucieczki i zatrzymania obecnie 96-letniej Irmgard Furchner, byłej sekretarki obozu koncentracyjnego Stutthof. „To absolutnie fałszywa
informacja, ponieważ obozy śmierci były nazistowskimi niemieckimi obozami koncentracyjnymi w okupowanej Polsce. Polska była
okupowana przez Niemcy w czasie, gdy kilka
niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady znajdowało się na jej terytorium. Ten powtarzany błąd sprawia ogromny
ból polskiej społeczności w Irlandii, jak również
moim rodakom w Polsce. Polska została spustoszona w czasie II wojny światowej i niemal

każdy stracił podczas wojny kogoś bliskiego,
kto walczył po stronie aliantów. W rzeczywistości wielu z nich zmarło w nazistowskich
niemieckich obozach śmierci” – przekazała
ambasador Sochańska w liście do dyrektora
wykonawczego RTE Jona Williamsa. Wskazała, że odczuła ulgę, widząc, iż w wieczornym
wydaniu wiadomości treść materiału została
zmieniona, niemniej uważa, że szkody zostały już wyrządzone. W związku z tym zwróciła
się o zamieszczenie w piątkowych wydaniach
wiadomości sprostowania oraz o zapewnienie,
że tego typu niewłaściwa terminologia nie będzie więcej wprowadzać w błąd widzów. W niemieckim obozie Stutthof, 36 km od Gdańska,
podczas II wojny światowej SS przetrzymywało
ponad 100 tys. więźniów. Obóz funkcjonował
od 2 września 1939 do 9 maja 1945 r. Ocenia
się, że w Stutthofie życie straciło blisko 65 tys.
więźniów. Liczbę więźniów tego niemieckiego
obozu szacuje się na 110–127 tys. osób.

Bond rozbił bank
Najnowszy film o Jamesie Bondzie „Nie czas
umierać” zarobił w pierwszym dniu wyświetlania w brytyjskich i irlandzkich kinach od 4,5 do
5 mln funtów – poinformowali w piątek producenci.
Ostatni film, w którym agenta 007 gra Daniel Craig, miał światową premierę we wtorek
w Royal Albert Hall w Londynie, zaś w czwartek wszedł do regularnej dystrybucji kinowej
w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii. W czwartek wyświetlany był w obu krajach w rekordowej liczbie 772 kin – o 25 więcej niż „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie” w 2019 r.
Jak poinformowała firma Universal Pictures,
czwartkowe wpływy są o 13 proc. wyższe, niż
osiągnęła w pierwszym dniu wyświetlania poprzednia część Bonda – „Spectre” z 2015 r., ale
o 26 proc. niższe, niż uzyskał „Skyfall” w 2012 r.
Na seanse o północy w Wielkiej Brytanii i Irlandii wybrało się ponad 30 tys. osób, a na pierwsze 4 dni wyświetlania bilety w przedsprzedaży
kupiło 1,6 mln osób. To o 12 proc. więcej niż
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było w przypadku „Spectre” i mniej więcej tyle
samo, ile na „Skyfall”. Zajmująca się branżą filmową firma analityczna Gower Street Analytics
przewiduje, że w pierwszym tygodniu wyświetlania „Nie czas umierać” będzie odpowiadać
za 92 proc. wszystkich wpływów z biletów
w brytyjskich i irlandzkich kinach. Statystyki
dotyczące liczby widzów i wpływów z biletów
są wyjątkowo uważnie obserwowane, bo film
ten jest najgłośniejszą premierą od czasu, gdy
kina zostały otwarte z powrotem po pandemii
koronawirusa, więc będzie to sygnałem, do jakiego stopnia ludzie do nich wracają. Przez pandemię premiera „No time to die” była kilka razy
przekładana, bo początkowo film miał trafić do
kin wczesną wiosną zeszłego roku. Reżyserem
jest Amerykanin Cary Joji Fukunaga, a w rolach
głównych obok Craiga występują również Lea
Seydoux, Rami Malek i Lashana Lynch. Przewiduje się, że film zarobi 90 mln dolarów na całym świecie podczas weekendu otwarcia.
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Budżet na 2022 rok – wzrost wydatków i spadek deficytu
Dzięki wyższemu niż zakładano wzrostowi gospodarczemu Irlandia będzie w stanie w 2022
r. nieco zwiększyć wydatki budżetowe i trochę
obciąć podatki, a zarazem zredukować deficyt
budżetowy – zapowiedział we wtorek minister
finansów Paschal Donohoe.
Nasze wysiłki przyniosły efekty. Nasza solidarność i wspólny cel uratowały życie ludzi.
Nasz kraj sięga teraz po lepszą, jaśniejszą przyszłość. Wchodzimy teraz w nową fazę – powiedział Donohoe parlamentowi, przedstawiając
projekt budżetu na przyszły rok. Zgodnie z nim
przyszłoroczny wzrost gospodarczy Irlandii wyniesie 6,5 proc. PKB. To około 2 razy więcej niż
przewidywano jeszcze kilka miesięcy temu, co
da rządowi pewne pole manewru do zwiększenia wydatków budżetowych, by pomóc ludziom
zmagającym się ze skutkami epidemii oraz rosnącymi kosztami życia, ale bez zwiększania zadłużenia państwa. Ta dodatkowo wygospodarowana kwota w budżecie wynosi 4,7 mld euro,
z czego 4,2 mld euro to zwiększone wydatki,
a 500 mln euro – koszt obniżenia podatków.
W ramach tych pierwszych emerytury, zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki rodzicielskie
podniesione zostaną o 5 euro tygodniowo, o 5
euro wzrośnie dopłata do energii, pensja minimalna wzrośnie o 30 eurocentów do poziomu
10,5 euro za godzinę, a osoby w wieku od 19
do 23 lat będą miały dofinansowane w 50 proc.
koszty transportu publicznego. Ponadto do
kwietnia utrzymany zostanie program dofinansowania pensji dla tych pracowników, których
pracodawcy zostali dotknięci skutkami pandemii. Rząd zamierza też zatrudnić dodatkowych
800 policjantów. Jeśli chodzi o podatki, to m.in.
o 1500 euro zostanie podniesiony górny próg

zarobków pozwalający na pozostanie w podstawowej stawce PIT, nieznacznie zwiększony
zostanie poziom maksymalnych ulg, do końca
sierpnia utrzymana zostanie obniżona do 9
proc. stawka VAT dla branży gastronomiczno-hotelarskiej, którą wprowadzono, by pomóc jej
w czasie pandemii, a osoby pracujące z domu
będą miały możliwość odliczenia 30 proc. kosztów energii, ogrzewania i internetu. Mimo tych
dodatkowych wydatków i ulg, rząd przewiduje,
że deficyt budżetowy spadnie z prognozowanych w tym toku 5,9 proc. PKB do 3,4 proc.
w przyszłym roku, zaś dług publiczny ze 106
proc. PKB w tym roku do 99 proc. w 2022 r.

MODA, ŻYCIE, STYL, URODA

ANNA SZMAJ
KLINIKA GAPS DIET IRELAND

Dentysta –
dr Weston A. Price

W

latach30. XX w. dentysta
z Cleveland, Weston A. Price
(1870–1948), rozpoczął serię unikalnych badań. Przez
ponad 10 lat podróżował do
odizolowanych rejonów świata, aby badać
zdrowie populacji nietkniętych przez cywilizację zachodnią. Jego celem było odkrycie czynników odpowiedzialnych za dobry stan zębów.
Jego badania wykazały, że próchnica i zdeformowane łuki zębowe skutkujące stłoczonymi,
krzywymi zębami są wynikiem niedoborów
żywieniowych! Gdziekolwiek się udał, dr Price odkrywał, że piękne, proste, zdrowe zęby,
dobra budowa ciała, odporność na choroby
i przyjazny charakter były typowe dla grup
stosujących tradycyjną dietę, bogatą w niezbędne składniki odżywcze.
Kiedy dr Price przeanalizował sposób odżywiania tych grup, odkrył, że w porównaniu z współczesną dietą dostarczał co najmniej cztery razy
więcej rozpuszczalnych w wodzie witamin,
wapnia i innych minerałów, oraz co najmniej
10 razy więcej tłuszczu. Rozpuszczalne witaminy, pochodzące z produktów pochodzenia
zwierzęcego, takich jak masło, jaja, ryby, skorupiaki, podroby i tłuszcze zwierzęce – znajdują
się w pokarmach bogatych w cholesterol, który
obecnie jest uznawany za niezdrowy.
Ci ludzie instynktownie wiedzieli, że rozpuszczalne w tłuszczach witaminy, witaminy A
i D, są niezbędne dla zdrowia, ponieważ działają jak katalizatory wchłaniania minerałów
i wykorzystania białek. Bez nich nie możemy
przyswajać minerałów, bez względu na to, jak
obficie mogą występować w naszym pożywieniu. Dr Price odkrył dodatkowy składnik odżywczy rozpuszczalny w tłuszczach, który nazwał
aktywatorem X, a który jest obecny w wątrobie
ryb i skorupiakach, podrobach i maśle od krów
jedzących wiosną i jesienią szybko rosnącą zieloną trawę. Wszystkie grupy tubylcze miały
w swojej diecie źródło aktywatora X, obecnie
uważanego za witaminę K2.
Wyizolowane grupy badane przez doktora
rozumiały, jak ważne znaczenie ma dla obojga
rodziców żywienie przed poczęciem dziecka.
Wiele plemion wymagało okresu specjalnego
karmienia przed poczęciem dziecka, podczas
którego młodym mężczyznom i kobietom podawano pokarmy zwierzęce o dużej zawartości
składników odżywczych. Te same pokarmy zostały uznane za ważne dla kobiet w ciąży i karmiących oraz dorastających dzieci. Price odkrył,
że są one szczególnie bogate w minerały i aktywatory rozpuszczalne w tłuszczach, występujące tylko w tłuszczach zwierzęcych.
Te osoby, starające się o potomstwo, które
sfotografował doktor – z ich pięknymi ciałami,
łatwością reprodukcji, stabilnością emocjonalną i wolnością od chorób degeneracyjnych –
stoją w ostrym kontraście z cywilizowanymi
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współczesnymi ludźmi, żywiącymi się cukrem,
białą mąką, pasteryzowanym mlekiem, żywnością o niskiej zawartości tłuszczu, olejami
roślinnymi i artykułami spożywczymi nafaszerowanymi wypełniaczami i dodatkami.
Odkrycia i wnioski doktora zostały przedstawione w jego klasycznym dziele pt. „Odżywianie i degeneracja fizyczna”. Książka zawiera
uderzające zdjęcia przystojnych, zdrowych,
rdzennych mieszkańców, które w niezapomniany sposób ilustrują fizyczne zwyrodnienie, które następuje, gdy ludzie porzucają tradycyjne
odżywianie na rzecz nowoczesnej, wygodnej
żywności.
11 zasad tradycyjnej diety
1. Dieta tych zdrowych ludzi nie zawiera rafinowanej lub denaturowanej żywności lub
składników, takich jak rafinowany cukier lub
syrop kukurydziany o wysokiej zawartości
fruktozy, biała mąka, żywność w puszkach,
mleko pasteryzowane, homogenizowane,
odtłuszczone lub niskotłuszczowe, rafinowane lub uwodornione oleje roślinne, proszki
białkowe, witaminy syntetyczne lub toksyczne dodatki i sztuczne barwniki.
2. Wszystkie tradycyjne kultury spożywają pewien rodzaj pokarmu zwierzęcego, takiego
jak ryby i skorupiaki, ptactwo lądowe i wodne, ssaki lądowe i morskie, jajka, mleko
i produkty mleczne, gady i owady. Spożywane jest całe zwierzę – mięso, organy, kości
i tłuszcz, przy czym preferowane są podroby
i tłuszcze.
3. Dieta ta zawiera co najmniej cztery razy więcej minerałów i witamin rozpuszczalnych
w wodzie oraz 10 razy więcej witamin rozpuszczalnych w tłuszczach znajdujących się
w tłuszczach zwierzęcych (witamina A, witamina D i aktywator X, obecnie uważana za
witaminę K2).
4. Wszystkie tradycyjne kultury gotowały część
swojego pożywienia, ale wszystkie spożywały część pokarmu zwierzęcego na surowo.
5. Diety prymitywne i tradycyjne charakteryzują się wysoką zawartością enzymów spożywczych i pożytecznych bakterii z warzyw, owoców, napojów, nabiału, mięsa i przypraw.
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6. Nasiona, ziarna i orzechy są moczone, skiełkowane, fermentowane lub naturalnie zakwaszane, aby zneutralizować naturalnie występujące substancje przeciwodżywcze, takie
jak inhibitory enzymów czy kwas fitynowy.
7. Całkowita zawartość tłuszczu w tradycyjnych dietach waha się od 30% do 80% kalorii,
ale tylko około 4% kalorii pochodzi z wielonienasyconych olejów naturalnie występujących w zbożach, roślinach strączkowych,
orzechach, rybach, tłuszczach zwierzęcych
i warzywach. Bilans kalorii tłuszczów jest
zaspokajany w postaci nasyconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych.
8. Tradycyjne diety zawierają prawie równe ilości niezbędnych kwasów tłuszczowych omega 6 i omega 3.
9. Wszystkie tradycyjne diety zawierają sól.
10. Wszystkie tradycyjne kultury wykorzystują
kości zwierzęce, zwykle w postaci bogatych
w żelatynę bulionów kostnych.
11. Tradycyjne kultury dbają o zdrowie następnych pokoleń, zapewniając przyszłym rodzicom, kobietom w ciąży i dorastającym
dzieciom specjalne, bogate w składniki
odżywcze pokarmy zwierzęce, oraz ucząc
młodych zasad prawidłowej diety.
Tradycyjne wytyczne diety
1. Jedz całą, nieprzetworzoną żywność.
2. Jedz wołowinę, jagnięcinę, dziczyznę, podroby, drób i jajka od zwierząt wypasanych
na pastwiskach.
3. Jedz dzikie ryby (nie te hodowane
w gospodarstwie), jaja rybne i skorupiaki
z niezanieczyszczonych wód.
4. Jedz pełnotłuste produkty mleczne od
krów wypasanych na pastwiskach, najlepiej
surowe i/lub sfermentowane, takie jak surowe mleko, cały jogurt, kefir, masło hodowlane, pełnotłuste surowe sery oraz świeża
i kwaśna śmietana.
5. Obficie
używaj
tłuszczów
zwierzęcych, takich jak smalec, łój, żółtka jaj, śmietana i masło.
6. Używaj tylko tradycyjnych olejów roślinnych – oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, oleju sezamowego, niewielkich ilości

oleju lnianego i olejów tropikalnych – oleju
kokosowego, oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych.
7. Przyjmuj regularnie olej z wątroby
dorsza, aby dostarczyć co najmniej 10 tys. IU
witaminy A i 1000 IU witaminy D dziennie.
8. Jedz świeże owoce i warzywa, najlepiej ekologiczne. Używaj warzyw do sałatek
i zup.
9. Używaj ekologicznych pełnych ziaren,
roślin strączkowych i orzechów, które zostały przygotowane przez moczenie, kiełkowanie lub zakwas, aby zneutralizować kwas
fitynowy czy inhibitory enzymów.
10. Regularnie włączaj do swojej diety bogate
w enzymy laktofermentowane warzywa,
owoce, napoje.
11. Przygotuj domowe wywary z kości wołowiny, wieprzowiny i jagnięciny (pochodzących
od zwierząt karmionych paszami bez GMO)
oraz z dzikich owoców morza. Używaj tych
wywarów do zup, gulaszów i sosów.
12. Do gotowania i picia używaj przefiltrowanej
wody.
13. Używaj nierafinowanej soli oraz różnych
ziół i przypraw, aby zwiększyć zainteresowanie jedzeniem i pobudzić apetyt.
14. Zrób swój własny sos sałatkowy, używając
surowego octu, oliwy z oliwek z pierwszego
tłoczenia i niewielkiej ilości oleju lnianego.
15. Używaj tradycyjnych słodzików z umiarem,
takich jak surowy miód, syrop klonowy, cukier klonowy, cukier daktylowy, odwodniony sok z cukru trzcinowego i zielona stewia
w proszku.
16. Do posiłków używaj tylko niepasteryzowanego wina lub piwa z umiarem.
17. Gotuj tylko w stali nierdzewnej, żeliwie,
szkle lub dobrej jakości emalii.
18. Używaj tylko naturalnych suplementów na
bazie żywności.
19. Dużo snu, ćwiczeń i naturalnego światła.
20. Myśl pozytywnie i praktykuj przebaczenie.
www.gapsdietireland.com
tel. 0876963159
https://www.instagram.com/nutrition4life.
ie/?hl=en

MODA, ŻYCIE,
NAZWA
STYL, DZIAŁU
URODA

KATARZYNA ŚLIWA
KATE PLUM FASHIONDESIGNER

W


p
oprzednim numerze cała
rubryka została poświęcona
butom, a w tym miesiącu opowiem ogólnie o roli dodatków
oraz opiszę kilka moich ulubionych.

Czym więc są dodatki? Każda z nas ma ich
bardzo dużą ilość w swojej garderobie – są to
wszelkiego rodzaju torebki, buty, apaszki, szaliki, okulary, kapelusze oraz inne nakrycia głowy,
paski, rajstopy itp. Do tej grupy zaliczymy również biżuterię i perfumy. No i nijak nie da się
bez nich obejść...
Największy wpływ na wyrażenie indywidualnego stylu mają dodatki. Często różnica między
kobietą świetnie ubraną, a ubraną nijako wynika z umiejętności łączenia akcesoriów.
Torebka i omawiane już w poprzednim numerze buty będą głównymi dodatkami, bez
których nie da się funkcjonować. Pozostałe są
równie ważne, ale można je pominąć lub nie
wykorzystywać wszystkich w każdej stylizacji.

Stylowe MUST HAVE:
Dodatki

Moim ulubionym dodatkiem po butach
i torebkach są okulary przeciwsłoneczne oraz
apaszka lub szalik. Z jednym i drugim nie rozstaję się niezależnie od pory roku.
Kolejny detal to nakrycie głowy, i tu raczej
indywidualne upodobania biorą górę, choć
ważna jest okazja oraz miejsce, do którego ten
dodatek dopasujemy. Inne nakrycie głowy wybierzemy na słoneczne wakacje, a inne na elegancką uroczystość.
Tematem na odrębny artykuł jest oczywiście
biżuteria oraz perfumy…

A teraz trochę
z historii mody
Dodatki od zarania dziejów przydawały statusu
i mocy strojom, przyczyniały się do odpowiedniej prezencji i były unaocznieniem wyznawanych wartości. W XV w. kobiety nosiły jednakowe długie suknie i jedynym elementem

odróżniającym szlachetnie urodzoną damę od
mieszczki lub chłopki była wysokość, modnych
wówczas, stożkowych czepców. I tak mieszczanki nosiły czepce o wysoki 60 cm, chłopki o wysokości 30 cm i tylko szlachcianki mogły założyć
nakrycie głowy o wysokości 1 metra.
Wachlarz – dworski dodatek
W XVII w. popularnym i ciekawym dodatkiem
wśród dworskiego towarzystwa były wachlarze. Najpiękniejsze z nich malowano na jedwabiu rozłożonym na rzeźbionym stelażu z kości
słoniowej. Wachlarze służyły nie tylko do chłodzenia podczas upałów, ale używane były także – i może przede wszystkim – wieczorami,
podczas bali i spotkań towarzyskich. Wachlarzem można było się ochłodzić po upojnym
tańcu, ale to nie wszystko. Bez tego dodatku
flirt towarzyski byłby niemożliwy. Znano całą
„mowę wachlarzy”, z której mężczyzna mógł
odczytać przychylne, lub nie, nastawienie podobającej mu się kobiety.
Źródło: Wikipedia.
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Trendy w modzie zmieniają się dwa razy
w roku, a my przywykliśmy już do zjawiska sezonowości trendów. Jak znaleźć złoty środek
między byciem „na czasie” bez widma bankructwa?
Niestety dziś dodatki są przez większość
z nas traktowane po macoszemu. A przecież
jeszcze nie tak dawno – bo w latach 50. XX w. –
kobieta nie wyobrażała sobie wyjścia z domu
bez idealnie dobranej kombinacji kapelusza, rękawiczek, torebki, butów i parasolki. Jednak to,
co w przeszłości było obowiązkiem, dziś jest jedynie kwestią wyboru i własnego gustu. Wiele
współczesnych kobiet wyznaje w stosunku do
dodatków zasadę „mniej znaczy więcej”, ale są
także i takie kobiety, których właśnie znakiem
rozpoznawczym jest różnorodność dodatków
tworzących dobry i wyraźnie indywidualny styl.

!
Zapraszam na www.kateplum.pl lub
na FB KATE PLUM POLSKA oraz KATE
PLUM FASHIONDESIGNER.
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ZDROWIE

Aseksualność

MARTA BICZKOWSKA, PSYCHOLOG, SEKSUOLOG, TERAPEUTA PAR METODĄ GOTTMANA

A

rtykuł odnosi się zarówno do kobiet, jak
i mężczyzn, dlatego że aseksualność dotyczy obu płci.

Przez praktycznie cały okres trwania naszego
związku mój partner w ogóle nie miał ochoty
na seks. To ja inicjowałam współżycie, prosiłam, namawiałam, tłumaczyłam, krzyczałam,
złościłam się, aż w końcu zagroziłam rozstaniem. Kiedy się godził, to głównie dla świętego
spokoju, a seks trwał zaledwie kilka minut. Potem nastawały miesiące ciszy seksualnej. Czułam się odrzucona, niechciana, brzydka i mało
kobieca. Miałam poczucie, że moje potrzeby
seksualne są fanaberią i przysparzają mi jedynie problemów. Problemy i frustracje w związku piętrzyły się coraz bardziej. Po kilkunastu latach nie wytrzymałam i odeszłam. Dziś wiem,
że moje libido było zdrowe, a moje potrzeby
ważne i normalne.
Żeby zrozumieć temat, warto zastanowić
się, czy wyżej opisany problem jest spowodowany spadkiem libido, tymczasową niechęcią do seksu z konkretną osobą przy ogólnie
zdrowym poziomie libido czy aseksualnością.
Niechęć do współżycia z osobą, z którą jesteś
w związku, mając jednocześnie ochotę na seks
z kimś innym, może oznaczać na przykład problemy w relacji, mało satysfakcjonujące życie
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seksualne, odczuwanie nudy czy rutyny. Powodów jest mnóstwo. Czynniki, które mogą wpływać na niskie pożądanie i obniżony poziom
libido, opisałam na blogu http://martabiczkowska.blogspot.com/ w artykule pod tytułem
„Co wpływa na pożądanie”. Tutaj zajmiemy się
głównie aseksualnością.
Aseksualność jest czymś innym niż problemem z libido. To brak odczuwania pożądania
i/lub brak zainteresowania seksem przez dłuższy okres, bez odczuwania dyskomfortu, stresu bądź napięcia z tego powodu. Aseksualność
nie jest uznawana za fizyczną, psychologiczną
bądź psychiatryczną przypadłość, to raczej rodzaj orientacji seksualnej. Klasyfikacja aseksualności nie jest do końca jasna, natomiast istnieje kilka wyznaczników, które mogą pomóc
w jej rozpoznaniu. O aseksualności mówimy
wtedy, gdy pojawia się ona już na wczesnym
etapie dojrzewania. Kiedy rówieśnicy zaczynają interesować się seksem, zaczynają się
pierwsze eksperymenty, zdobywanie doświadczenia, rozmowy, porównywania przeżyć,
osoby aseksualne nie mają ochoty na odkrywanie, wręcz często unikają takich tematów,
czując przy tym dyskomfort bądź znudzenie.
Kiedy brak zainteresowania seksem utrzymuje
się również w życiu dorosłym, prawdopodobnie jest to aseksualność. To, że osoba odczuwa
niechęć do seksu bądź obojętność, nie oznacza, że nie współżyje. Często osoby aseksualne
zmuszają się do bliskości, żeby utrzymać związek, spełniając w ten sposób potrzeby partnera/partnerki. Motywacją do seksu staje się
druga osoba, a nie chęć spełniania własnych
potrzeb seksualnych. Dodatkowo próbę wyjaśnienia aseksualności może komplikować fakt,
że orientacja seksualna może być zmienna na
przestrzeni życia. Osoba aseksualna może nawet po wielu latach na pewnym etapie swojego życia poczuć ochotę na seks, jednak jest
to rzadkością. Dość ważnym elementem przy
definiowaniu aseksualności może być fakt,
że nie jest ona spowodowana traumą. Osoby
aseksualne rzadko negatywnie reagują na wi-
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dok miejsc intymnych, ich stosunek do nich
jest neutralny. Nie czują stresu lub dyskomfortu z powodu braku zainteresowania seksem, w przeciwieństwie do osób, które mają
problem z obniżonym libido lub doświadczyły
traumy. Osoby aseksualne potrafią rozpoznać,
kto im się podoba, a kto nie, ale to nie wpływa
w żaden sposób na pożądanie i chęć współżycia. Jest to podobne do sytuacji, w której
kobieta, która nie jest lesbijką, potrafi stwierdzić, czy inna kobieta jest według niej atrakcyjna, czy też nie. Jeśli postrzega ją jako piękną,
seksowną, to pomimo tego, że może poczuć
podniecenie, nie ma to dla niej znaczenia pod
względem seksualnym. Nie będzie miało to
wpływu na jej chęć współżycia z inną kobietą,
którą postrzega jako atrakcyjną. Warto spojrzeć na temat aseksualności z otwartością,
dlatego że często nie jesteśmy wstanie określić orientacji seksualnej jako zero-jedynkowej („tak, jestem całkowicie aseksualna” lub
„nie, w stu procentach nie jestem”). Często
odpowiedzią jest „nie wiem”. Niewiedza prawdopodobnie pojawia się z braku świadomości
swoich potrzeb, upodobań i z chęci spełniania
oczekiwań innych ludzi, społeczeństwa, dostosowywania się do norm kulturowych. Niejasna odpowiedź zachęca do refleksji, obserwacji i zadawania pytań, które pomogą określić,
co jest dla Ciebie ważne, a co nie. Bez względu
na to jaka jest Twoja orientacja seksualna, jedną z ważniejszych potrzeb ludzkich jest więź
z drugą osobą. W przypadku osoby aseksualnej bliskość ta może polegać na przyjaźni bądź
relacji romantycznej, najczęściej bez seksu lub
z niewielką dozą intymności. Aseksualność
nie wyklucza masturbacji. Różnica polega na
tym, że większość osób aseksualnych nie ma
potrzeby na wyjście poza samozadowolenie
i nie pragnie spełniania potrzeby seksualnej
z kimś innym.
Czy aseksualność jest dziedziczna? Wyniki badania z 2019 r., w których wzięło udział
około pół miliona ludzi, wskazują, że około 30
proc. zachowań seksualnych, w tym orientacja

seksualna, może być związane z genami, a reszta to wpływ środowiska i czynników takich jak
kultura i wychowanie. Ogólnie mówiąc, seksualność to nie tylko biologia, to również psychika, duchowość i przekonania przekazywane
pokoleniowo.
Wsparcie dla kobiet i mężczyzn
Jeśli chciałabyś/chciałbyś rozwinąć wiedzę na
temat budowania zdrowych, dobrze funkcjonujących relacji, związków, przyjaźni, zapraszam
na grupę https://www.facebook.com/Mojedobrerelacje.
Wsparcie dla kobiet
Jeśli chciałabyś porozmawiać o seksie w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, zgłębić wiedzę, zadać pytanie, wymienić opinie i dowiedzieć się, co myślą o seksualności i kobiecości
inne kobiety, zapraszam do dołączenia do grupy wyłącznie dla kobiet https://www.facebook.com/groups/kobiecaseksualnosc/.
!

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.

PRAWNIK RADZI

W

y padek może być traumatycznym przeżyciem, bez względu na jego skalę oraz stopień
odniesionych obrażeń. Jeśli
ucierpiałeś w wypadku nie
z własnej winy, możesz skorzystać z dostępnych środków
prawnych i walczyć o odszkodowanie.

Najczęstsze rodzaje wypadków
autobusowych*
System transportu publicznego w Irlandii każdego roku utrzymuje wysoki poziom standardów
bezpieczeństwa i higieny. Urząd sprawujący
nadzór nad bezpieczeństwem drogowym (Road
Safety Authority RSA) opublikował dane statystyczne, które potwierdzają, że autobusy są najbezpieczniejszą formą transportu publicznego
w kraju. Kiedy jednak zdarzają się wypadki, mogą
mieć katastrofalne skutki ze względu na wielkość
pojazdu i liczbę pasażerów na pokładzie. W roszczeniach przeciwko Departamentowi Roszczeń
Autobusowych (Bus Claims Department) brany
jest pod uwagę fakt, kto był odpowiedzialny za
wypadek oraz potencjalnie dożywotnie konsekwencje doznanych obrażeń, jakie mogą mieć
wpływ na jakość życia poszkodowanego.
W wypadkach autobusowych poszkodowani
najczęściej doznają uszczerbku na zdrowiu w postaci urazu kręgosłupa szyjnego. Jest to uraz
spowodowany mocnym szarpnięciem, wywołanym zderzeniem się ze sobą dwóch obiektów.
Ze względu na siłę i pęd autobusu, obrażenia
doznane w tego typu wypadkach są zazwyczaj
poważniejsze niż te doznane w wypadku samochodowym. Istnieją również inne przyczyny powstawania urazów związanych z autobusem. Do
wypadków dochodzi podczas wychodzenia z autobusu, zdarzają się potknięcia i upadki lub urazy spowodowane zatrzymaniem autobusu przez
kierowcę w niebezpiecznym miejscu.
Miałem wypadek z udziałem autobusu. Co
zrobić?
Jeśli uczestniczyłeś w wypadku autobusu lub
z jego udziałem, niezależnie od tego czy byłeś
kierowcą, pasażerem, pieszym czy rowerzystą,
warto podjąć następujące kroki:
Zwróć się o pomoc lekarską
Zbierz ważne informacje już na miejscu wypadku
Zgłoś incydent na Gardę
Skontaktuj się z przewoźnikiem
Skonsultuj się z prawnikiem

••
••
•

Jak wnieść roszczenie?
Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem i odniesionym
urazem, czas wnieść roszczenie. Warto wtedy
skorzystać z pomocy adwokata ds. wypadków
komunikacyjnych.
Przygotuj dokumentację dla prawnika
Adwokat uzyska raport medyczny i przygotuje wniosek do Injuries Board
W zależności od przebiegu roszczenia w Injuries Board możliwe scenariusze
a. Zarówno Ty jak i sprawca wypadku akceptujecie kwotę odszkodowania zaproponowaną przez Komisję – sprawa zostaje
uznana za rozstrzygniętą, a sprawca wezwany do wypłaty odszkodowania.
b. Ty lub sprawca nie akceptujecie kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Komisję – wszczęte zostaje postępowanie sądowe.
Zanim zaczniesz martwić się sądem i wszystkim, co się z tym wiąże, wiedz, że tylko niewielki odsetek spraw trafia na salę sądową.

••
•
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Miałeś wypadek
w autobusie lub
z jego udziałem?*

Najpierw organizowane są spotkania ugodowe, podczas których rozstrzygana jest większość roszczeń.
Rozstrzygnięcie sprawy
Jeśli wystąpisz z roszczeniem z tytułu wypadku autobusowego, możesz dochodzić prawa
do odszkodowania oraz odzyskania kosztów

z tytułu szkód, które poniosłeś. Dzielimy je
na:
Szkody zwyczajne, czyli szkody niematerialne, takie jak ból i cierpienie oraz/lub fizyczne i emocjonalne szkody spowodowane
wypadkiem.
Szkody szczególne, które dotyczą wydatków
bieżących poniesionych w następstwie wy-

•
•

•

padku, np. utrata zarobków (jeśli po wypadku nie mogłeś pracować), rachunki medyczne oraz dodatkowe koszty podróży związane
z wypadkiem.
Szkody materialne odnoszą się do szkód wyrządzonych na mieniu osobistym. Na przykład w wypadku drogowym szkodą materialną jest uszkodzenie samochodu.
!

Tracey Solicitors. Jesteśmy firmą prawną z siedzibą w Dublinie specjalizującą się w sprawach związanych z obrażeniami
ciała. Świadczymy usługi prawne polskim klientom mieszkającym w Irlandii przez ostatnie 10 lat.
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Moniką Kealy pod numerem 0851502626. Udzielamy usług prawnych
w języku polskim.
Tracey Solicitors, 16/17 St. Andrew Street, Dublin 2
T: 01 6499900, W: https://www.traceysolicitors.ie/pl/
*W przypadkach spornych, adwokat nie może obliczać honorarium albo innych opłat i kosztów jako procentu lub proporcji
w stosunku do zasądzonych albo wynegocjowanych warunków.
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Twój prawnik w Irlandii
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Wspólne katolicko-protestanckie nabożeństwo na
100-lecie Irlandii Północnej
Zwierzchnicy irlandzkiego Kościoła katolickiego
oraz czterech głównych Kościołów protestanckich wspólnie odprawili w czwartek w katedrze
w Armagh, w Irlandii Północnej, nabożeństwo
z okazji stulecia powstania tej prowincji w efekcie podziału wyspy.
Wśród 150 zaproszonych gości byli m.in.
brytyjski premier Boris Johnson, politycy północnoirlandzcy z większości tamtejszych partii
oraz przedstawiciele władz Irlandii. Zabrakło natomiast królowej Elżbiety II, której w przeddzień
uroczystości lekarze odradzili wyjazd z powodu
przemęczenia, oraz – co wzbudziło spore kontrowersje – prezydenta Irlandii Michaela Higginsa,
który odrzucił zaproszenie. Wyjaśniał, że jest
niestosowne, by jako głowa państwa brał udział
w nabożeństwie, którego intencją jest „uczczenie
podziału Irlandii i powstanie Irlandii Północnej”.
Zwierzchnicy głównych Kościołów irlandzkich
wygłosili swoje osobiste refleksje na temat powstania Irlandii Północnej. Katolicki arcybiskup
Eamon Martin powiedział, że podział kraju wywołuje u niego „głębokie poczucie straty i smutku” oraz że „spolaryzował ludzi na tej wyspie”.
Zinstytucjonalizował różnice i pozostaje symbo-

lem kulturowego, politycznego i religijnego podziału między naszymi społecznościami – mówił.
Przyznał, że być może Kościoły po obu stronach
mogły zrobić więcej. Muszę zmierzyć się z trudną
prawdą, że być może my, w Kościołach, mogliśmy zrobić więcej, aby pogłębić nasze zrozumienie siebie nawzajem i przynieść uzdrowienie
i pokój naszym podzielonym i zranionym społecznościom – powiedział. Zwierzchnik Kościoła Prezbiterialnego w Irlandii, David Bruce, powiedział:
Boleję nad czasami, kiedy strach powstrzymywał
nas przed budowaniem relacji z tymi, z którymi
się różnimy. Jeśli mamy budować lepszą przyszłość, to musimy uznać nasze własne poranienie i naszą odpowiedzialność za opiekowanie
się wzajemnie swoimi ranami. Przemawiając po
nich, Boris Johnson podkreślił, że jego zdaniem
Irlandia Północna ma przed sobą wspaniałą przyszłość, ale zastrzegł, że jako zagorzały unionista
uważa, iż jej przyszłość jest w Zjednoczonym Królestwie. Irlandia Północna powstała jako odrębny
podmiot polityczny w 1921 r., gdy weszła w życie
ustawa o rządzie Irlandii (Government of Ireland
Act 1920), zgodnie z którą wyspa Irlandia podzielona została na dwie części.

Irlandia przyłącza się do planu pozyskiwania podatków
od Google, Facebooka i innych
Republika Irlandii poparła plany Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
dotyczące stworzenia zharmonizowanych przepisów podatkowych, które powstrzymają firmy
Big Tech od prowadzenia działalności w jurysdykcjach o niskich podatkach.
Tym samym OECD jest blisko sfinalizowania planu wdrożeniowego, dzięki któremu ma
nadzieję na uzyskanie części dochodów z cyfrowych międzynarodowych korporacji. Dotychczas
irlandzkie prawo pozwoliło firmom takim jak
Apple, Google, Amazon, Microsoft i innym na
stosowanie legalnych, ale cynicznych rozwiązań – niektórym znanych jako Double Irish Dutch
Sandwich (tzw. holenderska kanapka) – w celu
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znacznego obniżenia ich zobowiązań podatkowych. Minister finansów Irlandii Paschal Donohoe pochwalił wczoraj zmianę jako „ważny krok
w kierunku rozwiązania problemów spowodowanych cyfryzacją gospodarki, która spowodowała,
że międzynarodowe ramy podatkowe mają trudności z dostosowaniem się do zmieniających się
modeli biznesowych dużych międzynarodowych
przedsiębiorstw”. Dodał, że „56 irlandzkich międzynarodowych korporacji zatrudniających około
100 tys. osób i 1,5 tys. zagranicznych przedsiębiorstw wielonarodowych z siedzibą w Irlandii
zatrudniających około 400 tys. osób” będzie musiało zapłacić co najmniej 15 proc. nowej opłaty
w wyniku zgody Irlandii na plan OECD.

Raczej nie będzie powrotu obostrzeń
Krajowy Zespół ds. Zdrowia Publicznego ma
podjąć decyzję o ewentualnych zmianach w zabezpieczeniach dotyczących rozprzestrzeniania
się koronawirusa w Irlandii. Mimo wszystko do
zmian dojść nie powinno.
NPHET bierze jednak pod uwagę wskazówki
dyrektorów szpitali informujących, że w związku z ponownym rozprzestrzenianiem się choroby może powtórzyć się sytuacja sprzed kilku
miesięcy i konieczne będzie ograniczenie przyjęć innych pacjentów niż covidowi, a to kolejny
raz wydłuży listy oczekujących na pomoc medyczną. Wzrost liczby osób z COVID-19 notuje
się od 6 października, a obecnie Liczbę przyjęć
określa się jako wysoką, wskazującą nadchodzącą falę zachorowań. Gdyby jednak NPHET wydał
rekomendację o zwiększeniu ograniczeń, to
może zmienić się cały plan rządu, który swego
czasu wydał zgodę na zmniejszanie ograniczeń.

Irlandia zainstaluje 600 tys. pomp ciepła do 2030 roku
Władze Irlandii z ministrem środowiska, klimatu i komunikacji Eamonem Ryanem zainaugurowały Narodowy Plan Rozwoju na lata 2021–
2030, w ramach którego zostaną zrealizowane
inwestycje o łącznej wartości 165 mld euro.
W ten sposób kraj chce zmniejszyć o połowę
emisję szkodliwych zanieczyszczeń do 2030 r.
W osiągnięciu tego celu pomogą m.in. technologie pomp ciepła.
W ciągu 10 lat Irlandia zwiększy udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) do 80 proc., co pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w całej
gospodarce. Morska energetyka wiatrowa jest
największą szansą gospodarczą dla Irlandii,
dlatego zaplanowano instalację 5 GW do 2030
r. Zostaną także zorganizowane aukcje OZE dla
lądowej energetyki wiatrowej o łącznej mocy
do 8 GW i fotowoltaiki o mocy do 2,5 GW. Plan
wprowadza reformy nie tylko w sferze wydatków publicznych, ale także odnośnie do umów
o poprawę efektywności energetycznej. Ponad
5 mld euro zostanie przeznaczonych na inwestycje zwiększające efektywność gospodarki energetycznej w istniejących budynkach. Z wpły-

wów uzyskanych w wyniku poboru podatku od
emisji dwutlenku węgla wyodrębniono 1,3 mld
euro na wsparcie modernizacji budownictwa
do 2025 r., a dodatkowe środki finansowe będą
ogłaszane co roku w ramach procedury budżetowej. Rząd ma na celu modernizację 500 tys.
domów do poziomu energetycznego B2 oraz instalację 600 tys. pomp ciepła, z czego 400 tys.
w istniejących domach do 2030 r. Władze liczą,
że w wyniku powszechnej modernizacji budynków, w szczególności tych, w których mieszkają
osoby z pogranicza ubóstwa energetycznego,
zostaną zmniejszone rachunki za energię i ciepło. Ponadto termomodernizacja będzie też
zastrzykiem dla przemysłu związanego z technologiami grzewczymi i energetycznymi, który
stara się odbudować po pandemii COVID-19.
W tej technologii nadzieje pokłada w szczególności Wielka Brytania. Rząd tego kraju zamierza zachęcać branżę i społeczeństwo do instalowania 600 tys. pomp ciepła rocznie do 2028
r. Są one o wiele bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż gaz, który do ogrzewania w kotłach
wykorzystuje zdecydowana większość, bo aż
80 proc. Brytyjczyków. Wyzwaniem będą jednak ograniczenia sieci dystrybucyjnej, która
w większości krajów europejskich jest niedofinansowana. Pompy ciepła rozwijają także takie
kraje jak Niemcy, Szwecja, Finlandia czy Dania.
Polska także chce wspierać tę technologię –
w 2022 r. pojawi się nawet program wsparcia
instalacji tej technologii grzewczej w nowych
budynkach. Obecnie dotacje można uzyskać
w programie Czyste Powietrze, ale w ramach
termomodernizacji budynku.
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Jacek Jaszczyk z Nagrodą World
Poetry Day UNESCO Award

J

cek Jaszczyk laureat prestiżowego
a
konkursu „Wybitny Polak” w Irlandii –
Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w kategorii Osobowość – został uhonorowany Nagrodą XX
Światowego Dnia Poezji ustanowionego
przez UNESCO (World Poetry Day UNESCO 2020 Award).

W Warszawie zakończył się międzynarodowy
XIV Festiwal Poezji Słowiańskiej. Podczas inauguracji kilkudniowego wydarzenia w Domu
Polonii (Sala Zielona) w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, Jacek Jaszczyk – polski
poeta mieszkający w Dublinie – został uhonorowany Nagrodą Światowego Dnia Poezji UNESCO (World Poetry Day UNESCO 2020 Award) za
oryginalną twórczość poetycką oraz „Błękitnym
Pucharem w Srebrze”.
Jacek Jaszczyk nagrodę miał odebrać w ubiegłym roku, ale z powodu kryzysu związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, uroczystość wręczenia Nagrody została przełożona
na tegoroczny XIV Festiwal Poezji Słowiańskiej.
Pierwotnie obok nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO przyznanej
Jackowi Jaszczykowi, miały zostać wręczone
również srebrne i złote pierścienie popularyzatorom naszej poezji za granicą, a także na wniosek „Poezji dzisiaj” nagroda pieniężna Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Jana
Henrika Swahna, wybitnego pisarza ze Szwecji,
za przekłady książek naszej noblistki Olgi Tokarczuk.
Nagroda Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO przyznawana jest
od 20 lat, a jej laureatami byli tacy wybitni
poeci jak: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll,
Roman Śliwonik, Kazimierz Brakoniecki, Bohdan Wrocławski. Teraz w gronie znakomitych
laureatów znalazł się mieszkający od ponad
16 lat w Dublinie, dobrze znany Polonii w Irlandii, Jacek Jaszczyk. Nagroda jest dla mnie
bardzo ważnym wydarzeniem, które pojawiło się w moim literackim życiu – mówi Jacek
Jaszczyk. Sprawiła, że dołączyłem do grona
wyjątkowych laureatów, zapisując się na kartach historii Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.
Podczas inauguracji XIV Festiwalu Poezji
Słowiańskiej, nawiązano do poprzednich festiwali. Tegoroczne wydarzenie tradycyjnie
miało wymiar międzynarodowy. Na tegorocznej festiwalowej mapie znalazły się między innymi Dom Polonii w Warszawie, licea, w tym
XIV im. St. Staszica, Centrum Kultury w Żyrardowie, Gminna Publiczna Biblioteka w Jabłonnie, Dom Literatury, a także Salon Literacki
„Schillingówka” w Piasecznie. W spotkaniach
uczestniczył Jacek Jaszczyk, a miłośnicy poezji
oraz zaproszeni goście mogli usłyszeć jego
wiersze pochodzące z dwujęzycznej książki
poetyckiej „pomiędzy/between” (Wydawnic-

two Książkowe IBiS, Warszawa 2020). Książka stanowi wybór wierszy laureata, które na
język angielski przełożył Marek Kazmierski,
członek fundacji Griffin Trust, w zarządzie której zasiada wielu uznanych na całym świecie
pisarzy.
Z okazji festiwalu ukazał się również specjalny numer „Poezji dzisiaj” – 149/150, będący sumą wszystkich dotychczas wydanych,
w którym czytelnicy mogą przeczytać piękny
i wzruszający wiersz Jacka Jaszczyka, dedykowany Matce. W założeniu XIV Festiwal Poezji
Słowiańskiej miał się odbywać nie tylko w Warszawie, ale również w Białymstoku, Brześciu,
Krzemieńcu, Nowogródku i Grodnie. Podczas
festiwalu uhonorowano medalem im. Barbary Jurkowskiej animatorów poezji w kraju i za
granicą. Fundatorem i pomysłodawcą jest
Adam Siemieńczyk, poeta i przedstawiciel PoEzji Londyn. Warto wspomnieć, że tegoroczny
festiwal był jedyną na taką skalę imprezą literacką w kraju i jedną z nielicznych w świecie,
w dodatku bez dotacji ze strony urzędów zawiadujących kulturą.
Nie tak dawno informowaliśmy na naszych
łamach o kolejnym sukcesie naszego polonijnego poety. Jacek Jaszczyk został twarzą okładki
jubileuszowego 30. numeru Kwartalnika Kulturalno-Literackiego „LiryDram”. To ważne czasopismo w kraju od początku istnienia prezentuje
cykl portretów polskich poetów i literatów. Portrety tworzy Robert Manowski, artysta i rektor Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.
W poprzednich numerach na okładkach znaleźli
się wybitni poeci m.in: Adam Zagajewski, Aleksander Nawrocki, Julia Fiedorczuk, Marta Podgórnik, Bohdan Wrocławski, Stefan Jurkowski,
Adam Kaczanowski, Kazimierz Burnat. W jubileuszowym 30. numerze „LiryDram”, Kwartalnik
prezentuje Jacka Jaszczyka. W numerze można
przeczytać obszerny wywiad z Jackiem Jaszczykiem, jego wiersze oraz fotografie autorstwa
Bartosza Jaszczyka, syna poety. Numer już niebawem pojawi się również w Polskiej Bibliotece
BIBLARY w Dublinie.
Tymczasem już w przyszłym roku – o czym
informowaliśmy naszych czytelników – ukaże
się kolejna książka poetycka naszego poety.
Tym razem będzie to poemat, a promocja książki odbędzie się również pod irlandzkim niebem.
Wcześniej jednak światło dzienne ujrzy kolejne
wydanie „Rocznika Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom VIII, 2021”, pod redakcją Jarosława
Płacheckiego, w którym zostanie opublikowany
wiersz Jacka Jaszczyka. Egzemplarze „Rocznika”
pojawią się w głównych bibliotekach narodowych i akademickich w Polsce, Irlandii i UK.
Lista odbiorców obejmuje też główne instytucje państwowe w Polsce; KPRM, kancelaria Sejmu i Senatu, szefów komisji ds Polonii (obu),
Ambasada Irlandii w Polsce, a także Ambasada
Polski w Irlandii oraz najważniejsze organizacje
polonijne.
!

Jacek Jaszczyk
Poeta, dziennikarz, radiowiec, działacz polonijny. Twórca i autor pierwszego polskiego
programu radiowego w Irlandii, realizowanego na antenach Radia Sunrise, Anna Livia
Dublin City FM oraz Dublin City FM. Współtwórca, współzałożyciel i redaktor naczelny
polskiego radia dla Polonii w Irlandii m.in.
Radia PLka, PLK FM i Radia PL. Autor, prowadzący oraz wydawca kultowego programu
radiowego 120 Na Godzinę , realizowanego
dla Polonii przez ponad 8 lat w irlandzkim
eterze. Współtwórca i redaktor naczelny internetowej telewizji dla Polonii NTV oraz iTVe.
Współorganizator, gospodarz i prowadzący
cykl spotkań w ramach Dublińskiego Salonu
Literackiego w polskiej bibliotece „Biblary”
w stolicy Zielonej Wyspy.
Autor książek poetyckich „Tańczą w nas
życia geniusze” (Oficyna Wydawnicza RAS,
2018), dwujęzycznej polsko-angielskiej książki
poetyckiej „pomiedzy/between” (Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2020). Już niebawem ukaże się jego kolejna książka. Laureat konkursów
poetyckich w kraju oraz w Irlandii.
Publikował m.in. w „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Helikopterze”, „Tlenie
Literackim”, „Salonie Literackim”, „Latarni
Morskiej”, „Wydawnictwie j”, „Obszarach
Przepisanych”, „Migotaniach”, „LiryDramie”,
„Autografie”, „Poezji dzisiaj”, „Akancie”, „Piśmie Literackim Epea”, „Fabulariach”, „Afroncie”, „Wyspie”, „Toposie”, „Akcencie” i „Odrze”. Publikował również w polonijnej prasie,
wydawanej w Irlandii m.in. w „Polskiej Gazecie”, „Kurierze Polskim”, „Ambasadorze Kulturalnym”, „Magazynie MiR”.
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Jego utwory znalazły się w wielu antologiach m.in. wydanej serii „MOSTY”: „Antologii poetów Warszawa – Mińsk/Białoruś”
(Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2019), „Antologii poetów Warszawa – Mediolan/Sondrio”
(Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2019), „Antologii poetów Warszawa – Brześć/Białoruś”
(Wydawnictwo Książkowe IBiS, 2020), „Antologii Poetów Polskich 2018” (Wydawnictwo
Pisarze.pl, 2019), jubileuszowym wydaniu
anglojęzycznej antologii „20th Jubilee Anthology Anniversary of the Contemporary Writers
of Poland” (Dreammee Little City, Orlando
2020), „Metafora Współczesności” (Wydawnictwo Ridero, 2020), „Do zobaczenia tom II
Contemporary Writers of Poland” (Literary
Waves, London 2021), a także w almanachu
poezji „Spiętrzenie. Almanach 33. autorów
na 300. numer Akantu” (Instytut Wydawniczy
„Świadectwo”, Bydgoszcz 2021). Tłumaczony
na język włoski, białoruski, rosyjski, ukraiński,
niemiecki oraz angielski.
Laureat Nagrody XX Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO – World
Poetry Day UNESCO 2020 Award. Laureat
prestiżowego konkursu „WYBITNY POLAK”
w Irlandii 2019 Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w kategorii OSOBOWOŚĆ. W latach 2020-2021 nominowany
przez Kapituły Redakcji „Gazety Pomorskiej”,
„Expressu Bydgoskiego” i „Dziennika Toruńskiego” do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU w kategorii KULTURA.
Autor jest mocno zaangażowany w życie
Polonii, na co dzień stara się jak najszerzej
i jak najlepiej promować w Irlandii swoja ojczyznę – Polskę.
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PIOTR SŁOTWIŃSKI
www.piotrslotwinski.com

Trzeba wiedzieć,
kiedy ze sceny zejść

J

ak to podobno mawiają w Hollywood:
jesteś tak dobry, jak twój ostatni film.
Tymczasem mam wrażenie, że w Polsce
polityka odcinania kuponów od dawnych osiągnięć ciągle ma się dobrze,
a ostatnio wręcz przybrała na sile. Nie tylko
zresztą w kRAJu, również na naszym irlandzkim, polonijnym podwórku obserwuję całe organizacje, które niegdyś coś tam dobrego zrobiły, a teraz „ciągną” jedynie na opinii sprzed
lat, chociaż ludzie tam już nie ci sami, a nawet
jak ci sami, to nie tacy sami. Ale to już jest temat na inny felieton.
Życie ludzkie jest z reguły na tyle długie, że
każdy z nas zdąży zaliczyć wiele wzlotów i upadków. Lata przemijają, ludzie się zmieniają, ktoś,
kto w jednej dekadzie był bohaterem, w drugiej może być zwykłą kanalią, i nie ma się co
temu specjalnie dziwić. Weźmy nasze rodzime
legendy i bajki Solidarności. W latach 80. ubiegłego wieku wielu liderów tego związku prawdopodobnie wykazało się autentyczną odwagą.
Prawdopodobnie, bo historycy ciągle odkrywają
nieznane do tej pory materiały i w wielu przypadkach może się okazać, że ta „odwaga” wynikała z potrzeby uwiarygodnienia się tego czy
innego działacza, który przeszedł na komunistyczną stronę mocy. W takich przypadkach łatwo być odważnym, gdy ma się gwarancję ocalenia własnej skóry, ewentualnie na potrzeby
telewizji dostanie się kilka niegroźnych kuksańców. Niemniej, nie negując odwagi wykazanej
przez liderów Solidarności 40 lat temu, niekiedy
ze zdumieniem patrzę na współczesne wyczyny
tej czy innej ikony tego ruchu, która w dodatku
nieustannie domaga się dla siebie szacunku za
to, co zrobiła wspomniane lat temu 40.
Cofnijmy się dalej, aż do czasów wojny. Przykład pierwszy z brzegu: Philippe Pétain, francuski bohater I wojny światowej, po II wojnie
światowej za kierowanie francuskim państwem
Vichy uznany za zdrajcę i skazany na karę śmierci, zamienioną przez de Gaulle’a na dożywotnie
więzienie. Znacznie bardziej drastyczny przykład? Proszę bardzo: Josef Mengele, zbrodniarz
wojenny. Zanim w Auschwitz zabrał się za wysyłanie ludzi do komór gazowych i przeprowadzanie eksperymentów pseudomedycznych, zdążył
wykazać się odwagą na froncie, dwukrotnie
pod ostrzałem wyciągając rannych żołnierzy
z płonących czołgów. Z naszego podwórka,
bez wskazywania konkretnych postaci, chociaż
było ich niestety sporo: wielu przedwojennych
działaczy propaństwowych, od lewej do prawej
strony politycznej, łącznie z wieloma powstańcami warszawskimi, po wojnie nie „zachowało
się jak trzeba”, ale czynnie wspierało radzieckiego okupanta, instalującego w Polsce swoją
„elitę”, której wnukowie, wykorzystując dawne
koneksje, do dzisiaj zajmują czołowe stanowiska w administracji samorządowej, publicznej
czy w mediach.
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Mało kto z młodych ludzi pamięta o takich
formacjach jak Gwardia Ludowa czy późniejsza
Armia Ludowa, ale za moich szkolnych czasów na porządku dziennym było zapraszanie
do szkół takich starszych panów, którzy z niezdrowym podnieceniem opowiadali młodzieży,
jakich to oni walk nie toczyli, co później historycy zweryfikowali bardzo negatywnie. Nie daj
Panie Boże, gdyby któremuś uczniowi, bardziej
uświadomionemu w domu, bo przecież nie
w szkole, przyszło do głowy zadać jakiekolwiek
krytyczne pytanie. Jeszcze przed nakręceniem
„Rejsu” w praktyce stosowano wymienioną
w tym filmie zasadę: „Więc dlatego z punktu
mając na uwadze, że ewentualna krytyka może
być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie
było. Tylko aplauz i zaakceptowanie”.
I tak w zasadzie mamy do tej pory. Historycy
piszą swoje, ale jeżeli chodzi o kombatantów
z czasów II wojny światowej, obojętnie z jakiej
formacji, to „tylko aplauz i zaakceptowanie”.
No, chyba że chodzi o szeroko rozumianych
narodowców, tych to gawiedź ciągle może
bezkarnie mieszać z błotem. Z powodu panującego u nas kultu powstania warszawskiego
o powstańcach również złego słowa powiedzieć
nie można. I byłoby to słuszne, gdyby dotyczyło
tylko udziału w tym 2-miesięcznym zrywie przeciwko Niemcom. Za to cześć i chwała bohaterom! Co jednak w przypadku, gdy później ten
czy inny powstańczy bohater, z reguły przecież
wtedy bardzo młody, często niemal dziecko,
jeszcze nie do końca ideologicznie uformowany,
zaciągał się na służbę do komunistycznych okupantów? Co, jeżeli dzisiaj, będąc w sędziwym
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wieku, zachowuje się po prostu niegodnie? Czy
nadal złego słowa powiedzieć nie można, bo to
bohater, który 77 lat temu przez 2 miesiące wykazał się męstwem?
W myśl wspomnianej na wstępie hollywoodzkiej zasady, tak być nie powinno. Jesteś wart
tyle szacunku, ile jest warte to, co ostatnio zrobiłeś. Za tamte dzieje już chyba wszyscy dostali
ordery, dyplomy, a nawet renty specjalne. No
dobrze, nie wszyscy, znaczna część zapomnianych bohaterów, która miała odmienne zdanie
najpierw od rządzącej komuny, a później od rządów pochodzących w prostej linii od zinfiltrowanej przez SB solidarnościowej wierchuszki,
do dzisiaj klepie biedę. Tyle że ci akurat i wtedy,
i teraz zachowują się porządnie i nie wymagają
dla siebie nieustannych hołdów.
Swoją drogą, kiedyś funkcjonowało takie pojęcie jak „wiek kardynalski”, po przekroczeniu
którego człowiek powinien się wycofać z aktywnego życia publicznego, skupiając się bardziej
na pisaniu wspomnień niż na zabieraniu głosu
w aktualnej debacie publicznej. Dlaczego? Dlatego, że każdy wiek ma swoje prawa, ma swoje
plusy, ale i minusy. W młodym wieku ma się
sporo energii, ale z powodu braku doświadczenia życiowego łatwo użyć jej w niewłaściwym
celu, szczególnie gdy zostanie się zmanipulowanym przez bardziej wytrawnych cwaniaków,
zwłaszcza politycznych. W wieku starszym ma
się już doświadczenie, chociaż wtedy z kolei
często brakuje już energii, by je właściwie wykorzystać. Sam Mickiewicz w jednym ze swoich
liryków lozańskich wspominał „młodość górną
i chmurną”, ale i „wiek męski, wiek klęski”.

Z całym szacunkiem dla seniorów, do których sam mam nadzieję już wkrótce dołączyć,
biologia jest nieubłagana i w pewnym wieku
zaczyna szwankować nie tylko ciało, ale często
i umysł. Otwiera to drogę nie tylko dla prymitywnych oszustw metodą „na wnuczka”, ale
i na manipulacje tego czy innego środowiska
politycznego, chcącego wykorzystać utytułowanego seniora do własnych celów. Oczywiście
istnieją seniorzy, którzy do ostatniego dnia życia zachowują jasność umysłu nie gorszą niż
we wczesnej młodości, ale są to raczej wyjątki
potwierdzające regułę.
W naszej europejskiej cywilizacji, wyrosłej na chrześcijańskim gruncie, co do zasady przyjmujemy tę hollywoodzką tezę, bliską
ewangelicznej postawie Dobrego Łotra, który
chociaż był szubrawcem, co w końcu doprowadziło go na krzyż, jednak w ostatniej godzinie
swojego życia niemal rzutem na taśmę zdołał
ocalić swoją duszę. Pamiętamy to, co dobrego
zrobił na końcu, pomijając milczeniem to, co
robił wcześniej. Ale działa to i w drugą stronę: dawne zasługi łatwo przekreślić teraźniejszą niegodziwością, choćby niegdyś było to
autentyczne przelewanie krwi, a dzisiaj tylko
kompletnie nieprzemyślane wypowiedzi czy
zachowania.
„Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść – niepokonanym” – śpiewał niegdyś zespół Perfect.
I tej wiedzy sobie i Państwu życzę. Żeby pamiętano o tym, co zrobiliśmy wcześniej, i szanowano nas za to, co zrobiliśmy ostatnio. Bez odcinania kuponów i wypinania piersi po medale
wyłącznie za wydarzenia sprzed lat.
!
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Stawki podatku i ulgi podatkowe
Stawki podatku dochodowego pozostaną bez
zmian na poziomie 20% i 40%, ale nastąpi wzrost
ulg podatkowych i zmiany progów podatku dochodowego.
Standardowe progi podatku dochodowego
SCROP, czyli kwota, którą możesz zarobić zanim
zaczniesz płacić wyższą, 40% stawkę podatku, zostaną zwiększone o 1500 euro.
SRCOP mający zastosowanie w ramach Emergency Basis wzrośnie z:
679 euro do 708 euro tygodniowo,
1358 euro do 1416 euro za 2 tygodnie,
2942 euro do 3067 euro miesięcznie.
Następujące ulgi podatkowe wzrosną o 50
euro:
Osobista Ulga Podatkowa z 1650 euro do 1700
euro.
Ulga podatkowa dla pracowników z 1650 euro
do 1700 euro.
Ulga na podatek od dochodów dla samozatrudnionych z 1650 euro do 1700 euro.
Ulga podatkowa dla wdowca lub pozostałego
przy życiu partnera (bez dziecka na utrzymaniu)
z 1650 euro do 1700 euro.
Ulga podatkowa dla małżeństwa lub partnera
cywilnego zostanie zwiększona o 100 euro –
z 3300 euro do 3400 euro.
Ulga podatkowa dla pracujących zdalnie będzie w wysokości 30% potwierdzonych wydatków na energię elektryczną, ogrzewanie i usługi
internetowe za dni spędzone na pracy w domu.

Co się zmieni w podatkach
od nowego roku 2022
Próg dochodowy dla dodatku opałowego wzrośnie o 20 euro – ze 100 euro do 120 euro od stycznia 2022 r.
Od września 2022 r. osoby, które otrzymywały
Jobseekers Allowance lub Supplementary Welfare
Allowance przez 12 miesięcy będą kwalifikować się
do dodatku Fuel Allowance.
Wprowadzona zostanie podwyżka dla osób
mieszkających samotnie o 3 euro – z 19 euro do 22
euro od stycznia 2022r.
Próg płatności dla Working Family Payment
wzrośnie o 10 euro od czerwca 2022 r.
Od lipca 2022r. urlop i zasiłek rodzicielski zostanie przedłużony o 2 tygodnie – z 5 tygodni do 7
tygodni dla rodziców dzieci urodzonych lub adoptowanych od listopada 2019 r.
Dodatek Back to School Clothing and Footwear
Allowance (BTSCFA):
dla dziecka w wieku 4–11 lat wzrośnie o 10
euro – ze 150 euro do 160 euro,
dla dzieci w wieku 12 lat i starszych również
wzrośnie o 10 euro – z 275 euro do 285 euro.
Tygodniowy limit dochodu dla gospodarstw
domowych z jednym rodzicem zostanie zwiększony do takiego samego poziomu, jak w przypadku
gospodarstw domowych z dwojgiem rodziców.
Zmiany wejdą w życie od czerwca 2022 r.

Wprowadzony zostanie zwiększony dostęp do
leczenia stomatologicznego dla posiadaczy kart medycznych.
Wprowadzona zostanie bezpłatna opieka lekarza
rodzinnego dla dzieci w wieku 6 i 7 lat.
Od sierpnia 2022 r. będzie obowiązywać
bezpłatna antykoncepcja dla kobiet w wieku 17–
25 lat.

EWSS (Employee Wage Subsidy Scheme)
EWSS zostanie wygaszany stopniowo do 30 kwietnia 2022 r. W październiku i listopadzie nie będzie
zmian w EWSS.
Firmy korzystające z EWSS 31 grudnia 2021 r.
będą nadal wspierane do 30 kwietnia 2022 r.
W grudniu, styczniu i lutym obowiązywać będzie
dwustawkowa struktura 151,50 euro i 203 euro.
W marcu i kwietniu obowiązywać będzie zryczałtowana dotacja w wysokości 100 euro. Obniżona
stawka PRSI pracodawców nie będzie już obowiązywać przez te 2 miesiące.
Program zostanie zamknięty dla nowych pracodawców od 1 stycznia 2022 r.

Świąteczny bonus
Na początku grudnia 2021 r. premia świąteczna
w wysokości 100% zostanie wypłacona osobom
otrzymującym długoterminowe świadczenia
z opieki społecznej (minimalna płatność to 20
euro).

Renty inwalidzkie i chorobowe
Od czerwca 2022 r.:
Minimalny okres opłaconych składek PRSI wymagany do zakwalifikowania się do Treatment
Benefit zmniejszy się z 5 lat (260 tygodni) do 9
miesięcy (39 tygodni) dla osób w wieku od 25
do 28 lat.
Dotacja w wysokości 50% (do 500 euro) na pokrycie kosztów peruk, włosów lub systemów
wymiany włosów z powodu choroby zostanie
wprowadzona w ramach programu świadczeń
leczniczych.
Próg dochodu w przypadku dodatku opiekuńczego wzrośnie z 332,50 euro do 350 euro dla
osoby samotnej i z 665 euro do 750 euro dla
pary.
Limit zarobków dla renty inwalidzkiej wzrośnie
o 25 euro – z 350 euro do 375 euro.
Od stycznia 2022 r.:
Okres, w którym można wypłacać zasiłek opiekuńczy i zasiłek na opiekę domową na dzieci
przebywające w szpitalu zostanie przedłużony
z 3 miesięcy do 6 miesięcy.
Od pierwszego miesiąca przyszłego roku emerytura państwowa wyniesie 253,30 euro tygodniowo.
Zasiłek dla osób poszukujących pracy wyniesie
208 euro.
Nowi rodzice na urlopie rodzicielskim otrzymają
250 euro tygodniowo.

Dodatek paliwowy
Dodatek paliwowy wzrośnie o 5 euro – z 28 euro
do 33 euro tygodniowo od 13 października 2022 r.

Zdrowie
Próg płatności za leki zostanie obniżony do 100
euro ze 114 euro miesięcznie.
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Universal Social Charge (USC)
Pułap przedziału 2% USC wzrośnie o 608 euro (do
21 295 euro), tak aby wynagrodzenie pracownika
zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin za pensję minimalną pozostało poza wyższymi stawkami
USC.
Dochód bez PAYE przekraczający 100 tys. euro
będzie nadal podlegał 3% dopłacie USC.
PRSI pracodawcy
Tygodniowy próg dochodowy dla wyższej stawki
PRSI pracodawcy wzrośnie z 398 euro do 410 euro
od 1 stycznia 2022 r.
Płaca minimalna
Od 1 stycznia 2022 r. krajowa płaca minimalna
wzrośnie o 0,30 euro, tj. do 10,50 euro za godzinę.
Opieka społeczna
Maksymalna stawka wszystkich tygodniowych
świadczeń z opieki społecznej wzrośnie o 5 euro.
Tygodniowa stawka na kwalifikujące się dziecko
wzrośnie o:
2 euro – z 38 euro do 40 euro dla dzieci poniżej
12. roku życia,
3 euro – z 45 euro do 48 euro dla dzieci w wieku
12 lat i starszych.

•
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Płatne zwolnienie chorobowe (Sick Leave)
Płatne zwolnienie chorobowe będzie obowiązywało do 3 dni chorobowych w 2022 r. Planuje się jego
wydłużenie do 5 dni w 2023 r., 7 dni w 2024 r. i 10
dni w 2025 r.
Stawka wynagrodzenia za ustawowe zwolnienie
chorobowe w wysokości 70% normalnego wynagrodzenia będzie płatna przez pracodawców (maksymalnie 110 euro dziennie).
Prawo pracowników do wniesienia skargi do
WRC, w przypadku gdy nie są oni objęci zakładowym programem zasiłku chorobowego.
Aby mieć prawo do płatnego zwolnienia chorobowego w ramach nowego systemu, musisz przepracować dla swojego pracodawcy co najmniej 6
miesięcy. Musisz również uzyskać zaświadczenie
lekarza rodzinnego o niezdolności do pracy. Zmiany
te mają wejść w życie jeszcze przed końcem 2021 r.

Wsparcie dla inwestycji w biznes
Branża gier
Wprowadzona zostanie nowa ulga podatkowa dla
sektora gier cyfrowych, aby pomóc w finansowaniu i testowaniu gier (pod warunkiem uzyskania
zgody na europejską pomoc państwa). Ulga będzie
dostępna w wysokości 32% od kwalifikujących się
wydatków do 25 mln euro.
Podatek dochodowy od osób prawnych
Nowa stawka podatku od osób prawnych w wysokości 15% zostanie wprowadzona dla przedsiębiorstw
o obrotach przekraczających 750 mln euro rocznie.
Nie ulegnie zmianie stawka podatku od osób prawnych w wysokości 12,5% dla firm o obrotach poniżej
750 mln euro.
Podatek węglowy
Podatek węglowy wzrośnie o 7,50 euro za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla, z 33,50 euro do 41
euro. Obowiązuje to od północy dla paliw samocho-

dowych i od 1 maja 2022 r. dla wszystkich innych
paliw.
Ulga w wysokości 5000 euro na prywatny zakup
kwalifikujących się pojazdów elektrycznych zostanie
przedłużona do końca 2023 r.
Podatek rejestracyjny (VRT)
Od stycznia 2022 r. zostaną wprowadzone zrewidowane stawki VRT. Zmiany obejmują:
1% wzrostu dla pojazdów między pasmami
9–12,
2% wzrostu dla pojazdów pomiędzy pasmami
13–15,
4% wzrostu dla pojazdów pomiędzy pasmami
16–20.
VAT
Obniżona stawka VAT w wysokości 9% dla branży
hotelarskiej będzie obowiązywać do końca sierpnia
2022 r.

•
•
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Podatek od wyrobów tytoniowych
Podatek od wyrobów tytoniowych wzrośnie od 13
października. Paczka 20 papierosów wzrośnie o 0,50
euro, z proporcjonalnym wzrostem w przypadku innych wyrobów tytoniowych.
Ulga dla firm rozpoczynających działalność
Ulga w podatku dochodowym od osób prawnych na
podstawie sekcji 486C dla niektórych firm rozpoczynających działalność zostanie przedłużona do końca
2026 r., z 5-letnim okresem kwalifikacyjnym.
Employment and Investment Incentive (EII)
Przedłużono program o kolejne 3 lata. Reguła wydatków 30% zostanie usunięta.
Pozostałe ulgi i programy pomocowe
Program Help to Buy został przedłużony do końca
2022 r.
Strefowy podatek gruntowy Zoned Land Tax
Wprowadzany jest nowy strefowy podatek gruntowy w wysokości 3%. Podatek będzie dotyczył
gruntów, które są przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową i są eksploatowane, ale nie zostały
zabudowane pod budownictwo mieszkaniowe.
Proponuje się wprowadzenie 2-letniego okresu dla
gruntów objętych strefami przed styczniem 2022 r.
oraz 3 lata dla gruntów objętych strefami po styczniu 2022 r. Strefowy podatek gruntowy zastąpi dotychczasową opłatę za wolne tereny.
Koszty przednajmu
Odliczenie niektórych kosztów poniesionych przed
pierwszym najmem nieruchomości po okresie niezamieszkania zostaje przedłużone do końca 2024 r.
Nowa Karta Podróży Młodzieży (Youth Travel
Card)
Karta umożliwi osobom w wieku od 19 do 23 lat
uzyskanie 50% zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego.
!
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Nadchodzi III wojna światowa
Autor: Bartosiak Jacek , Zychowicz Piotr

Regulatorzy
Autor: King Stephen

Wentworth w stanie Ohio – typowe amerykańskie miasteczko, w którym wszyscy się znają, a
każdy nowy dzień nie różni się od poprzedniego.
Aż do pewnego letniego popołudnia, gdy do
Wentworth wkroczą siły zła. A wraz z nimi postacie i pojazdy z telewizyjnego serialu „MotoGliny
2200”, niosąc śmierć przerażonym mieszkańcom.
Ale to dopiero początek. Ocalałych czeka życie w
świecie, w którym wszystko jest możliwe, nawet
najstraszniejsze koszmary. A przed całkowitą zagładą miasteczko może ocalić tylko dziwnie dobrane trio: autystyczny chłopiec, który kiedyś odwiedził miejscowość o nazwie Desperacja, jego
ciotka i starzejący się pisarz Johnny Marinville.
Wielka panda i mały smok
Autor: Norbury James

Inspirująca podróż, w której ważny jest nie cel,
lecz droga.
Piękne ilustracje oraz rozpisana na dwa głosy opowieść o przyjaźni, odwadze, czułości dla
samego siebie… i o tym, dlaczego warto czasem napić się herbaty.
Przed Wami książka, która podbije Wasze
serca równie mocno, jak Chłopiec, kret, lis i koń
Charliego Mackesy’ego.
Wielka Panda i Mały Smok podejmują
wspólną podróż, choć dobrze się nie znają.
Szybko gubią drogę – jak wielu z nas w życiu
– ale wiedzą, że stracenie z oczu celu często pozwala dostrzec wspaniałości, których zazwyczaj
nie zauważamy. Dlatego z radością błądzą, odkrywają nieznane miejsca i dyskutują o tym, co
w życiu najważniejsze.
„Wielka Panda i Mały Smok” to książka, w
której znajdą mądrość czytelnicy w różnym wieku – od dzieci, przed którymi świat stoi otworem, do dorosłych, których życie często zmusza
do radykalnych zmian.
Poczucie humoru i mądrość Wielkiej Pandy
i Małego Smoka przemówią do każdego z nas.
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Rywalizacja między wielkimi mocarstwami
wchodzi w fazę krytyczną. Czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę z Chinami? Po czyjej stronie
stanie Rosja? Czy Polska zostanie wciągnięta w
III wojnę światową? Czy świat stoi na krawędzi
nuklearnej zagłady?
To tylko niektóre z pytań, na które próbują
odpowiedzieć Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz.
Znany geopolityk oraz publicysta historyczny
rozmawiają o Polsce i świecie. O tym, czy armia Rzeczypospolitej jest gotowa odeprzeć atak
i obronić państwo. Wrzesień ’39 nie może się
powtórzyć.
Stany Zjednoczone wycofują się z Europy,
aby skupić się na Pacyfiku. A to oznacza, że
amerykańskie gwarancje dla Polski stają się coraz bardziej iluzoryczne. Na jakich sojuszników
naprawdę możemy liczyć? Czy grozi nam rosyjska agresja i nowa Jałta?
Drzewko szczęścia
Autor: Witkiewicz Magdalena

Tej zimy zejdzie lawina... śmiechu!
Kornelia Trzpiot, dość leciwa dama, podczas
wieczerzy wigilijnej oznajmia rodzinie, że do
szczęścia, zarówno doczesnego, jak i wiekuistego, potrzebny jest jej wyłącznie herb. Nikt z
osób zebranych przy stole nie zdaje sobie sprawy, że jest to głęboko przemyślana strategia
naprawiania relacji rodzinnych, uknuta przez
Kornelię i jej przyjaciela proboszcz w noc przed
pierwszymi roratami. Rodzina bowiem stara się
ukryć przed seniorką rodu różne sekrety. Ale
Kornelia widzi wszystko.
Herb jest tylko pretekstem. Najważniejsze
jest to, by scalić na nowo nieco rozsypującą
się rodzinę. Bo to w rodzinie tak naprawdę jest
siła. A resztę da się załatwić, także tytuł szlachecki...
Uroczy rodzinny galimatias. Będziecie się
śmiać i fantastycznie bawić! To jedna z tych
książek Magdaleny, które lubię najbardziej! !
Alek Rogoziński
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Zapraszamy
twórców
Jeśli JESTEŚ TWÓRCĄ rękodzieła (biżuteria,
kosmetyki, makramy itp.) zapraszamy
do wystawienia i sprzedaży prac podczas
naszego Świątecznego Kiermaszu – 21 listopada
i 5 grudnia. Prosimy o kontakt
przez Fb biblioteki
If YOU ARE A CREATOR
of handicrafts (jewelry,
cosmetics, macrame, etc.),
we invite you to exhibit and
sell your works during our Christmas Market –
November 21 and December 5. Please contact
the library via Fb
Green Gate Business Centre, 52A Gould St, Greenmount, Cork, T12 Y65D

FILM
Wesele
Wojciech Smarzowski – twórca niezapomnianych obrazów: „Wołyń”, „Drogówka”, „Róża”
oraz rekordowego hitu „Kler”, powraca z najbardziej przełomowym dziełem w karierze.
„Wesele” to historia miłości tak mocnej, że
przekracza granice, nie mieści się w ramach i
jest silniejsza od wszelkich barier.
To szczere spojrzenie na współczesny świat,
a także dramatyczna podróż w przeszłość, która
nikomu nie pozostanie obojętna. Jak mówi sam
reżyser, jego najnowszy obraz ma być „opowieścią o manipulowaniu emocjami i ostrzeżeniem
przed mową nienawiści”.
Wesele Anno Domini 2021. Gromada podchmielonych gości szaleje na parkiecie w rytm
disco polo, druhny zacięcie rywalizują ze sobą
w konkursach, ktoś nagrywa wideo życzenia
dla młodej pary. Wesele jakich wiele, jednak
pod pozorem dobrej zabawy kryje się gorzka
prawda o nas.
Panna młoda w zaawansowanej ciąży (Michalina Łabacz), zdecydowana na emigrację,
z rosnącym niepokojem obserwuje wybryki
męża. Jej ojciec, lokalny biznesmen Rysiek
(Robert Więckiewicz), tej nocy też ma więcej
zmartwień niż tylko zamieszanie wokół ślubu
córki. Interes życia wisi na włosku, a w tle są
nie tylko wielkie pieniądze, ale także szczęście
jego najbliższych.
Sytuacja zaognia się również za sprawą zaproszonych na uroczystość gości, a wszystko
to obserwuje senior rodu Antoni Wilk (Ryszard
Ronczewski), do którego wracają wspomnienia dramatycznych wydarzeń sprzed lat, kiedy
poznał miłość swojego życia. Z każdą minutą
rosną emocje i odżywają najgłębsze uczucia,
historię burzliwych miłości dawnych i nowych

kochanków przenikają się nawzajem. Stopniowo zatraca się granica między tym co kiedyś,
a tym co teraz. Na jaw wychodzą tajemnice
przeszłości, nakręcające spiralę zła, z której nie
ma ucieczki. Mało komu udaje się zobaczyć coś
więcej poza „swoimi własnymi” prawdami. A
jeśli już się uda, to najczęściej w ukryciu – w
obawie i strachu przed konsekwencjami i zdemaskowaniem. Świt zastanie bohaterów w różnej kondycji, stanie emocjonalnym i z różnym
bagażem doświadczeń. Pewne jest tylko jedno
– z tym weselnym kacem każdy będzie musiał
poradzić sobie sam.

ROZRYWKA
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Baran (21.03–20.04)



W tym miesiącu napraw błędy i pozbądź się niewygodnych przyzwyczajeń. Samotne Barany zaczną aktywnie poszukiwać kogoś, kto będzie
towarzyszył im przez zimowe miesiące. Barany w stałych
związkach powinny poświęcić więcej czasu i uwagi kochanej osobie. Uważajcie, bo możecie też stać się o wiele bardziej niż zwykle zazdrośni! Miesiąc sprzyja udanym operacjom finansowym. Jeśli ubiegasz się o pożyczkę lub kredyt,
to cierpliwie wyszukuj najlepsze oferty i negocjuj procenty.

Byk (20.04–22.05)



Zapowiada się gorący miesiąc! Będziesz pomagał,
decydował, ale też dyskutował i kłócił się z osobami, które sprzeciwiają się twoim planom. Czeka
na Ciebie wiele ciekawych zaproszeń i towarzyskich imprez. Staniesz się atrakcyjny dla przedstawicieli płci przeciwnej. Okazji do flirtów i randek nie powinno zabraknąć.
Jeśli w twoim związku były jakieś sporne sprawy, to uda ci
się je wyjaśnić. Miesiąc wyjątkowo sprzyja negocjacjom,
szkoleniom i pracy z bezpośrednim kontaktem z ludźmi.

Bliźnięta (23.05–21.06)



Zapowiada się spokojniejszy miesiąc, w którym
zajmiesz się raczej kończeniem już rozpoczętych
spraw, niż angażowaniem w ryzykowne propozycje. Ostatnie dni listopada mogą przynieść ci kilka miłosnych dylematów. Zaczniesz zastanawiać się nad sensem
wszystkich zobowiązań, a nawet możesz zniechęcić się do
długodystansowych związków. Twoje dokonania mogą być
przedmiotem publicznych rozważań. Poszukujący lepszej
pracy mają przed sobą udany miesiąc.

Rak (22.06–22.07)



Wykorzystaj szansę, jaką otrzymasz w tym
miesiącu. Bądź otwarty na nowe propozycje
i zastanów się, czego jeszcze nie zrobiłeś, a co
jest w twoim zasięgu. Odważ się prosić o więcej, bądź też
cierpliwy i serdeczny. W listopadzie poważnie podchodź do
swoich obowiązków: nie spóźniaj się i nie załatwiaj prywatnych spraw w godzinach pracy. Miesiąc sprzyja wyjaśnianiu partnerskich nieporozumień. Teraz łatwiej osiągniecie
porozumienie, czy też podejmiecie wspólne decyzje.

Lew (23.07–23.08)

Waga (23.09–22.10)



Nie wahaj się podejmować odważnych decyzji osobistych i bądź sprawiedliwy. Szybko okaże się, że
w ten sposób możesz wykorzystać najlepsze możliwości i odkryć błędy, jakie stały ci na przeszkodzie. Jesienią
masz prawo czuć się zmęczony, nie wymagaj więc od siebie zbyt wiele. W tym miesiącu możesz przypomnieć sobie
o pierwszej miłości. Określ jasno, czego pragniesz i co sam
możesz dać drugiej osobie. W pracy czeka cię więcej obowiązków, a mniej okazji do sukcesów i szybkich zwycięstw.



Czeka cię spokojniejszy, ale udany miesiąc. Szczęście ci sprzyja, choć od ryzykownych spraw trzymaj się z daleka. Jest to dobry czas, aby uporządkować swoje sprawy finansowe. Odzyskaj to, co ludzie są
ci winni i zastanów się, jak mógłbyś spłacić własne długi.
Planety sprzyjają romantycznej miłości, ale nie licz na szalone przygody. Nie pochwały i uznanie, a premia będzie
motorem twoich zawodowych działań.

Skorpion (23.10–21.11)

Panna (24.08–22.09)



Miesiąc sprzyja sukcesom, szczególnie jeśli twoja
praca polega na komunikowaniu i spotykaniu się
z ludźmi. Wykorzystaj zaproszenia i wybierz się
do krewnych lub przyjaciół, których dawno nie widziałeś.
Będziesz bardziej niż zwykle towarzyski i ciekawy spraw,
jakimi interesują się inni. Sercowe kłopoty przyjaciół okażą
się tematem, na jaki będziesz chętnie dyskutować. W pracy postaraj się szybko reagować na nowe propozycje, nie
czekaj, aż w drodze do celu ubiegnie cię ktoś mniej zdolny.



Miesiąc sprzyja nowym pomysłom i ambitnym planom. Nie przejmuj się tym, co mówią inni i słuchaj
swojej intuicji. Twoje marzenia i sekretne plany
mają szansę się spełnić, jeśli tylko poświęcisz im więcej czasu
i uwagi. Wspomnienia i uczucia okażą się teraz bardzo ważne.
Wpływ planet nastroi cię sentymentalnie. Rozwój miłosnych
wypadków zależeć jednak będzie od twoich decyzji, bo to ty
w tym miesiącu będziesz wybierać i decydować. Bądź optymistą, słuchaj intuicji i odważ się trochę zaryzykować! Teraz
masz szansę osiągnąć to, o czym inni tylko mogli marzyć.

Strzelec (22.11–21.12)



Miesiąc sprzyja dobrym pomysłom, ale nie
wszystkie z nich uda się zrealizować. Nie opowiadaj zbyt wiele o swoich planach. Odpocznij, nie
spiesz się z niczym, ale przede wszystkim słuchaj swojej
intuicji. Miesiąc sprzyja miłości, ale nie umawiaj się z osobami o złej reputacji. Plotki i domysły, jakie inni będą mieli
na wasz temat, mogą wydać ci się krzywdzące. Poszukujący lepszej pracy powinni zastanowić się nad właściwą
strategią swoich poszukiwań.

Koziorożec (22.12–19.01)



Zapragniesz porzucić nudne obowiązki. Zainwestuj w coś zupełnie nowego! To najlepszy czas,
aby dokładnie przyjrzeć się swoim planom na
przyszłość. Będziesz teraz w dobrym nastroju i żadne przeciwności nie wydadzą ci się straszne. W miłości czeka cię
wiele niezwykłych spotkań, które tym razem mogą przerodzić się w dłuższy flirt, a nawet w namiętny romans. Sprawy
finansowe powinny układać się po twojej myśli. Nie żałuj
sobie tego, na co sam zapracowałeś i co poprawi ci nastrój.

Wodnik (20.01–18.02)


KAŻDY MEDAL MA DWIE STRONY

Listopadowe spotkania staną się w tym roku
okazją do ważnych rozmów, a nawet podsumowań. Czas sprzyja także załatwianiu rodzinnych
spraw w urzędach lub u notariusza. Korzystny wpływ planety Wenus pomoże ci pozbyć się niepotrzebnych kompleksów i uniknąć krzywdzących plotek. Być może będziesz
komuś pomagać w tajemniczej, ale słusznej sprawie, dzięki
czemu zyskasz wdzięczność i sympatię. Nie poddawaj się
trudnościom i walcz, a osiągniesz wymarzony sukces.

Ryby (19.02–20.03)



W tym miesiącu poczujesz się potrzebny, doceniani i lubiany. Czeka cię propozycja wyjazdu, zdobycia nowych doświadczeń, spotkania z niezwykłą
osobowością. W miłości Ryby będą teraz myśleć przede
wszystkim o sobie. Postaraj się być cierpliwy i wyrozumiały wobec potrzeb osób, które są ci bliskie. Samotne Ryby
będą miały okazję do poznania kogoś interesującego. Listopad bardzo sprzyja wprowadzaniu w zwykły rytm pracy
różnych innowacji i nowinek technicznych.

Uśmiechnij się :)

Blondynka chce zerwać ze swoim chłopakiem:
– Waldemar. Musimy poważnie porozmawiać.
– Zenon. Mam na imię Zenon.
– Widzisz? Nie pasujemy do siebie. Co nie powiem, to ci nie pasuje!
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Budżet bez niespodzianek
KRZYSIEK WIŚNIEWSKI
Polskie Radio SA
chris.waterford@gmail.com

T

radycyjnie w pierwszej połowie października rząd przedstawił projekt
budżetowy na kolejny rok. Jak się okazuje w przyszłym roku nie należy się
spodziewać budżetowych rewolucji,
a sam budżet można określić krótkim:
„więcej tego samego”. A jak to wygląda w szczegółach?

Opieka społeczna
Pandemiczny zasiłek dla bezrobotnych (PUP)
będzie obowiązywać do końca lutego i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną,
raczej nie zostanie przedłużony. Liczba osób
pobierających go regularnie spada wraz z powrotem poszczególnych branż do normalnego
działania.
Wszystkie świadczenia socjalne, łącznie
z emeryturami, zostaną zwiększone o 5 euro
tygodniowo, jako odpowiedź na rosnące koszty
życia. Czy koszty te faktycznie wzrosły o 5 euro,
czy może więcej, to już pozostawiam do rozsądzenia czytelnikom.
Z kolei emeryci mieszkający samotnie otrzymają dodatkowe 3 euro tygodniowo.
The Back to School Allowance, czyli zapomoga na wyprawkę dla dzieci będzie zwiększona o 10 euro, co ma pomóc rodzicom zmagającym się z rosnącymi kosztami artykułów
i mundurków szkolnych.
Zmienione zostaną progi dochodowe dla
osób pobierających zasiłki opiekuńcze. Od przyszłego roku do wypłat kwalifikować się będą
osoby samotne zarabiające nie więcej niż 350
euro tygodniowo lub małżeństwa zarabiające
do 750 euro tygodniowo.
Od lipca przedłużony zostanie zasiłek rodzicielski. Będzie on wypłacany nie przez 2 tygodnie, a przez 7 tygodni.
Rząd zdecydował również o podwyższeniu wysokości dodatku do ogrzewania. Ma on
wzrosnąć o 5 euro tygodniowo. Ta zmiana weszła w życie już w październiku, a nie jak większość – w przyszłym roku.
A przed Bożym Narodzeniem wszyscy otrzymujący zasiłki z opieki społecznej dostaną
dodatkową wypłatę, czyli zasiłek świąteczny
w wysokości jednej tygodniowej wypłaty.
Podatki i wydatki
Wszystkie ulgi podatkowe (tax credits) będą
zwiększone o 50 euro, natomiast próg podatkowy dla drugiego przedziału stawek USC będzie
podniesiony z 20 687 euro do 21 295 euro. Podniesiony zostanie również pierwszy próg podatkowy z 35 300 euro do 36 800 euro.
Podatnicy pracujący w domu, czy to w związku z pandemią czy nie, będą mieli prawo do odliczenia od podatku 30% wydatków na energię
elektryczną, ogrzewanie i łącze internetowe.
Chcąc ulżyć branży hotelarskiej, która poważnie ucierpiała w związku z pandemią koronawirusa, zdecydowano się utrzymać obniżoną
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stawkę VAT dla wszystkich usług hotelarskich.
Do sierpnia przyszłego roku będzie ona wynosiła 9%.
Wzrośnie stawka podatku akcyzowego od
wyrobów tytoniowych. Od dnia ogłoszenia budżetu za paczkę 20 papierosów trzeba zapłacić
o 50 centów więcej. Nie wzrośnie za to akcyza
na wyroby alkoholowe. Co więcej, rząd zdecydował o zastosowaniu 50-procentowej ulgi akcyzowej dla niezależnych producentów cydru
i innych napojów fermentowanych.
Mieszkalnictwo
W ciągu roku na rynek ma trafić dodatkowo 14
tys. mieszkań i domów dostępnych w ramach
programu dopłat do czynszu Housing Assistance Payment. Zgodnie z planem budżetowym w ciągu najbliższego roku do użytku ma
zostać oddanych 9 tys. mieszkań i 4 tys. domów
socjalnych.
Ponadto rząd wyda 18 mln euro na zakwaterowanie dla przedstawicielki społeczności
travellersów.
Przewidziano również ulgi podatkowe dla
właścicieli nieruchomości, które wracają na rynek oraz dla inwestorów decydujących się na
budowę domów czy mieszkań.
Ochrona środowiska
Podatek węglowy zostanie podwyższony o kolejne 7,50 euro, do 41 euro za tonę. Spowoduje
to wzrost cen zarówno ogrzewania, jak i paliw
na stacjach benzynowych. Zmiana ta, podobnie jak akcyza na papierosy, weszła w życie
z chwilą ogłoszenia budżetu. Miało to na celu
zapobieżenie gwałtownemu wykupowi paliw
przed podwyżką.
Gospodarstwa domowe sprzedające do sieci
nadwyżki produkowanej energii elektrycznej
będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej, dzięki której przychody z tego tytułu nie będą podlegały opodatkowaniu. Ma to zachęcić Irlandczyków do korzystania z odnawialnych źródeł
energii.
Podobny cel ma utrzymanie do końca roku
2023 ulgi w wysokości 5 tys. euro na rejestrację
pojazdów elektrycznych.
Ochrona zdrowia
W sumie w przyszłym roku rząd przeznaczy 500
mln euro na wydatki związane z pandemią koronawirusa. Chodzi tu głównie o finansowanie
testów czy szczepień.
Bezpłatna opieka lekarska ma zostać rozszerzona na dzieci w wieku 6 i 7 lat. Zmieniono
również progi maksymalnej płatności za leki,
co oznacza, że pacjenci nie wydadzą więcej niż
100 euro na leki przepisywane na receptę. Rząd
chce również sfinansować dostęp do antykoncepcji dla kobiet w wieku 17–25 lat. Program
ten ma wejść w życie od sierpnia przyszłego
roku.
Zwiększone zostaną również wydatki na
usługi medyczne związane ze zdrowiem psychicznym. W sumie mają one sięgnąć 37 mln
euro.

ba asystentów, którzy opiekują się uczniami
o specjalnych potrzebach. Dofinansowanie
w wysokości 16 mln euro pozwoli szkołom
na zatrudnienie dodatkowych 980 nauczycieli edukacji specjalnej w klasach specjalnych,
szkołach specjalnych, szkołach podstawowych i średnich.
Rząd zakłada również zmniejszenie liczebności klas oraz rozszerzenie programu ciepłych
posiłków szkolnych, na który jest planowane
przeznaczenie 4 mln euro.
Studenci mogą liczyć na wyższe o 200 euro
stypendia w ramach programu SUSI, a dzieci
poniżej 15. roku życia skorzystają z subwencji
na opiekę pozaszkolną.
Transport
Od połowy przyszłego roku wprowadzona
zostanie Youth Travel Card, czyli karta zniżkowa na transport publiczny dla osób w wieku
19–23 lata. Zgodnie z założeniem ma ona obniżyć koszty transportu publicznego o połowę.
Na programy aktywnej turystyki lokalnej oraz
na rozwój ścieżek rowerowych planowane jest
przeznaczenie 360 mln euro. Z kolei sektor lotniczy może liczyć na dofinansowanie w wysokości 60 mln euro. Skorzystają z niego głównie
lokalne firmy i mniejsze lotniska.
Pozostałe zmiany
Do kwietnia został przedłużony program dofinansowania wynagrodzeń wprowadzony

w związku z pandemią koronawirusa. Najwyraźniej rząd jest przekonany, że jej gospodarcze
skutki przestaną być odczuwalne już w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Jednocześnie do końca roku 2022 firmy będą
mogły korzystać ze zwolnienia z opłat lokalnych, co ma im pomóc w powrocie na rynek.
Niższe dochody samorządów będą pokryte wyasygnowanymi z budżetu centralnego 60 mln
euro.
Rząd zapewni również fundusze na dodatkowych 800 etatów dla gardzistów i 400 cywilnych pracowników Gardy. Ma to podnieść poziom bezpieczeństwa w całym kraju.
Zostanie również utworzony specjalny fundusz na opiekę prawną dla ofiar przemocy domowej i seksualnej, a milion euro ma być przeznaczone na opiekę medyczną więźniów.
Jak widać, budżet jest raczej konserwatywny,
bez rewolucji, bez rewelacji i bez fajerwerków.
Nic zresztą dziwnego, bo sytuacja gospodarcza
jest nadal delikatna i niepewna. Koronawirus
wprawdzie nie paraliżuje już całkowicie gospodarki, ale dochody przedsiębiorstw, obywateli
i tym samym budżetu nie wróciły jeszcze do
przedpandemicznej normy.
Oczywiście odezwą się głosy, że jednym
dano za dużo, a drugim zabrano za mało, albo
na odwrót, ale jak mawia klasyk: „Jeszcze się
taki nie narodził, żeby każdemu dogodził”.
I taki właśnie jest ten budżet – nie dogadza każdemu, chociaż trochę się stara.
!

Wyposażone
lokale do wynajęcia - DUBLIN
Do wynajęcia dwa lokale w sąsiedztwie biura księgowego.
W RAMACH CZYNSZU OFERUJEMY:

l korzystanie na wyłączność z oddzielnego wyposażonego

pomieszczenia o pow. ok. 16 m² lub 20 m²

l korzystanie z części wspólnych (wyposażona kuchnia, łazienka)
l dostęp do Internetu (Wi-Fi)* oddzielny intercom i nielimitowany

dostęp do pomieszczenia biurowego i pomieszczeń wspólnych

l możliwość zawieszenia szyldu/tabliczki informacyjnej z nazwą

firmy na tablicy w środku budynku przy recepcji oraz tabliczki
informacyjnej na drzwiach do lokalu.
l Lokal w cenie €280 umeblowany, przystosowany jako pomieszczenie
biurowe
l Lokal w cenie €400 - możliwość przystosowania jako salon
kosmetyczny ( posiada prysznic i 2 oddzielne pomieszczenia)

Edukacja
Zwiększone wydatki na szkolnictwo mają
się przyczynić do wzrostu liczby nauczycieli. W przyszłym roku ma ich być w szkołach
o 350 więcej. O ponad 1000 ma wzrosnąć licz-
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Park West Enterprise Centre, Nangor Rd, Dublin 12
Kontakt: 0877 58 0939
firmadublin@gmail.com

WYBRAN W KONICZYNIE

TOMASZ WYBRANOWSKI

Najbardziej
jesienna książka

J

esień w natarciu. I chmury coraz cięższe,
bardziej ołowiane. I wody więcej, nie tylko w kanałach dublińskich, rzece Liffey,
ale i witrażach katedry św. Patryka. Owa
jesienność przywołuje poetycki nastrój.
Za miesiąc powrócę do poetyckich historii Seamusa Heaneya i moich z nim rozmów. Dziś
literacko. Gdy myślę o najbardziej jesiennej
książce, to od razu na głos wypowiadam: „Dublińczycy” i James Joyce! Nie każdy wie, bo
i nie musi, że w tym roku wspominamy 80.
rocznicę śmierci twórcy „Ulissesa”.
James Joyce to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej literatury. Był
piewcą Dublina i jego mieszkańców, wielkim
miłośnikiem tego miasta, ale i jego najzagorzalszym krytykiem zarazem. Aby poznać klimat utworów Joyce’a, nie wystarczy ich tylko
przeczytać. „Dublińczycy”, „Portret artysty
z czasów młodości” czy nieśmiertelny „Ulisses”
to labirynty symboli i odnośników historyczno-obyczajowych i liczne nawiązania do życia zwykłych mieszkańców Dublina z przełomu wieków
XIX i XX. Joyce kochał i nienawidził Dublina.
Tymi samymi uczuciami darzył swoją ojczyznę,
którą często na kartach swoich utworów (wykorzystując podobieństwo brzmieniowo-onomatopeiczne) nazywał „Errorland”, zamiast
„Ireland”. Joyce jako miłośnik Irlandii i jednocześnie jej najzagorzalszy krytyk i przeciwnik,
piętnował obskurantyzm, rozliczne przywary
rodaków, w szczególności alkoholizm i… totalny brak logiki i racjonalnego myślenia.
Śledząc jego biografię, nasuwa się refleksja,
że był to człowiek pełen sprzeczności. Targały
nim dwa dajmoniony, duchy sprawcze dobra
i zła, smutku i radości, osamotnienia wewnętrznego i wielkiej witalności, głodu życia. Krytycy
i badacze literaccy byli albo gorącymi wielbicielami Joyce’a, albo zaciekłymi przeciwnikami jego twórczości i stylu życia. Mann, Eliot,
Seldes chwalili go za odwagę, bezkompromisowość, nową prawdę psychologiczną i artystyczną, wreszcie za śmiałe łamanie utartych
konwencji narracyjnych. Przeciwnicy poetyki
autora „Ulissesa” ganili go za „ośmieszanie
tematów ważnych i grubiańskie szkalowanie
wybitnych person”, chaotyczność narracyjną
i... pornografię.
Literacki powiew świeżości
Musimy jednak mieć świadomość, że ze spuścizny literackiej tego krnąbrnego syna Dublina
czerpali jak ze świeżego źródła m.in. Wiliam
Faulkner, Thomas Eliot, Virginia Woolf, Samuel
Beckett (inny wybitny Irlandczyk), Dylan Thomas czy sam Truman Capote – autor „Śniadania u Tiffany’ego”.
Siłą nowatorstwa Joyce’a w dziedzinie prozy
było śmiałe eksperymentowanie z substancją
czasu, totalna afirmacja w ciągu narracyjnym
niczym nieskrępowanego monologu wewnętrz-

nia rzeczywistości, brudnej i beznadziejnej,
krytycy literatury często przyrównują go do
wielkich mistrzów francuskiego naturalizmu –
Zoli i Flauberta („ach ten Joyce – ten irlandzki
Zola”). Sam Joyce przestrzegał jednak czytelnika przed dosłownym rozumieniem jego utworów: „Chcę, aby czytelnik rozumiał mnie (moje
słowa) zawsze raczej przez to – co sugeruję, niż
przez to – co bezpośrednio przedstawiam” – tak
zwykł mawiać autor „Ulissesa”. Co to oznacza?
Tylko jedno – poszukiwanie „drugiego dna”,
rzeczywistej idei utworu, ukrytej często przez
naturalistyczne detale, które w pozycjach Joyce’a stają się kolejnym poziomem ku poznaniu
symbolicznego uniwersum wszechświata.

nego (słynny strumień świadomości – stream
of consciousness zawarty w monologu Molly
Bloom w „Ulissesie”), wreszcie kreowanie symultanicznej konstrukcji powieści („Portret artysty z czasów młodości”, „Ulisses”).
A co z wizerunkiem Dublina w utworach Jamesa Joyce’a? Dzisiaj, ponad sto lat później od
momentu, gdy nasz bohater w ekstrawaganckim stroju przemierzał ulice tego miasta, na
każdym niemal kroku natykamy się na pamiątki
związane z życiem autora „Dublińczyków”. Rozważania o poszczególnych utworach Joyce’a
będą stanowić dla nas kanwę opowieści o jego
burzliwym życiu.
Ucieczka…
James Joyce wszystkim kojarzy się z Irlandią.
To banał i truizm, ale co ciekawe i zaskakujące James Joyce więzy z Irlandią zerwał w wieku
niespełna 22 lat. W 1904 roku, wraz ze swoją
towarzyszką życia Norą Barnacle, wyjechał z Irlandii, rozpoczynając życie włóczęgi i tułacza.
Najpierw osiadł we Włoszech, gdzie często
zmieniał miejsce pobytu i rozliczne, dorywcze
prace. Potem z rodziną żył we Francji, by w końcu dokonać żywota w Szwajcarii.
James Joyce zadebiutował w 1907 roku zbiorem wierszy „Chamber Music” – „Muzyka kameralna” (Karol Szymanowski pod koniec lat
20. ubiegłego wieku skomponował muzykę do
czterech wierszy z tomu „Chamber Music” Joyce’a. Wiersze przełożył na język polski Jarosław

Iwaszkiewicz). Jednak krytycy i biografowie
zgodnie uważają za jego rzeczywisty i w pełni
dojrzały edytorsko debiut zbiór opowiadań „Dublińczycy”.
Młody Joyce patrzył na Dublin okiem dekadenta zranionego chorobą końca wieku. Fin de
siècle uosabia złowrogo brzmiąca fraza unosząca się nad wersetami „Dublińczyków”:
„(...) Nad Dublinem unosi się wszech
ogarniający odór rozkładu (…)”
Ten metafizyczny ból duszy miał swoje
ucieleśnienie także w fizycznej istocie. Trzeba
pamiętać, że Irlandia przełomu XIX i XX wieku
była sceną, gdzie panował polityczny chaos
i anarchia, szczególnie od daty obalenia rządów i śmierci Jamesa Stewarta Parnella (patrz
ramka) . Niedożywienie i katastrofalne warunki
sanitarne sprawiają, że tysiące Irlandczyków
umiera z powodu głodu i chorób zakaźnych
(pomiędzy rokiem 1848 a 1853 śmiertelność
osiągnęła poziom najwyższy w ówczesnej Europie bez wojen i krwawych zajść). Wielka nędza,
alkoholizm i plaga syfilisu to obraz stolicy Irlandii początku XX wieku. Joyce z dokładnością cyfrowej kamery przelewał te smutne obrazy na
papier.
Wierność i dokładność to cechy stylu Joyce’a. Bez względu na to, czy opisywał szare,
skąpane w błocie kamieniczki miasta, czy ziemisto-brązowe twarze Irlandczyków skąpane
w odorze taniego alkoholu – ten opis musiał
być wierny. Dzięki dokładności odwzorowywa-
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„Dublińczycy”
W zbiorze „Dublińczycy” James Joyce umieścił
15 opowiadań. Na swój wyrafinowany sposób
„Dublińczyków” z ich kronikarską, prawie reporterską dokładnością można przyrównać do
„Opowieści kanterberyjskich” G. Chaucera.
„Czasy inne, a ludzie – ich problemy, dusze i serca – wciąż te same. Te same wciąż...” – chce się
zacytować jednego z romantycznych klasyków.
Głównym tematem „Dublińczyków” – motywem, który spaja wszystkie opowiadania – jest
upadek wszelkiej wartości. Owo zagubienie
„tego, co najistotniejsze” oddala tytułowych
mieszkańców Dublina od spełnienia marzeń.
Upadek wartości uosabia pijaństwo, dekadenckie rozpasanie seksualne, obskurantyzm duchowieństwa, zakłamanie i prymitywizm myślowy
mieszczaństwa, wreszcie całkowity paraliż irlandzkiej sceny politycznej po śmierci Charlesa
S. Parnella.
Te niespełnione marzenia Joyce nazywa
„długim, powolnym konaniem dzieci starej
maciory (Irlandii), która powoli pożera własny
pomiot”.
Joyce upatrywał upadku irlandzkiego ducha
w brytyjskim zniewoleniu i braku wiary synów
prastarej Hibernii, iż stan beznadziei można
przezwyciężyć czynem.
Henryk Sienkiewicz w czasach zaborów pisał
„ku pokrzepieniu serc”, a James Joyce (w moim
odczuciu) pisał o Irlandczykach i dla Irlandczyków szczerą i brutalną prawdę o nich samych
„ku serc przebudzeniu”.
Ciąg dalszy nadejdzie (zdecydowanie).
Życząc zdrowia, wolności i myślenia, mawiam: ku dobru, pięknu i światłu!
Wybran, czyli Tomasz Wybranowski
!
Tomasz Wybranowski jest poetą,
literatem i dziennikarzem,
obecnie dyrektorem muzycznym
sieci Radia WNET (Białystok, Wrocław,
Kraków, Szczecin i Warszawa),
szefem Studia 37 Dublin,
a także prowadzącym i wydawcą
program „Polska Tygodniówka”
w dublińskim radiu NEAR 90.3 FM.
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Kontakt w Języku polskim

086 846 1547

Kancelaria Prawnicza

Tel: 021 427 3472,
086 846 1547

Odszkodowania po wypadkach w miejscu pracy

info@finbarrmurphy.ie
www.finbarrmurphy.ie

Wypadki w miejscach publicznych

Lee White House,
8, Washington St., Cork

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

własności, umowy mieszkaniowe

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

Wypadki w pracy, drogowe oraz w miejscach publicznych
Prawo pracy • Nieruchomości, przeniesienie własności

Monika El Amki,
Paweł Sobol, Piotr Kuderski
Maguire McClafferty Solicitors, 224, The Capel Building, Mary’s Abbey Dublin 7, Ireland
Klient nie ponosi żadnych kosztów do czasu zakończenia sprawy. Płacimy za raporty medyczne.
Zgodnie z prawem nie można w sprawach spornych ustalać wynagrodzenia jako ułamka lub odsetka uzyskanej kwoty

