


 

  WALENTYNKI 

          2012 

To była szalona noc…. 

Czytaj - str.18 



Polski Magazyn– dla całej rodziny  numer 11/03/2012/ 

www.polskicraigavon.com              3 

Redakcja i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za treść wszystkich opublikowanych 

artykułów, za treść ogłoszeń, reklam i informacji. Magazyn ma za zadanie jedynie umilić Państwu czas i wiado-

mości w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Redakcja nie zwraca nadesłanych 

materiałów i zastrzega sobie prawo do ich skracania bądź redagowania. Nadesłane materiały przechodzą na 

własność redakcji co oznacza przeniesienie praw autorskich  i praw do publikacji na redakcję.  

Polski Magazyn  

Dla całej rodziny,                                                            

4 Drumellan Court, Craigavon.                                                                                     

Redaktor  wydania:  

Mariusz Tomsa                                        

Redakcja:                                                                                

Agnieszka Tomsa                                                                          

Katarzyna Pawlikowska – Golonka                                       

Agnieszka Sztajner – Iwińska                                                               

Anna Laskosz                                                                                    

Współpraca:                                                                           

Tomasz Juchno                                                                                  

Andrzej Lewiński    

Artur Kmiecik  

Krzysztof Kamień 

 

Kontakt z nami:    

redakcja@polskicraigavon.com                                                  

Reklama/Advertising:                                                             

mariusz@polskicraigavon.com 

Wydawca:  Polish Craigavon Community Network   Wydruk: Drukarnia Quinn’s 

Units 3 & 6 RJ Hall Industrial Estate , Wilson Street, Belfast BT13 2GAN. Ireland  

Kilka słów na wstępie.  

      

 

Newry and Mourne News. Str.13 

Znajdziecie nas w ponad 30 miejscach na terenie 

NI 

ARMAGH   

Pol-Meat 

BELFAST 

Polita 179 Albertbridge Rd; 

U Jacka 366 Newtownards Road; 

JJ Shop 71 Cregagh Road; 

JJ Shop 120 Lisburn Road; 

JJ Shop 156 North Street 

BALLYMENA 

Korona Shop 6/7 Church Street 

Polita  66-70 Mill Street, 

BANGOR 

Polita 2 Southwell Road, 

BANBRIDGE   

Polish Saturday School   

COLERAINE 

Sklep JTM Meat 9 Church Lane 

CRAIGAVON   

Polish Saturday School 
ANTRIM 

Sklep Simpson 

DUNGANNON 

Sam Smak 4 Shamble 

Lane 

Droz-Pol 54 Bush Road 

MAGHERAFELT  

Sklep Smaczek 

NEWTOWNABBEY   

Sklep Spiżarnia 2 Farm-

ley Road 

LISBURN 

Sklep Piast Bentrim Road 

LURGAN  

Sam Smak 31 Union Street 

Senasis Kaunas William Street 

MKS Salon Fryzjerski 29 Church 

Place 

OMAGH  

Sklep Spiżarnia  

11 Foundry Ln 

PORTADOWN 

Polsmack 1 Woodhouse 

Street 

Sklep PRL 30 West Street 

Sklep Rasa 46 Meadow 

Lane 

  NEWTOWNHAMILTON 

NEWRY    

Polish Supermarket11 Mona-

ghan Street 

Ethnic Minorities Centre - 

Town Hall 

Polish Saturday School 

Sklep Polonez 
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Zdjęcie na okładce: blog.chatta.it  

 

                 

   „…Mówiła pani przed śmiercią, że 

miała długie i ciekawe życie, cieka-

we co pani teraz robi? W wersji pe-

symistycznej mówiła pani, że będzie 

pani przy stoliczku siedzieć i pisać 

dedykacje.  

                   W optymistycznej, w niebie 

jest pani ulubiona Ella Fitzgerald, 

pewnie jej pani słucha, pijąc kawę    

i paląc papierosa. Ale ciągle jest 

pani z nami. Zostawiła nam pani 

wiele do czytania.” 

( fragment przemówienia sekretarza 

Wisławy Szymborskiej Michała Rusin-

ka). 

Wisława Szymborska 
 ( 02.07.1923 – 01.02. 2012 ) – polska 

poetka, eseistka, krytyk literacki, tłu-

maczka, felietonistka; członek założy-

ciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 

(1989), członek Polskiej Akademii 

Umiejętności (1995), laureatka Nagro-

dy Nobla w dziedzinie literatury 

(1996), odznaczona Orderem Orła Bia-

łego (2011). 

Zbiory poezji: 

101 wierszy, 1966. 

Wiersze wybrane, 1964. 

Poezje wybrane, 1967. 

Poezje: Poems (edycja dwujęzyczna 

polsko-angielska), 1989. 

Widok z ziarnkiem piasku, 1996. 

Sto wierszy – sto pociech, 1997. 

Rymowanki dla dużych dzieci, 2003. 

Miłość szczęśliwa i inne wiersze, 2007. 

Milczenie roślin, 2011 
 

  DYSTRYBUCJA: 

Więc chodź pomaluj mój 

świat…… Str. 12 

Konferencja GCSE, As i Al.- 
Craigavon. Str. 10      

Wisława Szymborska 
 ( 02.07.1923 – 01.02. 2012 )  
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Co warto  zwiedzić - Belfast zoo. 

Foto: Maniek 

Belfast Zoo jest jedną  z najlepiej zarabiających atrakcji turystycz-

nych w Irlandii Północnej. Co roku odwiedza je ponad 300 000 

osób . Znajduje się w północnym Belfaście, ma 55 hektarów po-

wierzchni i  jest domem dla ponad 1200 zwierząt i 140 gatunków.  

Większość mieszkańców Belfast Zoo to zagrożone gatunki  w natu-

ralnym środowisku. Zoo prowadzi ważne prace konserwatorskie      

i bierze udział w ponad 90 europejskich i międzynarodowych pro-

gramach hodowlanych, których celem jest zapewnienie przetrwania 

wielu gatunków zagrożonych.  

Belfast Zoo jest własnością Belfast City Council.  Urząd miasta wy-

daje około  £ 1,5 mln rocznie na prowadzenie i promowanie zoo, 

które jest jednym z niewielu lokalnych finansowanych przez rząd 

ogrodów zoologicznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.  

A ja mam Was gdzieś... 

Oj! Dobrze mi... 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dbelfast%2Bzoo%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dj58%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast_City_Coun
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Foto: Maniek 

Foto: Maniek Zoo jest otwarte: 

Sezon zimowy (1 październik do 31 marzec) 

Codziennie od 10.00 do 16.00 

Ostatnie wejście o 14.30 

Sezon letni (1 kwietnia do 30 września) 

Codziennie od 10.00 do 19.00 

Ostatnie wejście o 17.00 

Cennik: 

Osoba dorosła powyżej 18 roku życia   £7.45   

Dziecko w wieku od 4 do 17 lat   £3.80   

Dzieci poniżej 4 roku życia bez opłat 

Seniorzy powyżej 60 roku życia  bez opłat 

Bilet rodzinny (2 dzieci i 2 dorosłych)  £20 

ZAPRASZAMY! NAPRAWDĘ WARTO. 

 

       AT 

Mogę być czerwony jeśli tylko zechcę 

A jak tak sobie będę wisiał... 
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Być kobietą, bywa różnie... 

Dzień Kobiet to święto, które więk-

szość ludzi identyfikuje z czasami ko-

munizmu. Dlaczego? Pewnie z tego 

powodu, że to święto jak i wiele in-

nych, tj. Święto Pracy, czy Narodowe 

Święto Odrodzenia Polski obchodzone 

każdego roku 22 lipca, na pamiątkę 

podpisania Manifestu PKWN, były      

w tamtych czasach najhuczniej cele-

browane. Oczywiście to ostatnie znik-

nęło z polskiego kalendarza, ale Dzień 

Kobiet nie. Kojarzyć się z komuni-

zmem kojarzy, ale w rzeczywistości     

z tych czasów się nie wywodzi. Tak 

naprawdę z historycznego punktu wi-

dzenia jego początków można doszuki-

wać się w Matrona-

liach, święta przypada-

jącego na pierwszy 

tydzień marca w Staro-

żytnym Rzymie. Świę-

to związane było           

z  początkiem nowego 

roku, macierzyństwem 

i płodnością. Mężczyź-

ni w tych dniach obda-

rowywali swoje kobie-

ty prezentami i speł-

niali ich życzenia. 

Dzień Kobiet ma rangę 

święta międzynarodowego, a nie jak 

wiele osób sądzi, że jest ono uznawane 

tylko w Polsce lub krajach byłego blo-

ku wschodniego. Początki wywodzą 

się z ruchów robotniczych w Ameryce 

Północnej i Europie, a pierwsze obcho-

dy tego święta odbyły się 28 lutego 

1909 roku w Stanach Zjednoczonych. 

Rok wcześniej odbył się w Nowym 

Jorku strajk pracownic przemysłu 

odzieżowego. Kobiety walczyły prze-

ciwko złym warunkom pracy. Na 

wieść o proteście, właściciel zamknął 

uczestniczki strajku w fabryce. W wy-

niku pożaru, który tam wybuchł, zginę-

ło 126 kobiet. Dla upamiętnienia tego 

wydarzenia Socjalistyczna Partia Ame-

ryki zapoczątkowała właśnie obchody  

 Dnia Kobiet. W konsekwencji w 1910 

roku Międzynarodówka Socjalistyczna 

w Kopenhadze ustanowiła obchodzony 

na całym świecie Dzień Kobiet. Święto 

w Polsce  największy szczyt swojej 

popularności miało do roku 1993.        

W Wielkiej Brytanii nie było i nie jest 

celebrowane.  Tutejsze kobiety nie koja-

rzą goździków, rajstop itp. upominków 

z tym wydarzeniem, a typowo damskie 

wieczory odbywają się z potrzeby             

i chęci spotkania z koleżankami w do-

wolnym czasie w roku. Mimo to marzec 

każdego roku stanowi dobry pretekst do 

różnego rodzaju wystąpień, pikiet i gło-

szenia opinii na temat kobiet. To, że 

Święto Kobiet nie jest obchodzone na 

Wyspach, nie wynika bynajmniej z fak-

tu, że tutejsze kobiety nie są godne ob-

darowywania prezentami i kwiatami 

przez mężczyzn. Wręcz odwrotnie. 

Wielka Brytania może się pochwalić 

osiągnięciami wielu przedstawicielek 

płci pięknej w swoim kraju. To były i są 

królowe, działaczki, pisarki.  

Maria Tudor, królowa Anglii w latach 

1553 do 1558 była propagatorką katoli-

cyzmu w swoim kraju, który na krótki 

okres udało jej się przywrócić. Jako 

jedyne dziecko Henryka VIII ( który 

zerwał właśnie z katolickim wyznaniem 

i wprowadził anglikanizm) i jego pierw-

szej żony Katarzyny Aragońskiej, była 

wątłego zdrowia. Mimo 

tych problemów udało 

jej się zdobyć należyte 

wykształcenie. Niestety 

zapisała się swoimi 

czynami w historii An-

glii jako Krwawa Mary, 

która doprowadziła do 

egzekucji prawie 300 

innowierców. Ostatnią 

monarchinią z rodu 

Tudorów była Elżbieta 

I , królowa panująca od 

1558 do 1609 roku. Jej 45 letnie pano-

wanie wzbogaciło potęgę Anglii i uczy-

niło ją krajem wpływowym na całym 

świecie. Kolejną godną uwagi kobietą 

była Wirginia Woolf, pisarka i krytyk 

literacki. Feministka walcząca o prawa 

kobiet w swoim kraju. Żyła w latach 

1882- 1941. Królowa Wiktoria ( 1837- 

1901) , była najdłużej panującą monar-

chinią w historii Wielkiej Brytanii. „ 

Era Wiktoriańska” to czas postępu eko-

nomicznego, społecznego i przemysło-

wego a zarazem Wielkiej Ekspansji 

Imperium Brytyjskiego. Styl wiktoriań-

ski można podziwiać w budownictwie. 

Jego potęga ociera się o swoistego ro-

dzaju kicz, według mojego gustu.  

W wyniku pożaru, który tam 

wybuchł, zginęło 126 kobiet. 

Dla upamiętnienia tego wyda-

rzenia Socjalistyczna Partia 

Ameryki zapoczątkowała 

właśnie obchody Dnia Kobiet. 

W konsekwencji w 1910 roku 

Międzynarodówka Socjali-

styczna w Kopenhadze usta-

nowiła obchodzony na całym 

świecie Dzień Kobiet.  

Ale o gustach się nie dyskutuje, a jego potęga 

bez wątpienia jest wielka. Królowa Wiktoria 

była matką dziewięciorga dzieci, oddaną żoną, 

uznającą aprobatę męża pod każdym wzglę-

dem. Współcześnie żyjącą kobietą politykiem 

jest Margaret Thatcher. Urodziła się w 1925 

roku. Pełniła funkcję premiera w latach 1979-

1990. Przez wzgląd na swoje poglądy nazywa-

na jest Żelazną Damą. Wreszcie tragiczna, 

przez wzgląd na śmierć i jej całe doczesne 

życie prywatne Lady Diana, żona pretendenta 

do tronu brytyjskiego, Karola. Oprócz bycia 

sławną żoną i matką dwóch synów, Williama , 

absolwenta prestiżowej uczelni w Eaton i nie-

poskromionego Harre’go, była wielką dzia-

łaczką charytatywną. Pomagała dzieciom, bez-

domnym, chorym na Aids i jawnie występowa-

ła jako przeciwniczka stosowania min lądo-

wych. Wreszcie absolutny pisarski fenomen 

współczesny, J. K. Rowling. Jej ostatnie cztery 

części powieści fantastycznej „ Harry Potter” 

osiągnęły miano najszybciej sprzedających się 

książek na świecie. Książki te zostały przetłu-

maczone na 65 języków. Jednak najbardziej 

godny podziwu fakt tej utalentowanej, 47 let-

niej kobiety jest taki, że w momencie kończe-

nia swojej pierwszej powieści była ona bezro-

botna i żyła z zasiłku. Obecnie mieszka               

w Edynburgu, do którego przeprowadziła się     

z Londynu. Zatem jak widać kobiety na Wy-

spach są niezwykłe i wartościowe, kontrower-

syjne i nie zawsze zapisane w historii jako 

idealne. Co nie oznacza, że w naszej ojczystej 

Polsce takich brak. 

Maria Skłodowska- Curie, urodzona w 1867 

roku, pochodząca z Polski, polsko- francuska 

uczona, chemiczka i fizyk. Dwukrotna zdo-

bywczyni zagrody Nobla. Większość życia 

spędziła we Francji, gdzie studiowała, bowiem 

w XIX wiecznej Polsce studia dla kobiet były 

zabronione. Rozwinęła swoją działalność na-

ukową, była prekursorką radiochemii. Z jej 

inicjatywy wprowadzono badania nad lecze-

niem raka za pomocą promieniotwórczości. 

Jest jedyną kobietą, która otrzymała nagrodę 

Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk 

przyrodniczych. Jako jedyna również spoczęła 

na paryskim Panteonie w dowód uznania za-

sług na polu naukowym. Zmarła w 1934 roku. 

Wanda Rutkiewicz, urodzona na Litwie w 19-

43 roku, polska himalaistka i alpinistka, z za-

wodu była elektronikiem. Jako trzecia kobieta 

na świecie i pierwsza Europejka stanęła na 

Mount Everest i jako pierwsza kobieta na 

świecie na szczycie K2. Była współautorką 

kilku książek. Zginęła w roku 1992 na stokach 

Kanczendzongi w Himalajach. Poniosła śmierć 

taką o jakiej marzy większość alpinistów, re-

alizując swoją pasję, a jej ciało nigdy nie zo-

stało odnalezione. Polską hrabianką była Emi-

lia Plater, urodzona w 1806 roku w Wilnie,        

a zmarła bardzo młodo w roku 1831. Była bo-

haterką narodową Polski, Białorusi i Litwy.  
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Wykazywała duże 

za inte resowanie 

ludem wiejskim. 

Była wielką pa-

triotką i inicjatorką 

s a m o d z i e l n e g o 

powstania na Li-

twie. Przez dzie-

więć dni szła        

w p r z e b r a n i u 

chłopskim z jej 

towarzyszami do Królestwa, ale choroba ją zmogła. 

Targana wysoką gorączką, zmęczeniem , głodem i bez-

sennością, mimo troskliwej opieki przegrała walkę        

z życiem dzień przed wigilią  1831 roku. Kolejną polską 

noblistką była niedawno zmarła Wisława Szymborska. 

Poetka, kochająca skromność, palenie papierosów i pi-

cie kawy. Niedbała o statuetkę Nobla, schowała ją w 

wielu ze swoich licznych szuflad, tak, że ciężko było ją 

odszukać. Debiutowała w krakowskim „ Dzienniku Pol-

skim” Jej wiersze przepełnione są logicznym myśleniem 

o życiu.  Kolekcjonowała z racji nałogu  zapalniczki        

i zdjęcia przy dziwnych nazwach miejscowości na świe-

cie. Sympatyczna, do końca uśmiechnięta. Najwięcej „ 

szumu” wokół własnej osoby  a właściwie jej twórczo-

ści wywołuje obecnie moja imienniczka Agnieszka Hol-

land. Osobiście uważam, że nadanie dziecku takiego 

imienia jest dla niego krzywdzące, ale co począć. Nie 

umniejsza to bynajmniej talentu i poczucia humoru pol-

skiej reżyserki filmowej i teatralnej.  Holland urodziła 

się w 1948 roku w Warszawie. Jako reżyser sama pisze 

scenariusze do swoich filmów. Absolwentka praskiej 

szkoły filmowej jest obecnie nominowana do Oskara za 

film „ W ciemności” za co tylko wypada trzymać nam 

Polakom kciuki. Historia najbardziej znanych kobiet nie 

kończy się bynajmniej tylko na tych „ prawych” . Są 

jeszcze te przez ludzkość uznawane jako „ upadłe”. Cie-

kawa jest historia dwóch nałożnic, jednej pięknej Ży-

dówki, Esterki Matach, kochanki Kazimierza  Wielkie-

go i Nell Gwynn, kochanki króla Anglii Karola II.  

Pierwsza z nich miała podobno z Kazimierzem Wielkim 

dwóch synów. Polityka króla względem Żydów była 

bardzo poprawna, gdzie źródła tego należy upatrywać 

właśnie w kontaktach Kazimierza z Esterką. Esterka to 

postać by może legendarna, tego do końca nie wie nikt, 

ale na wypadek, gdyby rzeczywiście jej postać zazna-

czyła się w historii Polski to warto o tym wspomnieć. 

Nell Gwynn, była również Żydówką, żyła w XVII wie-

ku w Anglii. Córka właściciela domu publicznego i al-

koholika. Z dumą przyznawała się do uprawiania nie-

rządu z królem Karolem II. Za swój sprośny dowcip         

i szczerość król uległ jej urokowi i pod jej właśnie 

wpływem wybudował nowoczesny szpital w Londynie.  

Zatem kobiety „porządne” jak i  te „ upadłe” jak się 

zwykło nazywać oraz ich zasługi jakkolwiek nie byłyby 

one zdobyte, zasługują na uwagę i chociaż chwilę wspo-

mnienia. Wszystkim współczesnym kobietom życzę       

z okazji ich święta wszystkiego co najlepsze. A sobie 

pozwolę  pierwszy raz na chwilę prywaty w tym mo-

mencie i powiem, że tegoroczny Dzień Kobiet zamie-

rzam spędzić w długo wyczekiwanym gronie polskich 

przyjaciółek. Czekam na Was dziewczyny, Magda           

i Paula!!! 

              Agnieszka Sztajner-Iwińska 
 

Historia najbardziej znanych 

kobiet nie kończy się bynajmniej 

tylko na tych „ prawych” . Są 

jeszcze te przez ludzkość uzna-

wane jako „ upadłe”. Ciekawa 

jest historia dwóch nałożnic, 

jednej pięknej Żydówki, Esterki 

Matach, kochanki Kazimierza  

Wielkiego i Nell Gwynn, ko-

chanki króla Anglii Karola II.   

CHIŃSKI HOROSKOP DLA POLSKI 2012 

· Nie ma pieniędzy na emerytury 

w Polsce! 

 Mężczyźni będą żyli dłużej 

 i  szczęśliwiej!  

Opublikowanie tego horoskopu 

przed Dniem Kobiet  jest nietak-

tem; ale jego  zatajenie byłoby 

grubą nieprzyzwoitością: rok 

dwutysięczny dwunasty będzie 

dziwnym rokiem, w którym roz-

maite linie lotnicze na niebie         

i autokarowe na ziemi krzyże 

kreślić będą tak WIELKIE           

I TAK CZĘSTO, iż strach pad-

nie na polskie kobiety, które za-

stanawiać się będą - czy aby to 

wszystko nie zwiastuje jakowyś 

k l ę s k  ma t r y mo n i a l n y c h , 

zaś przerażeni politycy przesta-

ną bredzić na jawie i wi-

zji! Odtąd będą mówić prawdę       

i tyko prawdę: serie uczciwych i 

sprawiedliwych rozpoczął już 17 

lutego tego roku, wicepremier 

Pawlak, który dzielnie samoob-

narzyl swe myśli: Wicepremier 

Pawlak, pytany przez dzienni-

karkę TVN CNBC o emerytu-

ry, odpowiedział z rozbrajającą 

szczerością: „Muszę panią zmar-

twić, bo ja nie za bardzo wierzę w 

p a ń s t w o w e  e m e r y t u -

ry "(...)'Staram się zabezpieczyć 

sobie przyszłość przez oszczędno-

ści i dobre relacje z dziećmi, bo 

wydaje mi się, ze to będzie pew-

niejsze niż te różne państwowe 

chimeryczne rozwiązania' - dodał 

uśmiechnięty. Premier Tusk zaś 

w s p a r ł  k o l e g ę  t e ż 

z rozbrajającą szczerością:  

„podejmujemy działania właśnie 

po to, żeby ludzie mieli pewność, 

że ta może kiepska, ale państwowa 

emerytura będzie pewna". 

W Kilkeel wierzymy Pawlakowi! 

Wam w Warszawie też radzę! Co 

do reszty horoskopu: za Odrę 

znów ruszą młodzi Polacy, a od 

Wschodu do Polski przybędą prze-

ogromne zagony  innowierców, 

wśród których w oczy bić będzie 

silna obecność watach chińskich i 

wietnamskich. Samoloty ze zna-

kiem smoka latać będą niżej i wol-

niej niż zwykle, przez co płoszyć 

będą kibiców na stadionach, wcią-

gać piłki w silniki i strącać balko-

ny rodaków, którzy po latach wy-

rzeczeń na emigracji, pokupowali 

sobie własnościowe mieszkania na 

ostatnich piętrach wieżowców.  

Dla tych wszystkich, którzy odwy-

kli już od języka horoskopów 

przytoczę to samo, tyle, że wedle 

Gazety Wyborczej: 

W 2012 r. może zabraknąć u nas 

nawet 25 tys. pracowników (... )

Tylko do Niemiec wyjedzie w tym 

roku 80 tys. Polaków - szacują 

analitycy z firmy Work Service. 

(...) 

A kto w Polsce uzupełni te braku-

jące 25 tysięcy?  Gazeta pisze, iż 

już pierwsze kroki poczyniono: 

„Według najnowszych danych 

Urzędu ds. Cudzoziemców w Pol-

sce już teraz  przebywa około 97 

tys. Cudzoziemców, wielu z Wiet-

namu i Chin. To jest akurat dobra 

wiadomość – szczególnie dla pol-

skich mężczyzn zmęczonych emi-

gracją na tych Wyspach. Kiedyś 

c z y t a ł e m  p r z e p i s 

na szczęśliwe życie: 

§   pensja amerykańskiego dyplo-

maty 

§   samochód, niemiecki 

§   kuchnia włoska 

§  żona chińska lub wietnamska 

Dla wielu polskich mężczyzn ten 

p i e r w s z y  w a r u n e k  m o -

że być trudny do zrealizowania, 

natomiast pozostałe trzy jawią się 

w zasięgu ręki: tym bardziej, że 

drugi juz od dawna spełniamy: 

nasza miłość do Volkwagenów jest 

już legendarna Europie, a passatów 

na stronach Naszej Klasy więcej 

niż 50 calowych plazm.  Skoro bez 

pozwolenia przebywa w Polsce od 

50 do 70 tyś. a polowa z nich to 

Wietnamki i Chinki – to panowie 

do dzieła! Jesteście na najlepszej 

drodze do zdobycia  trzech czwar-

t y c h  s k ł a d n i k ó w 

na szczęśliwe życie! Nie wiem jak 

wy, ale ja już kupiłem sobie roz-

mówki polsko- chińskie i polsko-

wietnamskie: trzy czwarte nie 

gwarantuje absolutnego szczęścia, 

ale przynajmniej czyni życie zno-

śniejszym, dużo znośniejszym niż  

w tym zapadłym Kilkeel -  wśród - 

fok, fok, fok.  

 

Krzysztof Kamień  -Kilkeel 
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Janusz Korczak  

Samotny król 
(Fragment książki Król Maciuś Pierwszy) 

 

Maciuś nie bardzo rozumiał, co oni mówili, wiedział, 

że tatuś jest chory i że ministrowie często się zbierali 

na narady. Ale dlaczego śmieją się z niego, Maciusia, 

i dlaczego nazywają go królem, co to ma być za woj-

na - wcale nie rozumiał. 

Trochę śpiący i trochę przestraszony poszedł dalej 

korytarzem i znów przez drzwi sali narad usłyszał 

inną rozmowę. 

- A ja wam mówię, że król umrze. Możecie dawać 

proszki i lekarstwa... wszystko nic nie pomoże. 

- Głowę daję, że król nie przeżyje tygodnia. 

Maciuś nie słuchał więcej. Pędem przebiegi korytarz, 

jeszcze dwa duże królewskie pokoje -i bez tchu do-

padł do sypialni króla. 

Król leżał na łóżku bardzo blady i ciężko oddychał.  

A przy królu siedział jeden, ten sam poczciwy doktor, 

który i Maciusia leczył, gdy Maciuś był niezdrów. 

- Tatusiu, tatusiu - krzyknął Maciuś ze łzami -ja nie 

chcę, żebyś ty umarł! 

Król otworzył oczy i smutnie popatrzył na synka. 

-I ja nie chcę umierać - powiedział król ci-

cho -nie chcę cię synku, samego na świecie 

zostawić. 

Doktor wziął Maciusia na kolana - i już 

więcej nic nie mówili. 

A Maciuś przypomniał sobie, że już raz 

siedział tak przy łóżku. Wtedy ojciec trzy-

mał go na kolanach, a na łóżku leżała ma-

musia, tak samo blada, tak samo ciężko 

oddychała.  

„Tatuś umrze, jak mamusia umarła"- pomyślał 

Maciuś. 

I straszny smutek zwalił mu się na piersi - i wielki 

gniew, i żal do ministrów, którzy tam się śmieją         

z niego, Maciusia, i ze śmierci jego ojczulka. 

„ Już ja im odpłacę, jak będę królem!”- pomyślał 

Maciuś. 

Pogrzeb króla odbył się z wielką paradą. Latarnie 

owinięte były czarną krepą. Wszystkie dzwony biły. 

Orkiestra grała marsza żałobnego. Jechały armaty, 

szło wojsko. Kwiaty musiały specjalnie przywozić 

pociągi z najcieplejszych krajów. Wszyscy byli bar-

dzo smutni. A gazety pisały, że cały naród płacze po 

stracie ukochanego króla Maciuś smutny siedział w 

swoim pokoju, bo chociaż miał zostać królem, ale 

stracił ojca - i teraz nikogo już nie miał na świecie. 

[...] 

Smutno było Maciusiowi, gdy siedział samotny  

w swoim pokoju, i smutno było, kiedy przez kratę 

królewskiego ogrodu patrzał na wesołe zabawy 

dzieci służby pałacowej na podwórzu królewskim. 

Bawiło się siedmiu chłopców - najczęściej w woj-

sko. I zawsze prowadził ich do ataku, ćwiczył       

i przewodził taki jeden nieduży, strasznie wesoły 

chłopak. Nazywał się Felek. Chłopcy tak na niego 

wołali. 

Chciał go Maciuś wiele razy zawołać i choć przez 

kratę trochę porozmawiać, ale nie wiedział, czy 

wolno i czy wypada, i nie wiedział, co powie-

dzieć, jak zacząć rozmowę. [...] 

Gwizdnął tylko na próbę, żeby się przekonać, czy 

umie. I jakież było jego zdumienie, gdy w chwilę 

później stanął przed nim - wyciągnięty jak struna 

- Felek we własnej osobie. 

- Jakeś się ty tu dostał? 

- Przelazłem przez kratę. 

W ogrodzie królewskim rosły bardzo gęste mali-

ny. Więc tam ukrył się król Maciuś ze 

swym przyjacielem, żeby się naradzić, co 

dalej robić. 

- Słuchaj, Felku, jestem bardzo nieszczę-

śliwym królem. Od czasu kiedy nauczyłem 

się pisać, podpisuję wszystkie papiery, 

nazywa się, że rządzę całym państwem,     

a właściwie robię to, co mi każą, a każą mi 

robić same nudne rzeczy i zabraniają 

wszystkiego, co przyjemne. 

- A któż waszej królewskiej mości zabrania      

i rozkazuje? 

- Ministrowie - powiedział Maciuś. - Kiedy był 

tatuś, robiłem, co on kazał. 

- No tak, byłeś wówczas królewską wysokością, 

następcą tronu, a tatuś twój był jego królewską 

mością królem. A teraz... 

- Właśnie teraz jest stokroć gorzej. Tych mini-

strów jest cała kupa. 

- Wojskowi czy cywile? 

- Jeden jest tylko wojskowy, minister wojny. 

- A reszta cywile? 

- Ja nie wiem, co znaczy „cywile". 

- Cywile - to tacy, którzy nie noszą mundurów 

i szabel. 

- No tak, cywile. 

Felek włożył do ust pełną garść malin i głębo-

ko się zamyślił. 



Polski Magazyn– dla całej rodziny  numer 11/03/2012/ 

www.polskicraigavon.com              9 

Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit (1878-

1942), był działaczem na rzecz praw dziecka, pedagogiem, leka-

rzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Zginął wraz         

z wychowankami Domu Sierot – wywieziony w początkach 

sierpnia 1942 z getta w wagonie bydlęcym. Dobrowolnie to-

warzyszył im w drodze na śmierć w komorze gazowej obozu 

zagłady w Treblince.  

    Twórczość literacka, jak i teksty publicystyczne 

Korczaka tłumaczone były na wiele języków. 

 Najbardziej znane i popularne książki tego autora, 

to: "Król Maciuś Pierwszy", "Król Ma-

ciuś na wyspie bezludnej", "Bankructwo 

Małego Dżeka", „ Kajtuś czarodziej”. 
      W roku 2012 przypadają dwie 

ważne rocznice związane z postacią Ja-

nusza Korczaka - 70. rocznica śmierci      

i 100 rocznica założenia przez niego 

Domu Sierot w Warszawie. W Polsce 

we wrześniu 2011 roku Sejm podjął 

uchwałę ustanawiającą rok  

2012 Rokiem Janusza Korczaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„rz” wymienne 

 

„rz”-po spółgłoskach „rz” w zakończeniach  

-arz, 

             -erz 

 

 

Umrzeć- bo- umrą 

………………………… 

………………………… 

 

 

........................  ........................   ........................ 

........................  ........................   ........................ 

........................  ........................   ........................ 

 

………………………… 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

RZ piszemy: 

- gdy w innych formach danego wyrazu lub wyrazach po-

krewnych wymienia się na r 

- w rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych na 

 –arz, -erz, oraz –mistrz, -mierz 

- po spółgłoskach p, b, k, g, t, d, ch j, w 

 

Odszukaj w tekście wyrazy z „rz” i wpisz do tabeli.  
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11 Lutego w Polskiej Szkole Sobotniej w Craigavon odbyła się konferencja poświęcona egzaminom GSCE oraz AS, AL. Było to 

naprawdę niesamowite przeżycie dla naszej małej szkółki gościć tak wybitne osobistości - przedstawicielki Polskiej Macierzy 

Szkolnej , które przyleciały specjalnie do nas z Londynu. 

Konferencja GCSE, AS i AL- Craigavon 

Aleksandra Podhorodecka urodziła 

się w Warszawie w 1939 roku. Wojnę 

rodzina przetrwała w Warszawie, a na 

jesieni 1945 roku uciekła na zachód. 

Do Anglii przyjechali w 1946             

i osiedli w północnym Londynie. 

Aleksandra skończyła szkołę Notre 

Dame w Londynie i anglistykę na 

Keele University w środkowej Anglii. 

Obrała zawód nauczycielski i przez 

blisko 40 lat uczyła w angielskich 

szkołach.  

 

W 1962 roku wyszła za mąż za Zyg-

munta Podhorodeckiego, z którym 

ma pięcioro dzieci. Doczekali się 

również 10 wnuków.  

W latach osiemdziesiątych zaczęła 

pracować dla angielskiego ciała egza-

minacyjnego, które oferuje egzamin   

z języka polskiego na poziomie małej     

i dużej matury. Kontakty z władzami 

angielskimi są nadal bardzo przyjazne 

i konstruktywne.  

W 1971 roku zaczęła redagować dwa 

czasopisma Polskiej Macierzy Szkol-

nej: ‘Dziatwa’ i ‘Razem Młodzi 

Przyjaciele’. Pracę tą wykonywała 

przez 30 lat. Również w 1971 roku 

została członkiem Zarządu Polskiej 

Macierzy Szkolnej – organizacji opie-

kującej się polskimi szkołami sobot-

nimi – i pozostała jej członkiem po 

dziś dzień. Przez te 40 lat pełniła róż-

ne funkcje w Zarządzie, a od 2000 

roku jest prezesem organizacji.  

W 1999 delegacja PMS została za-

proszona do Polski na pierwsze roz-

mowy z Ministrem Edukacji  

Polska Macierz Szkolna (PMS) działa 

na emigracji od 1953 roku. Jej celem jest 

utrzymanie łączności między polskimi 

szkołami sobotnimi i pomoc w zakłada-

niu nowych. Obecnie służy radą i pomo-

cą blisko stu polskim szkołom przedmio-

tów ojczystych. Pełną listę szkół sobot-

nich można znaleźć na stronie interneto-

wej PMS. 

Ponadto wydaje podręczniki i pomoce 

szkolne, organizuje konferencje dla na-

uczycieli i młodzieży poświęcone na-

uczaniu języka i literatury polskiej. PMS 

przeprowadza również egzaminy z języ-

ka polskiego na poziomie GCSE i GCE 

„AS” i „A2”. Organizuje konkursy lite-

rackie i wiedzy o Polsce, wycieczki mię-

dzyszkolne, kursy przygotowawcze dla 

uczniów. Prowadzi księgarnię w POSK-

u. 

Przewodniczącą Rady PMS jest Małgo-

rzata Zajączkowska, a funkcję prezesa 

Zarządu Głównego pełni Aleksandra 

Podhorodecka. 

Kontakt: 240 King Street, London W6 

0RF tel. 020 8741 1993, fax 020 8748 

5522 

Biuro czynne jest: Pn. wt. czw, pt, godz. 

10.00 – 16.30, śr. 12.00 – 18.30 

Narodowej. Od tego czasu organizacja 

współpracuje z Ministerstwem, choć przez 

lata kontakty te były raczej luźne. Dwa 

lata temu pani Minister Katarzyna Hall 

powołała Radę Oświaty Polonijnej i Alek-

sandra Podhorodecka została jej człon-

kiem. Dziś rozmowy z MEN-em są częst-

sze i owocniejsze.  

Polska Macierz Szkolna współpracuje         

z Polską Ambasadą w Londynie i konsula-

tami w Manchesterze i Edymburgu,            

a szczególnie z konsulami oddelegowany-

mi do spraw Polonii.  

Aleksandra Podhorodecka od lat 60-tych 

pisuje dla polskiej prasy; napisała również 

kilka książek.  

 

Barbara Goodwin - mgr historii, absol-

wentka Katolickiego Uniwersytetu Lubel-

skiego. Córka żołnierza armii  generała 

Andersa,  który m. in. walczył pod Monte 

Cassiono. Po wojnie wrócił do Polski do 

żony i córki Wandy, które wojnę spędziły 

na Syberii. Z tego wynika, że Pani Barbara 

Goodwin urodziła się (dokładnej daty nie 

znamy, ale przypuszczamy, że był to gru-

dzień) już po II wojnie światowej. 

Pani Barbara Goodwin w Anglii mieszka 

od maja 1981 roku. Pracę w Polskiej Szko-

le Przedmiotów Ojczystych im. św. St. 

Kostki w Manchester jako woluntariusz 

rozpoczęła 25 lat temu, tj.  w 1987 roku. 

Od 1998 roku vice-dyrektor, a od 2002 

roku jest jej dyrektorem. Szkoła w Man-

chester należy do jednej z najstarszych  

w Anglii. Została złażona przez Stowarzy-

szenie Polskich Kombatantów w 1949.  

Obecnie naukę pobiera ponad 200 uczniów.  

Pani Barbara Goodwin jest członkiem Ra-

dy PMS. Przez kilka lat była egzaminato-

rem egzaminu GCSE.  Ponadto jest vice-

prezesem SPK w Manchester. 

Aleksandra Podhorodecka  

Barbara Goodwin  
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Agnieszka Tomsa- Przewodnicząca  

Grupy Polski Craigavon Sieć Spo-

łeczna podziękowała za poświęco-

ny czas. 

Podczas przerwy nawiązały się nowe 

znajomości. 

Egzaminy A Level (uczniowie zdają w wieku 16 – 18 lat), zapew-

niają świadectwo ukończenia szkoły średniej. Dla wielu uczniów 

w Anglii jest to koniec edukacji i od uzyskanych na tym egzaminie 

stopni zależą w dużym stopniu perspektywy uzyskania pracy lub 

dostania się na wyższe studia. Egzamin A-level (General Certifica-

te in Education Advenced Level) składa się z dwóch części: egza-

minu AS (Advanced Subsidiary) i egzaminu A2 (Advanced 

Level), które zwykle uczniowie zdają oddzielnie. Przygotowanie 

do egzaminu trwa zazwyczaj dwa lata. 

Do 2000 roku egzaminy na A Level z języka polskiego przeprowa-

dzał Uniwersytet Londyński, obecnie uprawnienia w tym zakresie 

posiada inspektorat AQA. 

4. WYPOWIADANIE SIĘ          

W JĘZYKU POLSKIM- składa 

się z trzech sekcji: dialog przepro-

wadzony według podanego planu 

(plan dialogu podany jest po an-

gielsku, rozmowa odbywa się po 

polsku); następnie prezentacja  na 

wybrany temat (np. Moje hobby, 

Moje wakacje, Polskie tradycje    

w moim domu itp.) oraz rozmowa 

na tematy poruszone w prezenta-

cji; na końcu zaś należy odpowie-

dzieć na kilka lub kilkanaście 

pytań z różnych dziedzin np. 

szkoła, rodzina, spędzanie wolne-

go czasu, środowisko. 

Egzaminy GCSE (General Certificate 

of Secondary Education) z języka 

polskiego to w Anglii odpowiednik 

polskiej małej matury(uczniowie zda-

ją w wieku 14 – 16 lat). W większo-

ści szkół w UK istnieje możliwość 

zdania egzaminu GCSE z języka pol-

skiego i jest on zaliczany jako egza-

min z języka obcego.  Egzamin skła-

da się z: 

1. CZYTANIA ZE ZROZUMIE-

NIEM (trwa 1 godzinę i 15 minut)-  

dwie sekcje z pytaniami w języku 

angielskim, z których jedna część 

oprócz pytań w języku angielskim 

wymaga także odpowiedzi w tym 

języku. Jeśli ktoś słabo mówi po an-

gielsku, to może stracić dość dużo 

punktów. Najobszerniejsza część to 

pytania i odpowiedzi po polsku. 

2. WYPOWIADANIA SIĘ W JĘ-

ZYKU POLSKIM (trwa 45 minut)- 

po wysłuchaniu wypowiedzi w języ-

ku polskim należy udzielić odpowie-

dzi na pytania. 

3. PISANIA-( trwa 1 godzinę i 20 

minut)-  arkusz egzaminacyjny za-

wiera cztery zadania. Dwa spośród 

nich wymagają, by napisać wypraco-

wanie na podany temat. Może to być 

np. list, artykuł lub streszczenie fil-

mu, książki. Egzamin z pisania odby-

wa się  w innym terminie niż pozosta-

łe. 

 

Egzamin AS trwa około 2 godzin i składa się      

z trzech części: 

1. Czytanie ze zrozumieniem. 

2. Tłumaczenie tekstu z polskiego na angielski. 

3. Wypracowanie (co najmniej 200 słów). 

 

Egzamin A2  trwa około 3 godzin i składa się     

z trzech części: 

1. Tłumaczenie tekstu z angielskiego na polski. 

2. Wypracowanie na temat literacki (co naj-

mniej 200 słów). 

3. Wypracowanie na temat nieliteracki (co naj-

mniej 200 słów). 

Przystępując do tego egzaminu należy wykazać 

się znajomością języka polskiego, ale także 

należy posiadać wiedzę z zakresu literatury         

i historii Polski 

Więcej informacji można znaleźć na stronie:. 

www.aqa.org.uk 

http://www.aqa.org.uk/
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  



CENTRUM POMOCY PODJĘŁO WSPÓŁPRACĘ 

Z CITIZENS ADVICE BUREAU.  

UMAWIAMY NA SPOTKANIE Z DORADCAMI  

W KAŻDY CZWARTEK. 
JESLI MASZ PROBLEMY W PRACY, NIE 

OTRZYMUJESZ ZAPŁATY, MIAŁEŚ WYPADEK 

ZADZWON DO CENTRUM POMOCY  

A OTRZYMASZ TERMIN KONSULTACJI   

Z TŁUMACZEM 



St Joseph’s Boys’ High 

School w Newry  

Saint Joseph’s Boys’ High School 

jest jedną z pierwszych szkół gimna-

zjalnych w County Down, która za-

częła przyjmować dzieci imigrantów. 

Placówka ta mieści się przy 20 Arma-

gh Road w Newry i jest przeznaczona 

dla chłopców w wieku 11- 16 lat. 

Obecnie około 10% wszystkich 

uczniów szkoły stanowi młodzież, dla 

której język angielski nie jest języ-

kiem ojczystym  (tzw. Newcomer 

Pupils). Pochodzą oni z Brazylii, Buł-

garii, Filipin, Litwy, Łotwy, Polski, 

Portugalii, Rumunii, Słowacji i Ukra-

iny. Sytuacja ta jednak nie przerosła  

Dyrektora  Szkoły Hugh Mallona, 

który postarał sie o dostosowanie 

programu nauczania do potrzeb tych 

nowych, nietypowych uczniów i na 

stałe zatrudnił osobę z nimi pracują-

cą. Funkcję tę pełni dziś Katarzyna 

Piwowarczyk-Rosiak. Dla nowych 

uczniów rok szkolny zaczyna się         

1 września, ale już w wakacje chłop-

cy zapoznają się nowym miejscem 

nauki podczas tzw. Induction Week. 

Pod koniec trzeciego roku w szkole 

(klasa 10) uczniowie przystępują do 

egzaminów KS3 (Key Stage 3), które 

są rodzajem egzaminu gimnazjalne-

go. Dzięki wynikom tych egzaminów 

możliwe jest ukierunkowanie mło-

dzieży i podjęcie decyzji dotyczącej 

wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. 

W tym samym czasie uczniowie mo-

gą zdecydować się na naukę zawodu, 

gdyż szkoła współpracuje z Southern 

Regional College w Newry.Dwa 

ostatnie lata szkoły przeznaczone są 

na przygotowanie do egzaminów GC-

SE (General Certificate of Secondary 

Education). Egzaminy te możemy 

porównać do dawnej polskiej małej 

matury. Dobrze zdane egzaminy GC-

SE pozwalaja na kontynuowanie na-

uki (klasa 13 i 14) na przykład w Ab-

bey Grammar School lub St. Co-

lman’s College w Newry, a następnie 

na podejście do egzaminów matural-

nych, tzw. A Levels. Egzaminy GC-

SE nie są egzaminami obowiązkowy-

mi. Uczniowie mogą wybrać inną 

drogę pozwalającą na zdobycie odpo-

wiednich kwalifikacji i zdecydować 

się na egzamin Essential Skills z języ-

ka angielskiego i matematyki.  

   

Warto nadmienić, że kwalifikacje zdoby-

te dzięki Essential Skills są uznawane przez 

wiele szkół średnich. Saint Joseph’s bardzo 

dba o języki ojczyste nowych uczniów, a 

więc od pewnego czasu istnieje możliwość 

zdawania egzaminu GCSE z języka pol-

skiego, rosyjskiego i portugalskiego. Szko-

ła oferuje uczniom codzienne pozalekcyjne 

zajęcia, na których obcokrajowcy mo-

gą doskonalić język angielski oraz uzupeł-

niać i utrwalać wiedzę zdobytą na lek-

cjach. Otrzymują oni także systematyczne 

wsparcie podczas samych lekcji. Ponadto, 

zarówno dzieci imigrantów jak i miejscowi 

uczniowie, korzystają z prowadzonego 

przez nauczycielkę języka angielskiego, 

Marie Kelly, programu Phonics Together 

pozwalającego na nadrobienie zaległości      

i wyrównanie szans w czytaniu i pisaniu. 

Mają również dostęp cieszącego się dużym 

zaufaniem wśród uczniów pedago-

ga,  Martina McGreevy. Saint Joseph’s 

School zapewnia pozalekcyjne zajęcia 

sportowe. Mieści się tam klub futbolowy     

i siłownia. Działa też kółko plastyczne        

i klub pracy domowej. Systematycznie 

organizowane są wycieczki do muzeów, 

kina i teatru. Do historii przeszły już co-

roczne wizyty w angielskich klubach spor-

towych oraz wyprawy dla najmłodszych 

uczniów do Bowling Centre i wyjazdy do  

 Opera House w Belfaście Nie zapomina 

się także o rodzicach. Specjalny program 

umożliwia im korzystanie z przeróżnych 

kursów i zajęć wieczorowych. Od kursu 

gotowania począwszy a na kursie języka 

angielskiego dla dorosłych skończywszy. 

Ten ostani wciąż cieszy się niesłabnącym 

powodzeniem. Rozwiązując szkolne pro-

blemy, rodzice dzieci imigrantów  mogą 

korzystać z usług tłumacza nie tylko pod-

czas wywiadówek, ale również na co-

dzień. Saint Joseph’s Boys’ High Scho-

ol znana jest ze swojego zaangażowania w 

integrację obcokrajowców. Oferując 

wszechstronną pomoc dzieciom imigran-

tów przyczynia się do ich lepszego funk-

cjonowania w nowym, jakże innym środo-

wisku. Tygodnik The Sunday Times          

w swoim wydaniu  z dnia 5 lutego 2012 

roku wymienił ją jako jedną ze szkół do-

brze przygotowujących uczniów do egza-

minów i pracy zawodowej.  Zdecydowanie 

warto wziąć ją pod uwagę rozważając wy-

bór przyszłej szkoły dla naszych synów.          

W celu uzyskania dodatkowych informa-

cji należy odwiedzić stronę internetową 

szkoły: http://www.stjosephsnewry.com 

lub skontaktować się z Katarzyną Piwo-

warczyk-Rosiak, tel.: 079 5505 0438 
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Na zabawę tym razem można było zabrać też przyjaciół spo-

za szkoły, tym sposobem świętowały z nami dzieci różnych 

narodowości.  

W połowie imprezy była przerwa na smaczny polski posiłek, 

przygotowany przez rodziców, w trakcie zabawy cały czas 

zajadaliśmy się słodyczami, ciastami i napojami. Podczas 

trwania      imprezy sprzedawane były za jednego funta ku-

pony na loterię, pod koniec odbyło się losowanie szczęśli-

wych numerów. Tym sposobem, wielu z nas wyszło z zaba-

wy nie tylko ze wspaniałymi wrażeniami, ale też z fanta-

stycznymi nagrodami, jak na przykład puzzle, książki, za-

bawki, nie zabrakło też atrakcji dla dorosłych, którzy mogli 

wygrać między innymi bony do polskiego sklepu, fryzjera     

i na solarium. Nasi najmłodsi goście wyglądali na naprawdę 

szczęśliwych i zmęczonych kilkugodzinnym szaleństwem, 

co utwierdziło nas w przekonaniu, że było warto...  

Zabawa nie odbyłaby się gdyby nie osoby całym sercem 

zaangażowane w organizację tego wydarzenia, możemy so-

bie pogratulować i życzyć następnych równie udanych 

wspólnych przedsięwzięć. Szczególne podziękowania należą 

księdzu Stanisławowi za udostępnienie przestrzeni idealnej 

do organizowania takich właśnie imprez. 

 

Tekst: Magdalena Górna 

Młodsi na bal, starsi na dyskotekę.  
 

W tym roku Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry zorgani-

zowała dla swoich uczniów dwie zabawy karnawałowe rów-

nocześnie. Obie  odbyły się w sobotę 18 lutego w świeżo 

wyremontowanym budynku Parish Centre. Podczas gdy       

w dużej sali na pierwszym piętrze maluchy bawiły się na 

balu przebierańców, piętro wyżej w zaciemnionych po-

mieszczeniach młodzież  (od 9 lat) szalała na  dyskotece. 

Zabawę poprzedziły długie przygotowania. Dla młodszych 

dzieci postanowiliśmy zorganizować bal pod hasłem             

„W świecie bajek i baśni”, były kolorowe balony, muzyka    

z naszych ulubionych bajek, didżej, który przeistoczył się    

w czarodzieja, nauczycielki zamienione w wróżki i oczywi-

ście mnóstwo księżniczek, królów, kowbojów, pszczółek       

i bohaterów kreskówek wśród dzieci. Nie zabrakło bajko-

wych zabaw, zagadek i kastingu na króla i królową balu.  

Tymczasem na górze dziewczyny i chłopcy w modnych  

dyskotekowych strojach tanecznie falowali w rytm muzyki, 

przystającej do ich gustu i wieku. Didżej – jeden z naszych 

nauczycieli, spędził sporo czasu na wyszukiwaniu utworów, 

słuchanych obecnie przez młodzież. Było ciemno i napraw-

dę dyskotekowo, na ścianach w rytm muzyki wyświetlały 

się multimedialne wizualizacje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newry and Mourne Ethnic Minority Support Centre is located at Newry Town Hall. The 

Centre is a partnership with the Wellbeing Action Partnership. It provides a comprehen-

sive advice and support service for ethnic minority residents of the District on issues such 

as rights, access to services, benefits etc. The Centre also arranges information sessions 

and regular advice clinics in partnership with Citizens Advice Bureau and Northern Ire-

land Housing Executive. 

Opening hours : 
Monday, Wednesday: 9.00am – 5.00 pm (drop in) 

Tuesday: 2.00 pm – 5.00 pm (by appointment) 

Thursday: 2.00 pm – 10.00 pm (by appointment) 

Housing Clinic (NIHE Office Boat St, Newry): Tuesday 10.00 am – 1.00 pm 

 We are also at 

The Seashell Centre, Newcastle Street, Kilkeel 

1st Friday of each month 

10.00 - 13.00 

and at  
Lir House , Dungormley Estate, Newtownhamilton 

3rd Friday of each month 

10.00-13.00 

 Contact: Artur Kmiecik:  ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, tel. 028 30252544 

 

   Centrum oferuje : 

 - pomoc w wypełnianiu formularzy 

 - udziela informacji na temat prawa pracy, 

dostępnych rodzajów zasiłków, szkolnictwa, 

opieki zdrowotnej, spraw mieszkaniowych  

i  innych 

 - kieruje do odpowiednich instytucji  

 - kontaktuje z prawnikami 

 - organizuje spotkania informacyjne 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

POLISH SUPERMARKET 

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY  

******** 
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CO TYDZIEŃ DOSTAWA  

ŚWIEŻYCH WĘDLIN  

PROSTO Z POLSKI 

 

PARKING DLA KLIENTÓW                     
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CODZIENNIE NISKIE CENY 

ZAPRASZAMY 

 

11B Monaghan St, Newry.  

Tel:  02830825939 

U nas dostaniesz  POLSKI  MAGAZYN 
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The Agency Workers Regulations 

(Northern Ireland) 2011 

Overview of New Agency Worker 

Rights 
  
On 5 December 2011 new legislation 

came into operation in Northern Ireland 

which gives temporary agency workers 

the same basic working and employ-

ment conditions to which they would 

have been entitled had they been em-

ployed directly by the hirer. Once the 

agency worker has worked for 12 weeks 

in the same role with the same hirer they 

are entitled to equal treatment on pay, 

duration of working time, overtime, 

breaks, rest periods, night work, holi-

days and public holidays. The new leg-

islation will only apply to agencies oper-

ating as employment businesses (i.e. 

those agencies that place workers tem-

porarily with hirers).  

Full guidance on the legislation is avail-

able to download from the DEL website 

at the following link: 

h t t p : / / ww w. d e l n i . go v .u k / in d e x /

publications/pubs-employment-rights/

other-employment-rights-publications/

awrniguidance.htm  

Summary guidance on the legislation is 

also available on the NIDirect website: 

http://www.nidirect.gov.uk/index/

information-and-services/employment/

understanding-your-work-status/agency-

workers-and-employment-agencies/

agency-workers-new-rights.htm 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/understanding-your-work-status/agency-workers-and-employment-agencies/agency-workers-new-rights.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/understanding-your-work-status/agency-workers-and-employment-agencies/agency-workers-new-rights.htm
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Kto nie był  ma czego żałować. Impreza była naprawdę udana. 

Na parkiecie bawiło się 36 osób i to w cale nie z okręgu Cra-

igavon. Lurgan Town Hall odwiedzili tego wieczora goście        

z  Newry, Banbridge, Newtownabbey, i Whitehead. 

Atmosfera była naprawdę niesamowita. Pokazaliśmy, że potrafi-

my się bawić w sposób kulturalny, przyjazny bez zbędnych al-

koholowych emocji.  Nie zabrakło również dobrego jedzenia 

dzięki  firmie  Bartek-Kebab z Portadown. A oto nasi goście: 

Newry 

Lurgan 

Newtownabbey 

Banbridge 

I Newtownabbey 

Nikt się nie wymigiwał od 

tańca.  Parkiet  uginał się od 

naszych wygibasów.  Tylko 

nasz naczelny a zarazem DJ 

Mariusz ukrywał się przed 

światem, skutecznie omijając 

parkiet.  

No cóż taniec nie jest jego 

najmocniejszą stroną do cze-

go przyznaje się bez bicia.  

Newtownabbey I Whitehead 

  WALENTYNKI 

          2012 
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Zapytałam naszych gości o wrażenia. 

Jak się impreza podoba? 

- Bardzo się podoba oby więcej! 

- Dzień kobiet się zbliża! 

- Taki sylwester byłby fajny 

- Impreza naprawdę bardzo fajna i chciała-

bym spodziewać się następnej bardzo szyb-

ko! 

A jak jedzenie? 

- Bardzo smaczne 

- Jedzenie super 

- Bardzo dobre i ogólnie bardzo jestem za-

dowolona z tej imprezy 

Ogólne wrażenia? 

- Warto było wydać tą kasę -przepraszam  

to ja trener Jarząbek i chciałbym pozdrowić 

z tego miejsca tego trenera ze skrzydłami 

(śmiech) 

- i bardzo prosimy o więcej 

Dla organizatora jest naprawdę miło usły-

szeć tyle ciepłych słów. Bardzo dziękuję, 

że byliście z nami i mam nadzieję, że zoba-

czymy się wkrótce. Pozdrawiam. 

Agnieszka 

Agnieszka i Magda  

Organizatorki Krótka drzemka a potem 

powrót na parkiet 
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9. Twoje zamierzenia się nie powiodły. W jaki sposób tłumaczysz po-

rażkę? 

a) wszystko przez innych...1 

b) to nie mogło się udać...5 

c) nie teraz to następnym razem, w końcu dopnę celu...3 

10. Czy opowiadając o swoim życiu koloryzujesz przeżyte historię lub 

wymyślasz historie których nie przeżyłeś? 

a) dość często...5 

b) zdarza się, ale niezbyt często...3 

c) moje życie jest tak ciekawe, że nie muszę nic wymyślać i dodawać...1 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Megalomania to twoje życie. Jesteś megalomanem lub megalomanką. 

Masz o sobie bardzo wysokie mniemanie. Uważasz się za mądrzejsze-

go od innych i na każdym kroku to podkreślasz. Oczywiście nie mó-

wisz o tym otwarcie, ale poprzez twoje zachowanie prawie wszyscy 

uważają cię za zarozumialca. Twoja megalomania wynika z tego, że 

zbyt często cię chwalono. Chwalono cię jako dziecko, jako nastolatka     

i jako osobę dorosłą. Często pochwały były jedynie kurtuazją, ale ty 

zawsze przyjmowałeś je jako dobrą monetę. Wychowany na ciągłym 

uwielbieniu uwierzyłeś, że jesteś doskonały. Każdy kto chciałby temu 

zaprzeczyć natychmiast staje się twoim wrogiem. Twoim zdaniem inni 

ludzie powinni przyjmować twój punkt widzenia. Jest tak dlatego, że 

obca ci jest samokrytyka, a samouwielbienie bardzo bliskie. Jeśli zale-

ży ci na tym, aby ludzie zaczęli cię poważać i nie uważać za pyszałka 

musisz baczniej przyjrzeć się własnym poczynaniom i zrewidować 

poglądy na temat bliźnich. Jeśli nie zdasz sobie sprawy, że nie masz 

monopolu na mądrość, to niebawem stracisz wszystkich przyjaciół        

i pozostaniesz sam ze swoimi mądrościami. Twoja mania wielkości 

może doprowadzić cię do samotności. Taki megaloman lub taka mega-

lomanka jak ty może mieć także wiele problemów z własna osobą. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Megalomania nie jest ci zupełnie obca. Nie jesteś megalomanem lub 

megalomanką, ale wcale nie jest powiedziane, że nim / nią nie zosta-

niesz. Wszystko przez to, że bardzo łasy jesteś na wszelkie pochwały. 

Lubisz to, bo wtedy rośnie twoja samoakceptacja. Wszystko jest do-

brze, jeśli pochwalą cię raz, góra dwa razy. Po następnej pochwale 

dochodzisz do wniosku, że jesteś osobnikiem nadzwyczaj wspaniałym, 

którym wszyscy się zachwycają. Oczywiście jest druga strona medalu. 

Jeśli jesteś raz za razem łajany, popadasz depresję i twoja megaloma-

nia natychmiast zmienia się niedocenianie własnej wartości. Jedna         

i druga postawa jest bardzo niekorzystna. Wszelkie dobre i złe słowa 

na twój temat musisz wrzucić do jednego worka, wymieszać, a wtedy 

uzyskasz jasny obraz. Należysz bowiem do ludzi, którzy mogą wiele 

uczynić, ale zbyt często chwaleni lub ganieni gubią się w zawiłościach 

życia. Choć do megalomanii w stanie chorobowym ci daleko, musisz 

być nieco skromniejszym człowiekiem, bo w przyszłości może cię wy-

kończyć twoja własna mania wielkości. Mówiąc krótko: od czasu do 

czasu megaloman lub megalomanka wychodzi z ciebie. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Nie jesteś megalomanem lub megalomanką i prawdopodobnie megalo-

mania ci nie grozi. Niestety, nie ma się z czego cieszyć, bo twoja posta-

wa, twoje życie, twoje zachowanie wskazuje na to, że popadłeś w stan 

odmiennie skrajny od megalomanii. Uważasz się za człowieka gorsze-

go od innych, któremu nigdy nic nie wychodzi i nigdy już nie wyjdzie. 

Bardzo rzadko podejmujesz wyzwania, ponieważ z góry stawiasz się 

na przegranej pozycji. Twoja bierność wykorzystywana jest przez 

innych, bo wbrew pozorom energii ci nie brakuje. Jednak sprytni 

ludzie wykorzystują twój zapał wmawiając ci, że osiągnięty przez 

ciebie sukces jest ich sukcesem, a w najlepszym przypadku że twój 

sukces nigdy nie miał- by miejsca, gdyby nie ich pomoc. Oceniasz 

siebie zbyt krytycznie. Postaraj się spojrzeć na siebie od strony pozy-

tywnej, a nieco krytycznie na twoich bliźnich. Jeśli na spokojnie prze-

analizujesz swoje i ich życie wówczas z całą pewnością stwierdzisz, że 

oni wcale nie są tacy doskonali, a ty wcale nie jesteś takim nieudaczni-

kiem. Masz w sobie za dużo skromności i mania wielkości zupełnie ci 

nie grozi! Megaloman lub megalomanka to nie ty! 

Psychotest zaczerpnięto z portalu: dejzy.pl 

1. Czy uważasz, że jesteś niedoceniany? 

a) zdecydowanie tak...1  

b) raczej nie...5 

c) czasami...3 

2. Jesteś w towarzystwie kilku osób. Nagle ktoś z tego towarzystwa 

prosi kogoś innego o wyjaśnienie jakiejś kwestii, pomoc w rozwiąza-

niu problemu. Jak się wtedy zachowasz? 

a) natychmiast się wtrącam i staram się pomóc...1 

b) wtrącam się tylko wtedy, gdy widzę, że pytana osoba ma problem 

z udzieleniem pomocy...3 

c) w ogóle się nie wtrącam, nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że po-

trafię rozwiązać problem...5 

3. Czy boisz się wyrażać swoje opinie, bojąc się, że nie zostaną one 

zaakceptowane przez innych lub wzbudzą politowanie i śmiech? 

a) zdecydowanie nie...1 

b) czasami...3 

c) często lub bardzo często...5 

4. Jak myślisz o człowieku, który nie zgadza się z twoimi opiniami i 

poglądami? 

a) może on jest mądrzejszy ode mnie?...5 

b) ja wiem swoje, a on swoje...3 

c) ale on jest głupi...1 

5. Jeśli osobnik płci przeciwnej zdecydowanie i z miejsca odrzuci 

twoje zaloty wówczas wysnuwasz wniosek, że... 

a) to na pewno homoseksualista...1 

b) po co w ogóle zaczynałem i tak nie miałem szans...5 

c) raz się wygrywa, raz się przegrywa...3 

6. Czy są takie zadania, których nigdy nie wykonywałeś, ale patrząc 

na wykonanie ich przez innych uważasz, że zrobiłbyś to lepiej? 

a) dość często mam takie wrażenie...1 

b) raczej nie ma...5 

c) czasami mam takie wrażenie, dość często przekonuje się, że to 

jednak nie takie proste...3 

7. Czy należysz do ludzi, którzy lubią dominować nad innymi? 

a) raczej tak...1 

b) raczej nie....5 

c) czasami, ale szybko mi to mija...3 

8. Jak często krytykujesz innych? 

a) dość często...1 

b) staram się unikać krytyki innych, ale nie zawsze mi się to uda-

je...3 

c) prawie nigdy lub nigdy nie krytykuje innych...5 

 

PSYCHOTEST   

Jaka jest twoja megalomania? 

Megalomania to inaczej mania wiel-

kości. Megaloman i megalomanka to 

ludzie mający bardzo wysokie mnie-

manie o własnej osobie. Często mnie-

manie to nie ma nic wspólnego z rze-

czywistością. Domeną takiego czło-

wieka jest zarozumiałość i pyszałko-

watość. Niestety, megaloman i mega-

lomanka prawie nigdy nie zdaje sobie 

sprawy, że jego zachowanie negatyw-

nie postrzegane jest przez otoczenie. 

Odpowiedz na pytania tego testu,       

a dowiesz się czy jesteś człowiekiem, 

który myśli o sobie znacznie lepiej niż 

myślą o nim inni. Czy masz manię 

wyższości i zbyt wybujałe ego?  
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Chwila dla Ciebie…. 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy  o przesłanie  do dnia 20.03.2012    

na adres     redakcja@polskicraigavon.com 

Nagrodą jest bon o wartości £15 na zakup produktów  w sieci sklepów Sam Smak  ufundowany 

przez właścicieli.  

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Łaty zawsze większe od dziur.  

Nagrodę otrzymuje Pani Małgorzata Kowalczyk. 

GRATULUJEMY!  

Składniki 

 1 kostka miękkiego masła (200 g) najlepsze 

roślinne* 

 2/3 szklanki cukru pudru 

 1 łyżeczka cukru waniliowego 

 ponad 1 kg bananów 

 2 różne galaretki każda przygotowana w 400 
ml wody (a nie jak na opakowaniu w 500 ml) 

np. cytrynowa i pomarańczowa 

Czas: ok. 30 minut + chłodze-

nie 

 Ilość porcji: forma 22-24 cm 

Krok 1. 

Rozgniatamy banany na „paćkę”. 1-2 całe banany zostawiam do 

dekoracji. 

Krok 2. 

Masło, a najlepiej masło roślinne kręcimy z cukrem pudrem i cukrem 

waniliowym na puch. Dodajemy rozciapane banany i miksujemy. 

Krok 3. 

Dodajemy galaretkę cytrynową lekko przestudzoną. Miksujemy. 

Krok 4. 

Wlewamy do formy. Chować do lodówki by stężało – czas minimum 

3 godziny. 

Krok 5. 

Dekorujemy bananami i zalewamy galaretką np .pomarańczową, 

chowam do lodówki minimum na godzinę, dobrze deser mocno 

schłodzić np. przez noc. 

Bananowiec 

SMACZNEGO 

Pichciła dla 

Was: Magdalena 

Babska 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com


Polski Magazyn– dla całej rodziny  numer 11/03/2012/ 

www.polskicraigavon.com              22 

Turniej Szachowy  

w Belfaście !!! 
Polskie Stowarzyszenie Sportowe Polonia 

N.I  ( SAPNI ),organizuje 25 Marca 2012 

r. Pierwszy Polski  Turniej Szachowy,  

dla wszystkich grup społecznych, bez 

ograniczeń wiekowych. Turniej jest do-

stępny dla wszystkich, zarówno kobiet, 

mężczyzn, młodzieży i dzieci. Turniej, 

odbędzie się w siedzibie Polish Associa-

tion w Belfaście, 7 North Street BT1 1NH 

początek, godz,10:00. Przewidziano wiele 

nagród dla najlepszych w kilku katego-

riach. 

Zgłoszenia do turnieju, można kierować 

pod numer tel. 07792552001- Andrzej 

Lewinski, oraz na maila ; 

 andrzej.lewinski@sapni.org.uk  

Szkółka sportowa dla Dzieci  

i Młodzieży !!! 
Polskie Stowarzyszenie Sportowe POLONIA NI  w Irlandii 

Północnej, zaprasza dzieci oraz młodzież mieszkającą na terenie 

Northern Ireland do uczestnictwa w zajęciach sportowych roz-

wijających sprawność fizyczną jak również intelektualną u mło-

dych Ludzi. Wstępnie zajęcia będą ogólnorozwojowe 

(sportowe) a następnie uwzględniając chęć  oraz zainteresowa-

nie młodych uczestników, celem nadrzędnym będzie  rozwija-

nie umiejętności z dyscyplin sportowych, które będą cieszyły 

się największym zainteresowaniem. Zajęcia będą odbywać się 

w Belfaście raz w tygodniu ,w weekend. Więcej informacji oraz 

zapisy, można uzyskać pod numerami telefonów: 07874917520 

– Tomasz,  07792552001-Andrzej  oraz Email:  

fantomasz1982@o2.pl,    andrzej.lewinski@sapni.org.uk 

Polska Liga 6-tek  

w Belfaście !!! 
W Belfaście, 10 Lutego 2012 r., rozpo-

częła swoje rozgrywki, Polska Liga 6-

tek piłkarskich. Liga występuje pod 

nazwa Inter6League Polita, która moż-

na znaleźć na stronie internetowej; 

www.inter6liga.eu . Liga rozgrywa 

swoje mecze na Ballysillan Leisure 

Centre w Belfaście, w piątkowe wie-

czory od godz.20:00.Liga jest otwarta 

dla wszystkich grup społecznych. Jest 

to Liga typowo amatorska dla wszyst-

kich, którzy kochają grac w piłkę noż-

na. Organizator Ligii, zaprasza wszyst-

kich chętnych do udziału w rozgryw-

kach ligowych, którzy maja zorganizo-

wane drużyny i do tej pory spotykały 

się i grały tylko towarzysko, z terenu 

Belfastu i okolicznych miejscowości. 

Dokładnych informacji można uzyskać 

pod numerem tel. 07792552001, oraz 

email ; 

 almagic61@googlemail.com  

ZAPRASZAMY 

Spotkanie w Portaferry 
Polskie Stowarzyszenie Sportowe Polo-

nia N.I, zorganizowało 28 stycznia w 

Portaferry, w Hotelu Barholm & The 

Ferry Port Caffe, uroczyste spotkanie 

naszych członków, podsumowujące 

nasza działalność w roku 2011. W spo-

tkaniu uczestniczyli również niektórzy 

z zaproszonych sponsorów, którzy 

wspierali imprezy sportowe przez nas 

organizowane. min : Michał Jaciubek - 

właściciel warsztatu samochodowego 

Car Clinic oraz Krzysztof  Piórko- wła-

ściciel hotelu w którym odbyło sie na-

sze spotkanie. Obaj Panowie otrzymali 

pamiątkowe statuetki z podpisem 

Friend of  Sport 2011. Po części oficjal-

nej, wszyscy  zasiedli przy wspólnym 

stole, przystępując do jedzenia wspólnej 

kolacji. Dziękuję wszystkim za przyby-

cie na te imprezę, oraz za miły wspólnie 

spędzony czas. 

Andrzej Lewiński 

Uczestnicy spotkania 

Zarząd SAPNI 

Sponsorzy 

mailto:andrzej.lewinski@sapni.org.uk
mailto:fantomasz1982@o2.pl
mailto:andrzej.lewinski@sapni.org.uk
http://www.inter6liga.eu
mailto:almagic61@googlemail.com
http://sapni.org.uk/pl/?p=1154
http://sapni.org.uk/pl/?p=1154
http://sapni.org.uk/pl/?p=1154
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Polski  skrót ... myślowy? 

20.01.2012 Janusz Palikot zapalił w jednym z pokoi sejmowych kadzidełko za-

wierające "niewielkie ilości marihuany". Poseł chciał w ten sposób zwrócić uwagę 

na problem legalizacji marihuany. Wcześniej zapowiadał, że zapali w Sejmie jointa, 

ale ostatecznie wycofał się z tego pomysłu.  

21.01.2012 Zmarła piosenkarka Irena Jarocka. 

21.01.2012 Internauci sprzeciwiają się podpisaniu przez Polskę międzynarodo-

wego porozumienia ACTA walczącego piractwem internetowym. 

23.01.2012 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy doty-

czącej listy leków refundowanych. 

24.01.2012 Premier Donald Tusk poinformował, że upoważnił ambasador Polski 

w Tokio do podpisania 26 stycznia porozumień ACTA. 

24.01.2012 Bulwersujące zniknięcie sześciomiesięcznej Magdy. Prokuratura uzna-

ła, że dziecko najprawdopodobniej uprowadzone. Stało się to późnym popołudniem 

na jednym z sosnowieckich osiedli. Idąca chodnikiem matka - być może w wyniku 

uderzenia - straciła przytomność, a kiedy ją odzyskała dziewczynki nie było już w 

wózku.  

25.01.2012 Sąd Najwyższy uchylił wyrok wobec byłego posła Samoobrony Stani-

sława Łyżwińskiego ws. "seksafery". Sąd uznał, że sąd apelacyjny naruszył zasady 

rzetelnego procesu. Sprawa wróci ponownie do sądu niższej instancji. 

26.01.2012 Polska podpisała porozumienie ACTA. 

29.01.2012 Uroczyste otwarcie Stadionu Narodowego w Warszawie. 

01.02.2012 Zmarła wybitna poetka, laureatka literackiej Nagrody Nobla Wisła-

wa Szymborska. Miała 89 lat. 

03.02.2012 Premier Donald Tusk poinformował, że podjął definitywną decyzję o 

zawieszeniu procesu ratyfikacji umowy ACTA. Umowy międzynarodowe ratyfi-
kuje jednak parlament.  

03.02.2012 Tragiczny zwrot w sprawie półrocznej Magdy z Sosnowca: policja 

wznowiła poszukiwania ciała dziecka, po tym jak detektyw Krzysztof Rutkowski 

zawiadomił policję o tym, że matka dziewczynki przyznała się, że zmarło ono w 

wyniku nieszczęśliwego wypadku. We wskazanym przez matkę miejscu znaleziono 

jedynie kurtkę.  
03.02.2012 Policja odnalazła ciało półrocznej Magdy z Sosnowca. Ciało półrocz-

nego dziecka było przykryte m.in. śniegiem, liśćmi, kamieniami, fragmentami gruzu  

i  znajdowało się w załomie muru budynku w kompleksie parkowym przy ul. Żerom-
skiego w Sosnowcu. Miejsce to wskazała policjantom zatrzymana matka dziecka.  

03.02.2012 Władze Warszawy nie zgodziły się na przeprowadzenie me-

czu o piłkarski Super puchar na Stadionie Narodowym, który miał 

odbyć się 11 lutego. Powodem odmowy wydania zgody na organizację 

meczu były negatywne opinie policji, straży pożarnej i sanepidu. W pierw-
szym meczu na tym stadionie mieli się zmierzyć Wisła Kraków (mistrz 

Polski)       i Legia Warszawa (zdobywcą Pucharu Polski).  

06.02.2012 W Kancelarii Premiera odbyła się debata społeczna ws. 

ACTA.W debacie udział wzięli m.in. premier Donald Tusk, minister Michał 

Boni, a także ok. 200 osób z organizacji pozarządowych, środowisk interna-

tutów, twórców. Cześć organizacji zajmujących się Internetem zbojkotowało 
tę debatę.  

07.02.2012 Katowicka prokuratura przedstawiła wstępne wyniki sekcji 

zwłok małej Magdy z Sosnowca. Przyczyną śmierci dziecka był tępy uraz 
tyłogłowia. Zdaniem prokuratury wyniki sekcji nie dają podstaw do zmiany 

zarzutów dla matki, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.  

13.02.2012 Pierwszy polski satelita w kosmosie.Rakieta Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, która wystartowała z Kourou w Gujanie Francuskiej 

wyniosła na orbitę 8 satelitów, w tym polskiego PW-Sat zbudowanego przez 

studentów Politechniki Warszawskiej we współpracy z Centrum Badań 
Kosmicznych PAN.  
17.02.2012 Premier Donald Tusk proponuje przywódcom partii należą-

cych do frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europej-

skim odrzucenie ACTA w kształcie wynegocjowanym przez Komisję 

Europejską. Premier poinformował na konferencji prasowej, że wysłał do 

wszystkich przywódców EPL list z propozycją w tej sprawie. Przyznał 
także, iż stanowisko Polski wobec ACTA było nieprzemyślane.  

 
 

 PRZEGLĄD WYDARZEŃ 

60 lat temu, 6 lutego 1952 roku, Elż-

bieta II z dynastii Windsor wstąpiła na 

tron Zjednoczonego Królestwa Wiel-

kiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Objęła tron królewski po śmierci ojca 

króla Jerzego VI, który zmarł, gdy 

Elżbieta była w Kenii, podczas podró-

ży zagranicznej do krajów Wspólnoty 

Narodów. Miała wówczas 26 lat. Uro-

czystość koronacji odbyła się 2 czerw-

ca 1953 roku. Wstępując na tron, Elż-

bieta II była żoną Filipa Mountbatten, 

księcia Edynburga i matką dwojga dzie-
ci: księcia Walii, Karola i księżniczki 

Anny. Potem urodziła jeszcze dwóch 

synów: Andrzeja i Edwarda. Elżbieta 
Windsor, która w ubiegłym roku obcho-

dziła 85. urodziny, jest najdłużej panują-

cym monarchą na świecie i najstarszym 
co do długowieczności, brytyjskim. 

Włada nie tylko Wielką Brytanią i Irlan-

dią Północną, ale także terytoriami nale-
żącymi do Wspólnoty Brytyjskiej, czyli 

na przykład Jamajką czy Kanadą, która 

ma własnego premiera, ale ustrój - mo-
narchii konstytucyjnej.  Królowa pełni 

przede wszystkim funkcję reprezentacyj-
ną, uczestniczy w najważniejszych uro-

czystościach państwowych, wygłasza 

mowę tronową, podejmuje szefów 
państw i każdego roku składa co naj-

mniej dwie wizyty zagraniczne. Jest też 

zwierzchnikiem Kościoła anglikańskie-
go. Elżbieta II jest bardzo popularna w 

Wielkiej Brytanii i jej innych króle-

stwach, cieszy się poparciem ponad 80 
procent Brytyjczyków.  

Większość z nich wyraziła życzenie, 
aby królowa panowała aż do śmierci. 

Wielu uznaje królową Elżbietę za 

instytucję samą w sobie. Królowa 
należy do najbogatszych kobiet na 

świecie. Jej majątek, wliczając pała-

ce, dzieła sztuki oraz klejnoty, prze-
kracza 20 miliardów dolarów. Elżbie-

ta II płaci podatek osobisty. Zgodnie 

z dawnym, choć nadal obowiązują-
cym prawem, do królowej należą 

wszystkie łabędzie w kraju oraz 

królewskie ryby, na przykład jesiotr, 
złowione na wodach terytorialnych. 

Królowej Elżbiecie II przysługuje 

tytuł Głowa Stanu (Head of State). 
Często używanym zwrotem określa-

jącym miejsce monarchii we współ-

czesnej Wielkiej Brytanii jest: "The 
Queen reigns, but not rules", czyli: 

"Królowa panuje, ale nie rządzi". 

Faktyczną władzę sprawuje parla-
ment. Jednak trzy razy podczas swo-

jego panowania królowa mianowała 

premiera w czasie kryzysów konsty-
tucyjnych, w 1957, 1963 oraz w 1974 

roku. Królowa Elżbieta jest córką 
Jerzego VI Windsora (ostatnio bar-

dziej znanego Polakom za przyczyną 

filmu "Jak zostać królem" w reżyserii 
Toma Hoopera) i Elżbiety Bowes-

Lyon, zwanej Królową-Matką. Po-

chodzi w prostej linii od króla Egber-
ta z dynastii saskiej, który w 829 roku 

zjednoczył Anglię pod swym pano-

waniem. Urodziła się 21 kwietnia 
1926 roku.   

Na chrzcie otrzymała imiona: Elż-
bieta Aleksandra Maria. Była 

pierwszym dzieckiem księcia              

i księżnej Yorku i trzecią w kolej-
ności sukcesorką tronu. Sytuacja 

zmieniła się w 1936 roku, kiedy 

zmarł król Jerzy V, a tron objął jego 
najstarszy syn Edward VIII. 

Edward panował zaledwie 326 dni. 

Zrzekł się tronu dla amerykańskiej 
rozwódki Wallis Simpson, którą 

poślubił. Wtedy królem został 

ojciec Elżbiety - Jerzy VI, a ona - 
przyszłą następczynią tronu. Księż-

niczka Elżbieta spędziła dzieciń-

stwo w Londynie    i w wiejskich 
rezydencjach dziadków. Edukację 

odebrała w domu pod kierunkiem 

Henry Martena, późniejszego dzie-
kana Eton College. Studiowała 

historię konstytucyjną i prawo, 

sztukę i muzykę, pobierała też 
lekcje jazdy konnej. W czasie dru-

giej wojny światowej była oficerem 

w Pomocniczej Służbie Terytorial-
nej i awansowała do stopnia młod-

szego komendanta. 20 listopada 
1947 roku poślubiła Filipa Mount-

batten, księcia Edynburga. W lutym 

1952 roku objęła tron. Koronacja 
odbyła się 2 czerwca 1953 roku      

w Opactwie Westminsterskim. 

Ceremonię koronacyjną  z katedry 
w Londynie po raz pierwszy              

w historii transmitowała telewizja. 

Autor: mkw Źródła: IAR 

Przeciętna rodzina w Wielkiej Bryta-

nii posiada dług rzędu 7 900 funtów, 

plasując kraj w światowej czołówce 

na tej niechlubnej liście - twierdzą 

księgowi Pricewaterhouse Coopers - 

informuje londynek.net. Obniżone 

płace, pożyczki, korzystanie z linii 
debetowej i kart kredytowych – to 

wszystko spowodowało, że wielu 

mieszkańców Wysp ma spore długi. 
Pomimo ograniczania wydatków, wy-

muszonego kryzysem ekonomicznym, 

wiele rodzin posiada różnego rodzaju 
zobowiązania finansowe rzędu 7-8 tys. 

funtów. Wysokość średniego wynagro-

dzenia spadła w ubiegłym roku o pra-
wie 3,5 proc. Ponadto coraz więcej 

osób chwali sobie możliwość posiada-

nia "minusa" na karcie debetowej –        
z tego rodzaju pożyczki korzystało       

w ubiegłym roku o 10 proc. więcej 

klientów banku. Eksperci podkreślają 
jednak ostrożność konsumentów         

w podejściu do kart kredytowych. Ich 

zdaniem, podczas minionych świąt 

Bożego Narodzenia, zamiast spożytko-

wać środki dostępne na plastikowych 
kartach, wielu Brytyjczyków korzysta-

ło z oszczędności. Pieniądze z kart 

kredytowych podejmowało w ubiegłym 
roku o 5 proc. mniej osób. Jak zazna-

czają autorzy raportu, coraz więcej 

młodych ludzi nie zamierza brać żad-
nych pożyczek, gdyż obawiają się, czy 

stać ich będzie na spłatę. Autor: mkw 

Źródła: londynek.net  

Irena Jarocka -Debiutowała w 1968 r. na festiwalu        
w Sopocie. Jej pierwszym przebojem była piosenka 

"Gondolierzy znad Wisły". Przez lata spopularyzowała 

tak znane utwory jak: "Motylem jestem", "Kocha się 
raz", "Odpływają kawiarenki", "Wymyśliłam Cię", 

"Beatlemania story". Zagrała także w filmie "Motylem 

jestem czyli romans czterdziestolatka" i sztuce Mrożka 
"Piękny widok". Była laureatką wielu prestiżowych 

nagród na światowych festiwalach piosenki. Była 

laureatką plebiscytów prasowych i radiowych na naj-
popularniejszą piosenkarkę roku. Nagrała wiele płyt, 

ostatnie z nich to "Małe rzeczy" wydane w 2008 r.        

i "Ponieważ znów są Święta" w 2010 r. Od 1990 roku 
mieszkała w USA, ale w ostatnich latach wróciła do 

Polski.  

http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/iar,65090,zrodlo.html
http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/londyneknet,65043,zrodlo.html
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Ktoś będzie cię próbował zainteresować kupnem nowego 

samochodu, zainwestowaniem w nieruchomości lub, być 

może, finansowym wsparciem występów teatralnych. 

Inwestycje pozornie niepraktyczne i bezsensowne, mogą 

przynieść nieopisane zyski. Staraj się w porę dostrzec tę 

szansę. Bierz pod uwagę zarówno natychmiastowe, jak       

i później spodziewane korzyści. Ważne jest złożenie obiet-

nic na piśmie. Czas może sprzyjać twórczości literackiej: 

załóż dziennik lub pisz artykuły. W skrócie, staraj się 

znaleźć ujście dla twórczych ambicji. Rozwijaj swój talent 

artystyczny, zapisz się może na jakiś specjalny kurs.  

Twoje nazwisko stanie się powszechnie znane. Niewyklu-

czone, iż trafisz do "Wiadomości". Ktoś pragnie zostać 

twoim agentem lub mentorem. Nie pozwól, aby fałszywa 

skromność lub duma stanęła na drodze do realizacji twoich 

prawdziwych marzeń. Powyższe twierdzenie odnosi się 

także do życia uczuciowego 

 

Będziesz miał wrażenie, że kto 

inny zbiera owoce twojej pracy. 

Teraz, kiedy wszystko stało się 

dla ciebie oczywiste, możesz 

bronić swoich pomysłów, kon-

cepcji i wynalazków. Moc skupi 

się w miejscu twojego zamieszka-

nia, stylu życia, naprawach          

w domu, sprawach pieniężnych, 

muzyce i stanie cywilnym.  W tym miesiącu napotkasz 

osoby spod znaków Byka, Wagi i Skorpiona z literami F, 

O w imionach. Znaczącą rolę będzie miał do spełnienia 

twój talent dyplomatyczny, szczególnie w kontaktach        

z przełożonymi. Moc koncentruje się w miejscu zamiesz-

kania. Staniesz się wrażliwy na dźwięki, zwrócisz bacz-

niejszą uwagę na sposób odżywiania się. Osoba spod 

znaku Byka odgrywająca w tym miesiącu kluczową rolę, 

pomaga ci w zdobywaniu nowych przyjaciół oraz w kon-

taktach z wpływowymi osobami. Razem z Bykiem możesz 

dorobić się niezłej fortuny. Upiększysz swoje otoczenie, 

przemeblujesz i dokonasz remontu mieszkania oraz po-

nownie zjednoczysz się w miłości z ukochaną osobą. 

Wprawdzie twoje zasoby finansowe wzrosną, jednak 

musisz grubą kreską oddzielić szczodrość od ekstrawagan-

cji. Wyraźnie zarysowuje się zmiana miejsca pobytu. 

 

.Nie ominą cię kontrowersje doty-

czące wykształcenia, stopni nauko-

wych, publikacji, promocji oraz 

decyzji odnoszących się do podróży. 

Związek, w który się zaangażowałeś, 

może znaleźć się w tarapatach. Jeśli 

żyjesz w stadle małżeńskim, podjęte 

zobowiązania nie pozwolą ci odrzu-

cić pewnych propozycji. Osoby spod znaków Ryb i Panny 

odegrają niebanalne role w scenariuszu na ten miesiąc.  

W kwietniu ogarnie cię przemożne wrażenie deja vu. 

Napotkasz znane twarze i miejsca, powrócą niektóre do-

świadczenia z przeszłości. W sytuacjach kłopotliwych 

stawiaj jasne i klarowne warunki, nie daj się zwieść same-

mu sobie. Choć grzęźniesz w świecie iluzji oraz uczuć, 

musisz zacząć realistycznie postrzegać ludzi, sytuacje, 

związki — wszak ten świat jest daleki od ideału.  

Osoba spod znaku Panny odegra ważną rolę w twoim 

życiu, głównie w związku z twoją wiarygodnością, wno-

szeniem opłat i odnajdywaniem zaginionych rzeczy. Pod 

wpływem Panny zdecydowanie szybciej zaczniesz regulo-

wać rachunki, a wszelkie wysiłki zostaną nagrodzone. 

Osoba spod znaku Ryb wskaże ci drogę do ukrytych zaso-

bów. Wraz z kimś spod znaku Ryb możesz pogrążyć się w 

stanach mistycznych. Osoby te prawdopodobnie posiadają 

litery G, P, Y w imionach. Graj na zwłokę. Odległe sprawy 

wyglądają trochę inaczej niż w rzeczywistości. Pamiętaj, 

że nie wszystko złoto, co się świeci Dbaj o podpisy — 

szczególnie pod umowami zawieranymi na piśmie. 

Uwzględniaj jedynie poważne dowody. Nie czas obecnie 

na działanie — odczekaj trochę. 

Kwiecień będzie wymagać od 

ciebie uregulowania rachunków, 

poczynienia stosownych wydatków, 

zrealizowania lub złożenia obietnic, 

podjęcia kroków prawnych. Nie 

ominie cię również kryzys w sto-

sunkach z twoim partnerem.  

Przez cały miesiąc obracać się 

będziesz w towarzystwie osób spod 

znaku Koziorożca lub Raka; w ich imionach wystąpią litery: 

H, Z. Moc pada na odpowiedzialność , dotrzymywanie 

terminów oraz silny kontrowersyjny związek miłosny. 

Osoba spod znaku Koziorożca wpłynie na twoją atrakcyj-

ność osobowość, kreatywność, sensualność, lecz też wywo-

ła wokół ciebie liczne kontrowersje. Rak pomoże w spełnia-

niu wszelkich nadziei i marzeń, przyniesie szczęście           

w sprawach finansowych i uczuciowych. Kwiecień okaże 

się naprawdę miesiącem bogatym w wydarzenia. Pojawi się 

problem natury inżynieryjnej wymagający dodatkowych 

nakładów. Na pierwszy plan wysuną się ograniczenia czaso-

we oraz finanse. Odpowiedź brzmi: na dwoje babka wróży-

ła. Najlepiej przeczekaj, osiągnij najpierw równowagę 

ducha. Osoba, której ufasz, poszukuje twojej pomocy         

w ważnej sprawie, być może chodzi o zawarcie umowy. 

Istotna okaże się troska o solidność wykonania oraz precy-

zyjne określenie realnego terminu zakończenia pracy.  

Pozostajesz w bardzo ekscytującym, ale i kontrowersyjnym 

związku, który wymaga niemałych nakładów finansowych. 

Być może zaczniesz przywiązywać nadmierną wagę do 

plotek; wydajesz się za bardzo ufny. Jeśli trwasz w związku, 

możesz spodziewać się nowej osoby w rodzinie. Jeśli jesteś 

samotny, powinieneś zastanowić się, czy rzeczywiście 

chodzi o miłość, czy tylko o pożądanie. 

Miesiąc ten stanowi przedziwny 

melanż spraw z odległej przeszło-

ści i aktualiów. Oczekuj wiadomo-

ści od osób, które odegrały ważne 

role w twoim życiu. Możliwość 

wznowienia kontaktu lub podjęcia 

zarzuconego projektu wydaje się 

kusząca. Należysz do osób nader 

sentymentalnych, co znajdzie 

odbicie w twoich kwietniowych postępkach oraz decyzjach. 

Machniesz ręką na rażące błędy i przymkniesz oczy na 

niewłaściwe zachowanie. Walka w obronie życiowych 

nieudaczników to szczytny obowiązek, nie angażuj się 

jednak w sprawę natury religijnej lub politycznej. Może to 

nadszarpnąć twoją reputację i wpłynąć na stan finansów.  

W kwietniu przebywać będziesz głównie w towarzystwie 

Wagi oraz Barana. Osoby te w imionach lub inicjałach 

mogą posiadać litery I oraz R. Kontakty z nimi pozwolą ci 

zbudować podstawy na przyszłość, o ile potrafisz głęboko 

drążyć, a także doszukiwać się podtekstów. Osoba, która 

pozornie akceptuje twoje plany i poglądy, zazdrości ci 

pozycji i czyha tylko na pretekst, by zrzucić cię z tronu.      

Z drugiej strony, pewien kłótnik może stać się twoim lojal-

nym sprzymierzeńcem. Pamiętaj o tym, nie pozwól, by 

fałszywa duma przeszkodziła ci w rozwoju i samodoskona-

leniu. 

W tym roku rozwiedziesz się lub 

zmienisz miejsce zamieszkania. 

Zmiany nabiorą tempa w kwietniu, 

kiedy zwrócisz się ku nowym 

celom, wykażesz niezależność 

myśli oraz czynów, wreszcie wyko-

rzystasz szanse na nową miłość. 

W kwietniu główne role w twoim 

życiu odegrają ludzie urodzeni pod znakiem Lwa i Wodni-

ka. W ich imionach lub inicjałach wystąpią litery A, S i J.  

Aby do maksimum wykorzystać dynamikę cyklu, zwracaj 

na siebie uwagę niczym gwiazda filmowa, umiejętnie 

dobieraj kolory, stosuj oryginalne rozwiązania i zgłaszaj 

śmiałe koncepcje. Twoja energia twórcza jest aktualnie 

lekko przytłumiona. Jednak, w miarę upływu czasu, ludzie 

zaczną traktować cię z coraz większą powagą. Zaznasz 

miłości, a zadania, którym nie podołali inni, wykonasz         

z łatwością.  

Odczujesz wzmożony napływ 

dodatkowych obowiązków. 

Zadbaj o zdrowie. Zastanów się, w 

jaki sposób zwolnić nieco tempo, 

nie tracąc przy tym witalności. Da 

się zauważyć znaczący wpływ 

osób spod Bliźniąt oraz Strzelca. 

W ich imionach wystąpią prawdo-

podobnie litery: C, L, U. Będziesz 

często się śmiał. Twoim planom brakuje solidnych funda-

mentów. Musisz nawiązać wiele kontaktów, uwzględniając 

przede wszystkim aspekty socjalne. Kontroluj swoje eks-

trawagancje. Śmiej się z własnych słabostek.  

Dni pomyślne: 

15, 16, 17, 18 

Dni niepomyślne: 

2, 3, 4, 5, 29, 30 

Hasło przewodnie kwietnia: 

TAJEMNICA! Odkryjesz starą 

prawdę, która powiada, iż dyskre-

cja stanowi lepszą część walecz-

ności. Dostrzeżesz rzeczy, które z 

założenia miały ujść twej uwadze. 

Nie zdradź się! Spotkasz Lwa, 

Skorpiona i Byka z literami D, M 

w imionach. Jeśli jesteś konse-

kwentny, głaz tarasujący ci drogę 

zmieni się w niewielki kamyczek.  

Co może się wydarzyć: Staniesz przed koniecznością 

zajęcia stanowiska wobec subtelnych insynuacji. Zaczniesz 

czytać między wierszami, studiować literaturę i zgłaszać 

pomysły na przyszłość. Zburzysz coś, by w to miejsce 

wybudować solidniejszą konstrukcję. Jeśli chodzi o życie 

prywatne, odkryjesz starożytną maksymę, w myśl której 

zazdrość to jedyna wada nie dająca przyjemności.  

Rozkoszuj się rozmaitymi pomysłami, ale niech różnice 

zdań nie wpłyną na pogorszenie kontaktów ze środowi-

skiem. Ktoś z twego otoczenia jest zawistny i popiera 

oszustwo godzące w twoją niezależność i oddanie. Staraj 

się stanąć z oskarżycielem twarzą w twarz; będzie porząd-

nie zmieszany i gorzko odpokutuje za swoje postępki.  

Prezentowane przez ciebie poglądy zyskają aprobatę, dasz 

się też poznać jako osoba o dużej sile wewnętrznej. Twój 

dotychczasowy wróg okaże się sprzymierzeńcem.            

W pewnych kręgach zostaniesz okrzyczany wolnym pta-

kiem — i niech tak zostanie! Wykorzystaj wszelkie nieco-

dzienne rozwiązania, dobrą organizację czasu i niespo-

dzianki Zaopiekujesz się osobą hałaśliwą — być może 

chodzi  o kogoś z rodziny — która nie przestrzega ustalo-

nych zasad i działa destrukcyjnie. Pomagając innym, 

uświadom sobie, że w ten sposób sprzyjasz własnym 

sprawom oraz własnemu szczęściu. 

 

Czytaj i pisz. Popracuj nad możli-

wością nawiązania nowych 

kontaktów. Dowiedz się, co 

słychać u dawno nie widzianych 

przyjaciół i krewnych. Na pierw-

szy plan wybije się twoja zdol-

ność szybkiej i wnikliwej analizy 

kłopotliwych sytuacji. Ponadto 

dasz się poznać jako prawdziwa 

«chodząca encyklopedia)). Nie-

którzy nie potrafią docenić twojej wiedzy, inni natomiast 

widzą w tobie osobę, która stanowi źródło mądrości i będą 

chcieli korzystać z twoich intelektualnych zasobów. Czy ci 

się to podoba, czy nie, na twoje barki złożono odpowie-

dzialną rolę doradcy i rzecznika. W twojej osobowości, 

wiedzy i przymiotach fizycznych (właśnie tak, Bliźniaku) 

rozkochane są zwłaszcza młode osoby. Wzrost uroku 

osobistego i sex-appealu spowoduje, że twój wygląd jesz-

cze na tym zyska. Udzielanie mądrych rad to wprawdzie 

nic złego, ale pamiętaj, że nie każdy potrafi pojąć twoje 

sugestie. To, czego ci dotąd odmawiano, otrzymasz teraz 

na srebrnym talerzyku. Pamiętaj, że kwiecień szczególnie 

sprzyja miłości i finansom. Pierwsze skrzypce grać będą    

w tym miesiącu Panna, Strzelec i jeszcze jedna osoba spod 

znaku Bliźniąt. Odszukaj w ich imionach bądź inicjałach 

litery E, N i W. Należy oczekiwać spadku sprzedaży.  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na kwiecień. Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 
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Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz partnera z którym chcesz 

przejść przez życie ? Szukasz sublokatora?  A może Twoja dziewczyna 

ma właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Piszcie,  składajcie życzenia „róbta co 

chceta” Ogłoszenie należy wysłać na adres email:  

 redakcja@polskicraigavon.com lub zamieścić je   w module ogłoszeń 

na stronie www.polskicraigavon.com 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów a także 

do nie publikacji zlecenia bez  podania  przyczyny. 

 Przypływ nowych sił pozwoli ci rozstrzygnąć problemy, jakich przysparza-

ją metody pracy, rozwiązać kłopoty zdrowotne i perturbacje odnoszące się 

do zatrudnienia. Aby odnieść sukces w kwietniu należy wykazać się twór-

czym podejściem, chęcią podejmowania ryzyka i działań zmierzających ku 

nowym celom. Uwaga specjalna: staraj się unikać podnoszenia ciężarów.  

W dniach pomyślnych podejmuj inicjatywę i działaj pewien swych racji. 

Pamiętaj, że w te dni wszystko jest możliwe. Kiedy czas ci nie sprzyja, 

ukryj się i przeczekaj. 

W miejscu zatrudnienia ktoś zachowa się wobec 

ciebie nielojalnie, to samo zdarzy się w twojej dzia-

łalności charytatywnej. Decyzje sądu nie brzmią 

korzystnie. Odniesiesz wrażenie, że Koziorożec         

i Rak zbytnio interesują się twoimi reakcjami. Czy  

w ich imionach i nazwiskach nie ma przypadkiem 

liter B, K, T? Być może przyczyna tkwi we wzajem-

nych powiązaniach finansowych.  Po 4 kwietnia moc 

sprzyja wszelkim związkom. Gdy Po 8 dniu miesiąca zwróć uwagę na 

sprawy zdrowotne i zastanów się nad polepszeniem atmosfery w pracy. 

Masz dobrą passę i wiesz, jak ją wykorzystać, zwłaszcza podczas przypad-

kowych spotkań. Zajmij się staranniej swoim związkiem lub dzieckiem. 

Teraz twój ruch. Staniesz się zgorzkniały, gdy w pierwszym tygodniu kwiet-

nia zawiodą cię nawet wypróbowani przyjaciele. O innych lepiej nie wspo-

minać. O ile opinia innych nie okaże się negatywna, wprowadź te zmiany   

w życie. 

Bądź przygotowany na naciski w sferze zawodowej. 

Licz się z niesprawiedliwym podziałem pieniędzy    

i profitów — dotyczy to miejsca pracy. W pierw-

szym tygodniu trudno będzie oczekiwać od władz 

mądrych posunięć. W naszym rozchwianym społe-

czeństwie wszelkie uprzedzenia, nieporozumienia 

oraz wątpliwe rozstrzygnięcia prawne mogą przy-

czyniać się do wzrostu niepewności. W kwietniu 

mocny nacisk połóż na sprawy rodziny, domu, 

własności oraz majątku. Spodziewaj się wyjaśnienia tych spraw 17 kwietnia. 

Kłopoty, które będą twoim udziałem, znajdą szczęśliwy finał.  

Kogo przyciągasz: Twórczego, kapryśnego Bliźniaka oraz chytrego, pewne-

go siebie Strzelca; w ich imionach wystąpią litery C, L, U.  

Doświadczenia obejmują lekcję z przeszłości, dokładnie więc zanalizuj, jak 

tamte zmiany wpłynęły na ciebie oraz na innych. Tak, czas bieżący wyko-

rzystaj, by zadbać o wygląd i garderobę. Ważne są sprawy wiążące się z 

pięknem i z medycyną.  W kwietniu okażesz się prawdziwym dzieckiem 

szczęścia. Będą cię fetować i wielbić. Niektóre sytuacje, choć z początku 

wydadzą ci się trudne, rozwikłają się błyskawicznie. 

Trudno ci być stale pod telefonem, gdyż masz do 

czynienia z dużą odległością i różnicą czasu.        

W drugiej połowie miesiąca możliwa krótka po-

dróż, jej efekty okażą się obiecujące. Uważaj na to, 

co mówisz, aby nie stworzyć pełnej niedomówień 

sytuacji. Twoja aktywność będzie w kwietniu 

rosnąć z dnia na dzień. W trudnych chwilach uda 

ci się zachować pogodę ducha. Uczyń wszystko, co 

w twojej mocy, by umocnić więzy z ukochaną 

osobą, a do domu zapraszaj pokrewne dusze. Kogo przyciągasz: 

Skorpiona, kosmicznego inżyniera oraz zaborczego i skąpego Byka. Ten-

dencja ta zaznaczy się szczególnie silnie, gdy układy rodzinne Skorpiona 

spowodują ograniczenie pewnych praw. Byk domaga się bardziej liberalne-

go podejścia w pracy. Odpowiedź na prawdopodobne pytanie: 

Negatywna, jeśli chcesz podjąć ryzyko i polegać na intuicji. Gwiazdy radzą, 

byś na razie w nic się nie angażował. Żyj z dnia na dzień, nie snuj planów 

na przyszłość. 

W pierwszych dziesięciu dniach miesiąca należy 

zwrócić uwagę na oszczędności i wydatki. Warto 

byłoby nieco zwolnić, może nawet odpocząć. Po-

datki mogą w tym roku dokuczyć ci bardziej, niż się 

spodziewałeś; w połowie miesiąca usłyszysz wiele 

skarg i narzekań. Ostatnie dziesięć dni pozwoli ci 

odsapnąć, a poza tym prawdopodobny jest wówczas 

wzrost twych dochodów. Co może się wydarzyć: 

Unikniesz natychmiastowej spłaty pewnej sumy w zamian za obietnicę jej 

podwojenia w przyszłym miesiącu. Musisz, niestety, odmówić udzielenia 

pożyczki młodszej osobie; zrób to bez prawienia niepotrzebnych kazań. 

Przyczynisz się natomiast w znaczny sposób do kształtowania osobowości 

swojego dziecka. Odpowiedź na prawdopodobne pytanie: Tak, możesz 

pogłębić kontakty partnerskie zyskując prawdziwe zrozumienie, szczególnie 

w ostatnich czterech dniach marca. 

Masz problem potrzebujesz pora-

dy? Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

Róbta co chceta…..  

Koziorożec 

Ryby 

Strzelec 

Wodnik 

Czytaj więcej na www.horoskop-internetowy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedam sterylizator elektryczny firmy Avent w bardzo dobrym stanie, cena 

£10 oraz podgrzewacz tej samej firmy cena  £10, kojec w bardzo dobrym sta-

nie cena 20 funtów, wózek podwójny w bardzo dobrym stanie, mało używany, 

firmy Zooper cena £80,  Kontakt:  Renata  Telefon: 07592334849  E-mail : kuka-

read@op.pl 

Mam do sprzedania ciuszki dla chłopca 0-3 miesięcy, body ,koszulki, spodenki , 

bluzy, sweterki, buciki, skarpetki, letnie kompleciki, ponad 90 sztuk. cena 

£35 ,podgrzewacz Avent mało używany w bardzo dobrym stanie cena £10, 

kontakt: alicja 07842429730 E-mail alinka8022@wp.pl  

Na sprzedaż zestaw używanych ubranek dla chłopca: Garniturek 3-czesciowy 

Next, rozm. 3-6mcy, £20 (stan idealny, noszony raz). Komplet 3-czesciowy Next 

(granatowy), rozm. 3-6mcy, £10 Ogrodniczki sztruksowe F&F (niebieskie, rozm. 3

-6mcy, £5  Wszystkie ubranka są w bardzo dobrym stanie, mało noszone, niespra-

ne. Na pewno warte obejrzenia.  Na sprzedaż również mnóstwo innych ubranek w 

rozm. 3-6mcy oraz 6-9mcy.  Ubranka mogę sprzedać osobno lub jako zestaw. 

sprzedam używany bujaczek dziecięcy marki Bright Starts. Bujaczek ma wibra-

cje, 5 melodii i zdejmowany pałąk z zabawkami £15 Kontakt:: MAGDALENA 

Telefon: 07902558645 E-mail(*)magcoz@hotmail.co.uk  

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:kukaread@op.pl
mailto:kukaread@op.pl
mailto:magcoz@hotmail.co.uk
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Lilia kwitnie, róża opada, 

czerwony tulipan swe płatki 

składa. Ja korzystając z tej 

sposobności, życzę Tobie w 

Dniu Kobiet, dużo szczę-

ścia, zdrowia i radości. 

Niech Ci życie słodko pły-

nie - w każdej chwili i go-

dzinie. 

8 Marca Dzień Kobiet 

Dzień 8 marca dzisiaj 

mamy, więc kobietom 

kwiaty damy, szczerze z 

serca swojego, dla stwo-

rzenia boskiego, by przy-

najmniej raz w tym dniu, 

były pełne uśmiechu.  

Dużo szczęścia i radości, 

przede wszystkim też 

miłości. Byś kochana 

zawsze była, w samotno-

ści już nie żyła. Zdrowia 

także życzę wam i ser-

decznie pozdrawiam. 

Angielski na co dzień - czasy. 

Future Simple/fjuczer sim-

pul/- Czas przyszły prosty. 

Zastosowanie 

Czasu Future simple uży-

wamy: 

-do oferowania pomocy, 

proszenia o pomoc lub do 

składania obietnicy np. 

 Will you close the window, please? /łyl ju klołs de łindoł plis/ 

Czy mógłbyś zamknąć okno? 

Will you marry me?/łyl ju mery mi/ Wyjdziesz za mnie? 

I will do your shopping./Aj łyl du jor szopin/ Zrobię ci zakupy. 

I promise I won’t tell her./Aj promis aj łont tel her/ Obiecuję, że 

jej nie powiem. 

- do wyrażenia decyzji podjętych w momencie  mówienia np. 

I’m hungry  I will make a supper. /Ajm hangri I łyl mejk e saper/ 

Jestem głodna, zrobię kolację. 

We have to go. We will call you tomorrow./łi haw tu goł łi łyl 

kol ju tumoroł/ Musimy iść. Jutro do Ciebie zadzwonimy. 

-do wyrażenia przypuszczeń, szczególnie ze słówkami: perhaps/

perhaps/być może, maybe/mejbi może/probably/probabli/ praw-

dopodobnie 

 It’s not raining any more. Maybe the weather will be nice tom-

morow. /Już nie pada. Może jutro będzie ładna pogoda. 

-do wyrażania opinii i nadziei, szczególnie ze słowkami; think, 

expect, sure,hope 

 She works so hard. I’m sure she will win the competition./Szi 

łorks soł hard. Ajm szur szi łyl łin de kompetiszyn/ Ona tak 

ciężko pracuje. Jestem pewna , że wygra te zawody. 

I think I will take this job. /Aj fink aj łyl tejk dys dżob/ Myślę, 

że wezmę tę pracę. 

Budowa czasu Future Simple: 

Zdania twierdzące: osoba + will +czasownik w formie podsta-

wowej 

The  children will go to bed early./De czildren łyl goł tu bed 

erly/ Dzieci pójdą do łóżka wcześnie. 

I will take care of it./I łyl tejk ker of yt/ Zajmę się tym. 

Uwaga! Czasownik will nie pełni  funkcji znaczeniowej, a jedy-

nie gramatyczną. Will  ma taką samą formę we wszystkich oso-

bach. 

Will często występuje w formie skróconej: 

I will -> I’ll 

You will-> You’ll  

He will-> He’ll 

She will-> She’ll 

It will-> It’ll 

We will-> We’ll 

You will-> You’ll 

They will-> They’ll 

Pytania: Will + osoba + czasownik w formie podstawowej+ 

reszta zdania 

Will you help me?/łyl  ju help mi/ Pomożesz mi? 

How long it will take?/hał long yt łyl tejk/ Jak długo to potrwa? 

Will you bring me some water?/łyl ju bring mi som łoter/ 

Przyniesiesz mi trochę wody? 

Przeczenia: Osoba + will not (won’t) + czasownik w formie pod-

stawowej + reszta zdnia 

We won’t pass the exam I’m afraid./łi łont pas di igzam ajm 

efrejd/ Obawiam się, że nie zdamy egzaminu. 

He won’t hurt you./Hi łont hert ju/ On cię nie skrzywdzi. 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet, 

życzę Ci dużo zdrowia w 

szczególności. Niech 

uśmiech na twojej twarzy 

zawsze gości, a życie nie 

sprawia trudności i przy-

krości. Niech wiatr pieśń 

niesie Ci radosną, 

abyś zawsze czuła się jak 

wiosna. Wśród pachną-

cych kwiatów i śpiewają-

cych ptaków, aby motyle 

na dłoni Ci siadały 

i najskrytsze marzenia 

spełniały. Aby ptaki po 

niebie latały i Twojego 

szczęścia szukały. żeby z 

Twoich leciały tylko rado-

sne łzy, tak jak wiosną 

pachnące bzy. W trud-

nych chwilach niech 

gwiazdy nad Tobą czuwa-

ją i właściwą drogę wy-

brać pozwalają. One nie 

pozwolą nigdy Ci zginąć 

i żadnego szczęścia nie 

ominą. 

 

Słałbym Ci co dzień kwia-

tów bukiety, bo nie ma dru-

giej takiej kobiety! 

Lecz dziś dzień szczególny, 

więc przyjmij życzenia, 

niech znikną wszystkie 

Twoje zmartwienia, niech 

szczęście i miłość Twe serce 

wypełni, niech każde marze-

nie Twoje się spełni, niech 

na Twej twarzy uśmiech 

zagości bo dzień dzisiejszy 

jest pełen radości. Wyjąt-

kiem jesteś w tym wielkim 

świecie, należą się kwiaty 

takiej kobiecie. 

Forma przecząca won't może wyrażać niechęć lub odmowę 

wykonania czynności np. 

Jack says he won't go to the party. (He doesn't like parties.) /

Dżak ses hi łont goł tu de parti (hi dazynt lajk partis) Jack 

mówi, że nie pójdzie na imprezę. ( On nie lubi imprez.) 

Charakterystyczne określenia czasu future simple: 

Tommorow- jutro 

Next week/ month/ year-w przyszłm tygodniu/miesiącu/roku 

In two/four years-za dwa/cztery lata 

In the future- w przyszłości 

Daty w przyszłości: in 2015,in 2020- w 2015, w 2020 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Mógłbym pisać "życzę ci 

wszystkiego najlepszego", 

lecz zapomnij, dziś nic  

z tego! To twój dzień, więc 

napiszę coś od siebie  

i szczerego. A więc chciał-

bym i głęboko ci tego życzę, 

byś wierzyła w siebie  

i przeżyła pięknie swoje 

życie. Byś o ludziach nigdy 

nie zapominała i w potrze-

bie pomagała. W zdrowiu 

długo żyła, każdym dniem 

się cieszyła. By Cię szczę-

ście szukało, gdy zwątpienie 

omotało. Chcę dla Ciebie 

dobrego, żyj tak, byś była 

dumna z tego! 

Źródło:  

http://www.klamerka.pl/11-1-dzien,kobiet.html 
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Twój Notice Board 

Jerome Mullen                                                                                                
Honorowy Konsul Polski w Irlandii 

Północnej                                                               

5 Seafields, Warrenpoint 
Newry, Co Down 

Northern Ireland, BT34 8TG    

jerome@polishconsulateni.org 
Tel: +44 (0)7836 734040 

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego 
traktowania ze względu na rasę, religię, 

płeć, niepełnosprawność, orientację 

seksualną, skontaktuj się z Komisją ds. 

Równouprawnienia 
(EqualityCommission NI).Telefon: 028 

9050 0600 / E-mail informa-
tion@equalityni.org /Adres internetowy: 

www.equalityni.org.   

Infolinia dla bezdomnych –  
02838334444     

Usługi tłumaczeniowe – 

STEP  02887750213    

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 
Głównym celem CIP jest dostarczanie prak-

tycznego wsparcia dla nowych społeczności 

w regionie Craigavon oraz kierowanie inte-
resantów do odpowiednich instytucji. CIP 

oferuje następujące usługi: Informacje na 

temat: zdrowia, opieki społecznej, prawa 
zatrudnienia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 

pomoc w wypełnianiu formularzy oraz kie-

rowanie do organizacji świadczących odpo-
wiednie usługi, organizowanie spotkań 

informacyjnych, poradnictwo w sprawie 

szkolnictwa oraz treningów, asystowanie w 
rozwoju wydarzeń kulturalnych i sporto-

wych, tworzenie projektów promujących 

integrację społeczności. Wszystkie usługi są 
poufne oraz bezpłatne. 

 Craigavon Intercultural Programme   

16 Mandeville Street, Portadown      
 Tel 028 3839 3372                                                                                                                    

www.craigavonintercultural.org                                                                   
Polski doradca – Wojciech Dylewicz   

Tel. 07840135040 

Springwell  Centre 
Springwell Centre jest lokalną organizacją 

działającą na rzecz rodzin i osobistego 

rozwoju, która oferuje również usługi dla  
członków polskiej społeczności. Oprócz 

pomocy indywidualnej pomaga także w 

kwestiach dotyczących rodziny, edukacji , 
zdrowia itp. Przy centrum  działa polska 

grupa Mother and Toddler (spotkania dla 

mam    i małych dzieci, które nie rozpoczę-
ły  jeszcze szkoły), w ramach tych spotkań 

są  zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne 

oraz wspólne wyjścia do figloraju.   Dla 
troszkę starszych dzieci organizowane są  

lekcje języka  angielskiego, nauka  odby-

wa się poprzez zabawę, czytanie książe-
czek czy śpiewanie piosenek. Dla rodzi-

ców i dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej został stworzony klub pracy 
domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell Cen-

tre, 55 Edward Street, Lurgan  Tel.02838 
347222  

 

W innych sprawach polecamy Biuro 

Porad Obywatelskich(Citizens Advice 

Bureau). Jest to organizacja charyta-

tywna wspierająca obywateli bezpłatną i 
poufną poradą w kwestiach ich praw        

i nie tylko. Pracownicy chętnie pomaga-

ją we wszystkich kwestiach np: w pro-

blemach z pracodawcą i wielu wielu 

innych.                                                  

Informacje i porady na temat spraw imi-

gracyjnych uzyskasz w Centrum Praw-

nym (Law Centre NI) – infolinia 028 

9024 4401 lub   
  admin.belfast@lawcentreni.org.   

South Tyrone Empowerment Pro-

gramme (STEP) Adres: Unit T7,      

2 Coalisland Road, DUNGANNON, 

BT71 6JT Telefon: 028 8772 9002   
E-mail: info@stepni.org  Strona 

internetowa: www.stepni.org  

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoir-

landzka Rada ds. Mniejszości Etnicznych

– Northern Ireland Council for Ethnic 

Minorities (NICEM) Adres: 3rd Floor, 
Ascot House, 24-31 Shaftsbury Square, 

BELFAST, BT2 7DB Telefon: 028 9023 

8645   E-mail: info@nicem.org.uk  Strona 
internetowa: www.nicem.org.uk   

Informacje, porady i wskazówki na 
temat pracy w Europie uzyskasz w 

EURES (European Employment Servi-

ces) pod numerem 028 9025 2270.   

Polski Craigavon Sieć Społeczna  
Kontakt:  

agnieszka@polskicraigavon.com    

Irlandzki Kongres Związków Za-

wodowych (Irish Congress of Trade 

Unions) 

4 – 6 Donegall Street Place 
Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpośrednia 

w jęz. polskim)  

Masz w rodzinie problem alkoholowy? Nie umiesz sobie poradzić? Bliska Ci osoba jest 

alkoholikiem i nie wiesz jak jej pomóc? W Belfaście ruszyły spotkania otwarte skierowane 

do rodzin dotkniętych alkoholizmem. Grupa spotyka się  w każdą niedzielę od godziny 10:30 

do 12:30,na terenie kościoła St.Anthony's Church, Willowfield Crescent, BT6HP (numer 

kontaktowy 07935843442-Benek) Przypominamy także iż grupa AA działa w Ballymena w 

każdą sobotę od godziny 17:30 do 19:15,adres:21A Foutain Place, przy parkingu Tower 

Centre. (07746251245 -Artur lub 07521305967-Wojtek) Są to spotkania zamknięte dla osób bezpośrednio do-

tkniętych alkoholizmem.   

http://www.equalityni.org/
http://www.craigavonintercultural.org/
mailto:admin.belfast@lawcentreni.org
mailto:info@stepni.org
http://www.stepni.org
mailto:info@nicem.org.uk
http://www.nicem.org.uk/
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