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Koniec października, początek listopada  to w 

zależności od tego z jakiego kraju pochodzimy 

czas zadumy, wyciszenia lub szalonej zabawy. 

W tym numerze dosyć dużo będziemy mówić o 

tradycji Halloween a także o Święcie Zmarłych. 

Każdy z nas jako odrębna indywidualność prze-

żywa te dwa jakże podobne w założeniu a jedno-

cześnie różne  w wykonaniu tradycje. Ja mimo 

wszystko uważam iż jedno nie wyklucza drugie-

go. 31 października możemy się bawić, uczto-

wać, ( jestem pewna, iż nasi zmarli na pewno nie 

będą mieli nic przeciwko temu a nawet wręcz 

przeciwnie), by później 1 listopada w ciszy          

i zadumie pochylić się nad grobem. Myślę rów-

nież, iż o naszych zmarłych warto pamiętać na 

co dzień nie tylko przy okazji ich święta. Śmierć 

jest nieodzowną częścią życia czy tego chcemy 

czy nie. "Z prochu powstałeś- w proch się obró-

cisz" - to czeka każdego z nas. I tą jakże optymi-

styczną myślą zachęcam Państwa do lektury.  

Listopad to nie tylko Święto Zmarłych, ale także  

Święto Niepodległości  i chociaż bardziej nam 

się ono kojarzy z wolnością niż ze śmiercią to 

jednak nie zapominajmy  ile istnień ludzkich  

straciło życie  by nasz kraj  i cała Europa była 

wolną.  

„Śpieszmy się kochać ludzi,      

tak szybko odchodzą”  

Jan Twardowski. 

    AT 

Kilka słów na wstępie  

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:mariusz@polskicraigavon.com
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Miasta świata - Lizbona 

Źródło: eurostolice.pl 

Liczba mieszkańców Lizbony w obrębie 

administracyjnym  600 000,  

w całej aglomeracji 2 600 000. 

Powierzchnia : 84,8 km kwadratowych. 

Lizbona- stolica Portugalii, miasto inne od wszystkich stolic Europy, które 

do tej pory widziałam.  W pierwszej chwili szokuje, po to żeby po jakimś 

czasie zaczarować i powracać  do niego wspomnieniami. To miasto pełne 
tajemnic, szczególnej, trochę mrocznej atmosfery, gęstego, gorącego po-

wietrza. Lizbona jest najbardziej wysuniętą na zachód stolicą w kontynen-

talnej Europie. Miasto podzielone jest na 53 gminy. Zlokalizowane w 

zachodniej części kraju, nad Oceanem Atlantyckim, w miejscu, gdzie 
rzeka Tag wpada do oceanu.  

Lizbona zaskakuje swoją różnorodnością. Podzielona jest na dwie części, 

nową i starą. Nowa wygląda tak jak większość nowoczesnych dużych 

miast Europy. Stara, natomiast będąca historyczną wizytówką kraju różni 
się bardzo. Charakterystyczną cechą tego miasta jest jego położenie. 

Uliczki wąskie i te szerokie prowadzą raz w górę, raz w dół i wszystkie 

wyłożone są śliską kostką brukową. Chodzenie na wysokich obcasach, nie 

daj Boże szpilkach jest osiągnięciem ponad miarę umiejętności kobiecych.  

Foto: Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Mimo to wiele eleganckich kobiet jest w stanie sprostać temu zadaniu. 

Widziałam dużo osób w kołnierzach ortopedycznych, czyżby efekt lizboń-

skiego podłoża... Wystarczy bowiem trochę deszczu a poruszanie się po 

stolicy jest niebezpieczne. Stara część miasta jest bardzo biedna, prawie 

wszystkie kamienice są zaniedbane i zniszczone, niektóre  nie do uratowa-

nia. Pod kościołami żebrzą ludzie kalecy i bezdomni. Tak jakby czas się 

cofnął. Jednak ta cała otoczka ma szczególny, niepowtarzalny urok i at-
mosferę. Ludzie żyją aktywnie tak jak we wszystkich dużych miastach, 

każdy się spieszy, samochody stoją w kilometrowych korkach, a gołym 

okiem widać zróżnicowanie kulturowe. Jadąc od strony regionu Algarve 

do Lizbony musimy pokonać  niezwykły most nazwany „ 25 kwietnia”, 
dla upamiętnienia daty obalenia dyktatury w Portugalii. Jego długość 

wynosi 2278 metrów. Jest też jednym z najwyższych wiszących mostów 

Europy. Nieopodal mostu, na wzgórzu rozpościera się widok ogromnego 

monumentu Jezusa Chrystusa, będącego miniaturową kopią posągu z Rio 
de Janeiro. Lizboński Chrystus mierzy 110 metrów wysokości i został 

wybudowany w latach 60 tych XX wieku w podziękowaniu Jezusowi za 

oszczędzenie Portugalii w czasie II wojny światowej.  U ujścia Tagu stoi 

strażniczka bezpieczeństwa miasta „ Wieża Belem”. Wybudowana w XVI 
wieku jako latarnia morska , broniąca dostępu do portu. Przez wieki stano-

wi prawdziwą wizytówkę miasta. Godny podziwu jest również Klasztor 

Hieronimitów, będący przykładem późnego portugalskiego gotyku, na-

zwanego stylem manuelińskim od imienia władcy. Budowla wpisana jest 

na listę zabytków UNESCO.  W 2007 roku podpisano tam mający znacze-

nie dla Polski Traktat Lizboński, w którym uczestniczył nasz premier 

Donald Tusk. Jadąc od centrum Lizbony na północny- wschód wjedziemy 

na drugi pod względem długości w Europie i najnowocześniejszy most 
Vasco da Gama. Był budowany tylko 3 lata, oddany do użytku w 1998 

roku. Osiąga całkowitą długość 17,2 km.   

Lizbona obfituje w dużą ilość placów. Jednym z największych jest 

plac Baixa, stanowiący  centrum miasta. Osobiście zdziwiło mnie, że 

we wrześniu, miesiącu, w którym jeszcze bardzo dużo turystów 
odwiedza Lizbonę, na tym ogromnym placu czynne były tylko trzy 

restauracje, jedna płatna toaleta, w której była godzinna przerwa 

obiadowa...Nieopodal znajduje się Rua Augusta, największy deptak 

Lizbony, a wzdłuż niego wiele butików, kafejek i restauracji.               
W całej Lizbonie jest mnóstwo małych restauracji ze stolikami na 

dworze, w charakterystyczny sposób ustawionymi na środku wą-

skich uliczek. Jednak życie towarzyskie Lizbony skupia się na placu 

Rossio, mimo jego krwawej historii. Bowiem tutaj odbywały się 
publiczne egzekucje przez powieszenie,  rytualne palenia heretyków 

na stosie a także walki byków. Lizbona to również miasto kultury           

i sztuki. Od muzeum Calouste Gulbekian Muzeum Sztuki Starożyt-

nej, poprzez Sao Carlos Teatr Opera, w którym odbywają się rów-
nież koncerty muzyki klasycznej.  W Lizbonie można również stu-

diować na jednej z wybranych uczelni wyższych, pod warunkiem, że 

posiadamy bardzo dobrą znajomość języka portugalskiego potwier-

dzoną certyfikatem. W Lizbonie mieszka też niewielka grupa Pola-
ków, którzy pracują głównie jako muzycy i lekarze. Portugalczycy 

natomiast przenoszą się z innych miast właśnie do stolicy w celu 

poszukiwania pracy i lepszego życia, ale bardzo duża ilość młodych 

ludzi emigruje do innych krajów Europy.  
            Agnieszka Sztajner-Iwińska. 

Foto: Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Portugalia, – państwo europejskie 

położone w zachodniej części Euro-

py Południowej na południowym 
zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. 

Jest najdalej wysuniętym na zachód 

państwem Europy, od północy            

i wschodu graniczy z Hiszpanią, a 
od zachodu  i południa Portugalię 

oblewają wody Oceanu Atlantyckie-

go. Dodatkowo w skład Portugalii 

wchodzi szereg wysp położonych na 
Oceanie Atlantyckim, w tym Archi-

pelag Azorski (Açores) i Madera 

(Madeira). Jest członkiem Unii Eu-

ropejskiej oraz NATO. Źródło: Wikipedia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Iberyjski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azory
http://pl.wikipedia.org/wiki/Madera
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/NATO
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ 

Lurgan Mail 

SPOTKANIE PRZECIW NIEWOLNICTWU  

W dniu 18 października aktywiści z ugrupowania “ Stop the Traffic” czyli 

“Stop handlu ludźmi”, rozpoczęło akcję informowania ludzi w rejonie Cra-

igavon o problemie współczesnego niewolnictwa. Żyjemy w XXI wieku      

i wydawałoby się, że problem niewolnictwa to przeszłość. Nic bardziej 

mylnego. Miliony ludzi na całym świecie, a w szczególności z krajów bied-

nych, pada ofiarą handlarzy żywym towarem. Dotyczy to w szczególności 

dzieci i kobiet. Ugrupowanie “ Stop the Traffic” dołącza się w ten sposób 

do drugiego oficjalnego dnia protestu przeciwko współczesnemu niewolnic-

twu w całej Wielkiej Brytanii. Spotkanie odbyło się 18 listopada w Links 

Youth Centre.  

 

Lurgan Mail 

RABUNEK W BIAŁY DZIEŃ 

5 października około godziny 17.00 na rogu Beech Court oraz Shankill 

Street w Lurgan doszło do napadu na kiosk. Sprawcą byli dwaj zamaskowa-

ni mężczyźni. Przy użyciu metalowego prętu zastraszyli ekspedientkę, a 

następnie ukradli pieniądze.  

 

Antrim Guardian 

APEL POLOCJI 

Policja w Antrim wyłowiła za zbiornika wodnego zwłoki miejscowego 

wędkarza. Niejaki  Patterson ( 48lat) był widziany ostatni raz żywy 6 paź-

dziernika około godziny 11.00. Był nad brzegiem rzeki w towarzystwie 

innego mężczyzny. Co się stało potem nie wiadomo. Policja zwraca się o 

apel o pomoc w celu ustalenia przyczyny śmierci mężczyzny. 

 

DOŻYWOTNI ZAKAZ WSTĘPU NA MECZE DLA HULIGANA 

 Klub z Portadawn wydał dożywotni zakaz osobie odpowiedzialnej za rzu-

cenie petard, które zraniły bramkarza, podczas meczu. 

 

Tyrone Courier 

SZCZĘŚLIWY, ŻE PRZEŻYŁ 

 Kierowca szczęśliwie uszedł z życiem po tym jak drewniany słup przebił 

się przez jego przednią szybę. Do zdarzenia doszło w Caledon. Wypadek 

spowodowany był złymi warunkami atmosferycznymi, opadami i silnym 

porywistym wiatrem.  
    Tłumaczenie: Rafał Iwiński 
BOMBA W POLSKIM DOMU. 
Mieszkającej od pięciu lat w Antrim w Irlandii Północnej polskiej rodzinie 

podłożono tzw. bombę rurkową (ang. pipe bomb) - poinformowała BBC. 

Ładunek okazał się jednak nieuzbrojony. Do próby ataku przyznali się 

lojaliści. 

- Nastroje przeciw imigrantom w Irlandii Płn. nasiliły się po plotce, że 

obcokrajowiec zgwałcił miejscową kobietę. Niechęć skupiła się na Pola-

kach, bo jest ich najwięcej - tłumaczył Bator. - W ubiegłym tygodniu w 

Antrim pobito Polaka, pojawiły się napisy na murach wymierzone w imi-

grantów, a w kilku domach zamieszkanych przez Polaków wybito szyby - 

dodał. 

Polską rodzinę przeprosił polityk z Postępowej Partii Unionistycznej Ken 

Wilkinson: - Ludzie ci (sprawcy ataku) twierdzą, że działają w imię lojali-

zmu, ale nie można o nich powiedzieć, że poczuwają się do lojalności wo-

bec czegokolwiek. To po prostu fanatycy - zaznaczył.       PAP 

CRISIS LOANS - pożyczka kryzysowa. 
Jeśli potrzebujesz pomocy finansowej w sytu-

acjach zagrożenia lub niespodziewanego wy-

padku być  może będziesz mógł uzyskać po-

moc w postaci  kredytu kryzysowego. Niestety 
będziesz zobowiązany do jego spłaty, ale 
nie będzie musiał płacid odsetek. 
Możesz ubiegać się o tą pożyczkę jeśli:  

jesteś  w wieku powyżej 16 lat 
nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby spełnić swoje  (lub rodziny) 

natychmiastowe krótkoterminowe potrzeby 
jeśli brak tej pożyczki  zagraża powstaniem  poważnej szkody lub jest  

zagrożeniem dla  zdrowia i bezpieczeństwa, dla Ciebie i lub  Twojej 

rodziny. 
Pożyczka ta musi zostać przeznaczona na  następujące krótkoterminowe 
potrzeby:  

codzienne wydatki na życie 
czynsz z góry 
wyżywienie / zakwaterowanie 
inne opłaty mieszkaniowe 
pre-paid za energie 
kosztów podróży, jeśli przebywa się z dala od domu 
Pożyczka może również zostać przydzielona, jeżeli spełniasz jeden z 
poniższych warunków:  

padłeś ofiarą klęski żywiołowej jak pożar lub powódź, która spowodo-

wała wiele szkód i potrzebujesz pomocy, 
otrzymałeś  Community Care Grant 
Ile można otrzymać?  

Nie ma ustalonej kwoty pożyczki kryzysowej. Kwota ta może zależeć 

od:  

indywidualnych okoliczności 
posiadanych oszczędności 
czy nie masz zaległych pożyczek z Funduszu Społecznego 

Jak Pożyczki Kryzysowe są wypłacane.  

Wszystkie świadczenia, emerytury i zasiłki są wypłacane na konto.  
To najbezpieczniejszy, najbardziej dogodny sposób płatności.  

Jak spłacić?  

Jeśli kwalifikujesz się do Crisis Loan musisz uzgodnić w jaki sposób 

będziesz go spłacać.  
Doradca w biurze Job centre Plus będzie z tobą rozmawiać i uzgodnicie. 

Jeśli jesteś na zasiłku, pożyczka jest zwykle potrącana  z jego kwoty.  

Wpływ na inne zasiłki : 

Pożyczka  nie liczy się jako dochód i nie będzie miała wpływu na inne 
pobierane benefity.  

Jak ubiegać się  

Należy skontaktować się z  najbliższym Jobcentre .  

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji odnośnie przyznania  Crisis Loan 
masz prawo do złożenia odwołania. W tym celu należy napisać do Job 

centre Plus w ciągu 28 dni od wydania decyzji. Będziesz musiał: wyja-

śnić, dlaczego uważasz, że decyzja była błędna i prosić o wznowienie 

procesu.     
 Artykuł sporządzono na podstawie informacji dostępnych na  

www.direct.gov.uk          

 

http://emisja.onet.ns.adkontekst.pl/c/c/?p=0&d=wiadomosci.onet.pl&u=http%3A//adsearch.adkontekst.pl/_/ctr/%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.somat.com.pl%252Findex.php%253Fid%253D872%26e%3DBLc2yD%2CXjh%2CCFb_YwE3Fn5nMpR8L5AsJqdaI78yEo%2C4re0dF6znNNCHVOXo2F3uu8dITP
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Co warto zwiedzić? - Silent Vailley - Park krajobrazowy 

Foto: M.Tomsa 

Foto: M.Tomsa 

Silent Reservoir Valley jest  to zbiornik wodny - 

tama  znajdująca  się w Górach Mourne w  pobliżu 

Kilkeel , County Down w Irlandii Północnej . Zbior-

nik ten jest własnością Northern Ireland Water Limi-

ted.  Dostarcza większość wody w County Down, 

oraz okolicznych hrabstwach, a przede wszystkim do  

Belfastu . Zbiornik został wybudowany w latach 1923           

i 1933 roku. Przy jego budowie pracowało ponad ty-

siąc mężczyzn, dziewięciu z nich zmarło. 

Silent Valley to nie tylko zbiornik wodny, ale i prze-

piękny park krajobrazowy. Widoki zapierające dech 

w piersiach. Silent Valley zwane jest także milczącą 

doliną. Otoczone górami, "The Valley" stał się ważną 

atrakcją turystyczną w Irlandii Północnej. Przyciąga 

około 50.000 zwiedzających rocznie, z których więk-

szość przybywa tam aby cieszyć się ciszą i samotno-

ścią tego obszaru górskiego oraz dzikością  przyrody. 

 

Silent Valley proponuje nam trzy trasy widokowe: 

Nature Trail (1.2 mil / 1.93 km)  
-dostosowana dla wózków dziecięcych i osób na wóz-

kach inwalidzkich, ściśle podąża za rzeką Kilkeel         

i byłą linią kolejową (od 1920) zbudowana w celu 

umożliwienia dostaw i materiałów  niezbędnych do 

budowy tamy. 

 
Szlak Dziedzictwa (1,8 mil / 2,9 km)  

-obejmuje teren piknikowy, strome i żwirowe ścieżki 
 

Trail Challenge (2.9 mil / 4.67 km)  

-obejmuje strome zbocza 
-zapewnia fantastyczne widoki (widok z kamienioło-

mu) na cały obszar Parku 
-daje bezpośredni dostęp do przyrody  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dsilent%2Bvalley%2Bwikipedia%2Bpl%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D48b%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wik
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dsilent%2Bvalley%2Bwikipedia%2Bpl%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D48b%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wik
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dsilent%2Bvalley%2Bwikipedia%2Bpl%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D48b%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wik
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dsilent%2Bvalley%2Bwikipedia%2Bpl%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D48b%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wik
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dsilent%2Bvalley%2Bwikipedia%2Bpl%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D48b%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wik
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dsilent%2Bvalley%2Bwikipedia%2Bpl%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D48b%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wik
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dsilent%2Bvalley%2Bwikipedia%2Bpl%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D48b%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wik
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Foto: M.Tomsa Foto: M.Tomsa 

Foto: M.Tomsa 

Opłaty  za wjazd: 

Samochód  £ 4.50  

Autobus      £ 27  

Minibus      £ 11  

Motocykl    £ 2  

 

Silent Valley Mountain Park, Road Head, Annalong,  

Newcastle, BT33 0HU 

Teren  jest udostępniony dla zwiedzających  codziennie od 

10:00 do 18:30 (lato) i od 10:00 do 16:00 (od października do 

kwietnia). Jednakże należy pamiętać, iż autobus zawożący 

turystów do tamy kursuje tylko w okresie letnim. W pozosta-

łych okresach jesteśmy skazani na długą pieszą wyprawę. 

Foto: M.Tomsa 
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Przełom października  i listopada to czas 

szczególny dla mieszkańców Wielkiej Bryta-

nii i Polski. Wydarzenia mające w tym czasie 
miejsce odbiegają od siebie charakterem, ale 

tematycznie są w jakiś sposób zbliżone. W 

obydwu przypadkach dominuje motyw 

śmierci, tyle, że w Wielkiej Brytanii na we-
soło, a w Polsce refleksyjnie, w zadumie       

i skupieniu.  Zatem czas przejść do wyjaśnie-

nia o czym mowa. 31 października w Wiel-

kiej Brytanii to huczne obchody święta Hal-
loween, dzień później w Polsce 1 listopada 

Dzień Wszystkich Świętych. Halloween od 

lat 90tych XX wieku obchodzony jest rów-

nież w naszej ojczyźnie, ale jego wymiar jest 
nieporównywalny do obchodów celebrowa-

nych przez Brytyjczyków i Irlandczyków. 

Halloween najhuczniej obchodzi się w 

pierwszej kolejności w Stanach Zjednoczo-
nych, następnie w Kanadzie a na trzecim 

miejscu właśnie w Irlandii i Wielkiej Bryta-

nii. Dzień Zmarłych nie jest obchodzony na 

Wyspach, mieszkańcy odwiedzają groby 
swoich bliskich w dniach  urodzin zmarłego 

lub w rocznice jego śmierci. Te odwiedziny 

nie wyglądają tak jak w Polsce w żadnym 

stopniu. Wystarczają skromne kwiaty i zapa-
lony znicz, czasami sam znicz, a czasami 

tylko wizyta przy grobie. W Polsce ludzie 

kupują ogromne ilości zniczy, kwiatów cię-

tych i doniczkowych.  Na kilka dni przed 
świętem czyści się groby i już je dekoruje.  

Nieodłącznym i najważniejszym elementem 

tego dnia są „ wypominki” - forma modlitwy 
błagalnej za zmarłego, polegająca na wyczy-

tywaniu ich imion. Przy bramie cmentarnej 

w dniu 1 listopada stoi z reguły  ksiądz, który 

odbiera od wiernych kartki z imionami zmar-
łych. Na początku października każdego 

roku w sklepach Wielkiej Brytanii zaczyna 

się magia halloween.  Pojawiają się kolorowe 

kostiumy, maski, dynie, lampki, miotły, cu-

kierki itp. akcesoria tego najbardziej huczne-

go święta, któremu miejsca ustępuje tylko 

Boże Narodzenie. . Mimo iż halloween nie 

jest świętem urzędowym. Mieszkańcy zaczy-
nają ozdabiać swoje domy, dzieci zaczynają 

wyczekiwać z niecierpliwością ostatniego 

dnia tego miesiąca. Kiedy wreszcie nadejdzie 

oczekiwana chwila przebierają się w najróż-
niejsze stroje i wyruszają na łowy. Pukają do 

domów i mówią: cukierek albo psikus, po 

ang. trick or treat. Wówczas otrzymują garść 

słodyczy, albo drobne pieniądze. Jeżeli ktoś 
z mieszkańców nie ma słodyczy ani pienię-

dzy dzieci robią jakiegoś psikusa. Niektórzy 

mieszkańcy nie życzą sobie odwiedzania ich 

domów, wówczas wywieszają w oknie spe-
cjalnie przygotowane naklejki. Wśród rdzen-

nych mieszkańców Wielkiej Brytanii ale 

także emigrantów, w tym Polaków, popular-

ne są również halloweenowe przyjęcia dla 
dorosłych. Ludzie przebrani, bawią się w 

domach w tym dniu aby uczcić to właśnie 

święto. Jak to się mówi, każda okazja jest 

dobra... W czasie tych spotkań można bawić 
się w zabawy takie jak łapanie zębami jabłek 

w miednicy z wodą ( ang. bobbing for ap-

ples). Jabłko nieuszkodzone przy zabawie  

Zaduma, zabawa i magia przesądów... 

oznacza szczęście w nadchodzącym roku. 

Przeskakiwanie przez 12 świeczek ułożo-

nych w krąg i oznakowanych miesiącami to 
kolejna dobra zabawa. Które świeczki nie 

zgasną, te miesiące w przyszłym roku będą 

szczęśliwe. Historia halloween wywodzi się 

z  obrządku Samhain, najważniejszego cel-
tyckiego święta obchodzonego na zakończe-

nie lata. Wierzono, że w wigilię tego święta 

zacierała się granica duchów zmarłych w 

całym roku, a tych jeszcze nienarodzonych. 
Zstępowały one na ziemię, poszukując ży-

wych, żeby przez cały następny rok móc w 

nich  zamieszkać.  

Rzecz jasna, że nikt z Celtów sobie tego nie 

życzył, dlatego gasili wszystkie ogniska, 

aby ich domy wyglądały na niegościnne i 
odstraszały duchy. Ubierali się w stare łach-

many i chodzili po wsiach wyglądając jak 

włóczędzy i wierzyli, że z takim wyglądem 

żaden duch nie zechce w nich zamieszkać. 
Ta sprytnie przemyślana strategia pozwoliła 

nam ludziom współczesnym zaczerpnąć 

pomysłów na dobrą zabawę. Sama nazwa 

halloween wywodzi się najprawdopodobniej 
od All Hallows‟ Eve czyli wigilia Wszyst-

kich Świętych. Święto halloween stanowi 

przedmiot kontrowersji dla niektórych du-

chownych m.in. kościoła rzymsko-
katolickiego i prawosławnego. Głównym 

zarzutem jest fakt, że halooween jest świę-

tem pogańskim. Zwykli śmiertelnicy nie 

rozumieją tych zarzutów, tym bardziej, że 
tradycje Świąt Wielkanocnych też wywodzą 

się z tradycji pogańskich, np. Śmigus- Dyn-

gus i nikomu to w Polsce nie przeszkadza. 

Halloween to nieodłączna cześć magii, a 
magia to nie tylko obrzędy, ale też siła zabo-

bonów, przesądów. Okazuje się, że nie tylko 

my Polacy w nie wierzymy, ale również 

Anglicy i Irlandczycy znają i wyznają ich 
siłę. Wiele z nich jest wspólnych dla tych 

dwóch narodów. Do nich należy np. przesąd 

przechodzenia pod drabiną. Oznacza to 

niepowodzenie, dlatego należy się go wy-
strzegać za wszelką cenę. Jeżeli Irlandczyka 

i Polaka swędzi dłoń oznacza to, że dostanie 

wkrótce jakąś gotówkę. Tyle, że Polaka 
musi swędzieć ręka lewa, Irlandczyka obo-

jętnie... W domach mieszkańców obydwu 

narodów nie należy kłaść butów na stole, w 

Irlandii nowych bo jest to zwiastunem nie-

szczęścia. W Polsce ani nowych, ani sta-

rych, bo grozi to kłótnią z bliskimi. Rozsy-

pana na podłodze sól też wróży niepowo-

dzenie. Strzeżmy się, gdy swędzi nas prawe 
ucho, gdyż najprawdopodobniej ktoś źle o 

nas mówi. O Irlandczykach też. . W polskiej 

kuchni, jeżeli upadną sztućce możemy spo-

dziewać się niespodziewanego, najpewniej 

Halloween najhuczniej jest obchodzony 

w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo, że 

dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy 

się po święcie Bożego Narodzenia naj-

większą popularnością. Święto Halloween 

w Polsce pojawiło się w latach 90. 

głodnego gościa. Kiedy Irlandczykowi wypad-

nie z ręki widelec, do jego domu zawitać może 

niespodziewany gość – kobieta. Przedstawiciel 
płci męskiej odwiedzi dom niespodziewanie 

wtedy, gdy na podłogę upadnie nóż. Irlandczy-

cy wierzą też w czarnego kota, tylko bardziej 

optymistycznie niż Polacy. Dlaczego? Każdy 
Irlandczyk wręcz życzyłby sobie, żeby czarny 

kot przebiegł mu drogę, ponieważ to dobry 

omen. Natomiast wystrzegać musi się białego 

kota, bo tego obecność zapewne dobrze nie 
wróży. Jeżeli irlandzki czarny kot natomiast 

myje się za uszami oznacza to, że będzie padał 

deszcz. Czemu odnoszę wobec tego wrażenie, 

że tutejsze koty cały czas wykonują toaletę 
uszu... Wreszcie przesąd, który wyznają głów-

nie kobiety- torebka postawiona na podłodze. 

Irlandka zrobi to bardzo chętnie, bo według jej 

wierzeń pieniądze zawsze będą do jej torebki „ 
wchodziły”. Polka wystrzega się tego jak przy-

słowiowy „diabeł święconej wody”, bo według 

niej pieniądze wtedy nie będą się jej nigdy „ 

trzymały”. Zarówno my jak Irlandczycy wy-
znajemy przesąd, że jeżeli wrócimy po coś do 

domu musimy przysiąść i policzyć do 10-ciu. 

Ciekawostką jest fakt iż angielska panna młoda 

powinna sobie wybrać męża, którego inicjały 
są różne od inicjałów jej imienia i nazwiska. 

Jeżeli są identyczne, nie wróży to powodzenia 

dla tego małżeństwa. 

Natomiast przesąd, który kompletnie nas różni 

jako narody to ten, w którym za życzenie ko-

muś powodzenia nie należy dziękować ponie-

waż przynosi to pecha.   W to wierzymy my, 
Polacy, Irlandczycy mogą bez obaw dziękować 

do woli. Przesądy zarówno Polaków jak i Ir-

landczyków można mnożyć i wymieniać w 

nieskończoność. Magia zawsze miała w sobie 
coś pociągającego. Jej istotą jest próba zmiany 

rzeczywistości zgodnie z naszą wolą.  Wiara w 

to, że coś nam się uda, że unikniemy czegoś 

złego. Wreszcie dobra zabawa, no bo przecież 
to powinno być nieodłączną częścią naszego 

życia oprócz powagi, refleksji i zadumy. Po to, 

żeby zachować równowagę w życiu. Zatem 

skupmy się na wspomnieniach naszych bli-
skich, których nie ma już tutaj z nami, weselmy 

się wtedy, kiedy jest ku temu czas. Obydwie te 

okazje już za kilka dni pozwolą nam się skupić 

na tym co w każdym z tych dni jest najważniej-
sze.  

Przesądy Irlandczyków opisane w artykule, 

pochodzą z relacji ich samych. Za pomoc w 

zebraniu tych informacji bardzo dziękuję Justy-
nie .  

Agnieszka Sztajner- Iwińska 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  
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Bieszczadzka Legenda  

Bies i Czady  

     (Marian Hess) 

         Bardzo dawno temu, kiedy kraina gór, lasów    

i połonin była bezludna i dziewicza, panował na niej 

Zły-Bies. Z postaci był podobny do człowieka, choć 

większy i rogaty. U ramion miał wielkie nietoperzo-

we skrzydła. Zły był zazdrosny o swoją ziemię i nie 

chciał z nikim się nią dzielić. Jako absolutny władca 

nie pozwalał dłużej się zatrzymywać w tych górach 

ani pasterzom, ani kupcom. Pewnego razu przywę-

drowało tu z daleka plemię, któremu przewodził 

młody, silny i mądry San. Dzika kraina spodobała 

się przybyszom. Postanowili osiąść tu na stałe. Zbu-

dowali chaty i założyli wieś nad największą rzeką. 

Nie mógł znieść Bies, że zakwitło życie w jego do-

tychczas bezludnym królestwie - rozgniewany, prze-

szkadzał przybyszom, jak tylko mógł. Tam, gdzie 

wykarczowali drzewa, sadził nowe, do zagród z 

owcami wpuszczał wilki, na poletka napędzał dzikie 

zwierzęta, aby tratowały zbiory. Ludzie zaczęli na-

rzekać, ale San urzeczony pięknem tej krainy, tak ją 

pokochał, że postanowił wytrwać i innych zachęcał, 

by nie uciekali porzucając domy i dobytek. Bies, gdy 

przekonał się, że nie może tych twardych ludzi poko-

nać w pojedynkę, stworzył sobie pomocników - Cza-

dów. Wyczarował ich tyle, ile starych drzew w lesie. 

Były to pokraczne ludziki, ruchliwe, psotne i wesołe- 

- szkodziły ludziom, ile tylko mogły. Na rozkaz Bie-

sa ze złośliwą uciechą rozganiały pasące się na poło-

ninach bydło, tańczyły w zbożu niszcząc wszystko, 

co było zasiane ludzką ręką. Straszyły dzieci w koły-

skach, budziły ludzi spoczywających po ciężkim 

dniu pracy, dosypywały gospodyniom piasku do zu-

py, chowały drwalom siekiery. Złośliwe były i prze-

biegłe, wyliczanie ich "sprawek" mogłoby jeszcze 

trwać. Życie plemienia stało się jeszcze cięższe. San 

poprzysiągł, że pokona złe siły. 

           Pewnego dnia, kiedy w lesie pracował dłużej 

niż najsilniejsi drwale, po ścięciu starego buka usły-

szał krzyk, a potem cichutkie jęki i skargę wydoby-

wającą się spod ciężkiego pnia. Gdy San pochylił 

się, zauważył pokracznego Czada przywalonego 

drzewem, proszącego o darowanie życia. Dobry San 

uwolnił Czada. Wdzięczny za ocalenie duszek wy-

znał, że on i jego bracia nie lubią czynić zła, ale są 

do tego zmuszani przez Biesa. Teraz, kiedy przeko-

nał się o wspaniałomyślności ludzi, postanowił nie 

tylko im nie szkodzić, ale pomagać. Obiecał, że jako 

najstarszy w rodzie namówi do tego swych braci. 

Odtąd te małe stworzenia polubiły ludzi i pomagały  

im, jak tylko umiały. Pilnowały i zabawiały swymi psiku-

sami dzieci, chroniły domy, pokazywały drogę w lesie, 

rozśmieszały nawet najbardziej nieszczęśliwych, rąbały 

drzewo do pieca. Ludzie odwdzięczali im się miseczką 

mleka i dobrym słowem. 

           Sielanka nie trwała długo, bo wnet dowiedział się o 

sprzeniewierzeniu swych pomocników pan tej ziemi-Zły 

Bies. Zwołał wszystkie Czady i zapowiedział, że albo bę-

dą trzymały z nim, albo je unicestwi tak samo jak je stwo-

rzył. Przerażone Czady przybiegły do Sana - chciały żyć, 

a nie chciały szkodzić ludziom. Podczas długiej narady 

najstarszych i najmądrzejszych członków plemienia Cza-

dy podały sposób, jeden jedyny, przy pomocy którego 

można zwyciężyć Złego. Pokonać go może najsilniejszy z 

ludzi i tylko o świcie, kiedy Bies odpina czarodziejskie 

skrzydła i pozbawiony czarodziejskiej mocy kąpie się w 

najpłytszym miejscu najszerszej rzeki tej ziemi. Bez 

skrzydeł nie może czynić czarów, ale i tak jest ponadludz-

ko silny. San przemyślał radę Czadów i wezwał Biesa na 

pojedynek o poranku, kiedy czarodziejskie skrzydła leżały 

na brzegu rzeki. Bies roześmiawszy się złośliwie na wi-

dok człowieka z toporem stającego mu naprzeciw, nie 

próbując  nawet sięgać po nietoperzowe skrzydła, ruszył 

do walki. San i Bies zmagali się od świtu do zmroku. 

Człowiek słabł coraz bardziej, a Bies zdawał się nie czuć 

zmęczenia. Na brzegu walkę śledziło całe plemię              

i wszystkie Czady. 

           Kiedy Bies zrozumiał, że znalazł godnego sobie 

przeciwnika i przerażony myślą, że może przegrać, spró-

bował schwycić i przypiąć magiczne skrzydła. Wtedy to 

stary Czad, odwdzięczając się Sanowi za uratowanie ży-

cia, wrzucił je do rzeki. W tym momencie San walczył już 

ostatkiem sił. Dziwny czar tkwił w diabelskich skrzy-

dłach, rzeka zyskała całą moc Biesa. Woda nagle wzbu-

rzyła się i zmętniała. Wartki, pienisty nurt porwał obu 

przeciwników. 

           Zatonął w rozszalałej rzece Bies, który nie umiał 

pływać, ale i nie uratował się, osłabiony walką, San. Gdy 

następnego dnia wody opadły, na dnie rzeki ludzie znaleź-

li splecione ze sobą w śmiertelnym uścisku dwie postacie. 

Oddając hołd odwadze i waleczności swego wodza, osad-

nicy nazwali jego imieniem wielką rzekę. I w ten sposób 

pozostał - tak jak tego pragnął - dzielny San na ziemi, któ-

rą pokochał. Góry, przez które przepływa ta rzeka, nazwa-

li Bies-Czadami, od imienia ich złego władcy i psotnych 

duszków. 
Foto: Internet 

Podobno Czady można spotkać tu i dzisiaj, ale że  i starych drzew, w których dziuplach mieszkają, jest już mniej, 

to i duszki te spotyka się rzadziej. Czady czuwają nad pięknem tej polskiej krainy. Na wędrowców rzucają słodki 

czar, który sprawia, że nie można zapomnieć jej uroku. Dlatego też w Bieszczady przyjeżdża się tylko raz, potem 

się tylko wraca.  
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Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Foto: Internet 

………………………….- (1346 m n.p.m.) – najwyższy szczyt 

polskich Bieszczadów. Należy do Korony Gór Polski. Na szczy-

cie znajduje się punkt geodezyjny i żelazny krzyż ustawiony w 

1987 roku, upamiętniający – wraz z wmurowaną tablicą – pobyt 

ks. Karola Wojtyły 5 sierpnia 1953. 

1. Czas, w którym Słońce pojawia się na niebie. 

2. Dosypywany do zupy przez złe duszki. 

3. Dzięki nim zły władca miał niezwykłą moc. 

4. Pienisty … porwał obu przeciwników.  

5. Zły władca. 

6. Pomocnik złego władcy. 

Foto: Internet 

Foto: Internet 

BIESZCZADY- zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską 

(640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). W Bieszczadach występują 

rośliny i zwierzęta niespotykane w innych częściach Polski, a zwłaszcza takie, które 

lubią ciepło, np. największy europejski wąż Eskulapa. Dobrze zachowane pierwotne 

lasy bukowe stanowią prawdziwy raj dla zwierząt. Żyją w nich m.in. żubry, jelenie, 

niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, a od 2007 roku również koniki polskie.  

Jezioro Solińskie – zbiornik zaporowy 

(zbiornik retencyjny) położony w pobliżu miej-

scowości Solina. Pozostałości dawnej wsi Soli-

na znajdują się na dnie obecnego zbiornika. 

Został on utworzony w 1968 roku poprzez spię-

trzenie wód Sanu i Solinki przez zaporę, która 

ma 81,8 m wysokości (najwyższa w Polsce)           

i 664 m długości. Zbiornik ma powierzchnię ok. 

22 km² i największą w Polsce pojemność (472 

mln m³). Maksymalna głębokość zbiornika to 

60 m przy zaporze. Poniżej zapory znajduje się 

elektrownia wodna o mocy 200 MW. 

Foto: Internet 
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Halloween.... 

- Jakie święto w najbliższym czasie będzie w Irlandii Północ-

nej? 

- Halloween!!! 

 

- Co to jest Halloween? 

- Wielkanoc?! 

- Święto Zmarłych? 

- Halloween, to święto, gdzie chodzi się po domach i przebiera się w różne 

straszne kostiumy. 

- To święto wszystkich duchów i potworów. My przebieramy się za potwory, 

chodzimy po domach i dostajemy cukierki. A potwory przebierają się za lu-

dzi i robią sobie różne kawały. 

- W Halloween idzie się na ulice żeby odstraszyć duchy. 

- Chodzimy po domach i dostajemy cukierki, najlepsze są lizaki. 

-Podoba się Wam Halloween? 

-Taak! 

- Jest zabawnie! 

- Są cukierki i czasem dostaje się też pieniądze. 

 

- W Polsce jest takie święto? 

- W Polsce jest Święto Zmarłych. 

- W Polsce jest święto Wszystkich Świętych. 

- W Polsce idzie się na cmentarz. 

- W Polsce idzie się na cmentarz, żeby się pomo-

dlić za zmarłych. 

- W Polsce jest Święto Zmarłych. Człowiek jest 

podzielony na dwie części duszę i ciało. Niby 

mówi się, że dusza zostaje a ciało idzie pod zie-

mię, ale tak naprawdę, to wszystko idzie w dół. 

 

-Czym różni się święto Wszystkich Świętych od 

Halloween? 

- Halloween jest lepsze. 

- W Święto Zmarłych idzie się na cmentarz, żeby 

uczcić pamięć innych, a w Halloween zbiera się 

cukierki. 

Halloween, Hallowe'en – zwyczaj związany z 

maskaradą i odnoszący się do święta zmar-

łych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 

października, czyli przed dniem Wszystkich 

Świętych. Halloween wywodzi się z celtyckie-

go obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w 

ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz ob-

chodzono święto zmarłych. Celtowie wierzyli, 

iż w dzień Samhain zacierała się granica mię-

dzy zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś 

duchom, zarówno złym jak i dobrym, łatwiej 

było się przedostać do świata żywych. Duchy 

przodków czczono i zapraszano do domów, 

złe duchy zaś odstraszano. Sądzi się, iż wła-

śnie z potrzeby odstraszania złych duchów 

wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów 

dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. 

(Źródło: Wikipedia) 

Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – rzymskokatolicka 

uroczystość (część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański    

i wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych  

i nieznanych świętych. Święto to w czasach PRL-u nazywano dniem 

Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych(starano się nadać mu charak-

ter świecki). Nazwa ta utrwaliła się w świadomości wielu osób. 

1 listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy, co powoduje, że wiele 

osób podróżuje nawet na wielkie odległości, aby odwiedzić groby swoich 

bliskich. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapa-

lić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. To święto ma charak-

ter religijny, głównie katolicki, ale dobrym zwyczajem obchodzi je także 

wiele osób innych wyznań, albo nie wyznających żadnej religii. Jest to wy-

razem pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. 

Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (2 listopada) 

obchodzony jest dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszka-

mi). Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to 

dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z 

tego świata. 

(Źródło: Wikipedia) Foto: Wikipedia 

Z dziećmi rozmawiała: Katarzyna Pawlikowska - Golonka 

i Magdalena Babska. 
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Newry and Mourne News 

Ethnic Minorities Support Centre    Centrum Pomocy MniejszościomNarodowym 

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 

Centrum jest otwarte od poniedziałku do czwartku 

Town Hall   Bank Parade Newry BT35 6HR 

      Tel: 028 3025 2544  



Polski Magazyn– dla całej rodziny  numer 02/11/2011/07 

www.polskicraigavon.com              14 

Czwarty rok szkolny w PSU Newry 

W sobotę 17-tego września w Polskiej 

Szkole Uzupełniającej w Newry rozpoczął 

się rok szkolny 2011/12. Już od czterech 

lat co sobotę gmach St. Colman‟s Primary 

School gości polskie dzieci, które pod 

opieką wykwalifikowanej kadry nauczy-

cielskiej uczą się języka, historii i kultury 

swojego ojczystego kraju. Szkoła jest or-

ganizacją non-profit założoną przez rodzi-

ców, których celem jest danie dzieciom 

możliwości swobodnego posługiwania się 

przynajmniej dwoma językami (angielski 

plus polski), zachęcanie do obcowania z 

polską literaturą i tradycjami, zapewnienie 

łatwego zaadoptowania się w szkole w 

przypadku ewentualnego powrotu do Pol-

ski, a także integrowanie się jako polska 

organizacja z lokalną społecznością. Szko-

ła daje również dzieciom możliwość na-

wiązania przyjaźni z polskim rówieśnika-

mi oraz uczestniczenia w typowo polskich 

zabawach i imprezach (piknik rodzinny, 

Andrzejki, zabawa choinkowa kiermasz 

wielkanocny itp.). Jak dotąd uczniowie 

mieli trzy godziny zajęć obowiązkowych: 

język polski, historia, elementy geografii 

oraz wychowanie fizyczne (od październi-

ka wprowadzamy cztery godziny). Propo-

nujemy również szeroki wybór zajęć do-

datkowych: kółko teatralne, plastyczne, 

klub pisarski, zajęcia sportowe, taneczne, 

wokalne oraz religię. 

Na dzień dzisiejszy do szkoły zapisało się 

około 80 uczniów w wieku od 3 do 16 lat, 

mamy nadzieję, że dołączy ich jeszcze 

więcej. Co tydzień do ich dyspozycji jest 

dziewięciu nauczycieli, trzech wolontariu-

szy, oraz dziewięciu członków zarządu. 

Mamy nadzieję, że czwarty rok działalno-

ści szkoły będzie również udany, obfitują-

cy w interesujące dla dzieci zajęcia i nie-

zapomniane wydarzenia. Szkoła nie mo-

głaby funkcjonować, gdyby nie zaangażo-

wanie i pomoc wielu osób, dlatego chcieli-

byśmy serdecznie podziękować: dyrekto-

rowi i nauczycielom St. Colman‟s Primary 

School, księdzu, rodzicom, członkom Za-

rządu, nauczycielom oraz uczniom PSU.  

Informacje na temat zapisów do szkoły 

można znaleźć na stronie internetowej: 

http://infoni.info/psu-newry 

 

Magdalena Górna 

The Polish Supplementary 

School in Newry opened its door 

again on 17th of September to al-

most a hundred children from the 

south and north of Ireland. Every 

Saturday is now the sixth day of 

learning for many Polish children.  

The determination with which they 

sacrifice their weekends should 

earn them our respect. Five days a 

week, they struggle with English, 

and face each hour at school with a 

dictionary in their hands: linguists 

affirm a foreign pupil needs 5 000 

words to follow a primary school 

programme and at least 12 000 to 

sit GSCEs or A-levels. The fact 

that they are still learning English 

and at the same time try hard not 

to lose their own tells volume 

about their effort. Literature, his-

tory and geography are taught by 

teachers with full academic quali-

fications who implement the cur-

riculum of Polish Ministry of Edu-

cation. The teachers and pupils are 

grateful to the Principal, Mr Eddie 

Sweeney, and Board of Governors 

of Abbey Primary School for mak-

ing their school available to the 

Polish community and to Fr. Stan 

Hajkowski for his total commit-

ment and continuous support.   
    AK 
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Ethnic Minority Support Centre 

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

tre is a partnership with the Wellbeing Action 

Partnership. It provides a comprehensive 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 advice clinics, including 

a regular housing advice clinic held in partnership 
with Northern Ireland Housing Executive. The 

Centre has been in operation since September 

2007 and to date has dealt with over 3000 individ-

ual queries. 

Examples 
-Information events – child benefit/tax credits, how to get a job, health etc 

-Monthly employment rights clinics 

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 now at 
The Seashell Centre, Newcastle Street, Kilkeel 

1st Friday of each month 
10.00 - 13.00 

And 
Lir House , Dungormley Estate, Newtownhamilton 

3rd Friday of each month 
10.00-13.00 

  

Contact: Artur Kmiecik, at email ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, telephone 028 

30252544 

Ethnic Minorities Support Centre or-

ganised an information night called ‘Overview of 

Means Tested Benefits’ on the 20th of October, 

2011. Over 80 people from Polish, Lithuanian, 

Bulgarian, Slovakian and Latvian communities 

attended the meeting which was prepared and con-

ducted by specialists from Citizens Advice Bureau. 

The program of the evening was simultaneously 

translated into four languages. 

Centrum pomocy mniejszością narodowym w 

Newry zorganizowało w dniu 20 Października 

2011 roku  wieczór informacyjny pod nazwą: 
Overview of Means Tested Benefits‟ Na spo-

tkanie przybyło ponad 80 osób różnych naro-

dowości w tym: Polacy. Litwińczycy, Słowa-

cy i przedstawiciele Bułgarii. Spotkani pro-
wadzili specjaliści z Citizens Advice Bureau. 

Całość tłumaczona była  w czterech językach. 

NEWRY IR MOURNE ETNINIU MAŽUMU PARAMOS CENTRAS 

Centro teikiamos paslaugos: 

- Informacija apie teises, socialines išmokas, švietima, apgyvendinima, transporto priemones ir tt. 

- nukreipimas i reikiamas tarnybas 

- konsultaciniai  

- informaciniai susitikimai 

-galimybes užmegzti kontaktus su žmonemis iš ivairiu šaliu 

- paramos centras (turinties sunkumu paaugliams, narkomanams ir pan.) vietiniame rajone 

Dirbame: 

Pirmadieniais, Treciadieniais 9.00–12.00, 13.00-17.00 val. / 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 14.00-–17.30, 18.30-21.00 val. /pagal išankstini užsirašyma/ 

VISUS KVIECIAME 

CENTRO DE APOIO ÀS MINORIAS ÉTNICAS DE NEWRY E MOURNE 

O Centro oferece: 

- Informações sobre assuntos como direitos, benefícios/subsídios, educação, moradia, veículos, 

etc. 

- Encaminhamento às agências relevantes 

- Clínicas de orientação 

- Reuniões informativas 

- Oportunidade de relacionar-se com pessoas de diferentes países 

- serviços na sua localidade 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 

Segundas-feiras, Quartas-feiras 9.00hs–12.00, 13.00-17.00hs / 

Terças, Quintas-feiras 14.00-–17.30, 18.30-21.00 /mediante marcação/ 

    TODOS SÃO BEM-VINDOS 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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Czy za lat kilka zamienimy znicze na świeczkę w wydrążonej dyni, a wspo-

mnienia o świętych i zmarłych na przebieranki w czarownice i upiory? Hal-

loween, uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny - święta "dotykające" śmierci, ale w kompletnie różny sposób: 

jedno ubierające ją w maskę rodem z horroru "Noc żywych trupów", drugie pełne oddechu, światła. W uroczystość Wszystkich 

Świętych nasze umysły i serca kierujemy w stronę nieba. Święci uczą życia, miłości Boga i bliźnich, W atmosferze świętych ob-

cowania stajemy 2 listopada nad grobami naszych bliskich, polecając wszystkich wiernych zmarłych Bożemu Miłosierdzia. Dwa 

lata temu papież Benedykt XVI zachęcał wierzących, aby przeżywali te święta  "w autentycznym duchu chrześcijańskim". Kiedy 

jesteśmy na cmentarzu, stoimy nad grobem bliskich to uzmysławiamy sobie, że tutaj są tylko doczesne szczątki, natomiast ich 

dusze są w ręku Boga. Najlepszym sposobem uczczenia zmarłych jest modlitwa i ofiarowanie za nich cierpienia. Czytałem kiedyś 

ciekawy artykuł (niestety nie pamiętam autora) o tradycji która zakorzenia się w rodzinach katolickich na zachodzie Europy 

(skoro na zachodzie to może w Irlandii Północnej ma szansę!) W miejsce  halloweenowej zabawy organizują inną. Dzieci uczest-

niczą w All Saints Party. Przebierają się za świętych, anioły, postaci z Biblii. Organizowane są konkursy na związane z Biblią 

tematy, jest też taniec i muzyka, słodycze. Musi to być atrakcyjne, skoro nie płaczą za Halloween party. Ciekawy pomysł zrodził 

się w Paryżu. Od kilku lat organizowane są tu czuwania modlitewne dla młodzieży. Nazywa się je "Holy wins" - czyli "Święty 

zwycięży". Młodzi śpiewają, modlą się, spędzają razem czas. Kilka tysięcy z nich bawi się podczas koncertu przed kościołem Sa-

int Sulpice. Są poza domem i jest ich wielu - a to już sporo dla nastolatka. A gdy dodać do tego naturalną u młodzieży tendencję 

do bycia kontra (np. wobec komercji, ale również głupiej mody), to i modlitwa zamiast nakręcanego przez speców od reklamy 

"święta" staje się atrakcyjna. Czas, aby przemyśleć naszą postawę chrześcijańską. Należy zapytać siebie: kto lub co jest najważ-

niejsze w moim życiu a potem  konsekwentnie być wiernym określonej hierarchii wartości. Nie można być w życiu „jedną nogą 

tutaj a drugą tam”.  

Ks.Krzysztof Olejnik  

Czy lepiej żyje się bez wiary? 
Kilka miesięcy temu przeczytałem ciekawy artykuł księdza Jana Pałygi. Autor wspominał w nim o jednej 

z rozmów, która na długo pozostała w jego pamięci. Rozmówcą był młody człowiek, głęboko wierzący     

i niejako z tego powodu bardzo nieszczęśliwy. „Gdybym nie miał wiary – mówił ów młody człowiek – 

wszystko byłoby prostsze, łatwiej byłoby mi żyć, a tak wszystko czasem staje się nie do zniesienia”. Za-

zwyczaj można spotkać się ze stwierdzeniem, że właśnie wiara w Boga i w drugiego człowieka pomaga 

żyć. W przypadku młodego człowieka, który rozmawiał z księdzem, sprawa przedstawiała się zupełnie 

inaczej. Okazało się, że młody mężczyzna zawarł drugie - niesakramentalne małżeństwo. Miał uczciwą 

żonę, trójkę dzieci, nieźle zarabiał, mógł być szczęśliwy – gdyby nie świadomość, że drugie małżeństwo 

było naznaczone głęboką niewiernością. Zwierzył się księdzu, że gdyby miał słabszą wiarę – można by 

było żyć! Ponadto, czuł się pod pręgierzem prawa Kościoła i jakby wyrzucony z chrześcijaństwa. 

Każda z podobnych rozmów uzmysławia 

jak wiele problemów i osobistych interpreta-

cji, kryje się w umysłach wiernych. Chciał-
bym bardzo wyraźnie podkreślić słowo 

wierny. Różne są postawy i zachowania 

osób, które nie mogą zawrzeć ponownie 

sakramentalnego związku małżeńskiego. Są 
tacy, którzy niecierpliwie poszukują prawdy 

i dróg nawrócenia. Żyją z przekonaniem, że 

niejako na nowo należy podjąć swoją chrze-

ścijańską misję wynikającą z sakramentu 
chrztu świętego -  w różnych dziedzinach 

życia ludzkiego. Inni czują się niezdolni do 

naśladowania Mistrza z Nazaretu - patrzą          

i są ciekawi nowego. Ci oczekują i niekiedy 
żądają od duszpasterzy, aby ich nie opusz-

czali, by pomogli dostrzec i wykorzystać 

wewnętrzne siły do podjęcia na nowo misji 

życiowej. Ostatnią grupę stanowią ci, którzy 
są zawiedzenie i może negatywnie nastawie-

ni do księdza, zwątpili w Kościół i porzucili 

praktykę wiary. Wszyscy oni są nadal wier-

nymi. Bo nic i nikt nie zdoła wymazać zna-
mienia chrztu. Czy powodem tych wszyst-

kich cierpień jest wiara? Czy byłoby im 

łatwiej bez wiary? Myślę, że odpowiedź 

przynosi św. Augustyn, który stwierdza, że 
ludzie krocząc swoją drogą, zaczynają nie-

nawidzić prawdy z powodu owej rzeczy, 

którą jako rzekomą prawdę kochają. Kocha-

ją prawdę gdy ich oświeca, nienawidzą jej 
gdy im wykazuje błąd. 

Nikt nie jest wyrzucony z Kościoła! Nadal 

jest wiernym ten, kto w swoim osobistym 

odczuciu pozostaje niewiernym. Prawdą 
jest, że sytuacja tych wiernych jest bardzo 

trudna, z racji, że nie mogą przyjmować 

Komunii Świętej. Nie jest jednak bezna-

dziejna! Bóg chrześcijan jest Bogiem miło-
siernym! W ostatnim spotkaniu Jezusa z 

Judaszem, kiedy to Judasz gotowy jest zdra-

dzić swojego Mistrza – tenże Mistrz z Naza-

retu uprzedza go mówiąc: Przyjacielu! Bóg 
miłosierny do ostatnich chwil życia szuka 

zagubionego człowieka bo jak czytamy w 

Ewangelii, że nie zdrowi ale chorzy potrze-

bują lekarza. Każdy wierny nawet ten na-
znaczony niewiernością może żyć w przy-

jaźni z Bogiem. Jest to przyjaźń bardzo 

wymagająca i zobowiązująca. Bardzo istot-

ne są słowa błogosławionego Jana Pawła II, 
który napisał, że Kościół z ufnością wierzy, 

że nawet ci, którzy oddalili się od przykaza-

nia Pańskiego i do tej pory żyją w takim 

stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę na-
wrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w 

modlitwie, pokucie i miłości. 

Odpowiadając na postawione pytanie należy 

odpowiedzieć stanowczo, że wiara pomaga 
żyć! Wiara może być początkiem nowego 

życia! Wiara prowadzi do nadziei! W cza-

sach gdy bardzo dotkliwie odczuwamy skut-

ki zwątpienia w Boga i człowieka bardzo 
potrzebujemy wiary! 

Wiara wiąże się z chrztem a  z chrztu wyni-

kają prawa i obowiązki. Trzeba niejako na 

nowo je podjąć. Jak uczy św. Grzegorz z 
Nazjanzu chrzest jest pieczęcią ponieważ 

strzeże nas i jest znakiem panowania Boga, 

nawet pośród ludzkiej niewierności. Warto 

powracać do słów św. Pawła, które wypo-
wiedział do strażnika w Filippi - uwierz w 

Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. 

Opowiadanie mówi dalej, że natychmiast 

przyjął chrzest wraz z całym swym domem. 
Trzeba niejako na nowo uwierzyć! Bóg jest 

z każdym człowiekiem 
Pewnego razu Biskup mówi do dziecka, 

któremu udzielił sakramentu bierzmowania: 
Dam ci dużą czekoladę, jeśli mi powiesz 

gdzie jest Bóg. Dziecko odpowiedziało: A ja 

dam ci dwie duże czekolady, jeśli mi po-

wiesz, gdzie Go nie ma. Do wszystkich, 
którzy z jednej strony przeżywają dramat 

rozdarcia i buntu a z drugiej tęsknoty i głodu 

piszę - Dla Boga nie ma rzeczy niemożli-

wych. Nie jest to pochwała życia niesakra-
mentalnego, ale pochwała Tego, który jest 

Miłością Miłosierną. Wszystkich zaintereso-

wanych duszpasterstwem związków niesa-

kramentalnych zapraszam do kontaktu 
schr.belfast@googlemail.com 

A może All Saints Party and Holy Wins? 

Ks.Krzysztof Olejnik  

http://polskicraigavon.com/grupa/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=10
mailto:schr.belfast@googlemail.com
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Polski  skrót ... myślowy? 
 
01.09.2011 Zmieniły się zasady opłat za przedszkola publiczne, co 

spowodowało znaczący ich wzrost - rodzice protestują. W Biskupcu 

rodzice dzieci podjęli strajk okupacyjny przedszkola (protestują przeciw-

ko podwyżce opłat, które w ich przedszkolu wzrosły z ok. 230 zł do ok. 

500 zł). Protestują też rodzice z innych miast przy wsparciu polityków. 

Sprawą po kilku dniach zajął się także premier.  
 
13.09.2011 Wystąpienie prezydenta Bronisława Komorowskiego 

przed Parlamentem Europejskim. Prezydent odniósł się m. in. do kry-

zysu w strefie euro: "Rozpad Euro mógłby być wstępem do odwrócenia 

procesu integracji z najgorszymi konsekwencjami, włącznie z porzuce-

niem Unii jako projektu politycznego. Niektórzy mówią o powrocie do 

przeszłości, nacjonalistycznych postaw, ponownego wznoszenia granic. 

Nie dopuszczamy w Polsce myśli o takich scenariuszach".  
 
21.09.2011 "Gazeta Wyborcza" publikuje tekst: "Jak PiS polował na 

Wałęsę". Według "Gazety" w 2007 r. Jarosław Kaczyński miał powie-

dzieć do ówczesnego szefa ABW Bogdana Święczkowskiego: "Przez 

młodego wyjdziemy na starego". Była to reakcja na informacje szefa 

ABW o rzekomych powiązaniach Jarosława Wałęsy, syna byłego prezy-

denta ze światem przestępczym. Po podjęciu działań operacyjnych przez 

ABW informacje te okazały się być nieprawdziwe. Po publikacji Jarosław 

Kaczyński zaprzeczył, że takie słowa wówczas padły.  
 
23.09.2011 Przed Kancelarią Premiera podpalił się mężczyzna. 

Powodem próby samobójczej była tragiczna sytuacja życiowa, w jakiej 

się znalazł (brak pracy, długi, kłopoty ze zdrowiem). Mężczyzna stracił 

pracę kilka lat temu po jak twierdzi ujawnieniu afery korupcyjnej w jed-

nym z warszawskich urzędów skarbowych, w którym pracował  
 
01.10.2011 Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty o rok - 

ogłosił premier Donald Tusk. Zgodnie ze znowelizowaną w 2009 

r. ustawą, sześciolatki obowiązkowo miały pójść do szkół w 2012 

 
05.10.2011 Niemiecka prasa pisze o niemieckiej karcie, jaką w czasie wybo-

rów gra Jarosław Kaczyński.  Niemieckie media podjęły komentowany rów-

nież szeroko w Polsce wątek niemiecki w wypowiedziach Jarosława Kaczyń-

skiego. W książce "Polska naszych marzeń" lider PiS napisał o kanclerz Angeli 

Merkel, że jej wybór na szefa niemieckiego rządu "nie był wynikiem czystego 

zbiegu okoliczności". W wywiadzie dla polskiej edycji "Newsweeka" także się 

do tego odniósł: "Ona wie, co ja chcę przez to powiedzieć. Tyle wystarczy" - 

stwierdził. Dopytywany przez dziennikarzy, czy to Stasi ją wspierała odparł 

jedynie "Zostawmy ten temat".  
 
10.10.2011 PKW podała wyniki wyborów. PO zdobyła 39,18 proc.(207 man-

datów); PiS 29,89 proc. (157 mandatów); Ruch Palikota - 10,02 proc. (40 man-

datów); PSL - 8,36 proc. (28 mandatów);, SLD - 8,24 proc. (27 mandatów); 

mniejszość niemiecka - 0,19 proc. (1 mandat). Wyborczego progu nie przekro-

czyły: PJN - 2,19 proc.; Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 1,06 proc.; 

Polska Partia Pracy - Sierpień 80 - 0,55 proc.; Prawica - 0,24 proc.; Nasz Dom 

Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera - 0,07 proc. Frekwencja wyniosła 48,87 

proc.  
 
11.10.2011 Janusz Palikot chce, by z sali posiedzeń Sejmu usunięto krzyż, co 

zapowiedział w stacji TVN 24. Po tej wypowiedzi rozpętała się medialna burza. 

Krzyża w Sejmie broni PO, PiS i PSL. Janusz Palikot zapowiedział, że nie za-

mierz ściągać krzyża siłą, lecz zwróci się w tej sprawie w sposób oficjalny do 

Sejmu. Jeśli ta droga okaże się nieskuteczna, zapowiada wniosek do Trybunału 

Konstytucyjnego, a także do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras-

burgu. Palikot zapowiada walkę o "świeckie państwo".  

 

16.10.2011 Kościelny pochówek spopielonego ciała w urnie tylko pod pewny-

mi warunkami. Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stani-

sław Gądecki zapowiedział, że Kościół dopuści pochówek w ciała w urnie tylko 

w dwóch przypadkach: kiedy śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania    

i kremacja ułatwia transport prochów, a także w przypadku, gdy krewni przyby-

wają na pogrzeb z daleka i rozdzielenie ceremonii (w trumnie, i w urnie) ozna-

cza, że nie mogą wziąć udziału w obu.  

Bonawentura  
wordpress.com 

jaszka.blog 

Kiedyś prasa irlandzka podała, że każdego tygodnia w powietrzu wisi 17 tysięcy Polaków, którzy albo lecą do Polski, albo z niej wylatują. Wysoko 

na niebie jest podwieszone na stałe polskie miasteczko wielkości Choszczna czy Krapkowic.Tego października lataliśmy dosłownie i w przenośni: 

samoloty i ptactwo polityczne. Kaczor  Nieżonaty znów wzbił się w powietrze,  tyle że niezbyt wysoko uleciał. Donald, ten z nie-kreskówki piórka 
mu skutecznie przetrzebił posyłając go z powrotem  na czteroletnią łąkę żmudnych kołowań do następnych lotów. Wygrana Donalda jest jednak 

bezpieczniejsza, ponieważ gwarantuje większą stabilność polskiej gospodarce. Ale na dłuższa metę niewiele się zmieni, głównie dlatego, że nie ma 

strategicznej „koncepcji‟ na Polskę, długoletniego planu takiego jaki posiada Irlandia, która w tym kryzysie postawiła na edukację ścisłą, firmy 

komputerowe i farmaceutyczne oraz rozpoznawalne na całym świecie irlandzkie marki. Polskę niestety  zamieniono w jedną wielką montownie: 
składamy samochody, odkurzacze, telewizory, natomiast nie produkujemy ani jednej rzeczy, która od początku do końca byłaby polską myślą tech-

niczną. A za składanie całości z czegoś - dużo się nie płaci! Uniwersytety skomercjalizowały się i zeszły na psy do tego stopnia, iż nie znajdziesz 

żadnej polskiej uczelni w pierwszej dwusetce rankingów światowych. Nic dziwnego,  że tak jak 10 lat temu tak i teraz,  2 tys PLN do reki jest cią-

gle niedościgniętym marzeniem 80% Polaków. W innych sferach też jakoś zastygło i zmumifikowało się: radio Zet i RFM grają te same utwory 
jakby całą muzykę świata stworzył Krawczyk i Modern Talking. Gdyby był wygrał Kaczyński rozgłośnie te grałyby Trubadurów i No To CO. Dwa 

lata temu gdy kurs funta sięgnął dna czyli 4 PLN, aż dwie trzecie Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii ćwierkało, iż wrócą do gniazd. Polskie 

Radio Londyn zapytało wtedy  słuchaczy, przy jakim poziomie wartości funta zdecydują się na ewentualny odlot do Polski. Przy 4,50 PLN - 19.5 

proc. pakowało walizki (ale w myślach),  przy 4,00 PLN, 20.5 proc. pakowało już naprawdę. Wszystkich głosów oddano: 1238, ale nie wiadomo 

ilu rzeczywiście poszybowało z powrotem patrząc się na pikujący kurs złotówki. Dziś kurs funta sięgnął  5.15 PLN, co kontrolerom lotów spędza 

sen z powieki, bo przewidują ścisk na firmamencie taki, że samoloty będą się skrzydłami o siebie ocierały, aż pióra będą fruwać. Bilet lotniczy z 

Dublina do Wrocławia, lub z Belfastu do Krakowa kosztuje (poza sezonem) tyle co bilet PKP na ekspres z Bydgoszczy do Warszawy. Studiujacy 

w Anglii syn znajomych, co drugi tydzień, już w czwartek wieczorem leci z Londynu do Wrocławia, a następnie wraca w niedzielę wieczorem. 
Podobnie podróżują lekarze i informatycy, cieśle i rzeźnicy na trasie Dublin-Polska-Dublin. Tak lataliśmy w 2004 roku i  tak będziemy sobie latali 

do następnych wyborów. A na pogodnym niebie słychać będzie tylko: kwak-kwak, kwakfak, kwak-kwak.  

              Krzysztof Kamień  

Lata  latamy... 
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Futsal ,Turniej Piłkarski  - POLONIA 

CUP ! 

Polskie Stowarzyszenie Sportowe- SAPNI, 

wraz z drużyną  Pff Polonia Belfast, organi-

zują w Belfaście, pierwszy halowy turniej 

piłkarski drużyn 5-cio osobowych. W tur-

nieju mogą brać udział drużyny wszystkich 

narodowości. Zawody odbędą się 

04.12.2011r ( niedziela) na Valley Leisure 

Centre Newtonabbey, Belfast BT36 5QA w 

godz. od 10:00 do 15:00. Zapisy drużyn, 

przyjmowane będą do 30.11.2011r. pod nr. 

tel. 07792552001,oraz na adres email:   

almagic61@googlemail.com .                  

Bieżące informacje na temat turnieju, bę-

dzie można uzyskać na stronach interneto-

w y c h : p f f p o l o n i a . f u t b o l o w o . p l , 

www.sapni.co.uk. Organizatorzy przewidu-

ją wiele nagród i pucharów dla najlepszych 

drużyn i zawodników turnieju.              

Zapraszamy!!!  

Semaphore Newry, wygrywa Volleyball 

SAPNI CUP ! 

 
W niedzielę 2 października w Belfaście, odbył 
się Turniej Siatkówki SAPNI CUP, w którym 

wzięło udział 5 polskich drużyn, m.in: Daria 

Coleraine, Atrii Portadown, Semaphore VC 

Newry, Thunder Ballymena, oraz PVC Syrena 
Belfast. Był to turniej drużyn mieszanych, skła-

dających się z 4 mężczyzn i 2 kobiet. Turniej 

był rozgrywany systemem, ”każdy z każ-

dym” .Bezkonkurencyjna był drużyna Sema-
phore, która wygrała wszystkie spotkania, tym 

samym zdobywając SAPNI CUP. Były też 

nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodni-

ka Turnieju. Obie nagrody zdobyli zawodnicy z 
Newry. Za najlepsza siatkarkę uznano Katarzy-

nę Ziółkowską, natomiast najlepszym siatka-

rzem został uznany Maciej Wojciechowski,  

otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy, oraz 
torby sportowe. 

Jednym z głównych celów tej imprezy sporto-

wej, była integracja polskiego środowiska siat-

karskiego w Pn.Irlandii. To nam się udało w 
100%. Same zawody przebiegały w milej, 

wręcz przyjacielskiej atmosferze. Można było 

zauważyć jak zawodnicy rożnych drużyn roz-

mawiają ze sobą, wymieniają się numerami 
telefonów. W czasie przebiegu meczów, nie 

było widać nerwowości, złości, ani żadnych 

podtekstów pod adresem sędziów. Wszystkim 

drużynom podobała się impreza, uważając ja za 
bardzo udaną, dopominając się juz o następną.  

My jako organizatorzy tych zawodów cie-

szymy się bardzo, że mogliśmy w ten spo-

sób uatrakcyjnić grę w siatkówkę, poprzez 
zdrową sportową rywalizację z innymi dru-

żynami. Mamy nadzieje, że na następny 

turniej zagości jeszcze więcej drużyn, co 

uatrakcyjni jeszcze bardziej te zawody spor-
towe. Dziękujemy wszystkim tym, którzy 

nas wsparli przy organizacji tych zawodów, 

a w szczególności Konsulowi Generalnemu 

RP w Edynburgu, a także firmom : CAR 
CLINIC, POLITA, oraz  BARHOLM 

&THE FERRY PORT CAFFE !!! 

Końcowa klasyfikacja turnieju: 
1.Semaphore VC Newry  -  8 pkt. 
2.Thunder Ballymena       -  6 pkt 

3.PVC Syrena Belfast       -  4 pkt 

4.ATRII Portadown          -  2 pkt 

5.DARIA Coleraine          -  0 pkt 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

udział i do zobaczenia !!! 

 

Andrzej Lewinski – Prezes SAPNI 

W pierwszym meczu sezonu Zespół Craigav-

vo/Banbridge Eagles pokonał na własnym 

parkiecie drużynę Lisburn 65 – 47. Mecz 
pomimo korzystnego dla nas wyniku był bar-

dzo zacięty. Dopiero w ostatniej kwarcie 

potrafiliśmy pokazać prawdziwy charakter.  

W drugiej kolejce Eagles zmierzyło się na 
wyjeździe z zespołem Zenitu ze Strabane. Po 

kontrowersyjnych decyzjach sędziów, oraz 

błędach własnych nasza drużyna uległa 45 – 

68. Często się to zdarza niestety- ale sędzio-
wie wykazują jednostronność w sędziowaniu. 

Tak też było teraz. Jednakże musimy o tym 

zapomnieć i grać dalej. W następnej kolejce 

czeka nas również ciężki mecz z drużyną z 
Dungannon. Mecz zaplanowany jest na 28 

października w Banbridge Leisure Centre o 

godz. 19.30. Oczywiście serdecznie wszyst-

kich zapraszamy. Obecnie odbywają się zaję-
cia z koszykówki dla młodzieży. Młodzi lu-

dzie spędzają swój wolny czas  w różny spo-

sób, być może zajęcia z koszykówki mogą 

być tym czego do tej pory szukali. Jeżeli ktoś 
chciałby w takiego rodzaju zajęciach uczest-

niczyć i poznać innych młodych ludzi ser-

decznie zapraszamy. Więcej informacji moż-

na uzyskać pod numerem telefonu 0787491-
7520 oraz na naszej stronie internetowej                          

 www.craigavoneaglesclub.co.uk . 

Dziękujemy również za wsparcie naszemu 

nowemu sponsorowi na rok 2011/2012  SIE-

CI SKLEPÓW „SAM SMAK” , który 

wspiera nas w każdy możliwy sposób. 

Jeszcze raz zapraszamy na nasze mecze, które 
rozgrywamy w Banbridge Leisure Centre w 

piątki o 19.30. Do zobaczenia. 

       Tomasz Juchno 

mailto:almagic61@googlemail.com
http://www.craigavoneaglesclub.co.uk
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PSYCHOTEST - Zdrowe odżywianie 

czy znasz zasady? 

Psychotest zaczerpnięto z portalu: dejzy.pl 

Prawidłowa dieta, to nie tylko podstawa zdrowego życia, 

ale i dobrego samopoczucia. A czy ty dbasz o to, aby zdro-

wo się odżywiać? Zdrowe odżywianie nie jest takie trudne. 

Trzeba przestrzegać tylko kilku zasad, które ten test pre-

zentuje. Sprawdź czy potrafisz się zdrowo odżywiać i prze-

strzegasz zasady zdrowego odżywiania. 

1. O której jesz ostatni posiłek? 

a) przed godziną 17...5 

b) między 17 a 19...3 

c) po godzinie 19...1 

2. Jak często jesz świeże owoce i warzywa? 

a) codziennie...5 

b) co najmniej raz w tygodniu...3 

c) bardzo rzadko...5 

3. Czy twoje posiłki są urozmaicone? 

a) tak...5 

b) średnio...3 

c) nie...1 

4. Czy lubisz jadać tłusto? 

a) nie...5 

b) w miarę...3 

c) tak...1 

5. Czy nadużywasz alko-

holu? 

a) nie...5 

b) rzadko...3 

c) często...1 

6. Czy pijesz czerwone 

wino? 

a) codziennie jedną, dwie 

lampki...5 

b) od czasu do czasu...3 

c) nie...1 

7. Czy masz nadwagę? 

a) nie...5 

b) niewielką...3 

c) znaczną...1 

8. Czy przyjmujesz parafarmaceutyki np. witaminy w ta-

bletkach? 

a) nie...5 

b) rzadko...3 

c) często...1 

9. Czy po jedzeniu masz uczucie pełnej sytości? 

a) nie...5 

b) po prostu nie jestem głodny...3 

c) czasami czuje się jak napchany po brzegi worek...1 

10. Gdy między posiłkami chwyci cię głód, to... 

a) zjem jakiś owoc lub napije się soku...5 

b) zjem kanapkę...3 

c) zjem jakiś baton, kawałek czekolady lub jakąś inną słod-

kość...1 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Nie dbasz o zdrowe odżywianie. Mało tego! Ty odżywiasz się bardzo 

niezdrowo. Pod względem kalorycznym i zdrowotnym nie zwracasz 

uwagi na to co jesz. Najważniejsze jest, aby wszystko ci smakowało       

i pozwoliło poczuć nasycenie. Przez myśl ci nie przejdzie, że dany pro-

dukt może zawierać szkodliwe substancje chemiczne. Uważasz, że sko-

ro jest smaczny, to nie ma o czym mówić. Czasami nie masz umiaru       

i konsumujesz, jakbyś nie jadł co najmniej przez tydzień. Takie podej-

ście do własnego wyżywienia często powoduje, że jesteś ociężały i nic 

ci się nie chce. Zdrowe odżywianie jest podstawą nie tylko dobrego 

zdrowia, ale także dobrej intelektualnej sprawności. Tymczasem ty 

łamiesz wszystkie zasady zdrowego odżywiania się. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Zdrowe odżywianie traktujesz jak 

coś niezbędnego, ale mało realne-

go. Chociaż posiadasz świado-

mość, że człowiek powinien odży-

wiać się zdrowo, to zazwyczaj nie 

potrafisz zapanować nad własną 

dietą. Co prawda czasami nacho-

dzi cię chęć stosowania jakiejś 

diety i bywa, że nawet zaczynasz 

ją stosować, ale dość szybko się 

załamujesz i natychmiast zaczy-

nasz nadrabiać zaległości w fatal-

nym odżywianiu. Trzeba jednak 

przyznać, że jesteś bardzo podatny 

na obrzydzanie niezdrowych pro-

duktów. Gdy na przykład usły-

szysz w telewizji, że jakaś żywość 

zawiera mnóstwo szkodliwych 

związków chemicznych, to już nie 

weźmiesz tego do ust. Tak czy 

inaczej - musisz postarać się, aby 

zdrowe odżywianie było dla ciebie codziennością. A tak w ogóle to 

postaraj się poznać zasady zdrowego odżywiania. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Zdrowe odżywianie jest dla ciebie codziennością. Starasz się odżywiać 

bardzo zdrowo i z reguły ci się to udaje. Czasami skusisz się na jakiś 

niezdrowy smakołyk, ale można to potraktować jako wypadek przy 

pracy. Dzięki temu, że jadasz z rozsądkiem i myślisz zanim coś włożysz 

do ust, czujesz się zdrowo i jesteś pełen werwy. Istnieje jednak pewna 

pułapka zdrowego odżywiania. Nie możesz dopuścić do tego, aby kon-

sumowanie wyłącznie zdrowej żywności stało się twoją obsesją. Gdy 

tak się stanie, to zamiast pozytywnego oddziaływania na organizm mo-

żesz popaść w anemię i niedożywienie. Pamiętaj więc, że zdrowe odży-

wianie musi być racjonalne. Jeśli stanie się ono dla ciebie obsesją, wów-

czas nie będzie to zdrowe odżywianie, a choroba psychiczna. Wystar-

czy, że będziesz przestrzegał zasady zdrowego odżywiania i nic poza 

tym. 

CO TO JEST ZDROWE ODŻYWIANIE?  
Zdrowe odżywianie jest nowoczesnym trendem żywienia się podporządkowa-

nym liczeniu kalorii, unikaniu produktów z konserwantami, jedzeniu potraw z 

optymalnie wyliczonymi składnikami. Zasady zdrowego odżywiania polegają 

miedzy innymi na unikaniu soli, zredukowaniu potraw z mięsa, tłuszczów oraz 

przetworzonych cukrów. Zaleca się natomiast spożywanie ryb, drobiu, warzyw     

i owoców oraz picie dużej ilości wody. 
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Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontakto-

wymi prosimy  o przesłanie  do dnia 20.11.2011    

na adres     redakcja@polskicraigavon.com 

Nagrodą jest bon o wartości £15 na zakup produk-

tów  w sieci sklepów SamSmak  ufundowany przez 

właścicieli.  

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego mie-

siąca to: Dziejopis dla wieków okiem. 

Nagrodę otrzymuje Pan Adam Grychtoł. 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Baran Bardzo pozytywne efekty przyniosą działania, 

które podjąłeś w poprzednich miesiącach roku. 

Być może nawet zwątpiłeś w słuszność swoich 

działań, ale to co sobie zaplanowałeś właśnie się 

ziści. Nie popadaj w euforię, bo jeden nieprzemy-

ślany krok może spowodować, że misternie budo-

wana konstrukcja zawali się jak domek z kart. 

Byk Podejmiesz się bardzo ambitnych zadań. Z począt-

ku wszystko będzie szło jak po grudzie i z tego 

powodu będziesz się zniechęcał. Zupełnie niepo-

trzebnie, bo realizacja Twoich planów będzie się 

rozwijała powoli, ale systematycznie i z każdym 

kolejnym tygodniem będzie nabierała przyspiesze-

nia. Ty jednak nie spiesz się za bardzo. Pozwól 

wszystkim sprawom iść swoim torem, a wszystko 

będzie doskonale się układało. 

Bliźnięta 
Listopad to miesiąc podczas którego będziesz się 

trochę nudził. Jednak te nieciekawe chwile będą 

przeplatane wieloma pomyłkami tak z Twojej 

strony, jak ze strony innych. Efekt będzie czasami 

zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że 

wcześniej czy później każda pomyłka wyjaśnia się 

i wszystko skończy się dobrze. 

Koziorożec Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej!!! Twoja 

szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, 

abyś w każdej sytuacji wychodził na swoje. W 

związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opie-

kowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie 

do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to z pełnym 

zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz 

potrzebował rewanżu tego człowieka. 

Horoskop miesięczny na Listopad 

Lew Osiągniesz jakiś drobny sukces dzięki pomocy 

kogoś, kto nie za bardzo chce się chwalić, że Ci 

pomógł. Choć ten sukces z punktu widzenia ogółu 

naprawdę nie będzie taki duży, to dla Ciebie stanie 

ogromny. W związku z tym cały listopad będziesz 

chodził jak w niebo wzięty. Nawet nie dostrzeżesz, 

że ludzie trochę dziwnie się na Ciebie patrzą. 

Panna 
Mimo, że to Ty będziesz miał rację, to czeka Cię 

fala nieporozumień i kłótni. Za wszelką cenę za-

chowaj spokój i nie wdawaj się w awantury. Lepiej 

jest odczekać i dopiero na spokojnie przekonywać 

innych do swoich racji. W końcu wszyscy, co Cię 

krytykowali zaczną rozumieć, że prawda jest po 

Twojej stronie. Nie zapominaj o sobie. Daj sobie 

odrobinę swobody, pozwól sobie na trochę szaleń-

stwa. Pozwoli Ci to odreagować wszystko to co 

było przykre. 

Rak Przez listopad przejdziesz jak burza. Mimo, że w 

Twoim bliskim otoczeniu jest osoba (lub osoby), 

która bardzo chciałaby Ci zaszkodzić, to jednak 

nie uda się jej pokrzyżować Twoich zamierzeń. 

Zwróć uwagę na ludzi, którzy się do Ciebie uśmie-

chają, ale w ich oczach widać zazdrość. Uważaj na 

nich. Nie patrz jednak na wszystkich jak na poten-

cjalnych wrogów. Są bowiem ludzie bardzo Ci 

przyjaźni. Zbytnia nieufność może ich zrazić do 

Ciebie. 

Ryby Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem, 

bo ktoś będzie chciał Ci odebrać to, na czym bar-

dzo Ci zależy. Nie stój z boku, nie czekaj na roz-

wój wypadków, bo stracisz na tym bardzo wiele. 

Weź sprawy w swoje ręce i z człowieka broniące-

go się zamień się w agresora. Tylko w ten sposób 

obronisz się przed zakusami osoby, która chce 

Twoim kosztem zyskać szczęście. 

Skorpion Wszystko dobre, co się dobrze kończy. To co 

miało się stać złego już się stało. Dlatego też listo-

pad będzie dla Ciebie miesiącem permanentnej 

szczęśliwości. Problemy, kłopoty, rozterki i zły 

nastrój odejdzie w zapomnienie, a to dzięki temu, 

że obok Ciebie będą tylko tacy ludzie, którzy Ci 

dobrze życzą, a co najmniej tacy ludzie, którzy Cię 

szanują i czują do Ciebie sympatię. Baw się do-

brze, bo to jest Twój czas! 

Strzelec Chociaż listopad zacznie się tak jakby nijako, to 

każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie coraz bar-

dziej intensywny. Z jednaj strony praca lub nauka, 

z drugiej zabawa. Nie przesadzaj, ani z jednym, 

ani z drugim, bo to przynajmniej na razie nie ma 

sensu. Najlepiej by było, abyś czasami oddawał się 

błogiemu lenistwu i to najlepiej w samotności. Z 

lenistwem jednak też nie przesadzaj! 

Waga Wygląda na to, ze zapomnisz o tym, że oprócz 

przyjemności masz też obowiązki. To spowoduje, 

że na krótki czas wpadniesz w niewielkie kłopoty, 

będziesz oceniany i krytykowany. Na szczęście 

dość szybko zreflektujesz się i zaczniesz napra-

wiać swoje błędy. Będzie to docenione przez tych 

wszystkich, którym na Tobie zależy i którzy w 

Ciebie wierzą. Wbrew pozorom jest kilkoro takich 

ludzi. 

Wodnik Pamiętaj, że nie samym chlebem człowiek żyje. 

Jeśli jesteś przemęczony przestań wykonywać 

powierzone Ci zadania za wszelką cenę. Od czasu 

do czasu trzeba odpocząć. To co dokonałeś w 

poprzednich miesiącach jest już na tyle ważne, że 

sprawy będą się toczyć w sposób pozytywny same 

z siebie. Osoba, która jest Ci bardzo bliska zaczy-

na się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby ten trend 

odwrócić. 
Horoskop zaczerpnięto z portalu: dejzy.pl 

Parę zdań o narodzinach horoskopu. Nie zbadano w jakim momencie powstały pierw-

sze horoskopy i kto wymyślił aby je spisać. Bywają dowody odnoszące się do wróżów 

i odmiennych osób przewidujących przyszłość pokoleń, lecz horoskopy, które spisy-

wano na kanwie działania konstelacji gwiezdnych do chwili obecnej są wiedza tajem-

ną. Ocenia się, że pierwszym horoskopem jest ten wykonany sprzed bez mała 2700 

lat. Zaistniał on w Asyrii. Nie mniej jednak wiadomo, że już pięć tysię-

cy lat wstecz Horoskop były postawione na półwyspie Arabskim.   januszr8804 

ZEBRA Składniki: 

5 jaj 

470 g mąki pszennej 

250 g cukru 

1 szklanka oleju 

1 szklanka oranżady 

3 łyżeczki proszku do 

pieczenia 

1 cukier waniliowy 

3 łyżki kakao 

2 łyżki mąki 

Przygotowanie: 
1. Jajka z cukrem i cukrem waniliowym ubić mikserem na puszy-

stą masę. 

2. Dolewać oranżadę i olej- ciągle miksując. 

3. Wciąż miksując- dosypywać mąkę z proszkiem do pieczenia. 

4. Masę podzielić na dwie części. 

5. Jedną część wymieszać z kakao. 

6. Drugą część wymieszać z 2 łyżkami mąki. 

7. Na środek tortownicy wylewać po dwie łyżki jasnego i ciemne-

go ciasta. 

8. Zebrę piec około 50 minut w temperaturze ok. 180 stopni. 

http://pressle-amelki.cba.pl/author/januszr8804/
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Masz problem potrzebujesz po-

rady? Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz partnera z któ-

rym chcesz przejść przez życie ? Szukasz sublokatora?  A 

może Twoja dziewczyna ma właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Piszcie,  składajcie życze-

nia „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. 

OGŁOSZENIA DROBNE. 

Sprzedam : mate dla dziecka do zabawy, cena 5 funtów, huśtawkę     

dla dziecka,5 prędkosci bujania,5 melodyjek,stan dobry,cena 10 funtów 

sprzedam chodzik, stan bardzo dobry cena 15 funtów           

Kontakt: Renata Dudkiewicz,   Tele-

fon: 07592334849,                                          

E-mail:  kukaread@op.pl 

Sprzedam huśtawkę dla małego 

dziecka (używana tylko 1 miesiąc) którą 

można użyć na zewnętrz  i wewnątrz. 

Cena £ 15 Kontakt: Magda Telefon: 

07592334662                                         

E-mail:  sara7703@interia.pl 

Springwell Centre oferuje pomoc, doradztwo członkom polskiej spo-

łeczności. Organizujemy także spotkania dla mam z małymi dziećmi, 

lekcje angielskiego dla najmłodszych i troszkę starszych. Kontakt Ga-

briela 02838 347 222. E-mail:  gabstrzel@poczta.onet.pl 

Masz w rodzinie problem alkoholo-

wy? Nie umiesz sobie poradzić? Bli-

ska Ci osoba jest alkoholikiem   i nie 

wiesz jak jej pomóc? W Belfaście ru-

szyły 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) Przy-

pominamy także iż grupa AA działa w Ballymena w 

każdą sobotę od godziny 17:30 do 19:15,adres:21A Fou-

tain Place, przy parkingu Tower Centre. (07746251245 -

Artur lub 07521305967-Wojtek) Są to spotkania za-

mknięte dla osób bezpośrednio dotkniętych alkoholi-

zmem.   

Róbta co chceta…..  
Uległy zmianie godziny urzędowania Urzędów Skarbowych 

( Northern Ireland - HM Revenue & Customs) 

  

Antrim            9.00 do 16.30 wtorek i  piątek. W pozostałe  

                         dni urząd nieczynny.  

 

Ballymena      10.00 do 16.00 poniedziałek, środa, czwartek. 

                   W pozostałe dni urząd nieczynny.  

 

Banbridge       10.00 do 16.00 poniedziałek i wtorek. 

                          W pozostałe dni urząd  nieczynny. 

  

Belfast             08.30 do 17.00 codziennie za wyjątkiem 

                         środy. W środę od 09.30 do 17.00 

            

Coleraine       10.00 do 16.00 poniedziałek i czwartek. 

                        W pozostałe dni urząd  nieczynny. 

  

Craigavon       10.00 do 16.00 wtorek, czwartek, piątek. 

                         W pozostałe dni urząd nieczynny. 

  

Enniskillen     10.00 do 16.00 codziennie za wyjątkiem 

                         piątku. W piątek urząd nieczynny.  

  

Lisburn           10.00 do 16.00 poniedziałek, wtorek,  

                         Środa. W pozostałe dni urząd  nieczynny. 

  

Londonderry  10.00 do 16.00 wtorek, środa, piątek.   

                         W pozostałe dni urząd  nieczynny. 

  

Newry             10.00 do 16.00  środa, czwartek, piątek .  

                         W  pozostałe dni urząd  nieczynny. 

Jeśli zmagasz się z  problemami     
  i trudnościami z jakimi spotykamy 
się na co dzień na emigracji, takimi 
jak: depresje, konflikty, trudności 
wychowawcze, stres, uzależnienia 
itp. lub wszystkimi innymi  związa-
nymi z życiem psychicznym i emo-
cjonalnym być może chcesz o tym z 
kimś porozmawiać.  Pan Andrzej 
Mańka jest  praktykującym od lat w 
Północnej Irlandii dyplomowanym 
psychologiem z długoletnim do-
świadczeniem. W ramach współpra-
cy z Polish Craigavon Community 
Network  Pan Andrzej odpowie na 
każdy email. 
         amanka@op.pl                               
andrzej@polishassociation.org 
 
                Tel. 07592059815 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:kukaread@op.pl
mailto:sara7703@interia.pl
mailto:gabstrzel@poczta.onet.pl
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hmrc.gov.uk%2Fenq%2Fnireland.htm&rct=j&q=Ireland%20revenue&ei=upz_TYacEdK7hAfb47ScCw&usg=AFQjCNHHdQcE0j7829vFR1Dyo_G5Ned-ZQ&sig2=qohC_PwqVy_0Be0qwrcpyw&cad=rja
mailto:amanka@op.pl
mailto:andrzej@polishassociation.org
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11 listopada każdego roku obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. W 

tym roku będzie to miało miejsce już 93 raz od tamtego wydarzenia. 93 lata, od mo-

mentu, gdy w 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej Polska powróciła na mapy 

I odzyskała wolność. Utraciła ją 123 lata wcześniej w wyniku III rozbioru Polski.  

Do ostatecznego zlikwidowania naszego kraju i podzielenia go przez panujące wów-

czas mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię doszło dokładnie 24 października 1795 roku. 

Dokonali tego monarchowie trzech wyżej wymienionych państw na mocy traktatu. Bezpośrednią przyczyną tej klęski było niepowo-

dzenie Powstania Kościuszkowskiego. Panujący wówczas ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski musiał wyjechać z War-

szawy i ostatecznie abdykował 25 listopada tego samego roku. W wyniku tego rozbioru Polska przestała istnieć. Tereny naszego 

kraju zostały podzielone następująco: Rosja otrzymała największy obszar ok. 120 tys. km kw.- ziemie na wschód od Niemna i Bugu.  

Austria, która przewodniczyła III rozbiorowi, zajęła Lubelszczyznę, resztę Małopolski z Krakowem, cześć Podlasia i Mazowsza. 

Prusy otrzymały drugą cześć Mazowsza z Warszawą, Podlasia i Litwy. Droga do odzyskania niepodległości była długa, ale kiedy 7 

października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła oficjalnie niepodległość Polski, nadzieja odżyła na nowo. 

Wreszcie 11 listopada, Rada przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnym Dowódcą Wojsk Pol-

skich. Jako Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, ustalono dopiero 20 lat po zakończeniu wojny. Dokładnie 23 kwietnia 

1937 roku. Wcześniej obchody miały miejsce tylko dwa razy. Jak łatwo się domyślać wszelkie uroczystości związane ze Świętem 

Niepodległości zostały zakazane w czasie II wojny światowej. Ostatecznie w 1989 święto powróciło za sprawą ustawy Sejmu PRL. 

Od tego czasu każdego roku odbywają się uroczystości państwowe, tym bardziej, że dzień ten jest świętem państwowym, dniem 

wolnym od pracy. Uroczystości najhuczniej obchodzone są oczywiście w Warszawie. Generalnie w całym kraju jednak w tym dniu 

mają miejsce różne akademie, apele i inne formy zaakcentowania tego wydarzenia. W szkołach w dniu 11 listopada nauczyciele 

przygotowują uczniów do przedstawień, tworzą specjalne scenariusze lekcji itp. Każdy na swój sposób świętuje ten dzień. Chociaż-

by tak, że zwyczajnie pomyśli jakie znaczenie miał i ma dla nas ten dzień sprzed prawie jednego wieku… 

 

            Agnieszka Sztajner-Iwińska 

polonia.org.ua  

NIC U NAS BEZ NAS 

Springhill 

20 Springhill Road, Moneymore, Magherafelt, County Londonderry BT45 7NQ 

Przyjdź na wieczorne party w Springhill House. Dramatyczne zajście podczas imprezy spowoduje wizytę detektywa którego zadaniem będzie odnalezienie mor-

dercy. Strzeż się żeby nie być podejrzanym. Cena obejmuje lekką kolację. Rezerwacja wymagana. Atrakcja tylko dla osób dorosłych. Sobota 19 listopada 2011 

roku od godziny 20.00 do 22.00. Cena £15 od osoby. Dowiedz się więcej   028 8674 8210. 

Springhill 

20 Springhill Road, Moneymore, Magherafelt, County Londonderry BT45 7NQ 

Pomóż nam zebrać  nasiona z roślin i drzew, które znajdziesz w naszym pięknym parku, zabierz je do domu  i obserwuj jak się rozwijają. Sobota 26 listopada od 

13.00 do 16.00 Rezerwacja nie wymagana. Opłaty za wstęp: Dorośli £3, dziecko £1,5 , rodzina £7,5 Dowiedz się więcej   028 8674 8210. 

Florence Court, Enniskillen, County Fermanagh BT92 1DB, 028 6634 8249.                                      

Spotkaj się ze Świętym Mikołajem i Panią Mikołajową - podziwiaj niesamowite widowisko Bożonarodzeniowe. Atrakcja dostępna codziennie od 10 do 18 grud-

nia 2011 roku w godzinach od 14.00 do 19.00 Opłata za wstęp: dorośli £5, dzieci £10.Rezerwacja wymagana 

Uroczystości zapalenia światełek choinkowych: 

Lurgan - Rynek główny 19 listopada 2011 roku o godzinie 15.00 

Portadown - Rynek główny 18 listopada 2011 roku o godzinie 17.00 

Lisburn - City Centre 18 listopada 2011 roku o godzinie 18.00 

Belfast - City Hall 19 listopada 2011 roku o godzinie 18.00 

Dungannon - Market Square , 26 listopada 2011 roku o godzinie  18.00 

Newry - Rynek główny 17 listopada 2011 roku o godzinie 17:45 

Armagh- Milsom Street, 17 listopada 2011 roku o godzinie 18,30 

Bangor- Castle Park,19 listopada 2011 roku o godzinie 17:30 

Ballymena- Arts Centre 1 listopada 2011 roku o godzinie 18:45 

Newtownabbey - Square in Ballyclare, 27 listopada 2011 roku o godzinie 17.30 
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Dowiedzieć się prawdy - cd. 

Z zadumy wyrwało ją pukanie do drzwi. Otworzyła. "Artur"- wyszeptała. 

"Pamiętasz mnie? Kaśka mi wszystko opowiedziała, podała mi adres. 

Pamiętasz mnie?- ponowił pytanie. "Tak teraz już pamiętam" odpowie-
działa a łzy spływały jej po policzkach. To była długa noc, kto wie czy nie 

najdłuższa w jej życiu. Leżeli wtuleni w siebie rozmawiając o tym co 

było, co jest nie poruszając tego co będzie. Wiedziała jednak, że coś być 

musi, że musi podjąć jakieś decyzje, ale jeszcze niczego nie deklarowała 
nie teraz. Teraz musi wyjaśnić sprawę Johna czy to ten sam John, którego 

znała przed wypadkiem? Wydarzenia dnia wczorajszego  i nocy widziała 

jak przez mgłę. "Telefon. Zapomniałam włączyć telefon" - 

pomyślała. Artur siedział w kąciku zajadając śniadanko - 
uśmiechnęła się do niego. Nie potrafiłaby teraz nic zjeść. 

Pukanie do drzwi. "John ? Co Ty tu robisz?" "Martwiłem się, 

nie chciałaś ze mną rozmawiać, nie odbierałaś telefonów, co 

się stało?" Odwrócił się i dopiero teraz zauważył siedzącego 
w kąciku Artura. " A więc o to chodzi. Odnalazłaś go i tak po 

prostu mu wszystko wybaczyłaś" "Nie było czego wybaczać. 

A Ty wiedziałeś o nim i nic mi nie powiedziałeś, wiedziałeś 

wszystko o moim życiu a udawałeś, że poznaliśmy się dopie-
ro po wypadku?" "Proszę porozmawiajmy sami|"" Artur nie 

mówi po angielsku, więc jego obecność niczemu nie prze-

szkadza"- wiedziała, że kłamie, chociaż bardziej to czuła niż 

wiedziała na pewno. Artur zna angielski, ale to nieważne, nie 
miała nic do ukrycia a poza tym jego obecność napawała ją 

dziwnym niewytłumaczalnym spokojem i dodawała jej odwagi. 

"Przejdźmy do rzeczy dlaczego ukrywałeś moją przeszłość a może naszą 

przeszłość sprzed wypadku? - jak mogłeś!" "To nie tak" "A jak?" 
"Poznaliśmy się jakieś 5 lat temu" "Boże! 5 lat temu?""Wysłuchaj mnie 

proszę i nie przerywaj" "Poznaliśmy się jakieś 5 lat temu, Ty dalej nie 

mogłaś zapomnieć o Arturze, nie mogłaś a raczej nie chciałaś ułożyć so-

bie życia na nowo. Nikogo nie szukałaś. Ja miałam żonę, również lekarza, 
która zajęta była robieniem kariery. Nie miała czasu dla mnie a ja potrze-

bowałem kogoś bliskiego i Ty też. Tak to się zaczęło.  To nie było nic 

zobowiązującego. Po prawie 4 latach naszego romansu Margaret powie-
działa mi, że wie o moim romansie. Obwiniała siebie za to co się stało 

może bardziej nawet niż ja. Znaliśmy się od szkoły średniej potem wspól-

ne studia, małżeństwo, ale w którymś momencie Margaret zagubiła się. 

Przestała zauważać co jest naprawdę ważne zajęła się karierą a nie naszą 
małą rodziną. Przepraszała obarczając się winą, chciała wszystko napra-

wić, zmienić się.  Kochałem ją. Bardzo ją kochałem, tyle razem 

przeżyliśmy, tak wiele dla mnie znaczyła. Zadzwoniłem do Ciebie, 

żebyś przyjechała do mnie. Przyjechałaś. Wszystko Ci wyjaśni-

łem, przeprosiłem, pożegnałem się. Sprawiałaś wrażenie obojętnej, 

nie byłaś zła czy zawiedziona, dlatego sam nie rozumiem jak do-

szło do tego wypadku.  

 Więc nie kochałaś mnie?" "Nie John - przykro 

mi. Nie kochałam i nie kocham. Wiele Ci za-

wdzięczam, bardzo mi pomogłeś, ale nie mylmy 
przyjaźni z miłością. Nie mogę wyjść za Ciebie 

John i Ty też tego nie chcesz" "To co zrobimy?" " 

Nic, odwołamy ślub i tyle i każde z nas musi się 

zastanowić co chce dalej zrobić ze swoim ży-
ciem" Była nad wyraz spokojna, nie czuła nic a 

na pewno nie czuła bólu , nie cierpiała. Spojrzała 

na Artura a on uśmiechnął się do niej jak zwykle 

tak opiekuńczo i czarująco. Wiedziała, że nie ma się czego bać. 
Razem odwieźli Johna na lotnisko. Patrząc jak odchodzi myślała 

jedynie o tym jakie życie jest okrutne   i ile  na świecie jest niespeł-

nionej, zawiedzionej miłości. Ona  i Artur, John  i Margaret. Ale 

jej miłość mogła znaleźć swoje spełnienie. Wiedziała jednak, że 
musi jeszcze wrócić do N.I, że musi pozamykać wszystkie niedo-

mknięte drzwi. Z zadumy wyrwał ją Artur. "Mam dla Ciebie nie-

spodziankę, chodź jedziemy." Wsiedli to taksówki i po dłuższej 

chwili zatrzymali się przed przepięknym domkiem jednorodzin-
nym. Rozpłakała się. " To mój dom, to tutaj się urodziłam, wycho-

wałam, dorastałam, to tutaj pierwszy raz byliśmy ze sobą" "Aniu ja 

wiem, że to może za wcześnie ale muszę to wiedzieć. Jeżeli jest 

jakaś szansa żebyśmy byli razem.. Ja ... pomyślałem , ten dom jest 
na sprzedaż, wiesz. Moglibyśmy wziąć kredyt, ja dobrze zarabiam 

a Ty na pewno znajdziesz dobrą pracę. Ania..." " Jest jakaś szan-

sa"- odpowiedziała. "   I nie musimy brać kredytu, ja mam pienią-

dze - nie wydałam ich , i  mogę kupić ten dom. " Myślisz, że może-
my być jeszcze szczęśliwi, że możemy być tutaj szczęśliwi? " Ja 

nie myślę, ja to wiem" Pocałowała go i wiedziała już czego chce. 

Znalazła swoje miejsce, nie tak łatwo jest oszukać przeznaczenie. 

     AT 

Gdybym wiedział, że jesteś zdenerwowana , roztrzęsiona nigdy nie 

pozwoliłbym Ci odjechać. Teraz to już nie ma znaczenia. Nikt cza-

su nie cofnie. Miałem ogromne wyrzuty sumienia a Margaret chyba 
jeszcze większe. Winiła się za to, że wiedząc o naszym romansie 

praktycznie od początku nie zrobiła nic by go skończyć, bo nie 

miała na to czasu. Po kilku miesiącach rozwiedliśmy się bo chociaż 

nie potrafiliśmy żyć bez siebie to  nie potrafiliśmy już żyć ze sobą 
obarczając się winą nawzajem" " To nie tak" " Co nie tak" " Mój 

wypadek, to nie było tak. Teraz pamiętam. Nie byłam zdenerwowa-

na. Nie kochałam Cię. Byłeś tylko przyjacielem od sexu, nie mia-

łam Ci niczego za złe. Było ciemno, padał deszcz, 
zadzwoniła mi komórka, chciałam odebrać, ale 

telefon wypadł mi z ręki , schyliłam się a potem 

tylko pamiętam dźwięk tłuczonego  szkła..." 

Pomyślała, że przed ślu-

bem warto by poznać swo-

ją przeszłość. Pamiętała 

tylko to co nastąpiło po 

wypadku. To, co zdarzyło 

się przed wogóle nie istnia-

ło. Kiedy obudziła się tam-

tego dnia nie wiedziała 

nic, ani gdzie jest ani kim 

jest.  I tylko on był przy 

niej -przystojny doktor 

John O'Hara.  

Miło jest patrzeć na  uśmiechnięte buzie naszych milusińskich. Bardzo dziękuje-

my Konsulowi za wsparcie i oczywiście „polecamy się na przyszłość....” 

Szczęśliwy dzień Polskiej Szkoły Sobotniej w Craigavon. 

Dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Konsulatu w Edyn-

burgu udało nam się wyposażyć dzieci w podręczniki. Praca 

w zeszytach ćwiczeń, praca z podręcznikiem mobilizuje. 

Dzieci bardziej przykładają się do wykonywanych prac i robią 

to z większym niż dotychczas zapałem.   
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Uśmiechnij się….. 

 

Baca wlecze do lasu ścierwo 

psa. Sąsiad zagaduje: 

- A co to się stało, kumie? 

- Aaaa... musiołek go zastrze-

lić! 

- To pewnie był wściekły, co? 

- No, zachwycony to nie był! 

Przyjechał baca do Ameryki  

i okradł bank. Siada w rowie 

przydrożnym, wyciąga z wor-

ka pieniądze i zaczyna liczyć. 

Nagle zjawia się przy nim 

amerykański funkcjonariusz  

i pokazując swą służbową 

odznakę mówi: 

- Police! 

Na to baca: 

- Dziękuje panocku, som se 

police. 

Wywiad z bacą: - Baco, jak 

wygląda wasz dzień pracy? 

- Rano wyprowadzam owce, 

wyciągam flaszkę i piję... 

- Baco, ten wywiad będą czy-

tać dzieci. Zamiast flaszka 

mówcie książka. 

- Dobra. Rano wyprowadzam 

owce, wyciągam książkę  

i czytam. W południe przy-

chodzi Jędrek ze swoją książ-

ką i razem czytamy jego 

książkę. Po południu idziemy 

do księgarni i kupujemy dwie 

książki, które czytamy do wie-

czora. A wieczorem idziemy 

do Franka i tam czytamy jego 

rękopisy. 

Siedzi Baca na drzewie i piłu-

je gałąź na której siedzi. Obok 

przechodzi turysta: 

- Baco spadniecie! 

- Ni, nie spadnę! 

- Spadniecie! 

- Ni! 

- No, mówię wam że spadnie-

cie! 

- Eeee, ni spadnę! 

Nie przekonawszy bacy Tury-

sta poszedł dalej. Baca piło-

wał, piłował aż spadł. Pozbie-

rawszy się popatrzył za znika-

jącym w oddali turystą i rzekł: 

- Prorok jaki, czy co? 

Stanął baca przed sądem za 

nielegalne posiadanie broni. 

- Co macie na swoją obronę, 

baco? - pyta prokurator. 

Baca odpowiada: 

- Czołg w stodole! 

Zaczerpnięto z : spaliny.pl 

Angielski na co dzień - czasy. 
Present  Simple (Prezent simpul)- Czas teraźniejszy prosty 

Zastosowanie: Czasu Present Simple używamy do wyrażenia: 

- Czynności powtarzających się, rutynowych: I listen to music every day.(Aj lysyn tu mjuzik ewry dej) Każdego dnia 

słucham muzyki. 

-Zwyczajów i nawyków: My sister always eats in front of TV.(Maj siste ołejs its in front of tiwi) Moja siostra zawsze 

je przed telewizorem. 

-Sytuacji długotrwałych lub stałych: I live in Warsaw. (I lyw in łorso) Mieszkam w Warszawie. 

-Faktów: The Sun rises in the East. (De san rajzys in de ist) Słońce wschodzi na wschodzie. 

-Harmonogramów (rozkłady, plany zajęć): The bus leaves at 2 o’clock. (De bas liws at tu oklok) Autobus odjeżdza o 2. 

-Narracji (film, książka): The book tells the story of a little boy.(De buk tels de story of e lityl boj)  Książka opowiada 

historię małego chłopca. 

-Uczuć: I like going to the theatre. ( Aj lajk gołin to de tijater) Lubię chodzić do teatru. 

-Opinii: I don‟t agree with you. (Aj dont agri łyf ju) Nie zgadzam się z tobą. 

Tworzenie czasu Present Simple: 

Zdania twierdzące: 

Podmiot + Czasownik w formie podstawowej + Reszta Zdania 

I like dogs very much. (aj lajk dogs wery macz) Bardzo lubię psy. 

You like dogs very much. (ju lajk dogs wery macz) Ty bardzo lubisz psy. 

He likes dogs very much. (hi lajks dog wery macz) On bardzo lubi psy. 

She likes dogs very much. (szi lajks dogs wery macz) Ona bardzo lubi psy. 

It likes dogs very much. (it lajks dogs wery macz) Ono bardzo lubi psy. 

We like dogs very much. (łi lajk dogs wery macz) My bardzo lubimy psy. 

You like dogs very much. (ju lajk dogs wery macz) Wy bardzo lubicie psy. 

They like dogs very much. (dej lajk dogs wery macz) Oni bardzo lubią psy. 

Uwaga! W przypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę –s. She hates 

him.(Szi hejts him)- Ona go nienawidzi. 

Uwaga! Jeżeli czasownik jest zakończony na o, sh, ch, ss lub x wtedy do trzeciej osoby liczby pojedynczej dodajemy 

końcówkę –es zamiast –s (He goes to school every day. (Hi gołs tu skul ewry dej)- On codziennie chodzi do szkoły. 

W przypadku czasowników zakończonych na samogłoskę y poprzedzoną przez spółgłoskę dodajemy końcówkę –es a 

samogłoskę y zamieniamy na i. (The baby always cries.-(De bejbi ołejs krajs) To dziecko zawsze płacze. (cry (kraj)- 

płakać 

Wyjątkiem jest także czasownik have (hew) mieć, który w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje formę has 

(has). 

Pytania: 

Pytania w czasie Present Simple tworzymy za pomocą operatorów do (du) i does (das), które występują przed podmio-

tem. Operatora does używamy do trzeciej osoby liczby pojedynczej. W pytaniach nie dodajemy końcówki -s lub –es 

do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej. 

Do/Does + Podmiot + Czasownik w formie podstawowej + Reszta zdania 

Do I like dogs? (Du aj lajk dogs?) (Czy lubię psy?) 

Do you like dogs? (Du ju lajk dogs?) 

Does he like dogs? (Das hi lajk dogs?) 

Does she like dogs? (Das szi lajk dogs?) 

Does it like dogs? (Das it lajk dogs?) 

Do we like dogs? (Du łi lajk dogs?) 

Do you like dogs? (Du ju lajk dogs?) 

Do they like dogs? (Du dej lajk dogs?) 

Przeczenia: 

Przeczenia w czasie Present Simple tworzymy za pomocą słówka „not‟, które dodajemy do operatorów do i does: do 

not (du not), does not (das not) (trzecia osoba liczby pojedynczej). W przeczeniach operatory występują po podmiocie.  

Uwaga! Operatory do not i does not najczęściej występują w formach skróconych- don‟t (dont)  i doesn‟t (dazynt). 

Uwaga! W przeczeniach nie dodajemy końcówki -s lub  -es do czasownika. 

Podmiot+ do not (don’t)/does not (doesn’t) + czasownik w formie podstawowej 

I don’t like dogs. (Aj dont lajk dogs) Nie lubię psów. 

You don’t like dogs. (Ju dont lajk dogs) 

He doesn’t like dogs. (Hi dazynt lajk dogs) 

She doesn’t like dogs. (Szi dazynt lajk dogs) 

It doesn’t like dogs. (It dazynt lajk dogs) 

We don’t like dogs. (Łi dont lajk dogs) 

You don’t like dogs. (Ju dont lajk dogs) 

They don’t like dogs. (Dej dont lajk dogs) 
Określniki czasu: 

W czasie Present Simple używamy różnych przysłówków częstotliwości aby podkreślić jak często czynność się odby-

wa: 

Always (ołejs)- zawsze  

Usually (jużli)- zazwyczaj 

Often (ofen)- często 

Sometimes (samtajms)- czasami 

Seldom (seldom)- rzadko 

Ocasionally (ekejżnali)- od czasu do czasu 

Never (newe)- nigdy 

He never works. (Hi newe łorks) On nigdy nie pracuje. 

I always clean my house. ( I ołejs klin maj hałs)  Zawsze sprzątam mój dom. 

Możemy także użyć wyrażeń:  

every day (ewry dej)- codziennie 

every month (ewry month)- co miesiąc  

every year-(ewry jer) co roku 

I go to the library every day. (Aj goł to de lajbrary ewry dej) Codziennie chodzę do biblioteki. 

He flies to Poland every year. (Hi flajs to Poland ewry jer) On co roku lata do Polski. 

Lekcję przygotowała: Anna Łaskosz 
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PORADA I WSPARCIE   

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 

 
Głównym celem CIP jest dostarczanie prak-

tycznego wsparcia dla nowych społeczności 

w regionie Craigavon oraz kierowanie intere-

santów do odpowiednich instytucji. CIP 

oferuje następujące usługi: Informacje na 

temat: zdrowia, opieki społecznej, prawa 

zatrudnienia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 

pomoc w wypełnianiu formularzy oraz kiero-

wanie do organizacji świadczących odpo-

wiednie usługi, organizowanie spotkań infor-

macyjnych, poradnictwo w sprawie szkolnic-

twa oraz treningów, asystowanie w rozwoju 

wydarzeń kulturalnych i sportowych, tworze-

nie projektów promujących integrację spo-

łeczności. 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 rozwo-

ju, która oferuje również usługi dla  członków 

polskiej społeczności. Oprócz pomocy indy-

widualnej pomaga także w kwestiach doty-

czących rodziny, edukacji , zdrowia itp. Przy 

centrum  działa polska grupa Mother and 

Toddler (spotkania dla mam    i małych dzie-

ci, które nie rozpoczęły  jeszcze szkoły), w 

ramach tych spotkań są  zajęcia muzyczno-

ruchowe, plastyczne oraz wspólne wyjścia do 

figloraju.   Dla troszkę starszych dzieci orga-

nizowane są  lekcje języka  angielskiego, 

nauka  odbywa się poprzez zabawę, czytanie 

książeczek czy śpiewanie piosenek. Dla ro-

dziców i dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej został stworzony klub pracy 

domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell Centre, 

55 Edward Street, Lurgan  Tel.02838 347222  

Infolinia dla bezdomnych – 02838334444     

 

Usługi tłumaczeniowe – 

STEP  02887750213    

 Zakład pogrzebowy 

Informacje, porady i wskazówki na temat 

pracy w Europie uzyskasz w EURES 

(European Employment Services) pod nume-

rem 028 9025 2270.   

 

Informacje i porady na temat spraw imigra-

cyjnych uzyskasz w Centrum Prawnym (Law 

Centre NI) – infolinia 028 9024 4401 lub      

e-mail admin.belfast@lawcentreni.org.   

 

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego trakto-

wania ze względu na rasę, religię, płeć, nie-

pełnosprawność, orientację seksualną, skon-

taktuj się z Komisją ds. Równouprawnienia 

(EqualityCommission NI).Telefon: 028 9050 

0600 / E-mail information@equalityni.org /

Adres internetowy: www.equalityni.org.   

 

W innych sprawach polecamy Biuro Porad 

Obywatelskich(Citizens Advice Bureau). 

Jest to organizacja charytatywna wspierająca 

obywateli bezpłatną i poufną poradą w kwe-

stiach ich praw        i nie tylko. Pracownicy 

chętnie pomagają we wszystkich kwestiach 

np: w problemach z pracodawcą i wielu 

wielu innych.                                                 

15 – 17 Edward Street Portadown  –   

02838353260                                                                   

6  Union Street Lurgan  - 02838323571   

 

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoirlandz-

ka Rada ds. Mniejszości Etnicznych– 

Northern Ireland Council for Ethnic Mi-

norities (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   

 

South Tyrone Empowerment Programme 

(STEP) Adres: Unit T7, 2 Coalisland Road, 

DUNGANNON, BT71 6JT Telefon: 028 

8772 9002   E-mail: info@stepni.org  Strona 

internetowa: www.stepni.org  

Urząd Mieszkalnictwa Irlandii Północnej – 

Northern Ireland Housing Executive                                                                                     
NIHE Portadown District Office                                                                              

41 Thomas Street , Portadown 

 02838361895                                              

Lurgan/Brwnlow District122 Hill 

Street  Lurgan   02838326417    

 

Lurgan Jobs & Benefits  
Alexandra Crescent Lurgan  02838315600  

 

 Portadown Jobs & Benefits                                  

140 Jervis Street Portadown  02838397222   

ST Vincent de Paul – odzież, sprzęt domowy  

i inne formy pomocy dla potrzebujących                                                                                        

Oznam Centre, Lurgan  02838326725                                                   

Moyraverty Centre, Craigavon  02838344881                                                 

Mayfair Business Centre , Portadown  028383-

93898   

 

Jerome Mullen                                                                                                
Honorowy Konsul Polski w Irlandii Północnej                                                               

5 Seafields, Warrenpoint 

Newry, Co Down 

Northern Ireland, BT34 8TG                                                                 

E-mail:  jerome@polishconsulateni.org 

Tel: +44 (0)7836 734040 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polski Craigavon Sieć Społeczna  
Kontakt: agnieszka@polskicraigavon.com    

 

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych 

(Irish Congress of Trade Unions) 

4 – 6 Donegall Street Place 

Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpośrednia w jęz. 

polskim)  

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


 

 

Przeglądy techniczne  , serwis,                                                                                      

MOT – zostawiasz auto i odbierasz auto z 

certyfikatem  Naprawy, tuning  - wszystko w 

dobrej cenie 

Magazyn jest drukowany za środki uzyskane od reklamodawców i dotacji od firm lub osób prywatnych. W tym miesiącu dziękujemy :  

The magazine is printed out from the funds received from the advertisers and donations from    

companies and private people. This month, we are thankful to: 


