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Zdjęcie na okładce: blog.chatta.it  

Miłość to temat rzeka. Miłość występuje w kilku 

odmianach: miłość do Boga, miłość do rodziny, 

dziecka, do drugiego człowieka, aż w końcu ta 

na którą każdy czeka z utęsknieniem miłość do 

osoby płci odmiennej  o zabarwieniu seksualnym 

- choć w dzisiejszych czasach w sumie już gło-

śno możemy powiedzieć, że z tą odmienną płcią 

bywa  różnie. Ale nie wnikajmy w szczegóły.   

W dzisiejszym numerze dużo miejsca poświęca-

my zarówno miłości jak i Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy. Myślę, że te dwa tematy 

się nie wykluczają a wręcz przeciwnie są bardzo 

zbliżone. No bo co jak nie miłość kieruje nami    

i pozwala nam otworzyć zarówno serca jak            

i portfele. Na przestrzeni wieków wielu poetów, 

myślicieli a także filozofów pisało o miłości. Dla 

mnie jednak najważniejsze, najbardziej znaczące 

i jednocześnie najbardziej adekwatne są słowa    

z Bibli i choć już były kiedyś przeze mnie cyto-

wane na łamach magazynu to pozwolę sobie 

zacytować je jeszcze raz: 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,            

a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź 

brzęcząca albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania i znał 

wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,  

i wszelką [możliwą]  wiarę, tak iżbym góry 

przenosił a miłości bym nie miał, byłbym ni-

czym.  

 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność 

moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości 

bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,  

nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwsty-

du, nie szuka swego, nie unosi się gniewem,  

nie pamięta złego;  nie cieszy się z niesprawiedli-

wości, lecz współweseli się z prawdą.  Wszystko 

znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokła-

da nadzieję, wszystko przetrzyma.  Miłość nigdy 

nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skoń-

czą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak 

wiedza, której zabraknie.  Po części bowiem 

tylko poznajemy, po części prorokujemy.  Gdy 

zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,  

zniknie to, co jest tylko częściowe.  Gdy byłem 

dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak 

d z i e c k o ,  m y ś l a ł e m  j a k  d z i e c k o .  

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, 

co dziecięce. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz:  

Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, 

jak i zostałem poznany. 

 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:  

z nich zaś największa jest miłość.‖ 

 

1 List do Koryntian 13  
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wiają się  bardziej nad tym co ona myśli 

niż co mówi, a to trzeba wyczuć i być 

bardzo ostrożnym,  słuchać intuicji. Nie 

było łatwo Joanny do mnie przekonać ....

(śmieje się) 

 Poderwanie dziewczyny z innego kraju 

jest trudne?  

Jose:  Oj bardzo.. 

Volker– Czy trudne /śmiech/ liczy się 

efekt - udało się! 

Sak : Jeśli ma sie ten czar i urok co ja to 

nie ma z tym najmniejszych problemów. 

A tak na poważnie, jeśli umie się sobą 

zainteresować drugą osobę,  to kraj po-

chodzenia nie ma znaczenia. 

Klaas: To ja opowiem jak poderwałem 

Betti. Jest grudzień rok 2010, śniegu           

w naszej okolicy jak w całej Europie 

ogrom a tu idzie dziewczyna z nogą            

w gipsie, patrzę, że ma sznurówki rozwią-

zane, więc powiedziałem jej to , chciałem 

pomóc, ale ona absolutnie nie chciała, 

zapytałam czemu w taką zimę z połamaną 

nogą wychodzi- a ona, że tylko do kiosku  

po coca-cole, bo w domu zabrakło a jej 

mama późno wróci z pracy . Wymienili-

śmy się telefonami no i tak się to  zaczę-

ło..............  Czy trudno poderwać dziew-

czynę z obcego kraju - oceńcie sami. 

W Waszym kraju jakie cechy u kobiety są 

szczególnie cenione? 

 Volker - Powiem tak ja cenie u wszyst-

kich  kobiet ich dążenie do celu, upór        

i pracowitość. 

Sak: Pochodzę z Laosu gdzie  bardzo 

zakorzeniony jest kult rodziny, dlatego 

też wszystkie cechy dobrej pani domu        

i matki są jak najbardziej w cenie. 

Miłość w wymiarze międzynarodowym. 

Ponieważ miesiąc luty to miesiąc walen-

tynek i miłości postanowiłyśmy spraw-

dzić jak wygląda miłość w wymiarze mię-

dzynarodowym i wejść "z butami" w ży-

cie kilku zaprzyjaźnionych par.  Naszymi 

gośćmi są:  Iwona(41) Volker(53) od 

dwóch lat para, od roku mieszkają razem 

w Niemczech, Bettina(17) i Klass (26) 

również mieszkańcy Niemiec, Małgosia    

i Sak przebywający w N.I oraz Joasia       

i Jose również  z N.I 

Na samym początku chcemy Wam bardzo 

podziękować, że zechcieliście poświęcić 

nam czas i zdradziliście nam kilka tajem-

nic dotyczących waszych związków.             

A teraz zaczynamy: 

Iwona i Volker 

Gosia  i Sak 

Zakochani prawdopodobnie nie potrze-

bują słów żeby się porozumieć czy to się 

sprawdziło w Waszym przypadku, czy 

często dochodziło do  nieporozumień        

z powodów językowych? 

Iwona -  Nie, absolutnie nie akurat do 

tego typu spięć nie dochodziło nigdy. 

Volker - Ale to tylko dlatego, że Iwona 

zna niemiecki, jest tu nauczycielką nie-

mieckiego na kursach integracyjnych. 

Bettina: My mówimy po niemiecku, bo 

Klaas nie zna polskiego. Jak poznaliśmy 

się to ja chodziłam juz tu trzeci rok do 

szkoły więc z językiem nie było proble-

mu, ale coś w tym chyba jest, bo my czę-

sto rozumiemy się bez słów.  

Gosia: Na początku naszej znajomości, 

mieliśmy z tego powodu mnóstwo przeza-

bawnych sytuacji, raz nawet nie potrafili-

śmy się  dogadać gdzie i o której się spo-

tkamy.  

Asia: Uważam, że znajomość języka jest 

bardzo ważna i byłoby nieraz łatwiej nam 

obojgu porozumieć się  w jednym języku 

ale jeśli chodzi o porozumiewanie się 

uczymy się nawzajem rozumieć siebie 

każdego dnia, masz rację jest czasem za-

bawnie bo ja chciałam coś innego powie-

dzieć a on zrozumiał coś innego i często  

z tego wychodzi awantura ale jakoś te 

różnice wypełniamy i czasem na pewno 

jest śmiesznie np. kiedy każe  mi mówić 

w jego języku jakieś słowa albo kiedy on 

powtarza po mnie -niezły ubaw mamy… 

Jose: Często mam na myśli coś  innego 

niż myśli Joanna ale myślę że jest wyjąt-

kowa i uczymy się siebie każdego dnia .... 

Chyba jest trudno tym którzy martwią się 

o co zapytać  po raz pierwszy by nie po-

pełnić błędu w czasie rozmowy , kobie-

tom chodzi głównie o gramatykę, męż-

czyźni martwią się czym innym, zastana- 
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Klaas: Cenię prawdomówność,  lojalność 

no i szczerość. 

Jose: Wierność, szacunek to chyba wszę-

dzie jest cenione, reszta się ułoży. tych 

cech brakuje na świecie. 

Czy najbliższa rodzina była zaskoczona 

Waszymi wyborami partnerów życio-

wych? 

 Iwona - Moja córka, obecnie 17 latka, 

absolutnie nie, zresztą sama ma chłopaka 

Niemca .  

Volker –A mój ojciec ponad 80-letni, za-

pytał sie tylko z jakiego regionu Polski 

pochodzi moja partnerka. Dostała max 

punktów jak usłyszał, że Śląska.   

Gosia: "O matko a cóż to za chłopa mi tu 

przywiozłaś " cytuje słowa mojej mamy na 

pierwszej wizycie w domu. Polska jest 

krajem dość tradycjonalistycznym, rodzice 

też więc początkowo nie byli zachwyceni. 

Z czasem jednak zaakceptowali mój wy-

bór. 

Klass:  Nie, nasze mamy wcale nie były 

zaskoczone i jesteśmy bardzo, bardzo lu-

biani przez jedną i drugą mamę. 

Asia: Moja rodzina nie bardzo była zasko-

czona bo to nie pierwszy mój ciemnoskóry 

chłopak. 

Jose: A moja zdecydowanie tak, ale to 

moje życie i moja sprawa .... 

W jakim języku najczęściej się porozu-

miewacie? Czy bariera językowa wpływa 

na jakość Waszego związku? 

Iwona - Po niemiecku bo nie ma innej 

możliwości. 

Volker -Sorry znam  kilka polskich słów , 

określeń i zawsze rano mówię Dzień dobry 

kochanie.  

Gosia: My nie mamy tego problemu, gdyż 

Sak dobrze mówi po polsku. 

Bettina: Po niemiecku, choć Klaas wyraża 

chęć uczenia się po polsku i robi już nawet 

postępy.  

Jose: Rozmawiamy po angielsku. Nawza-

jem znamy tylko parę słówek w  naszych 

językach .... 

Asia:  Ja czuję się pewniej po angielsku 

ale Jose wie kiedy użyć polskiego słówka 

żeby było zabawnie. 

Różnice kulturowe z pewnością mogą 

wzbogacać Wasze życie, ale mogą też być 

źródłem nieporozumień. Jak udaje się 

Wam pogodzić tak odmienne obyczaje      

i tradycję?  

Bettina: Jakoś nie odczuliśmy tego. 

Jose: My też, chyba pory jedzenia są tro-

chę inne  a z resztą nie ma problemu .... 

Bettina i Klaas 

Gosia: Oj coś jednak jest w stwierdzeniu, 

że najlepsi kucharze to mężczyźni. U nas 

w domu również to Sak przewodzi w tej 

dziedzinie i nic nie przebije jego potraw. 

Ziemniaki i schabowy tez sie pojawiają, 

ale od czasu do czasu. 

Asia: Z kuchenną tradycją mamy dobrze 

w naszym przypadku, obydwoje lubimy 

nie ostre potrawy więc mamy podobne 

upodobania co z innymi kulturami jest 

odwrotnie ... 

Jose : Trudno mi teraz powiedzieć chyba 

tylko nazwy są  inne. Kuchnia jest podob-

na ale my więcej mamy gotowania -  Joan-

na uwielbia kanapki ....śmiech 

Bettina: Jesteśmy obydwoje rezydentami 

hotelu o wdzięcznej nazwie  ,,mama´´ 

więc sami nie gotujemy, ale mamy robią 

dobre tradycyjne potrawy  jedna np bigo-

sik, łazanki a druga typowo niemiecką 

pieczeń z extra sosem. 

Kasia: Ale zrobiło się apetycznie, aż 

zgłodniałam. Bardzo dziękujemy Wam za 

rozmowę. Niedługo walentynki czy Ty 

Agnieszko spodziewasz się miłosnego 

liściku od męża? Jak układa się                 

w „sprawach sercowych‖?  

Agnieszka: Mój znajomy Artur obserwu-

jąc ostatnio moje relacje z mężem stwier-

dził ‖A Wam to jeszcze nie prze-

szło?‖„Ano nie przeszło‖ odpowiadam .     

„ To ile jesteście po ślubie?‖ „16 lat a to 

chyba po 20 przechodzi co nie?‖ Artur na 

to‖ Oj ja tak myślę, że wam to już chyba 

nie przejdzie‖  Tak więc Kasieńko odpo-

wiadając na Twoje pytanie myślę, że          

u mnie całkiem dobrze w tym zakresie 

przynajmniej tak na oko. (śmiech).   

A u Ciebie? 

Kasia: No wiesz co! Nie musisz pytać,  

wystarczy, że spojrzysz na moją cztero-

miesięczną córeczkę i już masz odpo-

wiedź. 

Agnieszka:  No tak. Pytania nie było.  

Chyba pora już skończyć ten temat zanim 

zacznie się nam robić naprawdę gorąco.:)) 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Wam 

za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziły: Agnieszka Tomsa 

Katarzyna Pawlikowska –Golonka 

 

 

 

 

 

No z tym bywało trudniej -Iwona - je-

stem  tradycyjna zachowuję obyczaje  na 

przykład Wigilia jakie było zdziwienie 

mojego partnera, że przygotowujemy   

12 potraw , dzielimy sie opłatkiem, mo-

dlimy  a późnym wieczorem idziemy do 

kościoła  na Pasterkę. Ja jestem katolicz-

ką Volker ewangelikiem. Volker zapytał 

mnie czy nie prościej byłoby zrobić na 

wigilijny stół kanapki. Albo taka histo-

ryjka  - na wigilijnym stole jest nakrycie 

dla gościa, Volker pyta mnie jak go 

wpuszczę , gdy zapuka jak nie odchodzę 

od stołu ja na to, że drzwi są otwarte,      

a on odpowiada, że to dobre dla złodziei. 

Czy na przykład Święta Wielkanocne       

i tradycja święcenia pokarmów Volker 

zapytał się mnie  gdzie ja te jaja wyno-

szę w koszyku! 

Gosia: W naszym domu staramy się 

kultywować obie tradycje, przekazywać 

dzieciom to co najlepsze. 

No właśnie chyba najtrudniej jest wte-

dy, gdy pojawiają się dzieci? Uczą się 

dwóch języków czy tylko jednego?  

Gosia: Z tego względu że dziś mieszka-

my w UK to dodatkowo  trzeci język 

jest niezbędny. 

Iwona– No my chyba ten problem ma-

my z głowy, ale zgodnie uważamy że 

dziecko powinno znać język ojczysty 

zarówno matki jak i ojca .   

Bettina: Nie mamy jeszcze dzieci, ale 

jak się w przyszłości pojawią to zdecy-

dowanie obu, nie ma innej możliwości. 

Asia: Tak  Gosia ma  rację, chyba trzech 

języków  będą musiały się uczyć  nie 

wiem jak będzie u nas nie mamy jeszcze 

dzieci ale na pewno ci opowiem jak już 

pojawi się dzidziuś .... Śmiech 

Jose: Myślę, że trzech, żeby nie było 

pokrzywdzone. Dobrze by było  jak spo-

tka dziadków, żeby  umiało się porozu-

mieć.  Mnie  jest ciężko bo niestety  nie 

mogłem porozmawiać  z Joanny rodzi-

cami... Oni nie mówią po angielsku ani 

po portugalsku a ja niestety nie mówię 

po polsku i koło się zamyka. 

Jakiej kuchni potrawy przeważają        

u Was w domu? 

Iwona-Volker jest świetnym kucharzem 

amatorem i kuchnia, to jego królestwo- 

oczywiście tradycyjna niemiecka. Jak 

psioczę to przygotowuje coś z kuchni 

włoskiej lub greckiej, którą wszyscy 

lubimy. A ja goszczę w kuchni z naszy-

mi tradycyjnymi potrawami w wocheen-

de ( sobota, niedziela) i wtedy gości  

nasza kuchnia Śląska z roladami modrą 

kapustą i kluskami albo łazanki i bigosik 

itd......... 
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Walentynek czas… 

14 lutego to dzień, który jedni celebrują bardziej, 

drudzy mniej a jeszcze inni wcale. 

Bez względu na to musimy przy-

znać, że walentynki wpisały się  

w kalendarz zarówno Polaków jak 

i Irlandczyków na zawsze. Na 

temat Dnia św. Walentego jest 

dużo różnych opinii. Uważa się 

bowiem, że jest to jedno z najbardziej komercyj-

nych współczesnych świąt. Drażni ono często 

ludzi samotnych, którzy w tym dniu najlepiej 

woleliby pozostać w domach i nigdzie nie wy-

chodzić. W restauracjach, pubach, kinach wszy-

scy siedzą parami, kwiaciarnie odnotowują po-

kaźny utarg itd. Zwykliśmy mówić, że walentyn-

ki dotarły do nas zza oceanu. Może zwyczaj 

obchodzenia tak, ale  święto to sięga historii 

starożytnego Rzymu i stamtąd  właśnie pocho-

dzi. Podobnie jak większość obchodzonych przez 

nas świąt, również Dzień Zakochanych, wywo-

dzi się z prastarego, pogańskiego zwyczaju, któ-

ry dopiero później został zaadoptowany przez 

chrześcijaństwo. Dzień 14 

lutego w starożytnym Rzymie 

był wigilią Lupercaliów- świąt 

ku czci Fauna- bożka płodno-

ści, mitycznego opiekuna trzód 

i zbiorów. Święto płodności, 

tzw. Lupercalia obchodzono    

w dniu 15 lutego. Kapłani poświęcali kozę na 

znak płodności i psa na znak oczyszczenia. Na-

stępnie biegano po ulicach z pociętymi rzemyka-

mi ze skóry owej kozy, umaczanymi w jej krwi   

i uderzano kobiety i pola uprawne. Ten rytuał 

miał właśnie zapewnić lepszy urodzaj. Kobiety 

w to święto pisały karteczki z imionami kawale-

rów, wrzucały do urny, panowie losowali i w ten 

sposób znajdowali partnerki na czas uroczysto-

ści. Obchody święta przejęli od  Rzymian miesz-

kańcy Galii i Brytanii, ale po upadku Cesarstwa 

Rzymskiego tradycja niestety odchodziła w za-

pomnienie. Bowiem po przyjęciu chrześcijań-

stwa we wczesnym średniowieczu starano się 

pozbyć wszystkich tradycji pogańskich. W kultu-

rze słowiańskiej też mieliśmy swój odpowiednik 

takich świąt. Była to noc Kupały, zwana później 

nocą Świętojańską. Obchodzono ją w noc                 

z 23 na 24 czerwca.  

Święto odbywało się również ku czci miłości     

i radości mężczyzny i kobiety oraz urodzaju. 

Znany był zwyczaj, puszczania na rzece wian-

ków przez panny. Właścicielka wianka, który 

najszybciej dopłynął do wyznaczonego celu 

miała wkrótce znaleźć swojego wybranka i go 

poślubić. Mężczyźni stanu wolnego konkuro-

wali w przeskakiwaniu przez ognisko. Historia 

postaci samego Walentego jest dosyć skompli-

kowana. Walentych było najprawdopodobniej 

trzech. O każdym z nich istnieje osobna legen-

da. Jednak ta najbar-

dziej prawdopodobna, 

dotyczy lekarza z wy-

kształcenia a duchow-

nego z powołania. Żył 

w III wieku w Cesar-

stwie Rzymskim. Panu-

jący wówczas Klaudiusz II, zabronił młodym 

mężczyznom zawierać 

związki małżeńskie. Zarów-

no on jak i jego doradcy 

uważali, że dobrym żołnie-

rzem może być tylko taki 

mężczyzna, który nie ma 

żony i rodziny. Zakaz ten 

postanowił złamać właśnie biskup Walenty, 

który pobłogosławił śluby młodych legioni-

stów. Za takie zlekceważenie zakazu, został 

wtrącony do więzienia. Tam najprawdopodob-

niej zakochał się w niewidomej córce strażni-

ka. Legenda mówi, że siła miłości jaką ją da-

rzył uzdrowiła ją i odzy-

skała wzrok. Niestety ce-

sarz na wieść o tym skazał 

Walentego na wyrok 

śmierci. Dzień przed stra-

ceniem Walenty napisał 

list do swojej ukochanej 

podpisując go „ Od Twojego Walentego‖ . 

Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku.         

W ten właśnie dzień każdego roku ludzie nie-

malże na całym świecie obchodzą walentynki 

zwane Świętem Zakochanych. W Europie 

święto to obchodzono już w Średniowieczu, 

najwcześniej w Anglii. Stamtąd pochodzi 

pierwsza walentynkową kartka, przechowywa-

na po dziś dzień w Muzeum Brytyjskim. Praw-

dziwe, drukowane kartki walentynkowe                  

z serduszkami, aniołkami i wierszykami miło-

snymi pojawiły się w XVII wieku. Wysyłane 

są one w każdym praktycznie zakątku świata. 

Wysyła się je do osób ukochanych, przyjaciół, 

partnerów, rodziców. Od wielu lat popularne 

są też życzenia w postaci e-mail, sms-ów, oraz 

życzenia składane przez telefon. W Polsce 

zwyczaj obchodzenia pojawił się stosunkowo 

późno, bo dopiero w latach dziewięćdziesią-

tych XX wieku. To typowo komercyjne święto  

na dobre jednak zagościło w kalendarzu  

polskim. Obchodzimy je tradycyjnie, wy-

syłając kartki, kupując kwiaty, czekoladki 

czy prezenty. Zapraszamy swoich partne-

rów na kolacje, do kina, do teatru .  Każdy 

świętuje na swój ulubiony sposób. Francu-

zi zamiast kartek wysyłają bukiety kwia-

tów z zaproszeniem do kina, czy koncert.  

We Włoszech jest zwyczaj kupowania 

ukochanej osobie odzieży w kolorze czer-

wonym. W Japonii natomiast panie kupują 

w prezencie panom czekoladki.  

Ludzie dzielą się na tych, którzy podcho-

dzą do Święta Zakochanych bardzo po-

ważnie i każdego roku je celebrują. Dla 

tych pomocny może okazać się jeden             

z ładniejszych i rozsądniejszych wierszy, 

które znalazłam w Internecie… 

Dla Ciebie moje usta, dla Ciebie moje ręce 

I oczy dzięki Tobie widzące coraz więcej. 

Dla Ciebie moje myśli, dla Ciebie moje 

słowa, Którymi swoje serce chcę Tobie 

ofiarować. 

Dla Ciebie wszystkie 

kwiaty z mej wy-

obraźni pól 

I serce, co bez Ciebie 

nie zagra żadnej z ról. 

Druga grupa ludzi to 

Ci, którzy Walentynek nie obchodzą, albo 

nie potrzebują ich świętować. Do całej 

sprawy mają natomiast pozytywny, lecz 

żartobliwy stosunek. Osobiście zaliczam 

się do tych właśnie. Zatem dla nas też 

humorystyczny cytat, który tak naprawdę 

ma nam przypominać, że kochać i szano-

wać  trzeba każdego dnia, a nie tylko jeden 

raz w roku. 

"Kocham cię nieskończenie przez wszyst-

kie dni w roku, więc w walentynki daj mi 

święty spokój." 

Agnieszka Sztajner- Iwińska 

Podobnie jak większość obchodzo-

nych przez nas świąt, również 

Dzień Zakochanych, wywodzi się z 

prastarego, pogańskiego zwyczaju, 

który dopiero później został za-

adoptowany przez chrześcijaństwo.  

We Włoszech jest zwyczaj kupowa-

nia ukochanej osobie odzieży            

w kolorze czerwonym. W Japonii 

natomiast panie kupują w prezen-

cie panom czekoladki.  

Biskup, męczennik Walenty 

W Europie święto to obchodzono 

już w Średniowieczu, najwcześniej 

w Anglii. Stamtąd pochodzi pierw-

sza walentynkową kartka, przecho-

wywana po dziś dzień w Muzeum 

Brytyjskim. 
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  
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O owocu i liście stokrotnym 
 (Fragment książki Patyki i patyczki) 

Jan Twardowski 

 
Co to znaczy owoc stokrotny? Gdzie dojrzewa, 

gdzie rośnie, jak smakuje, czy można go włożyć 

do buzi? Co to za owoc, czy można w sklepie 

powiedzieć: „Proszę pół kilo stokrotnego owo-

cu‖? 

Pewna dziewczynka powiedziała: — Owoc sto-

krotny to na pewno owoc takiego kwiatka, który 

się nazywa stokrotka. 

— Ale się pomyliła, bo stokrotka wcale nie jest 

jednym kwiatem. Stokrotka, albo inaczej pięk-

notka, jest całym koszyczkiem kwiatów, należy 

do rodziny złożonych. Wytrzymała na mróz, na 

deszcz i na suszę. Przytula się do ziemi różycz-

ką swych szerokich liści. 

Dzieci się głowią i głowią, mrużą niebieskie 

oczy… A owocem stokrotnym może być każdy 

owoc — byleby było go dużo. 

Czy może być list stokrotny? 

Janek postanowił napisać list do babci, która 

mieszkała w małym mieście i bardzo go kocha-

ła. 

Wziął białą kopertę z niebieską podszewką, po-

łożył na stole, nakleił najpiękniejszy kolorowy 

znaczek z królem Maciusiem, napisał adres       

i podkreślił linią. Potem wziął kartkę papieru, 

rozłożył na stole, chwycił pióro do ręki, pisze: 

„Kochana Bab…‖ I co się stało? Na piątkę uda-

ło się pierwsze B, ale przy drugim „be‖ wszyst-

ko poszło źle — zrobił się kleks. Janek patrzy: 

— Mój Boże, jak ja poślę do babci list z takim 

kleksem! — Dotknął językiem — nic nie pomo-

gło, dotknął bibułą, został ślad. Jak można babci 

posłać list z takim kleksem… Babcia czeka       

i czeka, kartkę z kalendarza zrywa, do okna 

podchodzi. Może pan listonosz 

idzie? Otwiera lufcik — nic, 

tylko zima. Janek myśli. Muszę 

być wytrwały, muszę napisać 

list. Bierze drugi arkusz papie-

ru. Położył list na stole. Pisze: 

„Kochana Babciu‖ — wszystko 

dobrze bez żadnego kleksa 

— „jak się Kochana Babcia 

czóje‖. Co się stało? — Napisał 

„czuje‖ przez „o‖ z kreską.  

Błąd — no, jak 

babci przesłać list 

z takim błędem!     

I siedzi nad tym 

błędem, nad „o‖ z 

kreską, kiwa gło-

wą, jak ptaszek 

główką niebieską. 

Jak można babci 

przesłać list z błę-

dem… 

Babcia czeka i czeka, lufcik otwiera… Gdzie 

listonosz? Nie ma i nie ma. 

Janek nie daje za wygraną, musi być wytrwały. 

Bierze jeszcze jedną kartkę papieru i na stole 

układa. Wszystko napisał porządnie: tytuł, cały 

list, bez błędu, bez kleksa. 

Nagle ciocia wchodzi po kąpieli z ręcznikiem 

na głowie. Stanęła przed Jankiem, mówi: — 

Co ty piszesz? — i chlap… chlap… chlap. Tak 

zaczęła ciocia chlapać po stoliku, że list się 

zachlapał, zmoczył. Jak taki list do babci wy-

słać? 

Babcia czeka i czeka, wygląda listonosza. Co 

się stało? Może wiatr porwał torbę z listami      

i wszystkie listy rozrzucił. Może jeden list 

upadł na drogę i ciężarówka go przejechała. 

Może drugi spadł gdzieś niedaleko drogi          

i wróble go podziobały, bo był jeszcze ciepły 

od rąk. Może jeszcze jeden list wpadł w krzaki 

i cierń go przebił jak serce… 

Myśli babcia: „Co się stało? List nie przycho-

dzi‖. 

Janek nie daje za wygraną, wziął jeszcze jeden 

papier. Pisze — teraz  już tylko na piątkę. Po-

biegł na pocztę, wrzucił list. Wspiął się na pal-

ce i jeszcze przyłożył ucho do skrzynki pocz-

towej. Tak nasłuchiwał jak doktor nasłuchuje 

serca. List cichutko spadł na samo dno. 

Kiedy babcia wreszcie otworzy-

ła list, ucieszyła się. Zaczęła go 

sto razy czytać. Tam i z powro-

tem. Sto razy czytała jeden list. 

Czy jest list stokrotny? 

Dzieci otwierają oczy ze zdu-

mienia. — List stokrotny. Co to 

takiego? To jest po prostu taki 

list, który się czyta sto razy. 

  Dzień Babci obchodzimy 21 

stycznia. Dzień później, czyli 22 

stycznia, przypada Dzień Dziad-

ka. 
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Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

 

Odszukaj w tekście wyrazy 

z „ó‖, wpisz do odpowied-

nich rubryk tabeli i wyja-

śnij ich pisownię. 

ó wymienne Zakończenie: 

-ów, 

-ówna, ówka 

ó niewymienne 

  

………,bo……….. 

………,bo……….. 

………,bo……….. 

………,bo……….. 

………,bo……….. 

  

  

………………… 
  

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

  

Zadanie specjalne! 

Napisz list do babci  i dziadka.  

 

Pod patronatem  

Konsula Honorowego RP z Newry 

Polskiej Macierzy Szkolnej Za Granicą 

z siedzibą w Londynie 

Organizator: Polish Craigavon Com-

munity Network 

Wykładowcy: 

Aleksandra Podhorodecka – Prezes 

Polskiej Macierzy Szkolnej 

Barbara Goodwin – Dyrektor Polskiej 

Szkoły w Manchester 

Program dnia 

10.00-10.15 Otwarcie konferencji, 

powitanie i trochę statystyki na temat 

egzaminὀw. Podział na grupy: GCSE  

 i AL   

Zgłoszenia proszę kierować na ad-

res: agnieszka@polskicraigavon.com  

            Konferencja GCSE, AS i AL dla młodzieży i nauczycieli 

    Irlandia Północna, 11.02.2012 

Craigavon, 4 Drumellan Court 

 

Grupa GCSE 

10.15 – 11.30 Ogólne wprowadzenie 

do egzaminu. Speaking Test.  

Informacje i próbny egzamin. 

11.30 – 11.45 Przerwa  

11.45 – 13.00 Writing Test.  

Jak pisać wypracowania. 

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad. 

14.00 – 15.30 Reading Test. Ogólne 

 informacje i przejście przez papier. 

 Praca z tekstem. Listening Test. 

 Ogólne informacje. Praca z taśmą. 

15.30 – 16.00 Pytania i podsumowa- 

nie  konferencji. Zakończenie. 

 

 

Grupa AL (AS i A2) 

 

10.15 – 11.30 Ogólne wprowadzenie do 

 egzaminu. Czytanie ze zrozumieniem. 

 Praca z tekstem. 

11.30 – 11.45 Przerwa  

11.45 – 13.00 Jak pisać wypracowania na 

 AS. Przykłady dobrych wypracowań. 

 Praca w grupach  nad słownictwem. 

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad. 

14.00 – 15.30 A2 - Literary Topics.  

Przykłady dobrych wypracowań.  

Charakterystyka postaci. Wprowadzenie  

i konkluzja. A2 – Non Literary Topics. 

Tłumaczenie. Praca z tekstem. 

15.30 – 16.00 Pytania i podsumowanie 

 konferencji. Zakończenie. 

ZAPAMIĘTAJ! 

Ó piszemy: 

 

- gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, e lub 

a, na przykład mój, bo moje, siódmy, bo siedem, 

wrócić, bo wracać 

- w zakończeniach –ów, -ówka, na przykład Rzeszów, 

klasówka (wyjątki: skuwka, zasuwka) 

- w wyrazach z ó niewymiennym, na przykład król, żółw, 

córka 
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Jedynie dzięki zaangażowaniu oraz bezinteresownej pracy wolontariuszy, którzy poświęcili 

swój czas wolny  dla społeczności polskiej w Irlandii Północnej, Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy, mogła „zagrać‖ w Ulsterze. 

Po raz XX Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „zagrała‖ na 

całym świecie  zbierając fundusze na sprzęt medyczny, który ratu-

je życie małych Polaków i ich mam chorujących na cukrzyce .    

W tym roku również my  „graliśmy‖ w Irlandii Północnej. W ten 

szczytny cel zaangażowało się wiele polskich organizacji, w tym 

klubów sportowych, szkół sobotnich, klub młodzieżowy oraz 

ponad czterdziestu wolontariuszy. Północno-irlandzka Polonia 

zbierała pieniążki w Belfaście, Ballymenie, Newry, Lurgan, Dun-

gannon, Banbridge i Bangor. 

Uczestnicy bawili się naprawdę wspaniale. 
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Wielkie „granie‖ zaczęło sie w piątek 06.01.2012r.-  dyskoteką Bel-

fast International Party WOŚP pre –party w Morisson Bar. Przy 

rytmach największych przebojów tanecznych, został zlicytowany 

kubek WOŚP za cenę £30.00. Dodatkowo część dochodu z imprezy 

organizatorzy przeznaczyli na ―orkiestrę‖. 

W sobotę 07.01.2012 miały miejsce zbiórki funduszy w Polskich 

Szkołach Sobotnich w Newry, Lurgan oraz Banbridge. Male czer-

wone serduszka powędrowały do wielu polskich domów, niosąc 

nadzieję na lepsze jutro dla najmniejszych Polaków. 

Dzień Wielkiego Finału był niezwykle intensywny. Rozpoczął się 

meczem piłkarskim w Ormeau Park zorganizowanym przez SAPNI. 

Już o 14.00 w Shankill Leisure Centre miał miejsce mecz polskich 

siatkarzy kontra ekipa stowarzyszenia osób po transplantacjach na-

rządów. O tej samej godzinie lecz w Banbridge, został zorganizowa-

ny mecz charytatywny w piłkę nożną w Banbridge Leisure Centre 

pomiędzy zespołem koszykarskim „Craigavon/Banbridge Eagles‖ 

oraz zespołem piłkarskim składającym się z zawodników polskich    

z Banbridge oraz Newry „Banbridge Lions‖.  

Dzień zakończono koncertem zespołu „Antibiotic‖ oraz występem Dominic‘a 

O‘Neill‘a w John Hewitt Bar gdzie oprócz muzyki organizatorzy przewidzieli 

atrakcje w postaci loterii oraz licytacji przedmiotów.  Największym zaintere-

sowaniem na aukcji, cieszył się kupon na pobyt w Barnholm Ferry Cafe dla 

dwóch osób, który został zlicytowany za £50.00. Również koszulka Wielkiej 

Orkiestry biła rekordy popularności i osiągnęła wartość £40.00. Za £30.00 

zlicytowano piękną bransoletkę z polskiego bursztynu, która wraz z właścicie-

lem pojechała do Dungannon. Na licytacji zostało również wystawione zdję-

cie wybitnego polskiego fotografa Mariusza Smiejka, które zostało nagrodzo-

ne przez brytyjską edycję National Geographic. Z  licytacji zebraliśmy aż 

£221.00 za wszystkie wystawione przedmioty. Loteria fantowa prowadzona 

podczas koncertu zasiliła konto WOŚP o  kwotę £179.00.  Wielki Finał prze-

biegł w radosnej atmosferze wspólnych śpiewów i tańców. Wszyscy uczestni-

cy mogli też skosztować wielkoorkiestrowego tortu upieczonego specjalnie na 

tę okazję. To jednak nie był koniec.... 

W piątek 13.01.2012 w Newry Art Centre odbył się koncert na rzecz WOŚP, który zakoń-

czył się ogromnym sukcesem i zebraną kwotą  £1029.26. Dzień później,  w Polskiej Szkole 

Sobotniej w Belfaście,  miało miejsce ostatnie wydarzenie na rzecz orkiestry. Koncert ze-

społu „Źródełko‖, występ Michała Jaszczuka, licytacje, loteria, kiermasz książki  oraz kawa 

i ciasto, z których dochód również zasilił konto WOŚP. Dzieciaki śpiewały i tańczyły           

a uśmiechy nie schodziły z buziaków naszych najmniejszych uczestników.  

Mecz charytatywny w piłkę nożną w Banbridge Leisure Centre . 

Dzień zakończono koncertem zespołu „Antibiotic” oraz występem Dominic’a O’Neill’a  

w John Hewitt Bar  
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Ogromne podziękowania kierujemy do na-

szych wszystkich sponsorów: Barnholm Ferry 

Caffe, sklepom POLITA i JJ SHOP, Polka 

Dot Caffe, Belfast City Council, Esay-

Send,Amber Jewellery oraz prywatnych dar-

czyńców . 

Zapraszam wszystkich na stronę www.klub-

kamleon.co.uk, na której znajdziecie wszelkie infor-

macje o wolontariuszach oraz kwotach przez nich 

zebranych podczas finału. 

Do zobaczenia za rok. Sie Ma  

Mecz piłkarski w Ormeau Park zorganizowany przez SAPNI.  

Uśmiechy nie schodziły z buziaków najmniejszych uczestników.  

Wszyscy uczestnicy mogli też skosztować wielkoorkiestro-

wego tortu upieczonego specjalnie na tę okazję.  

http://www.klub-kamleon.co.uk
http://www.klub-kamleon.co.uk




Koncertowy finał WOŚP w Newry 

Nie przypuszczałam, że 

kiedykolwiek tutaj - na 

wyspie będę podczas 

koncertu wykrzykiwać 

słowa piosenki „Moja      

i Twoja nadzieja”          

z czerwony serduszkiem 

WOŚP przyklejonym do 

marynarki. Wszystko za 

sprawą finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, który po raz 

pierwszy zorganizowano  w Newry.  

Punktem kulminacyjnym tutejszego finału było 

wielki koncert muzyczny, zagrany 13 stycznia 

w Newry Art Centre, z którego cały dochód 

przeznaczono na rzecz WOŚP. 

Idea zorganizowania takiego wydarzenia poja-

wiła się w głowie Marcina Cendrowskiego, 

który zaprosił do występu prawdopodobnie  

wszystkich polskich muzyków mieszkających w re-

gionie. W sumie na scenie pojawiło się ponad         

50 osób: Bartosz Thiede zagrał na fortepianie i za-

śpiewał pięknym niskim głosem, Kamila Greszta 

wzruszyła piosenkami Leonarda Cohena i Edyty Bar-

tosiewicz, Katarzyna Cendrowska wywołała gęsią 

skórkę mistrzowskim wykonaniem utworu „Dziwny 

jest ten świat‖, a najmłodsza wokalistka, sześciolet-

nia Lena wprost rozczuliła śpiewając piosenkę Majki 

Jeżowskiej „Na raz, na dwa‖. Swoje wieloletnie gra-

nie dla WOŚP wspominał Piotr Muławski, rewelacyj-

ny saksofonista, który kilkakrotnie pojawiał się na 

scenie. Publiczność rozruszał i rozśpiewał Tomasz 

Kozłowski rapujący utwory o emigracji, do tej pory 

w naszych głowach brzmią słowa: „…tu ciągle leje, 

przecież tutaj ciągle leje…‖ Polskie przeboje m.in. 

zespołów T.Love i Dżem przypomniała grupa „The 

Windrose‖, a bluesowo rozbujali niesamowici chłop-

cy     z zespołu „Episode 6‖ Ostrą metalową muzyką          

z pięknym kobiecym wokalem nastrój podsycił go-

tycki zespół „Last Revival‖. Na zakończenie koncer-

tu wszyscy wykonawcy wraz z publicznością zaśpie-

wali emocjonalną piosenkę zespołu HEY: „Moja          

i Twoja nadzieja‖. 

Bardzo dobra organizacja, świetni muzycy, wspania-

ła atmosfera i przede wszystkim szlachetny cel – 

wszystkie te czynniki sprawiły, że finał WOŚP, który 

po raz pierwszy odbył się w Newry był dla mieszka-

jących tutaj Polaków niezwykłym wydarzeniem kul-

turalnym. Oby było takich więcej. 

Marcin-organizator 

koncertu. 
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Jeszcze przed koncertem wolontariusze WOŚP zbierali pie-

niądze do puszek w Polskiej Szkole Uzupełniającej, sklepie 

„The Vilage‖, salonie kosmetycznym „Euforia‖, zakładzie 

fryzjerskim „Barber Pol‖ i sklepach „Karolina‖, licytowano 

również przedmioty na aukcji internetowej. W sumie           

w Newry udało się zebrać 1029.26 funtów. 

W organizację XX Finału Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy w Newry zaan-

gażowanych było wiele osób, należą się 

Wam ogromne podziękowania. Tydzień 

wcześniej wielki koncert muzyczny na 

rzecz Orkiestry Jurka Owsiaka zagrano   

w Dundalk, wolontariusze z obu miast 

nawzajem sobie pomagali. Przy koncercie 

w Newry działali także członkowie Sto-

warzyszenia Simul Polonia z Dundalk, 

oby w przyszłym roku znowu udało się 

połączyć siły i zorganizować równie uda-

ne imprezy. 

 

Magdalena Górna 

The Great Christmas Aid Orchestra  

ORKIESTRA W NEWRY 

 

The Great Christmas Aid Orchestra is the biggest band in the 

world as it counts 37 million people in Poland and at least     

10 million abroad. Every year on the second Sunday of Janu-

ary, all Polish towns and cities stage massive musical events 

where bands and orchestras take turns and play all day and 

night long while hundreds of thousands of volunteers go out in 

the streets to give away red heart-shaped stickers in return for 

small contributions. The 20th Grand Finale raised money to 

purchase modern medical equipment for newborns and insulin 

pumps. When the Orchestra played for the first time in 1992, 

its aim was to buy incubators to save babies with heart defects. 

This year, the Great Christmas Aid Orchestra also played in 

Newry.  Marcin Cendrowski has organized the concerts in the 

Arts Centre and helped with the one in Dundalk. All the musi-

cians played for free and not only did we, the audience, enjoy 

their superb talent but also had this fantastic feeling of sup-

porting     a good cause back at home.  Thanks to the annual 

appearance of The Great Orchestra, nearly 700 pediatric wards 

and many medical centers in Poland have been equipped so far 

with the most sophisticated medical equipment which saves 

lives every day. 

W Świątecznej Orkiestrze grają Wszyscy: i ci co grają na instru-

mentach, i ci co organizują i również ci co nie grają, tylko słucha-

ją. Dzięki potężnej pracy organizatorów – też tych mniej znanych, 

z naszego sąsiedztwa lub ulicy, i dzięki ofiarom pieniężnym słu-

chających zbiera się ta olbrzymia suma pieniędzy. Wszyscy w tym 

zamyśle jesteśmy ważnymi ‗graczami‘. Koncert w Newry zorgani-

zował własnymi siłami Marcin Cendrowski: wydał plakaty, zała-

twił audytorium w Arts Centre, zaprosił muzyków z Dundalk         

i Newry. Kasia Cendrowska i jej córka Lena, Tomasz Kozłowski, 

Piotr Mulawski, Kamila Greszta, Bartosz Thiede, The Windrose, 

Episode 6 i Last  Revival grali i śpiewali za darmo. Ich ogromny 

talent i nasze datki zrobią różnicę w życiu niejednej matki i niejed-

nego dziecka w Polsce. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

land Housing Executive. 

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

Tuesday: 2.00 pm – 5.00 pm (by appointment) 

Thursday: 2.00 pm – 10.00 pm (by appointment) 

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

 We are also at 

The Seashell Centre, Newcastle Street, Kilkeel 

1st Friday of each month 

10.00 - 13.00 

and at  
Lir House , Dungormley Estate, Newtownhamilton 

3rd Friday of each month 

10.00-13.00 

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

 

   Centrum oferuje : 

 - pomoc w wypełnianiu formularzy 

 - udziela informacji na temat prawa pracy, 

dostępnych rodzajów zasiłków, szkolnictwa, 

opieki zdrowotnej, spraw mieszkaniowych  

i  innych 

 - kieruje do odpowiednich instytucji  

 - kontaktuje z prawnikami 

 - organizuje spotkania informacyjne 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

POLISH SUPERMARKET 

SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY  

******** 
TRADYCYJNY POLSKI CHLEB 

CO TYDZIEŃ DOSTAWA  

ŚWIEŻYCH WĘDLIN  

PROSTO Z POLSKI 

 

PARKING DLA KLIENTÓW                     

POLISHSUPERMARKET 

 

CODZIENNIE NISKIE CENY 

ZAPRASZAMY 

 

11B Monaghan St, Newry.  

Tel:  02830825939 

U nas dostaniesz  POLSKI  MAGAZYN 

LEKARSTWA AKTUALNA PRASA 

The Agency Workers Regulations 

(Northern Ireland) 2011 

Overview of New Agency Worker 

Rights 
  
On 5 December 2011 new legislation 

came into operation in Northern Ireland 

which gives temporary agency workers 

the same basic working and employ-

ment conditions to which they would 

have been entitled had they been em-

ployed directly by the hirer. Once the 

agency worker has worked for 12 weeks 

in the same role with the same hirer they 

are entitled to equal treatment on pay, 

duration of working time, overtime, 

breaks, rest periods, night work, holi-

days and public holidays. The new leg-

islation will only apply to agencies oper-

ating as employment businesses (i.e. 

those agencies that place workers tem-

porarily with hirers).  

Full guidance on the legislation is avail-

able to download from the DEL website 

at the following link: 

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

publications/pubs-employment-rights/

other-employment-rights-publications/

awrniguidance.htm  

Summary guidance on the legislation is 

also available on the NIDirect website: 

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

information-and-services/employment/

understanding-your-work-status/agency-

workers-and-employment-agencies/

agency-workers-new-rights.htm 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-employment-rights/other-employment-rights-publications/awrniguidance.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/understanding-your-work-status/agency-workers-and-employment-agencies/agency-workers-new-rights.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/understanding-your-work-status/agency-workers-and-employment-agencies/agency-workers-new-rights.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/understanding-your-work-status/agency-workers-and-employment-agencies/agency-workers-new-rights.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/understanding-your-work-status/agency-workers-and-employment-agencies/agency-workers-new-rights.htm
http://www.nidirect.gov.uk/index/information-and-services/employment/understanding-your-work-status/agency-workers-and-employment-agencies/agency-workers-new-rights.htm
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Wielka orkiestra  

świątecznej pomocy 

w Banbridge 

Wszyscy wiemy czym jest Wielka Orkie-

stra Świątecznej Pomocy. W tym roku 

zawitała również do Banbridge. Zaczęli-

śmy juz w sobotę od Polskiej Szkoły      

w Banbridge. Wszyscy rodzice oraz ich 

dzieci mogli wspomóc szczytny cel ja-

kim jest zakup odpowiedniego sprzętu, 

który może uratować ludzkie życie. 

Oczywiście była puszka, do której można 

było wrzucić ‖coś‖  a za to jak co roku 

można było otrzymać czerwone serdusz-

ko znak WOŚP.  

Aby zebrać jak najwięcej  pieniędzy na 

Wielką Orkiestrę został zorganizowany 

mecz charytatywny w piłkę nożną w Ban-

bridge Leisure Centre pomiędzy Zespo-

łem koszykarskim „Craigavon/Banbridge 

Eagles‖ (czyli my) oraz zespołem piłkar-

skim składającym sie z zawodników pol-

skich z Banbridge oraz Newry 

„Banbridge Lions‖. Mecz został rozegra-

ny systemem 2x30 min. Jak w każdym 

meczu emocji nie brakowało. Każdy za-

wodnik  grał po kilkanaście min przy czę-

stych zmianach. Mecz zakończył się wy-

nikiem 13 do 11 dla zespołu Craigavon/

Banbridge Eagles.   

Wynik zważywszy na rangę wydarzenia, 

jakie miało miejsce tego dnia nie miał 

znaczenia dla żadnej ze stron.  Najważ-

niejsza była dobra atmosfera  oraz zaba-

wa. Wszyscy zawodnicy podziękowali 

sobie za wspaniałą grę. Każda z drużyn 

otrzymała pamiątkowy dyplom. W imie-

niu Banbridge Lions dyplom odebrał  

Tomasz Kazmierczak a z naszej strony 

Tomasz Juchno. Sędzią głównym spotka-

nia był Tomasz Hoppe za co serdecznie 

dziękujemy. Na sam koniec razem ze 

wspaniałą publicznością, która dopisała 

wszyscy wykonaliśmy okrzyk „SIEMA‖ 

przypominający cel naszego spotkania. 

Przez całą sobotę oraz niedzielę zebrali-

śmy 173,01 funtów. Kwotę  przekażemy 

na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy.  

Chcielibyśmy podziękować również na-

szemu sponsorowi, którym jest sieć pol-

skich sklepów spożywczych na ternie 

Irlandii Północnej „SAM SMAK” 

 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 

spotkamy się ponownie i może następnym 

razem piłkarze spróbują swoich sił grając 

z naszym zespołem w innej dziedzinie 

jaką jest koszykówka. 

Tomasz Juchno 
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Co warto  zwiedzić - Portaferry. Portaferry to małe miasteczko w okręgu Down w Irlandii Północnej usytuowa-

ne na południowym krańcu półwyspu Ards. Do Portaferry można dostać się          

w dwojaki sposób:  drogą lądową okrążając zatokę morską Strangford, co nieste-

ty zajmie nam troszkę czasu lub drogą morską korzystając z promu płynącego     

z miasteczka o takiej samej nazwie jak zatoka, czyli Strangford. Osobiście pole-

cam tę drugą możliwość nie tylko przez wzgląd na oszczędność czasu, ale przede 

wszystkim na moim zdaniem atrakcyjność krótkiej podróży morskiej.  

Foto: Maniek 

Foto: Maniek 

Prom kursuje codziennie w godzinach 

od 8 rano do 11 wieczorem co piętna-

ście minut. 

Główną atrakcją miasteczka  jest: 

Oceanarium cieszy się ogromną popularnością wśród turystów i choć dla 

tych, którzy mieli okazję zwiedzić oceanarium w Paryżu w cenie 32 euro 

za osobę, to na pewno nic ciekawego to jednak dla tych, którzy nigdy nie 

mieli okazji być w podobnym miejscu to wspaniała przygoda i niesamo-

wite wrażenia.  

Oceanarium otwarte jest : 

od kwietnia do sierpnia 

poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00 

sobota od 11.00 do 18.00 

niedziela od 12.00 do 18.00 

 

Od września do marca 

poniedziałek - piątek od 10.00 do 17.00 

sobota od 11.00 do 17.00 

niedziela od 13.00 do 17.00 

 

Opłaty za wstęp: 

Osoba dorosła: £ 7.00 

Dziecko w wieku poniżej lat 16: £ 4.50 

Dziecko w wieku poniżej 4 lat: bez opłat 

Bilet rodzinny 1 osoba dorosła i 4 dzieci: £ 19.50 

Bilet rodzinny 2 osoby dorosłe i 4 dzieci: £ 22.00 

Osoby powyżej 60 roku życia, osoby niepełnosprawne  

i bezrobotne: £ 4.50 

Foto: Maniek 
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Czy umiesz być jak romantyczny bohater? Trudno sobie na to py-

tanie jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż nie jesteśmy tacy jacy sie-

bie widzimy, ale tacy jakimi nas widzą. Szczerze odpowiedz na niżej 

zadane pytania, zsumuj uzyskane punkty, a dowiesz się, czy jesteś 

człowiekiem romantycznym czy też osobnikiem twardo stąpającym 

po ziemi. Jaka jestem - romantyczna? Jaki jestem - romantyczny?  

Psychotest zaczerpnięto z portalu: dejzy.pl 

10. Marzenia, to według ciebie... 

a) domena niemądrych panienek...1 

b) wspaniały sposób na poprawienie samopoczucia...5 

c) coś co przychodzi nagle i jest miłe, ale nie wolno do tego przy-

wiązywać wagi...3 

 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Nie jesteś romantyczny, romantyczna. Romantyczne postępowanie 

jest ci zupełnie obce. Każda sytuacja w której się znajdujesz jest 

oceniana przez ciebie na trzeźwo i analizowana na wszelkie sposo-

by. Absolutnie nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia,        

a gdyby jednak coś takiego ci się przydarzyło wówczas sam(a) 

siebie sprowadzasz na ziemię. Ponad romantyczną miłość, roman-

tyczny seks, cenisz życiowy komfort. Nie znaczy to oczywiście, że 

masz coś przeciw miłości. Jeśli jednak masz do wyboru związek     

z kimś biednym, ale kochanym lub bogatym, ale niekochanym 

wówczas wybrałbyś tę drugą możliwość. Rozum dominuje u ciebie 

nad intuicją i dlatego masz problemy w znalezieniu odpowiadają-

cego(ej) ci partnera(ki). Wśród ludzi podobnych do ciebie najwię-

cej jest starych kawalerów i starych panien. Mówiąc krótko: nie 

jesteś romantyczna i nie jesteś romantyczny. Nie potrafisz postę-

pować romantycznie, a romantyczne wiersze, filmy, a nawet zwy-

kłe sms rozśmieszają cię. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Romantyczne postępowanie jest ci potrzebny do życia, ale nie do-

puszczasz go do głosu. Wydaje ci się, że romantyczne zachowania 

nie są mądre i lepiej je ukrywać przed obcymi. Tymczasem nieraz 

zakręciła ci się łezka podczas oglądania jakiegoś wzruszającego 

filmu lub czytania książki lub wiersza, w którym ktoś przeciw 

rozsądkowi i rozumowi postąpił tak, by inni byli szczęśliwi. Podzi-

wiasz takich ludzi i sam(a) pragniesz przeżyć takie romantyczne 

uniesienia. Marzysz o wielkiej miłości, która byłaby tą jedyną do 

końca życia. Posiadasz jednak i drugą stronę natury, która podpo-

wiada ci, że romantycznie jest tylko w książkach i filmach, a praw-

dziwa wielka miłość w życiu się prawie nigdy nie zdarza. Mówiąc 

krótko: jesteś romantyczna, jesteś romantyczny, ale nie za żadne 

skarby nie chcesz się do tego przyznać. 

 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Jesteś osobą o tak romantycznej naturze, tak bardzo romantycz-

ny, romantyczna, że nie sposób dotrzeć do ciebie za pomocą racjo-

nalnych argumentów. Czekasz na miłość, która chwyci cię już 

podczas pierwszego ujrzenia partnera z marzeń. Wierzysz, że bę-

dziesz szczęśliwy(a) w miłości. Uwielbiasz romantyczne gesty,          

a jeśli ktoś wyciągnąłby cię z ognia na własnych rękach, będziesz 

go (ją) wielbiła do końca świata i bez względu na to czy ten ktoś 

będzie chciał twojej wdzięczności czy nie, ty i tak będziesz narzu-

cać się ze swoim szczęściem, aż do bólu. Sprawiasz wrażenie jak-

byś żył(a) z głową w chmurach. Niewiele dociera do ciebie z real-

nego świata i masz bardzo duże problemy z wykorzystywaniem 

uzyskanych życiowych doświadczeń. Żyjesz jakby we śnie, z które-

go nie potrafisz się wybudzić. Są ludzie, którzy rozgryźli twój ro-

mantyczny sposób istnienia i wykorzystują to dla własnych celów. 

Ty jednak nie potrafisz się przed nimi bronić. Wszytko przez to, 

że aż tak bardzo jesteś romantyczna lub romantyczny. 

1. Czy oglądając film lub czytając książkę zdarza się, że twoje 

oczy stają się wilgotne? 

a) nigdy...1 

b) czasami...3 

c) bardzo często...5 

2. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? 

a) zdecydowanie tak...5 

b) absolutnie nie...1 

c) wierzę w zauroczenie od pierwszego wejrzenia...3 

3. Jeśli się kocha to... 

a) nic innego nie ma znaczenia...5 

b) trzeba walczyć z tym niemądrym uczuciem...1 

c) nie wolno zapomnieć, że miłość przemija...3 

4. Masz do wyboru, że spełni się jedno z poniższych marzeń. 

Które wybierzesz? 

a) chcę dostać nagrodę Nobla...3 

b) chcę być multimilionerem...1 

c) chce być wolny(a) jak ptak...5 

5. Które z podanych niżej miejsc uważasz za najlepsze na 

pierwszą randkę? 

a) jego (jej) mieszkanie...1 

b) park, plaża, łąka...5 

c) kino, kawiarnia...3 

6. Czy dopuszczasz możliwość erotycznego zbliżenia na pierw-

szej randce? 

a) jeśli oboje partnerzy tego chcą, to dlaczego nie...1 

b) uważam to za naganne, ale sam(a) nie zawsze stosuje się do 

tych zasad...3 

c) nie dopuszczam nawet takiej myśli...5 

7. Które określenie, twoim zdaniem, najbardziej pasuje do two-

jej osoby? 

a) aniołek...3 

b) cicha woda, która rwie brzegi...5 

c) diabełek...1 

8. Wybierz jeden bukiet kwiatów. 

a) bukiet róż...3 

b) bukiet orchidei...1 

c) bukiet polnych kwiatów...5 

9. Jeśli ktoś by ci zaproponował: "masz zapewnioną pracę           

i pokój w Nowym Jorku, ale musisz opuścić Polskę na zawsze... 

a)pakuję walizkę i wyjeżdżam...1 

b) wspaniała perspektywa, tylko bardzo nieprzyjemny waru-

nek...3 

c) nigdzie nie jadę...5 

Czy jesteś roman-

tyczny? 

PSYCHOTEST   
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Chwila dla Ciebie…. 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy  o przesłanie  do dnia 20.02.2012    

na adres     redakcja@polskicraigavon.com 

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

przez właścicieli.  

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Piękna Panna Połowa Posagu. 

Nagrodę otrzymuje Pani Karolina Jaracz. 

GRATULUJEMY!  

Ciasto kakaowe z serem 
Składniki: 

Ciasto kakaowe 

1,5 szklanki mąki  pszennej 

1,5 szklanki cukru 

 3  łyżki ciemnego kakao 

 1  kostka margaryny 

 5  łyżek mleka 

 4  jajka 

 3  łyżeczki proszku do  

pieczenia 

 1  torebka  cukru  wanilio-

wego 

 sól 

 Masa serowa 

 pół  kg dobrze  zmielone-

go sera białego 

 4  jajka 

 1  szklanka cukru 

 pół  kostki masła 

 1  torebka  budyniu wani-

liowego 

 garść wiórków  kokoso-

wych 

Przygotowanie: 

1. Margarynę, mleko, cukier, cukier  waniliowy i kakao gotować na 

wolnym ogniu 

ok. 5 minut, a  po  ugotowaniu  odlać pół  szklanki masy  na pole-

wę. 

2. Pół  kostki  masła  (w  temp  pokojowej) utrzeć  z  cukrem  na     

krem i  wciąż  ucierając 

dodawać na przemian po jednym jajku i po jednej łyżce sera oraz 

przesianego budyniu. Wyrobić na jednolitą masę. 

 3. Do ostudzonej masy kakaowej dodać  4 żółtka, po łyżce przesia-

nej mąki z proszkiem do pieczenia i pianę ubitą (ze szczyptą soli)  

z 3 białek oraz lekko wymieszać. 

4. Blaszkę wysmarowaną tłuszczem napełnić ciastem kakaowym. 

5. Masę serową wyłożyć na ciasto kakaowe, piec 60 minut w 200 

stopniach. 

6. Upieczone ciasto polać polewą i posypać wiórkami. 

Pichciła dla Was:  

Katarzyna Pawlikow-

ska-Golonka 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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  PRZEGLĄD WYDARZEŃ Znów uderzają w Polaków, winni za bez-

robocie. 

Brytyjska gazeta Daily Mail po raz kolejny 

uderza w Polaków i winni ich za rosnące na 
Wyspach bezrobocie. Tym razem jednak 

celem ataku jest także Abellio, operator linii 

autobusowych, który wysłał swoich pracow-
ników do Polski aby tam przeprowadzili 

rekrutację 50 nowych kierowców - informuje 

londynek.net.  Dziennikarz gazety podkreśla, 
że podczas gdy na terenie Wielkiej Brytanii 

2.6 miliona osób pobiera zasiłki dla bezro-
botnych, tutejsze firmy w dalszym ciągu 

decydują się sprowadzać do kraju imigran-

tów. Jako przykład podaje Abellio. Jednak 
przedstawiciele firmy odpierają zarzuty             

i twierdzą, że przeprowadzali rekrutację na 

terenie Wielkiej Brytanii jednak nie znaleźli 
tutaj odpowiednich kandydatów na oferowa-

ne stanowiska. Według autora artykułu decy-

zja ta wywołała wzburzenie wśród brytyj-
skich pracowników firmy. Jeden z nich pod-

kreśla, że zna kilka osób, które starały się 

uzyskać pracę w tej placówce jednak ich 
kandydatury zostały odrzucone. Inni z kolei 

zaznaczają, że mało prawdopodobne jest, że 

w grupie 2.6 miliona bezrobotnych nie ma 
osób "odpowiednich" na stanowiska, które 

otrzymali Polacy. Źródło: Onet 

Brutalne morderstwo. Ciało leżało 

przez dwa dni 

W sobotę w Edynburgu znaleziono 

ciało 34-letniego Macieja C. Mężczy-
zna został brutalnie zamordowany we 

własnym mieszkaniu. Jak podaje 

serwis BBC, zwłoki Polaka znaleźli  
w sobotni ranek jego współlokatorzy. 

Policja nie ujawniła, jak zginęła ofia-

ra, ale śledczy stwierdzili, że była to 
„brutalna i pełna przemocy śmierć‖. 

Maciej C. prawdopodobnie wynajmo-

wał pokój lub mieszkanie na Dickson 
Street w Edynburgu, jednak nie wia-

domo na razie, czym się zajmował       

i czy posiadał w Wielkiej Brytanii 
rodzinę. W dochodzenie w sprawie 

zabójstwa Polaka zaangażowanych 

jest ok. 40 funkcjonariuszy szkockiej 
policji. Detektywi prowadzą przesłu-

chania wśród sąsiadów zamordowane-

go, jego znajomych oraz osób, które 
miały z nim jakikolwiek kontakt        

w ciągu ostatnich kilku lat, od kiedy 

przyjechał na Wyspy. Źródło: Onet 

Koniec przerwy 

świątecznej  

Czas wznowić   

rywalizacje 
Po świątecznej przerwie 

czas wrócić na nasze parkie-

ty.  Dnia 19 grudnia o godzi-

nie 18.30 w Portadown od-

było sie spotkanie wigilijne 

członków naszej drużyny oraz ich rodzin z naszymi przyjaciół-

mi z Presbytherian Church z Portadown. Byli niemal wszyscy. 

Atmosfera była typowo świąteczna. Nasi irlandzcy przyjaciele 

mieli kolejną okazję aby spróbować naszego barszczu z uszka-

mi, pierogów itp. My zaś zostaliśmy przywitani tradycyjnymi 

irlandzkimi potrawami. Śpiewano wspólnie kolędy po polsku      

i po angielsku. Nasza znajomość, przyjaźń trwa juz ponad dwa 

lata z czego są zadowolone obie strony. Jesteśmy wdzięczni za 

wszelką okazaną pomoc.  Jack Mulligan powiedział: „Bardzo 

ważne jest aby ludzie mogli się integrować nie patrząc na różni-

ce, które nas dzielą czy to wyznaniowe, czy etniczne‖. Warto 

dodać, że nasze drogi spotkały sie poprzez sport. Jest to kolejny 

ważny element integracji. Cieszymy się i mamy oczywiście 

nadzieje, że ponownie spotkamy się w przyszłym roku wraz        

z naszymi rodzinami.            Tomasz Juhno 

Do Polski zawsze lecę z pewnym niepokojem, 

nawet jeśli to Boże Narodzenie. Boję się 

wszystkiego: lotu, lądowania, cen, Radia Zet 

i innych rozgłośni, przemówień Pana Prezy-

denta, karpia, familiady ze Strasburgerem, 

długiego kazania na pasterce, tytułów gazet    

i rozmów ze znajomymi. Moj synek boi się 

też Wodeckiego ze skrzypcami. 

I tym razem nie było inaczej. Już sam lot wpra-

wił mnie w fatalny nastrój: samolot był pełen 

Polaków, ale ja akurat musiałem usiąść obok 

ogromnej Irlandki, przez co miałem wrażenie, 

że  lecimy ze sporym przechyłem na prawą 

stronę. Kiedy zwróciłem uwagę stewardesie na 

nierówność lotu, popatrzyła się na mnie jakoś 

dziwnie i jeszcze szybciej zaczęła biegać 

wzdłuż przejścia. Jej wysokie obcasy głośno 

stukały, a ja mdlałem ze strachu, że za chwilę 

wybije dziurę w poszyciu, ciśnienie rozedrze 

kadłub, a nas wszystkich wywieje w pizdu         

w kosmos. I skończymy jak ten pies Łajka, 

tylko dlatego, ze jakaś idiotka nie pomyśli, aby 

dla bezpieczeństwa pasażerów założyć trampki.  

Lądowaliśmy łagodne, choć bez aplauzu - do-

wód na spowszechnienie latania. Jako dziecko 

pamiętam moją babcię, która przestała klaskać 

kierowcom gminnego PKS u gdzieś pod koniec 

lat 80tych, kiedy to dowozili ją i mendel jajek 

bez stłuczki na targ w Łasku. 

Przy wyjściu z lotniska zdążyłem kupić gazetę, 

w której przeczytałem o wizycie Pana Prezy-

denta w Chinach. Pan Prezydent powiedział 

Chińczykom, iż zupełnie nie rozumie dlaczego 

Oni - 2 gospodarka na świecie mają taki słaby 

obrót z nami, tj. z 20-tą gospodarką na świecie. 

Kulturalni Chińczycy też tego nie rozumieli, ale 

za to, w Pekińskim Instytucie Języków Obcych, 

Hao Ping wiceminister edukacji Chin, pod-

kreślił  nasze proletariackie podobieństwo  

PRZYBIEŻELI POLACY – tak przynajmniej to odczytuję  – skoro 

powołał się na Karola Marksa i zacytował z 

zapomnianych już w kraju jego myśli, iż 

„naród polski jest niezniszczalny i jest ro-

botnikiem świata” ‗Amen!‘-wyszeptałem 

nabożnie nad gazetą, bo tu nic dodać, ani  nic 

ująć, a tylko podziwiać chińską wnikliwość    

w świetle migracji zarobkowej i gospodarczej 

globalizacji.  

 

Święta spędziłem piękne i rodzinne, choć dwu-

krotnie widziałem Strasburgera na szklanym 

ekranie w porze obiadowej. Zanim zdążyłem 

zmienić program, udało mu się opowiedzieć 

swój żart na rozpoczęcie. Niestety robi to cią-

gle szybciej od Manna i Materny, u których 

między zdaniami występują tak długie prze-

rwy, że zawsze zdążę pobiec do sąsiada na 

górę i pożyczyć pilota, aby obu panów przełą-

czyć. 

 

Jak co roku,  poszedłem też na pasterkę do 

naszej Katedry. Organy grzmiały, a kiedy chór 

i lud zebrany zaśpiewał „Bóg się rodzi, moc 

truchleje‖, a ciemność we wnętrzu rozdarło 

światło, rzeczywiście poczułem się w Ojczyź-

nie.  

Było pięknie i nabożnie i nawet nie przeszka-

dzał mocno Biskup, który powiedział: 

„musimy otworzyć nasze serca na obecność 

Jezusa tak jak stajenka otworzyła się na przyj-

ście Józefa i Maryi‖. Myśl tę Biskup powtórzył 

trzy tuziny razy używając trzech tuzinów syno-

nimów na stajenkę  i serce.  Biskup skończył 

mówić około 1 w nocy, a wnioskiem kazania 

było, że musimy otworzyć nasze serca na 

obecność Jezusa tak jak stajenka otworzyła się 

na przyjście Józefa i Maryi', z czym – chcę to 

podkreślić z całą mocą - się zgadzałem zarów-

no wtedy kiedy wszedłem do katedry,  jak          

i kiedy z niej wychodziłem o 1.45 am. Chór po 

Biskupie wyśpiewał wiele pięknych ko-

lęd,  więc w następnym roku też przyjdę posłu-

chać chóru. 

Aby zrzucić kilogramy po wielkim świątecznym 

jedzeniu jeździłem wieczorami na rowerze stacjonar-

nym. Aby nadrobić zaległe wiadomości, w czasie 

‗jazdy‘ słucham długich radiowych dyskusji. Zauwa-

żyłem, iż między radiem Zet, które znane jest z tego, 

że każdą piosenkę gra milion razy i jest to zawsze ta, 

którą  pamiętacie jeszcze ze szkoły średniej, a Roz-

głośnią Świętą,   zagnieździło się świeckie, lecz inte-

ligentne Talk  FM. Tam też się dowiedziałem, że 

„Prawie 2 mln pracujących Polaków nie może 

wyżyć z pensji - wynika z raportu Komisji Euro-

pejskiej. Mają na osobę mniej niż 588 zł miesięcz-

nie. Nie nie mają oni żadnych oszczędności, a pra-

wie całe wynagrodzenie wydają na rachunki             

i jedzenie. W takiej sytuacji jest już prawie          

12 proc. pracujących Polaków" 

 

To bardzo zła wiadomość, ponieważ ceny w Polsce 

są większe niż w moim ulubionym supersamie ASDA 

w Kilkeel, a szczególnie niedobra dla 20-tej gospo-

darki świata, gdzie aż 2 miliony Polskich rodzin żyje 

za 100 funtów na miesiąc, czyli 25 funtów na ty-

dzień‖. 

 

Wiele się dzieje w naszym kraju i wiele też można 

usłyszeć skrajnych opinii. Radio talk FM nie boi się 

szokować: Kiedy dziennikarz zapytał się jakiego 

tematu jeszcze nie było, zadzwonił słuchacz i powie-

dział: ‗Panie redaktorze, wiadomo ze w samolocie 

prezydenckim do Smoleńska leciał znany polityk       

o raczej niepolskim nazwisku –  słuchacz  nazwisko 

wymienił. Ja tego nie zrobię, bo po co? ‗ Otóż‘ - 

kontynuował słuchacz – ‗przy szczątkach  tego poli-

tyka odnaleziono półkilogramowy materiał wybucho-

wego, pozostałość po trzech kilogramach, które to 

zdetonował.  Słuchacz zapytał się, dlaczego Talk 

FM  nie chce tego nagłośnić... ‗ 

 

„Oh, aye ‖ – mruknąłem pod nosem „czas wracać do 

Irlandii‖. Tym bardziej, iż kliknąłem na telewizor,       

a tam Wodecki wdrapujący się na scenę. W rękach 

trzymał skrzypce!   

 

Krzysztof Kamień  -Kilkeel 
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Polski  skrót ... myślowy? 

19.12.2011 Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że pisemne oświadczenie 

pacjenta może być traktowane jako dowód ubezpieczenia zdrowotnego. 16 grud-

nia Naczelna Rada Lekarska zawiesiła do 25 lutego decyzję o wypisywaniu tylko 

pełnopłatnych recept. Do porozumienia z ministerstwem nie przystąpił Ogólnopolski 
Związek Zawodowy Lekarzy, a także Federacja Porozumienie Zielonogórskie.  

19.12.2011 Prokuratura Apelacyjna wysłała do Prokuratury Generalnej wnio-

sek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi za publikację raportu 

ws. Wojskowych Służb Informacyjnych. Prokuratura chce zarzucić posłowi ujaw-

nienie tajemnicy, przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy. Macierewicz 

nazywa te zamiary "represjami politycznymi", a prezes PiS Jarosław Kaczyński 
uważa, że "nasze państwo jest kontynuacją PRL".  

21.12.2011 Pięciu polskich żołnierzy zginęło w wyniku wybuchu miny-pułapki        

w Afganistanie. 

21.12.2011 Pion śledczy IPN poinformował, że w latach 80. funkcjonariusze SB 

podrabiali dokumenty o współpracy Lecha Wałęsy bezpieką. 

23.12.2011 Ministerstwo zdrowia opublikowało nową listę leków refundowa-

nych. Lista ma obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. i będzie aktualizowana co dwa 

miesiące. Wprowadzono zasadę, że ceny i marże leków refundowanych będą stałe.  

27.12.2011 Skazany za gwałt w Wielkiej Brytanii Jakub Tomczak ma odbyć        

w Polsce karę 12 lat więzienia - zdecydował sąd. Sąd Apelacyjny w Poznaniu 

zdecydował, że Tomczak może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie warunkowe 

po 9 latach.  

29.12.2011 Według serwisu tvn24.pl dziennikarze Maciej Duda (tvn24.pl), Ceza-

ry Gmyz i Grażyna Zawadka (oboje "Rzeczpospolita") zajmujący się śledztwem 

po katastrofie smoleńskiej przez ponad pół roku na zlecenie prokuratury woj-

skowej byli inwigilowani. Żandarmeria badała billingi i informacje o sms-ach dzien-

nikarzy, aby uzyskać "pełne dane" ich informatorów.  

01.01.2012 Weszła w życie lista leków refundowanych. W aptekach chaos. 

01.01.2012 2012 rokiem Janusza Korczaka. 

02.01.2012 Wysokie kary dla operatorów sieci komórkowych. Polska Telefonia 

Komórkowa Centertel ma zapłacić 5 mln złotych za automatyczne rozsyłanie abo-
nentom, bez ich zgody, smsów zachęcających do udziału w loterii. Karę nałożył 

prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów ukarał z kolei Polską Telefonię Cyfrową karą ponad 21 mln zł za nierzetelne 
informowanie o warunkach loterii "Czy stałeś się dzisiaj Milionerem".  

04.01.2012 Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała           

o wynikach badań toksykologicznych Andrzeja Leppera: w krwi byłego 

szefa Samoobrony nie wykryto alkoholu, ale jedynie obecność popular-

nych leków. Leki - których nazwy nie podano - były w dawce terapeutycz-
nej, która nie przekraczała dopuszczalnych norm.  

06.01.2012 Wstrząsy ziemi w okolicach Kalisza. W okolicach Kalisza           

i  Jarocina doszło do wstrząsu na głębokości 8 kilometrów i o sile 4 w Skali 
Mercallego - podano na stronie internetowej Centrum Sejsmologicznego 

"Euro-Mediterranean". Zdaniem naukowców wstrząsy mogą być związane  

z przemieszczaniem się skał tzw. uskoku Dolska.  

08.01.2012 Justyna Kowalczyk po raz trzeci wygrała Tour de Ski 

08.01.2012 Jubileuszowy XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy. 

09.01.2012 Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Mikołaj 

Przybył postrzelił się w głowę w przerwie konferencji prasowej. Konfe-

rencja odbywała się w Poznaniu i dotyczyła przecieków ze śledztwa smoleń-
skiego oraz nielegalnych podsłuchów dziennikarzy. Prokurator przeżył 

próbę samobójczą.  

12.01.2012 Zapadł nieprawomocny wyrok ws. stanu wojennego. Sąd 
okręgowy w Warszawie uznał byłego szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka 

winnym zbrodni komunistycznej i udziału w związku zbrojnym wprowadza-

jącym stan wojenny i skazał go na karę czterech lat pozbawienia wolności. 
Na mocy amnestii wyrok zmniejszono o połowę i zawieszono na pięć lat. 

Byłego I sekretarza KC PZPR Stanisława Kanię uniewinniono, a sprawę 

byłej członkini Rady Państwa PRL Eugenii Kempary umorzono z powodu 
przedawnienia.  

14.01.2012 Naczelna Rada Aptekarska zaostrza protest. Od 16 stycznia 
apteki mają być zamykane codziennie od godz. 13 do 14, a aptekarze mają 

rygorystycznie sprawdzać każdą receptę.  

16.01.2012 Gen. Błasika jednak nie było w kabinie pilotów, w czasie, 

gdy doszło do katastrofy TU 154M pod Smoleńskiem? Podczas konferen-

cji prasowej, powołując się na opinię z krakowskiego Instytutu Ekspertyz 

Sądowych, prokuratorzy wojskowi poinformowali, że mimo, iż taśma          
z rejestratora samolotu zachowała się w bardzo dobrym stanie, biegłym nie 

udało się rozszyfrować wszystkich zarejestrowanych głosów. Płk Ireneusz 

Szeląg z Wojskowej Prokuratury Okręgowej poinformował, że w gronie     
17 osób, których głosy wyodrębniono nie ma gen. Andrzeja Błasika. Są 

jednak niezidentyfikowane wypowiedzi osób spoza załogi, również w koń-

cowej fazie lotu. Nie wiadomo, czy któraś z tych wypowiedzi należy do gen. 
Błasika.  

Zdjęcie jaksiebawic.pl 

Opieka nad dzieckiem 

W grudniowym numerze poruszyliśmy 

temat rejestrowanych opiekunek w Irlandii 

Północnej. Poza opiekunkami istnieje jesz-

cze szereg innych możliwości, komu moż-

na powierzyć opiekę nad dzieckiem do 

osiągnięcia przez nie wieku szkolnego. 

Tym razem opiszemy krótko przedszkola 

oraz nianie.  

Całodzienne przedszkola 

Przedszkola oferują opiekę nad dziećmi    

w wieku 6 miesięcy do momentu osiągnię-

cia przez nie obowiązkowego wieku szkol-

nego, czyli 5 lat. Przedszkola w większo-

ści są prywatne bywają również przed-

szkola prowadzone przez pracodawców 

bądź społeczne. Przedszkola są otwarte  

 przez  cały rok, z wyłączeniem świąt i są 

zwykle czynne w godzinach od 7.00 do 19-

19.00.  Dziecko może przebywać tam          

w pełnym jak i nie w pełnym wymiarze go-

dzin. Przedszkola muszą być zarejestrowane 

w lokalnym Health and Social Care Trust 

tym samym muszą spełniać szereg wymagań 

dotyczących przykładowo kwalifikacji opie-

kunów, bezpieczeństwa i higieny, ilości opie-

kunów itp. Przedszkola są płatne i koszty 

pobytu dziecka oscylują pomiędzy 25 a 50 

funtów dziennie. Należy pamiętać, iż otrzy-

mując Child Tax Credit przysługuje rodzi-

com dofinansowanie do kosztów opieki nad 

dzieckiem w wysokości do 70% poniesio-

nych kosztów. Jest to bardzo dobre rozwiąza-

nie   w sytuacji, gdy chcemy zapewnić dziec-

ku ciągłość opieki, gdyż może ono przeby-

wać w przedszkolu aż do osiągnięcia wieku 

szkolnego jak również, gdy chcemy, aby 

naszym dzieckiem zajmowali się wykwalifi-

kowani opiekunowie. Przed wybraniem 

przedszkola warto odwiedzić kilka z nich, 

aby zobaczyć warunki, w jakich przebywają 

dzieci jak i również porozmawiać z opieku-

nami i dowiedzieć się jak najwięcej na temat 

opieki nad dzieckiem w danym przedszkolu. 

Pamiętajmy, iż przedszkola są bardzo popu-

larne  wśród rodziców, dlatego  

 też należy zapisać dziecko jak najwcześniej, 

aby uniknąć rozczarowania z powodu braku 

miejsca.  

Nianie 

Niania opiekuje się zwykle dzieckiem w two-

im domu, może ona mieszkać w twoim domu 

lub przychodzić w wyznaczonych godzinach. 

Nianie nie mają obowiązku rejestrowania się 

w Health and Social Care Trust, chyba, że 

pracują dla więcej niż dwóch rodzin. Jeśli 

niania nie posiada kwalifikacji jedynym spo-

sobem na sprawdzenie, w jaki sposób pracuje 

jest poproszenie o referencje. Zatrudniając 

nianię stajesz się jej pracodawcą, czyli masz 

obowiązek odprowadzania podatku oraz 

składki ubezpieczeniowej. Niania może opie-

kować się dziećmi w dowolnym wieku a za-

kres jej dodatkowych obowiązków jest ustala-

ny indywidualnie.  

 

Marzena Michalik 

 

Wykorzystano  

informacje z : www.direct.gov.uk oraz  

www.northernchildcare.com 

http://www.direct.gov.uk
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Nadeszła pora na remonty, odbu-

dowy, naprawę uszkodzeń          

w samochodzie i usunięcie 

usterek w domu. Osoby spod 

znaku Byka, Lwa i Skorpiona 

odegrają ważne role w twoim 

życiu; w ich imionach mogą 

wystąpić litery D, M. Zachowaj 

większą uwagę przy wszelkiego 

rodzaju rachunkach    i kalkulacjach, pamiętaj o podatkach. 

Niech wszyscy wiedzą, że jesteś dobrze poinformowany, 

świadomy i czujny. Twojego partnera dotkną nietypowe 

sprawy pieniężne. Nawet twój stan cywilny, choć bez 

wątpienia należy do kwestii pierwszoplanowych, ściśle 

wiąże się ze stanem majątkowym i możliwościami zarob-

kowymi. Uporządkujesz wszystkie, z pozoru chaotyczne 

sprawy, a na skutek twoich wysiłków coś, co przeznaczono 

do rozbiórki, zostanie odnowione. Osoba pozornie ekscen-

tryczna może ci przysiąc niegasnącą miłość. Osoba wcze-

śniej obojętna wykaże wobec ciebie coś więcej niż tylko 

umiarkowane zainteresowanie. Ty zaś przygotowujesz się 

do podróży, weźmiesz też udział w jakimś przedsięwzięciu 

twórczym. Pilnuj, aby mieć na piśmie potwierdzenie 

wszelkich obietnic, upewnij się również, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, abyś podjął w przyszłości wyjątkowo ko-

rzystne obowiązki. To naprawdę realne — jest na ciebie 

popyt!  

Najważniejsze, jak postrzegasz świat 

i jak świat postrzega ciebie. Będziesz 

wiódł bogate życie publiczne, prze-

konywał co do swoich poglądów — 

nie bez udziału uroku osobistego. 

Niejedno spotkanie towarzyskie 

rozkręci się  i nabierze tempa dzięki 

twojej osobie.    W lutym pierwsze 

skrzypce grać będą Bliźnięta, Panna 

i Strzelec.. Ktoś doniesie ci mimochodem o łatwej zdoby-

czy. Zbierz potrzebne informacje, zanalizuj problem; nie 

oszukuj samego siebie, ale nie bądź też przesadnie nie-

śmiały i skromny. Pamiętaj: jak sobie pościelesz, tak się 

wyśpisz. Osoba spod znaku Bliźniąt pomoże ci w spełnie-

niu wielu marzeń i nadziei. Strzelec, odgrywający aktual-

nie niemałą rolę w twoim otoczeniu, stymuluje procesy 

twórcze i zachęca do podróży i publikacji. Panna dopuści 

cię do paru sekretów finansjery. Udaj się w krótką podróż, 

napisz opowiadanie spotykaj się z rozmaitymi pod wzglę-

dem charakteru osobami, zaangażuj się w przedsięwzięcie 

twórcze. Krótkie spięcie zakończy się w rezultacie przyjaź-

nią: Wykaż zainteresowanie drugą osobą. Pomysł, wcze-

śniej odrzucony, teraz powitasz wręcz entuzjastycznie. 

Licz się z tym, że flirt, przypadkowe spotkanie lub randka 

w ciemno wymkną ci się spod kontroli. Jeśli jesteś osobą 

samotną, napotkasz ludzi zasypujących cię komplementar-

ni. Ktoś zechce cię poślubić. Jeżeli żyjesz w stałym związ-

ku, oczekuj przyjścia na świat nowego członka rodziny lub 

czyjejś przedłużającej się wizyty. W lutym poczujesz 

przypływ nowych sił. Powróci twoja witalność i dobre 

samopoczucie.  

W lutym koniecznie zatroszcz się 

o dobrą kondycję fizyczną oraz 

właściwy sposób odżywiania. 

Skoncentruj się na własnym 

modelu życia, zadbaj o posia-

dłość, o upiększenie domu —      

a może zechcesz się przeprowa-

dzić? Wiele uwagi poświęć 

małżeństwu. Iluminacja w znaku 

Wodnika wpłynie na pracę, 

zdrowie, zwierzęta domowe oraz sprawy najwyższej wagi 

wymagające podjęcia natychmiastowych działań. Towa-

rzyszyć ci będą osoby spod znaków Byka, Wagi i Skorpio-

na, których imiona lub inicjały zawierają litery F, O.  

Wypróbujesz swój głos; przyciągnie cię teatr lub kariera 

muzyczna. Do głosu dojdą głębokie uczucia, ujawnią się 

bliskie zależności, pogłębi się znaczenie małżeńskich 

więzi. Sprawy zawodowe będą się nierozdzielnie  

przeplatać z miłymi spotkaniami, zaś humor z powagą. 

Strzeż się osoby, która proponuje szybkie i łatwe zdobycie 

pieniędzy. Trzymaj się z dala od kogoś, kto usilnie namawia 

cię do kupna dzieła sztuki lub innego luksusowego towaru, 

prezentując je jako wyjątkową okazję. Osoba płci odmien-

nej wydaje ci się atrakcyjna, na dodatek dysponuje niezwy-

kłym brzmieniem głosu. Propaguje wprawdzie wolną mi-

łość, ale mogę cię zapewnić, że to jednak nie będzie miłość, 

a już na pewno nie wolna. Uważaj, byś nie zamienił trwa-

łych wartości na chwilowy dreszczyk emocji.  

Ktoś cię przynagla do szybkiego podpisania kontraktu, lecz 

jeśli tak postąpisz, narazisz się na straty i zakłopotanie. 

Musisz dokładnie rozpatrzeć rangę oferty. Częste wizyty      

w teatrze okażą się prawdziwym błogosławieństwem. 

Otrząśnij się ze złych humorów, unikaj uczuciowych puła-

pek. W tym miesiącu zainteresują cię raczej huczne, wspa-

niałe przyjęcia. Jeśli wykażesz się umiarkowaniem, czeka 

cię niezła zabawa, nie pozbawiona przyjemności.  

Przez cały miesiąc będą cię nurto-

wać pytania: kim jestem, skąd się 

tutaj wziąłem, gdzie moje miejsce. 

Choć dużo o tym myślisz, odpo-

wiedzi nie są jednoznaczne. 

Wszystko samo się rozwiąże, jeśli 

sprostasz wyzwaniom rzeczywi-

stości i podejmiesz konkretne 

decyzje. Uważasz jednak, że 

marzyć jest łatwiej i przyjemniej niż zejść na ziemię. Być 

może pora na podjęcie agresywnych działań i wyjście          

z wygodnej niszy jeszcze nie nadeszła. Wykorzystaj więc 

czas na poprawę kondycji fizycznej oraz umysłowej. Wiel-

kie przedsięwzięcie rozpocznie się w marcu.  

Teraz zajmiemy się pozytywniejszymi aspektami. Twoja 

żywa wyobraźnia znajdzie ujście w pracach twórczych, 

takich jak pisanie, malarstwo lub wynalazczość. Skontaktu-

jesz się z kimś, kto nie tylko interesuje się twoimi talentami, 

ale wskaże ci sposób na czerpanie z nich korzyści finanso-

wych. W lutym znaczące zadania przypadną osobom spod 

znaków Ryb i Panny. W ich imionach lub inicjałach wypa-

truj liter G, P, Y. Do 15 lutego uczucia, chęć odbycia dale-

kiej podróży oraz pragnienie zabaw poddane są woli Marsa. 

Zrodzi się szansa podróży morskiej, być może weźmiesz 

udział w wyjątkowym wydarzeniu — np. w akcji zbierania 

funduszy — które miałoby miejsce w pobliżu wody lub 

portu. Jeśli jesteś osobą samotną, na nietypowym zebraniu 

spotkasz fascynującą osobę. Romans rozkwitnie pełnią 

uczuć, ale nie licz na trwały związek. Szeptane obietnice       

i słodkie słówka nie położą solidnych podwalin pod coś 

stałego. Pamiętaj o tym. W drugiej połowie lutego twoja 

uwaga skupi się na sprawach zdrowotnych oraz związanych 

z zatrudnieniem. Do końca marca trwa pora sprzyjająca 

przeprowadzeniu badań profilaktycznych u ciebie i bliskiej 

osoby. Uważaj, by nieznaczny ból stóp nie przemienił się w 

coś poważnego. W pracy koledzy okażą się nadmiernie 

obrażalscy, gotowi walczyć o dziurę w moście. Nieprzemy-

ślane działania ze strony twojej oraz innych osób mogą 

wywołać lawinę przedziwnych wypadków lub stać się 

przyczyną zgub ienia  ważnych dokumentów. 

Kluczowe słowo w tym miesiącu to kompromis, nie tylko  

w pracy, ale również w układach z osobami, które liczą na 

twoje wsparcie i hojność. Łatwo jest narzekać na coś, czego 

nie rozumiesz. Postaraj się nie obrażać osoby, która zajmuje 

się okultyzmem i magią. Przy odpowiedniej dozie zachęty, 

może uzyskasz wskazówki odnoszące się do sposobu reali-

zacji twoich zamierzeń. Trudno jednoznacznie odpowie-

dzieć na twoje pytanie. Sprawy, jeśli dasz im trochę czasu, 

same się uporządkują, ty zaś czekaj . 

Pozbędziesz się złych nastrojów     

w nietypowy sposób. Osoby spod 

znaków Koziorożca i Raka mają do 

wypełnienia niebagatelne zadania, 

zaś w ich imionach lub inicjałach 

mogą wystąpić litery H, Z. W lutym 

kluczem do działania okaże się 

umiejętność kreowania porządku     

z chaosu. Pamiętaj o dobrej organizacji czasu, terminach          

i budżecie. Napraw stosunki z ukochaną osobą, choć wasz 

związek nie jest pozbawiony kolców. Na szczęście róże 

zdecydowanie przeważają. Znów powróci uczucie deja vu.  

W tym miesiącu odniesiesz 

wrażenie, że powróciłeś do domu. 

Masz łatwość zdobywania sobie 

przyjaciół a także wpływania na 

ludzi. Moc gromadzi się dla Ciebie          

w sprawach dotyczących motywa-

cji, zasobów finansowych, warto-

ści majątku i stanu cywilnego. 

Napotkasz różne osoby urodzone 

pod znakami Raka i Koziorożca, a dawno utracone uczucie 

może powrócić. Dąż przed siebie, nie oglądaj się w tył. 

Dbaj o dietę i właściwe odżywianie; w lutym czekają cię 

prawdziwe rozkosze podniebienia. Lew ma uczciwe zamia-

ry, ale może nie posiadać potrzebnego zaplecza. Rozpoczy-

naj działania kładąc nacisk na własną indywidualność          

i nawet na pewnego rodzaju twórcze samolubstwo. Wnio-

ski: narzuć swój styl i nie czekaj na opieszałych.  

Osoby z rządu zostaną wplątane 

w jakieś ciemne sprawki. Nie jest 

więc wykluczone, że zostaniesz 

wybrany, by wraz z innymi 

przejąć władzę. Pamiętaj: znajdą 

cię wszędzie! Luty upłynie pod 

znakiem osób spod Raka, Lwa      

i Wodnika. W ich imionach 

odnajdziesz litery: B, K, T. Były 

nauczyciel lub pracodawca na-

wiąże z tobą kontakt. Pojawi się 

możliwość uleczenia zranionych uczuć, rozbicia banku, 

kupna lub sprzedaży nieruchomości bądź też uregulowania 

stanu cywilnego. Odpowiedź na prawdopodobne pytanie: 

Brzmi zarówno "tak" -     w odniesieniu do własności, 

spółek, zarządzania lub małżeństwa -jak i "nie" -                 

w wypadku nadmiernie ryzykownych działań. Nie zmierzaj 

do celu najkrótszą drogą. Odpowiedź jest także negatywna, 

jeśli liczysz na wsparcie finansowe od bogatego wuja lub 

ze strony rządu.  

Poczujesz się niczym ktoś wy-

puszczony z klatki, znowu          

w swoim żywiole. Z radością 

powitasz zmiany w codziennych 

obowiązkach oraz dodatkową 

przestrzeń życiową niezbędną ci 

w działaniu. Zyskasz miejsce 

pozbywając się zbędnych mebli, 

przechowywanych od dawna 

pudeł, ciężkich zasłon i bibelo-

tów. Ludzie potrzebujący twojej 

pomocy, uwagi a także pieniędzy, sprawią iż poczujesz się 

znowu wolny. Twoja osobowość rozkwitnie: nie pozwól 

sobie na zbędne kłótnie i utarczki. Dostrzeżesz plusy 

swoich planów i pomysłów: nauczysz się być egoistycznie 

twórczy. Zmiana miejsca pobytu lub krótka podróż okaże 

się błogosławieństwem. W tym miesiącu uda ci się połą-

czyć interesy z przyjemnością. Odbędziesz więcej niż 

zazwyczaj spotkań z osobami noszącymi imiona z literami 

C, L, U. W scenariuszu tego miesiąca znaczące role prze-

znaczono Bliźniętom oraz Strzelcowi. Licz się z koniecz-

nością częstego przebywania wśród ludzi przybyłych           

z zagranicy oraz związanych z literaturą, polityką i eduka-

cją. Twoją uwagę przyciągnie jakiś szczególnie interesują-

cy kurs. Przez cały luty przewijać się będzie nuta filozo-

ficzna: być może zechcesz podzielić się z kimś nowood-

krytą prawdą. Na plan pierwszy wysunie się troska o image         

i wygląd fizyczny (waga). Przestrzegaj rozsądnej diety            

i programu ćwiczeń. Twoją urodę podkreślą nowe ubrania, 

nowe kosmetyki oraz zmieniona fryzura. Ekstrawagancja    

i rozrzutność nie okażą się konieczne. Strzelec, najlepszy 

kompan do zakupów, wynajdzie prawdziwe cacka po 

obniżonej cenie w dobrych sklepach. W lutym spodziewaj 

się wielu zaproszeń na spotkania towarzyskie; będzie 

okazja do sprawienia sobie stroju na specjalne okazje.  
Z podjęciem decyzji zawodowej wstrzymaj się do końca 

miesiąca. Wcześniej bowiem ulegną rozproszeniu siły 

zarówno twoje, jak i osoby, która liczyła na wsparcie 

finansowe lub wyświadczenie przysługi. Generalnie, okaż 

cierpliwość wobec ludzi nie potrafiących podjąć decyzji. 

Śmiej się chętnie z własnych i cudzych słabostek. Umiar 

jest najlepszym wyjściem.  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na luty. 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 
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W dni pomyślne przejmuj inicjatywę, dni niepomyślne przeczekaj. Śledź 

pilnie znaczące daty. Znajdujesz się na właściwej drodze, dalsze negocjacje 

są jednak konieczne. Połóż nacisk na dobrą organizację pracy, zwłaszcza    

w obliczu nieuchronnych ograniczeń czasowych i budżetowych. Odpowiedź 

nie jest jednoznaczna — czekaj na pisemną aprobatę osoby sprawującej 

władzę. Trafi ci się wyjątkowo kusząca oferta odnosząca się zarówno do 

życia osobistego, jak i zawodowego. Pamiętaj, by nie rezygnować z cennych 

wartości na rzecz szybkiego wzbogacenia się. Masz do zaoferowania coś, 

czego pragną inni i co w przyszłości przyniesie zyski. Bądź czujny i ufny 

zarazem; przebywaj w towarzystwie osób, które chętnie dzielą się swoim 

doświadczeniem. Na gruncie osobistym szczególnie liczy się małżeństwo 

oraz ewentualne powiększenie rodziny Bliska osoba spod znaku Wodnika 

spróbuje cię przekonać, abyś się ubezpieczył lub zainwestował w nierucho-

mości. Zażąda od ciebie pewnych finansowych zobowiązań. Być może 

intencje ma uczciwe, lecz z pewnością brak jej dostatecznych informacji. 

Pamiętaj, że brak wiedzy może doprowadzić do zguby. W imieniu lub 

inicjałach tej osoby pojawią się litery D, M. Luty  z pewnością okaże się 

ekscytującym miesiącem!  

Zmienisz opinię na temat kogoś, kogo widujesz 

każdego dnia. Uważaj podczas spotkań z nadpobu-

dliwym Baranem oraz Wagą; osoby te przyciąga 

twoja otwartość, pogoda ducha i szczęście towarzy-

szące ci na każdym kroku. W ich imionach i nazwi-

skach odnajdziesz litery I, R. Baran może zaleźć          

ci za skórę w niepojęty dla ciebie sposób, ale jak 

wytłumaczyć istniejącą mimo to fizyczną fascyna-

cję? Waga zaproponuje długą przyjaźń. Luty sprawi, iż twoje kontakty będą 

procentować,. Potrafisz wyjaśnić problemy w sposób prosty  i przystępny, 

jak lubią twoi przełożeni. W drugiej połowie miesiąca twoja uwaga oraz 

energia skupią się na sprawach domowych, najbliższym otoczeniu, własno-

ści i majątku. W życiu miłosnym zaznasz wiele ciepła, intensywności           

i namiętności, szczególnie przez ostatnie trzy tygodnie lutego.  

Księżyc mówi, że na początku miesiąca odczujesz 

trudy styczniowej pracy. Zrozumiesz, że wszystkie 

zmiany, poprawki i usprawnienia kosztują.                     

W pierwszym tygodniu postarasz się trochę zaosz-

czędzić. Kogo przyciągasz: Władczego Lwa              

i pracowitego Skorpiona oraz lekkomyślnego Wod-

nika, którzy oferują ci współpracę. Osoby te po-

znasz po literach A, S, J w inicjałach. Odpowiedź 

na prawdopodobne pytanie: Pozytywna, jeśli chodzi 

o nowe oszczędności i inwestycje; w tym miesiącu odłożysz niemało. Tak, 

zapoznaj się również z tegorocznymi przepisami podatkowymi. Co może się 

wydarzyć: Krewni i najbliższa rodzina chcą cię w tym miesiącu uhonoro-

wać. Na pewno zapragną widywać cię częściej. Dostaniesz jakiś prezent. 

Możesz się nagle zorientować, że pewien nieszczery znajomy to po prostu 

zimny drań.  

Jesteś taktowny, w rozgrywkach z oponentami 

postępujesz dyplomatycznie. Zwierzchnicy patrzą 

na to przychylnym wzrokiem. Po północy                

18 lutego znajdziesz się w centrum spraw. Przez 

pierwszą część miesiąca zaliczać się będziesz do 

grona zwycięzców. Kogo przyciągasz: 

Przyziemnego, wiernego i niewzruszonego Kozio-

rożca, oddanego tradycjonalistę Raka i Wodnika    

o fantazji podobnej do twojej Uważaj na osoby, 

których imiona zaczynają się od liter B, K, T. Uwolnienie się od zeszłorocz-

nych ważnych spraw może zająć ci czas nawet do połowy miesiąca, po        

15 lutym jednak ruszaj pełną parą do przodu i zaufaj swoim siłom. Doko-

nasz cudów, jeśli poczynisz postępy. Ważne jest samo spełnienie, które      

w rezultacie pozwoli ci uwolnić cię od starych wad. Widoki na sukces 

zmuszą cię do pełnej koncentracji. Spodziewane zyski mogą zależeć od 

korespondencji i rozmów telefonicznych.  

W pierwszym tygodniu miesiąca występuje nacisk 

na sprawy zdrowotne i poprawę sytuacji w pracy. 

Zadbasz bardziej o wygląd. W drugiej połowie tego 

miesiąca kontakty z organizacjami i instytucjami 

zyskują zielone światło. Od 15 lutego aż do końca 

miesiąca wszelkie atuty znajdują się w twoich 

rękach. Jeszcze tylko krok, a spełnią się twoje 

marzenia. Zaniechaj projektów bez perspektyw. 

Przychylności dla wszystkiego co nowe sprzyja okres po 18 1utego W tym 

miesiącu ustabilizuje się przyjaźń, która doda pieprzu szarej egzystencji. 

Twoja siła świadomości i transformacji działa jak najlepiej, szczególnie      

w obszarach spraw zawodowych.  

Masz problem potrzebujesz porady? 

Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz partnera z którym chcesz 

przejść przez życie ? Szukasz sublokatora?  A może Twoja dziewczyna 

ma właśnie urodziny? 

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

chceta‖ Ogłoszenie należy wysłać na adres email:  

 redakcja@polskicraigavon.com lub zamieścić je   w module ogłoszeń na 

stronie www.polskicraigavon.com 

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

nie publikacji zlecenia bez  podania  przyczyny. 

Masz w rodzinie problem alkoholowy? Nie umiesz 

sobie poradzić? Bliska Ci osoba jest alkoholikiem      

i nie wiesz jak jej pomóc? W Belfaście ruszyły spotka-

nia otwarte skierowane do rodzin dotkniętych alkoholi-

zmem. Grupa spotyka się   w każdą niedzielę od godzi-

ny 10:30 do 12:30,na terenie kościoła St.Anthony's Church, Willowfield 

Crescent, BT6HP (numer kontaktowy 07935843442-Benek) Przypomina-

my także iż grupa AA działa w Ballymena w każdą sobotę od godziny 

17:30 do 19:15,adres:21A Foutain Place, przy parkingu Tower Centre. 

(07746251245 -Artur lub 07521305967-Wojtek) Są to spotkania za-

mknięte dla osób bezpośrednio dotkniętych alkoholizmem.   

Róbta co chceta…..  

Koziorożec 

Ryby 

Strzelec 

Wodnik 

Horoskop zaczerpnięto z : 

.horoskop-internetowy.com 

Mam do sprzedania wózek dziecięcy 2w1 z wyciąganym wkładem na dużych 

kołach z amortyzatorami w kolorze jasno niebieskim-granatowym, łóżeczko tury-

styczne w kolorze pomarańczowo-niebieskim z materacem i z przewijakiem, łó-

żeczko ma dwa poziomy założenia materaca co jest bardzo przydatne, chodzik     

w kolorze zielono-czarnym prawie nie używany!!!!  fotelik-bujak w kolorze nie-

bieskim ze  stelażem z wibracjami i z muzyczką, nosidełko do noszenia dziecka 

dla rodziców dla dziecka od 0-12miesiecy bardzo wygodne do noszenia i jest bar-

dzo przydatne!! Cena 120 CENA DOTYCZNY CALEGO ZESTAWU CHOC 

JEST MOZLIWOSC ZAKUPU ODDZIELNEGO. Kontakt: Natalia  Telefon: 

07521106062  E-mail wojtkowiak-n@wp.pl 

Sprzedam fotelik samochodowy ,używany cena £10, chodzik mało używany        

w  bardzo dobrym stanie, cena: £15, wózek podwójny w bardzo dobrym stanie, 

mało używany, firmy Zooper cena £80, sterylizator elektryczny firmy Avent                

w bardzo dobrym stanie, cena £10 oraz podgrzewacz tej samej firmy cena  £10 

Kontakt:  Renata  Telefon: 07592334849  E-mail : kukaread@op.pl 

Sprzedam ubranko do chrztu dla dziecka 0-3 miesiące dodam również czapeczkę 

i buciki cena £10 , sprzedam kołyskę dla dziecka w bardzo dobrym stanie, cena 

£20  Kontakt: Aga Telefon: 07856590973  E-mail(*):awisdj100@wp.pl  

 

 

 

 

Więcej zdjęć na  

www.polskicraigavon.com 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:wojtkowiak-n@wp.pl
mailto:kukaread@op.pl
mailto:awisdj100@wp.pl
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Pomóżmy Jowicie w walce z białaczką! 
Jowitka Jezuit mieszka w Lurgan, w maju tego roku 

skończy 12 lat i do tej pory była okazem zdrowia.  

W zeszłym roku ukończyła szkołę podstawową i rozpo-

częła edukację w St. Mary's Junior High School. Nieste-

ty w listopadzie stwierdzono u niej chorobę, której dia-

gnoza zaszokowała zarówno rodziców jak     i przyja-

ciół: białaczka (ALL). Jowitka poddawana jest bardzo 

silnej chemioterapii, która według lekarzy potrwa ok.        

2 lata. Jowitka nie może mieć kontaktu z rówieśnikami 

aby nie zarazić się żadną chorobą, ponieważ każda in-

fekcja może być dla niej bardzo groźna. Zamiast do 

szkoły jeździ prawie codziennie na chemię do Belfastu 

do szpitala. 

Prosimy o wsparcie finansowe w tej długiej i ciężkiej 

drodze do zdrowia. Jowitka ma swoje indywidualne 

konto, na które można wpłacać pieniądze: 

Nr konta: 80057649, sort code 40-37-41. 

 

 

Życzenia Walentynkowe….. 

Nikogo tak bardzo nie kochałam  
choć mogłam kochać nie raz. 

Nikomu serca nie dałam,  

choć miałam wiele szans. 
Jednego tylko kocham,  

tym jednym jesteś TY, 

o Tobie tylko marze, 
Ty wkradasz się we sny. 

A kiedy Cię spotykam  

serce zaczyna mi bić, 
bo kocham jedynie Ciebie  

i tylko z Tobą chcę żyć!  

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Angielski na co dzień - czasy. 

 

Past Continuous /past ken-

tinjues/ -czas przeszły ciągły. 

Czasu Past Continuous uży-

wamy do wyrażania: 

Wydarzeń przeszłych rozgry-

wających się równocześnie:       

I was reading   a  book while 

she was talking through the 

phone. /Aj łoz ridin e buk łajl szi łoz tokin fru de fołn/ Czytałam 

książkę, podczas gdy ona rozmawiała przez telefon. 

Wydarzeń przeszłych trwających w określonym momencie: At two 

o‘clock I was eating dinner. /At tu oklok aj łoz itin diner/ O 2 jadłam 

obiad. (czynność niedokonana (nieskończona)) 

Wydarzeń przeszłych, które zostały przerwane przez inne wydarzenie:      

I was having a bath when the telephone rang. / Aj łoz hawin e baf łen 

de telefołn reng/ Brałam kąpiel, gdy zadzwonił telefon. 

Uwaga! Jak widać w powyższym przykładzie, wydarzenie przerywa-

jące nie otrzymuje formy continuous, lecz formę Past Simple. 

Tworzenie czasu Past Continuous: 

Zdania twierdzące: 

Podmiot + was/ were + czasownik (forma podstawowa) + ing 

I was painting the room while she was cleaning the kitchen. /Aj łoz 

pejntin de rum łajl szi łoz klinin de kiczyn/ Malowałem pokój, 

podczas gdy ona sprzątała kuchnię. 

Uwaga! Was lub were stawiamy w zależności od osoby: I was, you  

were,  he was, she was, it was, we were, you were, they were. 

Uwaga! W czasie Past Continuous czasownik posiłkowy to be ( was, 

were w czasie przeszłym) nie pełni funkcji znaczeniowej a jedynie 

gramatyczną. ‗To be‘ w czasie past continuous nie tłumaczymy. 

Pytania:  

Was/ were+ podmiot+ czasownik + ing 

Was he working In the garden  yesterday? /łoz hi łorkin in de garden 

jesterdej?/ 

Pytania w czasie Past Continuous, tak samo jak w czasie Present Con-

tinuous, tworzymy przez inwersję, czyli poprzez odwrócenie kolejno-

ści osoby i czasownika posiłkowego ‗to be‘ w formach czasu przeszłe-

go was lub were. 

Przeczenia: 

Podmiot+ was/ were + not + czasownik + ing 

The baby wasn‘t sleeping when I woke up. /de bejbi łozynt sliping łen 

aj łołk ap/ Maleństwo nie spało, kiedy się obudziłam. 

Przeczenia tworzymy poprzez dodanie słówka not do zdania twierdzą-

cego. 

Uwaga! Czasowniki was not i were not bardzo często występują         

w formie skróconej wasn‘t, weren‘t. 

Uwaga! Jak już wspomniano powyżej, w czasie Past Continuous do 

czasownika dodajemy końcówkę –ing. W niektórych przypadkach 

trzeba wyraz nieco zmienić i dopiero wtedy dodać końcówkę: 

- Kiedy czasownik zakończony jest na –e np. dive /dajw/- nurkować, 

w formie continuous –e usuwamy i wtedy dodajemy –Ing DIVING/

dajwin/ 

-Kiedy czasownik zakończony jest na –ie np. lie /laj/ leżeć, w formie 

continuous –ie zamieniamy na –y i wtedy dodajemy –ing LYING /

laain/ 

-Kiedy czasownik zakończony jest na –l np. travel/trawel/ podróżo-

wać, końcówka ta zostaje podwojona TRAWELLING /trawelin/ 

-Kiedy czasownik jest jednosylabowy, zakończony na spółgłoskę po-

przedzoną przez samogłoskę np. Get/ get/ dostawać, wtedy  podwaja-

my końcową spółgłoskę GETTING /getin/. 

 

 

Choć nie jestem milionerem, 

Choć nie jeżdżę land roverem. 

Chociaż rzadko pijam whisky, 

Nie wyglądam jak Olbrychski. 

Chociaż nie używam Ace, 

Ani ubrań od Versace. 

W piłkę nie gram jak Gadocha, 

To nad życie Ciebie kocham!!! 

Zamykam w sobie ból, 
Ukrywam wciąż tęsknotę. 

Wiem, że nie będziesz mój 

i nie chcę myśleć o tym. 
Kocham Cię i nienawidzę  

jedno większe od drugiego.  

W nieznośnym świecie się 
gubię 

Nie mogę wydostać się z niego.  

I choć złoszczę się na na siebie 
Prawda jednak taka jest, 

Że nie mogę żyć bez Ciebie  

Kiedy mrok cicho na ziemię 
opada, 

Nad łąkami snuje się welon z 

mgły, 
Do mego serca marzenie się 

wkrada, 

A mym marzeniem jesteś Ty! 
Wieczorem cisza okryła świat, 

Gwiazdy zabłysły na niebie. 

Każdy ma w sercu jakiś kwiat, 

A ja mam w sercu Ciebie!  
We wszystkich mowach i w 
języku duszy Nad wszystkie są 

dwa słowa, 

Jak w kroplach rosy po suszy, 
W nich skarb żywota się chowa. 

Jak dwie perełki w oceanie 

życia, 
Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 

Świecą nam do powicia 

Dwa słowa - Kocham Ciebie! 
Źródło:  

www.e-zyczenia.pl/zyczenia/walentynkowe 

  
 
 
 
 
 
 
  

Wpłat można dokony-

wać także w Polskiej 

Szko le  So botniej          

w Craigavon oraz       

w sklepie Sam Smak  

w Lurgan wrzucając 

pieniążki do charity 

box ze zdjęciem Jowit-

ki. 

Dziękujemy za każde 

wsparcie. 
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Twój Notice Board 

Jerome Mullen                                                                                                
Honorowy Konsul Polski w Irlandii 

Północnej                                                               

5 Seafields, Warrenpoint 
Newry, Co Down 

Northern Ireland, BT34 8TG    

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

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

płeć, niepełnosprawność, orientację 

seksualną, skontaktuj się z Komisją ds. 

Równouprawnienia 
(EqualityCommission NI).Telefon: 028 

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

www.equalityni.org.   

Infolinia dla bezdomnych –  
02838334444     

Usługi tłumaczeniowe – 

STEP  02887750213    

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 
Głównym celem CIP jest dostarczanie prak-

tycznego wsparcia dla nowych społeczności 

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

oferuje następujące usługi: Informacje na 

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

pomoc w wypełnianiu formularzy oraz kie-

rowanie do organizacji świadczących odpo-
wiednie usługi, organizowanie spotkań 

informacyjnych, poradnictwo w sprawie 

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

wych, tworzenie projektów promujących 

integrację społeczności. Wszystkie usługi są 
poufne oraz bezpłatne. 

 Craigavon Intercultural Programme   

16 Mandeville Street, Portadown      
 Tel 028 3839 3372                                                                                                                    

www.craigavonintercultural.org                                                                   
Polski doradca – Wojciech Dylewicz   

Tel. 07840135040 

Springwell  Centre 
Springwell Centre jest lokalną organizacją 

działającą na rzecz rodzin i osobistego 

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

pomocy indywidualnej pomaga także w 

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

grupa Mother and Toddler (spotkania dla 

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

są  zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne 

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

lekcje języka  angielskiego, nauka  odby-

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

ców i dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej został stworzony klub pracy 
domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell Cen-

tre, 55 Edward Street, Lurgan  Tel.02838 
347222  

 

W innych sprawach polecamy Biuro 

Porad Obywatelskich(Citizens Advice 

Bureau). Jest to organizacja charyta-

tywna wspierająca obywateli bezpłatną i 
poufną poradą w kwestiach ich praw        

i nie tylko. Pracownicy chętnie pomaga-

ją we wszystkich kwestiach np: w pro-

blemach z pracodawcą i wielu wielu 

innych.                                                  

Informacje i porady na temat spraw imi-

gracyjnych uzyskasz w Centrum Praw-

nym (Law Centre NI) – infolinia 028 

9024 4401 lub   
  admin.belfast@lawcentreni.org.   

South Tyrone Empowerment Pro-

gramme (STEP) Adres: Unit T7,      

2 Coalisland Road, DUNGANNON, 

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

internetowa: www.stepni.org  

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoir-

landzka Rada ds. Mniejszości Etnicznych

– Northern Ireland Council for Ethnic 

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

BELFAST, BT2 7DB Telefon: 028 9023 

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

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

EURES (European Employment Servi-

ces) pod numerem 028 9025 2270.   

Polski Craigavon Sieć Społeczna  
Kontakt:  

agnieszka@polskicraigavon.com    

Irlandzki Kongres Związków Za-

wodowych (Irish Congress of Trade 

Unions) 

4 – 6 Donegall Street Place 
Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpośrednia 

w jęz. polskim)  

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


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 


