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Kilka słów na wstępie.  

Czas mija nieubłagalnie. Mam wrażenie, że dopiero wczo-
raj rozpoczęliśmy edycję naszego magazynu a  tu już dziś  

oddajemy w Państwa ręce 12 numer. W ciągu tego" jedne-

go dnia" przeszliśmy bardzo  długą drogę i dokonaliśmy 
wielu zmian. Zaczynając od nazwy a skończywszy na ogól-

nej estetyce graficznej. Ciągle się rozwijamy, by spełnić 

Państwa oczekiwania. W tym numerze zaczynamy dwa 
nowe cykle, które mam nadzieję spotkają się z Państwa 

zainteresowaniem: Porady Prawne i Porady Psychologa. 

Korzystając z okazji jaką niewątpliwie jest nasza rocznica 
chciałbym serdecznie podziękować całej redakcji za wkład 

a przede wszystkim za serce włożone w rozwój naszego 

pisma. Warto podkreślić, iż cały magazyn tworzony jest 

przez ludzi o otwartym sercu, którzy poświęcają swój czas 

w ramach pracy wolontaryjnej czyli bez pobierania wyna-

grodzenia. Ciężko jest we współczesnym świecie, gdzie 
czas każdego z nas jest tak cenny, znaleźć tak bezintere-

sowne osoby. Bardzo dziękuję, że jesteście, bo bez Was 

realizacja projektu jakim jest Polski Magazyn byłaby nie-
możliwa. Dziękuję Kasi Pawlikowskiej - Golonka, która 

zajmuję się przygotowaniem kącika dla naszych pociech      

a niedzielne popołudnia spędza na pieczeniu przepysznych 
ciast by móc podzielić się z nami przepisem. Sprawdza też 

czy w naszym magazynie nie ma zbyt wielu błędów orto-

graficznych. Dziękuję Agnieszce Sztajner-Iwińskiej, która 
pisze naprawdę dobre artykuły na aktualne tematy wyko-

rzystując swoją wiedzę historyczną. Dziękuję Ani Laskosz, 
za poświęcenie swojego  czasu na przygotowanie lekcji 

języka angielskiego. Dziękuję mojej żonie Agnieszce za 

prezentację  ciekawych miejsc,  które  warto  zwiedzić, za 
informacje  z  zakresu  zasiłków  i  zmian  w  przepisach 

dotyczących pomocy socjalnej oraz  za wyszukiwanie  dla  

Was  najlepszego  horoskopu i psycho-testu do rozwiązania 
a przede wszystkim  za to, że czuwa nad całością  w tym 

nad wyglądem graficznym magazynu. Lista osób, którym 

należą się podziękowania jest długa, ale nie robię tego         
w każdym numerze, więc kontynuując : dziękuję naszym 

współpracownikom: Tomaszowi Juchno, Andrzejowi 

Lewińskiemu, Krzysztofowi Kamień , którego artykuły 
doprowadzają nas do łez. Nie wyobrażam sobie magazynu 

bez artykułów Krzysztofa. Dziękuję Księdzu Krzysztofowi 

Olejnikowi, który dzielił się z nami wspaniałymi przemy-
śleniami. Z powodu nawału nowych obowiązków Ksiądz 

Krzysztof nie może kontynuować współpracy, ale obiecał, 

że jeszcze coś dla nas napisze. Czekamy z niecierpliwością. 
Dziękuję Arturowi Kmiecik, który nie tylko jest edytorem 

stron Newry and Mourne News, ale przede wszystkim jest 

naszym czytelnikiem i fanem i robi wszytko, by nie zabra-
kło nam środków finansowych na nasze przedsięwzięcie. 

Dzięki Artur bez Ciebie byłoby naprawdę ciężko. No             

i zbliżając się pomału do końca  dziękuję przede wszystkim 
czytelnikom bo  gdyby nie Wy to nie mielibyśmy dla kogo 

pisać. Dziękuję, że jesteście i że chcecie nas  gościć u siebie          

w domu. Dziękuję wszystkim reklamodawcom — gdyby 

nie wasze reklamy a co za tym idzie środki finansowe, to 

moglibyśmy tylko pomarzyć o wydawaniu magazynu.        

Z Waszą pomocą nasze marzenia mogły się spełnić. Dzię-
kujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Zacznę od 

tych, którzy współpracują z nami od samego początku — 

Sklep i  Piekarnia Sam Smak. Właściciele tych firm są nie 
tylko reklamodawcami, ale też dzięki ich zaangażowaniu 

Polski Magazyn trafia do polskich sklepów. Komis samo-

chodowy Tom & Les, salon fryzjerski MKS. Następnie 
firmy, które są z nami prawie od samego początku: Piotr 

Skalski - Telewizja Satelitarna, Biuro Profit, Pack Man 
oraz tym, którzy dołączyli do naszej drużyny całkiem nie-
dawno, ale mamy nadzieję, że pozostaną na dłużej: NI- Sat 

Robert Kowalkowski, Twoja Paczka, Bart's Kebab oraz 

Nauka Jazdy Andrzej Borsa. Cieszymy się, że z nami 
jesteście i bardzo dziękujemy za wsparcie. A na koniec 

dziękuję także naszym nowym współpracownikom: psy-

chologowi Andrzejowi Mańka oraz prawnikowi Oisin 
Toner, którzy zdecydowali podzielić się swoją wiedzą         

i doświadczeniem z naszymi czytelnikami. Mam nadzieję, 

że współpraca będzie długa i owocna. Pamiętajcie, że arty-
kuł każdego z was może ukazać się na łamach Polskiego 

Magazynu. Jeśli chcecie  się czymś podzielić piszcie śmia-
ło. Z niecierpliwością czekamy. 

Mariusz Tomsa    
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Bryansford Road, Newcastle BT33 0PW,  

Dla miłośników przyrody to miejsce to nie lada gratka a nawet 

ośmielę się powiedzieć, że to prawdziwy skarb. Kamienne filary, 

gotyckie łuki dodatkowo wzbogacają to miejsce i wskazują wpływ 

projektanta Thomasa Wrighta z Durham (1711-1786), który był 

przyjacielem Pana Clanbrassil, właściciela  Tollymore w tym cza-

sie. Spacer wzdłuż  rzeki Shimna zachwyci nawet najbardziej wy-

brednego zwolennika przepięknych widoków. Naturalne i sztuczne - 

wychodnie skalne, mosty, groty i jaskinie nadają temu miejscu nie-

samowitego klimatu. Ciekawostką jest, iż drewno z tych lasów było 

wykorzystane przy budowie wnętrza Titanica.   

Więcej zdjęć tych i innych cieka-

wych miejsc znajdziesz na 

www.polskicraigavon.com/galeria 

Co warto zwiedzić? 

Tollymore Forest Park, Newcastle 

Park jest otwarty przez cały rok 

od godziny 10 aż do zmierzchu. 

Foto: Maniek 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331502895231&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.discovernorthernireland.com%2FTollymore-Forest-Park-Newcastle-P2888&ei=8B5dT-XDH8it0QW7z52hCg&usg=AFQjCNFuxBYK593FETmJZ4gagU4hWiqLkg
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TAX CREDIT - Sprawdź co się zmienia. 

Tax Credits  to jeden z zasiłków, który  wzbudza najwięk-

sze emocje ze względu na dość wysokie kwoty jakie są wy-

płacane.  Tax  Credits składa się  z dwóch elementów : 

child tax  credit i working tax credit. Child Tax Credit 

może otrzymać każdy, kto mieszka w Królestwie Wiel-

kiej  Brytanii, posiada National Insurance Number oraz 

ma na utrzymaniu  dzieci  w tym także adoptowane. 

Zmiany w zasiłkach tax child credit i working tax credit wchodzą w życie od 6 kwietnia 2012.  

Granica dochodu do Child Tax Credit 

zostaje obniżona . 

Wysokość Child Tax Credit zależeć bę-

dzie od  okoliczności i dochodu. W chwi-

li obecnej Child Tax Credit przyznawany 

jest  jeśli twój dochód nie przekracza 

limitu £ 41,300. Od 6 kwietnia 2012 limit 

ten będzie niższy dla większości ludzi. 

Od 6 kwietnia 2012, limit dochodu zale-

żeć będzie od indywidualnej sytuacji. 

Jednakże żelazne zasady mówią, iż  

Child Tax Credit z dniem  6 kwietnia 

2012 nie będzie przyznawany w następu-

jących przypadkach: 

- masz jedno dziecko, a twój roczny do-

chód wynosi więcej niż około £ 26,000 

- masz dwoje dzieci, a twój roczny do-

chód wynosi więcej niż około £ 32,200 

Ale ważne jest, aby wiedzieć, że: limit 

dochodów dla Ciebie może być inny, 

ponieważ zależy on od indywidualnych 

sytuacji. Dla przykładu: można nadal 

kwalifikować się  od dnia 6 kwietnia 

2012 do pobierania zasiłku, jeżeli dochód 

jest wyższy od tych kwot, ale obciążony 

jest płatnościami np.  za opiekę nad 

dzieckiem lub masz więcej niż dwoje 

dzieci.  

Pary z dziećmi - nowe godziny pracy. 

W tej chwili, jeśli jesteś odpowiedzialny 

za co najmniej jedno dziecko i pracujesz 

co najmniej 16 godzin tygodniowo, mo-

żesz dostać Working Tax Credit.  Od 6 

kwietnia 2012, zasady te ulegają zmianie.  

Jeśli jedno z was jest chore, przebywa 

w szpitalu lub w więzieniu  

Będziesz nadal kwalifikował się do Wor-

king Tax Credit, jeśli jedno z was pracuje 

16 godzin lub więcej, a partner :  

-uzyskuje zasiłki  z powodu złego stanu 

zdrowia lub niepełnosprawności-             

na przykład Support Allowence lub Disa-

billity Living Allowence  

- przebywa w więzieniu - odbywa  karę 

pozbawienia wolności lub jest przetrzy-

mywany w areszcie 

Obniżony dochód roczny - w jaki spo-

sób to wpływa na Twoje płatności ? 

W chwili obecnej jeśli twój roczny do-

chód w danym roku podatkowym jest 

niższy niż w ubiegłym roku, to możesz 

uzyskać zwiększony zasiłek na rok bieżą-

cy. Im niższy dochód, tym więcej tax 

credit  można dostać. Ale z dniem 6 

kwietnia 2012, gdy twój spadnie to na 

podwyżkę płatności będziesz musiał cze-

kać  aż do następnego roku. 

Składanie nowego wniosku lub wnio-

sku o odnowienie.  

Raz w roku osoby pobierające tax credit 

zobowiązane są to złożenia wniosku       

o odnowienie zasiłku na kolejny rok.      

W chwili obecnej na złożenie wniosku 

mamy czas aż do 3 miesięcy po zakoń-

czeniu roku podatkowego czyli do 31 

lipca. Od 6 kwietnia 2012, okres ten 

skraca się do jednego miesiąca czyli do 

maja. Jeżeli Urząd Tax Credit nie otrzy-

ma wniosku wstrzyma Twoje zasiłki.  

Koniec dodatku 50+ 

W chwili obecnej osobom w wieku 50+ 

przysługuje dodatkowy element zasiłku. 

Od dnia 06 kwietnia 2012 element ten 

zostaje zlikwidowany. 

            AT 

W większości przypadków, aby zakwali-

fikować się do Working Tax Credit  ty-

godniowy czas pracy wynosić będzie co 

najmniej 24 godziny.  

Będzie to oznaczać:  

-jeśli oboje rodzice pracują: wasze 

wspólne tygodniowe godziny muszą wy-

nosić co najmniej 24, przy czym jeden      

z rodziców musi pracować  przynajmniej 

16 godzin tygodniowo. 

-jeśli tylko jedno z was pracuje, musi to 

być przynajmniej 24 godzinny  tydzień 

pracy.  

Jeśli nie spełniacie tych warunków wasz 

working tax credit może zostać wstrzy-

many z dniem   6 kwietnia 2012. Są jed-

nak pewne wyjątki od nowych zasad.  

Jeśli jedno z was ma 60 lat lub więcej 
będziesz nadal kwalifikował się do Wor-

king Tax Credit, o ile pracujesz co naj-

mniej 16 godzin tygodniowo.  

Jeśli jedno z was dostaje dodatkowe 

Working Tax Credit z powodu niepeł-

nosprawności  

Będziesz nadal kwalifikował się do Wor-

king Tax Credit, jeśli pracujesz przy-

najmniej 16 godzin tygodniowo  

Working Tax 

Credit - roczne 

stawki  

Kwiecień 

2011 

Kwiecień 

2012 

Podstawowy dodatek £ 1.920 £ 1.920 

Para lub samotny 
rodzic 

£ 1.950 £ 1.950 

Dodatek do 30 go-

dzin  
£ 790 £ 790 

Dodatek do niepeł-
nosprawności 

£ 2.650 £ 2.790 

Dodatek do ciężkiej 
niepełnosprawności 

£ 1.130 £ 1.190 

Dodatek 50+ ( 16-29 
godzin) 

£ 1.365 Wycofany 

Dodatek 50+(30 
godzin) 

£ 2.030 Wycofany 

Child Tax Credit - 

roczne stawki 

Kwiecień 

2011 

Kwiecień 

2012 

Dodatek t rodzinny £ 545 £ 545 

Dodatek na dziecko £ 2.555 £ 2.690 

Dodatek na dziecko 
niepełnosprawne 

£ 2.800 £ 2.950 

Dodatek na  dziecko, 
ciężki stopień niepeł-

nosprawności 

£ 1.130 £ 1.190 
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Po raz drugi w Irlandii! 
Aleksandra Podhorodecka  

I znowu znalazłam się w Irlandii – tym razem w północnej. Na zaprosze-

nie polskich oświatowców, którzy, organizując oświatę polonijną, chcieli 

otrzymać trochę informacji na temat państwowych egzaminów GCSE i AL 

z języka polskiego. 

Wiadomo, północna Irlandia to część Wielkiej Brytanii, a więc w szkołach obowiązuje angielski Na-

tional Curriculum, czyli program nauczania, A w tym programie również i egzamin z języka polskiego 

oferowany przez tak nam dobrze znany A Qualification Alliance (AQA). 

Jak się przekonałam podczas mojego po-

bytu w Dublinie na jesieni zeszłego roku, 

polska oświata przekroczyła już próg sa-

motnego borykania się z trudnościami      

i szuka wspólnego języka z instytucjami 

promującymi naukę języka polskiego. 

Niektóre szkoły sobotnie w Irlandii Pół-

nocnej powstały już pięć/sześć lat temu; 

inne SA jeszcze w powijakach, a jeszcze 

inne narodzą się dopiero jutro. Ale 

wszystkie poszukują wsparcia na pierw-

szym, ale nie jedynym miejscu, psychicz-

nego oraz utwierdzenia w przekonaniu, że 

to, co robią jest potrzebne, słuszne i war-

tościowe. Mają oczywiście rację, choć 

drogi, którymi krocza do wspólnego celu 

– przekaz języka i świadomości więzi       

z Polska – są bardzo różne. I potrafią być 

konfliktowe. 

Każdy, kto zaczyna pracę od podstaw, bo 

niema wzorców do naśladowania, staje 

przed zadaniem bardzo trudnym. Musi 

pomyśleć o wszystkim: lokalu, gdzie do-

bywać się będą lekcje, gronie nauczyciel-

skim, materiałami pomocniczymi, finan-

sami, ubezpieczeniem, badaniami policyj-

nymi, naborem uczniów. I musi zdobyć 

poparcie i zaufanie rodziców, którzy po-

wierzać będą szkole swoje pociechy.         

I z tym ostatnim potrafi być najtrudniej, 

bo tak jak są najrozmaitsi ludzie, AK        

i najrozmaitsze potrafią być powody, dla 

których wysyłają oni dzieci do polskich 

szkół sobotnich. Od tych najbardziej pro-

zaicznych – nie droga (choć chciało by się 

by była za darmo) opieka nad dzieckiem 

w sobotni poranek – do tych przesadnie 

ambitnych, którzy w dziecku widzą reali-

zację własnych, nieraz sfrustrowanych 

losem i podjętym decyzjami, planów na 

przyszłość. A dyrektor i zespół nauczy-

cielski muszą w swoich planach lekcyj-

nych uwzględnić tak ogromna gamę ocze-

kiwań i realnych możliwości! Zadania 

wcale niełatwe, a jednak podejmowane 

wytrwale, systematycznie i ambitnie 

przez Polaków na przestrzeni całej kuli 

ziemskiej. Wszędzie tam, gdzie kapryśny 

los, sytuacja polityczna czy potrzeby eko-

nomiczne rzuciły naszych rodaków. 

Wiemy, że do Irlandii przyjechało ich 

bardzo wielu. Liczyli na poprawę rodzin-

nej sytuacji materialnej, a dziś mobilizują 

wysiłki w kierunku tworzenia szkół i za-

pewnienia dzieciom nauki języka polskie-

go. Jedną z poważniejszych ‗marchewek‘ 

naszych szkół sobotnich jest fakt, iż po 

wielu latach rezygnowania z wolnej sobo-

ty, młodzi mają szansę podejścia do egza-

minu z języka polskiego w angielskim 

systemie egzaminacyjnym i zdania go      

w miarę dobrze. To jest ogromny atut 

naszych szkół i atut ten trzeba bardzo 

entuzjastycznie wykorzystywać. My         

o tym wiemy i robimy tond lat; Polacy w 

Irlandii Północnej dopiero się o tym do-

wiadują. I dlatego zwrócili się do nas -

AQA i Polskiej Macierzy Szkolnej –        

z prośbą o pomoc. Zaprosili nas abyśmy 

im opowiedzieli o tych państwowych eg-

zaminach. Chcąc wiedzieć, co trzeba zro-

bić, aby uczniów dobrze przygotować do 

tych egzaminów. Jakie im dać narzędzia 

aby mogli te egzaminy zdać jak najlepiej. 

Bo przecież wiadomo, iż część sukcesu 

egzaminacyjnego zależy od techniki egza-

minacyjnej; nie wystarcza sama wiedza 

czy dobra znajomość języka polskiego. 

Trzeba umieć to sprzedać! I tu rola szkoły 

sobotniej jest niezastąpiona. Poprawiając 

papiery egzaminacyjne poznajemy od 

razu którzy kandydaci przeszli przez nasz 

system  szkół sobotnich, (niestety liczba 

ta jest stale za mała w porównaniu do 

ilości młodych podchodzących do tego 

egzaminu), a którzy sami przygotowywali 

się do niego, względnie nie byli do niego 

w żaden sposób przygotowani..I tak pani 

Barbara Goodwin, kierowniczka polskiej 

szkoły im. Św. Stanisława Kostki w Man-

chester  i wieloletnia egzaminatorka GC-

SE oraz niżej podpisana poleciały do Bel-

fastu aby podzielić się swoją wiedza          

z nauczycielami i uczniami podchodzący-

mi do tego egzaminu. Jednodniowa kon-

ferencja została zwołana w Craigavon, 

gdzie mieści się jedna z polskich szkół 

sobotnich tego terenu. Organizatorem 

konferencji było Polish Craigavon Com-

munity Network,  

a patronat nad imprezą objęli Konsulat 

Honorowy z Newry i Polska Macierz 

Szkolna. A uczestnicy zjechali się do 

Craigavon z szerszego terenu – byli to 

przedstawiciele szkół, którzy później 

mieli się podzielić zdobytymi informa-

cjami ze swoimi zespołami nauczyciel-

skimi, oraz uczniowie, którzy już w tym 

roku będą składać egzamin z polskiego. 

Spotkanie odbyło się w społecznym 

ośrodku irlandzkim gdzie również odby-

wają się lekcje w polskiej szkole sobot-

niej. Ośrodek mieści się na nowocze-

snym osiedlu mieszkaniowym i posiada 

kilka klas, kuchnię, przedszkole, zaple-

cze sanitarne i podwórko. Niewiele, ale 

dość, aby przygarnąć potrzebujących. 

Organizatorką spotkania była pani 

Agnieszka Tomsa, przewodnicząca pol-

skiego stowarzyszenia polski Craigavon. 

Ponieważ chodziło o przekazanie jak 

najwięcej informacji na temat naszych 

państwowych egzaminów AQA, podzie-

liliśmy zebranych na dwie grupy, czyli 

na dwa poziomy egzaminacyjne GCSE   

i AL. Szykując się do przyjazdu do Ir-

landii nie bardzo wiedziałyśmy, jaki 

zastaniemy poziom wiedzy o tych egza-

minach. Czy trzeba będzie zaczynać od 

początku, czy raczej budować na tym, 

co już jest.  No, i – jak zwykle w życiu 

bywa – poziom wiedzy był bardzo róż-

ny, od tych, co nie wiedzieli nic, do 

tych, którzy ściągnęli wszelkie możliwe 

informacje z Internetu i chcieli tylko 

potwierdzenia, że to co robią, robią do-

brze. 

Zainteresowanych GCSE było oczywi-

ście więcej – jest to przecież pierwszy 

egzamin z języka polskiego do którego 

podchodzi przecież mniej więcej 4000 

kandydatów rocznie i pani Goodwin 

przeszła z uczestnikami konferencji 

przez strukturę egzaminu, jego podział 

na poszczególne komponenty: pisanie, 

czytanie, mówienie i słuchanie – i prze-

robili razem cały zeszłoroczny papier. 

Uczestnicy słuchali uważnie, angażowa-

li się w ustne odpowiedzi, robili notatki   

i byli bardzo zadowoleni z przebiegu  
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dnia. Zawiązała się więź przyjaźni pomiędzy prelegentką a 

uczestnikami – a między innymi przecież i o to chodzi, aby 

poszczególne szkoły danego rejonu zaczęły ze sobą współpra-

cować – no,  i z żalem rozstawano się na końcu dnia. Na AL. 

Było trochę trudniej. W grupie były uczestniczki, które już za 

parę miesięcy będą zdawać egzamin i były bardzo dobrze do 

niego przygotowane. Przeczytały już wszystkie proponowane 

przez AQA lektury i obejrzały filmy Wajdy. Potrzebowały 

tylko parę uwag     i wskazówek odnośnie przebiegu samego 

egzaminu, czyli tz. Examination technique, który pomoże im 

zdać egzamin jak najlepiej. Czy skorzystały ze spotkania? 

Trudno powiedzieć. Może fizyczny kontakt z kimś, kto jest 

częściowo odpowiedzialny za egzamin, dodał im otuchy? A 

może wysłuchanie autentycznych prac uczniów, którzy w po-

przednich latach otrzymali dobre lokaty pomoże im ocenić 

własne możliwości? 

Między nauczycielami byli ci, którzy od paru już lat przygoto-

wują młodzież do tego egzaminu, nawiązali już kontakt z AQA 

i PMS i czują się w swej roli kompetentni, oraz ci, dla których 

wszystko było nowe, ciekawe i użyteczne. Uczą  w szkole so-

botniej, ale młodzież ich dopiero dorasta do wieku egzamina-

cyjnego i w przyszłości będzie potrzebować pomocy w przygo-

towaniu do egzaminu. Ci uważnie notowali każdą uwagę, każ-

dy tytuł dobrego podręcznika. I z nimi przeszliśmy przez wy-

magania egzaminacyjne na poziomie AS i A2, przez często 

popełniane błędy i sposoby na zainteresowanie uczniów tema-

tami związanymi z egzaminami. I trzeba powiedzieć, że tak jak 

różni są ludzie, tak różne są osiągnięcia Polaków w dziedzinie 

polskiej oświaty w Północnej Irlandii. Jednym udało się nawią-

zać bardzo pozytywne układy z lokalnymi władzami, od któ-

rych otrzymują nie tylko wsparcie psychiczne, ale  

również konkretną pomoc materialną. Są szkoły gdzie odbywają 

się lekcje języka polskiego w ramach National Curriculum; są 

nawet szkoły, które wręcz promują naukę języka polskiego, jako 

ważnego – a mało znanego – języka Unii Europejskiej. Widać, że 

cenią sobie obecność Polaków w swoim kraju i są przychylnie do 

nich nastawieni.  

Inni, oczywiście, mają poważne problemy – brak im pieniędzy, 

materiałów pomocni8czych, podręczników, odpowiedniego loka-

lu i kadry nauczycielskiej. Ale mają dobre chęci i liczą, że wszyst-

kie powyższe problemy się rozwiążą. Zadowoleni byli z nawiąza-

nych w Craigavon kontaktów. 
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„Świętujemy  Dzień św.Patryka 

 oraz Wielkanoc” 

W PSS Craigavon 

1.Co wiecie o Dniu św.Patryka?  

-Wszystko jest zielone.  

-Zabawy.  

-Św.Patryk jest patronem Irlandii.  

-Kupuje się zielone ubrania i czapki.  

-Zakłada się zielone ubrania i rude brody.  

-Moja mama prowadzi mnie całkiem zielonego do szkoły.  

-Organizowane są parady.  

-Ludzie grają na instrumentach.  

-Idą krasnoludki, które niosą złoto.  

-Są zielone ludziki, czyli chodzi o takie jakby zabawki.  

-Jeżdżą stare samochody.  

-Zakłada się zielone ubrania z koniczyną. 

2.Co oznacza zielona koniczyna?  
-Irlandię.  
-Szczęście. 

3.Jakie znacie największe i najważniejsze święto  kościel-

ne?  
-Święta.  
-Wielkanoc. 

4.Dlaczego Wielkanoc jest największym i najważniejszym 

świętem?  
-Bo Pan Jezus umarł.  
-Bo Pan Jezus zmartwychwstał.  

5.Jakie znacie zwyczaje wielkanocne?  

-W Niedzielę Palmową idzie się z palemkami do kościoła.  

-Szuka się jajek czekoladowych.  

-Maluje się jajka.  

-Idziemy do kościoła.  

-Śmingus-dyngus.  

-Kupuje się baranka.  

-Je się śniadanie wielkanoce.  

-Lany Poniedziałek.  

-Stuka się jajkami.                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Wkłada się jedzenie do koszyczka i poświęca się w kościele. 

6.Co wkłada się do koszyczka?  

-Jajko, baranka.  

-Chrzan.  

-Paprykę.  

-Kiełbasę „mniam, mniam‖.  

-Sól, chleb.  

-Babeczki.  

7. Czego symbolem jest jajko?  

-Nowego życia.  

-Życia.  

8.Ten koszyczek z potrawami jak nazywamy?  
-Jedzenie.  
-Święconka.  
-Koszyczek wielkanocny.  

9.Jakie potrawy przygotowujemy na Wielkanoc?  
-Babkę.  
-Sałatkę jarzynową.  
-Murzynka.  
-Jajka.  
-Żurek.  
-Mazurka.  
-Bigos i kiełbasę 

-Schabowe Z dziećmi rozmawiała: Wiesława Piskorska 
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  
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Niedziela Palmowa- święto ustano-

wione na pamiątkę przybycia Chrystu-

sa do Jerozolimy. W niektórych para-

fiach organizowane są procesje, pod-

czas których obwozi się figurę Jezusa 

na osiołku. W tym dniu wierni przy-

noszą do kościołów palmy wielkanoc-

ne. 

Tradycja wykonywania palm szcze-

gólnie zachowała się w Łysem na 

Kurpiach w parafiach Gminy Zbójna     

i w wielu gminach sąsiednich oraz na 

Pogórzu w Lipnicy Murowanej a tak-

że innych miejscowościach Małopol-

ski. Organizowane są konkursy palm 

wielkanocnych na najdłuższą i naj-

piękniejszą. Palma na konkursie         

w Lipnicy Murowanej w 2008 roku 

miała długość 33,39 m. W zależności 

od regionu, palmy różnią się wyglądem i techniką wykonania. Palma kurpiowska powsta-

je z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka), oplecionego na całej długości widłakiem, 

wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub drzewka pozosta-

wia się zielony. Palma góralska wykonana jest z pęku witek wierzbowych, wiklinowych 

lub leszczynowych. Zwieńczona jest czubem z bazi, jedliny, bibułkowych barwnych 

kwiatów i wstążek. 

 

Joanna Olech  

Święta  
Fragment książki „Dynastia Miziołków” 

 

 

Niedziela, 3 TV, Pankracego, Ryszarda 

 

Na świąteczne śniadanie u dziadków przy-

nieśliśmy mazurek maminej roboty. Wyglą-

dał nawet nieźle, tyle że nie dał się pokroić. 

Papiszon - widząc, że mama jest bliska pła-

czu - podjął się rozłupać mazurek młotkiem, 

ale to wcale nie poprawiło sytuacji. Potem dziadkowie oglądali nasze pisanki i zgadywali 

- która czyja? Najłatwiej poznać pisankę Małego Potwora - to ta ze śladami paluchów 

umoczonych w farbie. Dziadek nazwał ją „interesującą z artystycznego punktu widze-

nia". Dziadek to pochlebca. Kaszydło pomalowało swoją pisankę w królewny, rzecz ja-

sna. Jedne królewny miały po sześć palców, inne po trzy. 

 

[...]Poniedziałek, 4 IV, Benedykta, Izydora 

O piątej rano obudziły mnie wrzaski u sąsiadów. Jak się później okazało - to Piroman 

polewał śpiących rodziców z konewki. W ubiegłym roku poczekał przynajmniej do świ-

tu. Z gruszką do lewatywy i butelką po „Ludwiku", napełnionymi wodą, zakradłem się 

do pokoju Miziołków. Oba Potwory już nie spały - Kaszydło siedziało pod fotelem,          

a mały Mizioł w bieliźniarce. Wyraźnie przybyło im rozumu od zeszłego roku, bo wów-

czas dały się zaskoczyć w łóżkach. Ciągle jednak są za głupie, żeby w porę zaopatrzyć 

się w sikawki. Przez dziurkę od klucza w bieliźniarce opróżniłem gruszkę, z Kaszydłem 

poszło jeszcze łatwiej. Potwory piszczały jak szalone, ogłosiłem rozejm i wszyscy razem 

pobiegliśmy do sypialni rodziców. Ledwo zrobiliśmy krok w kierunku tapczanu - zza 

drzwi wyskoczył Mamiszon w plastikowej pelerynie i z butelką wody kolońskiej w garści. Ta peleryna - to nie było w porządku! 

Tatę znaleźliśmy w kuchni. Zasłaniał się parasolem. Po nierównej walce (czworo na jednego) - Papiszon poddał się. Woda wyle-

wała mu się wierzchem kapci. Reszta dnia zeszła nam na usuwaniu szkód i suszeniu dywanika suszarką do włosów. Wieczorem - 

dzwonek! Wyjrzałem przez wizjer. Za drzwiami stał Piroman. Nigdy się nie dowiedziałem, po co przyniósł kubeł z wodą, bo prze-

zornie mu nie otworzyłem. 

Maria Konopnicka 

Jak to będzie?  
Jutro będzie Wielkanoc, 

babki w piec już wsadzone, 

gotują się kiełbasy 

i mieć będziemy święcone! 

Najpierw obrus bielutki 

mama na stół położy 

na nim stanie pośrodku 

ten baranek Boży. 

 Jajkiem będziemy się dzielić 

wszyscy w domu z kolei, 

życzyć sobie pociechy, 

życzyć sobie nadziei. 

Potem będą mazurki, 

właśnie robi je mama. 

A rodzynki, migdały 

- obieram ja sama. 

 A na boku stać będzie 

w kubku woda święcona. 

I kropidło z wstążeczką 

od sąsiada Szymona. 

Z rana przyjdzie ksiądz proboszcz 

i poświęci stół cały. 

Domek także pokropi, 

by się dzieci chowały. 

1 Pochlebca - osoba, która przesadnie kogoś chwali, żeby zyskać jego sympatię 

2 Rozejm - przerwanie sporu, kłótni, wojny. 

T. Chwastek - Latuszkowa 

,,Kurpiowskie palmy” 
 

A na Kurpiach palmy 

splata się wysoko... 

Wiatr im wstążki porywa, 

chce je zanieść obłokom. 

 

A która Kurpianka 

najwyższą na kiju 

palmę uwije 

- to aż pod powałę 

wyrośnie jej synek. 

 

Te kurpiowskie palmy 

z pachnącego ziela, 

długo w chacie przetrwają, 

aż do wesela. 

Lipnica Murowana 

Źródło: Internet  
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Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Śmigus-dyngus, zwany tez lanym poniedziałkiem, jest 

obyczajem związanym z drugim dniem Wielkanocy. 

Jeszcze w XV wieku śmigus (lekkie uderzanie dziew-

cząt patykami wierzbowymi) i dyngus (podarki dla 

chłopców, odwiedzających domy z życzeniami świą-

tecznymi) były dwoma różnymi zwyczajami.  

 

 1. …….POST  poprzedza Wielkanoc. 

2. Zdobione jajka. 

3. Wielkanocne ciasto. 

4. Święcimy je w Niedzielę Palmową. 

5. Dzielimy się nim w Wielkanoc. 

6. „Kotki‖ na gałązkach. 

7. Lany ... 

8. W nim święconka. 

9. Czekoladowy w koszyczku 

Wykreśl w poziomych rzędach wyrazy związane ze świętami wielkanocnymi. Pozostałe litery wpisz do 

tabeli i odczytaj hasło. 

                

 

            

W E P A L M A S O 

Ł B A R A N E K Y 

C P I S A N K I H 

Ś M A Z U R K I W 

I R Z E Ż U C H A 

Ą B A B A T ! 
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Welcome to our inaugural Ques-

tions and Answers column, which 

we intend to publish on a monthly 

basis. We hope that you will find it 

interesting and useful. In our col-

umn we intend to address some of 

the most contemporary, topical 

and relevant legal issues arising. 

This month we deal with Agency 

Worker Regulations that came into 

effect on the 5th December 2011. 

We set out below some frequently 

asked questions: 
Q1.  I am an Agency Worker 

and I have been employed at the 

same factory for 15 weeks. 

 What are my entitlements? 
A1.  As you have fulfilled the 

initial 12 week qualifying period 

your basic employment conditions 

must be equivalent to at least those 

that would apply, if you had been 

recruited directly by the factory to 

occupy the same job. Simply put, 

you are generally entitled to access 

the same facilities and receive the 

same treatment enjoyed by directly 

employed staff. 

Q2.    Will this equal treatment 

include the same working time 

and holiday arrangements?  
A2. Yes, pursuant to the 

Agency Workers Regulations after 

12 weeks you are entitled to the 

same treatment as you would have 

received had you been directly 

recruited e.g: 

- Enhanced holidays including bank 

holidays;  

-Longer lunch breaks. 

Q1. Jestem pracownikiem agencji i byłem zatrudniony w tej samej 

fabryce, przez 15 tygodni. Jakie są moje uprawnienia? 
A1. Kiedy kończy się Twój   12 tygodniowy  okres próbnego zatrud-

nienia twoje podstawowe warunki zatrudnienia muszą  być co naj-

mniej  równe tym , które obowiązują, jeśli zostałeś  zwerbowany bez-

pośrednio do pracy w tej  fabryce i na tym samym stanowisku. Po 

prostu, jesteś generalnie uprawniony do dostępu do takich samych 

praw pracowniczych jak inni  zatrudnieni na stałe. 

Q2. Czy to dotyczy również  czasu pracy i prawa do urlopu ? 
A2. Tak, zgodnie z regulaminem pracowników agencyjnych po 12 

tygodniach masz prawo do takiego samego traktowania jak każdy 

bezpośrednio zatrudniony, np.: 

- Rozszerzone wakacje w tym święta; 

- Dłuższe przerwy na lunch 

Q3. Czy mam prawo  do takiego samego wynagrodzenia jak pra-

cownicy bezpośrednio zatrudnieni? 

A3. Rzeczywiście jesteś uprawniony do wypłaty tych samych podstaw 

wynagrodzenia plus innych umownych świadczeń, które są bezpo-

średnio związane z wykonywaną przez Ciebie pracą . 

 

 Istnieją pewne wyjątki i prawa  obronne, na których  pracodawca 

może polegać. Dlatego, jeśli masz konkretne pytanie dotyczące Two-

ich praw na podstawie nowych przepisów  napisz zapytanie do 

oisin@guscampbell.co.uk.  

Ewentualnie, jeśli masz pytanie dotyczące innych kwestii prawnych  

napisz zapytanie do info@guscampbell.co.uk 

Q3.  Will I be entitled to be 

paid the same as a directly 

employed employee? 

A3. You are indeed entitled to 

be paid the same basic pay plus 

other contractual entitlements 

that are directly linked to the 

work undertaken by you while on 

an assignment as you would have 

received had you been directly 

recruited. 

 

These are the most frequently 

asked questions in relation to this 

topic. There are some exceptions 

and defences that your employer 

might rely upon. Therefore, if 

you have a specific query about 

your entitlement pursuant to 

these new regulations then please 

email your query to:  

 oisin@guscampbell.co.uk.  

Alternatively, if you have a query 

about any other legal issue then 

please email your query to: 

 info@guscampbell.co.uk 

 

Witamy w pierwszej edycji  na-

szej kolumny zatytułowanej  

„Pytania i odpowiedzi ”, którą 

zamierzamy prowadzić w każ-

dym numerze magazynu. Mamy 

nadzieję, że znajdą tu Państwo 

ciekawe i przydatne informacje. 

W naszej kolumnie mamy za-

miar zająć się niektórymi z naj-

bardziej współczesnych , aktual-

nych i istotnych zagadnień zwią-

zanych z  prawem. W tym mie-

siącu odpowiemy na najczęściej 

zadawane pytania dotyczące  

„Regulaminu Pracownika 

Agencji”, który  wszedł y w życie 

z dniem  5 grudnia 2011 roku.  

mailto:oisin@guscampbell.co.uk
mailto:info@guscampbell.co.uk
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Tuż przed nami jechała ogromna ciężarówka z platformą, na 

której irlandzkie dziewczynki demonstrowały swój narodo-

wy taniec, za nami  podążali reprezentanci społeczności li-

tewskiej. Nie zabrakło oczywiście wielkich kolorowych kon-

strukcji przedstawiających fantazyjne stworzenia, przebie-

rańców na szczudłach i orkiestr dętych... Naprawdę warto 

było znaleźć się w takim gronie. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy reprezentowali 

naszą szkołę i polską społeczność. 

 

 

    Tekst: Magdalena Górna 

Self Employment Information Session (Learn how to start your own busi-

ness) took place on Thursday 23 February 2012 in the Sean Hollywood Arts 

Centre.  The following issues were discussed: 

Access to Business Advice and Support 

Development of enterprise skills and entrepreneurship 

Access to funding 

Over 40 people from the Polish, 

Lithuanian, Russian, Latvian and Slo-

vakian communities attended.  The workshop was facilitated by Newry 

and Mourne Enterprise Agency and information presented was trans-

lated into 5 languages. 

The event was very successful and Challenge of Change hopes to build 

and organise further information sessions. 

Polska Szkoła na paradzie w Newry. 
 

Zaprezentowanie się na paradzie w Dniu św. Patryka jest już na stałe 

wpisane w kalendarz Polskiej Szkoły Uzupełniającej w Newry.         

W tym roku przygotowaliśmy ogromny baner oraz zachęciliśmy 

dzieci i rodziców do ubrania się w nasze narodowe barwy i wzięcia 

działu w paradzie. Najmłodsi reprezentanci naszej grupy trzymali 

wycięte z papieru symboliczne zielone koniczynki.  

Było naprawdę kolorowo i radośnie, machaliśmy do stojącego na 

poboczach tłumu i wypatrywaliśmy naszych znajomych.  Szliśmy 

ulicami miasta w samym środku barwnego i głośnego pochodu.  



Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

WORKING TOGETHER FOR AN INCLUSIVE SOCIETY 

  

ZAPROSZENIE 

na wieczór informacyjny na te-

mat skutecznego oszczędzania 

energii 

i 

mniejszych opłat za rachunki 

  

W czwartek 26 KWIETNIA 2012 

o godzinie:  19.00 

Obok Ratusza w Arts Centre, 1A 

Bank Parade, Newry, County Down, 

BT35 6HP 

  
 

 

  
  

   

  

 

  

NOWY KALENDARZ CENTRUM POMOCY MNIEJ-

SZOŚCIOM  DO ODEBRANIA W BIURZE 

 RATUSZA w Newry. 

 

 

Kalendarz obejmuje rok podatkowy od kwietnia 2012 do 

marca 2013. Zawiera telefony do wszystkich ważniej-

szych instytucji niosących nam pomoc. Ilustracje pocho-

dzą z wystawy sztuki polskiej w Arts Centre w 2010 ro-

ku. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 comprehensive advice and support 

service for ethnic minority residents of the District on issues such as 

rights, access to services, benefits etc. The Centre also arranges in-

formation sessions and regular advice clinics in partnership with 

Citizens Advice Bureau and Northern Ireland 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  

 

WORKING TOGETHER FOR 

AN INCLUSIVE SOCIETY  
  INVITATION 

Date:  Thursday 26 April 2012 

Time:  7.00pm 

Venue:  Sean Hollywoods 

Arts Centre, 1A Bank Pa-

rade, Newry, County Down, 

BT35 6HP 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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PROBLEMY  MAŁŻEŃSTW NA EMIGRACJI 
 

Są  małżeństwem od ponad 20 lat, mają dwoje dzieci, jedno już 

pełnoletnie. Pochodzą z małej miejscowości Pomorza Zachodnie-

go. Do tej pory uchodzili za przykład dobranej pary i szczęśliwej 

rodziny. W  Polsce ciężko pracowali, aby zapewnić sobie, a szcze- 

gólnie dzieciom, godziwe życie.  
Razem dzielnie pokonywali trudności          

i przezwyciężali kłopoty dnia codziennego. 

Zaczęli nawet rozbudowywać swój mały 

domek.  I stało się. Najpierw pracę stracił 

on, a ona zaczęła brać coraz dłuższe zmia-

ny i nadgodziny. Zmęczenie, stres, niepew-

ność jutra, długi, kłopoty i rozterki. Ale 

byli razem, i razem podjęli decyzję o wy-

jeździe. Jak to zwykle bywa, najpierw 

przyjechał on, znalazł niezłą prace, miesz-

kanko i gdy przyjechał do Polski na urlop 

przywożąc sporą sumę zaoszczędzonych 

pieniędzy, dzięki którym udało się spłacić 

długi, zadecydowali wspólnie o wyjeździe 

całej rodziny. Wkrótce znowu byli razem   

i szczęśliwi zaczęli niejako budować 

wszystko od nowa. Ona znalazła niezłą 

prace w fabryce, on dalej pracował w fir-

mie budowlanej. Zaczęli nieźle zarabiać, 

wynajęli większe mieszkanie, pojawił się  

jeden samochód, potem drugi, bo musieli 

dojeżdżać do pracy w różne miejsca o róż-

nych porach. Chłopcy uczyli się nieźle, 

młodszy szybko się zaadaptował do nowe-

go środowiska a starszy zaczął nawet my-

śleć o studiach w Belfaście.  Do tego mo-

mentu przypomina to typową historię  prze-

ciętnej polskiej rodziny, która przyjechała 

do Irlandii Północnej. Losy tej akurat ro-

dziny potoczyły się inaczej. 

Obecnie on zmienił pracę i wyjechał do W. 

Brytanii. Mieszka sam. Ona pracuje w tej 

samej fabryce, mieszka w tej samej miej-

scowości, ale w innym mieszkaniu, z młod-

szym synem i nowym partnerem. Starszy 

syn wrócił do Polski, szkoły nie skończył.  

Zapyta ktoś, co się wydarzyło, że tak obie-

cująca przyszłość tej rodziny, małżeństwa 

legła w gruzach. Najbardziej zdumiewające 

jest to, że nic specjalnego.  

Najpierw zaczęło rozpadać się małżeństwo. 

On zmęczony wracał do domu, zasiadał 

przed telewizorem i coraz częściej z pu-

szeczką piwa.  Ona pracowała najczęściej 

na nocne zmiany, po południu i wieczorem 

przygotowywała chłopcom ubrania do 

szkoły, podgotowywała obiad na jutro, 

prała i prasowała. W weekendy byli razem, 

niby razem, to znaczy mogli być razem, ale 

on chodził na spotkania z kolegami z pracy, 

potem do pubu, a ona zakupy, telewizja, 

ploteczki u koleżanek. Starszy syn coraz 

dłużej przesiadywał przed komputerem, 

młodszy chodził do kolegów, nikt nie do-

chodził gdzie i do kogo.  

Przecież jest weekend i każdy robi co 

lubi. Skończyły się wspólne  niedzielne 

obiady, przestali planować wspólne wa-

kacje, do Polski też jeździli osobno. On 

stał się drażliwy, nieczuły, nie intereso-

wał się żoną jak dawniej. Ona zmęczona, 

odsunięta, zaaferowana domem i pracą. 

Praca w fabryce była dla niej odmianą, 

tam rozmawiała z innymi, tam potrafiła 

śmiać się i żartować. Zaprzyjaźniła się 

nawet z jednym ze swoich kolegów, 

młodszym od niej o kilka lat. Bardzo 

dobrze jej się z nim rozmawiało, rozu-

mieli się wspaniale, spędzali coraz więcej 

czasu na przerwach w pracy, a rano on 

odprowadzał ją na przystanek. Z czasem 

przyjaźń przerodziła się w głębsze uczu-

cie. Jej nowy partner okazał się czułym, 

wrażliwym człowiekiem, a ona odkryła, 

że życie może być piękne, pełne ciepła, 

uczuć i miłości. Młodszy syn, pozosta-

wiony sam sobie, bez specjalnego zainte-

resowania ze strony zapracowanych ro-

dziców popadł niestety w kłopoty naj-

pierw w szkole a potem nawet wszedł w 

konflikt z prawem. Starszy, nigdy do 

końca nie zaadaptował się do irlandzkich 

realiów, ciągle tęsknił za pozostawiony-

mi w Polsce kolegami i poprzez kompu-

ter przyjaźń z jedną, szkolną koleżanką, 

przerodziła się w młodzieńcze uczucie. 

Wrócił do Polski.  

 

Wkrótce będzie ojcem. Ktoś powie, trud-

no, takie jest życie, ale powstaje pytanie- 

czy tak się musiało stać. Kto zawinił, 

gdzie był błąd? 

Znam ten przypadek, pochodzi z życia, 

choć zmieniłem kilka szczegółów dla 

zachowania anonimowości. Poniżej  wy-

liczę w punktach przyczyny: 

 Małżonkowie przestali ze sobą 

rozmawiać, komunikowali się 

tylko ze sobą od czasu do czasu 

 Żona przestała być ―atrakcyjna‖ 

dla męża, ciągle zalatana  i zmę-

czona 

 Mąż odsunął się od rodziny ucie-

kając do swojego hermetycznego 

świata sportu, pubu, kolegów 

( pojawił się ponadto alkohol) 

 Puste miejsce w sferze uczuć żo-

ny, które dawniej wypełniał mąż, 

zostało zajęte przez kogoś innego, 

kto okazywał ciepło, czułość         

i zainteresowanie 

 Zapracowani i zajęci rodzice nie 

potrafili wygospodarować czasu 

dla dorastających i dojrzewają-

cych dzieci ( każde z nich za-

mknęło się w sobie, a role rodzica 

przejął ktoś albo coś innego 

 Stopniowe rozluźnianie więzi 

emocjonalnych doprowadziło do 

rozpadu tak małżeństwa, jak         

i całej rodziny.  

 

    

   

Natychmiast nasuwa się pytanie, co wobec tego robić, jak temu zaradzić, jak ustrzec 

się zawczasu przed taka sytuacją? 

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w następnym numerze . 
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Wielkanoc tuż, tuż... 

Święta Wielkanocne to dla chrześcijan najważniejsze 

święta w roku. Pod względem historycznym są to rów-

nież najstarsze święta. Wprawdzie Boże Narodzenie na-

straja nas bardziej emocjonalnie, ale to Zmartwych-

wstanie Jezusa Chrystusa obchodzone w czasie Wielka-

nocy powinno nas bardziej radować z religijnego punk-

tu widzenia. Wielkanoc obchodzona jest każdego roku w 

innym czasie.  

Zatem jest świętem ruchomym. Oblicza 

się je inaczej według kalendarza grego-

riańskiego a inaczej według juliańskiego. 

Jestem typowym humanistą, matematyk 

ze mnie gorzej niż marny, wobec tego nie 

podejmę się próby tłumaczenia tych reguł. 

Zainteresowani mogą informacji poszu-

kać  w internecie, albo fachowych pod-

ręcznikach. Może wypaść najwcześniej 

22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia.  

W tym roku  Wielkanoc wypada  na po-

czątku kwietnia. Święta te zupełnie ina-

czej obchodzone są przez Polaków            

i mieszkańców Wysp. Dla nas ogromne 

znaczenie ma Wielki Piątek. Każdy kato-

lik obowiązkowo musi iść w tym dniu do 

kościoła. Wprawdzie ten dzień nie jest 

dniem świątecznym, ale jakże ważnym. 

W tym dniu obowiązywał kiedyś zwyczaj 

noszący zabawną nazwę „ pogrzeb żuru    

i śledzia‖. Ponieważ wielkopostne poży-

wienie ograniczało się głównie do tych 

dwóch potraw, pod koniec Wielkiego 

postu, głównie w piątek wieczorem 

mieszkańcy dokonywali tego obrzędu. 

Wynoszenie z domu żuru i śledzia odby-

wało się w żartobliwej atmosferze i asy-

ście radosnych okrzyków.  Święta rozpo-

czynają się w Wielką Sobotę, u nas Pola-

ków najważniejszy aspekt tego dnia to 

święconka. Wcześniej  dzieci w szkołach, 

lub w domach z rodzicami ozdabiają jaj-

ka. Takie udekorowane jajka dzielą się na 

dwa rodzaje: pisanki i kraszanki. Kraszan-

ki są całe farbowane i ewentualnie wydra-

puje się w nich różne wzory. Pisanki nato-

miast ozdabia się rysunkami jakimi tylko 

chcemy. Od pewnego czasu jajka również 

można wyklejać, przeznaczonymi specjal-

nie na ten cel naklejkami. Dawniej bardzo 

popularne były tzw. wydmuszki, czyli 

skorupki z jajek.  Na dole i na górze robi-

ło się maleńkie dziurki i wydmuchiwało 

się zawartość środka, tak aby została sa-

ma skorupka. Najstarsza polska pisanka 

sięga X wieku i została znaleziona praw-

dopodobnie w czasie wykopalisk             

w Ostrowcu.  W dawnych czasach pisanki 

mogły ozdabiać tylko kobiety.  

Mężczyznom nie wolno było tego robić. 

Również te kobiety, które miały w tym 

czasie tzw. „trudne dni‖ nie mogły dostą-

pić tego zaszczytu. Obrzędowość  Świąt 

Wielkiej Nocy w Polsce jest niezwykle 

bogata i szczególnie celebrowana. Wiele 

obrzędów wywodzi się z tradycji ludo-

wych. Najważniejsze z nich to: śniadanie 

wielkanocne, pisanki, święcone, śmigus- 

dyngus, dziady śmigustne, Siuda Baba, 

wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i śledzia, 

palma wielkanocna. Śniadanie Wielka-

nocne spożywamy w niedzielę, chociaż 

kilkanaście lat temu kościół katolicki do-

puścił możliwość śniadania wielkanocne-

go w sobotę, tuż po święconce. Z czego ja 

osobiście skorzystałam , ponieważ u mnie 

w domu właśnie wtedy celebruje się to 

najważniejsze śniadanie w całym roku. 

Rozpoczyna się je dzieleniem się jajkiem 

i składaniem sobie życzeń. W drugi dzień 

świąt w Polsce obchodzi się śmigus- dyn-

gus. Najbardziej tradycyjnie przestrzega 

się go na wsiach. Często dzieci chodzą po 

domach z perfumami, za symboliczne        

„ skropienie‖ sąsiada lub sąsiadki, otrzy-

mują pisanki, słodycze albo drobne sumy 

pieniędzy. Chłopcy napełniają wiadra 

wodą i oblewają dziewczyny, te ładniej-

sze z reguły są najbardziej przemoczone. 

W poniedziałek wielkanocny obchodzony 

był dawniej zwyczaj Siuda Baba, wywo-

dzący się z pogańskiej świątyni z okolic 

Wieliczki. Kapłanka strzegąca ognia tej 

świątyni, raz do roku wychodziła na wio-

snę w poszukiwaniu swojej następczyni. 

Wybrana przez nią dziewczyna mogła się 

wykupić, ale w przypadku, gdy nie było 

ją na to stać, zajmowała miejsce w świą-

tyni. Siuda Baba był usmarowana cała 

sadzą, bo zwyczaj zabraniał jej się myc 

przez cały rok. Zwyczaj zachował się po 

dziś dzień jedynie w okolicach Krakowa   

i tam widowisko wystawiane jest w każdy 

poniedziałek wielkanocny. Święta, które 

w niedługim czasie my Polacy będziemy 

obchodzić na Wyspach, nijak się mają do 

opisanych przeze mnie czynności i zwy-

czajów polskich.  

 

Główne symbole świąt w Wielkiej Bryta-

nii to czekoladowe jajka i słodkie bułecz-

ki ze znakiem krzyża. Ale jajko to przede 

wszystkim symbol nowego życia i wiosny 

w Anglii. Dawniej malowano pisanki, 

podobnie jak w Polsce, ale teraz zastępuje 

się je gotowymi, czekoladowymi wyroba-

mi. Wielkanocny zając jest przedmiotem 

dekoracji stołu. Uroczyste śniadanie wiel-

kanocne to chyba jedyna wspólna cecha, 

którą mamy w czasie tych świąt. Najważ-

niejszą praktycznie wartością brytyjskiej 

Easter jest Wielki Czwartek. W tym dniu 

królowa Wielkiej Brytanii bierze udział   

w ceremonii Royal Maundy. Zasłużeni 

mężczyźni i kobiety, po jednym na każdy 

rok życia monarchini, otrzymują białe       

i czerwone portfeliki. W nich znajdują 

specjalnie wybijane monety w nagrodę za 

służbę społeczeństwu. W XVII wieku król 

lub królowa obmywali stopy, grupie ubo-

gich ludzi, właśnie w Wielki Czwartek.          

W niedzielny poranek dzieci udają się na 

poszukiwanie czekoladowych jajek, które 

rodzice ukrywają w różnych miejscach.  

W poniedziałek zamiast polewania się 

wodą, centra handlowe otwierają swoje 

drzwi dla klientów, którym  oferują duże 

przeceny. W czasie świąt mieszkańcy 

Wysp mają swoje zabawy, takie jak np. 

turlanie jajek. Jajko ugotowane na twardo 

turla się po zboczu i wygrywa to, które 

najdalej się potoczy. Wielkanoc to są 

również dobre dni dla nowożeńców. Mo-

że dlatego, że kiedyś ludzie ubierali się w 

tych dniach w odświętne stroje. Kobiety 

zakładały do kościoła swoje najlepsze 

kapelusze lub czepki, ozdabiane wstążka-

mi i kwiatami. Obecnie takie nakrycia 

głowy można oglądać  podczas wielka-

nocnej parady, która odbywa się w Lon-

dynie.  

Zatem Wesołych Świąt Wielkiej Nocy, 

smacznego jajka i mokrego dyngusa..., 

czyli życzenia jak najbardziej popularne   

i tradycyjne, ale szczere. Ode mnie dla 

wszystkich Czytelników Polskiego Maga-

zynu.  

 

Agnieszka Sztajner-Iwińska 
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Składniki: 

Ciasto: 

 4 jajka 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka mąki pszennej 

 1/2 szkl. mąki ziemnia-

czanej 

 20 dag masła 

 skórka z 1 cytryny 

 sok z 1cytryny 

 1 1/2 łyżeczki proszku do 

pieczenia 

 1 cukier waniliowy 

Polewa: 

100 g białej czekolady 

45 g masła, miękkiego 

Przepis na sukces: Cytrynowa babka z pole-

wą z białej czekolady. 

Przygotowanie: 

Ciasto: 

1. Jajka z cukrem ubić na gęstą 

puszystą masę. 

2. Wymieszać mąkę ziemniacza-

ną z mąką pszenną i proszkiem 

do pieczenia a następnie dodać 

do masy jajecznej. 

3. Do ciasta wlać powoli rozto-

pione masło. 

4. Dodać sok i skórkę z cytryny. 

5. Wymieszać delikatnie i wyło-

żyć ciasto do wysmarowanej 

masłem foremki. 

6. Piec w 170 stopniach ok. 45 

minut. 

    Polewa: 

1. Czekoladę połamaną na 

kawałki, masło i mleko rozpu-

ścić w miseczce ustawionej w 

garnku z wrzątkiem. 

2. Polewę wylać na upieczone   

ciasto. 

Pichciła dla Was:  

Katarzyna  

Pawlikowska-Golonka 

Koncert dla Jowity by pomóc jej 

w walce z białaczką! 
 

Niektórzy z  Was poznali już smutne dzieje Jowity. Pisa-

liśmy o  jej chorobie w numerze 10/02/2012.  Polski Ma-

gazyn chciałby pomóc Jowicie i jej rodzinie w tych cięż-

kich chwilach. Dlatego postanowiliśmy zorganizować 

koncert a cały dochód z imprezy przeznaczyć na potrzeby 

Jowity. I stąd nasz apel do Was -  naszych czytelników. 

Jeżeli umiecie, lubicie i nie wstydzicie się publicznych 

występów a do tego macie otwarte serce dla innych to 

zgłoście się do wzięcia udziału w naszym charytatywnym 

koncercie. Koncert będzie miał formę karaoke. Każdy      

z uczestników zaśpiewa kilka wybranych przez siebie 

utworów. Przewidujemy, iż koncert będzie trwał około 

dwóch godzin, odbędzie się koło czerwca bieżącego roku 

w Lurgan  i poprzedzony będzie jedną próbą generalną. 

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy           

z: agnieszka@polskicraigavon.com do dnia 20.04.2012r. 

Tymczasem przypominamy: 

Jowitka Jezuit mieszka w Lurgan, w maju tego roku 

skończy 12 lat i do tej pory była okazem zdrowia. W ze-

szłym roku ukończyła szkołę podstawową i rozpoczęła 

edukację w St. Mary's Junior High School. Niestety        

w listopadzie stwierdzono u niej chorobę, której diagnoza 

zaszokowała zarówno rodziców jak  i przyjaciół: białacz-

ka (ALL). Jowitka poddawana jest bardzo silnej chemio-

terapii, która według lekarzy potrwa ok. 2 lata. Jowitka 

nie może mieć kontaktu z rówieśnikami aby nie zarazić 

się żadną chorobą, ponieważ każda infekcja może być dla 

niej bardzo groźna. Zamiast do szkoły jeździ prawie co-

dziennie na chemię do Belfastu do szpitala. 

Prosimy o wsparcie finansowe w tej długiej i ciężkiej 

drodze do zdrowia. Jowitka ma swoje indywidualne kon-

to, na które można wpłacać pieniądze: 

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

Wpłat można dokony-

wać także w Polskiej 

S z k o l e  S o b o t n i e j          

w Craigavon oraz         

w sklepie Polish Deli

(Sam Smak) w Lurgan 

wrzucając pieniążki do 

charity box ze zdjęciem 

Jowitki. 

Dziękujemy za każde 

wsparcie. 
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II  Basketball  Tournament                     
29 Aprill 2012  ( Sunday) 

Już po raz drugi, Sport Association Polonia N.I (SAPNI), organi-

zuje Turniej Koszykówki – SAPNI CUP !!! Po raz pierwszy, 

turniej został zorganizowany dokładnie przed rokiem. Wówczas 

wygrała puchar drużyna lokalna, Tropics Belfast. W pierwszym 

turnieju uczestniczyło 8 drużyn, w tym 4 polskie,1 litewska i 3 

lokalne. Organizatorzy maja nadzieję, że i tym razem będzie 

uczestniczyła taka sama  ilość drużyn. Organizator zapowiada, 

że będzie dużo nagród rzeczowych i pucharów, dla najlepszych! 

Tym razem impreza odbędzie się w Lisburn Leisure Plex,           

w godz. 10:00 do 16:00. 

 
Wszystkich miłośników tej dyscypliny sportu zapraszamy do 

kibicowania!!! 

Sezon Ligi koszykarskiej 2011/2012 w Irlandii Północnej powoli dobiega końca. 

Nasz Zespół (Craigavon/Banbridge Eagles) Ma do rozegrania jeszcze jedno spo-

tkanie. Po tym meczu wszystko będzie wiadomo. Pokrótce przypomnę tylko jakie nastąpić mają zmiany po tym sezonie. Obecnie 

mamy Trzy ligi w Irlandii Północnej: Premier Leuage, Division One oraz Division Two.  W przyszłym sezonie ma powstać kolejna 

liga „Division tree‖. Obecnie w Lidze Division One (liga w której występuje nasz zespół) trwa walka kto awansuje do Premier Le-

auge a która z drużyn spadnie do Division Two. Wiem trochę pogmatwane ale zmiany to zmiany.  

Miejmy nadzieje, że nasz team 

utrzyma się w tej lidze i ponownie 

zagramy w niej w następnym sezo-

nie. Ostatnie mecze pokazały że 

jesteśmy w stanie utrzymać się       

i powalczyć o miejsca premiowane 

pozostaniem w obecnej lidze. Trzy 

wygrane  mecze z rzędu (z Maghe-

rafelt, Tyrone Towers oraz Belfast 

Hussars)  dają zawodnikom więcej 

wiary we własne możliwości.       

W następnym numerze magazynu 

będzie juz wiadomo gdzie zagramy 

i z kim w następnym sezonie.  

Szkółka sportowa dla Dzieci  

i Młodzieży !!! 
 

Polskie Stowarzyszenie Sportowe POLONIA NI w Irlandii Pół-

nocnej, zaprasza dzieci oraz młodzież z Northern Ireland do 

uczestnictwa w zajęciach sportowych rozwijających sprawność 

fizyczną jak również intelektualną u młodych Ludzi. Wstępnie 

zajęcia będą ogólnorozwojowe (sportowe) a następnie uwzględ-

niając chęć  oraz zainteresowanie młodych uczestników, będzie 

możliwość rozwijania umiejętności z dyscyplin sportowych, 

które będą cieszyły się największym zainteresowaniem. Zajęcia 

będą odbywać się w Belfaście ,oraz w rejonie Craigavon, raz    

w tygodniu, w weekend. Preferowane dyscypliny to: piłka noż-

na, koszykówka, tenis stołowy. Uwaga !!! Oferta specjalna 

dla dziewcząt – gimnastyka artystyczna, prowadzona pod 

okiem byłej profesjonalnej zawodniczki tej dyscypliny sporto-

wej .Więcej informacji  oraz zapisy, można uzyskać pod nume-

rami telefonów:  

07874917520 – Tomasz, 07792552001-Andrzej oraz Emaila 

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

        ZAPRASZAMY 

Koniec Ligi tuż...tuż... 

Obecnie w Naszej lidze jest 12 Ze-

społów. Pierwsza drużyna awansuje 

bezpośrednio do premier Leauge. 

Trzy ostatnie drużyny czyli 10, 11 

oraz 12 zaliczą bezpośredni spadek 

do ligi niższej czyli Division Two. 

Zaś 9 drużyna będzie musiała roze-

grać baraż z drugą drużyną Divi-

sion Two o pozostanie w obecnej 

Lidze. Sytuacja naszego zespołu 

jest nie jasna gdyż wiele zespołów 

ma podobny bilans meczów zarów-

no wygranych jak i przegranych.  

Przypominam, iż w dalszym ciągu organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z koszykówki w Craigavon. Obecnie grupa liczy 

10 młodych ludzi. Ostatnio we współpracy z Craigavon Intercultural Programme zorganizowaliśmy wycieczkę do kina w Omniplex 

w Lisburn dla naszej  młodzieży. Oczywiście wszystko było opłacone. Wyjazd sie udał. Takie spotkania dają naszym młodym lu-

dziom możliwość integrowania sie oraz spędzenia ze sobą wolnego czasu.  Jeżeli ktoś jest zainteresowany i  chce wykorzystać swój 

wolny czas na spotkania z innymi młodymi ludźmi a przy okazji  spróbować gry w koszykówkę to serdecznie zapraszamy. Kontakt: 

Tomasz tel. 07874917520 oraz Email- fantomasz1982@o2.pl. Oczywiście więcej informacji można uzyskać na naszej stronie inter-

netowej www.craigavoneaglesclub.co.uk  

WAŻNE – Juz wkrótce będzie można obejrzeć nową stronę naszego klubu.  Oczywiście powiadomimy Was o 

tym. 

     Turniej Koszykówki w Belfaście 

 W ostatni weekend kwietnia odbędzie się Polski Turniej Koszykówki zorganizowany przy współpracy naszego 

klubu oraz Sport Assocation Polonia NI. Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz 

www.sapni.org.pl            Tomasz Juchno 

 

mailto:fantomasz1982@o2.pl
mailto:andrzej.lewinski@sapni.org.uk
mailto:fantomasz1982@o2.pl
mailto:fantomasz1982@o2.pl
http://www.craigavoneaglesclub.co.uk
http://www.sapni.org.pl
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Polski  skrót ... myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w Polsce we-

dług portalu Polityka.pl  

 
22.02.2012 Ruszył internetowy serwis NaTemat.pl, projekt Tomasza Lisa. 

23.02.2012 Marek Ungier niewinny - zapadł prawomocny wyrok. Warszawski 

sąd okręgowy ostatecznie podtrzymał wyrok niższej instancji o umorzeniu sprawy 

byłego ministra w Kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ungier był 
oskarżony o przyjęcie 100 tys. zł na kampanię wyborczą prezydenta Kwaśniewskie-

go.  

26.02.2012 Film w "W ciemności" w reż. Agnieszki Holland przepadł w wyścigu 

po Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Statuetki nie otrzymał też 

Janusz Kamiński, nominowany za zdjęcia do filmu "Czas wojny".  

26.02.2012 Reporterzy TVN ujawnili aferę solną.Według dziennikarzy służąca do 
posypywania dróg sól techniczna trafiała do zakładów spożywczych.  

27.02.2012 Tomasz Lis potwierdził, że obejmie stanowisko redaktora naczelnego 

tygodnika "Newsweek". 

28.02.2012 Władze Białorusi wezwały przedstawicieli Polski i Unii Europejskiej 

do opuszczenia terytorium kraju. 

29.02.2012 W pierwszym meczu na Stadionie Narodowym zmierzyły się repre-

zentacje Polski i Portugalii. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem i był 

testem przygotowania areny do rozgrywek przez Euro 2012.  

29.02.2012 Po otwarciu testamentu zmarłej Wisławy Szymborskiej ogłoszono jej 

ostatnią wolę: będzie nagroda literacka oraz fundacja zajmująca się dorobkiem 

poetki. 

02.03.2012 Polska i 24 innych unijnych państw podpisały nowy traktat między-

rządowy, tzw. pakt fiskalny. 

03.03.2012 Tragiczna katastrofa kolejowa na Śląsku.W wyniku zderzenia czoło-

wego pociągu relacji Przemyśl-Warszawa z pociągiem jadącym z Warszawy do 
Krakowa zginęło 16 osób, 58 zostało rannych.  

04.03.2012 Polski kitesurfer Jan Lisewski, który kilka dni wcześniej zaginął na 

Morzu Czerwonym, został odnaleziony przez saudyjskie służby ratunkowe. 

Polak przeżył na morzu ciężkie chwile. Głównym zagrożeniem dla jego życia były 

rekiny, zwabione widokiem kolorowego latawca.  

04.03.2012 W związku z katastrofą kolejową pod Szczekocinami prezydent Bro-

nisław Komorowski ogłosił dwudniową żałobę narodową. Żałoba ma obowiązy-

wać 5 i 6 marca.  

Co nowego w Uk? 
Rejestr przestępców 

podany do publicznej 

wiadomości 
Nazwiska setek ukrywających się 

przestępców - wśród nich zabójców         

i gwałcicieli - zostaną po raz pierwszy 

podane do publicznej wiadomości. 

Władze zamierzają publikować co trzy 

miesiące listę kryminalistów, przeby-

wających na wolności nielegalnie. 

Wcześniej, z obawy przed oskarżeniem 

o łamanie praw człowieka i przepisów 

o ochronie danych osobowych, władze 

odmawiały podawania o nich informa-

cji, pisze portal dailymail.co.uk.  
Lista wymieniać będzie wszystkich 
przestępców, którzy przebywają bez-

prawnie na wolności - tych, którzy zbie-

gli z więzienia lub nie wrócili z przepust-
ki oraz tych, którzy złamali postanowie-

nia warunkowego zwolnienia i nie mogą 

być odnalezieni przez policję. Rejestr 
zawierać będzie imię i nazwisko poszu-

kiwanego, datę urodzenia i przestępstwo, 
które popełnił. W przyszłości planuje się 

również umieszczanie zdjęć ściganych. 

Policja będzie mogła zrezygnować             
z publikacji nazwiska jedynie z ważnych 

powodów - gdy może to przeszkodzić 

prowadzonym działaniom operacyjnym, 
wpłynąć na przebieg śledztwa lub spro-

wadzić ryzyko na ofiary, które o upo-

wszechnieniu danych przestępcy zostaną 
zawsze powiadomione z wyprzedzeniem. 

Jak mówi jedno ze źródeł:  

"Podstawowym celem jest zwiększe-
nie świadomości publicznej, co po-

może w sprowadzeniu do więzienia 

jak największej ilości uciekinierów". 
Według szacunków Ministerstwa 

Sprawiedliwości, nielegalnie na 

wolności przebywa obecnie około 
1000 przestępców, z czego ponad 350 

ukrywa się już przez ponad pięć lat – 

wśród nich 15 zabójców, 10 gwałci-
cieli, 103 złodziei, 130 włamywaczy  

i 213 handlarzy narkotyków. Oczeku-

je się, że rejestr pomoże w zidentyfi-
kowaniu i ponownym osadzeniu 

znacznej ilości przestępców. 

Lista ukrywających sie po raz pierw-
szy pojawić się ma na stronie Mini-

sterstwa Sprawiedliwości tuż po 

majowych wyborach lokalnych, 
informuje dailymail.co.uk. 

Autor: AW  Źródło: dailymail.co.uk  

 

Paracetamol jest śmier-

telnie niebezpieczny? 
Apel o wpisanie paracetamolu na 

listę leków przepisywanych przez 

lekarza skierowała rodzina 20-

letniej Desiree Phillips. W grudniu 

dziewczyna zażyła o kilka tabletek 

więcej. Paracetamol uszkodził jej 

wątrobę. Phillips zmarła po nie-

udanym przeszczepie wątroby - 

informuje Goniec Polski. Dziadek 

młodej matki podczas przesłuchania 

przed sądem powiedział, że jeśli  

Morderca z Jersey wy-

chodzi ze szpitala, grozi 

mu dożywocie. 
Od masakry w mieście St. Helier 

na wyspie Jersey minęło już sie-

dem miesięcy. Dopiero teraz 

ruszy proces Damiana Rz.. Grozi 

mu dożywocie. O ile lekarze 

orzekną, że nie jest chory psy-

chicznie, właśnie kończą się pro-

wadzone w szpitalu badania - 

donosi "Gazeta Pomorska".  
Oskarżony od listopada przebywa 
na obserwacji psychiatrycznej w 

szpitalu w sąsiedztwie aresztu Le 

Moye. Trafił tam na wniosek 
obrońcy po pierwszej rozprawie w 

procesie. Lada dzień badania mają 

się zakończyć. Kolejna rozprawa na 
Jersey odbędzie się 19 marca. 

paracetamol może być tak szkodliwy, 
jak to się stało w przypadku jego 

wnuczki, to powinien być przepisywa-

ny wyłącznie przez lekarza: 
- Papierosy mają nalepkę „palenie 

zabija‖, ale paczka paracetamolu nie 

wygląda niebezpiecznie – powiedział 
pan Phillips, dodając – Ona miała 

rutynową operację niezłośliwych guz-

ków piersi, które nie były nowotwora-
mi złośliwymi. Ale to powodowało 

ogromny ból – musieliśmy zajmować 

się dzieckiem, bo tak bardzo cierpiała, 
że nie mogła trzymać go na rękach. 

Brała paracetamol, kila tabletek więcej 

niż można w ciągu dnia, ale nigdy nie 
spodziewaliśmy, że to się może tak 

skończyć – dodał. 

Jednak rzecznik Agencji do spraw 
regulacji leków powiedział, że parace-

tamol jest bezpieczny i efektywny, jeśli 

stosuje się go jak należy, nie przekra-
czając zalecanych dawek. 

- Każda paczka zawiera ostrzeżenie o 

konsekwencjach przedawkowania  
i zalecenie, by nie brać dziennie więcej 

niż osiem tabletek w ciągu 24 godzin. 

Do tragedii doszło w grudniu. 20-letnia 

Desiree w ciągu kilku kolejnych dni 

zażyła nieco więcej tabletek paraceta-

molu niż to było zalecane z powodu 

bólu po usunięciu łagodnych guzków 

piersi. Te dodatkowe tabletki, niewiele 

przekraczające dawkę dobową, okazały 

się zabójcze. Dziewięć dni później  

znaleziono ją nieprzytomną  
w mieszkaniu, gdzie opiekowała się 

swoim 11-miesięcznym synem. 

Diagnoza przeprowadzona w szpi-
talu okazała się wstrząsająca. Do-

datkowe dawki paracetamolu zatru-

ły wątrobę dziewczyny i doprowa-
dziły do jej uszkodzenia. Phillips 

została natychmiast przetransporto-

wana do specjalistycznego szpitala 
na przeszczep tego organu, ale nie 

udało się jej uratować. Zmarła 

tydzień po nieudanym przeszczepie 
w Birmingham Queen Elizabeth 

Hospital. 

Autor: JMR Źródło: Goniec Polski  

07.03.2012 Zmarł były piłkarz Włodzimierz Smolarek. Miał 54 lata. 

08.03.2012 Poseł Łukasz Gibała przeszedł z klubu Platformy Obywatel-

skiej do Ruchu Palikota. 

09.03.2012 NIK opublikował raport o bezpieczeństwie lotów VIP           

w latach 2005-10. Kontrolerzy uznali, że przy organizacji lotów w Polsce 

brakowało spójnego systemu procedur, lekceważono także istniejące przepi-

sy. Zdaniem NIK, w myśl obowiązującego prawa, lot do Smoleńska z 10 
kwietnia 2010 r. w ogóle nie powinien się odbyć.  

10.03.2012 "Rzeczpospolita" poinformowała, że kardynał Stanisław 

Dziwisz poprosił IPN o lustrację w związku z sugestiami jakoby miał 

współpracować ze służbami PRL.Dziennik podał również, iż okazało się, 

że kardynał był obiektem inwigilacji służb.  

11.03.2012 Zmarł piosenkarz i kompozytor Bogusław Mec. Miał 65 lat. 

11.03.2012 Ulicami polskich miast przeszła Manifa. We Wrocławiu ko-

biety manifestowały pod hasłem "Chleba zamiast igrzysk", w Krakowie 

"Dość arogancji państwa wobec kobiet", w Warszawie "Przecinamy pępowi-
nę", a w Gdyni ich hasło przewodnie brzmiało: "Też jesteśmy oburzone!".  

14.03.2012 Ulicami Warszawy przeszła zorganizowana przez PiS mani-

festacja w proteście m.in. wobec planów rządu dotyczących reformy 

emerytalnej. 

14.03.2012 Sąd Najwyższy orzekł ws. Nangar Khel: trzech żołnierzy 

prawomocnie uniewinnionych, sprawa czterech do ponownego rozpa-

trzenia. 

15.03.2012 Minister Michał Boni rozpoczyna dyskusję o finansowaniu 

Kościołów i związków wyznaniowych.Rząd proponuje rozwiązanie,          
w którym podatnicy zdecydują, czy chcą wpłacić 0,3 proc na Kościoły lub 

związki wyznaniowe. Docelowo Fundusz Kościelny ma być zlikwidowany.  

16.03.2012 Zmarł publicysta Zygmunt Broniarek. Miał 87 lat. 

16.03.2012 Premier Donald Tusk "ostrożnie sceptyczny" wobec pomy-

słu postawienia Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry przed 

Trybunałem Stanu. O tym, że takie wnioski są już prawie gotowe poinfor-

mował kilka dni wcześniej szef klubu PO Rafał Grupiński.  

18.03.2012 W kilu miastach odbyły się manifestacje w proteście prze-

ciwko nieprzyznaniu Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfro-

wym.Kilkutysięczne demonstracje przeszły ulicami Gdańska, Lublina           

i Białegostoku.  

19.03.2012 Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznane: "Róża" najlep-

szym polskim filmem. 

20.03.2012 Pat w rozmowach między PO a PSL ws. reformy emerytal-

nej.Premier Donald Tusk i wicepremier Waldemar Pawlak podczas spotka-

nia nie uzgodnili wspólnego stanowiska w sprawie reformy.   

http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/dailymailcouk,71979,zrodlo.html
http://wiadomosci.onet.pl/tagi/szpitale,5871,tag.html
http://wiadomosci.onet.pl/tagi/szpitale,5871,tag.html
http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/goniec-polski,64665,zrodlo.html
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Większość odpowiedzi „a” 
Jesteś wymagająca, ale nie zawsze 

na tym korzystasz! Wszystko wskazu-

je na to, że najodpowiedniejsze dla 

ciebie byłyby pigułki hormonalne.        

W życiu kierujesz się rozsądkiem. Do 

każdej sprawy podchodzisz bardzo 

poważnie i w skupieniu dokonujesz 

wyboru. Sęk w tym, że gdy już raz 

zdecydujesz, to trudno przekonać cię 

do zmiany. Możliwe, że od dawna 

stosujesz tę samą metodę antykoncep-

cji i już nawet nie zastanawiasz się, 

czy pasuje ona do ciebie. Pamiętaj, 

organizm kobiety zmienia się z wie-

kiem. Na rynku pojawiają się nowe 

rodzaje tabletek, które dają znacznie 

więcej niż tylko bezpieczeństwo – 

poprawiają wygląd cery trądzikowej, 

pomagają pozbyć się PMS, sprawiają, 

że włosy mniej się przetłuszczają... To 

wartość dodana  i warto z niej skorzy-

stać. Jesteś bardzo zorganizowana            

i bez problemu możesz stosować 

pigułki, ale jeśli rodziłaś już dzieci      

i na razie nie planujesz kolejnych, 

możesz też pomyśleć o założeniu 

wkładki wewnątrzmacicznej. Poroz-

mawiaj ze swoim ginekologiem o no-

woczesnej antykoncepcji i nie bój się 

spróbować czegoś nowego. Zawsze 

przecież możesz wrócić do dawnej 

metody.  

PSYCHOTEST   

Która metoda antykoncepcji najlepiej odpowiada    

twoim potrzebom? 

Nie ma jednej uniwersalnej metody zapobiegania ciąży, która odpowiadałaby wszystkim kobietom. Bo każda 

z nas jest wyjątkowa i ma nieco inne potrzeby… Sprawdź, który rodzaj antykoncepcji pasuje do twojej osobo-

wości i stylu życia, jaki prowadzisz. Pamiętaj, że wypełnienie testu nie zastąpi wizyty u ginekologa. To jedynie 

inspiracja do waszej rozmowy. Przy każdym pytaniu wybierz tylko jedną odpowiedź.  

Czy masz stałego partnera? 

a. tak, jesteśmy już długo razem 

b. spotykam się z kimś, ale nie wiem, czy to 

coś poważnego 

c. nie, aktualnie nie mam pary  

 Jaki rodzaj zbliżenia lubisz najbardziej? 

a. poprzedzony długą grą wstępną 

b. wyrafinowany i pełen eksperymentów 

c. nagły i spontaniczny  

Czy obawa przed ciążą jest silniejsza od 

pożądania i potrafisz zrezygnować ze 

współżycia, gdy nie jesteś zabezpieczona? 

a. tak, zawsze rezygnuję w takich sytuacjach 

b. nie rezygnuję, ale pozwalam tylko na 

pieszczoty 

c. zdarzyło mi się uprawiać seks bez zabez-

pieczenia  

Czy stosując jakiś preparat, zawsze czy-

tasz załączoną do niego ulotkę? 

a. oczywiście, lubię wiedzieć, co biorę 

b. zerkam tylko na przeciwwskazania 

c. nie, zwykle nie mam na to czasu  

Skąd czerpiesz wiedzę o seksie i antykon-

cepcji? 

a. szukam w Internecie lub w prasie kobiecej 

b. kupuję książki na ten temat 

c. rozmawiam z przyjaciółkami  

Co jest dla ciebie najważniejsze w anty-

koncepcji? 

a. skuteczność 

b. wygoda stosowania 

c. dostępność  

Czy regularnie robisz badania lekarskie? 

a. tak, systematycznie robię badania profi-

laktyczne 

b. badam się, gdy coś mi dolega 

c. bardzo rzadko chodzę do lekarza  

Które z zdań wybrałabyś na swoje motto 

życiowe? 

a. Każdy jest kowalem swojego losu. 

b. Świat należy do kobiet. 

c. Wszystko w rękach opatrzności.  

Czy palisz papierosy? 

a. nie palę, wręcz przeszkadza mi dym z 

papierosów 

b. tylko okazjonalnie, np. na imprezach 

c. tak, palę dość dużo  

 

Czy jesteś zadowolona ze swego wyglądu? 

a. raczej nie 

b. może zmieniłabym tylko kilka rzeczy 

c. zdecydowanie tak  

Na twojej półce z kosmetykami są... 

a. tylko sprawdzone preparaty, których uży-

wam od lat 

b. głównie takie kremy, które dają szybki 

efekt 

c. ciągle inne „urodowe nowinki‖ – do wy-

próbowania  

Czy jesteś bałaganiarą? 

a. nie, wszystko mam poukładane 

b. są sprawy, w których pilnuję porządku 

c. owszem, często gubię różne rzeczy  

Wyobraź sobie, że wkraczasz na przyjęcie         

i okazuje się, że pomyliłaś imprezy. Co 

robisz? 

a. wycofuję się i wracam do domu 

b. rozglądam się, czy są tam przystojni męż-

czyźni 

c. improwizuję i staram się mimo wszystko 

miło spędzić wieczór 

Przed wyjazdem na długi urlop: 

a. domykasz wszystkie sprawy i sukcesyw-

nie pakujesz niezbędne rzeczy 

b. bierzesz jeszcze dodatkowe projekty i w 

rezultacie pracujesz na wyjeździe 

c. gonisz w piętkę i w ostatniej chwili wrzu-

casz do walizki co popadnie  

Podczas spotkań z najbliższymi przyja-

ciółmi: 

a. trzymasz fason i zwykle to ty opiekujesz 

się innymi 

b. jesteś absolutnie wyluzowana i bywa, że 

wypijasz ciut za dużo 

c. bawisz się do upadłego i zwykle „urywa ci 

się film‖  

Czy stosujesz diety odchudzające? 

a. owszem, ciągle próbuję schudnąć 

b. czasami, ale tylko gdy przybiorę na wadze 

c. na szczęście nie muszę  

Ilekroć lekarz przepisuje ci antybiotyki... 

a. ...stosuję je zgodnie z jego zaleceniem 

b. ...przestaję je łykać, gdy poczuję się lepiej 

c. ...zapominam wykupić receptę od razu  

 

Ile ważysz? 

a. poniżej 60 kg 

b. między 60-70 kg 

c. powyżej 70 kg  

Jak reagujesz na stres? 

a. staję się bardzo nerwowa i spięta 

b. miewam problemy żołądkowe 

c. pocą mi się dłonie  

Czy lubisz wyobrażać sobie, jaka bę-

dziesz za 5-10 lat? 

a. tak, mam nawet bardzo konkretny plan 

na życie 

b. rzadko o tym myślę, najważniejsze, 

żebym była szczęśliwa 

c. nigdy nie gdybam, moje życie zmienia 

się jak  w kalejdoskopie 

http://www.papilot.pl/zycie.html
http://www.papilot.pl/wlosy.html
http://www.papilot.pl/dziecko.html
http://www.szopcik.pl/Dodatki.html
http://www.papilot.pl/ciaza.html
http://www.szopcik.pl/Inne-pod-spodem.html
http://www.papilot.pl/zycie.html
http://www.papilot.pl/ginekolog.html
http://www.papilot.pl/ciaza.html
http://www.papilot.pl/milosc.html
http://www.papilot.pl/milosc.html
http://www.szopcik.pl/Inne-pod-spodem.html
http://www.papilot.pl/nowosci.html
http://www.szopcik.pl/Inne-pod-spodem.html
http://www.papilot.pl/horoskop-waga.html
http://www.papilot.pl/zycie.html
http://www.papilot.pl/zycie.html
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Większość odpowiedzi „c” 

Twoja spontaniczność jest bardzo cenna, ale może cię zgu-

bić! Często dajesz się ponieść uczuciom, dlatego (dla bez-

pieczeństwa) zawsze miej przy sobie prezerwatywę. Tak 

na wszelki wypadek. Nie pozwól, by los kierował twoim 

życiem. Jesteś bardzo otwarta na nowości, lubisz ciągle eks-

perymentować, ale absolutnie nie powinnaś tego robić, jeśli 

chodzi     o antykoncepcję. Nie sugeruj się podpowiedziami 

koleżanek, lecz znajdź wspólnie z ginekologiem taką meto-

dę antykoncepcji, która najlepiej pasuje do ciebie. Ponieważ 

jesteś nieco zapominalska, ostatnie badania okresowe robi-

łaś... no właśnie, kiedy? Pamiętaj, że od tego może zależeć 

twoje życie! Żeby dobrze dobrać metodę antykoncepcji, 

lekarz musi wiedzieć, czy palisz, czy  w twojej rodzinie ktoś 

miał problemy  z układem krążenia (np. zakrzepicę żył), czy 

miewasz problemy żołądkowe, czy często stosujesz diety 

odchudzające. To wszystko ma znaczenie. Dla kogoś tak 

zabieganego jak ty, dobrą metodą antykoncepcji byłby hor-

monalny system wewnątrzmaciczny (wkładka z hormo-

nem). Raz założysz i masz na pięć lat spokój! Możesz rów-

nież rozważyć stosowanie plastrów (trzeba zmieniać je raz 

na tydzień) lub zastrzyku hormonalnego (działa trzy mie-

siące). Jeśli jednak często zmieniasz partnerów, pamiętaj, że 

wyżej wymienione metody nie zabezpieczają przed choroba-

mi przenoszonymi drogą płciową. W tej sytuacji zawsze 

warto stosować prezerwatywę. Porozmawiaj ze swoim gi-

nekologiem o nowoczesnej antykoncepcji. 

Chwila dla Ciebie…. 
Prawidłowe rozwiązanie wraz           

z danymi kontaktowymi prosimy     

o przesłanie do dnia 20.04.2012    

na adres   

   redakcja@polskicraigavon.com 

Nagrodę niespodziankę wyślemy 

pocztą. 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 

z zeszłego miesiąca to: Lepszy przy-

kład niż rada. 

Nagrodę  w postaci bonu o wartości 

£ 15 ufundowaną przez firmę Sam 

Smak otrzymuje Pani Beata Batóg. 

GRATULUJEMY!  

 

Test pochodzi z magazynu Zdrowie Kobiety, 

nr 04/2008, opracowała Lilka Tylman 

 

Większość odpowiedzi „b” 

Jesteś bardzo zabiegana, ale po-

trafisz ustalać priorytety.         

W sprawach antykoncepcji wolisz 

nie ryzykować, i bardzo słusznie! 

Pigułka jest dla ciebie dobrą me-

todą, bo przede wszystkim cenisz 

sobie skuteczność, ale i dodatko-

wy, korzystny wpływ pigułki na 

cerę trądzikową i włosy oraz 

zmniejszenie objawów PMS są nie 

do pogardzenia. Jeśli wolałabyś 

nie obciążać pamięci codziennym 

łykaniem tabletek, rozważ stoso-

wanie plastrów antykoncepcyj-

nych. Jeżeli nie planujesz dzieci w 

najbliższej przyszłości, pomyśl     

o założeniu hormonalnej wkładki 

wewnątrzmacicznej. Zabezpiecza 

nawet na pięć lat. Mogą ja stoso-

wać nawet te kobiety, które kar-

mią piersią albo palą (lepiej 

rzuć!),    a jeżeli cierpisz z powo-

du uciążliwych miesiączek, 

wkładka hormonalna może 

zmniejszyć twoje dolegliwości. 

Porozmawiaj ze swoim ginekolo-

giem  o nowoczesnej antykoncep-

cji. 

 

http://www.papilot.pl/wydarzenia.html
http://www.papilot.pl/gwiazdy.html
http://www.papilot.pl/zycie.html
http://www.papilot.pl/nowosci.html
http://www.papilot.pl/zycie.html
http://www.papilot.pl/horoskop-waga.html
http://www.szopcik.pl/Dodatki.html
http://www.papilot.pl/podroze.html
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
http://www.papilot.pl/zdrowie.html
http://www.papilot.pl/wlosy.html
http://www.papilot.pl/dziecko.html
http://www.szopcik.pl/Dodatki.html
http://www.szopcik.pl/Dodatki.html
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Kwiecień będzie wymagać od 

ciebie uregulowania rachunków, 

poczynienia stosownych wydatków, 

zrealizowania lub złożenia obietnic, 

podjęcia kroków prawnych. Nie 

ominie cię również kryzys w sto-

sunkach z twoim partnerem.  

Przez cały miesiąc obracać się 

będziesz w towarzystwie osób spod 

znaku Koziorożca lub Raka; w ich imionach wystąpią litery: 

H, Z. Moc pada na odpowiedzialność , dotrzymywanie 

terminów oraz silny kontrowersyjny związek miłosny. 

Osoba spod znaku Koziorożca wpłynie na twoją atrakcyj-

ność osobowość, kreatywność, sensualność, lecz też wywo-

ła wokół ciebie liczne kontrowersje. Rak pomoże w spełnia-

niu wszelkich nadziei i marzeń, przyniesie szczęście           

w sprawach finansowych i uczuciowych. Kwiecień okaże 

się naprawdę miesiącem bogatym w wydarzenia. Pojawi się 

problem natury inżynieryjnej wymagający dodatkowych 

nakładów. Na pierwszy plan wysuną się ograniczenia czaso-

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

ła. Najlepiej przeczekaj, osiągnij najpierw równowagę 

ducha. Osoba, której ufasz, poszukuje twojej pomocy         

w ważnej sprawie, być może chodzi o zawarcie umowy. 

Istotna okaże się troska o solidność wykonania oraz precy-

zyjne określenie realnego terminu zakończenia pracy.  

Pozostajesz w bardzo ekscytującym, ale i kontrowersyjnym 

związku, który wymaga niemałych nakładów finansowych. 

Być może zaczniesz przywiązywać nadmierną wagę do 

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

możesz spodziewać się nowej osoby w rodzinie. Jeśli jesteś 

samotny, powinieneś zastanowić się, czy rzeczywiście 

chodzi o miłość, czy tylko o pożądanie. 

Miesiąc ten stanowi przedziwny 

melanż spraw z odległej przeszło-

ści i aktualiów. Oczekuj wiadomo-

ści od osób, które odegrały ważne 

role w twoim życiu. Możliwość 

wznowienia kontaktu lub podjęcia 

zarzuconego projektu wydaje się 

kusząca. Należysz do osób nader 

sentymentalnych, co znajdzie 

odbicie w twoich kwietniowych postępkach oraz decyzjach. 

Machniesz ręką na rażące błędy i przymkniesz oczy na 

niewłaściwe zachowanie. Walka w obronie życiowych 

nieudaczników to szczytny obowiązek, nie angażuj się 

jednak w sprawę natury religijnej lub politycznej. Może to 

nadszarpnąć twoją reputację i wpłynąć na stan finansów.  

W kwietniu przebywać będziesz głównie w towarzystwie 

Wagi oraz Barana. Osoby te w imionach lub inicjałach 

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

zbudować podstawy na przyszłość, o ile potrafisz głęboko 

drążyć, a także doszukiwać się podtekstów. Osoba, która 

pozornie akceptuje twoje plany i poglądy, zazdrości ci 

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

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

nym sprzymierzeńcem. Pamiętaj o tym, nie pozwól, by 

fałszywa duma przeszkodziła ci w rozwoju i samodoskona-

leniu. 

W tym roku rozwiedziesz się lub 

zmienisz miejsce zamieszkania. 

Zmiany nabiorą tempa w kwietniu, 

kiedy zwrócisz się ku nowym 

celom, wykażesz niezależność 

myśli oraz czynów, wreszcie wyko-

rzystasz szanse na nową miłość. 

W kwietniu główne role w twoim 

życiu odegrają ludzie urodzeni pod znakiem Lwa i Wodni-

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

Aby do maksimum wykorzystać dynamikę cyklu, zwracaj 

na siebie uwagę niczym gwiazda filmowa, umiejętnie 

dobieraj kolory, stosuj oryginalne rozwiązania i zgłaszaj 

śmiałe koncepcje. Twoja energia twórcza jest aktualnie 

lekko przytłumiona. Jednak, w miarę upływu czasu, ludzie 

zaczną traktować cię z coraz większą powagą. Zaznasz 

miłości, a zadania, którym nie podołali inni, wykonasz         

z łatwością.  

Ktoś będzie cię próbował zainteresować kupnem nowego 

samochodu, zainwestowaniem w nieruchomości lub, być 

może, finansowym wsparciem występów teatralnych. 

Inwestycje pozornie niepraktyczne i bezsensowne, mogą 

przynieść nieopisane zyski. Staraj się w porę dostrzec tę 

szansę. Bierz pod uwagę zarówno natychmiastowe, jak       

i później spodziewane korzyści. Ważne jest złożenie obiet-

nic na piśmie. Czas może sprzyjać twórczości literackiej: 

załóż dziennik lub pisz artykuły. W skrócie, staraj się 

znaleźć ujście dla twórczych ambicji. Rozwijaj swój talent 

artystyczny, zapisz się może na jakiś specjalny kurs.  

Twoje nazwisko stanie się powszechnie znane. Niewyklu-

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

twoim agentem lub mentorem. Nie pozwól, aby fałszywa 

skromność lub duma stanęła na drodze do realizacji twoich 

prawdziwych marzeń. Powyższe twierdzenie odnosi się 

także do życia uczuciowego 

 

Będziesz miał wrażenie, że kto 

inny zbiera owoce twojej pracy. 

Teraz, kiedy wszystko stało się 

dla ciebie oczywiste, możesz 

bronić swoich pomysłów, kon-

cepcji i wynalazków. Moc skupi 

się w miejscu twojego zamieszka-

nia, stylu życia, naprawach          

w domu, sprawach pieniężnych, 

muzyce i stanie cywilnym.  W tym miesiącu napotkasz 

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

O w imionach. Znaczącą rolę będzie miał do spełnienia 

twój talent dyplomatyczny, szczególnie w kontaktach        

z przełożonymi. Moc koncentruje się w miejscu zamiesz-

kania. Staniesz się wrażliwy na dźwięki, zwrócisz bacz-

niejszą uwagę na sposób odżywiania się. Osoba spod 

znaku Byka odgrywająca w tym miesiącu kluczową rolę, 

pomaga ci w zdobywaniu nowych przyjaciół oraz w kon-

taktach z wpływowymi osobami. Razem z Bykiem możesz 

dorobić się niezłej fortuny. Upiększysz swoje otoczenie, 

przemeblujesz i dokonasz remontu mieszkania oraz po-

nownie zjednoczysz się w miłości z ukochaną osobą. 

Wprawdzie twoje zasoby finansowe wzrosną, jednak 

musisz grubą kreską oddzielić szczodrość od ekstrawagan-

cji. Wyraźnie zarysowuje się zmiana miejsca pobytu. 

 

.Nie ominą cię kontrowersje doty-

czące wykształcenia, stopni nauko-

wych, publikacji, promocji oraz 

decyzji odnoszących się do podróży. 

Związek, w który się zaangażowałeś, 

może znaleźć się w tarapatach. Jeśli 

żyjesz w stadle małżeńskim, podjęte 

zobowiązania nie pozwolą ci odrzu-

cić pewnych propozycji. Osoby spod znaków Ryb i Panny 

odegrają niebanalne role w scenariuszu na ten miesiąc.  

W kwietniu ogarnie cię przemożne wrażenie deja vu. 

Napotkasz znane twarze i miejsca, powrócą niektóre do-

świadczenia z przeszłości. W sytuacjach kłopotliwych 

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

mu sobie. Choć grzęźniesz w świecie iluzji oraz uczuć, 

musisz zacząć realistycznie postrzegać ludzi, sytuacje, 

związki — wszak ten świat jest daleki od ideału.  

Osoba spod znaku Panny odegra ważną rolę w twoim 

życiu, głównie w związku z twoją wiarygodnością, wno-

szeniem opłat i odnajdywaniem zaginionych rzeczy. Pod 

wpływem Panny zdecydowanie szybciej zaczniesz regulo-

wać rachunki, a wszelkie wysiłki zostaną nagrodzone. 

Osoba spod znaku Ryb wskaże ci drogę do ukrytych zaso-

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

stanach mistycznych. Osoby te prawdopodobnie posiadają 

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

wyglądają trochę inaczej niż w rzeczywistości. Pamiętaj, 

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

szczególnie pod umowami zawieranymi na piśmie. 

Uwzględniaj jedynie poważne dowody. Nie czas obecnie 

na działanie — odczekaj trochę. 

Odczujesz wzmożony napływ 

dodatkowych obowiązków. 

Zadbaj o zdrowie. Zastanów się, w 

jaki sposób zwolnić nieco tempo, 

nie tracąc przy tym witalności. Da 

się zauważyć znaczący wpływ 

osób spod Bliźniąt oraz Strzelca. 

W ich imionach wystąpią prawdo-

podobnie litery: C, L, U. Będziesz 

często się śmiał. Twoim planom brakuje solidnych funda-

mentów. Musisz nawiązać wiele kontaktów, uwzględniając 

przede wszystkim aspekty socjalne. Kontroluj swoje eks-

trawagancje. Śmiej się z własnych słabostek.  

Dni pomyślne: 

15, 16, 17, 18 

Dni niepomyślne: 

2, 3, 4, 5, 29, 30 

Hasło przewodnie kwietnia: 

TAJEMNICA! Odkryjesz starą 

prawdę, która powiada, iż dyskre-

cja stanowi lepszą część walecz-

ności. Dostrzeżesz rzeczy, które z 

założenia miały ujść twej uwadze. 

Nie zdradź się! Spotkasz Lwa, 

Skorpiona i Byka z literami D, M 

w imionach. Jeśli jesteś konse-

kwentny, głaz tarasujący ci drogę 

zmieni się w niewielki kamyczek. Co może się wydarzyć: 

Staniesz przed koniecznością zajęcia stanowiska wobec 

subtelnych insynuacji. Zaczniesz czytać między wierszami, 

studiować literaturę i zgłaszać pomysły na przyszłość. 

Zburzysz coś, by w to miejsce wybudować solidniejszą 

konstrukcję. Jeśli chodzi o życie prywatne, odkryjesz 

starożytną maksymę, w myśl której zazdrość to jedyna 

wada nie dająca przyjemności. Rozkoszuj się rozmaitymi 

pomysłami, ale niech różnice zdań nie wpłyną na pogor-

szenie kontaktów ze środowiskiem. Ktoś z twego otoczenia 

jest zawistny i popiera oszustwo godzące w twoją niezależ-

ność i oddanie. Staraj się stanąć z oskarżycielem twarzą w 

twarz; będzie porządnie zmieszany i gorzko odpokutuje za 

swoje postępki. Prezentowane przez ciebie poglądy zyskają 

aprobatę, dasz się też poznać jako osoba o dużej sile we-

wnętrznej. Twój dotychczasowy wróg okaże się sprzymie-

rzeńcem. W pewnych kręgach zostaniesz okrzyczany 

wolnym ptakiem — i niech tak zostanie! Wykorzystaj 

wszelkie niecodzienne rozwiązania, dobrą organizację 

czasu i niespodzianki Zaopiekujesz się osobą hałaśliwą — 

być może chodzi  o kogoś z rodziny — która nie przestrze-

ga ustalonych zasad i działa destrukcyjnie. Pomagając 

innym, uświadom sobie, że w ten sposób sprzyjasz wła-

snym sprawom oraz własnemu szczęściu. 

 

Czytaj i pisz. Popracuj nad możli-

wością nawiązania nowych 

kontaktów. Dowiedz się, co 

słychać u dawno nie widzianych 

przyjaciół i krewnych. Na pierw-

szy plan wybije się twoja zdol-

ność szybkiej i wnikliwej analizy 

kłopotliwych sytuacji. Ponadto 

dasz się poznać jako prawdziwa 

«chodząca encyklopedia)). Nie-

którzy nie potrafią docenić twojej 

wiedzy, inni natomiast widzą w tobie osobę, która stanowi 

źródło mądrości i będą chcieli korzystać z twoich intelek-

tualnych zasobów. Czy ci się to podoba, czy nie, na twoje 

barki złożono odpowiedzialną rolę doradcy i rzecznika. W 

twojej osobowości, wiedzy i przymiotach fizycznych 

(właśnie tak, Bliźniaku) rozkochane są zwłaszcza młode 

osoby. Wzrost uroku osobistego i sex-appealu spowoduje, 

że twój wygląd jeszcze na tym zyska. Udzielanie mądrych 

rad to wprawdzie nic złego, ale pamiętaj, że nie każdy 

potrafi pojąć twoje sugestie. To, czego ci dotąd odmawia-

no, otrzymasz teraz na srebrnym talerzyku. Pamiętaj, że 

kwiecień szczególnie sprzyja miłości i finansom. Pierwsze 

skrzypce grać będą    w tym miesiącu Panna, Strzelec i 

jeszcze jedna osoba spod znaku Bliźniąt. Odszukaj w ich 

imionach bądź inicjałach litery E, N i W. Należy oczeki-

wać spadku sprzedaży.  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na kwiecień. Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 
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Przypływ nowych sił pozwoli ci rozstrzygnąć problemy, jakich przysparzają 

metody pracy, rozwiązać kłopoty zdrowotne i perturbacje odnoszące się do 

zatrudnienia. Aby odnieść sukces w kwietniu należy wykazać się twórczym 

podejściem, chęcią podejmowania ryzyka i działań zmierzających ku no-

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

W dniach pomyślnych podejmuj inicjatywę i działaj pewien swych racji. 

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

ukryj się i przeczekaj. 

W miejscu zatrudnienia ktoś zachowa się wobec 

ciebie nielojalnie, to samo zdarzy się w twojej dzia-

łalności charytatywnej. Decyzje sądu nie brzmią 

korzystnie. Odniesiesz wrażenie, że Koziorożec         

i Rak zbytnio interesują się twoimi reakcjami. Czy  

w ich imionach i nazwiskach nie ma przypadkiem 

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

nych powiązaniach finansowych.  Po 4 kwietnia moc 

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

sprawy zdrowotne i zastanów się nad polepszeniem atmosfery w pracy. 

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

kowych spotkań. Zajmij się staranniej swoim związkiem lub dzieckiem. 

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

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

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

w życie. 

Bądź przygotowany na naciski w sferze zawodowej. 

Licz się z niesprawiedliwym podziałem pieniędzy    

i profitów — dotyczy to miejsca pracy. W pierw-

szym tygodniu trudno będzie oczekiwać od władz 

mądrych posunięć. W naszym rozchwianym społe-

czeństwie wszelkie uprzedzenia, nieporozumienia 

oraz wątpliwe rozstrzygnięcia prawne mogą przy-

czyniać się do wzrostu niepewności. W kwietniu 

mocny nacisk połóż na sprawy rodziny, domu, 

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

Kłopoty, które będą twoim udziałem, znajdą szczęśliwy finał.  

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

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

Doświadczenia obejmują lekcję z przeszłości, dokładnie więc zanalizuj, jak 

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

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

pięknem i z medycyną.  W kwietniu okażesz się prawdziwym dzieckiem 

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

wydadzą ci się trudne, rozwikłają się błyskawicznie. 

Trudno ci być stale pod telefonem, gdyż masz do 

czynienia z dużą odległością i różnicą czasu.        

W drugiej połowie miesiąca możliwa krótka po-

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

co mówisz, aby nie stworzyć pełnej niedomówień 

sytuacji. Twoja aktywność będzie w kwietniu 

rosnąć z dnia na dzień. W trudnych chwilach uda 

ci się zachować pogodę ducha. Uczyń wszystko, co 

w twojej mocy, by umocnić więzy z ukochaną 

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

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

dencja ta zaznaczy się szczególnie silnie, gdy układy rodzinne Skorpiona 

spowodują ograniczenie pewnych praw. Byk domaga się bardziej liberalne-

go podejścia w pracy. Odpowiedź na prawdopodobne pytanie: 

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

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

na przyszłość. 

W pierwszych dziesięciu dniach miesiąca należy 

zwrócić uwagę na oszczędności i wydatki. Warto 

byłoby nieco zwolnić, może nawet odpocząć. Po-

datki mogą w tym roku dokuczyć ci bardziej, niż się 

spodziewałeś; w połowie miesiąca usłyszysz wiele 

skarg i narzekań. Ostatnie dziesięć dni pozwoli ci 

odsapnąć, a poza tym prawdopodobny jest wówczas 

wzrost twych dochodów. Co może się wydarzyć: 

Unikniesz natychmiastowej spłaty pewnej sumy w zamian za obietnicę jej 

podwojenia w przyszłym miesiącu. Musisz, niestety, odmówić udzielenia 

pożyczki młodszej osobie; zrób to bez prawienia niepotrzebnych kazań. 

Przyczynisz się natomiast w znaczny sposób do kształtowania osobowości 

swojego dziecka. Odpowiedź na prawdopodobne pytanie: Tak, możesz 

pogłębić kontakty partnerskie zyskując prawdziwe zrozumienie, szczególnie 

w ostatnich czterech dniach marca. 

Masz problem potrzebujesz porady? 

Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

Róbta co chceta…..  

Czytaj więcej na www.horoskop-internetowy.com 

Koziorożec 

Ryby 

Strzelec 

Wodnik 

 
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 ogło-

szeń na stronie www.polskicraigavon.com 

Mam do sprzedania 2 pary butów. Kilka razy noszone. Rozmiar 6 (39). Wysokość 

obcasa 6cm (2,4 inch) Stan: Bardzo dobry Cena: £6 Kontakt: Anna Rodrigues. E 

mail vamp41@wp.pl 

Chętnie podejmę się sprzątania domu lub mycia okien. Chętnych proszę o kontakt 

pod numerem 07592383684 Kontakt: Krystyna, Telefon: 07592383684, E-mail(*): 

awisdj100@wp.pl  

Chętnie zaopiekuje się Twoim dzieckiem w dowolnych godzinach. Dostępna jestem 

przez cały tydzień. Mam doświadczenie, ponieważ mam 4-letnią córeczkę z którą 

Twoje dziecko mogłoby sie pobawić. Mieszkam w Portadown. Mój nr.tel: Beata 

07923194844  E-mail(*): betina29@o2.pl  

Okazja. Ostatnie cztery działki budowlane każda o pow. 3100 m2 , w miejscowo-

ści Drogusza Gm. Bielawy Pow. Łowicki Woj. Łódzkie, bezpośrednio przy trasie 

wojewódzkiej nr 703 Łowicz - Łęczyca. Działki posiadają aktualne warunki zabudo-

wy na dom dwukondygnacyjny i budynek gospodarczy i nie wymagają przekwalifi-

kowywania na teren budowlany. Posiadają kształt regularnego, proporcjonalnego 

prostokąta o wym szer 67 m dł 47 m. Teren płaski brak jakichkolwiek uciążliwości, 

woda i energia w drodze obok działek. Odległość do Warszawy ok 85 km, Łódź 45 

km, Łowicz 20 km, do lasu 0,7 km, szkoła, kościół autobus. Dla amatorów jazdy 

konnej stadnina koni w Walewicach ok. 4 km. Dogodna komunikacja drogowa 3 km 

do wjazdu i zjazdu z autostrady A1 . Dojazd do działek z dwóch stron drogą asfalto-

wą możliwość kupna jednej działki. cena 30 tys zł za jedną działkę. Do małej nego-

cjacji. 

Doskonała oferta na inwestycję lub lokatę kapitału. Polecam.  

Kontakt tel 693-051-327 Stan: Bardzo dobry, Cena: 30000Kontakt: Krzysztof Tele-

fon: +48693051327  

Sprzedam wózek wielofunkcyjny 3w1 firmy TAKO Jumper. Zestaw za-

wiera: gondole, spacerówkę + fotelik samochodowy, folie przeciwdeszczo-

wa, moskitiere, torbę +kosz na zakupy. Kontakt: MAGDALENA Telefon: 

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

mailto:redakcja@polskicraigavon.com


Polski Magazyn – dla całej rodziny  numer 12/04/2012/ 

www.polskicraigavon.com              26 

Angielski na co dzień - czasy. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Uśmiechnij się… - Zajączku, dlaczego masz 

takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i 

słuchałem śpiewu słowika. Tak 

się zasłuchałem, że nie usły-

szałem kosiarki...  

Chodzi sobie zajączek  

z papierosem przez łączkę. 

Krowa widząc to mówi: 

- Taki mały, a pali papierosy! 

Zajączek na to; 

- Taka duża, a nie nosi stanika!  

Present Perfect /prezent perfekt/- Czas ten nie posiada pol-

skiego odpowiednika, dlatego też stosowanie go może spra-

wiać trudność. 

Czasu Present Perfect używamy gdy mówimy o: 

-zdarzeniach zakończonych w przeszłości, które mają wpływ 

na teraźniejszość (ich skutki widoczne są w chwili obecnej): 

I have broken my leg. /Aj haw brołken maj leg/.  Złamałam 

nogę.  

She has lost her car keys. /Szi has lost her kar kiis/. Zgubiła 

kluczyki do samochodu. 

-czynnościach rozpoczętych w przeszłości i nadal trwających 

lub czynnościach powtarzających się do chwili obecnej: 

I have read this book twice. /Aj haw red dis buk tłajs/. Przec-

zytałam tę ksiązkę dwukrotnie. 

I have known him for years. /Aj haw nołn him for jers/. Znam 

go od lat. 

-Czynnościach zakończonych lub osiągniętych w niedalekiej 

przeszłości lub dosłownie przed chwilą: 

I have finished my homework!/Aj haw finiszd maj hełmork/ 

Skończyłam zadanie domowe! 

They have just arrived. /Dej haw dżast erajwd/. Właśnie 

przyjechali. 

Budowa czasu Present Perfect 

Zdania twierdzące: 

Osoba + have/ has +czasownik w III-ciej formie+ reszta 

zdania 

Wiemy już, że czasownik w języku angielskim może wystę-

pować w formie podstawowej, tak jak w Czasie Present 

Simple i w formie past, tak jak w czasie Past Simple. Istnieje 
jeszcze jedna forma czasownika tzw. Past Participle/past 

partisipul/, który stosowany jest właśnie w czasie Present 

Perfect. Czasownik ten może być regularny (tak samo jak w 
czasie past simple do czasownika dodajemy koncowkę -ed), 

oraz nieregularny (trzecia kolumna czasowników 

(przedstawiona na końcu lekcji)). 

Czasownik have/has w języku angielskim oznacza mieć , 

posiadać jednak w czasie Present Perfect pełni on tylko funk-
cję gramatyczną jest operatorem ( nic nie znaczy, wskazuje 

na to, że zdanie jest w czasie Perfect). 

Have stosujemy do osób: I, you, we, you they 

Has stawiamy przy: he, she, it 

Przykładowe zdania: 

I have just finished the book! /Aj haw dżast finiszd de buk/

Właśnie skończyłam tę ksiązkę! 

Hi has written a poem. /Hi  has rityn e poem/.   

Napisał wiersz. 
Uwaga! Operator have/has często przyjmuje formę skróconą: 

I have=> I’ve 

You have=>You’ve 
He has=> He’s 

She has=> She’s 

It has=> It’s 
We have=> We’ve 

You have=>You’ve 

They have=> They’ve 

Pytania 

Have/ has + osoba+ czasownik     w III-ciej formie+ reszta 

zdania 

Pytania w Present Perfect tworzymy przez inwersję tzn., że 
operator i osoba w zdaniu zamieniają się miejscem. 

Przykładowe pytania: 

Have you seen Peter today?/Haw ju siin Piter tudej?/ Czy 
widziałeś dzis Piotra? 

Has she been to Portugal? /Has szi bin tu Porciugal?/ Czy ona  

 

była w Portugalii? 

Have you heard the latest news?/Haw ju herd de lejtest njius?/ Słyszałeś najnowsze wieści? 

Przeczenia 

Have/ Has + not +czasownik w III-ciej formie+ reszta zdania 
W Present Perfect, gdy chcemy utworzyć przeczenie, do operatora dodajemy słówko not. 

Przykładowe przeczenia: 

I have not had my break yet. /Aj have not had maj brejk jet./ Jeszcze nie miałam mojej przerwy. 
She has not finished yet. /Szi has not finiszd yet/. Ona jeszcze nie skończyła. 

Przeczenia bardzo często przyjmują formę skróconą: 

I have not => I haven’t 
You have not=> You haven’t 

He has not=> He hasn’t 

She has not=> She hasn’t 

It has not=> It hasn’t 
We have not=> We haven’t 

You have not=> You haven’t 

They have not=> They haven’t 

Lista niektórych czasowników nieregularnych: 

Bezokolicznik               Past Simple                  Past Participle              Znaczenie 

be /bi/                           was/łoz/,were/łer/         been/biin/                      być 

become/bikam/             became/bikejm/           become/bikam/              stawać się 
break/brejk/                   broke /brołk/               broken/brołken/             łamać 

buy /baj/                        bought/bot/                  bought/bot/                   kupować 

choose/czuuz/                chose/czołz/                chosen/czołzen/            wybierać 
come/kam/                     came/kejm/                 come/kam/                    przychodzić 

drink/drink/                   drank/drenk/                drunk/drank/                 pić 

do /du/                           did/dyd/                       done/dan/                      robić 

eat  /it/                           ate/et/                           eaten/ityn/                    jeść 

find/fajnd/                     found /fałnd/                found /fałnd/                 znaleźć 

fly /flaj/                         flew  /flu/                     flown/flołn/                   latać 
forget /forget/                forgot/forgot/               forgotten/forgotten/      zapominać 

get /get/                         got/got/                        got/got/                         dostawać 

give/giw/                       gave/gejw/                   given/giwen/                 dawać 
go/goł/                           went/łent/                    gone/gon/                       iść 

have/haw/                      had/had/                      had/had/                         mieć 

hear/hir/                         heard/herd/                  heard/herd/                    słyszeć 
keep /kip/                       kept/kept/                    kept/kept/                      trzymać 

leave/liiw/                     left/left/                        left/left/                         opuszczać, wyjeżdzać 

make/mejk/                   made/mejd/                 made/mejd/                    robić  
meet /miit/                     met/met/                      met/met/                        spotykać 

pay/pej/                         paid/pejd/                     paid/pejd/                      płacić 

put/put/                         put/put/                         put/put/                         kłaść 
read/riid/                       read/red/                       read /red/                       czytać 

take/tejk/                       took/tuk/                       taken/tejken/                 brać 
win/łyn/                         won/łan/                      won/łan/                         wygrywać 

write/rajt/                      wrote/rołt/                   written/rityn/                   pisać 

 

Misiu z zajączkiem siedzą  

w jednej celi. Misiu siedzi  

w kącie, a zajączek cały czas 

biega. 

- Misiu uciekajmy stąd, oni nas 

zabiją! 

- Zajączku usiądź sobie, jesteś 

ze mną, nic ci nie zrobią. 

Zajączek jednak po chwili 

wstaje i znów chodzi. 

- Misiu uciekajmy oni nas 

zabiją! 

- Zajączku uspokój się  

i siadaj. 

Zajączek siada. Otwierają się 

drzwi do celi wchodzi wiel-

błąd. A zajączek: 

- Misiu uciekajmy, zobacz co 

oni zrobili z tym koniem!  

Zajączek przychodzi do droge-

rii: 

C z y  j e s t  s z a m p o n ? 

- Tylko jajeczny. 

- A to dziękuję, nie skorzy-

stam. Chciałem się cały wyką-

pać.  
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Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 
Głównym celem CIP jest dostarczanie 

praktycznego wsparcia dla nowych spo-
łeczności w regionie Craigavon oraz kie-

rowanie interesantów do odpowiednich 

instytucji. CIP oferuje następujące usłu-
gi: Informacje na temat: zdrowia, opieki 

społecznej, prawa zatrudnienia, mieszkal-

nictwa oraz edukacji, pomoc w wypełnia-
niu formularzy oraz kierowanie do organi-

zacji świadczących odpowiednie usługi, 

organizowanie spotkań informacyjnych, 
poradnictwo w sprawie szkolnictwa oraz 

treningów, asystowanie w rozwoju wyda-

rzeń kulturalnych i sportowych, tworzenie 
projektów promujących integrację spo-

łeczności. Wszystkie usługi są poufne 

oraz bezpłatne. 
 Craigavon Intercultural Programme   

16 Mandeville Street, Portadown      

 T e l  0 2 8  3 8 3 9  3 3 7 2                                                                                                                    

www.craiga vo nintercu l tural .o rg                                                                   
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 rozpo-
częły  jeszcze szkoły), w ramach tych 

spotkań są  zajęcia muzyczno-ruchowe, 

plastyczne oraz wspólne wyjścia do figlo-
raju.   Dla troszkę starszych dzieci organi-

zowane są  lekcje języka  angielskiego, 

nauka  odbywa się poprzez zabawę, czyta-
nie książeczek czy śpiewanie piosenek. 

Dla rodziców i dzieci uczęszczających do 

szkoły podstawowej został stworzony 
klub pracy domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell 

Centre, 55 Edward Street, Lurgan  
Tel.02838 347222  

Polski Craigavon Sieć Społecz-

na  
Kontakt:  

agnieszka@polskicraigavon.com    

Informacje i porady na temat spraw imi-

gracyjnych uzyskasz  

w Centrum  Prawnym (Law Centre NI) 

infolinia 028 9024 4401 lub   
admin.belfast@lawcentreni.org.   

 Infolinia dla bezdomnych  

02838334444     

Usługi tłumaczeniowe 

STEP  02887750213    

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

płeć, niepełnosprawność, orientację sek-

sualną, skontaktuj się z: 

Komisją ds. Równouprawnienia 

(EqualityCommission NI).Telefon:  

028 9050 0600 / E-mail  
information@equalityni.org /Adres inter-

netowy: www.equalityni.org.   

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoir-

landzka Rada ds. Mniejszości Etnic-

znych– 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   

W innych sprawach polecamy Biuro Po-

rad Obywatelskich(Citizens Advice 

Bureau). Jest to organizacja charytatywna 

wspierająca obywateli bezpłatną i poufną 
poradą w kwestiach ich praw i nie tylko. 

Pracownicy chętnie pomagają we wszyst-

kich kwestiach np: w problemach z praco-
dawcą i wielu wielu innych.                                                  

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 

South Tyrone Empowerment  

Programme (STEP)  

Adres: Unit T7,  2 Coalisland Road, 

DUNGANNON, BT71 6JT  

Telefon: 028 8772 9002    

E-mail: info@stepni.org   

Strona internetowa: 

 www.stepni.org  

Irlandzki Kongres Związków Za-

wodowych (Irish Congress of Trade Un-

ions) 

4 – 6 Donegall Street Place 
Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpośrednia w 

jęz. polskim)  

 Informacje, porady i wskazówki na temat 

pracy w Europie uzyskasz w EURES 

(European Employment Services) pod 

numerem 028 9025 2270.   

 Masz w rodzinie 

problem alkoholo-

wy? Nie umiesz 

sobie poradzić? 

Bliska Ci osoba jest 

alkoholikiem i nie 

wiesz jak jej pomóc? W Belfaście ruszyły 

spotkania otwarte skierowane do rodzin 

dotkniętych alkoholizmem. Grupa spotyka 

się  w każdą niedzielę od godziny 10:30 

do 12:30,na terenie kościoła St.Anthony's 

Church, Willowfield Crescent, BT6HP 

(numer kontaktowy 07935843442-Benek) 

Przypominamy także iż grupa AA działa 

w Ballymena w każdą sobotę od godziny 

17:30 do 19:15,adres:21A Foutain Place, 

p rzy parkingu Tower Cent re. 

(07746251245 -Artur lub 07521305967-

Wojtek) Są to spotkania zamknięte dla 

osób bezpośrednio dotkniętych alkoholi-

zmem.   

Newry and Mourne Ethnic Minority 

Support Centre ,  Newry Town Hall 

Artur Kmiecik:  
 ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, 

tel. 028 30252544 

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


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 


