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ANTRIM 

DUNGANNON 

Sam Smak 4 Shamble 
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Sklep Spiżarnia 2 Farm-

ley Road 

LISBURN 

Sklep Piast Bentrim Road 
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Flamingo 18 Bridge St. 
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Co warto zwiedzić?  Str.17 

„Jestem klientem sklepu Karolina      

w Newry i nie rozumiem dlaczego nie 

mogę dostać tam waszego magazynu 

tylko muszę specjalnie iść do innego 

sklepu. Proszę o odpowiedź. Pozdra-

wiam” 
Dobre pytanie i akurat na czasie bo właśnie 

kilka dni temu otrzymałam wiadomość od 

właściciela sieci Karolina odnośnie warun-

ków współpracy . A więc cytując uzyskane 

informacje: " Moje warunki ( udostępnienia 

magazynu w sklepach Karolina - przypisek 

redakcji) to jedna strona reklamy formatu A4 

w waszej gazecie - nieodpłatnie, a dwa razy 

do roku w święta dwie strony , rozkładówka 

zawsze po prawej stronie lub dwie strony 

rozkładowe i gazeta dostarczona od was do 

naszego sklepu w Lurgan i dalej ją rozwozi-

my po naszych 18 sklepach !, przed pierw-

szym dniem każdego miesiąca tak, żeby peł-

ny miesiąc gazeta była na sklepie i żeby re-

klama była od 1-go dnia miesiąca    a nie od 

10 - go lub od połowy miesiąca jak to często 

bywa i nasze sklepy otrzymują minimum 

2500 sztuk nakładu..." 

Niestety warunki te są dla nas nie do przyję-

cia.  Jeśli ktoś wymaga  bezpłatnego dla 

klienta produktu o wartości  około £1500     

w prezencie i  bez żadnych kosztów wła-

snych  i do tego żąda jeszcze darmowej re-

klamy no to po prostu brak mi cenzuralnych 

słów by określić  takie postępowanie.  Polski 

Magazyn jest wydawany przez organizację    

o statusie charity i drukowany jest za środki 

uzyskane od reklamodawców i ludzi dobrej 

woli, którzy mają ochotę wspierać nas w tym 

co robimy.  Ponadto większość z naszych 

reklamodawców dodatkowo udziela nam 

wsparcia w innych naszych przedsięwzię-

ciach.  Nie oczekują nic od nas, nie mają 

wymagań, płacą za reklamę i wspierają nas.  

Sklepy, które przyjmują nasz magazyn, rów-

nież nie stawiają żadnych warunków. Przyj-

mują nasz magazyn bez względu na to czy 

reklamują się u nas czy nie, ciesząc się, że 

mają darmowy produkt dla swoich klientów.  

Warunki właściciela sieci Karolina są nie do 

przyjęcia nawet wtedy kiedy magazyn byłby 

płatny. Bo który sklep otrzymuje darmową 

reklamę w chwili przyjęcia gazety do sprze-

daży? To, że jesteśmy organizacją charity 

znaczy, że naszym obowiązkiem jest działal-

ność wolontaryjna i wspieranie polskich 

emigrantów, ale zdecydowanie nie w ich 

działalności zarobkowej. Mam nadzieję, że 

udało mi się odpowiedzieć na Pana pytanie    

i pewnie tysiąca innych klientów sklepu Ka-

rolina.  Rozwiązaniem problemu może być 

prenumerata. Szczegóły na str. 20. Pozdra-

wiam. 
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Witamy wszystkich 

zapalonych wędka-

rzy… 
 Pod koniec kwietnia zeszłego miesiąca 

odbyły się kolejne  w tym sezonie zawo-

dy wędkarskie. 

Tym razem były to zawody "spinningowe 

z łodzi"  

 Miejsce spotkania to zachodnia cześć 

Irlandii Północnej   w okolicach Enni-

skillen. 

Na miejsce dotarło czternastu zawodni-

ków z różnych miast Irlandii Północnej. 

 
Po zwodowaniu łodzi i zapoznaniu się z regula-

minem, popłynęliśmy w sektor wyznaczony 

przez organizatorów. Grupy składały się z 2-3 

uczestników na łodzi. Rozegrane zostały dwie 

tury po trzy godziny, między turami godzinna 

przerwa na grillowaną kiełbaskę, ciepła herbatę 

i pogaduchy. Podczas zawodów ryby współpra-

cowały więc rywalizacja była zacięta, każdy     

z zawodników złapał kilka ładnych okazów. 

Każda ryba po dokładnym ważeniu i mierzeniu 

szybko wróciła w dobrej kondycji z powrotem 

do wody.  Po zakończeniu zawodów spotkali-

śmy się wszyscy w wyznaczonym miejscu, 

gdzie czekał na nas ciepły posiłek, gorąca kawa 

i pyszny tort. Po dłuższych rozmowach i mile 

spędzonym czasie nad wodą przyszedł czas na 

ogłoszenie wyników… Punktowane ryby to 

szczupak i okoń (1pkt za 1gr ryby) Dla pierw-

szej trójki organizatorzy przygotowali puchary, 

medale, dyplomy i talony pieniężne do wyko-

rzystania w sklepie wędkarskim. Pozostali  

uczestnicy również otrzymali upominki ufundo-

wane przez sklep wędkarski "Angling Centre" 

w Belfaście. 

  

A o to pierwsza trójka: 

1. Piotr Bojczewski - 11,390 pkt. 

2. Grzegorz Bojczewski - 10,600 pkt. 

3. Dariusz Kobrzyński - 9,120 pkt. 

 

Ilość złowionych ryb tego dnia to 66 szczupa-

ków o łącznej wadze 71 kilogramów. Rekord 

złowionych ryb w poprzednich listopadowych 

zawodach spinningowych to 71 szczupaków     

o łącznej wadze 124kg. 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyby-

cie i miłą atmosferę. 

Wielkie gratulacje dla zwycięzców i reszty 

uczestników!!! 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych 

zawodach... 

Szczegóły dostępne są na naszej stronie  

www.fishing-club.pl 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy !!!! 

 

 
Roman Wiatr 

Andrzej Petla 

Tomasz Rzońca 

Przypomnienie: 

 

Wędkarski Polski Klub Sportowy BIG FISH powstał na początku 2010 roku, 

Jest dla osób pragnących uprawiać wyczynowo i rekreacyjnie sport wędkarski. 

Promujemy zasadę złap i wypuść (catch & release) Klub może tworzyć sekcje   

w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich.  Teren działania klubu to obszar 

Irlandii Północnej. 

Skład redakcji portalu:  
 http://www.fishing-club.pl/forum/viewtopic.php?f=64&t=194  
Roman Wiatr -jeden z założycieli klubu i portalu, prezes Klubu BIG FISH 

Andrzej Petla -jeden z założycieli portalu i klubu ,wiceprezes Klubu BIG FISH 

Tomasz Rzońca -W Klubie pełni funkcję sekretarza i skarbnika 

Michał Leciejewski -pełni funkcję moderatora na forum 

Wszystkie zawody (nagrody, 

jedzenie itp...) opłacane są z kie-

szeni uczestników. Klubowicze 

sami organizują wyjazdy pod 

namioty ,zawody, wycieczki 

itd… Jest oczywiście składka 

klubowa na cały rok, wtedy klu-

bowicz płaci o połowę mniej na 

zawody niż osoba  spoza klubu. 

Na zawodach jest świetna organi-

zacja, bywają grochówki, bigo-

sy ,fasolki po bretońsku, a zaw-

sze na koniec przepyszny tort 

przygotowany przez naszą klubo-

wiczkę Monikę Wiatr. 

 Michał Leciejewski 

http://www.fishing-club.pl/forum/viewtopic.php?f=64&t=194
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Regulamin amatorskiego połowu ryb w Irlandii Północnej. 

Licencje i pozwolenia wędkarskie. 

Wędkarze czasem nie wiedzą jaka jest różnica miedzy licencja      

a pozwoleniem wędkarskim. Pozwolenie wędkarskie (tzw. bilet 

dzienny) jest to dokument wydany przez właściciela ( zarządcę ) 

danego akwenu wodnego, który przekłada się na prawo do łowie-

nia ryb w tym akwenie. Właścicielem (zarządca) może być osoba 

prywatna, przedsiębiorstwo, klub wędkarski lub państwo. Licen-

cja jest wymagana przez prawo kiedy chcemy łowić na wędkę 

(natomiast nie dotyczy wędkarstwa morskiego kiedy łapiemy ryby 

morskie), w przypadku kontroli jeśli nie posiadamy licencji może-

my zostać ukarani grzywną. W Irlandii Północnej rozróżniamy 

dwa typy ryb i kategorii licencji - ryby sportowe tzw. 'game fish-

' (do tych należą: pstrąg, palia alpejska, troć, łosoś) oraz ryba biała 

tzw. 'coarse fishing' (szczupak, leszcz,płoć, lin, wzdręga oraz 

węgorz). The Department of Culture, Arts & Leisure (DCAL) and 

the Loughs Agency of the Foyle, Carlingford and Irish Lights 

Commission (FCILC) są to instytucje odpowiedzialne za konser-

wacje i utrzymanie zasobów rybnych  w Irlandii Północnej, obie 

wydają licencje na własne akweny i na akweny drugiej instytucji 

(ale to działa tylko w momencie opłacenia dodatku obejmującego 

wody drugiej instytucji) Licencje i zezwolenia mogą być nabyte  

u desygnowanych przedstawicieli i dystrybutorów oraz są możli-

we do nabycia przez internet. Licencje na ryby sportowe (patrz 

wyżej) są wymagane dla wszystkich łowiących powyżej 12 roku 

życia i uprawniają do używania tylko jednego wędziska, jeśli 

chcemy użyć więcej niż jedno wędzisko musimy wtedy zakupić 

pełną licencje i zezwolenie na używanie drugiego i podobnie          

w przypadku większej ilości wędzisk. Licencje uprawniające do 

połowu tzw. białej ryby (patrz wyżej) są wymagana dla wszyst-

kich łowiących powyżej 12 roku życia. W tym przypadku zezwo-

lone jest użycie 2 wędzisk, jeśli zaś chcemy używać więcej wę-

dzisk wtedy musimy wykupić następną licencję i pozwolenie.  

W zależności od gatunku ryby mamy również różne okresy ochronne. Ogólnie nie 

ma okresu ochronnego dla szczupaka, leszcza, płoci, lina, wzdręgi, karpia oraz 

pstrąga tęczowego. Okres ochronny łososia i pstrąga potokowego zależy od łowi-

ska. Na przykład w Foyle okres w którym można łowić łososia od 1 kwietnia do 

20 października, a w Carlingford od 1 kwietnia do 31 października, a znowu w 

Bann i rzekach w Co Antrim trwa od 1 marca do 31 października ( z wyjątkiem 

River Bush gdzie sezon kończy się 21 października). Sezon w rejonie Erne trwa od 

1 marca do 30 września  z wyjątkiem Lough Melvin (1 luty do 30 września). Ta 

różnorodność dat zależy od czasu, kiedy łosoś przemieszcza się w gore rzeki, a to 

dzieje się w różnych momentach  w zależności od położenia rzeki. Niedozwolone 

jest używanie gafu (haku do wyciągania ryb z wody) na wodach zarządzanych 

przez Fisheries Conservancy Board oraz Loughs Agency. Na obszarze całej Irlan-

dii Północnej występują również inne obostrzenia i regulacje (dotyczące np. rodza-

ju i wielkości haczyka, łowienia z łodzi, itp). Szczegółów tych można się dowie-

dzieć w momencie zakupu licencji. Limity połowu oraz wymiary, wszystkie szczu-

paki ważące powyżej 4kg powinny być wypuszczone żywe oraz nie uszkodzone,  

a tylko jeden szczupak poniżej 4kg może być zabrany z łowiska w ciągu jednego 

dnia. Wyjątkiem jest kiedy złapiemy okaz ważący od 9kg wzwyż (w rzece) lub 

ponad 13.6 kg (w jeziorze). Te mogą być zabrane z łowiska w ilości jednej sztuki 

dziennie. Inne gatunki białej ryby - obowiązuje dzienny limit połowu wynoszący 4 

sztuki białej ryby (leszcz, płoć, okoń, lin, wzdręga i węgorz). Wszystkie ryby mie-

rzące więcej niż 25 cm (od czubka pyska do rozwidlenia płetwy ogonowej) powin-

ny być wypuszczone. Zanęcanie jest dozwolone na większości łowisk. Łosoś, 

pstrąg potokowy oraz troć - z reguły zarządca łowiska wyznacza ilość, wymiar 

ochronny oraz zasady zabierania ryb i te informacje powinny się znajdować na 

zezwoleniu. Łowiący powinien zorientować się co do przepisów na danym łowi-

sku. 

Tłumaczone ze strony http://www.dcal-fishingni.gov.uk/index/ ... cences.htm  

Krzysztof Kamień 

Kilkeel 

  

EMIGRACJA   A 

EMERYTURY 
  

Od 2004 roku aż dwa miliony, dwieście tysię-

cy Polaków opuściło Polskę: wyjechali do 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Holan-

dii Włoch i Niemiec w poszukiwaniu pracy.  

O czym Rząd nie mówi teraz głośno – to wła-

śnie odpływ całych roczników młodych ludzi, 

którzy zamiast utrzymywać emerytów w kra-

ju, wspierają germańskie omy i opy, i anglo-

saskie grandmy i grandpapy, staruszków ży-

jących na niezłym poziomie skoro większość  

z nich stać raz w roku na  „cruzy” po Morzu 

Śródziemnym.  
A tym nieszczęsnym, którym akurat zabrakło na na 

morskie balety, ciągle wystarcza na markowego whiska-
cza przyniesionego z pobliskiej stacji benzynowej:            

z punktu widzenia NHS, prawo pacjenta do rządowej 

banderoli na butelce jest niezbywalne nie dlatego, że daje 
gwarancję przywołania wspomnień z wczesnych Beatle-

s'ów i Rolling Stones'ów, ale chroni przed utratą  wzroku 

dnia następnego. Niestety nasi dziadkowie i nasze babcie 
klepią biedę: tylko bardziej zaradni, aby ożywić lata       

z Ireną Santor i Jerzym Połomskiego, Strasburgerem       

i Krawczykiem kupują sobie raz w miesiącu 5 kilo cu-
kru, rodzynki i garść suszonych śliwek, co w efekcie 

często naraża sąsiadów z za ściany na wybuch baniaka o 

polu rażenia wiązki granatów. W ogóle czasem myślę że 
gdyby te domowe wytwórnie tak walnęły jednocześnie – 

to niejedno polskie miasteczko wyglądałoby jak tło          

z czarno-białych kadr Czterech Pancernych i Psa.  
  

 

Brak młodych ludzi ‘tu i teraz’ czyli tam w Polsce 
przekłada się na konieczność reformy emerytalnej 

w kraju, ponieważ już teraz nie ma kto płacić 

składek. Jesteśmy licznym narodem, i wielu poli-
tyków myślało że wyjazd 2.2 milionów  ujdzie 

nam bezkarnie. Nikt w kraju jakoś nie zauważył 

tego exodusu, a przecież w niektórych przypad-
kach państw takich jak Belgia czy Luksemburg 

czy Słowacja oznaczyłoby to zniknięcie całych 

krajów lub ich połowy.  
  

Spróbujmy tylko na chwilę zamknąć oczy i wy-

obrazić sobie Irlandię Północną bez dwóch milio-
nów istot żywych: budzisz się, myjesz zęby, szyb-

ko dopijasz ostatni łyk kawy, wybiegasz na ulicę –

  gdziekolwiek jesteś – a tu: pustka. Volkswageny 
nasze i BeEmKi litewskie stoją przy domach – 

nienaruszone bez krech na karoseriach i pourywa-

nych lusterek. Kutry w Kilkeel kołyszą sie spokoj-
nie na redzie i tylko siwe foki, nie płoszone przez 

nikogo,  już bez kominiarek na dziobach bezczel-

nie spray’ ują ich burty zielonymi znakami Green 
Peace’u. Parki puste bez wielosezonowych nie-

zniszczalnych kolesi, co ustawieni w kółko poda-

wali sobie z ust do ust wąsatych  plastikowy ku-
bek ze zdobyczną  Dębową, w atmosferze wibru-

jącego rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr w mocnym słowie 
ojczystym.  

  

Na tym krańcu tej  Wyspy wjazd 2 milionów istot 
oznaczałby exodus wszystkich jej istot żywych, bo 

mieszkańców jest ledwie ciut więcej niż milion 

siedemset tysięcy. Tak więc aby dopełnić tej licz-
by,  musieli by dołączyć Polacy i Litwini i jeszcze 

by brakło. Bo jest nas  tu przypuszczalnie około 

30 tysięcy i tyle samo Litwinów patrząc na ostatni 
ich najazd na wyspę. Ciągle jeszcze musielibyśmy 

dobierać z innych narodowości, a ostatecznie 

poprosić wszystkie psy i koty, aby razem z buda-
mi i koszami pod pazuchą dołączyły do swoich 

właścicieli i właścicielek. Wysyłając 2 miliony na 

emigrację miałbyś tutaj krajobraz   

pusty i zielony trochę przypominający nasze Biesz-
czady po wypłacie w  ostatni dzień każdego miesią-

ca.  

Prasa w kontekście reformy emerytalnej zastanawia 
się ilu migrantów wróci? O odpowiedź na to pyta-

nie jest niezwykle trudna. Inna była/ jest emigracja 

do Holandii i Niemiec, a jeszcze inna do Wielkiej 
Brytanii i Irlandii. W przypadku wyjazdów na 

Wyspy, zarobkowanie częściej przeradzało się w 

pobyt stały: płacimy za domy w Dublinie Cork’u, 
Craigavon i Belfaście. Przy wyjeździe do Niemiec 

czy Holandii, Polacy często tam mieszkają jedynie 

w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, a w pią-
tek po południu wskakują w samochody, aby pruć 

po niemieckich autostradach, by zdążyć jesz-

cze  przed północą do domu w Zielonej Górze lub 
Poznaniu lub Szczecinie. Bilet lotniczy na weekend  

z Dublina do Katowic, lub z Belfastu do Krakowa 

kosztuje (poza sezonem) tyle co bilet PKP na eks-
pres z Bydgoszczy do Warszawy i co najważniejsze 

gwarantuje daleko większe bezpieczeństwo dotarcia 

do celu niż koleje państwowe. Ja w Dublinie mam 
już nawet ulubione miejsce do pokimania. Zawsze 

przed wylotem ‘pożyczam’ mosiężną tabliczkę z 

moim nazwiskiem z ławy Kościoła Prezbiteriań-
skiego w Kilkeeli, tylko po to aby ją przykręcić na 

czas weekendu do tej ławki na lotnisku w Dublinie.  
Trudno obliczyć, kto wyemigrował, a kto dojeż-

dża / dolatuje do pracy, tym bardziej że w między-

czasie wielu z nas w piątki i niedzielę na stałe  
mieszka na lotniskach. Może jakimś kryterium jest 

kto komu opłaca godziwą starość. Jeśli My Im – to, 

bez dwóch zdań, wyemigrowaliśmy! 

http://www.fishing-club.pl/forum/viewtopic.php?f=39&t=3#p3
http://www.dcal-fishingni.gov.uk/index/
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TENANCY ISSUES 
Q1. What rights do I have as a Tenant? 

As a tenant you have some basic rights irrespective of whether or not you 

have entered into a tenancy agreement with your Landlord. Your rights will 

depend upon when your tenancy started and this article will deal exclusively 

with tenancies which commenced after 1st April 2007 and which are gov-

erned by The Private Tenancies (Northern Ireland) Order 2006. 

Always obtain a tenancy agreement from your Landlord as this will afford 

you greater protection in the event of a dispute with your Landlord. You are 

entitled to receive a Tenancy Agreement, a Statement of Tenancy Terms and 

a Rent Book from your Landlord. 

Q2.Who is responsible for repairing the property I am renting? 

Generally, the Landlord is responsible for repairing the structure of the 

building including the roof but may not be responsible for repairing or re-

placing the plate glass in the windows.  You would therefore be responsible 

for this. You are usually responsible for maintaining the interior of the prop-

erty and keeping it in a state of good order and repair. You should specifi-

cally refer to your tenancy agreement to see what the repairing obligations 

are for both your Landlord and you. In relation to the supply of water, gas, 

electric and sewerage, you should check your tenancy agreement to ascertain 

who is responsible for the maintenance and repair of these services. If you 

wish to redecorate the property you are renting, you should seek the written 

consent of the landlord for you to carry out any redecoration before com-

mencing same.  

Q3. What types of tenancy are there? 

There are numerous ways of renting a property from a Landlord and there 

are various types of tenancy. You could be the sole tenant renting the prop-

erty on your own or alternatively, you could be a joint tenant.  If you and 

other tenants have all signed the same tenancy agreement with your landlord.  

If so, you will be held jointly and severally liable for the payment of the rent 

for the property Your tenancy will either be: 

Fixed Term - usually for a period of 12 months and will expire at the end of 

the said term; or  

Periodic Tenancy- There is no fixed term.  These usually run on a month to 

month basis.  

If your fixed term tenancy has expired, best practice would be to have your 

landlord provide you with a new tenancy as soon as possible after the expira-

tion of your initial tenancy. 

Q4.  My tenancy has expired, what do I need to do before I move out? 

Inform your Landlord of the date on which you intend to move out and ask 

him to attend at the property to carry out a re-inspection of the property.  The 

Landlord can view the condition of the property at the end of the term and 

advise you whether he will be making any deductions from your deposit 

monies.  Also contact your utility providers and give them metre readings 

and a forwarding address to which they can send your last bill.  Ensure the 

property is left in a clean and tidy condition and that you have carried out 

any redecoration of the property, if you are required to do so in your tenancy 

agreement. If you have been renting a furnished property all items belonging 

to the landlord should be left in the property at the end of your tenancy. 

Q5. How do I get my deposit monies back? 

If you have paid a deposit, at the end of your tenancy term you should be 

entitled to receive same back from Your landlord may be entitled to keep 

some or all of your deposit if there are rent arrears owing to him or money 

owed for damage to the property or furnishings.   

 

 
  

 

 

 

Zagadnienia związane z byciem najemcą.  
Q1. Jakie mam prawa jako najemca? 

Jako najemca masz pewne podstawowe prawa niezależnie od tego, 

czy zostały one  wprowadzone do umowy najmu z właścicielem czy 

też nie. Twoje prawa będą zależeć od tego kiedy rozpoczęła się 

Twoja umowa najmu. Ten artykuł dotyczy praw nabytych w umo-

wach najmu zawartych po 1 kwietnia 2007 z prywatnym właścicie-

lem nieruchomości (Northern Ireland) Order 2006. Pamiętaj, że 

zawsze powinieneś  uzyskać umowę najmu od właściciela, pozwoli 

Ci to zapewnić  sobie większą ochronę w razie sporu z właścicie-

lem. Masz prawo do otrzymania umowy najmu, oświadczenia         

o warunkach najmu  i książeczki czynszowej od swojego właścicie-

la. 

Q2. Kto jest odpowiedzialny za naprawy nieruchomości którą 

wynajmuję? 

Generalnie właściciel jest odpowiedzialny za naprawy konstrukcji 

budynku łącznie z dachem, ale niekoniecznie musi  być odpowie-

dzialny za naprawy lub wymiany szyby w oknach. Możesz więc 

być za to odpowiedzialny. ( W zależności czy szkoda powstała         

z Twojej winy , jeśli stłuczesz szybę będziesz ją musiał wymienić, 

jeśli natomiast będzie to wada konstrukcyjna lub inna niezależna od 

Ciebie właściciel będzie musiał ją usunąć- przypisek redakcji) Ty  

natomiast jesteś zwykle odpowiedzialny za utrzymanie wnętrza 

nieruchomości  w stanie dobrym i musisz przeprowadzać wszystkie 

niezbędne naprawy. W szczególności należy  sprawdzić  umowę 

najmu, aby zobaczyć co jakie naprawy są   w obowiązku wynajmu-

jącego jak i najemcy.  W odniesieniu do dostaw wody, gazu , elek-

tryczności i  kanalizacji, należy sprawdzić umowę najmu by upew-

nić  się, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie i naprawy. Jeśli 

chcesz przeprowadzić remont nieruchomości, którą wynajmujesz, 

musisz wcześniej zasięgnąć pisemnej zgody właściciela. 

Q3. Jakie są rodzaje umowy najmu? 

Istnieje wiele  sposobów wynajmu nieruchomości od właściciela      

i istnieją różne rodzaje umów najmu. Możesz być wyłącznym na-

jemcą nieruchomości  lub możesz wynajmować nieruchomość wraz 

z inną osoba, ale Ty i inni lokatorzy muszą  podpisać taką samą 

umowę najmu z właścicielem. W takim przypadku jesteście solidar-

nie odpowiedzialni za zapłatę czynszu. Twoja umowa najmu może 

być: terminowa - zwykle na okres 12 miesięcy  i wygasa z końcem 

wspomnianego terminu, lub okresowy najem - nie ma ustalonego 

terminu. Są  to zwykle tzw. umowy z miesiąca na miesiąc. ( czyli 

umowa bezterminowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia -

przypisek redakcji) Jeśli Twoja umowa na czas określony wygasła, 

najlepiej jest zwrócić się do właściciela  o zawarcie nowej umowy  

najszybciej jak to jest możliwe  po upływie początkowego okresu 

najmu. 

Q4. Moja umowa najmu wygasła, co muszę zrobić zanim się 

wyprowadzę? 

Poinformować właściciela nieruchomości o terminie, w którym 

zamierzasz się wyprowadzić i poprosić go o przyjście  w celu prze-

prowadzenia  inspekcji nieruchomości. Właściciel powinien spraw-

dzić stan nieruchomości  i poinformować Cię czy będzie dokony-

wania jakichkolwiek potrąceń z Twojego depozytu. Powinieneś 

także  skontaktować się z dostawcami mediów i dać im odczyty 

liczników oraz nowy adres zamieszkania  by mogli wysłać  Ci Twój 

ostatni rachunek. Upewnij się, że nieruchomość jest pozostawiona 

w czystości  i porządku oraz czy nie jest konieczne przeprowadza-

nie remontu nieruchomości, jeśli jest to wymagane w umowie naj-

mu. Jeśli nieruchomość była umeblowana należy  wszystkie przed-

mioty należące do właściciela pozostawić w nieruchomości na ko-

niec okresu najmu. 

Q5. Jak mogę odzyskać moje pieniądze z wpłaconego depozytu? 

W przypadku uiszczenia depozytu - kaucji, na koniec swojej kaden-

cji jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu . Jednakże właściciel  

może być uprawniony do zatrzymania części lub całości kaucji,     

w zależności od tego czy występują zaległości czynszowe lub czy 

występują w nieruchomości  uszkodzenia  mienia lub wyposażenia. 
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Na mnie największe wrażenie zrobiła 

obywatelka Indii tańcząca na tle pol-

skiej flagi narodowej. To było jak wo-

łanie : narody świata łączcie się. Jed-

nocześnie uświadomiło mi to jak mała 

jest odległość między Polską a Indiami 

pomimo tak wielkich różnic kulturowych.  Piknik naprawdę miał wydźwięk integra-

cyjny. Mogliśmy usłyszeć muzykę hinduską, irlandzką, bułgarską , do tego miejsce 

w którym piknik został zorganizowany -wszystko dążyło do jednego do pokazania, 

iż bez względu na kulturę, rasę czy religię wszyscy jesteśmy dziećmi  jednego Boga. 

        

      AT 

Przybyli goście nie mogli się nudzić.    

Najwięcej   atrakcji organizatorzy przy-

gotowali z  myślą o  dzieciach. Tak  też  

nasi  milusińscy  mogli  skorzystać z : 

 - malowania twarzy 

- modelowania balonów 

- henna art 

- dmuchanych ślizgawek 

oraz dmuchanych zamków 

Dzień Rodziny i zabaw w Banbridge - piknik integracyjny. 

Dnia 19 maja 2012 roku odbył się „Polsko - Irlandzki Piknik Integracyjny” zor-

ganizowany  przez Polską Szkołę Sobotnią w Banbridge przy współpracy                 

z  Urzędem Miasta w Banbridge. Spotkanie odbyło się w Bannside Presbytherian 

Church Hall.  

Dorośli mogli pouczyć się hindu-

skiego tańca podczas  Multicultural 

Dance and music workshop a także 

posilić się przepysznymi polskimi 

potrawami z grila. Nie zabrakło tak-

że przepysznych ciast domowego 

wypieku i różnych słodkości. 

Celem spotkania była przede wszystkim 

wspólna integracja polskiej i lokalnej spo-

łeczności,  oraz promocja Polskiej Szkoły 

Sobotniej w Banbridge.  

Obywatelka Indii tańcząca - w tle 

widać  polską flagę.  

Wszyscy spędzili bardzo przyjemnie 

sobotnie popołudnie.  

Więcej zdjęć na : 

www.polskicraigavon.com/galeria 

Organizatorzy od prawej: Tomasz Juchno, 

Ela Juchno, Katarzyna Ogonowska, Mał-

gorzata Sadło, Monika Brodacka. 

Foto: Angela Tomsa 



KŁOPOTY W MAŁŻEŃSTWIE. 
„Obecnie on zmienił pracę i wyjechał do W. Brytanii. Mieszka sam. Ona pra-

cuje w tej samej fabryce, mieszka w tej samej miejscowości, ale w innym 

mieszkaniu, z młodszym synem i nowym partnerem. Starszy syn wrócił do Pol-

ski, szkoły nie skończył.  Zapyta ktoś, co się wydarzyło, że tak obiecująca 

przyszłość tej rodziny, małżeństwa legła w gruzach. Najbardziej zdumiewają-

ce jest to, że nic specjalnego” 

To smutny przypadek rozpadu małżeństwa           

i rodziny. Niepokojące jest jednocześnie to, że 

jest on w dużej mierze typowy. Jakie mogą być 

tego przyczyny?  Kiedyś natknąłem się na mądre 

zdanie, że emigracja jest niejako „szkłem po-

większającym” dla problemów osobistych, mał-

żeńskich i rodzinnych. Drobne, pozornie błahe 

trudności i nieporozumienia,  stają się o wiele 

poważniejsze, gdy rodzina lub małżeństwo znaj-

duje się na emigracji lub zostaje emigracją rozłą-

czone. 

Praca, praca, praca. Postawmy sprawę jasno. 

Przyjechaliśmy tu żeby pracować, żeby zarabiać, 

żeby otrzymywać w miarę godziwe ( oczywiście 

biorąc pod uwagę polskie warunki i pensje         

w Polsce) wynagrodzenie za rzetelną pracę. 

Chętnie zostajemy dłużej w pracy, chętnie bie-

rzemy płatne nadgodziny, a niejednokrotnie pra-

cujemy w wolne weekendy  i niedziele - „bo 

przecież wyższa stawka, a mamy takie potrzeby   

i przyda sie każdy grosz..”. Jestem psycholo-

giem , nie ekonomistą, ale wiem, że za te prze-

pracowane wolne soboty i niedziele, za super 

płatne nocne zmiany, musimy zapłacić dodatko-

wy, większy podatek. Ale płacimy jeszcze jeden 

i to o wiele większy. Poświęcając się nadmiernie 

pracy, zaniedbujemy współmałżonka, dzieci,       

a nawet siebie. Coraz mniej czasu mamy na 

wspólne wyjście na spacer, wyjazd do kina czy 

teatru, coraz rzadziej znajdujemy chwilę na spo-

kojny jogging, pójście na basen czy do bibliote-

ki. Skończyły się wspólne wieczory, nasze mał-

żeńskie „kolacje przy świecach”, spokojne dys-

kusje o przyszłości , planowanie wspólnych wa-

kacji. Stopniowo oddalamy się od siebie, zamy-

kamy, przestajemy zauważać naszych bliskich     

i ich problemy. Subtelna konstrukcja naszego 

małżeństwa, naszej rodziny ulega rozluźnieniu, 

rozchwianiu i w konsekwencji może doprowa-

dzić do zawalenia. A przecież nietrudno zaplano-

wać jeden dzień w tygodniu na wspólne spędze-

nie czasu, ustalenie cało rodzinnego spokojnego 

posiłku w sobotę czy niedzielę, zaplanowanie 

miłego wieczoru  „tylko we dwoje”. Pamiętajmy 

jednak, aby wyłączyć wcześniej komputer i ko-

mórki, a nawet  i telewizor, wyjątkowo nie za-

praszać przyjaciół i znajomych. Mamy prawo 

być tylko ze sobą i spędzić czas razem i poświę-

cić go dla siebie. 

Alkohol  i używki. Smutna to zależność, że tam 

gdzie problem alkoholu lub używek wymknął się 

spod kontroli, daremnie szukać szczęścia, miło-

ści i zrozumienia w małżeństwie. Na to, że nie-

kontrolowane picie staję się problemem, składa 

się kilka przyczyn. Alkohol pozwala nam zapo-

mnieć o kłopotach, problemach, rozłące. Dodaje 

nam pozornej odwagi i pozwala bardziej pozy-

tywnie spojrzeć na świat. Takie alkohol ma dzia-

łanie i dlatego znalazł miejsce w naszej kulturze, 

kuchni i życiu towarzyskim. Jest jednak jeden 

warunek – umiar. Po przekroczeniu pewnej gra-

nicy, z pozornego „przyjaciela” staje się okrut-

nym wrogiem. Ludzie uzależnieni (niestety naj-

częściej mężczyźni), na siłę szukają usprawiedli-

wień,  

że ciężko pracują cały tydzień i należy im się 

to butelka czy karton piwa na weekend, że 

przecież stać mnie żeby się co jakiś czas 

napić (alkohol nie jest tutaj tani, ale zarabia-

jąc więcej niż w kraju, łatwiej go kupić), że „ 

wszyscy naokoło w weekend piją ( no niestety 

mieszkamy teraz w takim kraju, gdzie kultu-

ra picia nie jest zbyt mocną stroną). Pamię-

tajmy ponadto o dwóch rzeczach. Ten pożą-

dany przez nas alkoholowy „błogostan” trwa 

tylko przez pewien czas po spożyciu i  szyb-

ko mija, a problemy i kłopoty niestety pozo-

stają, a nawet stają się większe i bardziej 

dotkliwe. Najgorsze jest jednak to, że w 

przypadku nieumiarkowanego picia bardzo 

często dochodzi do braku kontroli nad na-

szym zachowaniem, pojawia się kłótliwość, 

pretensje, zazdrość, agresja słowna  i fizycz-

na a niestety coraz częściej fizyczna przemoc 

domowa. 

Zazdrość i ingerencja w prywatność. Za-

zdrość prawie zawsze towarzyszy prawdzi-

wemu uczuciu. Nie ma w tym nic dziwnego 

ani złego, pod jednym warunkiem, że jest to 

zazdrość pozytywna, budująca  i podnosząca. 

Zdrowa zazdrość powinna nas motywować, 

inspirować napawać niejako dumą, że nasz 

współmałżonek czy partnerka jest atrakcyjna, 

zwraca uwagę innych, jest obiektem zainte-

resowania a nawet pożądania. Niestety bar-

dzo często przeradza się w uczucie negatyw-

ne, obniżające i destruktywne. Życie  z oso-

bą przesadnie zazdrosną powoli staje sie 

koszmarem pełnym podejrzeń, insynuacji       

i fałszywych oskarżeń. W atmosferze pełnej 

urojeń i spisków nawet ewidentne pokazanie, 

że są  one nieprawdziwe lub nierealne             

u osoby zazdrosnej rodzą jedną odpowiedź- 

„ No, tym razem udało  ci się wyłgać, ale cię 

złapię następnym razem.”Codzienne życie 

staje się gehenną, pełną  szpiegowania, pod-

słuchiwania, podglądania i przeszukiwania. 

Charakterystyczne jest ponadto to, że patolo-

gicznie zazdrośni bywają ludzie o niskiej 

samoocenie, wewnętrznie wątpiący we własne 

umiejętności i niepewni swoich wyborów, pełni 

kompleksów i braku poczucia spełnienia. Ła-

mane są przy tym podstawowe zasady  taktu      

i  przyzwoitości a przede wszystkim następuje 

brutalna ingerencja  w prywatność i intymność. 

Każdy ma prawo do prywatności  i indywidual-

ności. Tego wymaga szacunek dla drugiego 

człowieka i dobry obyczaj. 

Zamykanie się w sobie i wyizolowanie. Nie 

muszę nikogo przekonywać, że człowiek jest 

istotą społeczną. Małżeństwo i rodzina są rów-

nież strukturami społecznymi. Źle funkcjonuje-

my, a na dłuższą metę nie potrafimy żyć          

w samotności i wyizolowaniu. Dotyczy to 

szczególnie emigracji, bo nie mamy blisko 

siebie swojej rodziny, sprawdzonych przyjaciół 

czy miłych i życzliwych znajomych. To rozluź-

nienie emocjonalnych więzi przyjacielskich,

( kiedyś tak wytykane społeczeństwom zachod-

nim ), dotarło przecież i do Polski, gdzie za-

uważamy, że inaczej już wyglądają spotkania z 

naszymi przyjaciółmi, znajomymi a nawet 

dalszą rodziną. Ludzie w Polsce ciągle budują 

( bo tu już je niestety mają ) , coraz wyższe 

mury, płoty i bariery oddzielające ich od świata 

zewnętrznego. Okopują się niejako w swoim 

wyizolowaniu. Tworząc  tutaj niejako od po-

czątku nowe relacje społeczne i emocjonalne ze 

znajomymi  nie stosujmy tej zasady, bądźmy 

otwarci i życzliwi  dla wszystkich. Udane spo-

tkanie wcale nie musi się wiązać z dużymi 

wydatkami, bo miłe spotkanie wcale nie zależy 

tylko od tego , co i ile jest „na stole”.  Ponadto 

bądźmy wrażliwi, gdy widzimy, że nasza bliska 

osoba zamyka się w sobie, jest zatroskana          

i spędza coraz więcej czasu w samotności. Jest 

to często nic innego, jak wołanie o pomoc, 

krzyk rozpaczy, gdyż sama sobie już nie radzi 

ze swoimi problemami. Nie naciskajmy i nie 

wypytujmy o co chodzi, ale okażmy autentycz-

ną troskę i wsparcie. Ważna jest wtedy każda 

wyciągnięta pomocna dłoń, a szczególnie, gdy 

należy do osoby bliskiej i kochanej. 
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Małgorzata Musierowicz – 

urodziła się 6 października 

1945 roku w Poznaniu. Au-

torka utworów dla dzieci       

i młodzieży, ilustratorka 

książek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

żródło:Internet 

Małgorzata Musierowicz / fot. A. Tomaszewski 

JĘZYK TROLLI 
(fragment) 

MAŁGORZATA MUSIEROWICZ 

1. 

 (…)Józef Pałys, syn Idy z Borej-

ków i Marka, mimo ukończo-

nych lat dziewięciu zwany wciąż 

jeszcze Józinkiem (doprawdy, 

zabójcza jest ta rodzinna siła 

bezwładu!), zachowywał się jak 

zwykle dwutorowo: siedząc 

przed telewizorem, odpowiadał 

monosylabami lub wręcz wcale, 

lecz jego żywa myśl wędrowała 

w przeszłość, ku przyczynom 

obecnych przypadłości serco-

wych.(…) 

      I nikomu też nawet do głowy 

nie przyjdzie, że Józef Pałys 

drugiego września Anno Domini 

2003 spotkał - powiedzieć to 

należy z całą szczerością - istotę 

absolutnie wyjątkową. 

2. 

Tamtego pamiętnego, ciepłego 

wtorku, we wrześniu, Józinek 

szedł do szkoły z najwyższą 

niechęcią. Wyższą o wiele niż 

zazwyczaj. Jedyną pociechę sta-

nowił fakt, że tego dnia już nie 

obowiązywał strój apelowy, zło-

żony - tfu, tfu! - z granatowych 

spodni z kancikami oraz białej 

koszuli z krawacikiem. Ubrany 

po ludzku (sprany podkoszulek i 

znoszone szorty) Józinek stanął 

w drzwiach swojej szkoły i za nic 

nie mógł zmusić się do wejścia. 

Hali tego olbrzymiego gmachu, 

mieszczącego podstawówkę           

i gimnazjum, pomalowany był na 

kolor zwietrzałej musztardy         

z Dijon, a pachniał - rzecz cieka-

wa - także zwietrzałą musztardą 

z Dijon. Mętnie polśniewające 

ściany, obwieszone gablotkami    

i plakatami, a także papieropla-

styką, tworzyły ponurą perspek-

tywę, zamkniętą szybem klatki 

schodowej. (…) 

Już po dwunastu minutach od 

dzwonka na pustym korytarzu 

pojawiła się pani wicedyrektor 

Zajęczyk ze swoją kunsztowną 

fryzurą w kolorze smoły i roz-

dzieliwszy tłukących się bliźnia-

ków jednojajowych o nazwisku 

Trojak, wydała rozkaz, by klasa 

natychmiast ustawiła się parami. 

Następnie przeprowadziła trzecią 

„f' na drugie piętro, do sali biolo-

gicznej, należącej do gimnazjum. 

- Wasza pani nie przyszła - wyja-

śniła im po drodze, sądząc wi-

docznie, że sami tego, w swej  

głupocie, nie dostrzegli. - Lekcję spędzi-

cie u mnie. 

Zero zdziwienia. Nie takie rzeczy tu się 

widywało. 

Sala biologiczna była obszerna i mieści-

ła dwa podwójne rzędy stolików, toteż, 

ścieśniwszy się, gimnazjaliści mogli 

przyjąć trzecioklasistów bez większego 

trudu, a też i bez zaskoczenia. 

Wicedyrektorka otarła pot spływający 

jej spod sztywnej, czarnej grzywki (od 

rana było upalnie, lecz okna sali musiały 

być zamknięte, gdyż znajdowały się tuż 

nad skrzyżowaniem dwóch bardzo ru-

chliwych arterii). 

-  Trzecia „f', uprzedzam was! - powie-

działa ostro, siadając za swoim stoli-

kiem. - Jak mi który gębę otworzy, to w 

nią dostanie! 

Przykro było usłyszeć tę wulgarną in-

wokację, lecz poza Józefem Pałysem 

nikt raczej nie przejawił niesmaku. 

Trzecioklasiści ucichli posłusznie, wy-

dobyli zeszyty od polskiego i zaczęli w 

nich gryzmolić to, co pani Zajęczyk 

napisała na tablicy: „Lekcja organiza-

cyjna. Spis lektur" - i dalej leciały tytu-

ły. 

- Przepiszcie wszystko, i żeby mi było 

cicho! - usłyszeli.(…)   

Józinek też położył przed sobą zeszyt, 

jak wszyscy, lecz nie trudził się przesad-

nie w ten upał, wiedząc, że zawsze bę-

dzie mógł odpisać, co tylko zechce, od 

którejś ze swoich licznych wielbicielek. 

Nie to, żeby miał jakieś trudności w 

czytaniu i pisaniu - skąd! (czytał i pisał 

najlepiej w klasie, nie wspominając        

o liczeniu). Nie lubił działać na rozkaz. 

Szkoła, niestety, była stworzona nie dla 

niego. 

Zamiast pisać, zajął się obserwacją, a ta 

była satysfakcjonująca, bo właśnie starsi 

koledzy reagowali na wyczytywanie      

z listy obecności i można było sycić 

oczy pełną gamą barwnych typów.(…)   

Zajęty obserwacją, przegapił moment, 

kiedy ktoś zapukał i wszedł do sali. 

Usłyszał tylko, jak pani Zajęczyk mówi: 

— A! Trolla. 

Wtedy odwrócił głowę, i ją zobaczył. 

Była pulchna i nieduża, a na głowie 

miała dziwaczny, jasnozielony kapelusz 

o wysokiej główce. Tyle zauważył na 

pierwszy rzut oka, ale i tak już był pod 

wrażeniem. 

— Ładnie zaczynasz pierwszy dzień       

w nowej szkole — wygłosiła pani Zaję-

czyk przykrym tonem. - Spóźnienie - 

dwadzieścia minut! 

— Były problemy przy wejściu — wy-

jaśniła nowa uczennica i Józef Pałys 

poczuł ze zdziwieniem, że mu po ple-

cach przebiega dreszcz. Jej głos był 

elektryzujący: niski, miły, mocny i jak-

by żartobliwy - czuło się, że wirują w  

nim drobiny śmiechu, jak błyszczące kryształki cukru zamie-

szane w herbacie. To ciepłe i aksamitne brzmienie (Józinek był 

na to wyczulony: ostatnio odkrył bluesa) stanowiło miłe zasko-

czenie dla kogoś, kto na co dzień nękany był wrzaskiem, 

ochrypłymi krzykami i wulgarnym bełkotem kolegów i koleża-

nek. Głos Trolli brzmiał jak muzyka. Józinek poczuł, że wzbie-

ra w nim zachwyt. 

- Co takiego? — zazgrzytał mu w uchu sopran wicedyrektorki. 

- Pan woźny mnie nie zna z widzenia — wyjaśniła Trolla swo-

im roześmianym głosem. - A że nie mam jeszcze legitymacji 

najpierw przeprowadził mi rewizję osobistą, a potem wezwał 

dyrektora. 

- Aha - nie zdziwiła się pani Zajęczyk. - To siadaj. 

I Trolla posłusznie usiadła na pierwszym lepszym wolnym 

krześle. Tak właśnie wkroczyła bezpośrednio w życie Józefa 

Pałysa, gdyż to pierwsze lepsze krzesło znajdowało się po pro-

stu obok niego. 

- Wstań! - zakrzyknęła wicedyrektor, ledwie Trolla usiadła. 

- Powiedz klasie, jak się nazywasz! 

- Trolla - powiedziała klasie Trolla. 

- Imię! 

- Stanisława. 

- Trolla Stanisława rozpoczyna naukę w  

naszej klasie. Witamy. Siadać i zdjąć kapelusz - rozkazała pani 

Zajęczyk i zajęła się znów listą obecności. 

Trolla usiadła, lecz kapelusza nie zdjęła. Zamiast tego rozejrza-

ła się ze zdziwieniem po sali, a zatoczywszy wzrokiem pełny 

okrąg natrafiła na sterczącą tuż obok rudą czuprynę Józefa 

Pałysa i na jego oczy, zamglone obecnie przez zachwyt. 

- Co jest? - spytała, zaskoczona. 

- Zastępstwo - wyjaśnił.                        

- Aha. 

- Trolla, nie gadać! - padło od stolika. - I zdejmij ten kapelusz, 

kurczę! Ale już! Czubińska Alina. 

- Obecna - odezwał się głos z tyłu, lecz Józinek już tam nie 

patrzył. Jego wzrok utkwiony był obecnie w twarzy Stanisławy 

Trolli - w jej policzkach jak pączki, w jej nosie, który przypo-

minał trąbkę motyla oraz w jej ustach o kolorze przekrojonego 

arbuza. Spod zielonego ronda wystawały ciemne kosmyki ko-

loru czekolady. Nie tylko Józinkowi rzuciło się w oczy, że ona 

wciąż jeszcze była w kapeluszu. 

- Trolla! - powiedziała wicedyrektor. - Co ja ci kazałam zdjąć!? 

A Trolla nie zareagowała. Absolutnie! Józinek siedział bez 

ruchu, onieśmielony, a gęba sama mu się rozdziawiała.            

Ta Trolla była nadzwyczajna! — bijąca od niej mieszanina 

niezależności i uroku sprawiła, że mu się zakręciło w głowie. 

- Dziubała Piotra! - e, sorry, Dziubała Piotr! - przejęzyczyła się 

ze zdenerwowania pani Zajęczyk, a usłyszawszy ciężki szur-

got, podniosła wzrok. 

Trafił on prosto w kapelusz i wicedyrektor znieruchomiała. 

- Zdjąć to! - krzyknęła i już miała dalej wyczytywać, gdy  
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Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

-dotarło do niej, że zielone nakrycie głowy 

wciąż się znajduje w tym samym punkcie 

przestrzeni. - Ile razy mam mówić! - wy-

buchnęła. - Zdejmij kapelusz! 

- Ale ja nie mogę — łagodnie odrzekła 

Trolla. 

- Co znaczy nie mogę, co znaczy nie mogę! 

Sorry, ale ja nie będę tolerować! - pani 

Zajęczyk była już bardzo rozgniewana        

i słysząc znajomy ton jej głosu gimnazjali-

ści wysłali nowej koleżance ostrzegawcze 

spojrzenia. Powinna była bez trudu zrozu-

mieć ten zbiorowy przekaz, skoro go pojął 

nawet trzecioklasista. Ale ona tylko 

uśmiechnęła się łagodnie. 

- Nie dosłyszałaś! - dała jej szansę pani 

Zajęczyk i Józinek nie mógł oprzeć się 

wrażeniu, że ktoś tu troszeczkę stracił pew-

ność siebie. - W naszej szkole polecenia 

wykonujemy bez dyskusji! 

- Ja nie dyskutowałam - zdziwiła się Trolla. 

- My tu nie siedzimy w kapeluszach! - cią-

gnęła sprawę pani Zajęczyk. 

- A ja tak - odparła Trolla pogodnie. 

Pani wicedyrektor okropnie się zestresowa-

ła. Jej twarz pokryły malinowe placki. 

- Zdejmij to! — rozkazała. 

- Nie mogę. 

- Bo co?! 

- Przyjmijmy, że mam tłuste włosy - 

grzecznie zaproponowała Trolla. 

Po klasie przeleciał chichot, ale nagle za-

nikł. Wicedyrektor powstała i zrobiło się 

zupełnie cicho. Zwłaszcza trzecioklasiści 

siedzieli jak zające pod miedzą. 

- W tej chwili zdejmiesz kapelusz albo ci 

wpiszę uwagę! - powiedziała strasznym 

głosem pani Zajęczyk. 

Trolla potarła swój okazały nos i oddała się 

namysłowi. Józinek dostał wypieków         

z przejęcia. Po chwili jego sąsiadka wydo-

była z plecaka dzienniczek ucznia i ruszyła 

ku nauczycielce. Położyła przed nią zeszy-

cik. 

 Muszę się chyba zdecydować na uwagę - 

powiedziała uprzejmie. - Ja codziennie 

będę w kapeluszu. No co ja zrobię. Trudno 

- powiedziała to takim tonem, jakby jej 

było kompletnie wszystko jedno. 

Aż wiało od niej duchem wolności. Teraz, 

kiedy tak stała, widać było, jak bardzo jest 

niewysoka. Miała drobną sylwetkę, pulchne 

ręce i nogi oraz odstający kuperek. Głowa 

w zielonym kapeluszu wydawała się nieco 

zbyt duża w stosunku do reszty ciała. Trolla 

wyglądała jak przerośnięty krasnal. Nazwi-

sko nadzwyczajnie do niej pasowało. 

Dość długo tak stała, a dyrektorka mierzyła 

ją wzrokiem. Nagle mrugnęła i opuściła 

oczy. Wpisała uwagę do dzienniczka, a jej 

pióro robiło dziury w papierze. 

- Twoi rodzice muszą jutro przyjść do 

szkoły — powiedziała. 

- Nie przyjdą, niestety. Są w Monachium.   

I to na dłużej. 

- To kto jest twoim formalnym opiekunem? 

- Chwilowo chyba siostra. 

- Dorosła, tak? Jest proszona na rozmowę. 

Jutro na dużej przerwie. 

- Siostra przecież pracuje - zdziwiła się 

Trolla. - Będę musiała poprosić szwagra. 

Rozwiąż krzyżówkę.  Odczytaj rozwiązanie w oznaczonych kratkach. 

1. Syn Idy z Borejków 

2. Jakiego koloru był kapelusz nowej 

uczennicy? 

3. „Józinek szedł do szkoły z ………. 

niechęcią”. 

4. Nazwisko pani wicedyrektor. 

5. Sala …….- tam wicedyrektorka zapro-

wadziła klasę 3”f”. 

6. Nazwisko ucznia „walczącego” na 

szkolnym korytarzu. 

7. Gdzie przebywali rodzice Trolli? 

8. Piotr ….- uczeń klasy 3”f”. 

9. Imię nowej uczennicy. 

……………… – popularny cykl książek autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Jego na-

zwa pochodzi od poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Akcja niemal wszystkich książek z cyklu 

odgrywa się w Poznaniu.  Trzon Jeżycjady stanowią losy rodziny Borejków, mieszkają-

cej w stuletniej kamienicy przy ulicy Roosevelta. 

Powieści Małgorzaty Musierowicz zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. na 

japoński czeski, szwedzki, węgierski, niemiecki i słoweński. Jej pełne humoru książki 

zdobyły wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą, m.in. Kwiat kalafiora wpisany 

został na Listę Honorową im. Hansa Christiana Andersena przez jury IBBY przy UNE-

SCO. Noelka zaś została uznana za Książkę Roku przez Polską Sekcję IBBY. 

Na podstawie książek Małgorzaty Musierowicz powstały dwa filmy: Kłamczu-

cha”(1982), ESD(1987). 

 

 

 

 

 

1977 Szósta klepka 

1979 Kłamczucha 

1981 Kwiat kalafiora 

1981 Ida sierpniowa 

1986 Opium w rosole 

1990 Brulion Bebe B. 

1992 Noelka 

1993 Pulpecja 

1993 Dziecko piątku 

1994 Nutria i Nerwus 

1996 Córka Robrojka 

1998 Imieniny 

1999 Tygrys i Róża 

2002 Kalamburka 

2004 Język Trolli 

2005 Żaba 

2006 Czarna polewka 

2008 Sprężyna 

 

W przygotowaniu: 

McDusia (tom zapowiedziany na 

jesień 2012) 

Silva Rerum, czyli encyklopedia 

Jeżycjady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secesyjno - eklektyczny dom z pocz. XX 

w. przy F. D. Roosevelta 5, miejsce gdzie 

mieszkać mają Borejkowie 

żródło:Internet 

W miejsce kropek wpisz hasło z krzyżówki. 
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  

To dla Ciebie Tato! 



 

10-tygodniowy kurs od 4 maja do 6 lipca 2012 

Darmowe lekcje języka angielskiego 

Poziomy:     początkujący i podstawowy 

Miejsce:      Metropolitan Church, Edward Street, Newry  

                     BT35 6AN (naprzeciwko JT Carpets) 

Czas:          każdy piątek od 18.30 do 20.30 

Rejestracja: napisz lub zadzwoń do: 

                     Bruce 07753606475 lub      

                     Marty 07858692139  

                     lub przyjdź na zajęcia o 18.15 



 

 W związku z tym, po raz w kolejny  St. Joseph’s Boys’ High School 

został przeprowadzony egzamin GCSE (General Certificate of Secon-

dary Education) z języka polskiego. Jego wyniki mogą zdecydować o 

dalszej ścieżce edukacyjnej uczniów.  

W maju tego roku z zadaniami z języka polskiego zmierzyło się czte-

rech uczniów. Rok temu do tego samego egzaminu przystąpiło osiem 

osób, a dodatkowo trzy osoby do egzaminu  GCSE z języka portugal-

skiego i jedna do GCSE z języka rosyjskiego. Wszystkim tegorocz-

nym uczniom zmagającym się z egzaminami GCSEs życzymy powo-

dzenia i samych A* na świadectwie.  

KPR 

GCSE z języka polskiego w St. 

Joseph’s Boys’ High School  

w Newry 

 

St. Joseph’s Boys’ High School w Newry słynie z opie-

ki jaką otacza dzieci imigrantów. Jednym z celów tej 

placówki oświatowej jest kultywowanie tradycji i języ-

ków newcomer pupils (oficjalny termin jakim określa 

się uczniów, których językiem ojczystym nie jest angiel-

ski). 

Wizyta polskich duchownych w St Joseph’s Boys’ High School 

w Newry 
 

Duszpasterz Parafii Katedralnej w Newry, ks Stanisław Hajkowski SChr i ks dr Józef Woźniak SChr spotkali się z polskimi ucznia-

mi w St Joseph’s Boys’ High School w Newry. Była to już kolejna wizyta polskich duchownych w tej szkole. Jej celem było umoc-

nienie wiary, pogłębienie relacji z Bogiem i przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. 



Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

Spotkanie z polskim lekarzem. 

Na zdjęciu Ola Górnicka oczekująca na swoją kolej aby porozmawiać    

z lekarzem.  

An information evening 

with a Polish doctor.  

W dniu 26 kwietnia 2012 r. grupa polskich pacjentów z cięż-

kimi dolegliwościami została zaproszona do uczestnictwa w  

wieczorze informacyjnym z dr Norbertem Jadczak, polskim 

lekarzem pracującym  w Kilkeel Primary Care Centre. Spo-

tkanie  zostało zorganizowane przez Newry and Mourne 

Centrum Pomocy Mniejszością Narodowym. 

 

A group of Polish patients with 

severe ailments had been invited 

on the 26th of April to attend an 

information evening with dr Nor-

bert Jadczak , a Polish doctor who 

is based in Kilkeel Primary Care 

Centre. The event was organized 

by Newry and Mourne Carers and 

Ethnic Minority Support Centre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Centre. 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 ar-

ranges information 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  

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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Co warto zwiedzić ? Slieve League. 

 Slieve League, czasami Slieve Leag lub Slieve Liag są  to góry 

na Atlantyku u wybrzeży hrabstwa Donegal w Republice Irlan-

dii . Mają  601 metrów wysokości  i są jednymi z najwyższych 

morskich klifów na wyspie. Chociaż są  mniej znane niż Cliffs of 

Moher w hrabstwie Clare , Slieve League są prawie trzy razy 

wyższe. Dzikie, nieokiełznane, naturalne - zachęcają do odwie-

dzenia... 

W żadnym wypadku nie wjadą nią autobusy, również większe kampe-

ry mogą mieć trudności. Droga kończy się parkingiem, który jest jed-

nocześnie punktem widokowym. Z wioski Teelin istnieje możliwość 

popłynięcia łodzią i podziwiania klifów z wody. Rejsy oferuje Nuala 

Star . 

Wędrując po klifach należy uważać na to aby zbyt blisko nie podcho-

dzić do urwisk. Co prawda są zamontowane siatki bezpieczeństwa ale 

nie ma ich wszędzie. Na klifach spokojnie można wędrować po miej-

scach dzikich, gdzie zabezpieczeń nie ma. Polecamy wygodne obuwie 

nadające się do górskich wędrówek i kurtki przeciwdeszczowe, ponie-

waż pogoda bywa tam bardzo zmienna. Niestety dobra kondycja fi-

zyczna   jest wskazana a jej brak na pewno da nam się we znaki.  

      AT 

Do punktu widokowego na 

Carrigan Head prowadzi wą-

ska droga, często na szero-

kość jednego samochodu, 

wymagająca miejscami do-

brych umiejętności i moc-

nych nerwów kierowcy.  

Więcej zdjęć na www.polskicraigavon.com/galeria 

Foto: Maniek 
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Mam haka na raka - koncert  dla Jowity i  Filipa. 

 

KONCERT CHARYTATYWNY DLA 

JOWITKI I FILIPA W LURGAN .  

Wielki sukces! Organizatorzy z radą 

duszpasterską pragną podziękować z całe-

go serca wszystkim, którzy pomogli lub 

przyczynili się w jakikolwiek sposób      

do sprawnego przeprowadzenia imprezy. 

Za wsparcie dziękujemy sklepowi z Lur-

gan - Polish Deli, piekarni - Golden Bake-

ry przy North Street, organizacji St Vin-

cent de Paul oraz  zespołowi „Źródełko”  

i muzykom z Dunnganon. Jesteśmy rów-

nież wdzięczni za nieodpłatne skorzysta-

nie  z centrum przy kościele Świętego 

Piotra. Jowitce i Filipowi życzymy po-

wrotu do zdrowia.  Ks. Marian Jachym 

Krzysztof Bubak 

Mam haka na raka. Pod tym tytułem odbyła się seria koncertów w Irlandii Północnej 

mająca na celu zbiórkę pieniędzy dla dwójki dzieci z chorobą nowotworową: Jowity     

i Filipa.  Pierwszy koncert odbył się 01.04.2012 w Newry,  gdzie udało się zebrać 

£272,w tym samym dniu w Dungannon zbierano pieniądze po mszy Świętej - zebrano 

£355, następny koncert odbył się 15.04.2012 w Dungannon, gdzie zebrano £383            

i kolejny 22.04.2012 w Lurgan gdzie uzyskana kwota przekroczyła najśmielsze oczeki-

wania - £1745! Kolejne koncerty to Cookstown 26.04.2012 zebrana kwota to £ 185       

i  Ballymena 26.05.2012. Dziękujemy wszystkim, których serca i portfele zostały 

otwarte dla potrzebujących dzieci. Pomysłodawcą koncertów był Krzysztof Bubak, 

który jest przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Źródełko a także jest  opieku-

nem dziecięcego zespołu o tej samej nazwie. Dużą rolę odegrała także Pani Anna Sle-

bioda, która jest skarbnikiem w w/w organizacji. Pan Krzysztof Bubak zapytany skąd 

wziął się  ten pomysł  odpowiada : "Pomysł zrodził się w oparciu o artykuł, który prze-

czytałem w Polskim Magazynie . Był to artykuł z apelem o pomoc dla Jowitki chorej 

na białaczkę, w międzyczasie dowiedziałem się także o chłopczyku chorym na nowo-

twór kości. Kontakty w rożnych miastach pozwoliły na organizację koncertów.           

W Newry było to możliwe z pomocą zespołu „Frozen tear” , Jakuba Żurawskiego oraz 

zespołu „ Epizode 6 ” W Dungannon otrzymaliśmy wsparcie ze strony Stowarzyszenia 

Dom Polski, w Lurgan pomocą obdarzył nas Ksiądz Marian Jachym i Magda Gut,        

w Ballymena niezawodna była Pani Roma a w  Cookstown: Pani Ola Sobieraj, Cook-

stown Distraict Council Good Relations and CWSAN. Koncerty nie mogły by się odbyć gdyby 

nie pomoc i wsparcie wielu prywatnych 

osób, których nazwiska jest mi trudno 

wymienić a także sponsorów: Drozpol 

Belfast, Polski Sklep w Dungannon, Za-

kład Fryzjerski Natoli w Dungannon, Po-

lish Barber w Newry , Polish Deli w Lur-

gan, Golden Bakery w Lurgan oraz or-

ganizacji St Vincent de Paul.  Dziękuję 

wszystkim którzy zechcieli nas wesprzeć 

w tym przedsięwzięciu Wspomnę jeszcze, 

iż patronat medialny nad koncertami  ob-

jęło Polskie Radio Belfast. Dzięki chłopa-

ki. Zespól Antibiotic i Żródełko udostęp-

nili sprzęt nagłaśniający na koncerty ". 

 

Pozdrowienia dla Jowitki i Filipa. 

A.T 

 

 

Więcej zdjęć na : 

www.polskicraigavon.com/galeria 

 

Magda Gut 

Anna Slebioda 
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 Zanim wakacje tego roku będą dla nas tylko  wspomnie-

niem, zastanówmy się, gdzie i jak spędzamy ten szczegól-

ny czas. My, Polacy i rodowici mieszkańcy Wysp. 

Polacy coraz częściej spędzają urlopy poza granicami 

swojego kraju. Wg badań ośrodków opinii publicznych 

dzieje się tak ponieważ stajemy się narodem coraz bardziej 

zamożnym. Stać nas na tego typu wydatki.  Jesteśmy cie-

kawi świata, tego jak żyją inne narody. Przeważającym 

argumentem jest jednak pogoda. Słońce, ciepłe, piaszczy-

ste plaże, morze, góry, razem tworzą niepowtarzalny kra-

jobraz i dają nam mnóstwo radości. 

Miesiącami najbardziej „ chodliwymi”  

są oczywiście lipiec i sierpień. Popular-

nością cieszą się jednak wakacje poza 

sezonem w maju, czerwcu czy we wrze-

śniu. Dokąd Polacy podróżują najczę-

ściej? Wybieramy najchętniej Włochy, 

Francję, Hiszpanię i Grecję. Na wakacje 

zorganizowane najczęściej udajemy się 

do Tunezji, Egiptu i Turcji. Na jak dłu-

go wyjeżdżamy? Niezmiennie od kilku lat największym 

powodzeniem cieszą się wyjazdy tygodniowe. Wybierają 

je najczęściej wczasowicze bez dzieci. Wolą bowiem je-

chać na krótszy okres czasu, za to częściej niż jeden raz    

w roku. Oczywiście popularne są również wyjazdy długo-

terminowe. Na miesiąc, dwa lub trzy w celu szkolenia 

języka, poznawania nowej kultury lub zarabiania pienię-

dzy. Popularne są głównie wśród studentów, dla których to 

rok akademicki rozpoczyna się dopiero 1 października. 

Taką formę urlopu propagują również ludzie samotni, czy 

Ci, którzy uprawiają wolne zawody. Za środek transportu 

wybieramy oczywiście najchętniej samolot. Przeważają 

tanie linie. Podróż do wybranych krajów trwa przeciętnie 

od 3 do 5 godzin, są to loty na krótkich trasach. Nie zależy 

nam więc na specjalnych wygodach na pokładzie samolo-

tu. Od jakiegoś czasu Polacy podróżują też z maleńkimi 

dziećmi. Nie wszyscy jednak, wiele osób uważa, że z  

Wakacji czas! 
małym dzieckiem można spędzać czas wol-

ny tylko w domu. Mieszkańcy innych kra-

jów nie mają tego typu dylematów. Samolo-

ty i hotele są przygotowane do przyjmowa-

nia maleńkich gości z pełnym pakietem 

udogodnień. Jak się zachowujemy w czasie 

urlopu? Z tym bywa różnie, bo przecież tak 

jak pisałam w poprzednim numerze, ilu jest 

ludzi na świecie, tyle jest opinii. Z tym, że 

taką opinię na wakacjach często mieszkańcy 

kraju w którym przebywamy wyrabiają 

sobie na przykładzie pojedynczych, ale 

głośnych incydentów. Dlatego należy uwa-

żać co się robi i w jakim stopniu bo jeden 

wybryk na całe lata może zniszczyć dobre 

mniemanie o Polakach. Historia dysponuje 

niezbitymi faktami odnośnie zachowania 

rodaków na wakacjach. Często bywamy 

niezadowoleni, hotel nie taki jak byśmy 

chcieli, odległość od morza zbyt wielka. 

Polacy mają również skłonność do przeli-

czania wszystkiego za co płacą na złotówki. 

Znam to z autopsji, na szczęście już mi to 

przeszło. Jest to czynność powtarzająca się 

kilkakrotnie w ciągu doby i potrafi skutecz-

nie obniżyć komfort wypoczynku. Bo prze-

cież na urlop jedziemy po to, żeby się od-

stresować. Ciągłe przeliczanie waluty tylko 

nas umęczy. Polaków często poznać po 

przeklinaniu. Im głośniej tym lepiej, w koń-

cu bardzo łatwo tak zwrócić na siebie uwa-

gę. Przykładamy też jako naród uwagę do 

tego aby jadąc na wakacje zakupić specjal-

nie na tą  okoliczność nową garderobę. Jeże-

li już nie całą to znaczną jej cześć. Najlepiej 

markową z widocznymi, dużymi metkami... 

Wreszcie sandały plus skarpetki to nadal 

widoczny zestaw „ mody męskiej”. Gorzej 

już chyba być nie może. Ale Polacy to rów-

nież naród, który coraz 

lepiej mówi różnymi 

językami. Coraz więcej  

z nas komunikuje się 

werbalnie poza granica-

mi swojego kraju.  Nasi 

rodacy jednak to  często 

też ludzie, którzy wraca-

ją z urlopów zadowoleni, 

opaleni, zachwyceni 

widokami nie tylko okolicznych pubów, 

tawern i plaż, ale i zabytków.  Mamy ideal-

nie ubrane, piękne kobiety i ubranych ze 

smakiem mężczyzn.  

Pozytywne opinie dotyczą również Angli-

ków. Niestety w wakacyjnych rankingach od 

lat zajmują oni pierwsze miejsce na liście 

najgorszych turystów. Są bardzo głośni, 

często się awanturują i piją ponad miarę. 

Często popełniają niestety kulturowe gafy. 

Takie jak chociażby kąpiel w fontannach, w 

tym upodobali sobie np. Kraków. Kraków to 

miasto, które mieszkańcy Wysp upodobali 

sobie szczególnie. Słynne już od lat są tzw.” 

weekendy kawalerskie”. Grupa zaprzyjaź-

nionych panów wylatuje w piątek do miasta 

Kraka, wraca w niedzielę wieczorem.  

 

Rezerwują noclegi w najlepszych hotelach     

w centrum miasta, po to aby wszędzie było 

blisko. Wieczorem zaczynają zwiedzać oko-

liczne puby, restauracje i tak do niedzieli. 

Ceny w polskich pubach są imponujące,         

a piwo też ma zdecydowanie lepszy smak… 

No, zresztą to już rzecz smaku i gustu. No, 

oczywiście zdecydowana większość angiel-

skich turystów przyjeżdża do Krakowa nie      

w tym celu, a po to, żeby zwiedzić jedno        

z najpiękniejszych miast naszego kontynentu, 

poczuć tą szczególną atmosferę i pospacero-

wać po największym Starym Rynku w Euro-

pie.  Anglicy podzielili się na zwolenników    

i przeciwników polskiej kuchni. Są tacy, któ-

rzy zasmakowali w niej na dobre, są tacy, 

którzy nasze pierogi uważają za surowe cia-

sto, herbata z cytryną to wynaturzenie a potra-

wa zwana bigosem, w której można zjeść 

razem kiszoną kapustę, śliwki, grzyby i mięso 

jest przestępstwem kulinarnym. Cóż, takie 

ludzkie prawo i nie ma się co czepiać. Przez te 

kawalerskie wypady wiele pubów i restauracji 

wprowadziło jakiś czas temu w Krakowie 

zakaz obsługiwania Anglików. Polska to 

jednak nie jedyny kraj do którego udają się 

Wyspiarze. Najczęściej wybierają oni: Hisz-

panię, Francję, Majorkę i Portugalię. Również 

tak odległe tereny jak Australia i Nowa Zelan-

dia, są tymi, które Anglicy upodobali sobie 

szczególnie. Również decydując się tam na 

pozostanie na zawsze. Lubią też podróżować 

po swoim kraju, często na weekendy, przerwy 

świąteczne itp. Mimo, że Anglik wedle wspo-

mnianych rankingów jest dość kontrowersyj-

nym turystą to grzechy zachowania rekom-

pensuje jego wakacyjny budżet. Przeciętnie 

Anglicy wydają na wakacjach 1,8 tys. funtów 

na osobę. To suma za którą można odpocząć , 

czego wakacyjnym akcentem czytelnikom         

i sobie życzę!  

 

Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Nasi rodacy jednak to  często też 

ludzie, którzy wracają z urlopów 

zadowoleni, opaleni, zachwyceni 

widokami nie tylko okolicznych 

pubów, tawern i plaż, ale i zabyt-

ków. Mamy idealnie ubrane, 

piękne kobiet i ubranych ze sma-

kiem mężczyzn.  

Pozytywne opinie dotyczą również Angli-

ków. Niestety w wakacyjnych rankingach 

od lat zajmują oni pierwsze miejsce na 

liście najgorszych turystów. Są bardzo 

głośni, często się awanturują i piją ponad 

miarę. Często popełniają niestety kulturo-

we gafy. Takie jak chociażby kąpiel w 

fontannach. 
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Belfast Hussars wygrał  Basketball  SAPNI CUP !!! 

29 kwietnia 2012 roku w hali sportowej QUB 

w Belfaście, już po raz drugi  odbył sie, Turniej 

Koszykówki SAPNI CUP, zorganizowany 

przez Polskie Stowarzyszenie Sportowe  Polo-

nia N.I. W  imprezie wzięło udział 8 drużyn w 

tym: 4 polskie, jak : Belfast Hussars , Banbrid-

ge Eagles, MPB Dublin, Dragons Crew Cork, 

jedna litewska ; Armagh Bisons, oraz 3 lokal-

ne : Queens Hornets, Omagh Tunder, North 

Star. Drużyny zostały podzielone na dwie gru-

py, z których po dwie najlepsze drużyny awan-

sowały do następnej rundy. Zestaw  par półfi-

nałowych : 

Belfast Hussars – Banbridge Eagles 44 : 39 

MPB Dublin – Queens Hornets        47 : 40 

Mecz o III m.      

 Banbridge Eagles – Queens Hornets  63 : 41 

Mecz o I m.  

 Belfast Hussars – MPB Dublin      58 : 50 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został uzna-

ny Mike Calo z Hussars, który otrzymał pa-

miątkową statuetkę, piłkę, oraz dyplom. Wszy-

scy półfinaliści otrzymali pamiątkowe puchary, 

medale, piłki i dyplomy, oraz finaliści dodatko-

wo otrzymali po kartonie piwa. Organizatorzy 

dziękują wszystkim uczestnikom za udział      

w turnieju, za grę fair play i mamy nadzieje, że 

za rok spotkamy sie ponownie. 

Do zobaczenia za rok ! 

Andrzej Lewiński 

  

Polski Magazyn -  

bez wychodzenia z domu. 
 
Już teraz możesz mieć Polski Magazyn bez wychodzenia 

z domu. Męczy Cię codzienne chodzenie do sklepu by 

sprawdzić czy magazyn jest już dostępny a może mar-

twisz się, że nie zdążysz na czas i nakład zostanie wyczer-

pany, albo mieszkasz w miejscowości gdzie nasz maga-

zyn nie dociera? Jeśli tak to mamy ofertę właśnie dla Cie-

bie !!! 

Wystarczy zamówić prenumeratę i nie będziesz się musiał 

już  martwić. 6 -miesięczna prenumerata to koszt £12. 

Aby zamówić prenumeratę należy dokonać wpłaty na 

konto: Polish Craigavon Community Network, Bank Of 

Ireland, sort code 90-23-11, account number 41604249   

w tytule wpłaty należy podać nazwisko, następnie należy 

przesłać emaila na adres redakcja@polskicraigavon.com 

podając swoje szczegółowe dane i adres wysyłki.  

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY. 
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Przepis na sukces: Sernik  z makiem. 
 Składniki 

na kruche ciasto: 
- 1,5 szklanki mąki pszennej 

- 0,5 szklanki cukru pudru 
- 120 g roztopionej margaryny 

- 1 żółtko 

- 1 łyżka wódki 

na masę makową:  
- gotowa masa makowa z puszki (ok. 900 g) 

- 3 białka 
- 2 łyżki bułki tartej 

- aromat waniliowy 

na masę serową: 
- 1 kg białego sera (użyłem gotowego mielonego sera z wiaderka) 

- 1 szklanka cukru pudru 

- 5 jajek 
- 0,5 kostki masła 

Przygotowanie ciasta: mąkę wysypać na stolnicę, dodać pokrojoną na kawałki margarynę 

i posiekać nożem. Następnie dodać resztę składników i zagnieść gładkie ciasto. Zawinąć je 

w folię i włożyć na godzinę do lodówki. 

Przygotowanie masy makowej: masę z puszki wyłożyć do miski i wymieszać z bułką 

tartą, aromatem waniliowym oraz pianą ubitą z białek. 
Przygotowanie masy serowej: oddzielić żółtka od białek. Masło utrzeć z cukrem i żółtka-

mi, następnie nadal ucierając dodawać po łyżce sera. Białka ubić na sztywną pianę. Wy-

mieszać delikatnie z serem. 
 Formę  wysmarować tłuszczem i dno wylepić ciastem. Na ciasto wyłożyć masę makową, 

na niej rozsmarować masę serową, wyrównać wierzch i widelcem zrobić falę na wierzchu. 
Można także  wierzch posypać płatkami migdałowymi.  Piec godzinę w 180 st.C. Na 

upieczone ciasto można wyłożyć bitą  śmietanę, posypać wiórkami kokosowymi lub po-

trzeć czekoladę. 

Pichcił dla Was:  

Maniek. 

 

Nie będzie litości dla zasiłko-

wych oszustów. 
Obędzie się szybko i bez sądu - od 

dzisiaj tak właśnie ma wyglądać trak-
towanie nieuczciwych beneficjentów 

w Wielkiej Brytanii - podał portal 

londynek.net.  
Przeprowadzana właśnie z wielkim 

rozmachem reforma opieki społecznej 

ma mocno zniechęcić tych, którzy 
żerują na państwowych pieniądzach. 

Nawet 2 tys. funtów będzie musiała 

zapłacić osoba, której udowodni się 
niezgodne z prawem pobieranie świad-

czeń socjalnych. Co więcej, sprawa 

nawet nie trafi na drogę sądową. 
Zmiany, które od środy weszły w życie 

w Anglii, Szkocji i Walii, przewidują 

za bezprawne korzystanie z rządowych 
dofinansowań minimalną karę w wyso-

kości 350 funtów. Ponadto oszuści nie 

doczekają się żadnego listu z ostrzeże-
niem. "Nie będziemy mieć litości dla 

osób, które pobierają nieprzysługujące 

im w rzeczywistości zasiłki i tym 

samym okradają ludzi, którzy ich 

najbardziej potrzebują" - ostrzegł 

minister ds. reformy opieki społecznej, 
Lord Freud. 

Jeszcze do wczoraj finansowe kary dla 

oszustów nie były wyjątkowo odczu-
walne dla ich kieszeni - maksymalna 

kara administracyjna wynosiła 60 

funtów, natomiast minimalna jedynie 
15 funtów. Ministrowie poinformowa-

li, że ostrzejsze grzywny administra-

cyjne to dopiero pierwszy ruch, mający 
na celu powstrzymanie oszustów. 

Inne sankcje, które mają być praktyko-

wane w niedalekiej przyszłości, obej-

mują m.in. natychmiastową, trzyletnią 

utratę możliwości ubiegania się                  
o zasiłki. 

Autor: JMR Źródła: londynek.net  

Pichcił dla Was: Maniek. 

Co nowego w Uk? 
Banki w UK naciągają imi-

grantów. 
Nie potrafiła czytać, pisać ani mówić po 

angielsku. Mimo to Polka podpisała plik 

formularzy, za co przyszło jej później 
słono zapłacić. Sprawa konfliktu pomię-

dzy 26-letnią Beatą J. i bankiem HSBC 

ciągnie się od 2009 roku. To właśnie 
wtedy młoda kobieta wybrała się do 

placówki, aby założyć zwykłe konto 

oszczędnościowe. Zamiast tego wyszła 
m.in. z ubezpieczeniem domu i telefonu 

komórkowego. Polka sumiennie zbierała 

wszystkie wyciągi rachunku, jednak nie 
od razu zorientowała się, że bank ściąga z 

jej konta dość dziwne, wysokie opłaty. - 

Przedstawiciele banku stwierdzili, że to 
moja wina, ponieważ podpisałam doku-

menty. Ja im natomiast tłumaczyłam, że 

nikt nie wyjaśnił mi co podpisuje - zazna-
czyła 26-latka.Do tej pory kobiecie udało 

odzyskać się część pieniędzy, pomimo że 

wcześniej bank wysłał do niej pismo, iż 
nie ma co liczyć na jakąkolwiek rekom-

pensatę. 

- Beacie zwrócono 400 funtów tylko 

dlatego, że poszła do banku i upomniała 
się o swoje prawa - podkreśliła Eileen 

Saunders, założycielka Migrant Workers 

Sefton Community (MWSC), organizacji, 
która walczy z nielegalnymi taktykami 

banków. W chwili obecnej MWSC poma-

ga przeszło 450 imigrantom w odzyska-
niu ok. 400 tys. funtów. Bolączką ban-

ków, według Saunders, jest często brak 

tłumacza. 

Rzecznik HSBC zaznaczył, że opłaty 

zostały zwrócone, mimo że 26-latka 
podpisała wcześniej wszystkie dokumen-

ty. - Mamy do czynienia z wieloma po-

dobnymi sprawami i każdą z nich rozpa-
trujemy indywidualnie - podkreślił przed-

stawiciel banku. 

Autor: KT Źródła: londynek.net  Zasady przyznawania i pobierania emerytur - 

sesja informacyjna w Craigavon .  
( Polski tłumacz zapewniony) 

Podczas sesji udzielone zostaną odpowiedzi na następują-

ce pytania: 

- Czy po przejściu na emeryturę i powrocie do rodzinnego 

kraju będę uprawniony do pobierania świadczenia z UK  

jeśli pracowałem i płaciłem składki na ubezpieczenie spo-

łeczne w Irlandii Północnej? 

- Jak mogę otrzymywać polską emeryturę w Irlandii Pół-

nocnej? 

- Czy po wyjeździe z Irlandii Północnej i powrocie na 

stałe do rodzinnego kraju mogę starać się o zwrot pienię-

dzy, które były mi pobierane na poczet ubezpieczenia 

społecznego? 

- W jaki sposób naliczana jest emerytura  w UK? 

- Emerytura państwowa a prywatny plan emerytalny 

- Mam w tym kraju dziadków, którzy opiekują się moimi 

dziećmi czy oni mogą liczyć na jakiś zasiłek społeczny 

lub pomoc socjalną? 

i wiele, wiele więcej. 

W sprawie pytań  i daty  spotkania proszę się kontaktować     

z  Katerina: katerina.skrebska@newryandmourne.gov.uk, 

02830313165 

Data spotkania zostanie także podana na 

www.polskicraigavon.com 

Polski  skrót ...   

myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w Pol-

sce według portalu Polityka.pl  

17.04.2012 Sąd Okręgowy w Warszawie skazał nieprawomocnie byłe-

go ministra sportu Tomasza Lipca za korupcję na karę 3,5 roku wię-

zienia. Byłemu ministrowi zakazano też prze 10 lat pełnić funkcji publicz-
nych, ponadto musi zapłacić 31,5 tys. złotych na rzecz WOSiR.  

20.04.2012 Warszawska prokuratura wszczyna postępowanie spraw-

dzające, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez funkcjona-

riuszy publicznych w związku z brakiem leków cytostatycznych stoso-

wanych  w chemioterapii. 

22.04.2012 Zmarł były prezenter TVP Jan Suzin. Miał 82 lata. 

23.04.2012 Minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki poinformo-

wał, że w związku z Euro 2012 Polska tymczasowo przywróci kontrole 

na swoich granicach. 

25.04.2012 Przełom w śledztwie dotyczącym zabójstwa b. szefa policji 

Marka Papały. Prokuratura i policja poinformowały, że gen. Papała zgi-

nął  w wyniku napadu rabunkowego, kiedy próbowano ukraść jego samo-
chód. W tej sprawie zatrzymano pięć osób.  

28.04.2012 Dotychczas tymczasowy szef SLD Leszek Miller został 

wybrany czteroletnią kadencję przewodniczącego tej partii. Wicesze-
fami Sojuszu zostali: Józef Oleksy, Joanna Senyszyn i Paulina Piechna-

Więckiewicz.  

07.05.2012 Gazety na pierwszych stronach protestują przeciwko zmia-

nie prawa prasowego. Protest ma związek z senackim projektem noweli-

zacji ustawy, w której usunięto instytucję sprostowania, wprowadzając 

"odpowiedź prasową", która zdaniem wydawców "pozbawia redakcje 
prawa do kształtowania polityki redakcyjnej  i decydowania, jakie poglądy 

chce głosić". Wydawcy zwracają uwagę, że "W przeciwieństwie do spro-

stowania odpowiedź prasowa nie musi się odnosić do faktów. Mogłaby ją 
wysłać do redakcji każda osoba w jakikolwiek sposób dotknięta publika-

cją. Odpowiedź mogłaby mieć objętość dwukrotnie większą od publikacji, 

do której się odnosi, a redakcja miałaby obowiązek ją wydrukować".  

11.05.2012 Sejm przegłosował reformę emerytalną zakładającą zrów-

nanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i podwyższenie go do 67. 

roku życia. 

12.05.2012 "Gazeta Wyborcza" podała, że polskie nastolatki w czo-

łówce najbardziej otyłych i najmniej ruchliwych.Gazeta powołuje się 

na raport wydany w maju przez europejskie biuro WHO, z którego wynika 
m.in. że 29 proc. 11-latków ma nadwagę.  

http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/londyneknet,65043,zrodlo.html
http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/londyneknet,65043,zrodlo.html
mailto:katerina.skrebska@newryandmourne.gov.uk
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Jeśli najczęściej wybierałaś c to :   

Cóż... Nie okłamujmy się! Twój męż-

czyzna porusza się po kuchni ze swo-

bodą słonia w fabryce krasnali ogro-

dowych. Ma za to ogromne chęci, 

zawsze ochoczo służy Ci pomocą i, 

choć nie ma kulinarnego talentu, chce 

się uczyć i również zaskakiwać potra-

wami. Nasza rada: kup mu Thermo-

mix - urządzenie, które praktycznie 

samo gotuje. Wystarczy kierować się 

wskazówkami zawartymi w książ-

kach, by potem móc  przedstawić się 

jako mistrz sztuki kulinarnej.   

  Jaki twój facet jest w... kuchni?  

  Psychozabawa. 
Umiejętności kulinarne, jak każdy z talentów, nie zostały równo przyznane. 

Dlatego niektórzy mężczyźni już z dwóch jajek i szklanki mąki zrobią wyjątko-

wą potrawę, a inni przypalą nawet wodę na herbatę. A jak twój partner radzi 

sobie w kuchni? Odpowiedz na poniższe pytania, a dowiesz się, co zrobić, aby 

gotowanie stało się dla niego źródłem przyjemności, a dla Ciebie… wolnego 

czasu.    

1. Dziś gotuje On. Na drugie danie zapla-

nował filet z piersi kurczaka. Jednak gdy 

już rozbił filety, okazało się, że w domu 

nie ma jajek. Co robi?  

a) szybką inwentaryzację tego, co jest w 

lodówce, czego efektem są… rolady z piersi 

kurczaka, z pieczarkami i serem 

b) nawet nie zauważy, że nie ma jajek, po 

prostu przyprawi mięso, wrzuci na patelnię     

i wyjdzie kotlet o połowę mniejszy, ale…      

w smaku nawet niezły  

c) ubiera się  i biegnie do pobliskiego sklepu 

kupić jajka 

d) kompletnie się  tym nie przejmuje, za-

miast jajek wykorzysta mleko z dodatkiem 

przypraw, a całość posypie sezamem, two-

rząc jeszcze lepszą potrawę. 

 

2. Niedziela, budzisz się rano i czujesz 

dochodzący z kuchni zapah…  

a) … wyjątkowo aromatycznej kawy i świe-

żych croissantów 

b) … bekonu i cebulki 

c) … spalenizny – znowu coś przypalił 

d) … naleśników i kakao  

 

3. Wracacie razem do domu. Okazuje się, 

że nie ma zupełnie nic na obiad. Co Twój 

mężczyzna zrobi w takiej sytuacji?  

a) wykorzystując okazję, zaprosi Cię na 

obiad do wykwintnej restauracji 

b) zaproponuje, aby zamówić pizzę 

c) maślanymi oczami zacznie się wpatrywać   

w Ciebie, licząc, że coś wymyślisz 

d) nie traci zimnej krwi: z tego co jest, wy-

czaruje nową, magiczną potrawę  

 

4. Twój mężczyzna dostał awans. Aby to 

uczcić, urządza przyjęcie dla znajomych. 

Co przygotuje?  

a) wyjątkowe przekąski oraz drinki podane 

jak małe dzieła sztuki 

b) nie zdąży nic przygotować, więc…  

zaproponuje gościom wspólne gotowanie, 

co przerodzi się w doskonałą zabawę w 

kuchni 

c) o gotowanie poprosi Ciebie, ale sam bę-

dzie doskonałym pomocnikiem 

d) swoją popisową  potrawę – niezwykłe, 

egzotyczne danie, którym wprawi w za-

chwyt wszystkich gości  

5. To Wasz wyjątkowy dzień. Aby go uczcić 

idziecie razem do restauracji. Na co On 

zwraca uwagę?  

a) na kartę dań – długo ją przegląda, po czym 

proponuje zamówić potrawę… o najbardziej 

egzotycznej nazwie 

b) na czas obsługi, irytując się, dlaczego tak 

długo musicie czekać na Wasze zamówienie 

c) cały wieczór wpatruje się w Ciebie, ciesząc 

się w duchu, że nie musiał  niczego gotować 

d) na potrawy, które zamówiliście, opowiadając 

ciekawostki na ich temat, ale podkreślając, że 

sam by je przyrządził nieco inaczej  

 

6. Gdyby miała powstać  idealna książka 

kucharska dla Twojego mężczyzny, jak była-

by zatytułowana?  

a) „Sztuka dekorowania potraw” 

b) „Fast food – fakty i mity” 

c) „Kuchnia francuska dla żółtodziobów” 

d) „Sekrety największych mistrzów kuchni”  

 

7. Tym razem Ty gotujesz, co w tym czasie 

robi Twój mężczyzna?  

a) dekoruje stół, zapala świece i włącza płytę 

Barry`ego White`a 

b) siedzi przed komputerem i sprawdza e-maile, 

niecierpliwiąc się, kiedy będzie obiad 

c) jest Twoim wiernym pomocnikiem, chętnie 

wykonując wszystkie Twoje polecenia 

d) krząta się  po kuchni, udzielając Ci rad, co     

i jak masz zrobić, czym doprowadza Cię do 

białej gorączki    

 

Jeżeli w Twoich odpowiedziach 

przeważało b to:   

Dla Niego nie jest ważne co, byleby 

szybko. Żyje w biegu, wciąż jest za-

pracowany, ale wyróżnia się też wy-

jątkową kreatywnością. Choć nie 

studiuje kulinarnych ksiąg, ma głowę 

pełną pomysłów i nie boi się ekspe-

rymentów. Efekt: potrawy smaczne, 

niebanalne i… kuchnia wyglądająca 

jak po przejściu tsunami. Nasza rada: 

zasugeruj, że może potrzebujecie 

pomocy sprzątaczki albo zmywarki - 

dokładnie takiej, o jakiej marzysz od 

dawna.   

Jeśli wybrałaś  większość odpowiedzi a 

to:   

Twój mężczyzna ma duszę prawdziwego 

romantyka. W kuchni najważniejsza jest 

dla Niego Twoja radość, a wszystko, co 

przygotowuje, ma na celu wywołanie za-

chwytu. Lubi zaskakiwać, a czasem od 

walorów smakowych ważniejsza jest dla 

Niego oprawa – potrawy przyrządzane 

przez Niego to małe dzieła sztuki kulinar-

nej. Nasza rada: pamiętaj, że mężczyzna 

romantyczny powoli staje się gatunkiem 

wymarłym. Chwal Go, czasem odwdzię-

czaj się tym samym, a romantyczna kola-

cja stanowić będzie zaledwie początek 

wyjątkowego wieczoru.  

Gdy w Twoich odpowiedziach 

przeważa d to:   

Masz w domu prawdziwy kulinarny 

skarb. Twój partner to wyrafinowany 

i bardzo zdolny kucharz. Przygotowa-

nie najbardziej wymyślnej potrawy 

nie stanowi dla Niego problemu            

i zawsze potrafi wyczarować  coś        

z niczego. Nasza rada: dbaj o Niego, 

powtarzaj często, że jest wyjątkowy 

i pozwalaj mu szaleć w kuchni,          

a Ty… zapisz się lepiej na fitness, 

przecież jakoś musisz spalić te kalo-

rie.   

http://www.papilot.pl/kuchnia.html
http://www.papilot.pl/astrologia-porady.html
http://www.papilot.pl/ludzie.html
javascript:void(0)
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.szopcik.pl/Dodatki.html
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
http://www.papilot.pl/ludzie.html
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
http://www.papilot.pl/zwiazki-i-sex-ciekawostki.html
http://www.papilot.pl/ludzie.html
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
javascript:void(0)
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
http://www.papilot.pl/astrologia-porady.html
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
javascript:void(0)
http://www.papilot.pl/ludzie.html
http://www.papilot.pl/astrologia-porady.html
http://www.papilot.pl/astrologia-porady.html
http://www.papilot.pl/kuchnia.html
http://www.papilot.pl/fitness.html
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Chwila dla Ciebie…. 
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POZIOMO:

1) Sztyft do ust

7) Dosiada konia wy-

ścigowego

8) Rodzaj ciastka

9) Lok, pierścień wło-

sów

10) Przodek, protopla-

sta rodu

14) Może być po fa-

chu

16) Apel, odezwa

19) Dojście, kontakt

20) Obuwie sportowe

21) Baśniowy dobry

duszek

22) Kolor różowoczer-

wony z odcieniem

fioletowym

PIONOWO:

1) Do szewskiej moż-

na doprowadzić

każdego

2) Surowiec do pro-

dukcji asfaltu

3) Gra z mydłem

4) Odtwarzacz płyt

gramofonowych

5) Belka pod torami

6) Oficjalne zaprze-

czenie lub sprosto-

wanie jakiejś wia-

domości

11) Prześladowanie,

szczucie

12) Stan zachwytu,

uniesienia

13) Leczy przeciwnie

niż homeopata

15) Mięso z ptaka do-

mowego

17) Sprzeczka, kłótnia

18) Obwieszczenie

władcy

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Andrzeja Monastyrskiego.

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie do dnia 20.06.2012  na 

adres: redakcja@polskicraigavon.com  

Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: 

Obłuda mówi z ręką na sercu. Nagrodę  niespodziankę otrzymuje Pani Agnieszka Koczy z Newcastle.  

GRATULUJEMY!  

 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Przejmij inicjatywę w dni pomyślne, natomiast w dni niepo-

myślne zachowaj przezorność. W dni określone mianem 

znaczących okaż się wyczulony i wrażliwy na nowe tenden-

cje. Miej szeroko otwarte oczy, a równocześnie rozgłaszaj 

na prawo i lewo, iż przeżywasz obecnie wspaniałe chwile.  

Przejmij inicjatywę, odrzuć stare zasady i zacznij stosować 

nowe. Spotkasz osobę, która oznajmi: "Pamiętam cię           

z dawnych lat — wróć tam ze mną". Pamiętaj, że minione 

chwile należą wyłącznie do przeszłości. Dąż ku nowemu, 

nie pozwól starym płomieniom hamować twoich kroków. 

Bądź uprzejmy, lecz nie okazuj słabości. W sprawach 

zawodowych zdecydujesz się wprowadzić w życie własne 

pomysły i polityczne rozwiązania. Czekałeś przecież na taką 

okazję, nie przegap jej!  

Znacznej uwagi wymagać będą        

w czerwcu sprawy rodzinne oraz 

problemy najbliższych sąsiadów. 

Jednocześnie, oferta dotycząca 

interesów lub nowego przedsięwzię-

cia może wymagać pilnego wyjazdu, 

długotrwałych negocjacji lub wiel-

kich kampanii reklamowych. Znaj-

dziesz się zatem pomiędzy młotem a kowadłem. Spadnie 

twoja odporność, a chłodne, jak na porę letnią, dni pogłębią 

złe samopoczucie. Musisz więc zadbać o pożywne jedzenie 

i zwiększoną dawkę witamin. Nie przegryzaj byle czego w 

pośpiechu, szczególnie w budkach fast food, nie próbuj 

także smakołyków, które nie odpowiadają twojemu żołąd-

kowi. Poczujesz się trochę osaczony, jako że spadną ci na 

głowę wymagania najbliższych oraz partnerów w intere-

sach. Pozytywną stroną takiego stanu rzeczy okaże się bez 

wątpienia zrozumienie potrzeb oraz dążeń innych. Na tej 

wiedzy możesz oprzeć budowę całego przedsięwzięcia.  
W czerwcu albo będziesz pracować za dwoje, albo odrzu-

cisz parę spraw. Wybór należy do ciebie — myśl w katego-

riach szybkiego lub perspektywicznego zysku. Towarzyszyć 

ci będą osoby urodzone w znaku Raka, Koziorożca oraz 

Wodnika. W ich imionach prawdopodobnie wystąpią litery 

B, K, T. Rak bezpośrednio wpływa na sprawy zawodowe, 

pomaga w zdobywaniu prestiżu lub pozycji w społeczeń-

stwie. Ma miękką wymowę i posiada romantyczną naturę. 

Uważaj, by nie zabrnąć w coś, co wykracza poza twoje 

początkowe intencje. Koziorożec może się okazać trochę 

natrętny, jednak radykalnie pomoże w uporządkowaniu 

spraw związanych z domem. Jeśli zaś chodzi o Wodnika, 

spoczywa na nim odpowiedzialność za twoje rozrywki          

i życie towarzyskie lub za poważny związek uczuciowy. 

 Natłok pilnych spraw dotyczyć 

będzie głównie oszczędności, 

spadku oraz stanu finansów partne-

ra. W czerwcu, choć nieco opad-

niesz z sił, będziesz musiał ostro 

zająć się pracami na rzecz społecz-

ności lokalnej. Uruchomisz wów-

czas swój wrodzony urok oraz sex-

appeal W tym miesiącu napotkasz osoby spod znaków 

Bliźniąt oraz Strzelca, w których imionach lub inicjałach 

mogą wystąpić litery C, L, U. Bezwzględnie musisz zająć 

się gimnastyką, przestrzeganiem diety oraz zasad właściwe-

go odżywiania. Pamiętaj też o swoim wyglądzie, ubraniu 

oraz ogólnym wrażeniu, tym bardziej iż zostaniesz uznany 

za duszę towarzystwa. Zabłyśniesz również w kampaniach 

politycznych i akcjach charytatywnych. Moc skupi się na 

podróżach, pytaniach, intelektualnej ciekawości świata, 

publikowaniu oraz uzyskiwaniu niezbędnych informacji.    

W czerwcu doznasz olśnienia, docenisz znaczenie miłości  

w swoim życiu, nauczysz się, w jaki sposób ją zdobyć          

i pielęgnować. Wszystko zmienia się wraz z upływem 

czasu. Nikt nie uniknie zmian. Przystosuj plany do aktualnej 

sytuacji, podkreśl ich różnorodność i nie zapomnij o uśmie-

chu — wiele osób zapragnie z twoją pomocą podbudować 

własne morale. Przed końcem miesiąca odzyskasz zgubione 

pieniądze. Możesz wygrać zawody i w jedną noc zdobyć 

fortunę. Zbieraj informacje drogą ogłoszeń, poprzez media 

oraz z wywiadów. Czas posuchy finansowej nie potrwa 

długo. Bliźnięta — prawdopodobnie adwokat — mają do 

odegrania niebagatelną rolę. W imieniu bądź inicjałach tej 

osoby mogą wystąpić litery L, U. 

wygrać konkurs, wystąpić na scenie lub w telewizji. Trud-

no się oprzeć sile twojej osobowości!  

Przepychanki! Wyjdzie wreszcie 

szydło z worka i skrywane dotąd 

informacje ujrzą światło dzienne. 

W czerwcu spodziewaj się częstych 

kontaktów z Koziorożcem i kimś 

spod znaku Raka (litery H, Z). Skup 

się na przywracaniu porządku, 

organizacji, planowaniu życia. Jeśli 

jesteś osobą samotną, istnieje możliwość zawarcia związku 

małżeńskiego, mimo iż nurtują cię kwestie finansowe. Jeśli 

żyjesz w zalegalizowanym związku, możesz spodziewać 

się gościa, który zechce dłużej zabawić. Sukces jest          

w zasięgu ręki — jeśli jesteś świadom ograniczeń finanso-

wych i czasowych. Mówiąc krótko, albo dotrzymasz termi-

nu,  a lbo sprawa zakończy s ię fiaskiem. 

Odkryjesz pewne kłamstwa dotyczące twoich zwierzchni-

ków. Musisz zareagować, ale z wyczuciem. W przeciwnym 

razie sam przysporzysz sobie kłopotów i nie udźwigniesz 

balastu spraw, jakimi zostaniesz obarczony. 

Licz się z tym, że ktoś "na górze" wesprze twoją sprawę      

i udzieli ci zdecydowanego poparcia. W czerwcu nastąpi 

zmiana dotychczasowych układów. Dzięki temu uwolnisz 

się od cenzury i ewentualnego szantażu.  

Twoja siła perswazji pcha cię na-

przód, skup się zatem na emocjach, 

własnym stylu i oryginalnym podej-

ściu do problemów, zarówno pro-

stych, jak i złożonych. W czerwcu 

doświadczysz towarzystwa osób spod 

znaków Barana i Wagi. Musisz wyjść 

poza dotychczasowy stan rzeczy, by 

dać szanse miłości i twórczości. Będziesz rozdarty pomię-

dzy tym, co znane, a tym, co nowe i odkrywcze. W czerw-

cu moc koncentruje się wokół twojej siły przyciągania 

innych oraz wokół umiejętności pokonywania dystansu      

i barier językowych. Wzbudzisz mieszane uczucia podziwu 

oraz zazdrości. Niektórzy będą utrzymywać, że twój suk-

ces zależy od specjalnych przywilejów, jakich nie posiada-

ją inni. Staniesz do walki za słuszną sprawę, w której uda 

ci się zachować swoje żelazne zasady W ciągu całego 

miesiąca zarówno twoje pisemne, jak i ustne wypowiedzi 

zyskają wielką moc przekonywania. Umiejętność lekkiego 

traktowania spraw pomaga ci utrzymywać ludzi po swojej 

stronie. Skoncentruj uwagę na odpowiedniej prezentacji 

samego siebie, demonstruj wszystkim własne zalety oraz 

rezultaty, jakie dzięki nim osiągasz. W tym miesiącu 

podstawą okaże się konieczność utrzymywania dobrych 

kontaktów i przyjmowania propozycji. Uwolnisz się od 

ciężaru, którym nie powinieneś się teraz zajmować. Jako 

klasyczny Lew błędnie założyłeś, że przyjmując na siebie 

odpowiedzialność za kogoś, po stąpisz szlachetnie. Na 

szczęście, w czerwcu pozbędziesz się owego fałszywego 

mniemania. Przez cały rok twoja popularność rośnie. Nie 

możesz narzekać na brak prac społecznych, szczególnie zaś 

w tym miesiącu. Zatrzymaj się, rozejrzyj i nadstaw ucha w 

sobotę, 8 czerwca, czyli w dniu zarówno znaczącym, jak     

i niepomyślnym. Księżyc w znaku Ryb zwiastuje spory 

wokół ewentualnego spadku, inwestycji, podziału gotówki 

lub nieruchomości. Otrzymasz informacje z nietypowego, 

tajemniczego źródła. Nawiąż kontakty, określ program 

sprzedaży i promocji. Nie odrzucaj żadnych możliwości. 

W tym miesiącu ważne role w twoim 

życiu odegrają osoby spod znaków 

Lwa i Wodnika. W ich imionach 

mogą pojawić się litery: A, S, J. Nie 

satysfakcjonuje cię istniejący stan 

rzeczy, podejmij zatem działania        

i zmierzaj ku nowym celom. Inaczej 

spojrzysz na świat, gdy doświad-

czysz mocy uczuć. Zyskasz także 

większy szacunek wobec samego siebie, a twoje wysiłki 

zostaną nagrodzone. Zwróć szczególną uwagę na pomyślne 

i niepomyślne cykle osobiste oraz na znaczące daty.  

Ten miesiąc poświęcisz głównie 

na lektury i pisanie, rozprowadza-

nie informacji oraz analizowanie 

własnej osobowości. Będziesz się 

obracał pośród Bliźniąt, Panny         

i Strzelca, których imiona zawierają 

litery: E, N, W. Będziesz miał 

znaczny wpływ na sprawy rodzin-

ne, wszelkie wizyty i wycieczki, na 

nowe pomysły, a także koncepcje odnoszące się do waż-

nych projektów. Twoja ciekawość intelektualna zatoczy 

szerokie kręgi, tym bardziej iż . napotkasz kogoś inspirują-

cego i promującego szereg pomysłów. Randka w ciemno 

lub zajęcia grupowe sprawią, że na nowo poczujesz smak 

prawdziwego życia. Wzmożesz czujność. Nie będziesz się 

obawiać zadawania niemądrych pytań. Zmień coś — 

zmiana wpłynie na poprawę twojej sytuacji finansowej. 

Rozpoczynasz coś, prawdopodobnie masz do wykonania 

jakieś zadanie. Miast skupić się na nim, rzucasz się w wir 

innych, równie korzystnych prac z obszaru życia zawodo-

wego, osobistego bądź działań o charakterze twórczym. 

Być może udzielisz wywiadu w mediach, jako reprezentant 

specjalnej sprawy, albo pojawisz się w telewizji.  

 

Pieniądze, płatności, zbiory, 

sprawy domowe, upiększanie 

otoczenia i zakochanie się — to 

tylko niektóre spośród proble-

mów, dzięki którym zapamiętasz 

ten miesiąc na długo. Odzyskasz 

to, co utraciłeś, pieniądze także. 

Twoja pasja kojarzenia ludzi        

o skrajnie odmiennych poglądach 

doczeka się nagrody. Jeśli w czerwcu dopuścisz do głosu 

swoje talenty dyplomatyczne, zdobędziesz przyjaciół, 

pozyskasz przychylność wpływowych ludzi, a także po-

mnożysz osobisty kapitał. Kogo przyciągasz: 

Lew, Skorpion i ktoś spod znaku Byka znacząco wpłyną na 

twoje życie w czerwcu. Lew będzie ci towarzyszył podczas 

krótkich wyjazdów, umowę prawną podpiszesz ze Skorpio-

nem. Żywsze uczucie między tobą a Skorpionem może 

doprowadzić do stałego związku (małżeństwa). 

Odpowiedź na prawdopodobne pytanie: Nim zaczniesz 

inwestować i podejmiesz zobowiązania, które mogą przy-

nieść ci prócz wymiernych strat także wstyd, poczekaj, aż 

skończy się przypływ gotówki. Oczekuj pozytywnej odpo-

wiedzi, jeśli twoje wątpliwości dotyczą miejsca pobytu, 

dekorowania wnętrz, remontu i małżeństwa.  

 

Czerwiec wyda ci się najdziw-

niejszym okresem roku 2012. 

Przypomina kłębowisko tajemni-

czości, intryg, doświadczeń 

spirytualnych oraz luksusu. 

Koniecznie oddzielaj fakty od 

fikcji. Osoba rozsiewająca plotki, 

a nawet posuwająca się do gróźb, 

winna być postrzegana jako 

nieszkodliwy wariat. Podjęcie 

kroków prawnych może się okazać nieuniknione.  

Daje znać o sobie twój szósty zmysł: przewidujesz zdarze-

nia w proroczych snach. Trudno jest cię oszukać, możesz 

jednak paść ofiarą samooszustwa. Zaufaj wewnętrznym 

przeczuciom — postrzegaj miejsca, ludzi i sytuacje realnie, 

nie wedle własnych życzeń. W tym miesiącu czeka cię 

towarzystwo osoby spod znaku Ryb oraz osób posiadają-

cych w imionach litery G, P, Y. Wzajemne relacje opierają 

się na sprawach zawodowych, przyjemności i uczuciach. 

Opóźnienia i nieoczekiwane komplikacje mogą doprowa-

dzić do zmiany twoich planów i zamierzeń. Najlepiej, jeśli 

będziesz trzymać na wodzy uczucia i zasoby finansowe. 

Okresowe badania lekarskie (twoje bądź ukochanej osoby) 

z pewnością rozwieją wszelkie obawy, albo doprowadzą 

do szybszego wyzdrowienia. W niektórych przypadkach, 

jeśli zawiodą metody konwencjonalne, dobre wyniki 

przyniesie medycyna alternatywna. Niespodziewanie 

napotkasz starą miłość. Spędzisz czas na przyjemnych 

zabawach, pamiętaj jednak, że nie jest to stan permanent-

ny. Jeśli taniec stanowi twoją mocną stronę, możesz  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na czerwiec. 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 
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Wkrocz do akcji 1 dnia miesiąca. W tym miesiącu 

moc zgromadzi się wokół kontraktów i umów. 

Trzymając rękę na pulsie w pierwszej połowie mie-

siąca, uczynisz ogromny krok do przodu. Zajmij się 

teraz pracą i tylko pracą, a pokierujesz wszystkim     

i zdobędziesz uznanie przełożonych. Przyciągasz  

Skorpiona i Byka, którzy trzymają się ciebie mocno. 

Odegrają znaczące role w twoim życiu, o ile w ich 

imionach i nazwiskach wystąpią litery D, M. Powiedz o wszystkim swoje-

mu partnerowi. Zyskasz tak bardzo ci potrzebny spokój.  

Masz jeszcze chwilę na załatwienie spraw, których 

nie udało się sfinalizować w zeszłym miesiącu.        

W pierwszych dniach czerwca zrozumiesz, jak 

należy postępować w konfrontacji z wielkimi insty-

tucjami i organizacjami. Nabiorą znaczenia kontakty 

towarzyskie, miłe zajęcia poza domem i rozmaite 

uroczystości. Uświadomisz sobie, że szczęście leczy 

wszelkie rany. Potrafisz zwalczyć każdy stres            

i stłumić w sobie tak typową dla Koziorożców tendencję do martwienia się 

na zapas. Bądź radosny, a wszystko ułoży się po twojej myśli. W tym mie-

siącu będą ci towarzyszyć Bliźnięta i Panna. Należą do osób lubiących 

dobrą zabawę, a zarazem inspirujących — namówią cię do odbycia fascynu-

jącej podróży. W ich imionach i nazwiskach mogą wystąpić litery E, N, W. 

Podczas specjalnych okazji daj z siebie wszystko i podróżuj pierwszą klasą. 

Nie, nie zrywaj teraz z dietą oraz ćwiczeniami. Powściągnij apetyt na 

ogromne desery i bitą śmietanę. Co może się wydarzyć: Sprawisz, że różni-

ca pokoleń w twojej rodzinie przestanie odgrywać poważniejsze znaczenie: 

zdobędziesz uznanie i podziw zarówno starszych, jak i najmłodszych.  

Czas upłynie pod znakiem przyjaźni, zajęć grupo-

wych oraz dodatkowych zarobków. Życie towarzy-

skie w pracy rozkwitnie. Iluminacja dynamicznie 

wejdzie w twój znak i oświetli sferę uczuć              

w połowie miesiąca. Posiadasz siłę przebicia wręcz 

nie do pokonania oraz silną motywację odnoszącą 

się w pierwszej połowie miesiąca do spraw domo-

wych, własności i majątku. Życie miłosne nie 

ułoży się idealnie, a to z powodu Wenus błądzącej 

w twoim 5 domu. Pamiętaj jednak o tym, że twój horoskop ulega ciągłej 

poprawie. Kogo przyciągasz: Układną Wagę i konkurującego Byka. Oferują 

ci ekscytujące przygody, adorację i uwagę. Litery F, O mogą się okazać 

pomocne w odszukaniu tych osób. Choć rozpatrujesz i analizujesz miłość,  

w tym miesiącu nie zawsze ją rozumiesz. Istnieje silna potrzeba wzmocnie-

nia więzi z ukochaną osobą, jednak pewne czynniki zewnętrzne mogą zasiać 

w twym sercu wątpliwość i niepewność. Właśnie teraz poświęć życiu miło-

snemu wiele uwagi, a pozostała część roku przebiegnie bez zakłóceń.  

Moc gromadzi się dla ciebie w sprawach zawodo-

wych, w obszarach władzy i prestiżu. Około 16 dnia 

miesiąca zaczniesz sobie dobrze radzić z domowym 

budżetem i wydatkami na benzynę. Twój punkt 

widzenia trafi wreszcie do przekonania najbliższym. 

Panna nie przestaje o tobie myśleć, podobasz się 

także Koziorożcowi, Bliźniakowi i Baranowi. 

Przyciągasz zarówno osoby skryte i nieśmiałe, jak   

i zdecydowanych ekstrawertyków. Pozostajesz nieco pasywny i dajesz 

wolną rękę innym. Kilka osób w rodzinie napotyka na pewne przeszkody   

w wyrażaniu głębi swoich uczuć. Ty, jako natura analityczna, jesteś w stanie 

to zrozumieć, nawet pośród słów krytyki. W czerwcu przyczynisz się do 

łagodzenia kłótni i sporów.  

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 dziewczy-

na ma właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Piszcie,  skła-

dajcie życzenia „róbta co chceta” Ogłoszenie 

należy wysłać na adres email:  

 redakcja@polskicraigavon.com lub zamieścić 

je  w module ogłoszeń na stronie 

www.polskicraigavon.com 

Chętnie zaopiekuje się dzieckiem w swoim domu w dowolnych godzinach, jestem dostępną 7 
dni w tygodniu. Jestem osobą w pełni odpowiedzialną, dyspozycyjną, bez nałogów. Posiadam 

doświadczenia, ponieważ jestem mamą 4-letniej córeczki z którą Twoje dziecko mogłoby się 

pobawić. Z dziećmi szybko nawiązuję kontakt i zapewniam im kreatywne i rozwijające spędze-
nie czasu. Mieszkam w Portadown. Mój nr.tel: Beata 07923194844  E-mail(*): betina29@o2.pl 

 

Sprzedam  stepper firmy Reebok cena 35, muzyczny nocnik Fisher Price. Bardzo pomocny, 
uczy rutyny w toalecie oraz umila pobyt śmiesznymi piosenkami w języku angielskim. Cena: 

15, krzesełko Chicco Polly cena 40  Kontakt:  hannah_one@hotmail.com, Telefon:             

07858487570 . 

Sprzedam  torbę termiczną na butelki Avent, trzyma temperaturę do 4 godzin cena £7,  nosi-

dełko dla dziecka firmy Infantino, dziecko może być noszone z przodu, tyłem lub twarzą do 

nas, lub na naszych plecach, Bardzo wygodne, miękki materiał, dla dziecka od 3.6kg-14.5kg,raz 

użyte, cena £25,  karuzelę Fisher Price, karuzela ma 4 melodyjki, podświetlany obrazek, po-

siada zaczepione zwierzaczki które kręcą się na około, światełko i ruchome zwierzaczki można 

wyłączyć, część ruchomą można odkręcić i pozostawić samą melodyjkę, karuzela posiada rów-

nież pilota, czas melodyjek około 10 -15 minut, stan bardzo dobry cena £20,  krzesełko do 

karmienia firmy Chicco , mało używane, w dobrym stanie, oparcie regulowane, pojemny kosz 

pod spodem na zabawki lub śliniaczki itp. sterylizator elektryczny firmy Avent w bardzo 

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

bardzo dobrym stanie, mało używany, firmy Zooper cena £80,  Kontakt:  Renata  Telefon: 

07592334849  E-mail : kukaread@op.pl 

Sprzedam Auto Typu Hyundai accent, 1.3si Benzyna. Rok Produkcji 2001. Kolor zielony. 3 

drzwiowy. Samochód ma przejechane prawie 31000 tys mil. Rok temu był zmieniany pasek 

rozrządu. Dwie opony nowe z przodu. Auto było niewiele używane (przede wszystkim na do-

jazd do pracy) Tax do 31 maja 2012 oraz MOT do 21 10.2012.Cena: 700 Funtów Kontakt: 

Tomasz Telefon: 07874917520 E-mail(*): fantomasz1982@o2.pl  

Masz problem potrzebujesz 

porady? Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

Polska  Szkoła  Sobotnia w  Craigavon 

poszukuje nauczyciela nauczania po-

czątkowego i nauczyciela wychowania 

przedszkolnego (praca od września 

2012) 

Osoby zainteresowane proszone są o 

kontakt z dyrektorem szkoły Katarzy-

n ą  P a w l i ko w s ką  -  G o l o n ka 

tel.07549619661 email    

katarzyna@polskicraigavon.com 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:hannah_one@hotmail.com
mailto:kukaread@op.pl
mailto:fantomasz1982@o2.pl
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Słowem wstępu…Zostałam poproszona o wzięcie udziału     

w nowym cyklu naszej gazety Polski Magazyn. Cyklu, mają-

cym na celu polecanie przeczytanych przeze mnie książek. 

Ponieważ jest to jedna z moich największych pasji, myślę, że 

temu podołam. Jednak z książką jest jak z ubraniem. Nie 

każdemu pasuje to samo, nie każde preferuje ten sam gust. 

Ale w myśl zasady, że o gustach się nie dyskutuje, pominę 

ten temat. Książki osobiście dzielę na takie nad którymi 

trzeba „pomyśleć”, oraz te, które pozwalają się 

„odstresować”. Nie ośmieliłabym się dokonać podziału na 

ambitne i mniej ambitne, ponieważ w czasach, których staty-

styki czytelnicze wołają o pomstę do Nieba, ambicją samą    

w sobie jest już samo trzymanie książki w ręku i przeczytanie 

jej recenzji z tyłu okładki... Zakładam jednak, że cykl ten 

posłuży osobom u których proces czytania przebiega normalnie, od pierwszej do ostatniej 

strony. Kiedyś uważałam, że zaczynając czytać książkę powinnam dotrwać do jej końca bez 

względu na jej wartość. Z wiekiem jednak poszłam po rozum do głowy i stwierdziłam, że 

szkoda mi uciekającego w życiu czasu. Zatem czytam to co uważam za interesujące, co 

czyta się lekko, łatwo i przyjemnie. Wyjątek stanowić mogą dla uczniów lektury szkolne, 

które czytać muszą bynajmniej nie z własnego wyboru. Ja na szczęście uczniem przestałam 

być już dawno i nikt nie może mnie zmusić do tego co mam czytać a co nie.  

Pierwsza książka jaką chciałabym polecić, jest przypadkowa. Nie dlatego, że jest moją 

ulubioną, ale dlatego, że właśnie skończyłam ją czytać. Ponieważ nadchodzi lato, (w Irlandii 

Północnej przynajmniej astronomiczne, nie odczuwalnie) czas urlopów i wyjazdów, każdy 

znajdzie na pewno więcej czasu.  „Wyspa kobiet”, powieść obyczajowa, autorstwa Teresy 

Ewy Opoki, jest idealna na ten czas. Głównymi bohaterkami jak sama nazwa wskazuje są 

kobiety. W różnym wieku, różnych zawodów, o różnych zainteresowaniach. Joanna jest 

znaną kompozytorką, która po wielu zawirowaniach życiowych, przenosi się na wieś, kupu-

je podupadły pałac, remontuje go i wreszcie odnajduje szczęście. Latem odwiedza ją sio-

strzenica z przyjaciółkami. Kobiety spędzają wspólnie czas, otwierając się wzajemnie przed 

sobą. Małgorzata opowiada o swoim szczęśliwym małżeństwie, Martyna, kobieta samotna, 

nauczycielka języka angielskiego, mówi o potrzebie zmian, chęci wyprowadzenia się od 

starszej ciotki i poznania wreszcie człowieka z którym mogłaby tworzyć parę. Wreszcie 

Barbara, osoba zawsze wesoła i uśmiechnięta, której życie zmienił wiecznie niezadowolony 

i zdradzający mąż. Nie znosi kiedy jest wesoła. Jej dobry nastrój zawsze go denerwuje. 

Barbara przez wiele lat ukrywała przed przyjaciółkami prawdę. W momencie, gdy zdecydo-

wała się jednak ją wyznać, kobiety planują podstępną intrygę, która ma pogrążyć mężczy-

znę, ale jednocześnie zagraża wręcz życiu Barbary... W powieści przewija się również po-

stać Agaty, która tuż po maturze  obiecała sobie ze swoją pierwszą miłością spotkać się w 

wyznaczonym dniu, miejscu i godzinie  jakieś 30 lat później. Czy będą o tym pamiętać? Te  

i inne jeszcze wątki pojawiają się w „Wyspie Kobiet”, którą z czystym sumieniem mogę 

polecić.  

Dzień Ojca … 

W zdowiu i w chorobie. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Wiemy jak ciężko pracujesz tato! 

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to 

a także za Twe szlachetne serce, 

w którym rodzina pierwsze ma 

miejsce! W ten dzień świąteczny 

przyjmij podziękę za wiarę, mą-

drość, ojcowską rękę. Wysłuchaj 

życzeń co z serca płyną: 

Niech wichry mroźne Ciebie omi-

ną!  

Tatusiu kochany, często tak 

bardzo zapracowany, powinszo-

wanie jak skrzypiec granie w 

dniu Twego święta dla Ciebie 

mamy - bo Cię kochamy! 

Szczęście na co dzień niech jest 

przy Tobie, jak dąb bądź zdrowy 

i silny. Obyś miał zawsze spo-

kojną głowę, a do nas - dzieci 

nerwy stalowe. Cierpliwość 

świętą! Rękę nie ciężką! 

Dzięki za troskę, za przykład 

dobry.  

Na poczcie- at the post office /at the połst 

ofis/ 
 

koperta- envelope /enwelołp/ 

Kartka urodzinowa- birthday card / berfdej kard/ 

Kartka bożonaredzoniowa ,wielkanocna- Christ-

mas ,Easter card /krismas, iste kard/ 

Pocztówka- postcard/połstkard/ 

list- letter /lete/ 

list ekspresowy- express letter /ikspres lete/ 

list polecony-registered letter /redżisterd lete/ 

paczka- parcel /parsel/ 

adres- address /edres/ 

znaczek- stamp /stamp/ 

numer kierunkowy- dialing code /dajelin kołod/ 

przekaz pieniężny,  pocztowy – money, postal 

order /mani, połstal oode/ 

okienko na poczcie- counter /kałnte/ 

listonosz- postman /połstman/ 

druczek- form/form/ 

nadawca- sender /sender/ 

przelew- transfer /transfer/ 

zawiadomienie- notification /notifikejszyn/ 

kod pocztowy- post code /połst kołd/ 

doręczenie- delivery /deliwery/ 

skrzynka na listy- letter box /lete boks/ 

wysłać na zły adres- to send to the wrong ad-

dress /tu send to de rong edres/ 

Jak mogę się dostać na pocztę? How can I get to 

the post office? /hał ken aj get tu de połst ofis/ 

Czy jest tu w pobliżu poczta? Is there a post of-

fice near here?/Iz der e połst ofis nir hir/ 

Proszę znaczek na list zagraniczny. – I would 

like a stamp for a letter abroad./aj łud lajk e 

stamp for e lete abrod/ 

Chciałabym wysłać ten list. I would like to send 

this letter./aj łud lajk tu send dys lete/ 

Ile kosztuje nadanie paczki do Londynu? How 

much is the postage for a package to London? /

hał macz iz de postydż for e pakydż tu London?/ 

Czy mogę prosić o kopertę. Could I have an en-

velope, please? /kud aj haw en enwelołp plis/ 

Kiedy list/ paczka dojdzie? When will the letter/ 

parcel be delivered? /łen łyl the lete/parsel bi 

deliwerd/ 
 

Kochany tato - zacznę zwyczaj-

nie, 

że z Tobą w domu zawsze jest 

fajnie: 

i w deszcz i w słotę, w smutku, 

w radości, wspierasz i uczysz 

życia w miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcę Ci 

dziękować, skromny bukiecik 

kwiatów darować  

Drodzy tatusiowie zróbcie 

ważne miny, 

bo to piękna rola być głową 

rodziny.  

Przynoszę Tobie tato kwiatusz-

ki tęczowe, 

abyś miał gładkie życie i spo-

kojna głowę.  

Agnieszka Sztajner-Iwińska 
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Twój Notice 
Board 

 Centrum  wsparcia  Craigavon Intercultu-

ral Programme. 

16 Mandeville Street, Portadown      

 Tel 028 3839 3372 

www.craigavonintercultural.org 

Polski doradca – Wojciech Dylewicz   

Tel. 07840135040 

CIP oferuje następujące usługi: Informacje na 

temat: zdrowia, opieki społecznej, prawa za-

trudnienia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 

pomoc w wypełnianiu formularzy oraz kiero-

wanie do organizacji świadczących odpowied-
nie usługi, organizowanie spotkań informacyj-

nych, poradnictwo w sprawie szkolnictwa oraz 

treningów, asystowanie w rozwoju wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, tworzenie projek-

tów promujących integrację społeczności.  

 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). Chcesz wiedzieć 

więcej? Springwell Centre, 55 Edward 

Street, Lurgan  Tel.02838 347222  

Polski Craigavon Sieć Społeczna  
Kontakt:  

agnieszka@polskicraigavon.com    

Informacje i porady na temat spraw imigra-

cyjnych uzyskasz  

w Centrum  Prawnym (Law Centre NI) infoli-

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

 Infolinia dla bezdomnych  

02838334444     

Usługi tłumaczeniowe 

STEP  02887750213    

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego trakto-
wania ze względu na rasę, religię, płeć, nie-

pełnosprawność, orientację seksualną, skon-

taktuj się z: Komisją ds. Równouprawnienia 

(EqualityCommission NI).Telefon:  

028 9050 0600 / E-mail  

information@equalityni.org /Adres interneto-
wy: www.equalityni.org.   

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoir-

landzka Rada ds. Mniejszości Etnicznych

– Northern Ireland Council for Ethnic 

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

BELFAST, BT2 7DB Telefon: 028 9023 

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

W innych sprawach polecamy Biuro Porad 

Obywatelskich(Citizens Advice Bureau). 

Jest to organizacja charytatywna wspierająca 

obywateli bezpłatną i poufną poradą.  

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, DUN-

GANNON, 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 pro-

blem alkoholowy? Nie 

umiesz sobie poradzić? 

Bliska Ci osoba jest 

alkoholikiem i nie wiesz 

jak jej pomóc? W Belfa-

ście 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 godzi-

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

przy parkingu Tower Centre. (07746251245 -

Artur lub 07521305967-Wojtek) Są to spotka-

nia zamknięte dla osób bezpośrednio dotknię-

tych alkoholizmem.   

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/
mailto:info@stepni.org
http://www.stepni.org
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 


