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W dzisiejszym wstępie chciałabym zacy-

tować słowa Księdza Krzysztofa Olejni-

ka: 

"Zaczynają się wakacje a więc jest dobry 

czas, aby zatrzymać się i pomyśleć - nie 

tylko o sobie, ale i o drugiej osobie -          

z którą przemierzam drogę życia małżeń-

skiego. Z pewnością na początku były 

chwile, w których łatwo było wypowie-

dzieć słowa pełne zachwytu: Jak wspania-

ła jest miłość! Po jakimś czasie coraz czę-

ściej pojawiało się stwierdzenie: Jak trud-

na jest miłość! A do tego jeszcze emigra-

cja, która raczej tego powołania nie uła-

twia, bo na emigracji, jak to na emigra-

cji... I w tym miejscu przypomina się 

przysłowie niemieckie, że zacząć jest 

łatwo a wytrwać jest sztuką. Tej więc 

sztuki miłości, która wszystko znosi, nie-

ustannie trzeba się uczyć. Ciekawe są 

słowa jednego z kardynałów, które wypo-

wiedział w Lourdes, że aby żyć wspólnie 

potrzeba nam naręcza "amoru" i szczypty 

humoru"  

"Nawet dzisiejsi humaniści w pełni po-

twierdzają przesłanie Chrystusa, że z mi-

łości się nie żartuje, tylko się nią żyje! 

(P.Pellegrino) Wszystkim życzę prawdzi-

wej miłości, która wszystko znosi...a na 

wakacyjnych szlakach zachęcam do lektu-

ry Mężczyźni są z Marsa, kobiety z We-

nus, John Gray." 

Ja przyłączam się do tych życzeń. Niech 

wspólnie spędzone wakacje pozwolą 

Wam na głębsze zrozumienie siebie, wła-

snych potrzeb i niech sprawią że Wasze 

uczucie rozkwitnie jak przepiękny kwiat. 

Udanych wakacji i nie zapomnijcie o nas. 

    AT 
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Łączna ilość złowionych ryb to 204 szt. o wadze 57kg. 

Punktacja była nieco inna niż poprzednie, 1g-1pkt + 

10pkt za każdą złowiona rybę. Wszystkie punkty uzy-

skane na zawodach przez zawodnika podliczane są do 

GRAND PRIX, jest to główna nagroda dla najlepsze-

go  zawodnika turnieju, która zostanie ogłoszona na 

koniec roku. 

 

 

 

 

 

Gratulacje dla zwycięzców i wielkie brawa dla reszty  uczestników za zmagania i przetrwanie długiej 

nocki.  

Wszystkim zawodnikom serdeczne podziękowania za przybycie i miłą atmosferę!  

Zapraszamy 22 lipca na kolejne zawody klubu Big Fish.. szczegóły na stronie internetowej:  

www.fishing-club.pl 

 Do zobaczenia nad wodą ! 

                     Tomasz Rzońca 

Witam wszystkich sympatyków wędkarstwa..   

W zeszłym miesiącu odbyły się kolejne zawody klubu BIG FISH 

w Irlandii Północnej. Tym razem były to nocne zawody spławi-

kowo-gruntowe. Zawody organizowane były z 9-10 czerwca tego 

roku. Spotkanie odbyło się w Enniskillen na dużym parkingu za-

raz przy sklepie wędkarskim tak aby każdy zawodnik mógł jesz-

cze zrobić niezbędne zakupy przed zawodami.  

Dwunastu zawodników dotarło o go-

dzinie   14-tej   tak   jak   była   zbiórka 

ustalona  wcześniej  (na  naszej  stro-

nie www.fishing-club.pl).  

Po zaopatrzeniu się w sklepie wędkar-

skim udaliśmy się do wyznaczonego 

celu gdzie mieliśmy wędkować i roz-

począć zawody. Miejsce do którego 

dotarliśmy wyglądało kapitalnie, wy-

marzone miejsce dla każdego wędka-

rza. Linia brzegowa wyposażona w 

pomosty co 15-20 metrów, miejscami  

delikatna trzcina, zatoczki itd… każdy 

zawodnik wybrał sobie miejsce i po-

most.  Wszyscy zawodnicy zabrali się 

do przygotowania łowiska i rozstawie-

nie sprzętu wędkarskiego przed rozpo-

częciem zawodów. Słoneczna pogoda 

tego dnia dopisywała aż do zachodu 

słońca. Zawody rozpoczęły się po 

godzinie 16tej…  Już po pierwszych 

rzutach było można zauważyć wyniki, 

jako pierwszy zaatakował leszcz. 

Przez pierwsze 2  godziny każdy za-

wodnik miał okazje powalczyć z ład-

nymi okazami leszcza, trafiały się 

również okonie, krąpie i mnóstwo 

niewielkiego węgorza. Po godzinie 

18tej brania ustały, mogliśmy z wła-

snej woli opuścić stanowisko w ra-

mach krótkiej przerwy i rozprostowa-

nie kości.. Był to czas na pogaduchy…  

zawody to czas gdzie znów możemy 

się wszyscy spotkać. Co niektórzy        

z klubu mieli okazję powędkować       

w innych krajach i spotkać się z wielką 

rybą, zaraz po powrocie udać się na 

kolejne zawody. Więc temat „rzeka‖  

jest o czym porozmawiać i świeże 

wiadomości  wędkarskie z przyjemno-

ścią można wysłuchać.  Po krótkiej  

przerwie każdy powrócił na swoje 

stanowiska  i zaczęły się przygotowa-

nia do nocnego łowienia. Więc czas na 

małe zmiany, każdy z zawodników 

przygotował inną  taktykę,  jedni przy-

gotowali się tylko i wyłącznie na wę-

gorza inni na leszcza nocną porą. 

Przez cały czas każdy z zawodników 

podbijał swoje punkty każdą złowioną  

rybą . Sędzia  ważył dokładnie każdą 

rybę i dopisywał kolejne punkty  dla 

zawodnika. Wszystkie ryby po zważe-

niu wracały w dobrej kondycji do wo-

dy. Przed zachodem słońca ogłosili-

śmy dłuższą przerwę na gorący posiłek 

z grilla, ciepłą herbatę  i kawę.  

Przerwa przeminęła na wesoło.. luźne tema-

ty ,rozmowy,   jeden z zawodników obchodził 

urodziny więc odśpiewaliśmy sto lat i złożyli-

śmy życzenia. Po długiej przerwie przyszedł 

czas na nockę, nocka zapowiadała się spokojnie 

bezdeszczowo i bezwietrznie, ale i tak wilgotne 

powietrze nad wodą obniżało temperaturę. Co 

niektórzy przymknęli oko na godzinę czasu aby 

o świcie być zwartym i gotowym na częste bra-

nia. W zasadzie każdy czeka do świtu , ryba jest 

wtedy bardzo aktywna i zaczyna żerować          

a odpowiednio dobrana przynęta przez zawodni-

ka zapewnia częstsze  brania i duże okazy. Pora-

nek i wschód słońca był niesamowity, delikatna 

mgła unoszącą się nad taflą wody, cisza i spo-

kój. Do godziny siódmej brania co u niektórych 

były naprawdę dobre. O godzinie ósmej zakoń-

czyliśmy zawody. Słońce wzbijało się coraz 

wyżej, a nam zaczęło już dokuczać zmęczenie 

po siedemnastu godzinach zaciętej walki.. Zje-

dliśmy śniadanie, napiliśmy się ciepłej kawy, 

podzieliliśmy się wrażeniami z zawodów, każdy 

opisał jaką metodę stosował i czego używał za 

przynętę.. Cierpliwie czekaliśmy na wyniki         

i rozdanie nagród.  Za pierwsze 3 miejsca orga-

nizatorzy przygotowali puchary, medale, dyplo-

my i talony pieniężne do wykorzystania w skle-

pie wędkarskim. 

A oto wyniki pierwszej trójki: 

 

1-Grzegorz Bojczewski - 17.200 p. ryb 54 szt 

2-Piotr Pankau - 7.100 p. ryb 9 szt 

3-Janusz Pszeniczny -  6.010 p. ryb 27 szt 

http://www.fishing-club.pl
http://www.fishing-club.pl/
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Zasady przyznawania i pobierania  emerytur 

sesja informacyjna w Craigavon. 

Ryan Fitzsimmons  

Training and Development Practitioner Advice 

NI  

Sesja informacyjna odbyła się 16 czerwca 2012 roku i została zorganizowana przy współpracy 

Challenge of Change i Polish Craigavon Community Network.  Na spotkanie zostali zaproszeni 

przedstawiciele różnych narodowości - dostępnych było 4 tłumaczy w tym dwóch polskich, li-

twiński i rosyjski. Organizatorzy spotkania nie przewidzieli tak dużego zainteresowania sesją 

informacyjną, dlatego wystąpiły duże problemy w związku z liczbą osób chętnych do uczestnic-

twa.  Wszystkie osoby, którym nie udało się uczestniczyć w spotkaniu z powodu braku wolnych 

miejsc serdecznie przepraszamy i obiecujemy zorganizowanie kolejnej sesji we wrześniu już      

w zdecydowanie lepszych warunkach, na większej sali. Prowadzącym spotkanie był Ryan 

Fitzsimmons Training and Development Practitioner z Advice NI. 

Co to jest prywatna emerytura? Prywatna emerytura świadczona 
jest przez prywatne instytucje, które inwestują wpłacane przez Pań-

stwa pieniądze. Inwestycje są różne w zależności od wybranej przez 

Państwa opcji może to być rynek walutowy, rynek akcji lub obligacji. 
Nie są to pewne inwestycje zawsze należy liczyć się z ryzykiem utraty 

oszczędności. Najlepiej zanim zdecydują się Państwo powierzyć 

swoje środki skorzystać z porady finansowej biura doradztwa do 
spraw emerytur, które zajmuje się doradztwem w sprawie prywatnych 

emerytur a także emerytury państwowej. Prywatne emerytury nie 

mają ujednoliconych zasad.  Jeżeli zdecydują się Państwo odkładać na 
prywatną emeryturę nie musicie martwić się o wysokość emerytury 

państwowej, ponieważ nie jest ona uzależniona od otrzymywanych 

dochodów w wieku emerytalnym.  Natomiast emerytura prywatna 
będzie miała wpływ na wysokość innych zasiłków należnych osobą 

starszym jak np.: pension credit albo dotacja na dom.  

Czy będę upoważniony do emerytury, jeśli nie pracuję z powodu 

choroby? 

Jeśli nie pracują Państwo i nie jest to wasza wina, jeśli ulegli państwo 

wypadkowi lub nie możecie pracować z powodu złego stanu zdrowia  
i otrzymujecie zasiłki to tak, są Państwo upoważnieni do emerytury, 

ponieważ rząd nie tylko płaci zasiłki, ale także odprowadza do syste-

mu składki na ubezpieczenie społeczne.  

Czy jeśli nie pracuję, bo opiekuję się osobą niepełnosprawną           

i pobieram z tego tytułu zasiłek to będę upoważniona do pobiera-

nia emerytury?  
Zdecydowanie tak, ponieważ rząd oprócz wypłaty zasiłków odprowa-

dza do systemu składki emerytalne. 

 Czy będę uprawniony do pobierania emerytury, jeśli prowadzę 

działalność gospodarczą? 

Tak, pod warunkiem, iż odprowadzają państwo składki na ubezpie-
czenie społeczne, co jest wymagane w tym kraju. Emerytura osoby 

samozatrudnionej może być nawet wyższa niż emerytura pracowni-

cza, ponieważ składki ubezpieczeniowe osób samo zatrudnionych są 
wyższe, ale oczywiście zależy to również od tego ile lat się odprowa-

dza te składki. 

Czy jeśli pracowałem w kraju urodzenia przez 7 lat i płaciłem 

składki a pozostanę w UK do wieku emerytalnego, to czy okres 

ten zostanie mi doliczony do mojej emerytury? 

Tak. 

Czy jeśli moi rodzice, którzy są w wieku emerytalnym przyjadą 

tutaj żeby pomóc mi w opiece nad moimi dziećmi to czy czas ten 

będzie im się doliczał do ich emerytury?  
Nie, czas który wlicza się do emerytury występuje przed wiekiem 

emerytalnym, w wieku emerytalnym nie są już naliczane składki na 

ubezpieczenie społeczne a więc praca wykonywana w tym okresie nie 
ma już wpływy na wysokość emerytury. 

Na zakończenie spotkania prowadzący udostępnił wszystkie informa-

cje w postaci ulotek, kontakty telefoniczne i zachęcał do zadzwonie-
nia w razie pytań czy wątpliwości. "To nic nie kosztuje żeby wykonać 

telefon a może naprawdę pomóc starszym osobom. My możemy cza-

sami nie mieć odpowiedzi w danej chwili na dane pytania czy proble-

my, ale dołożymy wszelkich starań, żeby te odpowiedzi i rozwiązania 

znaleźć. Pomoc jaką świadczymy jest darmowa, a spotkania i rozmo-

wy są poufne.         AT 

 

 

Ryan zanim zaczął odpowiadać na zadawane mu pytania serdecznie przywitał zebra-

nych słowami: "Nieważne skąd jesteśmy, nieważne, że z różnych krajów i kultur wszy-
scy mamy jedno przesłanie: szanowanie osób starszych.  Ekonomia Wielkiej Brytanii 

nie mogłaby przetrwać bez starszych osób. Każdy z nas, jeśli jest upoważniony do 

mieszkania w UK jest także upoważniony do opieki zdrowotnej, dobrego mieszkania, 
zasiłków i emerytur bez względu na pochodzenie. Państwo oferuje bardzo szeroką 

pomoc socjalną dla osób starszych: zasiłki dla osób starszych z problemami zdrowot-

nymi lub niepełnosprawnością, zasiłki dla osoby opiekującej się osobą starszą, pomoc 
z opłatami komunalnymi, pomoc w podróżach i kosztach transportu, emerytury.  Każ-

dego tygodnia osoby starsze tracą na tych rzeczach, ponieważ nie proszą o pomoc. 

Czasami to wynika z niewiedzy czasami z bariery językowej, ale należy pamiętać, iż 
zawsze można poprosić o pomoc tłumacza. Istnieje nawet możliwość zorganizowania 

spotkania wraz z tłumaczem w domu osoby starszej, istnieje możliwość przetłumacze-

nia aplikacji o zasiłki na język ojczysty, jest wiele możliwości o których musicie pa-

miętać i musicie informować o nich waszych starszych bliskich." 

Moi rodzice przyjechali do UK żeby pomóc mi w opiece nad moimi dziećmi czy 

będą oni upoważnienie do opieki zdrowotnej w razie konieczności? Tak, dostęp do 

tych świadczeń nie wynika z narodowości to są legalne prawa wynikające z karty praw 

człowieka obowiązującej w całej unii europejskiej.  

Jeśli pracowałem w Wielkiej Brytanii i płaciłem składki na ubezpieczenie społecz-

ne jak mogę uzyskać emeryturę, jeśli wrócę do swojego kraju? Każdy kraj ma swój 
własny system emerytalny, ale zwykle wysokość emerytury zależy od wysokości opła-

conych składek, czyli ile się włoży do tego systemu, ile ma się lat i z wielu innych 

czynników. W Europie i Europejskiej Strefie Gospodarczej obowiązuje wspólna umo-
wa, że możemy zabrać nasze emerytury ze sobą i wykorzystać wkład wniesiony          

w jednym kraju do wypłaty w innym.  Przykład, jeśli mieszkali państwo w Polsce          
i odprowadzali tam składki przez 15 lat to składki te mogą zostać dodane do Państwa 

konta emerytalnego w Wielkiej Brytanii lub na odwrót.   

Jeśli zdecyduję się wyjechać z UK czy mogę odzyskać wpłacane składki emerytal-

ne z powrotem? Nie, nie można otrzymać zwrotu tych składek a także zwrotu podat-
ku, ale te składki, które zostały przez Państwo odprowadzone na rzecz ubezpieczenia 

społecznego mogą zostać doliczone do Waszej puli emerytalnej w kraju urodzenia lub 

w innym kraju Unii Europejskiej w którym będziecie aktualnie przebywać. Więc nie 
tracą Państwo tych składek. Jeśli natomiast uzbieraliście wystarczająco dużo by pobie-

rać emeryturę w UK możecie o nią wystąpić i pobierać bez względu na to, w jakim 

kraju mieszkacie jednakże jej wysokość nie będzie waloryzowana, czyli będzie utrzy-

mana cały czas na poziomie obowiązującym w dniu przejścia na emeryturę.  Więc być 

może lepiej będzie doliczyć te składki do składek uzbieranych w kraju gdzie się aktual-

nie przebywa, ale tak na prawdę to trudno jest określić, która opcja jest dogodniejsza. 
Inna sprawa jest z podatkiem dochodowym, należny i zapłacony podatek od dochodu 

jest bezzwrotny, rząd potrzebuje tych pieniędzy na utrzymanie gospodarki.  

W jaki sposób dostaje się emeryturę w UK? Proszę pomyśleć o tym jak o garnku, do 
którego należy wrzucać monety za każdym razem, kiedy otrzymujecie wynagrodzenie 

za pracę i jeżeli garnek wypełni się do wymaganego poziomu rząd oddaje Państwu te 

pieniądze w postaci emerytury. Aby uzyskać pełną emeryturę w UK potrzeba 30 lat 
pracy i płacenia składek  emerytalnych. Oczywiście można doliczyć do tej puli lata 

pracy i składki płacone w innym kraju Unii Europejskiej. Średnia emerytura w UK 

wynosi £112 tygodniowo, nie jest to wysoka stawka. Jeżeli są Państwo w związku 
małżeńskim lub cywilnym partnerstwie z osobą, która jest uprawniona do pobierania 

pełnej emerytury w UK Wy również jesteście upoważnieni do pobierania emerytury 

tzw. kategorii B, której stawka wynosi  £ 70 tygodniowo i nie muszą mieć Państwo 
żadnych składek odprowadzonych żeby ją uzyskać.  Jeśli coś się stanie i małżeństwo 

lub związek zakończy się w dalszym ciągu będziecie uprawnieni do pobierania emery-

tury, ale jeśli ponownie zawrzecie związek małżeński to ten przepis nie będzie już miał 
zastosowania. Oczywiście oprócz emerytury w tej chwili emerytom przysługują dodat-

kowe zasiłki. (zasiłek na dom, pension credit  itp)  

Jaki jest wiek emerytalny? Wiek emerytalny często się zmienia w tej chwili jest to 65 
lat dla mężczyzn i 62 dla kobiet, ale wiek emerytalny kobiet wzrasta by osiągnąć ten 

sam poziom co u mężczyzn. Do 2018 roku wiek emerytalny będzie wynosił 65 lat, ale 

niestety będzie wzrastał wraz z kolejnymi latami tak by w roku 2030 osiągnąć poziom 
66 lat dla mężczyzn i kobiet a w roku 2040 do 68 lat. 



Polski Magazyn – dla całej rodziny  numer 15/07/2012/ 

www.polskicraigavon.com              6 

Wakacyjnie- szlakiem polskiej tradycji... 

Polska od kilku dni jest na ustach całej Europy , a to za sprawą Euro 2012. Niestety 

w rankingach znajomość Polski przez mieszkańców innych krajów najstarszego 

kontynentu świata wypada czasami niekorzystnie. Bynajmniej nie z winy Polaków, 

ale ze zwykłej niewiedzy. Lipiec i sierpień to  wakacyjne miesiące. Zaczynamy brać 

urlopy w pracy i wyjeżdżać na zasłużony odpoczynek. Chociaż statystyki pokazują, 

że Polacy będący na emigracji z roku na rok coraz częściej wybierają na miejsce 

wakacji kraje południowe niż ojczyznę, to jednak bez wątpienia nadal duża grupa 

rodaków pozostaje wierna swojemu krajowi… W końcu tradycja ma dla narodu 

ogromne znaczenie.  
Co do tradycji właśnie zwykliśmy pisać, mówić, 

czytać głównie o zwyczajach przy okazji świąt Wiel-

kiej Nocy, Bożego Narodzenia czy kilku innych oka-

zji. Niestety, mało kto pamięta o tym, że tradycje 

polskie kultywowane są przez okrągły rok, w wielu 

miastach i wsiach Polski. Wakacje to dobra okazja 

żeby się o tym przekonać. Zatem kto ma czas i ochotę 

może w tym roku wybrać dla siebie coś co pozwoli 

mu poczuć historię kraju na własnej skórze a przy 

tym dobrze wypocząć.  

Zaczynamy od Podlasia.  Tam znajduje się św. Góra 

Grabarka. Niezwykła dla wyznawców prawosławia, 

ze względu na cerkiew Przemienienia Pańskiego. 

Kult tego miejsca swój początek miał już w XII wie-

ku, ale od XVIII wieku przybywają tu licznie wierni, 

prosząc o różne łaski. Symbolami ich próśb i podzię-

kowań są zostawiane w tym miejscu krzyże. Szcze-

gólnie obchodzone jest tutaj święto Przemienienia 

Pańskiego oraz Matki Boskiej Izwierskiej w dniach 

18-19 sierpnia. Wówczas można wziąć udział           

w pielgrzymce i obmyć się w strumieniu płynącym    

u stóp góry, a także zabrać ze sobą wodę z pobliskiej 

studzienki. Podobnych przeżyć jak św. Góra Grabar-

ka, tyle, że o wiele większym wymiarze dostarcza     

w sierpniu miasto Częstochowa. Co roku o tej samej 

porze można obserwować tłumy pielgrzymów udają-

cych się do Sanktuarium na Jasnej Górze by zoba-

czyć obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Pod 

koniec sierpnia na  wałach jasnogórskich można 

podziwiać istne cuda artystyczne przyniesione przez 

pielgrzymów z okazji zakończenia dożynek. Są to 

wieńce, postaci świętych itp. Wykonane z tego co 

zebrali rolnicy ze swoich pól. Jako, że jestem rodowi-

tą częstochowianką, miałam okazję każdego roku w 

czasie wyprawy z moją mamą podziwiać te cuda           

i stwierdzam, że warto. Od przeżyć religijnych może-

my przejść do tych bardziej przyziemnych jakim jest  

handel. Mowa o Gdańsku i jarmarku dominikańskim. 

W 1260 roku klasztor ojców Dominikanów otrzymał 

od papieża Aleksandra IV przywilej odpustu w dniu 

św. Dominika tj. 4 sierpnia. Obok odpustu odbywał 

się też jarmark, który cieszy ludzkie oczy po dziś 

dzień. Jest uwieńczeniem odbywającej się przez 

Główne i Stare Miasto procesji ku czci świętego 

Dominika, mającej miejsce zawsze w pierwszą lub 

drugą niedzielę sierpnia. Jarmark dominikański odby-

wa się od końca lipca. Dawniej przyjeżdżali do Gdań-

ska kupcy niemalże z całej Europy. Największym 

popytem cieszyła się wówczas wśród nich słynna 

gdańska wódka, futra, porcelana czy biżuteria              

z bursztynów, a także złoto, sól, przyprawy czy wino. 

Jak to przy okazji jarmarków bywa jest kolorowo, 

zabawnie i wesoło. Obecnie gdański jarmark odwie-

dzają każdego roku miliony turystów. Tylko tam 

mają okazję poczuć prawdziwą atmosferę tego nie-

zwykłego nadmorskiego miasta, spróbować świeżych 

ryb, wziąć udział w imprezach kulturalnych czy 

wreszcie dokonać zakupu pamiątek. Stąd można udać 

się całkiem niedaleko, bo na Kaszuby. Bogate ka-

szubskie tradycje możemy poznać w czasie zjazdów 

Kaszubów, festiwali folkloru, np. w Kuźnicy, jarmar-

ków, kiermaszu m.in. we Wdzydzach Kiszewskich .  

W małej wsi Kluki, nieopodal Smołdziń-

skiego Lasu jest muzeum Wsi Słowińskiej. 

Znajduje się tam rekonstrukcja wsi z  poło-

wy XVIII wieku. Możemy przeżyć tam 

swoistą lekcję historii na „ żywo‖. Zoba-

czyć jak mieszkali dawniej ludzie, spróbo-

wać tamtejszych potraw. Jest to raj dla 

dzieci, które w ładną pogodę zawsze znajdą  

coś dla siebie. Ze skansenu prowadzi droga 

do starego drewnianego punktu widokowe-

go, a od strony wsi Smołdziński Las, tuż 

przed Klukami samochodem lub długim 

spacerem pieszo możemy podziwiać uroki 

Słowińskiego Parku Narodowego, którego 

drogi prowadzą nas nad samo polskie mo-

rze. Jeżeli ktoś wybierze się tam w maju to 

może nie zazna kąpieli morskiej, ale wła-

śnie w muzeum w Klukach poczuje trady-

cje tzw. Czarnego Wesela. Zwyczaj ten 

polegał na wspólnym kopaniu torfu, który 

po wysuszeniu stawał się opałem na zimę. 

Codzienna ciężka praca, zwana właśnie 

czarną, kończyła się wspólnym „ weselem‖ 

czyli świętowaniem i biesiadą. Od 1995 

roku odbywa się na cześć tej tradycji im-

preza folklorystyczna. Oprócz  zobaczenia 

jak wyglądało życie na wsi można nauczyć 

się jeszcze jak robić masło, tkać czy podku-

wać konie. W tamtych rejonach spędziłam 

osobiście kilkakrotnie wakacje, a atmosferę 

skansenu w Klukach i samej wsi, czuje po 

dziś dzień. Z czystym sumieniem mogę 

zatem to miejsce polecić. Kolejny polski 

przystanek tradycji może stanowić wyspa 

Wolin i Ostrów. W pierwszy weekend 

sierpnia odbywa się tam bowiem festiwal 

Słowian i Wikingów. Turystów przyciąga 

chęć podpatrzenia życia i obyczajów ludów 

nadmorskich. Można wczuć się w rolę 

rzemieślników, grajków, wziąć udział w 

bitwie a także lepić garnki czy popływać na 

łodzi wikingów. Biorąc udział w tradycyj-

nym słowiańskim weselu należy bezapela-

cyjnie skosztować regionalnych potraw. 

Stolica Wielkopolski- Poznań, miasto oble-

gane przez Irlandczyków w czasie Euro 

2012, przyciąga swoją Starówką. Od pra-

wie 500 lat na tamtejszym ratuszu można 

podziwiać dwa słynne koziołki.  

Umieszczono je tam ku czci prawdziwych, bo 

jak głosi legenda, uciekły one kucharzowi, 

który planował zrobić z nich potrawy na 

ucztę. W Poznaniu turyści mogą spróbować 

również znanych rogali świętomarcińskich. 

Piecze się je na okazję listopadowych imienin 

Marcina, kiedy to ku jego czci odbywają się 

festyny. Oprócz smacznych rogali piecze się 

gęś. Dla tych potrzeb powstało zresztą wiele 

przysłów: „ Dzień świętego Marcina, gęś do 

komina‖, czy „ Na świętego Marcina dobra 

gęsina‖. Legenda głosi, że z kości piersiowej 

pieczonej gęsi wróżono jaka zima będzie 

danego roku... 

Wreszcie moje ulubione miasto na świecie. 

Miejsce o najpiękniejszej atmosferze, gdzie 

historia i tradycja czai się a każdym metrze 

kwadratowym ziemi, w powietrzu. Gdzie 

mieszkańcy są pozytywnie specyficzni,            

a artyści wyrastają jak grzyby po deszczu. To 

Kraków! W Krakowie nie potrzeba organizo-

wać imprez kulturalnych, to miejsce jest kul-

turą i rozrywką samo w sobie. Wystarczy 

stanąć w centrum Starego Rynku, między 

Sukiennicami a Kościołem Mariackim i po-

słuchać płynącego z jego wieży hejnału, prze-

rwanego jak głosi legenda na pamiątkę wyda-

rzeń z XIII wieku, kiedy to strzała Tatara 

przebiła gardło hejnalisty ostrzegającego 

mieszkańców przed najazdem tatarskim. Na 

przełomie czerwca i lipca na krakowskim 

Kazimierzu, żydowskiej dzielnicy miasta, 

odbywa się Festiwal Kultury Żydowskiej. 

Można wziąść udział w warsztatach, koncer-

tach. Festiwal odbywa się regularnie od roku 

1988, mając na celu popularyzację bogatej 

kultury żydowskiej. Jest to jeden z najwięk-

szych tego typu festiwali na świecie. Oprócz 

muzyki można zobaczyć filmy, widowiska 

czy wystawy. 

To oczywiście nie jedyne miasta i wsie          

w Polsce, gdzie kultywuje się tradycje, ale 

jeżeli uda nam się chociaż jedno z takich 

miejsc odwiedzić i poczuć atmosferę, na 

chwilę powrócić do historii to i tak warto. 

Mam nadzieję, że ten niewielki przewodnik 

przyda się, jeżeli nie praktycznie to chociaż 

teoretycznie. Czytając bowiem możemy po-

myśleć o swoim kraju jeżeli nawet nie mamy 

w planach odwiedzenia go w najbliższym 

czasie.  

Agnieszka Sztajner - Iwińska 
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Dzień Dziecka w Craigavon. 

Więcej zdjęć na www.polskicraigavon.com/galeria 

W dniu 09 czerwca 2012 roku w Craigavon 

odbył się zorganizowany przez Polish Cra-

igavon Community Network Dzień Dziecka. 

Niestety frekwencja  była dosyć niska porów-

nując ją z zeszłym rokiem. Być może przyczy-

ną były rozgrywające się mecze  Euro 2012. 

Pomimo tego, iż do zabawy przyłączyło się 

zaledwie około 30 dzieci i 30 dorosłych to       

i tak warto był zorganizować to spotkanie, 

żeby zobaczyć uśmiechnięte twarze naszych 

milusińskich. 

Dzieci miały do dyspozycji dwa 

zamki dmuchane w tym jeden         

o naprawdę imponujących rozmia-

rach. Dużą popularnością cieszyło 

się także malowanie twarzy. 

Głównym sponsorem imprezy 

był  Craigavon Borough Coun-

cil, a także Piekarnia Sam Smak 

i Polski Magazyn. Patronem 

imprezy była Polska Szkoła So-

botnia w Craigavon. Bardzo 

dziękujemy wszystkim sponso-

rom bez Was  impreza nie mo-

głaby się odbyć. Dziękujemy 

także wszystkim przybyłym, 

którzy oderwali się od emocjo-

nujących meczów piłki nożnej, 

by w towarzystwie swoich dzieci 

miło spędzić  sobotnie popołu-

dnie.  

Dzieci miały także okazję spotkać 

się i porozmawiać z policjantami, 

którzy przynieśli dla dzieci drobne 

upominki w postaci długopisów, 

ołówków i breloczków do kluczy.   

Największą atrakcją był pokaz magii. Dzieci z zapar-

tym tchem oglądały magiczne sztuczki a najbardziej 

ucieszyły się z wyczarowanego królika. Włochaty pa-

jąk  wzbudził zainteresowanie ale tylko u dzieci, doro-

śli podeszli do niego z dużym dystansem. 

Foto: AT 

Dzieci z przyjemnością asystowały magikowi. 

Z okazji minionego Dnia 

Dziecka - wszystkim dzieciom 

życzmy sukcesów w nauce,  

spełnienia marzeń i zawsze 

uśmiechniętej buzi. 

Dziękujemy i do zobaczenia za rok. 



NASZE DZIECKO NA EMIGRACJI. 

Okres niemowlęcy i wczesnego dzieciństwa. 

 

Tutaj pojawia się przede wszystkim problem spra-

wiedliwego i mądrego podziału ról co do  opieki 

nad naszym maleństwem. To, że urlop wycho-

wawczy nazywa się tutaj maternity leave wcale 

nie znaczy, że całe odium opieki ma spływać na 

mamę, a ojciec ma tylko pracować i zapewniać 

godziwy byt. Małe dziecko, nawet niemowlak, 

potrzebuje obecności obojga rodziców, a szczegól-

nie tego z nich, który nie jest z nim na co dzień. 

Ojcowie, partnerzy, mężczyźni mają tu bardzo 

ważną rolę do spełnienia.  Powinni asystować, 

pomagać i wyręczać mamę jak najczęściej. Nie-

mowlę potrzebuje do prawidłowego rozwoju kon-

taktu, dotyku, zapachu obojga rodziców, bo nie 

kieruje się jeszcze rozumem ale podstawowymi 

zmysłami i pierwszymi emocjami. Unikajmy 

ostrych dyskusji i kłótni w obecności dzieci ( na-

wet gdy ponoć śpią). Małe dziecko nie rozumie 

dlaczego rodzice się kłócą, ale boi się jak dorosły, 

a może nawet i bardziej. Piękną jest rzeczą, gdy 

rodzice razem kąpią dziecko, bawią się z nim        

a nawet razem wstają w nocy, gdy dziecko czegoś 

potrzebuje.  Ta wspólna obecność zaspokaja        

w dziecku bardzo ważną potrzebę harmonii i bez-

pieczeństwa. Unikajmy wprowadzania sztucznych 

dyżurów przy dziecku typu ― ja byłam z nim przez 

cały dzień, teraz twoja kolej, idę spać i nic mnie 

nie obchodzi‖ lub “pracowałem ciężko cały dzień, 

muszę jutro znowu wcześnie wstać a do pracy nie 

mogę przychodzić zmęczony i niewyspany”.          

Z drugiej strony pamiętajmy, aby nie popadać      

w skrajność i nie podporządkowywać całego życia 

rodzinnego małemu dziecku. Pamiętajmy o star-

szych dzieciach, one też pragną obecności obojga 

rodziców i głęboko przeżywają sytuacje, gdy są 

odsunięte na drugi plan a nawet częściowo zanie-

dbywane. Odrębnym problemem jest sytuacja 

obecności w rodzinie dzieci z poprzednich związ-

ków. Zazwyczaj są one starsze, rozchwiane emo-

cjonalnie z powodu przeżytej traumy rozwodu 

biologicznych rodziców. Są bardzo wrażliwe na 

wszelkie przejawy ―rodzinnej   

Coraz częściej  spotykam się z prośbami o poradę dotyczącą problemów wy-

chowawczych, jakie pojawiają się w rodzinach, tu na emigracji. Trudności 

wychowawcze występują wszędzie, pojawiały się zawsze, w każdej kulturze  

i we wszystkich grupach społecznych. Od wieków rodzice martwili się, kiedy 

ich dziecko nie spełniało w stu procentach naszych oczekiwań, miało inne 

poglądy od naszych (oczywiście “jedynie słusznych”). Zdajemy sobie spra-

wę, że w naszym systemie kulturowym danie życia następnemu pokoleniu to 

nie wszystko. Musimy jeszcze nasze dzieci odpowiednio wychować, wy-

kształcić  i wprowadzić w życie. 
Sytuacja emigracji stwarza nowe, inne warunki w funkcjonowaniu małżeń-

stwa i rodziny. Trudności i kłopoty wychowawcze, które chcę omówić, są w dużej mierze zależne od wieku 

dziecka, więc podzieliłem je na trzy okresy rozwojowe. 

 niesprawiedliwości‖, gdy chodzi o czas, zaangażowanie i uwagę  im poświę-

caną . Ciekawym zjawiskiem jest tutaj paradoksalna ―miękkość‖  i pobłażli-

wość, a w rezultacie nieskuteczność meteod wychowawczych, stosowanych 

przez nowego rodzica, który jest za bardzo ostrożny i za łatwo ustępuje w 

trudnych sytuacjach.   Pamiętajmy o zasadzie MKW w wychowaniu dziecka.  

Skrót ten to Miłość (skoro kochamy współmałżonka, to kochamy także jego/

jej dziecko!).  

Konsekwencja – bardzo ważny czynnik w wychowaniu przez całe życie. Ja-

sne, czasem twarde, ale zaakceptowane przez wszystkie strony zasady współ-

działania i egzekwowania zachowań, w decydujący sposób warunkują sutecz-

ność i powodzenie naszych wysiłków.  

Ostatnia litera skrótu to Współdziałanie.  

 

Wychowywać musimy RAZEM i ZGODNIE. Nawet, gdy mamy na pewne 

rozwiązania odmienne poglądy, to nie okazujmy tego w obecności dziecka. 

Zawsze można dyplomatycznie odpowiedzieć, że ― musimy zapytać mamu-

się , czy tatusia co o tym myśli‖ a wtedy mamy czas na spokojne przedyskuto-

wanie rozwiązania  i zakomunikowanie dziecku razem, jako wspólną, nie-

odwołalną decyzję. Pamiętajmy, że nawet malutkie dziecko, bardzo szybko 

nauczy się wykorzystywać różnice i skutecznie nimi manipulować. 

 

W następnym numerze postaram się omówić problemy bardzo trudnego okre-

su wieku przedszkolnego i szkolnego młodszego, ze szczególnym uwzględ-

nieniem problemów nadpobudliwości ( ADHD), uzależnienia od gier i trudno-

ści adaptacji językowej i kulturowej. 
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AKADEMIA 

PANA KLEKSA 

Jan Brzechwa 

JAN BRZECHWA (1900-1966)- jest autorem 

wielu utworów dla dzieci. Sławę przyniosły mu 

zbiory wierszy: „Kaczka dziwaczka”, „Brzechwa 

dzieciom” i „Sto bajek” oraz opowieści fantastycz-

ne o przygodach pana Kleksa. 

Rozdział I 

 

Nazywam się Adam Niezgódka, mam dwanaście lat i już od 

pół roku jestem w Akademii Pana Kleksa. W domu nic mi się 

nigdy nie udawało. Zawsze spóźniałem się do szkoły, nigdy 

nie zdążyłem odrobić lekcji i miałem gliniane ręce. Wszystko 

upuszczałem na podłogę i tłukłem, a szklanki i spodki na sam 

mój widok pękały i rozlatywały się w drobne kawałki, zanim 

jeszcze zdążyłem ich dotknąć. Nie znosiłem krupniku i mar-

chewki, a właśnie codziennie dostawałem na obiad krupnik      

i marchewkę, bo to pożywne i zdro-we. Kiedy na domiar złe-

go oblałem atramentem parę spodni, obrus i nowy kostium 

mamy, rodzice postanowili wysłać mnie na naukę i wychowa-

nie do pana Kleksa. Akademia mieści się w samym koń-cu 

ulicy Czekoladowej i zajmuje duży, trzypiętrowy gmach, zb-

udo-wany z kolorowych cegiełek. Na trzecim piętrze przecho-

wywane są tajemnicze i nikomu nie znane sekrety pana Klek-

sa. Nikt nie ma prawa tam wchodzić, a gdyby nawet komuś 

zachciało się wejść, nie miałby którędy, bo schody doprowa-

dzone są tylko do drugiego pię-tra i sam pan Kleks dostaje się 

do swoich sekretów przez komin. Na parterze mieszczą się 

sale szkolne, w których odbywają się lekcje, na pierwszym 

piętrze są sypialnie i wspólna jadalnia, wreszcie na dru-gim 

piętrze mieszka pan Kleks z Mateuszem, ale tylko w jednym 

pokoju, a wszystkie pozostałe są pozamykane na klucz. 

Pan Kleks przyjmuje do swojej Akademii tylko tych chłop-

ców, których imiona zaczynają się na literę A, bo - jak powia-

da - nie ma zamiaru zaśmiecać sobie głowy wszystkimi litera-

mi alfabe-tu. Dlatego też w Akademii jest czterech Adamów, 

pięciu Aleksan-drów, trzech Andrzejów, trzech Alfredów, 

sześciu Antonich, je-den Artur, jeden Albert i jeden Anastazy, 

czyli ogółem dwudziestu czterech uczniów. Pan Kleks ma na 

imię Ambroży, a zatem tylko jeden Mateusz w całej Akademii 

nie zaczyna się na A. Zresztą Mateusz nie jest wcale uczniem. 

Jest to uczony szpak pana Kleksa. Mateusz umie doskonale 

mówić, posiada jednak tę właściwość, że wymawia tylko koń-

cówki wyrazów, nie zwracając zupełnie uwagi na ich począ-

tek. Gdy na przykład Mateusz odbiera telefon, odzywa się 

zazwyczaj: 

- Oszę, u emia ana eksa. 

       Oznacza to: 

- Proszę, tu Akademia Pana Kleksa. Oczywiście, że obcy nie 

mogą go wcale zrozumieć, ale pan Kleks i jego uczniowie 

porozumiewają się z nim doskonale. Mate-usz odrabia z nami 

lekcje i często zastępuje pana Kleksa w szkole, gdy pan Kleks 

idzie łapać motyle na drugie śniadanie. 

Ach, prawda! Byłbym całkiem zapomniał powiedzieć, że na-

sza Akademia mieści się w ogromnym parku, pełnym rozma-

itych do-łów, jarów i wąwozów i otoczona jest wyso-kim mu-

rem. Nikomu nie wolno wychodzić poza mur bez pana Kleksa.  

Ale ten mur nie jest to mur byle jaki. Po tej stronie, która biegnie 

wzdłuż ulicy, jest zupełnie gładki i tylko pośrodku znajduje się 

duża, oszklo-na brama. Natomiast w trzech pozostałych czę-

ściach muru mieszczą się długim, nieprzerwanym szere-giem, 

jedna obok drugiej, żelazne furtki, pozamykane na srebrne kłó-

deczki. Wszystkie te furtki prowadzą do rozmaitych sąsiednich 

bajek, z którymi pan Kleks jest w bardzo dobrych i zażyłych 

stosunkach. Na każdej furtce jest tabliczka z napisem wskazują-

cym, do której bajki prowadzi. Są tam wszystkie bajki pana An-

dersena i braci Grimm, bajka o dziadku do orzechów, o rybaku    

i rybaczce, o wilku, który udawał żebraka, o sierotce Marysi       

i krasnoludkach, o Kaczce-Dziwaczce i wiele innych.(…) Klu-

czyki do furtek przechowuje pan Kleks w dużej, srebrnej szkatu-

le i zawsze wie, który z nich do której kłódki pasuje. Bardzo 

często pan Kleks posyła nas do różnych bajek po sprawunki.(..) 

Pewnego więc dnia, gdy panu Kleksowi zabrakło zapałek, zawo-

łał mnie do siebie, dał mi mały, złoty kluczyk na złotym kółku     

i powiedział: 

- Mój Adasiu, skoczysz do bajki pana Andersena o dziewczynce 

z zapałkami, powołasz się na mnie i poprosisz o pudełko zapa-

łek. 

Ogromnie uradowany poleciałem do parku i nie wiedząc zupeł-

nie w jaki sposób, trafiłem od razu do właściwej furtki. Po chwi-

li już znalazłem się po drugiej stronie. Oczom moim ukazała się 

ulica jakiegoś nie znanego miasta, po której snuło się mnóstwo 

ludzi. I nawet padał śnieg, chociaż po naszej stronie było w tym 

czasie lato. Wszyscy przechodnie trzęśli się z zimna, którego ja 

wcale nie odczuwałem, i nie spadł na mnie ani jeden płatek śnie-

gu.(…) 

Jan Brzechwa napisał 3 książki o niezwykłych przy-

godach Ambrożego Kleksa: „Akademia Pana Klek-

sa” (1946), „Podróże Pana Kleksa” (1961), „Tryumf 

Pana Kleksa” (1965). Na podstawie tych fanta-

stycznych opowieści powstały 4 filmy: Akademia 

Pana Kleksa (1983)• Podróże Pana Kleksa (1985) • 

Pan Kleks w kosmosie (1988) • Tryumf pana Klek-

sa (2001,animowany). 
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Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Pomidor /Jan Brzechwa 

 Pan pomidor wlazł na tyczkę 

I przedrzeźnia ogrodniczkę. 

"Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

 

Oburzyło to fasolę: 

"A ja panu nie pozwolę! 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

 

Groch zzieleniał aż ze złości: 

"Że też nie wstyd jest waszmości, 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

 

Rzepka także go zagadnie: 

"Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie! 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

 

Rozgniewały się warzywa: 

"Pan już trochę nadużywa. 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

 

Pan pomidor zawstydzony, 

Cały zrobił się czerwony 

I spadł wprost ze swojej tyczki 

Do koszyczka ogrodniczki. 

Arbuz/Jan Brzechwa 
W owocarni arbuz leży 

I złośliwie pestki szczerzy; 

Tu przygani, tam zaczepi. 

"Już byś przestał gadać lepiej, 

Zamknij buzię, 

Arbuzie!" 

 

Ale arbuz jest uparty, 

Dalej sobie stroi żarty 

I tak rzecze do moreli: 

"Jeszcześmy się nie widzieli, 

Pani skąd jest?" 

"Jestem Serbka..." 

"Chociaż Serbka, ale cierpka!" 

 

Wszystkich drażnią jego drwiny, 

A on mówi do cytryny: 

"Pani skąd jest?" 

"Jestem Włoszka..." 

"Chociaż Włoszka, ale gorzka!" 

 

Gwałt się podniósł na wystawie: 

"To zuchwalstwo! To bezprawie! 

Zamknij buzię, 

Arbuzie!" 

 

Lecz on za nic ma owoce, 

Szczerzy pestki i chichoce. 

Melon dość już miał arbuza, 

Krzyknął: "Głupiś! Szukasz guza! 

W wierszu „Pomidor‖ wyszukaj nazwy 

warzyw i wpisz poziomo do krzyżówki. 

Litery z ponumerowanych kratek wpisz 

w odpowiednie miejsca do diagramu. 

W wierszu „ Arbuz‖ wyszukaj nazwy owo-

ców i wpisz poziomo do krzyżówki. 

Litery z ponumerowanych kratek wpisz    

w odpowiednie miejsca do diagramu. 
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  



 CENTRUM POMOCY PODJĘŁO WSPÓŁPRACĘ Z CITI-

ZENS ADVICE BUREAU.  
UMAWIAMY NA SPOTKANIE Z DORADCAMI  

W KAŻDY CZWARTEK. 
JESLI MASZ PROBLEMY W PRACY, NIE OTRZYMU-

JESZ ZAPŁATY, MIAŁEŚ WYPADEK ZADZWON DO 

CENTRUM POMOCY  
A OTRZYMASZ TERMIN KONSULTACJI   

Z TŁUMACZEM   



 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

Program BELONG wraz z organizacją Volunteer Now, oferuje miejsca wolontariatu w lokalnych 

klubach dla dzieci. 

Wolontariat ma na celu zachęcić dzieci z mniejszości etnicznych do korzystania z klubów. 

Wymagania: 

- pochodzenie z Europy Wschodniej 

- dobry poziom angielskiego 

- wiek: powyżej 18 roku życia 

By otrzymać aplikację prosimy o kontakt: newry@voluteernow.co.uk for 

Ballybot house, 28 Cornmarket, Newry, BT35 Telephone: 028 302 62037 

Więcej informacji o programie BELONG, udziela Aidan McCabe (aidan@belongni.org or Telephone: 

07803146090) 

Poszukujemy wolontariuszy! 
 

Czy chciałbyś: 

- nauczyć się czegoś nowego? 

- otrzymać bezpłatne szkolenie? 

- podreperować swoje C.V.? 

- poznać nowych ludzi? 

Orana Children and Family Centre has secured funding to support Foreign National Families access Day Care Services.  We wel-

come enquiries from families that meet all the criteria stated below.  The following services are available – 

Bubbles Day Nursery 

Opening times: 8:30am – 5:30pm. 

For children aged 6 weeks -3yrs 

 

After School  

Opening times: 1:30pm – 5:15pm 

For children aged 4yrs 2mths – 14yrs 

 

 

For further information on Bubbles Day Care services contact Selina McGuinness and After School Services contact Marta Szwenik 

on 028 3026 5714.   

Criteria: 

Foreign National Family requiring access to Day Care Nursery or Afterschool services. 

Parent/Carer in receipt of a state benefit or in part time work. 

Parent/Carer requires time away from their caring duties to facilitate attendance at training course or to seek employment. 

Payment of a nominal fee towards the day care service. 

 

Please note access to the service will require completion of a Nursery or Afterschool registration form and interview.  Applicants 

will be required to produce evidence to show they meet the above criteria. Nominal fee will be agreed with parents on accessing 

service. 

 

Kindly Funded by The Sisters Of Mercy Northern Province  

 

Orana Children and Family Centre Committed To The Wellbeing 

Of Children & Families 

mailto:newry@voluteernow.co.uk
mailto:aidan@belongni.org
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 Relacja z Integracyjnego Festynu Rodzinnego oraz Dnia   

Otwartego Polskiej Szkoły w Dundalk , 10 czerwca 2012 r. 

Integracyjny Festyn Rodzinny połączony z promocją nowo 

powstającej Polskiej Szkoły w Dundalk , można zaliczyć do 

jak najbardziej udanych! 

To nasz pierwszy sukces! Począwszy od wspaniałej pogody , 

można powiedzieć iście polskiego lata, poprzez otwartość      

i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie 

tego wydarzenia.  

 

wartościowe vouchery oraz  bilety rodzinne do Muzeum Mount Stewart. Dodat-

kowo malowaliśmy twarze i zdobiliśmy balony, graliśmy w piłke nożną i inne 

sporty.  Kącik plastyczny był wyzwaniem dla każdego małego i nieco starszego 

artysty. Dzięki uprzejmości właścicieli lokalnego polskiego sklepu Krakowiak, 

dzieci miały zapewnione różnego rodzaju przekąski i napoje. Dorośli częściej 

korzystali z tradycyjnego grilla  delektując się polską kiełbaską. Przygotowana 

została również kawiarenka,  w której serwowaliśmy domowe wypieki, kawę oraz 

herbatę.Ten dzień utwierdził nas w przekonaniu, że warto podejmować nowe 

wyzwania, często pozostające w sferze marzeń i planów. Część rodziców bez 

wahania wypełniła formularz zgłoszeniowy na miejscu. Pozostali potwierdzili 

gotowość do skorzystania ze specjalnie utworzonego Punktu Informacyjengo,       

w głównym budynku VEC , przy Chapel Street. Do końca czerwca w każdy wto-

rek i czwartek między 15.30 -17.00 będzie można uzyskać dodatkowe informacje 

dotyczące szkoły, zapoznać się z proponowaną ofertą oraz podstawą programową. 

Dowiedzieć się dlaczego warto zapisać dziecko do Polskiej Szkoły. W razie więk-

szego zainteresowania istnieje również możliwość kontaktu poprzez e-mail:  

polskaszkoladundalk@gmail.com lub telefonicznie : 0852269456. Liczymy,       

iż  z każdym dniem polskich dzieci chcących uczyć się w nowej placówce, jaką 

jest Polska Szkoła, będzie coraz więcej. Chcielibyśmy aby idea nauczania w szko-

le polonijnej nie była traktowana jako dodatkowe obciążenie zarówno dla rodzi-

ców jak i dla samych dzieci. Wiemy jednak z licznych badań i publikacji ,          

że liczba dzieci w wieku szkolnym , przebywających w ROI i uczęszczających do 

szkół sobotnich (sobotnio-niedzielnych )to zaledwie 20 procent. Wynika z tego , 

że pozostała część dzieci nie uczy się po polsku mimo, że powinny. Powody ta-

kiej sytuacji są różne, jednak najczęściej słabo uargumentowane. Jako rodzice 

oraz nauczyciele chcemy zachęcać rodziców do posyłania dzieci do Polskiej 

Szkoły  bo wierzymy, że warto. Dzieciom chcemy dać wybór by w przyszłości 

mogły samodzielnie podejmować decyzje o wyjeździe do Polski , nawet jeśli ich 

rodzice nie będą chcieli takiego powrotu dla siebie. Rodzinom, które jednak zde-

cydują się na wyjazd do kraju należy dać wsparcie      i pomoc oraz zaopatrzyć we 

wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesu adaptacyjnego w polskim 

systemie oświatowym. Te wszystkie aspekty powinna spełniać każda placówka 

polonijna na świecie, nawet najmniejsza.  

Więcej informacji na temat działania placówki stopniowo będziemy zamieszczać 

na stronie internetowej oraz lokalnych mediach , wraz z odnośnikami do instytucji 

wspierających edukację polonijną.  

Zapraszamy http://ww.polskaszkoladundalk.com/ 

      Sylwia Gołębiewska Jakubas 

Przede wszystkim ogromne podziękowanie kierujemy       

w stronę przedstawicieli Zarządu VEC Dundalk, dzięki 

któremu możemy korzystać z budynków, sal lekcyjnych      

i terenu należącego do tej instytucji. Mimo wielu atrakcji , 

jakie miasto Dundalk zaoferowało mieszkańcom w tym 

dniu , organizatorzy byli pozytywnie zaskoczeni dużą fre-

kwencją oraz zainteresowaniem nowym projektem. 

Ogromna liczba pytań zadanych podczas Dnia Otwartego 

świadczy o potrzebie stworzenia polonijnej placówki        

w mieście. Organizatorzy spotkali się z dużym zaintereso-

waniem wobec przygotowanych na ten dzień atrakcji. 

Dzieci oraz rodzice mieli możliwość wspólnej zabawy  

poprzez udział w licznych konkursach i quizach. Ogromną 

sympatią cieszył się Kącik Logopedyczny , przygotowany 

przez przedstawicieli zaprzyjaźnionej Szkoły SEN w Du-

blinie. Dzięki uprzejmości naszych irlandzkich przyjaciół, 

mogliśmy skorzystać z lekcji tańca irlandzkiego. Duzi        

i mali wspólnie tańczyli okazując sobie sympatię i szacu-

nek, co pokazało jak bardzo oba środowiska są ze sobą 

zaprzyjaźnione. Polska muzyka dziecięca na przemian       

z irlandzkimi dźwiękami umilała jednym i drugim czas. 

Ponadto  dzieci były bardzo zaangażowane w „Kulinarne 

Przygody Małego Kucharza‖. Wspólnie zrobiliśmy owoco-

we szaszłyki oraz dwa słodkie desery na bazie świeżych 

owoców. Słodkości znikały w oka mgnieniu. Warsztaty 

kulinarne prowadzone były w obu językach, polskim          

i angielskim.  Dzieci chętnie opowiadały o swoich do-

świadczeniach kulinarnych , dzieliły się spostrzeżeniami, 

doznawały wielozmysłowo tej ciekawej przygody. Dla 

wielu  z nich był to interesujący początek nowej pasji. 

Podczas festynu okazało się jak wiele dzieci posiada ukryte 

talenty plastyczne czy poetyckie. Ogłoszony konkurs na 

najpiękniejszą ręcznie wykonaną kartkę okazał się kolej-

nym hitem. Dzieci cierpliwie czekały w kolejce aby  stwo-

rzyć piękne, nowe,  oryginalne wzory. Na ten dzień zostały 

przygotowane również dwie duże makiety z mapami Polski 

i Irlandii , na których goście mogli wpisywać swoje skoja-

rzenia, wspomnienia i myśli dotyczące obu  krajów. Dzięki 

Księgarni SEN koneserzy literatury mogli zapoznać się      

z najnowszą ofertą oraz dokonać zakupu polskich książek. 

Wszyscy doskonale bawiliśmy się podczas tego wyjątko-

wego dnia. Posiadacze zakupionych losów z niecierpliwo-

ścią oczekiwali na kolejne losowanie w przygotowanej 

loterii fantowej. Dzięki naszym sponsorom oraz ofiarodaw-

com mogliśmy rozdać ciekawe nagrody np.: gadżety zwią-

zane z Euro 2012, Polską, gry edukacyjne, zabawki,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Pomocy Mniejszościom Narodowym 

oferuje : 

 - pomoc w wypełnianiu formularzy 

 - udziela informacji na temat prawa pracy, dostęp-

nych rodzajów zasiłków, szkolnictwa, opieki zdro-

wotnej, spraw mieszkaniowych  i  innych 

 - kieruje do odpowiednich instytucji  

 - kontaktuje z prawnikami 

 - organizuje spotkania informacyjne 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

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. 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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Jest wiele miejsc i firm, któe oferują wycieczki łodzią po Lough Neagh. 

Jedną  nich jest : Craigavon. Coney Explorer, Master Mc Gra, Trostan. 

Wycieczki organizowane są  w każdą sobotę i niedzielę co pół godziny        

w godzinach od  13.30 do 17.00. Wypływ z  Maghery Country Park  w ce-

nie  £5.00 osoba dorosła  £3.00 dziecko, wypływ z  Kinnego  w cenie 

£10.00 osoba dorosła,  £5.00 za dziecko. Dowiedz się więcej: Tel: 028 3832 

7573. Można także zarezerwować sobie   wycieczkę na wyspę  Rams lub 

Coney.  Obie wyspy warte odwiedzenia.                                                                                             
 

 

Co warto zwiedzić ? Łodzią po  Lough Neagh. 

 

Foto: Maniek 

Lough Neagh jest największym słodkowodnym jeziorem na Wy-

spach Brytyjskich, obejmującym 153 mil kwadratowych (400 km 

kw.) i sąsiaduje z pięcioma z sześciu hrabstw w Irlandii Północ-

nej. Lough Neagh ma wiele historii dotyczących jego pochodze-

nia. Jedna z najbardziej znanych jest związana z legendarnym 

olbrzymem o imieniu  Finn McCool, który powiedział, że stwo-

rzył Lough Neagh kiedy zabrał część ziemi i rzucił ją za szkockim 

rywalem  i ziemia wylądowała w Morzu Irlandzkim, tworząc      

w ten sposób Wyspy Man  a w miejscu wyrwy powstało jezioro.  

Lough Neagh największe jezioro na Wyspach Bry-

tyjskich, to „raj‖ dla wędkarzy. Jezioro pełne jest 

smacznych ryb. Zwolennicy wędkarstwa znajdą     

w nim : łososia, okonia, leszcza, płoć, a nawet 

pstrąga.  

Lough Neagh odgrywa dominującą rolę w rozwoju 

regionów sąsiadujących. Jego ogromna powierzch-

nia tworzy unikalny mikroklimat, porty, łagodnie 

opadające brzegi bogate  w  zróżnicowane siedliska  

i masa terenów rekreacyjnych. Bogata różnorodność 

siedlisk wokół jeziora Lough Neagh oferuje dosko-

nałe możliwości dla obserwacji ptaków przez cały 

rok.  

Możesz dowiedzieć się więcej o tym wspaniałym za-

sobie naturalnym odwiedzając  najbliższe Twojemu 

miejscu zamieszkania Lough Neagh Discovery Centre. 

 

       AT  

Coney Island 

http://www.craigavon.gov.uk/environment/conservation/59-about-lough-neagh.html
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Dzień dziecka: sport i zabawa - Belfast. 

Już po raz drugi, Sport Association Polonia N.I  

( SAPNI),  zorganizowała 02 czerwca, przy współ-

pracy z Polską Szkołą Sobotnią w Belfaście, impre-

zę z okazji Dnia Dziecka, pod nazwą Sport i Zaba-

wa. Impreza ta była skierowana przede wszystkim 

do polskiej społeczności i miała na celu utrwalanie 

polskiej przynależności społecznej. W tym roku, 

aby zwiększyć zasięg tej imprezy, zaprosiliśmy do 

nas, dwie inne polskie szkoły: z Banbridge, oraz      

z Craigavon, które dojechały na te imprezę wspól-

nym autobusem. Przygotowaliśmy szereg atrakcji 

dla dzieci min: dmuchany zamek oraz dmuchaną 

zjeżdżalnię. Obiekty te cieszyły się największą po-

pularnością- były wręcz oblegane przez maluchów. 

Było też malowanie twarzy, sponsorowane przez 

City Council w Belfaście. Było stoisko z BB&Q, 

gdzie można było skosztować gorących burgerów    

i kiełbasek, przygotowanych przez Krzysztofa Piór-

ko szefa Hotelu BARHOLM & FERRY PORT 

CAFFE z Portaferry.  

Przygotowano szereg gier i zabaw sportowych, 

dla dzieci wszystkich grup wiekowych m.in. 

wielobój sztafet w której wzięły udział 4 druży-

ny, a w składzie konkurencji wielobojowej były 

m.in. bieg  z taczką wypełnioną piłkami, bieg       

z kozłowaniem piłki, bieg z prowadzeniem pi-

łeczki kijem do Herlinga, bieg w workach, oraz 

sprint.  

Odbyły sie również mini turnieje piłki nożnej oraz unihokeja, konkurs drużynowy rzutów do kosza, przeciąganie liny dla dzieci        

i dorosłych, oraz kilka konkurencji indywidualnych m.in: hula hoop, skakanki, brzuszki, pompki. Były przygotowane nagrody        

w postaci medali dla zwycięzców, oraz dla pozostałych uczestników dodatkowo soczki, batoniki i lizaki, które zostały ufundowane 

przez sklep POLITA SHOPS.  Sprzedawano też losy loterii fantowej, którą przygotowała Polska Szkoła w Belfaście. Przez cały czas 

trwania imprezy było słychać muzykę. Dopisała również pogoda, było dość ciepło i słonecznie. Miło było patrzeć na uśmiechnięte 

twarze dzieci, pełne radości, energii i chęci uczestnictwa we wszystkich konkurencjach. Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz ich 

rodzicom, że tak licznie przybyli na tą imprezę, a w szczególności szkołom z Banbridge i Craigavon. Dziękujemy Wam wszystkim 

serdecznie i do zobaczenia w przyszłym roku, na kolejnym Dniu Dziecka- sport i zabawa!!! 

Andrzej Lewiński – prezes SAPNI 

http://sapni.org.uk/pl/
http://sapni.org.uk/pl/
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Foto: AT 

 

  

 

 

 

 

  

Więcej zdjęć na www.polskicraigavon.com/galeria 

PSS Craigavon i PSS Banbridge  serdecznie dziękują organizatorowi 

SAPNI N.I za zaproszenie oraz za wspaniale zorganizowany czas gier 

i zabaw. Dzieci miały wiele radości z uczestnictwa w przygotowanych 

konkurencjach sportowych oraz warsztatach artystycznych.  Dziękuje-

my także gospodarzowi spotkania Polskiej Szkole Sobotniej w Belfa-

ście. Impreza była naprawdę udana. Dzieci bawiły się  znakomicie 

chociaż rozczarowane były, iż burgery z kurczaka przeznaczone były 

tylko dla uczniów PSS Belfast. Dorosłym natomiast pozostał lekki 

niedosyt po małej porcji kiełbaski z grilla w  wygórowanej cenie 

£2,50, ale przecież nie wszystko może być doskonałe i tak naprawdę        

w tym dniu najważniejszy był  uśmiech na twarzach dzieci. 

         AT 

Drużyna z Craigavon 

Dorośli nie pozostawali w tyle za swoimi pociechami 
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Przepis na sukces: Ciasto trzepane. 

Pichciła dla Was:  

Katarzyna Pawlikowska - Golonka 

 

 

 

Dzień Mamy i Taty w PSS Craigavon. 

Więcej zdjęć na www.polskicraigavon.com/galeria Foto: AT 

W dniu 26 maja 2012 roku w Polskiej Szkole Sobotniej w Craigavon odbyły się obchody 

Dnia Matki połączone z obchodami Dnia Ojca. W uroczystości wzięli udział wszyscy 

uczniowie, przygotowani do występu przez nauczycieli. Na widowni, specjalnie na tą 

okazję udekorowanej sali, zasiedli Ci najbardziej zainteresowani, czyli rodzice oczywi-

ście. Mogli podziwiać artystyczny występ swoich dzieci, który składał się ze śpiewania 

piosenek i recytowania wierszy.  

Po występie rodzice wzięli udział w dwóch, wcześniej przygotowanych konkur-

sach. Pierwszy adresowany był do mam. Otóż te właśnie, miały za zadanie roz-

poznać w zawieszonych na tablicy portretach, namalowanych przez dzieci…

siebie. Która z mam odgadła za pierwszym razem, mogła wziąć swoją podobiznę 

na pamiątkę. Podobnie jak i te mamy, które musiały się troszeczkę nagłowić. 

Proszę mi wierzyć, wyobraźnia dzieci i ich umiejętności plastyczne sprawiły 

niektórym troszkę trudności. Drugi konkurs adresowany był do tatusiów. Jedna   

z uczennic czytała wierszowane zagadki dotyczące różnych tytułów książek, 

bajek i postaci literackich. Który z ojców zgadł pierwszy tytuł  i prawidłowo 

oczywiście, dostawał w nagrodę słodycz. Po tych emocjonujących przeżyciach 

wszystkie dzieci wręczyły rodzicom pięknie wykonane laurki.  

Następnie wszyscy udali się do drugiej sali, gdzie zaprosze-

ni zostali na słodki poczęstunek z kawą lub herbatą. Cała 

uroczystość odbyła się w miłej atmosferze. Nad przygoto-

waniami i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele       

i personel PSS. 

               Agnieszka Sztajner - Iwińska  

Składniki: 

Ciasto: 

 4 jajka 

 15 dag cukru 

15 dag mąki pszennej 

 cukier waniliowy 

Przygotowanie: 
1. Białka  z cukrem i cukrem waniliowym ubić na gęstą puszystą masę. 

2. Dodać do ubitych białek żółtka i dobrze ubić. 

3. Wymieszać mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia a następnie dodać do masy jajecznej- 

delikatnie wymieszać (nie mieszać mikserem). 

4. Do ciasta dodać olej- delikatnie wymieszać (nie mieszać mikserem). 

5. Wsypać do ciasta obtoczone w mące maliny i wymieszać. 

6. 2/3 ciasta przelać do wysmarowanej masłem foremki (średnia forma na babkę lub keksowa). 

7. Do pozostałej części ciasta dodać kakao, wymieszać i wyłożyć łyżką na białe ciasto do for-

my. 

8. Wstawić do gorącego piekarnika i piec w 170 stopniach ok. 50 minut. 

½ szkl. oleju 

 1 ½  łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżka kakao 

świeże maliny lub truskawki 
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 Co nowego w Uk? 

Zaskakujący wynik badań. Kto 

zastąpi królową? 

Nie książe William, lecz książe Karol. To 

syna Elżbiety II Brytyjczycy widzą teraz 

jako następnego władcę Wielkiej Bryta-

nii. W najnowszym sondażu dla dzienni-

ka Sunday Times za Karolem jako przy-

szłym królem opowiedziało się 44 pro-

cent ankietowanych. 38 procent widzi na 

tronie księcia Williama. W sondażu 

sprzed dwóch tygodni było dokładnie 

odwrotnie. Sytuacja mogła się odmienić 

po ostatnich uroczystościach z okazji 60. 

lat panowania Elżbiety II. Książe Karol 

zastąpił wówczas niejako przebywające-

go w szpitalu księcia Filipa, małżonka 

królowej. Brytyjczycy mogli między 

innymi oglądać jak stał obok swojej 

matki podczas mszy w katedrze św. Paw-

ła. Również sama monarchia brytyjska 

cieszy się nieustępującą popularnością.  

W tym samym sondażu 75 procent Bry-

tyjczyków opowiada się za jej utrzyma-

niem. 

(KK) Onet 

Polski  skrót ...   

myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń            

w Polsce według portalu Polityka.pl  

 

15.05.2012 Weszły w życie przepisy pozwalające osobom, które 

utraciły polskie obywatelstwo przed 1 stycznia 1999 r. ponownie się 

o nie ubiegać. 

19.05.2012 Janusz Palikot wystąpił z Kościoła Katolickiego.Akt 

apostazji ogłosił publicznie w Krakowie.  

21.05.2012 Warszawska prokuratura poinformowała, że na sznu-

rze, który użył Andrzej Lepper do samobójstwa, nie stwierdzono 

śladów DNA innej osoby. 

29.05.2012 Polskie MSW prostuje wyemitowany przez BBC film 

stawiający w złym świetle Polskę i Ukrainę, jako organizatorów 

Euro 2012. 

08.06.2012 do 01.07.2012 Początek mistrzostw Euro 2012 w Polsce       

i na Ukrainie. 

08.06.2012 Euro 2012: mecz Polska-Grecja zakończył się wynikiem 

1:1. 

10.06.2012 Przedstawiciele Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej           

i rosyjskiej kadry złożyli kwiaty przy tablicy zawieszonej na Pałacu 

Prezydenckim upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. 

12.06.2012 Euro 2012: mecz Polska-Rosja zakończył się wynikiem 

1:1. 

 

Nastolatki często dokonują abor-

cji. 

W 2010 roku prawie 40 tysięcy nastolatek 

w Wielkiej Brytanii poddało się aborcji – 

niektóre nawet po raz czwarty, piąty czy 

szósty! Na 190 tysięcy aborcji przeprowa-

dzonych w 2010 w Wielkiej Brytanii, aż 65 

tysięcy dotyczyło kobiet, które miały już w 

przeszłości przynajmniej jeden taki zabieg. 

Przedstawicielka Stowarzyszenia Pro Life 

stwierdza, że coś jest nie tak z krajem, w 

którym niemal każda nastolatka dokonała 

jednej aborcji, nie wspominając już o kraju, 

w którym ma ich znacznie więcej. Specjali-

ści mówią, że społeczeństwo w wyraźny 

sposób zawodzi szczególnie te dziewczyn-

ki, które decydują się na ten zabieg wielo-

krotnie, nie zdając sobie często sprawy z 

tego, jaki to może mieć wpływ na ich płod-

ność czy przyszłe życie seksualne. Dodają 

też, że ważne jest, żeby każda kobieta po 

takim zabiegu mogła porozmawiać o tym 

ze specjalistą, który doradzi jej również w 

sprawach antykoncepcji. 

(KT) Źródło: Polish Express  

Mecz Polska Czechy oglądałem z Franciskiem, moim przyjacie-

lem Czechem. Franciska zaciągnąłem na nasze trybuny, bo myśla-

łem ze wygramy. Nie chciałem, by zbyt mocno przeżywał porażkę 

swojej drużyny. Francisek zgodził się natychmiast, co – teraz 

myślę –  było znakiem, iż to raczej on chciał pocieszyć mnie po 

przegranej. Drugim jeszcze gorszym znakiem było samo wejście 

czeskiej drużyny na boisko. Francisek i ja jesteśmy tłumaczami w 

Irlandii, gdzie mieszkamy już od 3 lat, więc często rozmawiamy 

mieszanką językową: po angielsku, polsku i czesku. „Francisek, 

what the hell!‖ – krzyknąłem podenerwowany na widok ich wyso-

kiego bramkarza, Petr’a Cech. „Czemu on ma czarny hełm na 

głowie, z którego wystaje antena. Czy wasz Petr jest kosmitą czy 

co? Czy zamierza on ściągać polecenia z płaskiego talerza krążą-

cego nad Wrocławiem? (przyznaję, w oryginale brzmiało to trochę 

inaczej, bardziej męsko: „Kuba, what the f...* is your goal keeper 

wearing? A helmet with an aeriel? Alien, k...*, taking orders from 

some f...ing* flying saucer!”) 

-„You fool!!’ – odparował Francisek. „Anteny tam żadnej nie ma, 

bo to jest wireless connection with Gott” (wireless znaczy: 

bezprzewodowe połączenie). Chris, my Czesi nie mamy żadnego 

innego wyjścia od kiedy Kardynał  Dziwisz dał do zrozumienia, 

że Ojciec Święty pomógł Tytoniowi! I tu zacytował Kardynała za 

www.dziennikiem.pl:  Ogromna ulga, gdy dowiedziałem się, że 

obronił. W duchu dziękowałem Ojcu Świętemu, bo głęboko 

wierzę, że pomagał mu w tym momencie.. "A potem ten strasz-

ny mecz z Rosją, który wygraliście" –  z goryczą ciągnął Franci-

sek.  

-„Ależ Francisek, myśmy go nie wygrali,  myśmy tylko zremiso-

wali‖ – odparłem. 

- „A właśnie, że wygraliście!‖ – zdenerwował się Francisek: 

„Moralnie wygraliście, natomiast  remis – to była tylko taka za-

grywka dla ziemian: Rosjanie nie mogli przegrać: są prawosławni 

czyli  wierzą, choć nie tak słusznie i nie tak jedynie jak wy - Pola-

cy. Dalej nie usłyszałem, bo cały stadion zaczął  

  OJCIEC ŚWIĘTY POMÓGŁ TYTONIOWI. 
            Krzysztof Kamień Kilkeel  

  (wyjątkowo ze stadionu we Wrocławiu)  

śpiewać "Mazurka Dąbrowskiego", a  ostanie nuty przeszły w ogłuszający 

doping naszej drużyny.  

W przerwie meczu naszły na mnie najczarniejsze myśli z czarnych, tak 

czarne jak sutanna: skoro nie wbiliśmy gola Czechom, to możemy już nie 

wbić, a skoro Grecja wygrywa z Rosją – to teraz dopiero Czesi nas przyci-

sną. Nie ukrywam, iż mocno poirytowany, rzuciłem zgryźliwie: "Fractisek, 

God is dead. Didn’t you read Karl Marx? To wireless connection wam nie 

pomoże!!!‖ 

 Francisek znieruchomiał i popatrzył się na mnie wielkimi oczami (jakimś 

cudem przemycił Becherowkę w plastikowej butelce, co mu mocno po-

większyło źrenice) i rzekł w absolutnie nieskazitelnej angielsczyźnie: 

‖WHAT the f..* are you, Krzyś, talking  about? I did not say God. I said 

Gott and I meant Karel Gott” –  wrzasnął Francisek. “Nasz bramkarz, Petr 

Cech,  jest połączony z Karel  Gott, bo z kimże innym skoro my jesteśmy 

narodem bezbożnym i najbardziej zateizowanym w Europie!”. A następnie 

wyrecytował na jednym tchu o mocnym zapachu Becherovki: „It is Marx 

who is dead, you,   Polish fool! Karel Gott is alive and the whole nation is 

inspired by His godely love and wisdom. We reject all other gods as pagan 

superstions. He is the only true god and will save us from the claws of hos-

tile Polish piłkarze” ( a przetłumaczcie sobie raz sami!) 

Teraz, po eliminacjach ( i po ptakach), tak sobie myślę: jakże ta nasza 

wiara mocno pogańska? Przecież gdyby Papież rzeczywiście interwenio-

wał w meczu Polska Grecja –  i był pomógł, na przykład, Greckiemu na-

pastnikowi strzelić bramkę – to wszyscy byśmy krzyczeli, że to niesprawie-

dliwe! Byśmy złorzeczyli  Ojcu Świętemu! A może nawet na złość przeszli 

na judaizm.  

Nie jestem teologiem – ale proszenie Opatrzności o pomoc w sporcie  uwa-

żam za nie fair! Za próbę zburzeniem porządku wszechświata i głoszonej 

sprawiedliwości. Ciągle oczekujemy cudu i ciągle wierzymy, że zasługuje-

my na coś lepszego, dlatego teraz będziemy się modlić, aby u naszych ry-

wali na torach F1 wysokooktanowa mieszanka zamieniła się  95-tkę, taką 

jak sprzedają na stacjach benzynowych przy granicy ukraińskiej.  

http://wiadomosci.onet.pl/tagi/wielka-brytania,4803,tag.html
http://www.polishexpress.co.uk/
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Przewaga odpowiedzi B 

Jesteś osobą raczej pozytywnie nastawio-

ną do świata. Wiesz, że w życiu pewnych 

rzeczy nie da się uniknąć. Zawsze jednak 

starasz się doszukiwać jasnych stron rze-

czywistości. Jeżeli taki obraz świata prze-

każesz swojemu dziecku, będzie ono 

prawdziwym szczęściarzem. Staraj się 

również, aby Twoje  poruszanie się           

w labiryncie rodzicielstwa było bezbłęd-

ne. Pozwalaj dziecku na odrobinę samo-

dzielności, ale gdy zauważysz coś niepo-

kojącego – szybko reaguj. Stawiaj wyma-

gania, ale jednocześnie wspieraj pociechę 

podczas ich realizacji. Pamiętaj jednak, że 

idealnych mam nie ma, więc nie wiń sie-

bie, gdy czasem wybuchniesz. 

  Jaką będziesz mamą?  

  Psychozabawa. 
Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek jaką będziesz mamą? Wyrozumiałą i cier-

pliwą czy może fanatycznie zaborczą i przewrażliwioną na punkcie swojego 

malucha? Nieważne, czy właśnie oczekujesz dziecka, czy może ta decyzja jest 

jeszcze przed Tobą. Kiedy rozwiążesz nasz psychotest już teraz wszystko stanie 

się jasne! 

1. Ile w przyszłości chciałabyś mieć dzieci? 

A. Minimum dwoje. 

B. Marzy mi się duża rodzina. Chciałabym 

mieć co najmniej trójkę dzieci. 

C. Jedno zdecydowanie wystarczy. 

2. Masz jedyną w życiu możliwość skoku na 

bungee. Decydujesz się? 

A. Kompletnie nie fascynują mnie takie formy 

rozrywki, więc stanowczo odmawiam. 

B.  Ciężko jest Ci podjąć decyzję. Z jednej 

strony trochę się boisz, z drugiej jednak dobrze 

wiesz, że taka szansa może nigdy się nie po-

wtórzyć 

C. Jasne, nigdy nie zmarnowałabyś takiej oka-

zji. Zawsze o tym marzyłaś. 

3. Twój młodszy o 10 lat brat wyjeżdża z 

kolegami na mazury. Co mówisz mu na 

pożegnanie? 

A. Pamiętaj, żeby nie wchodzić do wody po 

alkoholu i nie skakać na główkę! 

B. Daj znać, jak dojedziecie! 

C. Baw się dobrze młody! Gdybym mogła, 

też  bym się z Wami chętnie wybrała! 

4. Czym jest dla Ciebie praca? 

A. Nieprzyjemnym obowiązkiem, który cią-

gnie się przez całe życie. 

B. Ciekawym doświadczeniem, dającym moż-

liwość rozwoju swoich zainteresowań. 

C. Szansą na lepszą przyszłości  i okazją do 

wykazania się swoją inteligencją i zaradnością 

5. Jak w dzieciństwie najczęściej spędzałaś 

wakacje? 

A. Nie pamiętam, abym gdziekolwiek wyjeż-

dżała. Zwykle całe lato siedziałam z rodzicami 

w domu. 

B.  Bawiłam się od rana do wieczora z kole-

żankami na podwórku. Do domu przychodzi-

łam tylko po to, żeby coś zjeść. 

C. Rodzice wysyłali mnie na różne obozy         

i kolonie, czasem zawozili mnie na kilka tygo-

dni do dziadków. 

6. Jakie relacje łączą Cię/łączyły z Twoją 

babcią? 

A. Raczej nic specjalnego. Zawsze istniał mię-

dzy nami pewien dystans (Ewentualnie: Nigdy 

nie poznałam mojej babci) 

B. Potrafię dogadać się z każdym, tak więc rów-

nież i z moją babcią zawsze znajdę jakiś temat do 

rozmów. 

C. Babcia zawsze była jedną z najważniejszych 

osób w moim życiu. Nikt nie rozumie mnie bar-

dziej niż ona. 

7. Co Twoim zdaniem każda matka powinna 

dawać swojemu dziecku? 

A. Mnóstwo miłości, poczucia, że jest kochane       

i rozumiane. 

B. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa 

i  psychicznego wsparcia. 

C. Przede wszystkim zaspokoić wszystkie jego 

podstawowe potrzeby, dążyć do tego, aby w życiu 

niczego mu nie zabrakło. 

8. Czy ktoś powiedział Ci kiedyś, że masz po-

dejście do dzieci? 

A. Czasem ktoś prosi mnie o zajęcie się malucha-

mi. Podobno dobrze sobie radzę. 

B. Nie raz słyszałam, że umiem świetnie zajmo-

wać się dziećmi. Wiele osób mówi, że to moje 

powołanie. 

C. Nigdy nie usłyszałam takiej opinii na mój te-

mat. 

9.  Jak długo według Ciebie dziecko powinno 

mieszkać z rodzicami? 

A. Nie ma żadnych ograniczeń. Tak długo, jak 

tego potrzebuje. 

B. Do momentu ślubu. 

C.  Najlepiej, aby wyprowadziło się zaraz po ma-

turze, ewentualnie w momencie, gdy skończy się 

studia. 

10. Czy lubiłaś w dzieciństwie bawić się lalka-

mi? 

A. Lalki-bobasy, lalki-księżniczki – nieważne, 

uwielbiałam je wszystkie! 

B. Zdecydowanie bardziej wolałam inne zabawki 

C. Uznawałam tylko lalki Barbie. 

11. Czy nie masz czasem wrażenia, że inni Cię 

wykorzystują lub rządzą Tobą? 

A. Niestety, bardzo często mam takie uczucie. 

B.  Zdarza mi się być bardzo uległą. Staram się 

jednak z tym walczyć. 

C. Nie lubię, gdy ktoś mówi mi co mam robić. 

Raczej to ja zwykle jestem stroną, która narzuca 

coś innym. 

 

Przewaga odpowiedzi A 

Posiadasz dosyć neurotyczną osobowość, 

a takie osoby cechuje zwykle dosyć wy-

soki poziom lęku. Istnieje duże prawdo-

podobieństwo, że posiadając dziecko, 

możesz być niepewna swoich kompeten-

cji macierzyńskich, oczekiwać stałego 

wsparcia ze strony innych osób oraz sta-

rać się cały czas potwierdzać słuszność 

swoich działań. Bardzo prawdopodobne 

również, że ten swoisty strach będziesz 

starała się za wszelką cenę rekompenso-

wać nadmierną opieką nad dzieckiem,       

a co za tym idzie również ograniczaniem 

jego swobody. Takie postępowanie nie 

prowadzi do niczego dobrego. Warto 

więc, abyś już teraz zaczęła pracować nad 

sobą. Staraj się stopniowo przełamywać 

swój wewnętrzny lęk, pozbądź się ograni-

czających Cię zahamowań. 

Przewaga odpowiedzi C 

Chociaż nikt nie rodzi się od razu matką, 

w Twoim przypadku pierwsze doświad-

czenia związane z macierzyństwem mogą 

być nieco bardziej skomplikowane niż w 

przypadku innych kobiet. Jesteś osobą 

pewną siebie, otwartą, lubisz podejmować 

nowe wyzwania, posiadanie potomstwa 

może więc w pewien sposób ograniczyć 

Twoją swobodę. Bardziej niż nadopie-

kuńczość grozi Ci raczej zbyt małe zaan-

gażowanie w wychowanie dziecka. Zajęta 

karierą i własnym samorozwojem możesz 

traktować malucha jako przeszkodę w 

osiąganiu życiowych celów. Już teraz 

staraj się więc zachowywać równowagę 

między swoim życiem prywatnym i za-

wodowym. Takie postępowanie z pewno-

ścią zaowocuje w przyszłości. 

http://www.papilot.pl/tag/jaka-bedziesz-mama.html
http://www.papilot.pl/tag/psychotest.html
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Chwila dla Ciebie…. 
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POZIOMO:

3) Zwolennik papie-

ża

7) Wymierzany nieso-

lidnym podatni-

kom

9) Ubiór kosmonauty

10) Omyłka w wypo-

wiedzi; przejęzy-

czenie

12) Twierdzenie sprze-

czne z ogólnym

przekonaniem

13) Wysokie wojsko-

we buty

15) Nawierzchnia szo-

sy

18) Człowiek skłonny

do poświęceń

19) Trzydniowy na

twarzy

20) Auto z byłej NRD

PIONOWO:

1) Trwa 24 godziny

2) Najpiękniejsza

3) Ogół czasopism

4) Projektant afiszy

5) Jednostka leśnej

szkółki

6) Statek powietrzny

lżejszy od powiet-

rza

8) Leczenie za pomo-

cą masażu

10) Wykonuje analizy

lekarskie

11) Drobiazg przywie-

ziony z wycieczki

14) Rusztowanie w ko-

palni

16) Powodzenie,

szczęście, fuks

17) Pasterski do wier-

nych

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie do dnia 20.07.2012  na adres:    

redakcja@polskicraigavon.com Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą. W dwóch ostatnich numerach nagrodą było:   

Co będzie tym razem? Niespodzianka. 
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Klika i klaka wszędy jednaka.  

Płytę DVD otrzymuje Pani Dorota Pietraszkiewicz z Lurgan.  

GRATULUJEMY!  
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jesteś z kimś związany, podejmiesz decyzję odnoszącą się 

do stylu życia, miejsca zamieszkania lub nietypowych 

układów rodzinnych. Doświadczysz większego dobrobytu. 

Możesz również spodziewać się gościa, który zawita na 

długo lub nowego członka rodziny. Uważaj na fajerwerki, 

zarówno te prawdziwe, jak i emocjonalne. Wykaż się dyplo-

macją w sprawach rodzinnych. Niech ten dzień upłynie w 

świątecznym nastroju, a pamięć historii niech odsunie na 

bok dyskusje na tematy finansowe. 

Nastrój wakacyjny ogarnął cię bez 

reszty. Drzwi, wcześniej zamknięte, 

stanęły przed tobą otworem. Przykła-

daj wielką wagę do słowa pisanego. 

Kontrakt lub akt małżeństwa czeka 

na podpis. Jesteś zakochany i nie 

dbasz, czy ktoś o tym wie. Miłość 

kieruje twoimi postępkami, pomoże 

również w podjęciu wymarzonej 

pracy, która odpowiada twoim zdolnościom. Nie pozwalaj 

zazdrośnikom na hamowanie twojego rozwoju. Młodszy 

współpracownik będzie spoglądał na ciebie oczami ojca. 

Możesz sobie pozwolić na ujawnienie paru osobom sekretu 

swojego sukcesu — wywiad, jakiego udzielisz mass me-

diom (radio, telewizja, prasa) rozsławi twoje imię na całym 

świecie. Ujawnij w pełni swoją osobowość i nie przesadzaj 

z fałszywą skromnością. Z biegiem dni uzyskasz potwier-

dzenie pewnej wiadomości. Przez cały miesiąc towarzyszyć 

ci będą osoby spod znaków Bliźniąt, Panny oraz Strzelca     

z literami E, N, W w imionach. Odpowiadają one za działal-

ność sektoru prywatnego, rozbudzają twoje talenty arty-

styczne oraz literackie. Popychają również do miłości oraz 

inwestowania we własne uzdolnienia. Choć jedna z tych 

osób, z powodu pewnej dolegliwości może przebywać        

w szpitalu, doda ci sił, chętnie podzieli się doświadczeniem 

i będzie działać na twoją korzyść. Nie lekceważ słabszych 

od siebie, w tym miesiącu odegrają oni niebagatelną rolę      

w twoim życiu. Weź udział we wspólnej podróży lub w gali 

z okazji 4 lipca — choćby nawet zaproszenie nadeszło       

w ostatniej chwili. Nawiążesz tam szereg ważnych kontak-

tów — w ten sposób interesy mogą się okazać przyjemno-

ścią. Jeśli posiadasz rodzinę, odpowiedź jest jak najbardziej 

twierdząca — rodzina z pewnością się powiększy! Wagi 

nawiążą znajomość z osobami działającymi na polu polity-

ki, wojskowości lub prawa. Otrzymasz kuszącą ofertę, która 

z początku może się wydawać zupełnie nierealna. Choć       

z prawnego punktu widzenia wydaje się w porządku, zażą-

daj na wszelki wypadek sprecyzowania szczegółów i obiet-

nic na piśmie! 

Lipiec to czas burzenia, a także 

pora konstruowania, przetwarzania, 

projektowania i tworzenia własnego 

scenariusza. Miesiąc ten nie oszczę-

dzi ci również wyzwań losu; do-

trzesz do ukrytych znaczeń              

i kłamstw. Na przekór wszystkim 

będziesz utrzymywał, że świetnie 

się bawisz! Uważaj na cykl pomyśl-

ny i niepomyślny oraz dni znaczące. Przejmij inicjatywę w 

dni korzystne, zaś w pozostałe nie wychylaj się zanadto. 

Bądź przygotowany na wszystko. Pojawi się niezwykłe 

zadanie wymagające kolejnej podróży w interesach. Tym 

razem możesz za jednym zamachem znaleźć pieniądze         

i miłość. W tym miesiącu napotkasz osoby spod znaków 

Byka, Lwa oraz Skorpiona, w których imionach mogą 

wystąpić litery D, M. Stoisz na pewnym gruncie — pamię-

taj o tym i nie daj się zbić z tropu. Na trasie pewien produkt 

może ulec uszkodzeniu; istnieje zagrożenie prawne. Opcje 

dopasowuj do sytuacji. Jesteś po właściwej stronie, ale 

niektóre osoby będą chciały zeznawać w sądzie na twoją 

niekorzyść. Nie wahaj się i trzymaj się mocno. W dni po-

myślne — uderzaj wprost. 

 

 Miesiąc zaczyna się całkiem nieźle, 

gdyż 1 lipca, moc zawładnie kwe-

stiami finansowymi. Kogo przycią-

gasz: Osoby spod znaków Bliźniąt    

i Panny, w których imionach lub 

inicjałach pojawiają się litery E, N, 

W. Odpowiedź na prawdopodobne 

pytanie: Tak, wzięcie w karby roz-

brykanej młodzieży jest konieczne, ale nie oznacza stosowa-

nia kar cielesnych. Należy ograniczyć zbyt duże dawki 

telewizji. Ważne, by rodzice, nim podejmą określone  

czy chodzi o dobra materialne, czy specyficzne talenty, 

będzie wielce pożądane. Śmiało ustalaj odpowiednią cenę. 

W lipcu główne role w twoim życiu odegrają ludzie spod 

znaku Raka i Koziorożca. W ich inicjałach lub imionach 

pojawią się litery G, P, Y. Połóż nacisk na harmonijne 

połączenie nowoczesnych i tradycyjnych koncepcji. Star-

sza osoba, być może któreś z rodziców, chce dzielić z tobą 

korzyści płynące z bogatego doświadczenia. Porady mogą 

ci nie odpowiadać, ale nie pozwól, by duma stanęła na 

drodze twojego rozwoju. Ktoś poprosi cię o wykup              

z aresztu lub pomoc w kłopotach. Pokierujesz wydarzenia-

mi i osiągniesz cel wykorzystując wpływy osobiste. Poma-

gaj innym, ale pamiętaj o różnicy pomiędzy byciem po-

mocnym a byciem wykorzystywanym. 

Osoba na której Ci zależy ma jakieś 

pretensje do Ciebie, które dusi              

w sobie i nie potrafi o nich otwarcie 

mówić. Musisz sam podjąć rozmo-

wę i postarać się wyjaśnić nieporo-

zumienie. Jeśli tego nie zrobisz 

problemy mogą się nawarstwiać, co 

będzie skutkować wybuchem 

wielkiej awantury. Jest to też mie-

siąc, w którym nieco podreperujesz 

swoje finanse. Wpadnie Ci parę groszy niespodziewanie          

i bez większego wysiłku z Twojej strony. 

 

Dojdziesz do wniosku, że twoje 

obawy były nieuzasadnione i lękasz 

się strachów na wróble. Wiele drzwi 

stanie przed tobą otworem. Na hory-

zoncie pojawi się nowa miłość,          

a entuzjazm zajmie miejsce obojętno-

ści i znudzenia. W tym miesiącu 

ważne role spełnią u twego boku 

osoby spod znaku Lwa i Wodnika. 

Zamiast naśladować innych, odnajdź swój styl — wtedy ty 

staniesz się dla otoczenia wzorem. Nie przejmuj się ludź-

mi, którym brak inspiracji i wiary. Znajdziesz się wśród 

członków potajemnie działającej grupy, która ma na celu 

walkę ze starymi sposobami myślenia. Twoje ciemne 

sprawki wyjdą na jaw. W kontaktach z innymi dopomoże 

ci Wodnik. Osoba spod znaku Lwa zauważy siłę i urok 

twojej osobowości. Być może dojdziesz do wniosku, że 

lipiec jest dla ciebie zdecydowanie szczęśliwym miesią-

cem. Twoja miłość zyska wzajemność. Szukaj uczucia 

pośród osób i miejsc uprzednio przeoczonych. Pewna 

osoba spod znaku Lwa odegra istotną rolę w twoim życiu. 

Lipcowa konfiguracja gwiazd wywiera wpływ na instytu-

cje, galerie, szpitale, kina, a także na ów szczególny rodzaj 

magnetyzmu, który kieruje uwagę ludzi ku niezwykłym 

sprawom i wydarzeniom. Zdolność docierania do społe-

czeństwa — szczególnie do kobiet — przysporzy ci za-

szczytów. Godny uwagi jest także wzrost sił psychicznych. 

Oczekuj darów niczym z rogu obfi-

tości! Zwróć uwagę na sprawy 

własności, małżeństwa oraz na 

możliwość realizacji marzeń. Zarów-

no finanse, jak i życie osobiste ułożą 

się pomyślnie. Uwaga: trzymaj się 

nietypowych rozwiązań. Osoba        

z rodziny, która uważa, że nic się nie 

da zrobić, jest w błędzie. Pamiętaj o Napoleonie, który 

jakoby miał powiedzieć: "Niemożliwy to przymiotnik dla 

głupców!"Przez cały miesiąc towarzyszyć ci będą osoby 

spod znaku Raka, Koziorożca i Wodnika, a w ich imionach 

prawdopodobnie wystąpią litery B, K, T. Twoja niezwykła 

popularność w tym miesiącu sprawi, że możesz sobie 

pozwolić na rozmaite działania. Rak dopomoże ci w zrozu-

mieniu zasad prowadzenia rachunkowości. Przyswoisz 

sobie niemałą wiedzę odnoszącą się do wartości majątku, 

perspektyw jego rozwoju, wymagań podatkowych. Kiedy 

przejrzysz się w lustrze, ujrzysz samego siebie. Ostatnio 

widziałeś jakby kogoś innego, osobę, którą starałeś się 

naśladować. W tym miesiącu weźmiesz się w garść. 

Wszystko się powiedzie, o ile pozostaniesz sobą. Małżeń-

stwo spadnie na ciebie jak grom z jasnego nieba. Jeżeli już  

Zadbaj przede wszystkim o własny 

dom i tryb życia. Zastanów się, 

gdy w grę będzie wchodzić sprze-

daż lub kupno nieruchomości,          

a także dzieł sztuki i artykułów 

luksusowych. Skonkretyzują się 

decyzje dotyczące małżeństwa, 

dzieci oraz dochodów. Lipiec 

postawi na twojej drodze osoby 

spod znaku Byka, Lwa i Skorpiona. W ich imionach poja-

wią się litery: F, O. Pomyślność w planowaniu zapewni ci 

liczba 6. W domowym zaciszu licz się z drobnymi, by-

najmniej nie rewolucyjnymi zmianami. Mogą się wiązać ze 

zmianą kolorytu twojego mieszkania, odmiennym wystro-

jem wnętrz lub remontem. Nie rób niczego na siłę: wraz     

z odnową domu twoja sytuacja domowa wyraźnie będzie 

zmierzała ku lepszemu. Co może się wydarzyć: W poszu-

kiwaniu domu lub mieszkania przypadkowo bądź też 

celowo naciśniesz niewłaściwy dzwonek. Osoba, która 

otworzy drzwi, okaże się wprost wymarzona dla ciebie. 

Spodziewaj się serii ekscytujących zbiegów okoliczności    

i spontanicznych działań. Rozważ uroki takiego życia. 

Starsza osoba — mogą to być rodzice, nauczyciel lub 

pracodawca — sprawi, że nabierzesz o sobie lepszego 

mniemania. 

Stwierdzisz, że osoby urodzone 

pod znakiem Ryb i Panny odgry-

wają znaczące role w twoim 

życiu. W imionach lub inicjałach 

wielu z nich pojawią się litery G, 

P i Y. Lipiec okaże się nie tylko 

miesiącem równowagi, lecz 

także okresem wzmożonej 

ciekawości intelektualnej. Zno-

wu poczujesz przypływ energii! 

Pierwszoplanowa rola przypadnie twoim psychicznym 

predyspozycjom. Twoja wiedza nie będzie wymagała 

studiów; poznasz prawdę bez potrzeby zagłębiania się w 

subtelności. Uwaga: istnieje ryzyko, iż ulegniesz złudze-

niom. Aby temu zapobiec, niezbędne jest trzeźwe spojrze-

nie na miejsca i rzeczy. Musisz widzieć je takimi, jakie są 

w rzeczywistości, nie zaś takimi, jakimi chciałbyś je uj-

rzeć. Musisz sprecyzować swoje oczekiwania. W lipcu 

pojawi się szansa spojrzenia na wiele spraw "od kuchni". 

Odpowiedzi na nurtujące cię pytania uzyskasz w sposób 

nie pozbawiony pewnego dramatyzmu. Odpowiedź na 

prawdopodobne pytanie: Jeszcze nie. Zaczekaj. Wszystkie 

karty muszą zostać wyłożone na stół. Co może się wyda-

rzyć: Tempo twoich działań wzrośnie po 26 lipca i taki 

stan utrzyma się aż do końca miesiąca. Wszystko zdaje się 

wskazywać na to, że niczym Midas, będziesz przemieniał 

wszystko w złoto.  

Wraz z nagłym zakończeniem 

pewnego okresu powróci twój 

entuzjazm. Odłożone na potem 

plany, zwłaszcza związane                

z karierą, należy ponownie rozpa-

trzeć. Konieczne okaże się także 

sfinalizowanie pewnych działań     

i podjęcie decyzji. Poziom twojej 

energii wzrośnie; posiadasz siłę    

i władzę wystarczającą do realiza-

cji zamierzeń. Niektórzy stwier-

dzą, że nie mogą wytrzymać twojego tempa. To prawda, 

umysłowo i fizycznie osiągniesz szczytową formę; zdecy-

dowanie wyprzedzisz swoich współpracowników. Musisz 

jednak uniknąć wypalenia się. Walcz o każdą chwilę 

wypoczynku i relaksu, bierz dodatkowe witaminy. Staraj 

się zaprowadzić porządek w myśl swojej życiowej reguły 

— ustal plan działania i przestrzegaj go, a zwycięstwo 

będzie murowane. Dowiesz się, gdzie znaleźć pieniądze i z 

jakich źródeł pochodzą. Jeśli masz dzieci, mogą zażądać 

wyższego kieszonkowego. Koszty życia pójdą w górę, 

więc może warto zrewidować budżet. Duże urządzenia 

gospodarstwa domowego — lodówki, kuchenki itd. — 

mogą się zepsuć i trzeba będzie je wymienić. Niemniej 

jednak, nie ma powodu do paniki. Wydawane sumy w jakiś 

cudowny sposób będą uzupełniane przez nowe. Istnieje 

mnóstwo możliwości zdobycia dodatkowych źródeł docho-

du. Szczególnie należy wziąć pod uwagę sprzedaż pomy-

słów, wynalazków, lub — być może — części posiadłości. 

Posłuchaj, Bliźniaku: to, co posiadasz, bez względu na to,  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na lipiec. 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 

Strzelec 
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decyzje, porozumieli się między sobą. Wyegzekwowanie nałożonej kary 

okaże się konieczne po 19 lipca. Co może się wydarzyć: Opóźnione pienią-

dze mogą pojawić się właśnie teraz. 

Rozpoczynasz ten miesiąc wspaniałą iluminacją 

księżycową oświetlającą zainteresowania osobiste, 

aspiracje, dodatnie cechy twojej osobowości oraz 

nadzieje na przyszłość. 30 lipca, niespodziewany 

przypływ gotówki. Miesiąc sprzyja kompromisowym 

rozwiązaniom w pracy oraz zawieraniu umów            

i kontraktów. Słuchaj uważnie tego, co mają ci do 

powiedzenia partnerzy w interesach. Znajdziesz 

sposób, by pozbyć się kompleksów na punkcie 

swojego wyglądu. Moda, lepsze odżywianie i pojawienie się nowego zwie-

rzątka w domu, na pewno polepszą twoje samopoczucie. Zaniechaj zasadni-

czych zmian w swoim życiu, natomiast zmień radykalnie fryzurę. Nowe, 

nieznane ci dotąd kosmetyki mogą sprawić cuda. Miesiąc ten sprzyja wyda-

waniu pieniędzy na poprawę własnego wyglądu. Okażesz się wymarzonym 

kompanem na weekendowe wypady w towarzystwie pokrewnych dusz, 

które podobnie jak ty lubią grywać w brydża, scrabble i dobrze sobie pod-

jeść. Kogo przyciągasz: Osoby spod znaków Wagi i Byka; Wagę bardziej 

intelektualnie, Byka zaś fizycznie. Uważaj na ten duet, szczególnie jeśli       

w ich imionach i nazwiskach pojawiają się litery F, O, X. Współpracownik 

spod znaku Wagi może potrzebować pomocy i wsparcia. Byk natomiast 

okaże się przyziemnym racjonalistą traktującym cię trochę po ojcowsku. 

Twój horoskop na 1,15 oraz 30 dzień miesiąca 

sprawi, iż uzyskasz dodatkowe profity z dawno 

zamkniętych spraw. W połowie miesiąca zadbaj    

o swój wygląd i kondycję fizyczną: pod koniec 

lipca magiczna iluminacja oświetli twoje zaintere-

sowania, aspiracje i nadzieje na przyszłość. Ruszaj 

do działania. Umocnij więzi z trudną młodzieżą, 

postaw na spontaniczne zawieranie przyjaźni. 

Osoby spod znaków Ryb i Panny interesują się 

twoimi osiągnięciami, rozczarowaniami, triumfami 

i porażkami, które korzeniami sięgają w przeszłość. Pomogą też w pomna-

żaniu twojego kapitału. Panna zaoferuje korzystne formy zabezpieczenia.  

W imionach i nazwiskach wspomnianych osób występują litery G, P, Y. 

Wyniesiesz wiele z kontaktów z ludźmi i z rozmów, szczególnie po 16 

lipca. W stosunki z ukochaną osobą odczujesz wzrost napięcia, lepiej po-

zwól przejąć inicjatywę drugiej stronie. 

Dobrze wywiązujesz się z obowiązków rodzinnych, 

pomyślnie rozwijają się sprawy związane z posia-

dłością i zainteresowaniami społecznymi. Pojawiają 

się osoby spod znaków Raka, Lwa i Wodnika. Wraz 

z upływem miesiąca czeka cię wzrost obowiązków. 

Przyciągasz ludzi towarzyskich, gadatliwych, 

twórczych, oryginalnych i dowcipnych, zafascyno-

wanych twoją tajemniczością oraz subtelnym cha-

rakterem. Konflikt miedzy pracą i życiem towarzy-

skim da się pokonać, o ile postępować będziesz taktownie i zachowasz 

dyskrecję. Możesz spotkać prawdziwego kusiciela, który będzie szeptał 

czułe słówka. Nęcą cię romanse i sprawy sercowe, ale nie potrwa to długo. 

Interesująca praca, wymagająca sporego wysiłku odsunie na bok romantycz-

ne spotkania. 

Róbta co chceta…..  

Czytaj więcej na www.horoskop-internetowy.com 

Koziorożec 

Ryby 

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 

 Oddam trzy małe kotki w dobre ręce, kociaki są jeszcze przy matce ale za około 5 tyg będą 

do oddania. Chętnych proszę o kontakt. tel: 07740949957  E-mail:  betina29@o2.pl   

 Sprzedam wózek Quinny Buzz 3 w 1 w bardzo dobrym stanie. Wózek jest bardzo wygodny   

i lekki, po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca. W skład zestawu wchodzą następujące elementy: 

-stelaż -godola ( materacyk, osłona przeciwdeszczowa, folia, moskitiera - fotelik (folia przeciw-
deszczowa) -spacerówka (folia do spacerówki, ocieplacz na nóżki, wkład baby Cocon, parasol-

ka/) -adapter do montażu fotelika i gondoli. Możliwość obejrzenia . Zapraszam :)  

Cena: 180 Kontakt: Aga Telefon: 07856590973 E-mail: awisdj100@wp.pl    

 Sprzedam  nosidełko 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, pod-

świetlany obrazek, posiada zaczepione zwierzaczki które kręcą się na około, światełko i rucho-

me zwierzaczki można wyłączyć, część ruchomą można odkręcić i pozostawić samą melodyjkę, 
karuzela posiada również pilota, czas melodyjek około 10 -15 minut, stan bardzo dobry cena 

£20,  krzesełko do karmienia firmy Chicco , mało używane, w dobrym stanie, oparcie regulo-

wane, 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 £50,  Kontakt:  Renata  

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

Sprzedam wózek X LANDER XA z kolekcji 2011 z gongolą, adepterami do fotelika samocho-
dowego Maxi Cosi, spacerówka. Kolor zielony, regulowana rączka w zestawie folia przeciw-

deszczowa, koszyk na zakupy, duże koła pompowane, torba dopinana do wózka i druga mniej-

sza przypięta do gondoli. za wózek zapłaciłam 1600 złotych, a chcę jedynie 170 funtów!!! Stan: 
używany. Cena: 170 funtów, sprzedam  bazę samochodową Maxi Cosi EasyFix do fotelika 

Maxi Cosi CABRIOFIX albo PEBBLE. można używać z pasami ale również bez. Cena to 50 
Funtów. Portadown Kontakt: Agnieszka Telefon: 07907565864 E-mail joaska_aga@o2.pl 

Sprzedam tanio ubranka dla dziewczynki sweterki, bluzeczki, spodnie, spodniczki, kurteczke 

itp. Cena od 1£ za szt. Stan: używane .Kontakt: magda p  Telefon: 07592334662 E-mail  sara7-
703@interia.pl 

 

 

  

Masz problem potrzebujesz 

porady? Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

Polska  Szkoła  Sobotnia w  Craigavon 

poszukuje nauczyciela nauczania po-

czątkowego, nauczyciela wychowania 

przedszkolnego i nauczyciela języka 

polskiego (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:betina29@o2.pl
mailto:kukaread@op.pl
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Czy istnieje morderstwo 

doskonałe? Zastanawia się 

jedna z bohaterek książki 

Lyndy Chater pt: „ Nowa 

twarz‖ Juliet jest fanką po-

wieści kryminalnych, uwiel-

bia rozwiązywać w myślach 

uwikłane zagadki i snuć pla-

ny zbrodni, doskonałej wła-

śnie. Czy przypadkowe spo-

tkanie tej przeciętnej kobie-

ty, pracującej w nudnym 

biurze agencji ubezpieczeń  

z gwiazdą telewizji Carmen 

Bird, stanie się zaczątkiem 

uwikłanych w prawo sytuacji...? 

Carmen, mimo swojej urody i rewelacyjnej posady ma powód 

do zabójstwa. Prywatnie jest żoną Gideona, nieudolnego za-

wodowo producenta programów telewizyjnych. Ten wyłado-

wując swoje frustracje maltretuje Carmen fizycznie i psy-

chicznie. Dodatkowo nadużywa alkoholu, narkotyków i wdaje 

się w niezobowiązujący według niego romans z prostytutką 

Angie. Ta okazuje się być sprytniejsza niż jemu się wydaje        

i postanawia wzbogacić się kosztem swojego kochanka.  

W jaki sposób? Czy jej się to uda? Jakie postaci występują 

jeszcze w tej historii? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 

znajdziecie w  błyskotliwej powieści obyczajowej. Ułatwie-

niem jest fakt, że książkę można wypożyczyć  w lokalnej bi-

bliotece.  Znaleźć  ją bowiem można na półce z polskimi 

książkami. 

Uśmiechnij się... 

W zdowiu i w chorobie. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Przychodzi baba do lekarza: 

- Panie doktorze, dziękuję za 

wspaniałe leczenie. 

- Ależ ja leczyłem pani męża, 

nie panią! 

- Tak, tak, ale ja po nim wszyst-

ko dziedziczę...  

Przychodzi baba do lekarza: 

- Co pani przysparza kłopo-

tów? 

- Mój stary, ale przyszłam do 

pana, bo mnie wątroba boli...  

Food /fuud/ -jedzenie 

bread /bred/ -chleb 

cheese /cziz/-ser 

(bread) rolls /bred rols/-bułki 

jam /dżam/-dżem 

egg /eg/-jajko 

ham /ham/- szynka 

sausage/sosidż/- kiełbasa 

butter /bate/ -masło 

honey /hani/- miód 

pancake /pankejk/- naleśnik 

cornflakes /konflejks/- płatki kukurydziane 

cereal /sirial/-płatki zbożowe 

toast /tołst/- tost, grzanka 

chips /czips/ - frytki 

pasta /pasta/- makaron 

rice /rajs/- ryż 

potatoes /patejtołs/- ziemniaki 

mashed potatoes/-maszt patejtołs 

spaghetti /spageti/- spaghetti 

bacon /bejken/- boczek 

tripe /trajp/- flaki 

broth /brof/- rosół 

mince /mins/- mięso mielone 

turkey /teki/- indyk 

chicken /cziken/- kurczak 

duck /dak/- kaczka 

pork /pork/- wieprzowina 

beef/ bif/ -wołowina 

salami /selami/- salami 

steak /steik/- stek 

chop /czop/- kotlet 

liver /liwe/- wątróbka 

cod /kod/- dorsz 

lobster /lobster/- homar 

carp /kaap/- karp 

prawn/ pron/- krewetka 

salmon/ samon/- łosoś 

trout /traut/- pstrąg 

tuna/ tjuna/- tuńczyk 

herring /hering/- śledź 

broccoli /brokoli/- brokuły 

beetroot /bitrut/- burak 

onion /onjon/- cebula 

garlic /galik/- czosnek 

bean /bin/- fasola 

peas /pis/- groszke 

cauliflower /koliflałer/- kalafior 

cabbage /kabidż/- kapusta 

carrot /karet/- marchewka 

pepper /peper/- paprika 

tomato /tematoł/- pomidor 

leek /liik/- por 

radish /radisz/- rzodkiewka 

lettuce/letis/- sałata 

cucumber /kjukambe/- ogórek 

pineapple /pajnapul/- ananas 

watermelon /łotemelon/- arbuz 

banana /benane/- banan 

peach /picz/- brzoskwinia 

lemon/ lemon/- cytryna 

raspberry /razberi/- malina 

strawberry /stroberi/- truskawka 

apricot /ejprikot/- morela 

cherry /czery/- wiśnia 

plum /plam/ -śliwka 

 cranberry /kranberi/- żurawina 

Przychodzi baba do lekarza: 

- Panie doktorze, dzwoni mi 

w uszach! Co mam robić? 

- Przede wszystkim: nie 

otwierać.  

Przychodzi baba do lekarza: 

- Panie doktorze, wszyscy 

mówią, że jestem strasznie 

tępa. 

- Proszę o więcej szczegó-

łów. 

- Znaczy co?!  

Przychodzi baba do lekarza z 

zapalonym papierosem w uchu  

- Co pani jest?  

- Słucham żara  

Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Lekarz przegląda opis choro-

by pacjentki i mówi: 

- Oj, nie podoba mi się pani, 

nie podoba... 

- Pan, panie doktorze, też nie 

należy do najprzystojniej-

szych...  
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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


      Rozpoczęły się już zapisy do Polskiej Szkoły w Craigavon na rok            

szkolny 2012/2013. Serdecznie zapraszamy! 

 

Dokładnie uzupełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie 

internetowej: http://www.polskicraigavon.com/grupa/) można przesłać 

elektronicznie na adres: agnieszka@polskicraigavon.com. 
 

 

30.06.2012 r. od 10.00 do 13.00            

08.09.2012 r. od  10.00 do 15.00          

Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 

Zgłoszenia przyjmowane 

będą w szkole. 

4 Drumellan Court 

Craigavon BT65 5HT 

http://www.polskicraigavon.com/grupa/
mailto:agnieszka@polskicraigavon.com

