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Co warto zwiedzić? Str.  20 

W rubryce co warto zwiedzić polecamy 

miejsca, które naszym zdaniem warto zoba-

czyć. W naszej długiej podróży mającej na 

celu odnalezienie właśnie takich miejsc 

napotykamy również  takie, które naszym 

zdaniem nie są godne polecenia.  Jednym    

z takich miejsc podkreślam naszym zda-

niem jest nowo otwarte muzeum” Tytanic” 

w Belfaście. Dużo rabanu nie wiadomo       

o co. Po wyjściu z muzeum zapytałam zwie-

dzających jak jednym słowem określiliby 

przeżycia związane z pobytem. Przeważało 

jedno określenie: „disappointed ” - zawie-

dziony. Rozmawiałam także z członkiem 

obsługi. Zapytałam dlaczego nie widziałam 

sławnych schodów z Tytanica, czyżbym 

przeoczyła? No niestety nie przeoczyłam. 

Okazało się, że schody  jak i kilka innych 

znaczących ekspozycji udostępnione są tyl-

ko na specjalne okazje jak np.: wesela. Przy 

czym jak podkreślił pracownik muzeum - 

telewizja BBC pokazywała wszystko zachę-

cając do zwiedzenia co było „bad marketing 

” czyli złym posunięciem marketingowym. 

Czasami, ale bardzo rzadko jest to udostęp-

niane dla zwiedzających - do chwili obecnej 

było udostępnione tylko raz.   Jeśli ktoś lubi 

galerie, to tak zdecydowanie jest to miejsce 

dla niego. Pełne ekspozycji zdjęć widocz-

nych w formie fotografii jak i  projekcji 

filmowych. Dużo jest też ekspozycji opiso-

wych, oczywiście  w języku angielskim. Na 

miejscu dostępna jest również sala kinowa, 

gdzie wyświetlany jest film z wraku Tytani-

ca wielokrotnie wyświetlany w polskiej 

telewizji.  Ciekawa jest jedynie ekspozycja 

wycieczki po pokładzie Tytanica w 3D pod 

warunkiem, że nie ma zbyt wielu zwiedza-

jących. Ja opisałabym to jako wejście na 

balkon, gdzie z trzech stron otaczał Cię ru-

chomy obraz pokazujący poszczególne po-

kłady. Niestety  ja nie mogłam w pełni od-

czuć atrakcji tego miejsca z powodu zbyt 

dużej liczby osób będących razem ze mną 

na „balkonie”. Natomiast zdecydowanie 

duże wrażenie robi sama budowla, ale żeby 

ją zobaczyć na szczęście nie trzeba płacić.  

AT 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:mariusz@polskicraigavon.com
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3 września rozpoczyna się kolejny rok szkolny, 2012-2013. Skończą 

się wakacje, dzieci i nauczyciele muszą wrócić do szkół. Ku uciesze 

jednych, a niechęci drugich. Nic się na to nie poradzi, taka kolej rze-

czy. Przy tej okazji chciałabym porównać dwa, a raczej trzy systemy 

oświaty: polski, irlandzki i angielski. Gdyż te dwa ostatnie także różnią 

się od siebie. Wspólnym mianownikiem jest to, że szkoła we wszyst-

kich tych krajach rozpoczyna się we wrześniu. Ale już zupełnie inaczej 

wygląda sprawa przerw i wakacji. W Polsce i Irlandii rok szkolny koń-

czy się ostatniego czerwca, w Anglii dopiero 30 lipca. Uczniowie       

w naszym kraju mają przerwy świąteczne, na Boże Narodzenie i Wiel-

kanoc a także dwa tygodnie tzw. ferii zimowych. Tutaj wygląda to 

podobnie z tym, że w Irlandii ta przerwa zimowa jest bardzo krótka, 

kilkudniowa. Bywają różnice między poszczególnymi szkołami, nie 

wszędzie bowiem jest tak samo. Inaczej mają również studenci uczelni 

wyższych. Oni nie zaczynają roku akademickiego tak jak w Polsce na 

początku października, tylko zazwyczaj w połowie września. Rok 

szkolny na wyspach podzielony jest na trzy semestry: jesienny, wio-

senny i letni. Lekcje zaczynają się od godziny 8.30 lub 9.00 i trwają do 

15.00 lub 15.30. W Polsce uczniowie muszą być już w szkole od go-

dziny 8 rano, lub nawet 7. Tutaj frekwencja jest prawie 100%, w Pol-

sce niestety wygląda to trochę gorzej. Bowiem mimo zaleceń tutej-

szych szkół również, żeby nie posyłać do szkoły dzieci chorych, z tem-

peraturą, często tak niestety bywa.  Dzieci i młodzież w Wielkiej Brytanii      

i Irlandii zobowiązane są do noszenia 

szkolnych mundurków. Każda szkoła ma 

własny uniform i jest on obowiązkowy. 

Osobiście uważam to za doskonałe roz-

wiązanie. W Polsce uczniowie mogą cho-

dzić do szkoły w zwyczajnych ubraniach  

i niestety ostatnimi laty jest to często istna 

rewia mody. Poszkodowane są jednak te 

dzieci, których rodziców nie jest stać na 

najdroższe rzeczy. Tutaj uniknięto tego 

problemu, każdy pod tym względem jest 

równy. Praca na lekcji, w odróżnieniu od 

polskich szkół podstawowych nie podlega 

ocenie. Brak ocen skutkuje zaś brakiem 

końcowego świadectwa. Przekłada się to 

z kolei na fakt, że każdy otrzymuje pro-

mocję do następnej klasy. Uczniowie 

szkół podstawowych otrzymują świadec-

twa opisowe. Już w szkołach typu gimna-

zja występują oceny, ale nie w formie cyfr 

a liter. Od A, czyli tej najlepszej do F, jak 

łatwo zgadnąć najgorszej. Znajoma mi 

uczennica tego typu szkoły powiedziała, 

że nie jest w początkowych klasach wcale 

tak trudno zdobyć literę A. Wpływ na te 

oceny mają wyliczenia procentowe. Na 

koniec roku szkolnego rodzice otrzymują 

list, który zastępuje nasze polskie świa-

dectwo. Widnieją w nim: nazwa przed-

miotu, ocena i komentarz nauczyciela.   

W przypadku gimnazjum jest podobnie 

jak w Polsce jeżeli chodzi o nauczycieli. 

Tutaj każdy nauczyciel uczy innego 

przedmiotu. Chyba, że ma on ukończone 

dwa lub trzy kierunki, może wówczas 

uczyć kilku. W szkole podstawowej jest 

inaczej, gdyż tam od 1 do 7 klasy jeden 

nauczyciel uczy wszystkiego przez cały 

rok. Dla mnie osobiście jest to niepojęte, 

ale niech będzie. Również kwalifikacje 

nauczyciela się różnią.  

Tutaj po ukończeniu odpowiedniej szkoły nauczyciel może uczyć albo w szkole pod-

stawowej, albo w gimnazjum, albo w średniej. W Polsce kończąc uczelnię pedago-

giczną można pracować we wszystkich typach szkół, łącznie ze szkolnictwem wyż-

szym. To co odróżnia nasz system szkolnictwa od tutejszego to funkcja asystenta na-

uczyciela. Osoba taka jest razem w klasie z nauczycielem, pomaga jemu i uczniom. 

Przygotowuje potrzebne materiały, ale również rozwiązuje z uczniami zadania itp. Cie-

kawostką jest fakt, że do pełnienia tej roli nie jest potrzebne wykształcenie pedagogicz-

ne ani żadne inne studia... W Polsce nie ma wprawdzie asystentów, ale aby móc praco-

wać z dziećmi trzeba przez 5 lat uczyć się  metodyki, dydaktyki oraz psychologii roz-

wojowej dziecka. Ale jak widać każdy kraj rządzi się swoimi prawami. Inaczej niż      

w Polsce wyglądają też zebrania z rodzicami. W szkołach podstawowych tutaj są one 

indywidualne. Każdy rodzic otrzymuje odpowiednio wcześniej pisemną informację       

z proponowaną datą i godziną spotkania. Jeżeli mu nie odpowiada termin, może ustalić 

z nauczycielem inny. W szkołach wyższego stopnia zebrania te są już raczej grupowe. 

Również rady pedagogiczne odbiegają od tych polskich. Pamiętam jak w naszym kraju 

musiałam spędzać kilka razy do roku długie godziny na omawianiu spraw związanych 

z uczniami. Tutaj są to krótkie 10-minutowe spotkania, najczęściej w przerwach mię-

dzy zajęciami. Albo najwyżej godzinne. 

Szkoły na Wyspach zapewniają uczniom przybory dydaktyczne, od długopisu po ze-

szyt. Uczniowie nie są zobowiązani do przynoszenia ich z domu.  

Back  to school... 
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Agnieszka Sztajner - Iwińska 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 4 roku życia, a trwa do 16. Inaczej niż     

w Polsce, chociaż od 2 lat dzieci w naszym kraju rozpoczynają naukę nie tak jak 

to było poprzednio od 7 roku życia, tylko już od 6 lat. Uczymy się natomiast obo-

wiązkowo do lat 18-tu. 

Zdecydowanie lepiej niż w Polsce przedstawia się sytuacja związana z płatno-

ściami w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich. Tutaj rodzice nie są 

zobowiązani do płacenia na tzw. komitet rodzicielski, szkoła jest całkowicie bez-

płatna. Gorzej jest już jednak w szkolnictwie wyższym. To niestety nie jest finan-

sowane przez państwo i każdy kto chce studiować musi zapłacić rocznie kilka 

tysięcy funtów. Dlatego tak dużo młodych ludzi podejmuje pracę w weekendy. 

Nie wszystkich rodziców stać bowiem na opłacenie dziecku studiów, zwłaszcza 

jeżeli jest to rodzina wielodzietna.  

Zatem widać różnice na każdym kroku, ale warto wspomnieć, że polskie dzieci   

z reguły dobrze aklimatyzują się w tutejszych szkołach. Poziom nauczania różni 

się na pewno, ale niezaprzeczalnym faktem jest to, że jaki by on nie był to dzieci 

i młodzież mogą uczyć się języka angielskiego u samego „ źródła” i to trzeba 

wykorzystać jak najlepiej.  

 

Nawet maluchy w wieku 2 czy 3 lat mogą być sfrustrowane lub zasmucone 

nie mogąc zrozumieć co jest mówione w ich obecności. Pamiętam, jak 

opiekując się 3-letnią dziewczynką, rozmawiałam z przyjaciółką z Afryki, 

nagle dziecko zaczęło rzucać przedmiotami na podłogę – nie było to nor-

malne zachowanie dla tej dziewczynki ale frustracja spowodowana niero-

zumieniem języka. Często polskie dzieci zaczynające przedszkole lub szko-

łę, czują się osamotnione i przeżywają wiele ciężkich chwil. 
 

Co możemy zrobić, by złagodzić te trudności? 
Jedną z odpowiedzi jest dołączenie do Parent and Toddler Group (czasem możemy się spotkać        

z innymi nazwami takimi, jak Mother and Toddler Group, Carer and Toddler Group, etc.). Bez 

względu na to jak nazwa brzmi są to grupy dla osób (mam, babć, tat, dziadków, opiekunek) z dzieć-

mi, które jeszcze nie chodzą do szkoły. 

 

Pomóż swojemu maluchowi – dołącz do Toddler Group! 

Na etapie, gdy dziecko dopiero zaczyna mówić w języku 

ojczystym bez obaw poznaje drugi język i kontakt z ró-

wieśnikami przebiega bez żadnych barier. Przebywając 

na grupie pod okiem rodzica, dziecko bawi i uczy się w 

sposób komfortowy. 

Będąc na jednej z takich grup podziwiałam, jak dwie 

półtoraroczne dziewczynki bawiły się razem, naśladując 

swoje ruchy i podając sobie różne przedmioty – nie prze-

szkadzało im to zupełnie, że ich rodzice pochodzili         

z innych krajów. Zdziwienie moje, co do dziewczynek 

‘dogadywania’, było jeszcze większe, gdy dowiedziałam 

się, że było to ich pierwsze spotkanie.  Nie wszystkie 

znajomości przebiegają tak spokojnie, i choć czasem 

może dojść do przepychanek, płaczu i wyrywania zaba-

wek – to wciąż warto zapoznać nasze dziecko z rówie-

śnikami! 

Jak wyglądają Parent and Toddler grupy? 
To zależy od grupy, ale w większości przypadków malu-

chy są pod stałym nadzorem swojego rodzica lub opieku-

na, który ma ‘na oku’ swoje dziecko. Często na takich 

grupach dziecko uczy się nowych słów i piosenek, jest 

dużo zabawy i zabawek oraz przeważnie możemy się 

posilić ‘małym co nie co’. 

 

Parent and Toddler grupa to doskonała okazja, by wy-

rwać się z domu i spotkać innych rodziców.  

Gdzie można znaleźć grupę? 
Wiele grup organizowanych jest przez lokalne kościoły, 

Oranę,  

Sure Start lub inne organizację działające na rzecz lokalnej społeczności. Nale-

ży porozglądać się na ulicach, czy nie ma porozwieszanych ogłoszeń (często 

takie ogłoszenia znajdziemy w sklepach, na budynkach, bramach, płotach). 

Internet to kolejne źródło informacji. Warto także popytać się znajomych. 

Toddler grupy przeważnie są bardzo kameralne i prowadzone 'na luzie', przyj-

ście na jedno, czy kilka spotkań nie zobowiązuje nas do niczego. Zawsze moż-

na spróbować i jeśli będzie nam i naszemu dziecku się podobać to możemy 

wrócić a jeśli nie poszukać innej grupy. 

 Znam takie osoby, które uwielbiały chodzić na Toddler grupy   i chodziły każ-

dego tygodnia na 4 różne grupy. Jedna polska mama wyznała: „wiedziałam      

o Toddler grupie już w zeszłym roku ale dopiero w tym roku się zdecydowałam 

dołączyć, nie mogę się sobie nadziwić, że podjęłam tę decyzję tak późno, moje 

dziewczynki uwielbiają bawić się nowymi zabawkami, a dla mnie to chwila 

wytchnienia.” 

Zajęcia przeważnie odbywają 

się rano, raz w tygodniu i są 

nieodpłatne lub płatne symbo-

licznie (np. 1 funta na kawę     

i tosta). 

We wrześniu większość Todd-

ler grup na nowo rozpocznie 

swoją działalność – zatem 

teraz jest najlepszy czas, by 

dołączyć do jednej z nich! 

 
Prepared by Embrace NI 

(www.embraceni.org). 

Aneta Dąbek 
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Witamy po wakacyjnej przerwie w rubryce porad prawnych. Dzisiaj Oisin Toner odpowie na pytanie: 

Co zrobić, jeśli brałeś udział w wypadku drogowym ? 

Co  należy zrobić natychmiast po wypad-

ku: 

Przede wszystkim zachować spokój i pozo-

stać na miejscu. Nie ruszaj auta, chyba że 

jest zagrożeniem dla innych pojazdów lub 

pieszych. Po drugie, należy zadzwonić  na 

policję zgłosić wypadek i poprosić o po-

moc w razie potrzeby. Zadzwoń także  pod 

numer 999 po karetkę, jeśli ktoś jest kontu-

zjowany i wymaga natychmiastowego le-

czenia. Po trzecie, wymień szcze-

góły z innym kierowcą - uczestni-

kiem wypadku . Jesteś zobowiąza-

ny prawem do udzielania wszel-

kich  informacji, a drugi kierowca 

musi również podać Ci swoje da-

ne: nazwisko, adres, dane pojaz-

du, dane ubezpieczyciela itp. Jeśli 

ktoś był świadkiem wypadku, 

również pobierz od niego jego 

dane. Jeśli masz aparat, możesz 

zrobić zdjęcia na miejscu wypad-

ku: położenie pojazdów, miejsce kolizji, 

ślady na  drodze. 

Jak mam żądać wypłaty za szkodę? 
Należy zgłosić wypadek do Twojej firmy 

ubezpieczeniowej  i to jak najszybciej, na-

wet jeśli wypadek nie był z Twojej winy. 

Pamiętaj, że jeśli nie ponosisz całkowitej 

lub częściowej winy za wypadek  to wypła-

ta odszkodowania  nie nastąpi od Twojego 

ubezpieczyciela.  Pamiętaj także, iż masz 

prawo do porady prawnej od prawnika, 

którego sobie sam wybierzesz. Jeśli wypa-

dek nie był z  Twojej winy, to odszkodo-

wanie otrzymasz od ubezpieczalni w której 

ubezpieczona była osoba winna zajścia.    

W takim przypadku Twoja polisa ubezpie-

czeniowa nie zostanie naruszona.   

O jakie odszkodowanie mogę się ubie-

gać? 

Jeśli Ty lub pasażer w samochodzie zostali-

ście  pokrzywdzeni to macie prawo do do-

chodzenia  odszkodowana za poniesione 

obrażenia. Należy  wtedy zgłosić się  do 

lekarza jak najszybciej po wypadku. Jesteś 

także uprawniony do dochodzenia odszko-

dowania  na pokrycie  kosztów leczenia 

medycznego nie objętych ubezpieczeniem  

zdrowotnym NHS, na przykład fizjotera-

pii. Jeśli nie będziesz w stanie pracować 

z powodu odniesionych urazów, masz 

prawo żądać przyznania odszkodowania  

z tytułu utraty zarobków. Masz prawo do 

dochodzenia kosztów naprawy pojazdu, 

lub gdy pojazd  nie jest  do naprawienia 

do otrzymania zwrotu wartości pojazdu , 

powinno to być  oceniane  przez nieza-

leżnego eksperta motoryzacyjnego. Jeżeli  

wartość Twojego samochodu  obniżyła 

się  wskutek uszkodzenia podczas wy-

padku, masz prawo złożyć wniosek         

o  odszkodowanie o obniżenie wartości  

( pod uwagę zostanie wzięty  wiek pojaz-

du , przebieg i powypadkowy  stan au-

ta ). Możesz  także być uprawniony do 

dochodzenia kosztów wynajmu pojazdu 

zastępczego podczas  gdy Twój uszko-

dzony  samochód  jest wyłączony z ruchu 

drogowego lub odszkodowania za to, że 

pozostałeś  bez pojazdu. Masz  prawo 

złożyć wniosek o wypłatę odszkodowa-

nia z powodu odniesionych obrażeń per-

sonalnych w terminie do 3 lat od dnia 

zaistnienia wypadku. W przypadku 

dziecka, jest to termin  3 lat od chwili 

kiedy dziecko ukończy  18 rok życia. 

Więc  jeśli miałeś wypadek i doznałeś  

trwałej szkody lub straty to być  może 

nie jest jeszcze za późno, by wystąpić      

z wnioskiem o odszkodowanie. Należy 

skonsultować się z adwokatem w celu 

uzyskania porady. Najlepiej  

zasięgnąć profesjonalnej 

porady jak najszybciej po 

wypadku, żeby zapewnić 

sobie prawidłową i bez-

zwłoczną pomoc. 

Czy będę musiał zapłacić 

koszta prawne? 

Jeśli wypadek był nie           

z  Twojej winy, wówczas 

firma ubezpieczeniowa oso-

by odpowiedzialnej będzie 

musiała zapłacić odszkodo-

wanie dla Ciebie, razem       

z wszelkimi kosztami praw-

nymi.  

Oznacza to, że będziesz miał prawo za-

chować 100%  przyznanego odszkodowa-

nia. 

Co może dla mnie zrobić adwokat kie-

dy ponoszę winę  za wypadek? 
Jeśli jesteś winy za zaistniały  wypadek,  

a policja  była w to zajście  zaangażowa-

na, masz prawo do porady prawnej          

w odniesieniu do śledztwa ( przesłuchań)  

przeprowadzanego przez policję lub pro-

kuraturę. 

What to do if you have been involved in 

a Road Traffic Accident 

 

What should I do immediately after the 

accident: 

First of all, stay calm and remain at the 

scene. Do not move your vehicle unless it 

is a risk to other vehicles or pedestrians. 

Second, call the PSNI to report the acci-

dent and seek assistance if 

needed. Call 999 for an ambu-

lance if anyone is injured need-

ing immediate medical treat-

ment. 

Third, exchange details with 

other driver(s). You are required 

by law to provide details, and 

the other driver must give you 

their details- name, address, ve-

hicle and insurance details etc. 

If anyone has witnessed the acci-

dent, get their details. If you have a cam-

era, take pictures of the scene of the acci-

dent- the position of vehicles, point of 

collision, skid marks or debris on the 

road. Who can I claim from: 

You should report the accident to your 

own insurance company as soon as possi-

ble, even if the accident was not your 

fault. Remember, if you are not at fault or 

not completely at fault, you do not have to 

claim from your own insurance or use any  

Masz  prawo złożyć wniosek o wypłatę odszko-

dowania z powodu odniesionych obrażeń perso-

nalnych w terminie do 3 lat od dnia zaistnienia 

wypadku.  W przypadku dziecka, jest to termin  

3 lat od chwili kiedy dziecko ukończy  18 rok 

życia. Więc  jeśli miałeś wypadek i doznałeś  

trwałej szkody lub straty to być  może nie jest 

jeszcze za późno, by wystąpić z wnioskiem o od-

szkodowanie.  
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company that your insurance company may send you to. You are 

entitled to seek legal advice from a solicitor that you have cho-

sen. 

If the accident was not your fault, you are entitled to make           

a claim from the party who was to blame, or their insurers. If you 

are successful in your claim, your own insurance policy will not 

be affected. 

What can I claim for: 

If you, or any passenger in your vehicle has been injured you are 

entitled to claim for your injuries. You should seek medical at-

tention as soon as possible after an accident. 

You are also entitled to claim for the costs of any reasonable 

medical treatment not covered by the NHS, for example, physio-

therapy treatment. If you have been unable to work as a result of 

your injuries, you are entitled to make a claim for loss of earn-

ings. 

You are entitled to claim for the cost of repairs to your vehicle, or 

if the vehicle is beyond repair, the value of your vehicle which 

should be assessed by an independent motor assessor. 

If your car has lost value due to accident damage, you are entitled 

to make a claim for the depreciation in value (subject to age, 

mileage and pre-accident condition).  

 

WAKACYJNA PROMOCJA !!! 

Przy zakupie powyżej £10 aż 10 % rabatu. Dodatko-

wo wszystkie artykuły dziecięce w obniżonych atrak-

cyjnych cenach. ZAPRASZAMY 

You may be entitled to claim for the cost of hiring a replace-

ment vehicle while your damaged car is off the road, or com-

pensation for having to do without a vehicle. 

You have up to 3 years from the date of an accident to make     

a claim for personal injury. In the case of a child, 3 years from 

the child’s 18th Birthday. So even if you have had an accident 

and sustained injury or loss and did not claim at the time, it may 

not be too late. You should speak to your solicitor for further 

advice. 

It is always better to seek professional advice as soon as possi-

ble after the accident so that matters can be promptly and prop-

erly investigated. 

Will I have to pay legal costs? 
If the accident was not your fault, then the insurance company 

for the party at fault will have to pay compensation to you, to-

gether with your legal costs. This means that you will be enti-

tled to keep 100% of any compensation awarded to you. 

What can a solicitor do for me if I am at fault for an acci-

dent? 

If you are at fault for an accident and the PSNI have been in-

volved, you are entitled to seek legal advice in respect of any 

police interviews or prosecution that may arise. 



2. U starszej młodzieży bardzo szybkie „dojrzewanie”  ( nawet z elementami 

seksu) 

3. Późne powroty do domu nie wiadomo skąd i od kogo 

4. Nowe zapachy towarzyszące powrotom( alkohol, tytoń, jakieś środki) 

5. Wulgarny i opryskliwy język 

6.Wielka zależność od telefonu komórkowego i komputera, „tajemnicze” tele-

fony i sms-y  

7. Znikające drobne sumy z naszych kieszeni    

i portmonetek 

8. Obniżenie wyników w nauce ( są środowi-

ska rówieśnicze, które nie akceptują 

„maminsynków” i „kujonów”, bo członek ich 

„paczki” zawsze musi mieć problem w szko-

le.) 

Postawa zamknięcia i izolacji.  Ta sytuacja 

opisuje zachowania jakby z drugiego bieguna 

postawy opisanej powyżej. Młody człowiek, 

nie potrafiąc zaadaptować się do nowych wa-

runków, stroni od towarzystwa, woli przeby-

wać w samotności i preferuje spędzanie wol-

nego czasu sam ze sobą. Trudno go wyciągnąć 

z domu i to tak przez kolegów ze szkoły jak      

i samych rodziców. Ciągle przebywa w swoim  

zamkniętym pokoju siedząc przy komputerze 

przez cały dzień. Tam zaczyna tworzyć swój 

wirtualny świat przyjaciół i znajomych.  Stop-

niowo ucieka od realnego świata w swoją wir-

tualną rzeczywistość gier komputerowych, 

Facebooka, Skype’a i internetu. Mimo, że do-

brze się uczy w szkole, jest mało lubiany w 

klasie przez rówieśników, którzy uważają go  

trochę za  dziwaka. Stroni od spotkań szkolnych i wycieczek znajdując  coraz 

to nowe wymówki. Źle wyraża się o kolegach ze szkoły oraz tych  z podwór-

ka, bo są -„głupi, prymitywni, niedojrzali-”, -„mówią  na co dzień w dziwnym 

slangu-‘ którego do końca nie rozumie.  

NASZE DZIECKO NA EMIGRACJI. 
W poprzednim numerze zastanawialiśmy się nad problemami młodszych dzie-

ci, które znalazły się z nami na emigracji. Dziś przyszła kolej na dzieci starsze 

i młodzież. Kocham kwiaty. Mam duży balkon w moim mieszkaniu i postanowi-

łem w tym roku, że będzie zielony, pełen kwitnących polskich malw i pnących 

się po betonowej ścianie pięknych nasturcji. Jestem dumny, bo taki jest jaki 

sobie wymarzyłem.  Przyjaciele podziwiają, zazdroszczą i nie dowierzają, że 

mi się chciało, ale tylko ja wiem, ile to wymagało wysiłku, trudu, mozołu i eks-

perymentów. Musiałem siać, przesadzać, pielęgnować, zmieniać ziemię, nawo-

zić  i  przycinać. 

Przełomowym momentem było przesadzenie do 

donic i skrzynek sadzonek, które w domu wyrosły 

z polskich nasion. Nie miałem pewności czy się 

przyjmą na balkonie, w innej ziemi, nie miałem 

pewności  jak zareagują na tutejsze deszcze i  wia-

try. Codziennie podglądałem sadzonki zastanawia-

jąc się czy się przyjmą, jak zareagują. Udało się. 

Młody, dorastający człowiek- nasza 

nastoletnia córka, czy dorastający 

syn, to właśnie taka sadzonka, która  

gdzieś wykiełkowała, nierzadko       

w cieplarnianych warunkach ( była 

szczęśliwa rodzina, babcie, kuzyni, 

przyjaciele ) i nagle ktoś brutalnie 

przesadził ją do zupełnie innej ziemi, 

w zupełnie obcy klimat. 

Trudności wychowawcze wieku mło-

dzieńczego występują w każdej kultu-

rze i są do siebie bardzo podobne. 

Natomiast sytuacja emigracji dodaje 

im pewnej specyfiki i na tym  proble-

mie chciałbym się skoncentrować. 

Wszystkie te trudności można umie-

ścić w pewnym przedziale na którego 

krańcach są dwie, zupełnie odmienne 

sytuacje-postawy. 

Postawa integracji na siłę.  Nasze 

dziecko za wszelką cenę chce się zin-

tegrować z miejscowymi rówieśnika-

mi, nie chce się wyróżniać od kole-

gów i koleżanek z klasy. Bezkrytycz-

nie przyjmuje wszystkie wzory, „małpuje” język, 

„kalkuje” dziwne formy zachowania, stroju i ubio-

ru. Próbuje wszelkich sposobów, aby zostać zaak-

ceptowany przez grupę i czasami musi za to zapła-

cić wysoką cenę, bo trzeba zacząć palić jak oni 

(one), pojawia się alkohol a nawet środki odurzają-

ce - „zobaczcie, jestem taki sam jak wy a nawet 

lepszy! – przyjmiecie mnie teraz  do swojej pacz-

ki?”-, -„co mam jeszcze zrobić aby być jednym       

z was?-”. Pojawia się wulgarny język, aspołeczne 

formy zachowania nawet konflikty z prawem. Nie-

którzy rodzice, nieświadomi zagrożeń, jakie niesie 

ze sobą taka postawa, nawet cieszą się, że ich lato-

rośl weszła w  miejscowe towarzystwo, ma przyja-

ciół i nowych znajomych. Paradoksalnie otrzymują 

w zamian zakaz pojawiania się w szkole, odzywa-

nia się, gdy są na zakupach czy na ulicy – „ bo 

zaraz przecież będą wszyscy wiedzieć, że my nie 

jesteśmy miejscowi!” 

Sygnałem ostrzegawczym dla rodziców powinno 

być: 

1. Nagłe zerwanie kontaktu emocjonalnego z ro-

dzicami, unikanie odpowiedzi na ważne pytania : 

„gdzie byłeś?”, „o której wrócisz?”,” z kim się 

spotykasz?” 

Codziennie podglądałem sadzonki 

zastanawiając się czy się przyjmą, 

jak zareagują. Udało się. 

Młody, dorastający człowiek- na-

sza nastoletnia córka, czy dorasta-

jący syn, to właśnie taka sadzonka, 

która  gdzieś wykiełkowała, nie-

rzadko w cieplarnianych warun-

kach ( była szczęśliwa rodzina, 

babcie, kuzyni, przyjaciele ) i na-

gle ktoś brutalnie przesadził ją do 

zupełnie innej ziemi, w zupełnie 

obcy klimat. 
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Ma  co prawda kilku przyjaciół, którzy albo mieszkają dale-

ko nierzadko w Polsce) albo kontakt  zamyka się w spotka-

niach w sieci. Staje się mało aktywny fizycznie, spędzając 

większość czasu w domu. Rodzice powinni zwrócić uwagę 

na takie symptomy: 

1. Zamykanie się w swoim pokoju i ciągłe przebywanie przy 

komputerze 

2. „ucieczka w sen” – nadmiernie długie spanie w wolne dni 

3. Unikanie kontaktu z obcymi, gośćmi, kolegami ze szkoły  

i podwórka 

4. Krytykowanie i narzekanie na rówieśników, miejsce za-

mieszkania, pogodę, kolegów 

5. Małą aktywność fizyczną, sportową, ruchową 

6. Często pojawiający się obniżony nastrój, elementy załamania a 

nawet depresji. 

6. Brak planów na przyszłość i poczucie bezsensu 

Na koniec chcę 

powrócić do mo-

ich kwiatów na 

balkonie. Niektó-

re nie przyjęły się 

i nie wszystkie 

rosną jednakowo 

silnie. Wiem jed-

nak, że zrobiłem 

wszystko co było 

potrzebne, bo są 

dla mnie ważne. Zróbcie i Wy wszystko dla swoich 

delikatnych roślinek, bo jestem przekonany, że 

bardzo kochacie swoje KWIATY. 
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Polish Football Challenge:  

BELFAST - DUBLIN 
Pod auspicjami  Polskiego Stowarzyszenia Sportowego PO-

LONIA N.I ( SAPNI ), został zorganizowany dwumecz piłki 

nożnej polskich reprezentacji  piłkarskich miast : Belfastu      

i Dublina. Pierwszy mecz odbył  sie 29 lipca  w Dublinie, 

gdzie nasi piłkarze, przegrali bardzo wysoko, aż  1:9. Mecz 

rewanżowy odbył sie 12 sierpnia  w Belfaście w Ormoue Par-

ku. Tam niestety po raz drugi, nasza reprezentacja przegrywa, 

lecz tym razem po zaciętej walce  8:10. Piłkarze obu miast 

walczyli o prestiżowy puchar PFC , ufundowany przez  SAP-

NI, który tym razem pojechał do Dublina. Poza  tym obie 

drużyny otrzymały  pamiątkowe medale oraz  dyplomy. Było 

to pierwsze historyczne spotkanie reprezentacji obu miast, 

które jak zapewniał prezes SAPNI, będzie kontynuowane     

w następnym roku.  

 
Londyn 2012 - podsumowanie. 
We wtorek 14 sierpnia odbyła się konferencja pra-

sowa minister sportu i rekreacji. Joanna Mucha 

podsumowała Igrzyska Olimpijskie w Londynie,    

a także przedstawiła zarys planu naprawczego dla 

polskiego sportu. - Nie będzie sportu wyczynowe-

go, medalistów, naszej chluby, jeśli nie postawimy 

na sport powszechny - oświadczyła szefowa resor-

tu.  
- Podsumowanie nie wypada nadzwyczaj pozytywnie, co prawda 

zdobyliśmy 10 medali, tyle ile podczas poprzednich igrzysk, ale 

kolory już nie są zadowalające. Spadek w klasyfikacji medalowej 

pokazuje, że potencjał polskiego sportu wyraźne spada i jeśli dzi-

siaj nie zaproponujemy zmian na przyszłość, to ta tendencja będzie 

trwała - powiedziała minister Mucha. 

Program zmian zaplanowany na 8 lat, jeśli będzie on realizowany 

w "super sprinterskim" tempie, jak określiła to szefowa resortu, da 

rezultaty na igrzyskach w 2020 roku. 

 

- W moim przekonaniu w niewielkim stopniu możemy wpłynąć na wyniki   

w Rio. Zawodnicy, którzy się tam zaprezentują, mają już za sobą starty ju-

niorskie - stwierdziła Joanna Mucha. - My możemy im tylko pomóc - dodała, 

mówiąc o polskich olimpijczykach, którzy wystartują za 4 lata. 

W celu naprawy polskiego sportu pani minister powołała specjalny zespół,    

w którego skład weszli: dwaj wiceministrowie resortu: Jerzy Eliasz i Woj-

ciech Kudlik, Paweł Słomiński, a także byli sportowcy: Paweł Januszewski, 

Kajetan Broniewski, Witold Roman, Grzegorz Kotowicz, Sebastian Chmara          

i Artur Partyka. - Chciałabym zaprosić do współpracy, wszystkich, którzy 

chcieliby uczestniczyć w tym programie zmian - dodała minister. - Te zmia-

ny muszą być potraktowane systemowo. Polskiego sportu nie naprawimy, 

jeśli nie zaczniemy go traktować jako systemu naczyń połączonych. Chciała-

bym zaproponować takie zmiany, które układają się jak puzzle i wyjęcie 

każdego z nich sprawi, że obrazek stanie się nieczytelny - powiedziała Joan-

na Mucha. Pani minister chce postawić większy nacisk na sport powszechny. 

- Jest on najważniejszy, jest bazą - stwierdziła. W tym celu w najbliższym 

czasie członkini rządu zamierza odbyć 16 spotkań, po jednym z każdym        

z województw, na które zaprosi przedstawicieli samorządów, trenerów, na-

uczycieli wf-u, władze szkół i uniwersytetów, a także przedstawicieli lokal-

nych klubów sportowych.  

Źródło: sport.pl 

http://www.sport.pl/sport/0,0.html
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          Co nowego w Uk? 

Polski  skrót ...   

myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń            

w Polsce według portalu Polityka.pl  

16.07.2012  "Taśmy PSL" ujawnione. Dziennik "Puls Biznesu" 

ujawnił treść zarejestrowanej ukrytą kamerą rozmowy ze 

stycznia 2012 r. (o sprawi napisała też "Gazeta Wyborcza") Wła-

dysława Łukasika, świeżo odwołanego z funkcji prezesa Agencji 
Rynku Rolnego z Władysławem Serafinem, byłym szefem kółek 

rolniczych. W tej rozmowie Łukasik mówił m.in. o licznych niepra-

widłowościach, jakich miały się dopuścić osoby związane z mini-
strem rolnictwa Markiem Sawickim. Po ujawnieniu tej informacji 

ministerstwo rolnictwa zarządziło kontrolę spółek podległych ARR. 

Media podają, że nad ministrem rolnictwa zbierają się czarne 
chmury - Sawicki został odwołany z urlopu, a sprawę prześwietla 

CBA i prokuratura.  

18.07.2012 Minister rolnictwa Marek Sawicki podał się do dy-

misji.Premier Donald Tusk przyjął tę rezygnację. Decyzja ta ma 

związek z ujawnioną kilka dni wcześniej rozmową między byłym 

szefem Agencji Rynku Rolnego i szefem kółek rolniczych, w której 
mowa m. in. o nieprawidłowościach w podległych ministerstwu 

rolnictwa spółkach.  

19.07.2012 Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyj-

nego wkroczyli do siedziby spółki zbożowej Elewarr. CBA kon-

troluje sposób zarządzania majątkiem i koszty związane z kierowa-

niem firmą. Nazwa firmy padła w rozmowie Władysława Łukasika 
i Władysława Serafina, ujawnionej kilka dni wcześniej w "Pulsie 

Biznesu". W ujawnionej rozmowie były szef ARR mówi m.in., że 

Andrzej Śmietanko miał ustąpić z funkcji prezesa firmy Elewarr, by 
otrzymywać wyższą pensję na niższym stanowisku – dyrektora 

generalnego, by jego zarobków nie ograniczała już ustawa komino-
wa. Według Łukasika szef Elewarru to "słup": "To co Andrzejek 

[Śmietanko] lubi, za nic on sam nie odpowiada. On wnioskował o 

wynagrodzenie 50 tysięcy złotych miesięcznie. Ja mu tego nie 
mogłem podpisać, ale ten słup mu podpisał” - mówił Łukasik.  

20.07.2012 Andrzej Śmietanko został odwołany z funkcji dyrek-

tora generalnego Elewarru. 

20.07.2012 Premier przyjął rezygnację Jana Burego ze stanowi-

ska wiceministra skarbu. Jan Bury, przewodniczący klubu parla-

mentarnego PSL złożył dymisję 12 lipca.  

20.07.2012 Bulwersujące zachowanie rodziców na lotnisku w Pyrzowicach: tuż przed odlo-

tem na wakacje do Grecji zorientowali się, że paszport ich dwuletniej córki jest nieważny, 

postanowili więc zostawić dziecko pod opieką personelu lotniska, a sami odlecieli. Po dziecko 

miała zgłosić się opiekunka (i rzeczywiście tak się stało). Prokuratura w Tarnowskich Górach 
bada, czy dziecko zostało narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia).  

23.07.2012 Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie) nie wystąpi na rozpoczynających się 

za kilka dni igrzyskach w Londynie. Kilka dni wcześniej kolarka nabawiła się groźnej kontu-
zji na treningu we włoskim Livigno.  

24.07.2012 Posłowie zdjęli z porządku obrad sejmowych projekty ustaw o związkach 

partnerskich przygotowane przez kluby Ruchu Palikota i SLD. 

25.07.2012 Tanie linie OLT Express poinformowały, że od 11 sierpnia likwidują część 

połączeń krajowych. 

27.07.2012 Linie OLT Express zawiesiły wszystkie rejsy regularne, wstrzymały też sprze-

daż biletów. 

27.07.2012 Biuro podróży Atena z Oświęcimia ogłosiło upadłość. Tego lata upadły też inne 

biura: Alba Tour, Sky Club, Africano Travel i Blue Rays.  

27.07.2012 Ze względu na pogarszającą się sytuację w Syrii polska ambasada w Damasz-

ku została zamknięta do odwołania, a dyplomaci ewakuowani. 

28.07.2012 Sylwia Bogacka zdobyła srebrny medal w strzelaniu z karabinu pneumatycz-

nego na dystansie 10 metrów podczas letnich igrzysk olimpijskich w Londynie. 

29.07.2012 Wielka porażka Agnieszki Radwańskiej na igrzyskach w Londynie: w grze 

pojedynczej przegrała z Niemką Julią Goerges i odpadła z dalszych rozgrywek. 

30.07.2012 do 31.07.2012 Wizyta kandydata republikanów na prezydenta Mitta Romneya 

w Polsce. 

30.07.2012 OLT Express Poland zawiesił zagraniczne połączenia czarterowe, a dzień 

później firma złożyła wniosek o upadłość. 

31.07.2012 Polscy biegli i eksperci rozpoczęli prace przy wraku TU-154M, który rozbił się 
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. Prokuratorzy chcą sprowadzić wrak do Polski, ale na 

razie nie podjęto decyzji w jaki sposób miałoby się to odbyć.  

31.07.2012 POLITYKA.PL: PSL chce zakazać mediom publikacji sondaży wyborczych 

na dwa tygodnie przed wszystkimi wyborami. 

01.08.2012 Na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpiła Madonna. Koncert poprze-

dziły kontrowersje i protesty m. in. ze środowisk kościelnych, którym nie podobało się, że 
termin występu zbiega się z kolejną rocznicą wybuchu powstania warszawskiego.  

01.08.2012  Uroczystości upamiętnienia 68. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 

zakłócone przez incydenty wywołane przez część zgromadzonych osób. 

02.08.2012 Ciąg dalszy serii upadku biur podróży: działalność zawiesiło biuro Aquamaris 

z Bielska-Białej. 

03.08.2012 Polscy sportowcy zdobywają medale na igrzyskach w Londynie. Złote medale 
zdobyli: Tomasz Majewski w pchnięciu kulą i Adrian Zieliński w podnoszeniu ciężarów. Julia 

Michalska z Magdaleną Fularczyk wywalczyły brązowy medal w wioślarskiej dwójce podwój-

nej.  

06.08.2012 Brązowe medale na igrzyskach wywalczyli: sztangista Bartłomiej Bonk i zapa-

śnik Damian Janikowski. 

07.08.2012 Windsurferzy Zofia Klepacka i Przemysław Miarczyński zdobyli brąz na 

igrzyskach w Londynie. 

Uwaga na fałszywych policjantów!  

Policja ostrzega przed oszustami podającymi 

się za... policjantów. Fałszywi funkcjonariu-

sze wymuszają od poszkodowanych pienią-

dze, karty kredytowe bądź kody dostępów do 

nich. W trakcie Igrzysk Olimpijskich funk-

cjonariuszy policji jest tyle, że trudno spraw-

dzać każdemu legitymację. Nie traćmy jed-

nak czujności, gdyż sytuację tę wykorzystują 

złodzieje! Prawdziwi policjanci aresztowali 

już wielu oszustów podających się za nich 

samych, którzy okradali nieświadomych tury-

stów. Nadinspektor w wydziału dochodzenio-

wo-śledczego Steve Osborn przypomina: - 

Nie ma takich sytuacji, w których  policjant 

mógłby domagać się pieniędzy. Bardzo mało 

prawdopodobne jest też, że zapyta o kartę 

kredytową, a w ogóle niezgodne z przepisami 

jest pytanie o kod dostępu do niej. Także w 

czasie "urwania głowy" w związku z olimpia-

dą, postarajmy się jej jednak nie stracić.  

Źródło: Polish Expres 

 

Wprowadzą papierosy bez logo i nazwy? 

W Wielkiej Brytanii kończy się czteromiesięczny okres konsultacji społecznych    

w sprawie wprowadzenia ewentualnego zakazu wszelkiego brandingu na paczkach 

papierosów. Rząd rozpatrzy wszystkie zgłoszone uwagi. Kiedy w kwietniu zapo-

wiedziano plan wprowadzenia opakowań bez logo i nazwy papierosów, brytyjski 

minister zdrowia Andrew Lansley powiedział, że rząd nie zamierza współpracować 

w tej sprawie z przemysłem tytoniowym. Jak oświadczył, chce aby firmy tytoniowe 

straciły rynek brytyjski. W tym roku w supermarketach wprowadzono już zakaz 

wystawiania papierosów na półkach. Gabloty są obecnie zamknięte solidnymi 

drzwiczkami, albo żaluzją. Do 2015 roku ten system obejmie wszystkie punkty 

sprzedaży. Papierosy są też w Wielkiej Brytanii obłożone zakazem publicznej re-

klamy, sprzedaży w pobliżu szkół i najwyższą akcyzą w Europie. Lobby antyniko-

tynowe uważa to ostatnie za politykę dwuznaczną, bo wpływy z akcyzy to ponad    

1 procent PKB. Ale opakowania bez bran-

dingu rzeczywiście mocno uderzyłyby w 

firmy tytoniowe. Badania wskazują, że wo-

bec zakazu reklamy, producenci zaczęli 

bardziej polegać na sile przyciągania opako-

wań. Dotychczas tylko Australia wprowa-

dziła paczki bez nazwy, a za to z wielkimi 

ostrzeżeniami i graficznymi ilustracjami 

schorzeń. 

(NZ) 
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W poprzednim numerze pisali-

śmy jak łatwo urozmaicić wnę-

trze pokoju tapetą. Dzisiaj mamy 

kolejną propozycję. Jednolite 

ściany możemy ozdobić rozma-

itymi wzorami w formie naklejek. 

W atrakcyjnych cenach dostępne 

są różne motywy począwszy od 

kwiatowego poprzez motylki, 

drzewa genealogiczne, śmieszne 

napisy a skończywszy na różnych 

kompozycjach widokowych. 

Oczywiście kompozycje widoko-

we dostępne jako tapeta samoprzylepna to już nieco 

większy wydatek sięgający od £40 wzwyż. 

Proste motywy dostępne są już     

w cenie od £5. Gdzie szukać takich 

nalepek? Można je znaleźć w skle-

pach typu B&Q, ale najprościej      

i najtaniej będzie zapewne na 

eBay.  Podobne rozwiązanie można 

zastosować w pokojach dziecię-

cych. Dostępne są rozmaite moty-

wy bajkowe, piraci będą się świet-

nie prezentować na ścianach poko-

ju chłopięcego a księżniczki zado-

wolą nawet najbardziej wybredną 

dziewczynkę, a przede wszystkim 

nadadzą wnętrzu ciepła i uroku. W atrakcyjnych ce-

nach można także kupić rozmaite bordery samoprzy-

lepne. 

Motywy warto dopasować  do 

swoich osobistych upodobań tak byśmy 

nie czuli się osaczeni spoglądającymi 

na nas ze ścian obrazkami a wręcz 

przeciwnie, dawały nam poczucie przy-

tulności.  Powinniśmy jednak pamiętać, 

by nie były one wyrwane z kontekstu 

tylko komponowały się z kolorystykom 

i wyposażeniem wnętrza.  

Takie nalepki mają jesz-

cze jedną dużą zaletę. 

Kiedy nam się znudzą możemy po 

prostu je odkleić  nie obawiając się     

o kondycję ściany.     AT 

     Masz ciekawe wnętrze warte obejrzenia ?  

Napisz do nas:  redakcja@polskicraigavon.com 



Drodzy Rodzice, 
Wasze dziecko właśnie rozpoczęło naukę w szkole, a wy nie jesteście w stanie mu pomóc w od-

rabianiu zadań domowych ? 

Nie możecie uczęszczać na lekcje angielskiego wieczorem, ponieważ jesteście zajęci? 

A może nie macie z kim zostawić waszego dziecka na czas trwania zajęć? 

 

DARMOWE LEKCJE JĘZYKA  ANGIELSKIE-

GO DLA RODZICÓW, Z ŻŁOBKIEM DLA 

MALUCHÓW 

Poziom dla początkujących oraz średnio-

zaawansowanych 

prowadzone przez doświadczonego lektora  

Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 2 do 

4 lat na czas trwania lekcji.  

ZAJĘCIA I ŻŁOBEK DLA DZIECI SĄ 

CAŁKOWICIE BEZPŁATNE! 

Pierwsze spotkanie: 

1 Październik  2012 o godz. 10.30 –12.00 

w Ballybot House 
/obok ronda na rynku, 28 Cornmarket w Newry, na 
przeciwko wejścia z Health Village a T.K.Maxx/ 

 

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1.30 

godziny lekcyjnej przez 10 tygodni 

Serdecznie zapraszamy ! 

Helena Daly     Artur Kmiecik 

Home Avenue                                      Newry Town Hall 

 Newry               Bank Parade   

BT34 2DL     Newry  

Tel. 07711786066   BT35 6HR 

E-mail : h.daly@btinternet.com           Tel. 028 3025 2544 

    



 

 

 

Czwarte zakończenie roku  szkolnego w PSU Newry. 

W sobotę 23 czerwca już po raz czwarty obchodziliśmy zakończenie roku szkolnego w Polskiej Szkole Uzupeł-

niającej im. Mikołaja Kopernika w Newry. Uroczystość była od początku do końca wypełniona atrakcjami. 

Zakończenie roku przypadło w Dzień Ojca, więc nasi uczniowie przygotowali występy specjalnie na tę okazję. 

Nie obyło się też bez wakacyjnych piosenek i letnich klimatów. Niespodzianką dla dzieci było przedstawienie 

przygotowane przez rodziców i nauczycieli, którzy wcielili się w rolę bohaterów bajek. W części oficjalnej wy-

chowawcy klas wręczyli swoim uczniom dyplomy, świadectwa oraz nagrody, a przemówienie wygłosił bur-

mistrz Newry John McArdle. Na zakończenie  zaśpiewała Kasia Cendrowska, utalentowana wokalnie mama 

naszej uczennicy, po niej na saksofonie zagrał gość specjalny - pan Piotr Muławski. 

Zakończenie roku szkolnego było jedną z wielu zorganizowanych w PSU 

uroczystości. W listopadzie świętowaliśmy trzecie urodziny naszej szkoły 

połączone z obchodami Dnia Niepodległości, potem odwiedził naszych 

uczniów święty Mikołaj. Tuż przed świętami Bożego Narodzenie były 

Jasełka, a nowy rok kalendarzowy rozpoczęliśmy pierwszą w naszej 

szkole zbiórką pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy. W lutym nasi uczniowie bawili się na corocznej zabawie karnawało-

wej zorganizowanej w Newry Parish Centre.  W kwietniu nasza szkoła 

uczestniczył w II Międzyszkolnych Igrzyskach Olimpijskich Szkół Polo-

nijnych w Dublinie, gdzie zdobyliśmy II miejsce na 12 startujących szkół. 

To nasz wielki sukces i powód to dumy. Natomiast w maju w PSU odbyła 

się wystawa fotografii naszych uczniów wykonanych podczas warsztatów 

fotograficznych, prowadzonych przez Community Art Partnership z Bela-

stu. Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy coroczny piknik integracyj-

ny w parku w Rostrevor, były kiełbaski, muzyka, zabawy i słońce.   

Do szkoły w ubiegłym roku zapisano ponad 100 uczniów, w ośmiu 

grupach opiekowało się nimi dziewięciu wykwalifikowanych i do-

świadczonych nauczycieli oraz przeszkoleni wolontariusze. Dzieci 

uczył się miedzy innymi języka polskiego, historii, elementów geo-

grafii, matematyki oraz uczęszczały na zajęcia sportowe, wokalne, 

pisarskie, plastyczne, taneczne  oraz na religię.  

Nad organizacją zajęć w szkole, przygotowaniem imprez i sprawa-

mi finansowymi czuwało dziewięciu bardzo zaangażowanych       

w działalność na rzecz szkoły członków Zarządu oraz Rada Rodzi-

ców.   

Szkoła nie mogłaby funkcjonować gdyby nie praca wielu osób oraz 

pomoc z zewnątrz. Dziękujemy bardzo wszystkim. Szczególne 

podziękowania kierujemy w stronę personelu polskiego sklepu 

„Karolina”.  
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Następny już piąty rok szkolny w PSU Newry planujemy rozpocząć 8 września 2012 roku o godz. 10.00 jak zwykle w St. Colman’s 

Abbey Primary School. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców wraz ze swymi pociechami. Naprawdę warto 

dać im szansę głębszego poznania swego ojczystego języka i kultury. Na bazie kilkuletniego już doświadczenia nasza szkoła staje 

się coraz bardziej profesjonalna i rozwija się bardzo szybko, dlatego też możemy zapewnić, że następny rok naszej działalności bę-

dzie jeszcze lepszy i jeszcze bardziej interesujący dla naszych młodych odbiorców. Zamierzamy też sprostać oczekiwaniom rodzi-

ców w związku z transportem uczniów z odległych miejscowości. 

Więcej informacji o szkole oraz podania na rok 2012/13 dostępne na stronie internetowej: szkola.newry.pl   

Tekst: Magdalena Górna 

  
EURO LINGO 

SZKOŁA  

JĘZKÓW OBCYCH 
NAUKA ANGIELSKIEGO 
1 NA 1 LUB W MAŁYCH GRUPACH, 

WSZYSTKIE POZIOMY, WYKWALIFI-

KOWANY NAUCZYCIEL, NEWRY CITY 

CENTRE, 075-1711-4637 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 arranges information sessions and regular ad-

vice clinics in partnership with Citizens Advice Bureau and 

Northern Ireland Housing Executive. 

Contact: Artur Kmiecik:   

ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, tel. 028 30252544 

Centrum Pomocy Mniejszościom Narodowym znajduje się          

w budynku Urzędu Miasta  Newry pod adresem Bank Parade , 

Newry, BT35 6HR  

Centrum oferuje : 

- kompleksowe doradztwo i wsparcie dla mniejszości etnicznych  

 - pomoc w wypełnianiu formularzy 

 - udziela informacji na temat prawa pracy, dostępnych rodzajów 

zasiłków, szkolnictwa, opieki zdrowotnej, spraw mieszkaniowych  

i  innych 

 - kieruje do odpowiednich instytucji  

 - kontaktuje z prawnikami 

 - organizuje spotkania informacyjne 

Wsparcie można także uzyskać w Centrum Seashell, Newcastle 

Street, Kilkeel 

w pierwszy  piątek każdego miesiąca od 10.00 do 13.00 

oraz w Lir Dom, Dungormley Estate, Newtownhamilton w trzeci 

piątek każdego miesiąca 

od 10.00-13.00 

Kontakt: Artur Kmiecik: ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, 

tel. 028 30252544 

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. 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek, środa: 

09:00 - 17:00  

Wtorek:  

14:00 - 17:00  

Czwartek: 14:00 - 

22:00 (po uzgodnie-

niu terminu) 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  
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Zofia Żurakowska 

PÓJDZIEMY W ŚWIAT 

(fragmenty, Pójdziemy w świat i inne opowiadania) 
 

 

I 
- Henryśka, pójdziemy w świat? -  powiedział ojciec do swojej 

czarnowłosej córki. 

Zgodziła się od razu. 

- Kiedy? - zapytała. 

- Może dziś. Tak, tak myślę sobie, że właśnie dzisiaj. 

Nawet przez głowę jej nie przeszło, że ojciec mógłby żartować. 

- Nie zawsze będziemy iść piechotą. Czasem pojedziemy sobie, to 

wozem, to łódką, a nawet może pociągiem. Siedzieć przez sześć 

tygodni w mieście w środku lata sensu nie ma. 

Henrysia wzięła do plecaków tylko najkonieczniejsze rzeczy – po 

jednej zmianie bielizny i ubrania, kostium kąpielowy, mydło, gąb-

kę, szczotki i swego ulubionego niedźwiadka. Ojciec włożył ubra-

nie sportowe, najpiękniejszą koszulę w paski, najgustowniejszy 

krawat, kapelusz i na dokończenie ekwipunku wsunął do swego 

plecaka tomik poezji Słowackiego.  

Ojciec i Henrysia zawsze jednakowo zapatrywali się na potrzeby 

życia. 

Poza tym wzięli psa Bobka. 

Nie umawiali się, dokąd pójdą, ale i tak zgodnie udali się nad rze-

kę i szli dalej z biegiem wody. 

Nieprawdopodobnie wesoło było nad rzeką. Słońce złociło żagle 

łodzi, syreny statków nawoływały się radośnie, a na plaży brązo-

we dzieci i ludzie dorośli krzyczeli jak opętani, z samej czystej 

uciechy istnienia. 

- Zdrowa jesteś? – zapytał ojciec, potrząsając ręką Henrysi. 

Tylko się roześmiała, błyszcząc dwoma rzędami białych zębów. 

- Ho, ho! Dojdziemy sobie, gdzie nam się podoba! – z triumfem 

obwieścił ojciec rzece, która również płynęła z tym samym za-

miarem opasania ziemi serdecznym uściskiem. 

- Dobrze by było popłynąć łodzią – powiedziała Henrysia. 

- Prawda, skróciłoby to nam drogę – zgodził się ojciec. 

Henryśka parsknęła śmiechem.  

- Jaka drogę? Przecież idziemy, gdzie nam się podoba, więc cóż 

by nam skróciło? 

Ojciec stropił się. 

- No więc cóż? – powiedział żeby obronić swoje stanowisko. – 

Ale przecież w końcu gdzieś zajść musimy, więc tak czy owak 

jednak skróciłoby się drogę. – I zaraz oboje śmiali się tak serdecz-

nie, aż przechodnie oglądali się za nimi z zazdrością, a Bobek 

szczeknął parę razy uprzejmie, ażeby okazać, że bierze żywy 

udział w rozmowie.  

Już byli daleko, daleko za miastem, wśród pól rozjaśnionych doj-

rzewającym zbożem. Szli ciągle brzegiem wesołej rzeki i ciągle 

mieli pod stopami scałowany jej wargami piasek.  

- Nikomu nie będziemy mówili, że idziemy w świat – powiedział 

ojciec.  

- Boby się wyśmiewali – zgodnie kiwnęła głową Henrysia. 

- I nawet nie wierzyliby nam – ciągnął ojciec- będziemy twierdzi-

li, że udajemy się tam a tam. 

- Aha. 

- Teraz spróbujemy, czyby nas nie podwieźli tą żaglówką. 

- Bardzo dobrze. Ale dokąd tatusiu, dokąd? Przecież musisz okre-

ślić jakieś miejsce, gdzie pragniesz być podwieziony. Nie popro-

sisz „Podwieźcie mnie w świat, moi drodzy”? 

- No więc dajmy na to że do Królewskiej Wsi. 

Henryśka pokręciła czarną głową. 

- A czy jesteś pewien, tatusiu, ze taka Królewska Wieś istnieje? 

 

- Wcale nie jestem pewien – przyznał ojciec – ale cóż z tego? 

W jakimś miejscu powiemy: „ o to właśnie tu niedaleko” –       

i wysiądziemy na brzeg. 

Teraz , kiedy już tyle opowiedziałam o Henrysi i jej ojcu, bła-

gam was, nie uważajcie ich z a parę wariatów, Byli to napraw-

dę normalni ludzie – jedli, spali, pracowali i mieszkali jak 

wszyscy inni. Henrysia chodziła do szkoły z dosyć dobrym 

wynikiem, ojciec jejdo swojego biura. Mieli krewnych i znajo-

mych , lubili kino, ciastka i dnie świąteczne, a nienawidzili 

nudnych wizyt, dwójek, pisania na maszynie. 

     Oboje byli młodzi(ojciec trochę starszy, ale niewiele), oboje 

byli silni i zdrowi, i bardzo odważni. 

      I otóż właśnie nie uważali za konieczne naśladować we 

wszystkim innych i byli najgłębiej przekonani, że można cza-

sem iść za podszeptem fantazji i robić to, co znienacka przy-

chodzi do głowy, o ile pomysł ten dla nikogo nie jest przykry 

ani szkodliwy. 

- Dziś, Henrysiu, dziś właśnie musisz być jak najlepsza, jak 

najmądrzejsza i jak najweselsza – nie licz na dzień jutrzejszy, 

moja córko – mówi ojciec. – Dziś oddaj ludziom, co masz im 

do oddania i bierz, co możesz wziąć, i kochaj, co masz zamiar 

kochać, i zrób, co masz do zrobienia. Nic nie odkładaj na jutro. 

     Więc właśnie nie odłożyli na jutro wycieczki w świat i dziś, 

w słoneczne, rozbłękitnione dziś, szli brzegiem ruchliwej wo-

dy. 

Ojciec złożył ręce w trąbkę przy ustach i krzyknął w kierunku 

żaglowej łodzi: 

- Hop, hop-hop-hop! 

Zza żagla wysunęła się smukła postać w białych spodniach        

i koszuli rozpiętej na piersiach.  

- No i czego tam potrzeba? – zapytał brązowo-biały chłopiec. 

- Może byście zechcieli podwieźć nas kawałek drogi? – zapytał 

ojciec już trochę ciszej, bo zauważył, że rzeka nie jest tak bar-

dzo szeroka, jak się na oko zdawało. 

- Ano dobrze – brzmiała odpowiedź i łódź powoli zmieniała 

kierunek pod nakazem przesuniętego żagla. 

- Wstań no trochę, Antek, i włóż coś niecoś, bo mamy pod-

wieźć jakiegoś pana i panienkę.(…) 

Ojciec i Henrysia zdjęli obuwie i przeszli do łodzi po wygrza-

nej wodzie i jedwabistym piasku. 

- My się czasem wywracamy – ostrzegł młodzian, nazwany 

Antkiem. 

- Ale nie często? – upewnił się ojciec. 

- O nie! Poza tym dziś nie ma dużego wiatru, ja tylko tak na 

wszelki wypadek. 

Drugi chłopiec skierował łódź  na środek rzeki i sięgnąwszy do 

skrzynki, przybitej pod ławką, podał Henrysi koszyczek du-

żych ciemnych wisien. 

- Ach co za radość – krzyknęła dziewczynka. 

- Owszem, to jest radość- zgodził się Antek tak poważnie. –   

W ogóle niech pan sam przyzna – zwrócił się do ojca – woda, 

słońce, wakacje i wiśnie w koszyku. 

- Właśnie to samo myśleliśmy i dlatego wyruszyliśmy w świat. 

Obaj chłopcy wpadli w doskonały humor. 

- Noto świetnie! – wołali jeden przez drugiego – bo my właśnie 

płyniemy do morza. Moglibyśmy płynąć razem. Widzi pan, 

jaka duża jest nasza łódź?  

Henrysi uśmiechnęła się ta myśl, ale ojciec pokręcił głową. 

- Nie, to niemożliwe – powiedział- bo my musimy być nie tyl-

ko na wodzie, ale i na ziemi. W różnych chatach i ogrodach, 

pomiędzy zbożem, a także w lesie. Nie możemy płynąć do 

morza, bo mamy tylko kilka tygodni przed sobą, a tu tyle jest 

do zobaczenia. 
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IV 
(…)Gdy wyszli z niewielkiego lasku na zielona łąkę brzegu – 

wpadli w sam środek licznej i bardzo hałaśliwej gromady chłop-

ców i dziewcząt. Henrysia wprawnym okiem zbadała sytuację     

i oceniła ja jednym słowem-majówka. 

     Tak, nie ulegało już żadnej wątpliwości, że była to najformal-

niejsza majówka. Liczne koszyki z prowiantami, białe sukienki 

dziewczynek, duży zapał organizacyjny chłopców dowodził tego 

niezbicie. Starszych osób było niewiele, ale przecież dawała się 

spostrzec bardzo wesoła osoba średniej tuszy, ze srebrnym wo-

reczkiem w ręku, i ogromie do niej podobny starszy pan w jasnej 

kurtce. 

- Ja bym radził w lasku – wybijał się z gwaru donośny głos. 

- Nie, nie, nie. Nad rzeką. 

- Słońce. 

- Wcale dziś nie za bardzo gorąco! 

- Lody się topią. 

- Wanda, nie wrzeszcz. 

- Ja bym radził w lasku. 

Ale już kilka bardziej przedsiębiorczych jednostek rozścielało 

biały obrus na łące, tuż nad wodą. 

Ojciec i Henrysia ruszyli wolno w swoją drogę, tylko Bobek 

ociągał się nieco przy koszykach, aż Henrysia musiała ostro 

przywołać go do porządku. 

- Może by zaprosić tego pana z dziewczynka? – zawołała nagle 

wesoła pani. 

- Naturalnie! Hop, hop, proszę zaczekać, niech pan zaczeka, pro-

szę pana! – i cała gromada dziewczynek i chłopców opadła ojca  

i Henrysię ze wszystkich stron.(…) 

Czy podoba ci się sposób spędzenia wakacji przez 

Henryśkę i jej ojca? 

 

Wymyśl dalszą część opowiadania. 

Tadeusz Śliwiak 

List z wakacji 

 

Kochani Rodzice 

W mieście K.! 

Wasz syn się całkiem  

dobrze ma. 

Oddycha świeżym powietrzem, 

a kiedy chłodno, śpi w swetrze. 

Nie ma chrypki, kataru 

ni słonecznego udaru. 

Śpi co dzień po obiedzie 

od drugiej piętnaście do trzeciej. 

Myje szyję i nogi. 

Nie wchodzi do wody głębokiej. 

I wstydu Wam nie przyniesie,  

choć wychowuje się w lesie. 

Jedyne, co trzeba mu więcej,  

to, proszę Mamy, pieniędzy. 

Na lody śmietankowe.  

Na kino objazdowe. 

Na oranżadę w proszku. 

Na czekoladę gorzką. 

Na chałwę, na dropsy miętowe. 

Na kwaśne mleko-bo zdrowe. 

I proszę Mamy i Tatki, 

na różne inne wydatki. 

Na koniec serdecznie pozdrawiam 

Babcię i Dziadka z Wrocławia, 

i Ciocię Helę z córkami, 

i kłaniam się Tacie i Mamie 

Wasz ukochany Jacek, 

co nie ma pieniędzy na znaczek. 
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Co warto zwiedzić?  

Old Bushmills Distillery, to wytwórnia whisky  w  Bushmills , w County Antrim  w Irlandii Północnej . Jest 

popularną atrakcją turystyczną goszczącą w swoich progach  około 110.000 turystów  rocznie. Licencja na 

produkcję whisky w tej wytwórni została przyznana w 1608 roku przez króla Jakuba I i taką datę przyjmuje 

się za powstanie wytwórni i jest ona umieszczana na wszystkich etykietach. Wytwórnia whisky w Bushmills 

jest jedną z najstarszych a kto wie czy nawet nie najstarszą wytwórnią na świecie.  

2 Distillery Road  Bushmills, County Antrim BT57 8XH 

028 2073 3218  

Podczas wycieczki zobaczymy proces powstawania whisky a na 

koniec wycieczki będziemy mogli skosztować wybranego przez 

siebie gatunku. Irlandzkie  whisky - produkowane są wyłącznie      

z jęczmienia i jego słodu, dojrzewają  przez co najmniej trzy lata. 

Ze względu na historyczne trudności ekonomiczne Irlandia nie mo-

że pochwalić się tak bogatym zróżnicowaniem regionalnym swoich 

whisky, jak Szkoci czy Amerykanie, choć trunki z tego kraju oce-

niane są  bardzo wysoko przez znawców. Najbardziej znane  marki 

whisky w Irlandii  poza tymi z Bushmills to: Jameson, Powers, 

Tullamore Dew, Midleton Very Rare, Redbreast, Paddy.  

Pierwszym etapem produkcji jest słodowanie (malting), polega-

jące na kiełkowaniu ziaren zboża w odpowiednio wilgotnym      

i ciepłym środowisku. Kiełkujące ziarna zawierają enzymy 

(m.in. amylazę) pomagającą rozbić zawartą w jęczmieniu skro-

bię na cukry proste i dwucukry (przede wszystkim maltozę), 

które z kolei stanowią główny surowiec fermentacji alkoholo-

wej.Skiełkowane ziarno następnie osuszane jest gorącym powie-

trzem. W przeciwieństwie do "szkockiej szkoły" wyrobu whi-

sky, Irlandczycy nie wędzą jęczmienia w torfowym dymie, toteż 

zazwyczaj w irlandzkim trunku trudno doszukać się dymnego, 

ziemistego posmaku i aromatu, charakterystycznego dla 

"Scotch". 
Następny etap to zacieranie (mashing), gdzie osuszony słód (a raczej 

mieszanka słodu i nieskiełkowanego ziarna), zalewany jest gorącą wodą 

(ok. 65 st C) i mieszany w celu "otwarcia" ziaren i rozpuszczenia skrobi. 

Ostygły nieco zacier (wort) zalewa się drożdżami i przelewa do kotłów 

warzelniczych (washbacks), gdzie pozostaje tam fermentując przez około 

2-3 dni. Uzyskany w ten sposób wywar zawiera ok. 12% do 16% etanolu 

i po przefiltrowaniu wędruje do destylacji. Większość gatunków irlandz-

kich whisky destylowana jest trzykrotnie (szkockie - dwukrotnie, burbo-

ny - jednokrotnie), aby zapewnić jak najwyższą jakość i czystość destyla-

tu. Otrzymany destylat ma ok. 80% zawartości alkoholu i po rozcieńcze-

niu z wodą destylowaną do poziomu ok. 63% w zasadzie niczym nie 

różni się od wódki. Swojego charakteru whiskey nabiera dopiero w trak-

cie wieloletniego leżakowania (przynajmniej trzy lata dla szkockich         

i irlandzkich, oraz dwa lata dla amerykańskich) w dębowych beczkach. 

W trakcie tego długotrwałego procesu alkohol wysyca się zawartymi     

w drewnie garbnikami, nabierając wtedy właściwego sobie złocistego 

koloru oraz orzechowego posmaku.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bold%2Bbushmills%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxMB%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.uk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bold%2Bbushmills%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxMB%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.uk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bold%2Bbushmills%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxMB%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.uk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99czmie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jameson
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Powers_%28whiskey%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tullamore_Dew
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82odowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Enzymy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amylaza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cukry_proste
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maltoza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fermentacja_alkoholowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fermentacja_alkoholowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zacier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohol_etylowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Destylacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3dka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Garbniki
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Whiskey irlandzkie oraz szkockie leżakują w beczkach uprzednio użytych do 

produkcji bourbona, sherry oraz porto. W trakcie leżakowania destylat stop-

niowo ulatnia się (ok. 2% do 3% objętości rocznie) tracąc tym samym swą 

moc. Zjawisko to w branży destylarskiej nosi nazwę "angel's share" ("dola" 

dla aniołów). Gdy uzyska już odpowiednią dojrzałość, whisky wędruje do 

ostatniego przed butelkowaniem etapu, czyli mieszania (marrying and vat-

ting). Jako, że destylaty dojrzewające w różnych beczkach posiadają odmienne 

właściwości smakowe, zarówno ze względu na wiek, jak i rodzaj beczki: bour-

bonowe smakują "waniliowo", sherry "słodko", a porto "intensywnie", gorzel-

nicy stworzyć mogą poprzez ich zmieszanie w odpowiednich proporcjach roz-

maitą gamę stylów i smaków. 

 

Wytwórnia otwarta jest od  poniedziałku do soboty      

w godzinach od  9.15 do 17.00 i w niedziele od 12.00 

do 17.00. Ostatnie wejście jest o godzinie 16.00. 

 

No to Wasze zdrowie... 

AT 

Wykorzystano 

materiały  

z Wikipedia. 

Foto: Maniek 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sherry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porto_%28wino%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Danina_dla_anio%C5%82%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Danina_dla_anio%C5%82%C3%B3w


Na ile % jesteście do-

braną parą? 

Psychozabawa. 

 
 Chciałabyś wiedzieć, czy jesteście 

dla siebie stworzeni? Rozwiąż nasz 

psychotest i wszystko stanie sie 

jasne! Za każdą odpowiedź twier-

dzącą przyznaj sobie 5 proc., za 

negatywną – 0 proc. Potem zsumuj 

wszystko, a otrzymany wynik powie 

Ci, jak bardzo do siebie pasujecie. 
1. Gdyby Twój facet teraz Ci się 

oświadczył, powiedziałabyś „tak”? 

2. Nawet gdyby zakochał się w Tobie 

piłkarz Robert Lewandowski, nie zo-

stawiłabyś dla niego swojego chłopa-

ka. 

3. Czy zdarzyło Ci się udawać orgazm 

tylko dlatego, że chciałaś zrobić przy-

jemność swojemu chłopkowi? 

4. Zawsze byliście sobie wierni? 

5. Kłócicie się nie częściej niż raz w 

tygodniu. 

6. Macie minimum pięciu wspólnych 

znajomych. 

7. Czy jego rodzice Cię akceptują? 

8. Widujecie się minimum cztery razy 

w tygodniu. 

9. Podoba Wam się ten sam rodzaj 

muzyki. 

10. Chociaż nie kręci Cię pasja Two-

jego faceta, potrafisz cierpliwie słu-

chać, gdy ciągle Ci o niej opowiada. 

11. Wasz pierwszy raz był boski. 

12. Podoba Ci się styl ubierania Two-

jego faceta? 

13. Nigdy nie zdarzyło Ci się przej-

rzeć komórki swojego faceta. 

14. Czy twój facet jest zadziwiająco 

podobny do jednego z członków Two-

jej rodziny. 

15. Zawsze pamiętacie o swoich uro-

dzinach i rocznicach. 

16. Zrezygnowałabyś dla swojego 

faceta z wygranej w lotto. 

17. Czy zdarzyło Wam się w tym sa-

mym czasie wysłać do siebie SMS? 

18. Akceptujesz wszystkie wady swo-

jego mężczyzny. 

19. Twój facet wynajmuje mieszkanie 

razem z atrakcyjną koleżanką. Czy 

masz do niego pełne zaufanie? 

20. Nigdy ze sobą nie zrywaliście. 

Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek o czym mówi kształt twoich ust? Nie 

od dziś wiadomo przecież, że wygląd zewnętrzny ma bardzo duży związek 

z cechami charakteru i temperamentem człowieka. Wąskie, wydęte, sze-

rokie lub małe... w każdym z tych kształtów zapisana jest inna historia. 

Spójrz więc na swoje usta i dowiedz się kim jesteś! 

Usta pełne: Angelina Jolie  

Pełne usta to marzenie każdej kobiety. To właśnie taki 

kształt najbardziej podoba się facetom. Wydęte i pełne 

seksapilu przyciągają spojrzenia nie tylko zachwyconych 

mężczyzn, lecz także zazdrosnych kobiet. Nie bez powo-

du takie usta kojarzą się właśnie z erotyką. Kobiety po-

siadające pełne wargi są zwykle pewne siebie, odważne a zarazem wrażliwe     

i bardzo czułe. To idealne kochanki, które zawsze wiedzą, czego pragną najbar-

dziej. Osoby takie są również bardzo towarzyskie, a najważniejsza w życiu jest 

dla nich miłość, dla której są w stanie poświęcić nawet swoją pracę i błyskotliwą 

karierę. 

Kosmetyczna wskazówka: Pełnych, wydętych ust nie należy obrysowywać 

konturówką, można w ten sposób uzyskać bardzo komiczny efekt. Wiele osób 

może pomyśleć również, że dostałaś alergii 

Usta małe: Vanessa Paradise  

Posiadaczki małych ust to osoby bardzo ambitne           

i świadome swoich życiowych celów. Posiadają cechy 

bardzo cenione przez wszystkich pracodawców. Przede 

wszystkim są wytrwałe i łatwo przyswajają sobie nowe 

umiejętności. Warto również zwrócić uwagę na to,       

w którą stronę odchylają się twoje usta. Jeżeli przypo-

minają one swoim kształtem serce i naturalnie wyginają się do góry to z pew-

nością jesteś osobą ekspresyjną, niezależną, z radością podchodzącą do życia. 

Kiedy przypominają one raczej podkówkę to oznaka inteligencji, błyskotliwo-

ści i dystansu do świata. 

Kosmetyczna wskazówka: Takim ustom najlepiej pasują wszelkie perłowe nu-

ty. Ich kształt warto natomiast korygować konturówką o naturalnym odcieniu. 

Szerokie wargi: Julia Roberts  

Wiele kobiet nie lubi swoich szerokich ust. Warto jed-

nak pamiętać, że osoby posiadające taki właśnie 

kształt warg, postrzegane są przez otoczenie bardzo 

pozytywnie. Poza tym takie usta kojarzą się z bardzo 

delikatną, dziewczęcą urodą takich celebrytek, jak 

Julia Roberts czy Anne Hathaway. Kobiety o takich wargach najczęściej są bar-

dzo energiczne i pogodne, a w życiu śmiało stają naprzeciw problemom. Usta 

od ucha do ucha to przede wszystkim oznaka determinacji, profesjonalizmu    

i przede wszystkim szczerego uśmiech i przyjaznego nastawienia do innych 

ludzi. Dzięki dużemu gronu znajomych, osoby o takim kształcie ust nie powinny 

obawiać się o swoją przyszłość. 

Kosmetyczna wskazówka: Aby uniknąć dodatkowego poszerzania swoich ust, 

postaw na naturalne kolory szminki i błyszczyka, unikaj mocnych, nasyconych 

barw. Postaw raczej na nawilżenie i odpowiednią ochronę. 

Wąskie usta: Kirsten Dunst 

Kobiety o cienkich wargach zwykle posiadaj bardzo dużą 

empatię względem otoczenia. Są wrażliwe na krzywdę 

innych. Zawsze starają się pomagać potrzebującym. Oso-

by takie mają również bardzo dobrze rozwiniętą intuicję, 

dzięki czemu potrafią przewidzieć wiele wydarzeń. Cza-

sem jednak bywają nieco nieśmiałe i zbyt zamknięte w sobie, co utrudnia im 

kontakty z otoczeniem. Dodatkowo, osoby o małych i zaciśniętych wargach mo-

gą uchodzić w oczach innych, za ludzi surowych i nieprzystępnych egocentry-

ków. Zwykle jednak po bliższym poznaniu wszyscy zmieniają zdanie. 

Kosmetyczna wskazówka: Cienkie, wąskie wargi nie znoszą ciemnych kolo-

rów szminki. Najlepiej wyglądają w przezroczystych błyszczykach i jasnych 

odcieniach pomadki.      Alicja Piechowicz 

http://www.papilot.pl/tag/czy-jestescie-dla-siebie-stworzeni.html
http://www.papilot.pl/tag/czy-jestescie-dla-siebie-stworzeni.html
javascript:void(0)
http://www.papilot.pl/tag/Robert-Lewandowski.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.papilot.pl/tag/pierwszy-raz.html
javascript:void(0)
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Chwila dla Ciebie…. 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie do dnia 20.09.2012  na adres:   

redakcja@polskicraigavon.com Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego 

miesiąca to: Jajka sadzone nie rosną Nagrodę otrzymuje  Pani Agata Jakubowska z Lurgan.  GRATULUJEMY!  
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POZIOMO:
3) Odziedziczony ma-

jątek, spadek

6) Ciepłe okrycie zi-

mowe

7) Pojemnik, rezer-

wuar

8) Ucięty pod kątem

kawałek tkaniny
11) Bokserska osłona

przed ciosem

12) Jeden z przekro-

jów stożka

15) Legendarna krai-

na złota

17) Pamiętnik dawniej

19) Południowy owoc
z dyniowatych

21) Płynie do Ystad

22) Ufność, wiara

23) „Wojskowe” zna-

czenie

24) Czas roratów

PIONOWO:
1) Dobry lub zły

okres w życiu czło-

wieka

2) Flanca

3) Prezenter radiowy

4) Zgiełk, wrzawa

5) Gruby materiał na

spodnie
9) Mazisty kosmetyk

10) Miejsce, gdzie dia-

beł mówi dobra-

noc

13) Drapieżnik z rodzi-

ny kotów; pantera

14) Konna gra księcia

Karola
16) Kraje Wschodu

18) Duża antylopa;

kanna

20) Ostatnia litera alfa-

betu greckiego

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Józefa Bułatowicza.

Przepis na sukces: „3- BIT” 

Składniki: 

Biszkopt  

5 jajek 

15dag cukru 

niepełna szklanka mąki  

1 łyżeczka proszku do pieczenia (płaska) 

 

Masa I 

¾ szklanki cukru 

½ l mleka 

1 łyżka mąki ziemniaczanej 

2 łyżka mąki pszennej 

kostka masła 

 

Masa II 

1 puszka gotowej masy -„krówka” 

 

Masa III 

½ litra śmietany 36% 

4 łyżeczki żelatyny 

2 łyżki cukru pudru  

Przygotowanie: 

 

Upiec biszkopt. 

Przygotować masę pierwszą. Masło utrzeć. Z pozostałych składni-

ków ugotować budyń i ostudzony dodawać stopniowo do masy-

utrzeć na puch. 

Połowę masy wyłożyć na biszkopt. 

Ułożyć biszkopty na masie budyniowej. 

Wylać gotową masę z puszki. 

Wyłożyć pozostałą część masy budyniowej. 

Ubić śmietanę i dodać rozpuszczoną żelatynę. Ubitą śmietanę wy-

lać na ciasto. 

Ciasto można posypać wiórkami czekoladowymi. 

Patrycja Pawlikowska  

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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W czwartek, 13 września – ten dzień okaże się znaczący         

i zarazem pomyślny. W piątek możesz zainicjować działania, 

które w przyszłości pozwolą ci osiągnąć sukces finansowy. 

Pewne informacje bądź inspiracje sprawią, iż zapamiętasz 

ten dzień jako niezwykle pracowity. Możesz przyjąć propo-

zycję, którą dotąd dwukrotnie odrzucałeś. W dni pomyślne 

znajdzie się wiele powodów do świętowania. Przed 10 wrze-

śnia, przy udziale przyjaciół wcielisz w życie swoje pomysły. 

Zyskasz znaczny wpływ na ludzi. Pod koniec miesiąca na 

plan pierwszy wysunie się inna osoba spod znaku Panny.     

W jej imieniu mogą wystąpić litery A, S, J. Panna pomoże ci 

zdobyć poufne informacje dotyczące uczuć, rozgrywek 

finansowych, medytacji, a także stanu cywilnego.  

 

Czekają cię zmiany, podróże, liczne 

nowe wrażenia i doświadczenia. 

Sporządzaj notatki, zapisuj nuty — 

może uda ci się coś skomponować. 

Osoba płci przeciwnej stwierdzi, że 

twoje towarzystwo to przyjemność, 

zaś flirt z tobą — znaczy nawet coś 

więcej! O ile wcześniej mogłeś czuć 

się nieco przygnębiony, we wrześniu 

humor cię nie opuści. Będziesz opty-

mistycznie nastawiony do świata, wzrośnie też zdolność 

analizy natury ludzkiej. Promieniejesz sex-appealem oraz 

urokiem osobistym, potrafisz być zarazem poważny i wesoły. 

Osoby uważające cię wcześniej za bawidamka radykalnie 

zmienią swoje zdanie. Przyciągasz osoby spod znaku Bliź-

niąt, Panny oraz Strzelca, w których imionach lub inicjałach 

występują litery E, N, W. Uwaga specjalna: Uważaj na ręce  

i dłonie, szczególnie gdy masz do czynienia z ogniem. Nie 

próbuj żadnych sztuczek z garnkami wrzątku! Jeśli jesteś 

osobą samotną, możesz zdecydować się na podróż, zmianę 

stosunków w pracy lub zmianę stanu cywilnego. Początkowe 

niedopasowanie szybko przerodzi się w pociąg fizyczny,       

o reszcie zadecyduje przeznaczenie. Osoba, której powierzy-

łeś sekret, wywoła burzę. Wiedząc o tym, możesz jeszcze 

uniknąć kłopotów. Nie ufaj nikomu ponad miarę! W dni 

pomyślne przejmij inicjatywę i poznaj sedno spraw. Działaj 

powoli, kiedy cykl zmienia się na niepomyślny. W dni zna-

czące miej oczy i uszy otwarte, nie daj się zwieść osobom, 

które mówią co innego niż robią. Otrzymuj wszystko na 

piśmie. Zdobędziesz wiele punktów dzięki swoim tekstom     

i wypowiedziom. Pożądana zmiana miejsca pobytu. Życie 

uczuciowe kwitnie, chociaż przez pierwszą część miesiąca 

leżało raczej odłogiem. Niezwykle serdeczna osoba, być 

może łagodna, spod znaku Ryb, usiłuje wkraść się w twoje 

łaski w zamian za osobiste korzyści. Zachowaj czujność, nie 

zostawiaj żadnej sprawy bez wnikliwego zbadania, spraw-

dzaj listy polecające i moc prawną wszelkich zobowiązań.  

 

Wszystko ma się ku lepszemu!                 

W tym miesiącu czeka cię powodze-

nie w spekulacjach giełdowych. 

Pamiętaj o tym i przywiązuj wielką 

wagę do liczb szczęśliwej loterii, do 

wyborów oraz do cyklów pomyśl-

nych i niepomyślnych. W domu 

będzie miała miejsce wielka zmiana. 

Unikniesz paniki wynikającej ze 

spraw finansowych, chociaż na 

początku będziesz narzekał na to, że nie stać cię na nowe 

zakupy, zmiany oraz wydatki. Obszar rodzinny odnosi się 

także do stanu cywilnego, możliwej zmiany pobytu, wzornic-

twa, kupna sprzętu gospodarstwa domowego oraz nabycia 

lub sprzedaży dzieł sztuki czy też innych artykułów luksuso-

wych. We wrześniu wiele się będzie działo wokół osób spod 

znaków Byka, Lwa oraz Skorpiona, w których imionach lub 

inicjałach mogą wystąpić litery F, O. Utrzymuj powolne, lecz 

stałe tempo, wykaż się dyplomacją oraz zdaj sobie sprawę, że 

dostajesz to, czego potrzebujesz, a miłość nie jest ci już obca. 

W tym miesiącu, ogromną rolę odegra muzyka. We wrześniu 

planety odpowiedzialne za miłość. Emanować będziesz 

magnetyzmem osobistym oraz wibracjami sukcesu. Nie 

umknie to uwadze osób płci przeciwnej. Znajdziesz się 

wysoko w chmurach. Na tacy otrzymasz wszystko, czego 

pragniesz w tym i miłość. Polepsza się twoja sytuacja finan-

sowa, ale musisz wykazać się niemałą dyplomacją. Jeśli 

przesz do przodu na siłę, stworzysz opozycję. Moce krążą 

wokół twojego stanu cywilnego oraz miejsca pobytu; upięk-

szysz swoje otoczenie. Jeśli żyjesz w małżeństwie, czeka cię 

pojawienie się nowej osoby w rodzinie. Tak czy owak, 

znajdujesz się teraz we właściwym miejscu. Aplauz nagrodzi 

twe wysiłki, możesz mieć także nadzieję na przypływ gotów-

ki w najbliższym czasie.  

Nie będziesz mógł wyjść z podzi-

wu, że wszystko idzie tak pomyśl-

nie. Przypływ mocy pomoże ci 

osiągnąć wszechstronność, uzyskać 

zdolność pokonywania dystansu      

i barier językowych. Krewni oraz 

bliscy sąsiedzi okażą się bardziej 

uprzejmi niż zwykle. Podkreślaj 

silnie swoją wszechstronność, 

optymizm, humor, stawiaj na przy-

gody i odkrycia. Przez cały wrze-

sień natykać się będziesz na osoby urodzone pod znakami 

Barana i Wagi, które prawdopodobnie posiadają w imio-

nach litery I, R. Niezwykle istotne okaże się dopięcie 

wszystkich rozpoczętych spraw na ostatni guzik. Czeka cię 

zawarcie nowych znajomości, będziesz dużo czytał, publi-

kował i zajmował się reklamą. Ludzie muszą się sami 

przekonać, że w interesach jesteś konserwatywny, lecz w 

życiu towarzyskim — otwarty. Podejmij wyzwanie, jakie 

stawia przed tobą nauka. Wiedzę posiądziesz drogą przeka-

zywania informacji innym. Pamiętaj: możesz otworzyć 

rynek zachodni na nowy produkt i nieznane talenty. Zwra-

caj uwagę na odległe sprawy. Nie marnuj swego potencja-

łu, przejmuj inicjatywę, nie daj się onieśmielić ani ograni-

czać. Wiele osób zwróci się do ciebie z problemami, często 

bardzo prywatnymi. Jeśli tylko zechcesz, otrzymasz pań-

stwową posadę Pozbądź się ciężaru, który nierozsądnie 

wziąłeś na swoje barki. Niech liczą się dla ciebie romans, 

podróże i przygody. Jakiś poważny związek definitywnie 

się zakończy, a ty bardzo szybko wejdziesz w następny. 

Zostaniesz zaproszony, aby odbyć z kimś wspólną podróż, 

stąd tylko krok do burzliwego uczucia. Twój upór oraz 

impulsywność udowodnią ci raz na zawsze, że trudno brać 

cię takim, jakim jesteś. Nie opuszczą cię ani twórcze myśli, 

ani radość życia, ani optymizm wobec własnych zamie-

rzeń. Bogactwa tego świata są w zasięgu twej ręki.  

 

Kupa forsy! Wiele osób uzna, że         

w ogródku wykopałeś tajemniczy 

skarb. Wszystko zawdzięczasz ilumi-

nacji w znaku Panny. Mówiąc otwar-

cie, w tym miesiącu czeka cię powo-

dzenie w interesach i uczuciach. Klu-

czem do szczęścia jest właściwe zdefi-

niowanie tego, co najlepsze: miej na 

uwadze jakość, nie zaś ilość. Zatroszcz się o prywatną 

posiadłość oraz dobra pierwszej potrzeby, nie zapominaj 

jednak o swojej umiejętności odzyskiwania rzeczy z pozo-

ru utraconych. Początkowe hobby może przerodzić się w 

przedsięwzięcie przynoszące zyski. Przez cały miesiąc 

towarzyszyć ci będą osoby spod znaku Bliźniąt i Strzelca, 

z literami C, L, U w imionach. Postaw na urok osobisty, 

naucz się kpić z własnych słabostek. Potrzebne informacje 

zdobędziesz drogą ogłoszeń, reklam lub publikacji. Przy-

kładaj wielką wagę do wartości ducha, komunikowania się 

na duże odległości, zmienności oraz różnorodności rozwią-

zań. Na zewnątrz sprawy wyglądają dobrze, jednak brak im 

solidnych podstaw. Rozmieniasz się na drobne. Rzecz 

stuprocentowo pewna może nagle odpłynąć w nieznane — 

potrzebne podpisy nie znajdą się tak łatwo. Silne wahania 

twojego indywidualnego cyklu sprawiają, że lepiej trochę 

odczekać. Osoba płci przeciwnej, ufna i pełna wiary, okaże 

się wartościowym sprzymierzeńcem. Dążąc naprzód nicze-

go nie tracisz, ale możesz uzyskać więcej poprzez wzmoc-

nienie struktur już istniejących. Uwaga specjalna: Przycią-

gasz innych wyglądem, ubraniem oraz sylwetką. Starasz 

się za wszelką cenę dojść do ideału, toteż z uporem realizu-

jesz postanowienia związane z ćwiczeniami, dietą i właści-

wym odżywianiem. Rozpraszasz się niepotrzebnie; czytasz 

wiele książek jednocześnie i obdarzasz uczuciem  

 

Nieoczekiwane wydarzenia sprawią, 

że twój cel znajdzie się niemal w 

zasięgu ręki. Rosną siły witalne oraz 

determinacja. Okoliczności pracują na 

twoją korzyść. W ważnej chwili 

okażesz się na właściwym miejscu. 

Zwracaj baczną uwagę na kruczki 

prawne, doszukuj się wszelkich 

ukrytych znaczeń, studiuj literaturę, 

szukaj wskazówek. Odrzuć propozycję szybkiego wzboga-

cenia się. Znaczące role odegrają we wrześniu osoby spod 

znaków Byka, Lwa i Skorpiona; w ich imionach prawdo-

podobnie wystąpią litery D, M, V. Noś odcienie szmarag-

dowozielone lub bladoniebieskie. Zwiążesz się z kimś 

zarówno prawnie, jak i uczuciowo. Niezależnie od tego, że 

sprawy postępują we właściwym kierunku, odczujesz 

potrzebę gwałtownej zmiany, obalenia istniejących struk-

tur, by w ich miejsce zbudować coś bardziej odpowiednie-

go.  

Wrzesień kryje w sobie echa prze-

szłości, natomiast październik 

sygnalizuje sprawy roku następne-

go. We wrześniu spodziewaj się 

pracy w godzinach nadliczbowych, 

lecz pamiętaj o umówionych termi-

nach i innych dodatkowych obo-

wiązkach. Nie zaniedbuj swoich 

spraw prywatnych, tym bardziej że 

w rodzinie może pojawić się ktoś 

nowy. Twoja uwaga winna być skupiona także na rozma-

itych organizacjach oraz przedsiębiorstwach.  Poznasz 

osoby spod znaku Koziorożca i Raka, które prawdopodob-

nie posiadają w imionach litery: H, Z. Przy spekulacjach 

giełdowych trzymaj się liczby 8. Twoją uwagę przykują 

sprawy związane z wiekiem, doświadczeniem, poczuciem 

lojalności i trwałymi związkami. Ktoś powierzy ci zaprowa-

dzenie porządku, zaś tych, którzy uważali, że nie wytrzy-

masz napięcia, czeka gorzkie przebudzenie. Wrzesień 

cechować będą wielkie namiętności, postawa kreatywna, 

odkrywanie życiowego celu oraz poznawanie samego 

siebie. Działaj jedynie w dni pomyślne. Nie rwij się do 

czynu; kiedy nie sprzyjają ci gwiazdy. Co może się wyda-

rzyć:  Mężczyzna spod znaku Koziorożca podbuduje twoje 

morale. Zachęci cię do wspinaczki na szczyty, wskaże 

możliwości wykorzystania własnego potencjału, zmusi do 

wyboru oraz nauczy, jak oddzielać uczucia od innych 

spraw. Możesz nawiązać bliższą znajomość z którymś 

spośród własnych nauczycieli.  

 

O ile ostatnio czułeś się raczej 

znudzony, teraz zaczniesz powta-

rzać: "Och, dlaczego wszystko 

dzieje się tak szybko?". Znaj-

dziesz się pod ostrzałem spojrzeń 

dziwnych osób płci przeciwnej, 

co sprawi, że twój urok osobisty   

i sex-appeal rozkwitną. Spodzie-

waj się czegoś w rodzaju zachęty: 

"Jeśli zaraz nie przystąpisz do 

działania, nie ręczę za siebie!". 

We wrześniu wiodące role przypadną ludziom urodzonym 

pod znakiem Barana i Wagi. W ich inicjałach lub imionach 

mogą wystąpić litery I oraz R. Posiądziesz tajemnicę jak 

zdobywać powszechne uznanie. Nie obowiązują już stare 

reguły, więc postaraj się szybko nauczyć nowych. Spróbuj 

sięgnąć wzrokiem poza chwilę obecną, zwróć także uwagę 

na możliwości kryjące się w imporcie i eksporcie. Atmosfe-

ra twego związku staje się gorąca, pełna namiętności. Świa-

tło dzienne ujrzą sprawy dotąd skrywane. Ty sam także 

otworzysz się na otoczenie. Do sytuacji, które zwykle 

napełniały cię lękiem, podejdziesz dynamicznie, z pewno-

ścią siebie. Twoje prawdziwe zainteresowanie wzbudzą 

wydarzenia na świecie. Zasmakujesz w obcej kuchni, być 

może, uda ci się pokonać odległość i barierę językową.  

 

Lubisz być duszą towarzystwa. 

Twoje czyny, sposób ubierania się 

i mówienia oraz kontakty osobiste 

i zawodowe, budzą zainteresowa-

nie. Pławisz się w ogólnym uzna-

niu, nie interesując się zbytnio, 

jaką opinią cieszysz się u innych. 

Otrzymasz nową propozycję 

pracy, spodziewaj się także love 

story. Z łatwością pokonasz każdą 

przeciwność losu. Bez pośpiechu 

zrealizujesz idee i plany troskliwie 

pielęgnowane od początku roku. Rozpoczniesz jakieś spra-

wy, podejmiesz ważną decyzję, zwiążesz się z czymś. Twoi 

dobrzy znajomi zasypią cię pytaniami: "Dlaczego tak długo 

to trwało?" Natrafisz na szansę korzystnej sprzedaży twojej 

ziemi lub domu, lub na zupełnie wyjątkową okazję kupna 

posiadłości. Krewny w podeszłym wieku (któreś z rodzi-

ców?) będzie wymagać opieki. Na najbliższych, przytłoczo-

nych codziennością, działasz kojąco. Przekonaj ich, by 

zadbali o zdrowie i finanse, zapewniając sobie bezpieczną 

przyszłość. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, wydaje się, że 

spotkałeś osobę odpowiadającą ci temperamentem. Połączą 

was wspólne zamierzenia, zwłaszcza jeśli urodziła się ona 

pod znakiem Lwa. Propozycja małżeństwa, wysunięta przez 

ciebie lub stronę przeciwną, sprawia całkiem rozsądne 

wrażenie. Twoje nazwisko trafi na łamy prasy, będziesz 

więc zbierał interesujące cię wycinki, a także autografy 

gwiazd i osób popularnych w przeszłości. O ile zdecydujesz 

się sprzedać swoją kolekcję antyków, biżuterii oraz innych 

cennych przedmiotów, możesz liczyć na ogromny dochód. 

Wskazówka: Staraj się utrzymywać dobre stosunki sąsiedz-

kie i nie zaniedbuj swoich gospodarzy. Takie postępowanie 

wpłynie korzystnie na twój wewnętrzny spokój i ustrzeże 

cię przed kłopotami w przyszłości.  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na wrzesień. 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 
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. Wrzesień zapowiada się obiecująco w obszarze 

spraw dotyczących kariery, problemów zawodo-

wych, władzy oraz prestiżu. Nowi pracownicy mogą 

jednak przysporzyć kilku problemów, nastąpią też 

opóźnienia w pracy. Sytuacja wyjaśni się wszelako 

26 września. Wzrosną koszty codziennego utrzyma-

nia, przyjęć i gry na giełdzie. Kogo przyciągasz: 

Ryby i Pannę, które urzeka twoja pewność siebie       

i zdolność do podejmowania ryzyka. W ich imionach 

i nazwiskach lub inicjałach mogą wystąpić litery G, P, Y 

Aspekty września sugerują, byś kroczył do przodu raczej ostrożnie. W pracy 

mogą paść słowa świadczące o zazdrości, a nawet zawiści. Obawa o utratę 

stanowiska doprowadzi do pewnego matactwa. Ty, prawdziwy Strzelec, 

jesteś ponad wszystkim. Nie interesuje cię, co inni wygadują za plecami. 

Mądrze rozwiązuj konflikty, które mogą wywołać rozdźwięk między twoim 

życiem prywatnym a zawodowym. Kiedy twoje oczekiwania nie są zgodne 

z oczekiwaniami ukochanej osoby, właśnie ty się powstrzymaj.  

Docenią cię, bo urośniesz w siłę.  

 

Możesz doznać oświecenia duchowego lub religijne-

go. Dostrzeżesz wokół wiele przejawów agresji,       

a nawet przemocy. W tych dniach dużo będzie się 

mówić o aktywności wrogów rządu. Sprawy te mogą 

wytrącić cię z równowagi, gdyż twój znak opiekuje 

się osobami znajdującymi się u władzy. W pierw-

szych trzech tygodniach miesiąca powinieneś zdecy-

dować się na odbycie podróży. Twój dom i posiadło-

ści będą wymagać wzmożonej  uwagi 

Stosunki partnerskie układają się doskonale w pierw-

szych dziesięciu dniach miesiąca; to samo odnosi się do kwestii bezpieczeń-

stwa osobistego i rodzinnego. Staraj się nie wpadać w panikę po 10 wrze-

śnia. Miesiąc ten może się okazać nad wyraz szczęśliwy. Zwróć uwagę na 

ludzi spod znaku Koziorożca i Raka, których spotkasz w tym miesiącu.      

W ich imionach bądź inicjałach mogą wystąpić litery H, Z. Są to osoby 

poważne, dostrzegające twoją cierpliwość i upór. Po 4 września działania 

mające na celu rozwój kariery mogą się okazać bezowocne. Najwyższy czas 

na uwolnienie się spod nacisków. Możesz mieć kłopoty z podjęciem decyzji 

odnoszących się do przyszłości. Dogłębna analiza twojego horoskopu wyka-

zuje obecność pewnych przeszkód na drodze do osiągnięcia celu. Oczaruje 

cię pagórkowata wiejska okolica, miejsce o bogatej przeszłości historycznej 

 

 Przez pierwsze trzy tygodnie masz świadomość, że 

panujesz nad sytuacją. Nie brak ci również wiary we 

własne siły. Pewne informacje dotrą do ciebie znacz-

nie spóźnione, dopiero około 4 września. Spodziewaj 

się podróży po 23 września. Rodzeństwo, a także 

najbliżsi sąsiedzi będą pochłonięci własnymi proble-

mami; niektórzy wydadzą ci się trochę poirytowani, 

a nawet agresywni. Uważaj podczas parkowania 

pojazdu i manewrów na ograniczonej przestrzeni.  

 

8 dzień miesiąca należy do niepomyślnych i znaczących jednocześnie. 

Dzień ten jednak sprzyja nowym przyjaźniom i kontaktom.  

Przyciągasz Barana oraz Wagę, a w ich imionach mogą wystąpić litery I, R. 

Co może się wydarzyć: Po 3 września, możesz wyjść zwycięsko z poważnej 

sprzeczki lub wygrać sprawę sądową przeciwko dużej organizacji czy 

instytucji.  

 

Masz dużo szczęścia w miłości, kontaktach towa-

rzyskich i przy podejmowaniu spontanicznych 

decyzji. Jednakże na początku miesiąca możesz 

odnieść wrażenie, że inni nie są zbyt chętni do 

współpracy przy wprowadzaniu poprawek, uspraw-

nień i zmian. Po 6 września mogą pojawić się 

problemy związane z bezpieczeństwem rodziny. 

Stosunki partnerskie będą się układać przeciętnie, 

na co wpłynie niska frekwencja podczas zebrań. 

Całkowite zaćmienie księżyca mające miejsce 27 

września wpłynie na zarobki i dochody. Uwaga — twój dom może zostać 

okradziony, pokryty grafitti lub zniszczony przez wandali. Kogo przycią-

gasz: Ognistego Lwa, nieustępliwą Pannę i Koziorożca. Wiele osób podzi-

wia twoje umiejętności nawiązywania kontaktów partnerskich i małżeń-

skich. Co może się wydarzyć : Trudno ci będzie powiązać koniec z końcem, 

szczególnie jeśli w połowie września zdecydujesz się na zmianę lub pozwo-

lisz, by dzieci poważnie się zadłużyły. Niektóre młode osoby mogą wysta-

wić na próbę twoją cierpliwość kwestionując władzę, jaką sprawujesz. 

Ściśle tajne: Jeśli 26 września dojdzie do negocjacji z partnerem zawodo-

wym lub życiowym, uzyskasz wiele korzyści w sprawach osobistych            

i małżeńskich.  

Róbta co chceta…..  

Czytaj więcej na www.horoskop-internetowy.com 

Koziorożec 

Ryby 

Strzelec 

Wodnik 

 Sprzedam wózek wielofunkcyjny przeznaczony dla niemowląt i dzieci do 18 kg. 
AKCESORIA: -fotelik samochodowy z bazą -gondolka dla niemowląt -pokrowiec zimowy 

-poduszka dla noworodka -5-punktowe pasy bezpieczeństwa. Cena: £90 . Sprzedam  leża-

czek, bujaczek, fotelik z wibracjami przeznaczony dla niemowląt, zapinany. Cena £15. 
Sprzedam  Wanienkę nakładaną na wannę. Bardzo wygodna. Cena £10  Sprzedam książ-

kę "U malucha na talerzu"  Książka jest fantastyczna pomocna dla młodych mam, szcze-

gólnie tych, które chcą wprowadzić więcej nowoczesności do swojej kuchni. Książka zawie-
ra przepisy potraw przeznaczonych dla dzieci w wieku 4-12 miesięcy. Cena £ 5 . Sprzedam 

Monitor oddechu Angel Care  Cena £ 20 Kontakt 07845899026 po 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedam - Kia Cerato LX z 2005 roku. Przebieg 108000 mil, benzyna 1,6. Pasek rozrzą-
du był wymieniany po przebiegu 70000mil a sprzęgło 3 tygodnie temu. Auto jest w bardzo 

dobrym stanie. Cena 1600 funtów - zależy mi na szybkiej sprzedaży, ponieważ kupiłam 

drugie auto. Kontakt: Hanna Telefon: 07783 793 272 

 
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 £20,  karuzelę Fisher Price, karuzela ma 4 melo-

dyjki, podświetlany obrazek, posiada zaczepione zwierzaczki które kręcą się na około, świa-

tełko i ruchome 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 regulowane, pojemny kosz pod spodem na zabawki lub śliniaczki itp. Cena 
£20 sterylizator elektryczny firmy Avent w bardzo dobrym stanie, cena £10 oraz podgrze-

wacz tej samej firmy cena  £10, wózek podwójny w bardzo dobrym stanie, mało używany, 

firmy Zooper cena £40,  Kontakt:  Renata  Telefon: 07592334849  E-mail : kukaread@op.pl 

 

OKAZJA !!! Sprzedam sofę +2 fotele (bardzo wygodny zestaw wypoczynkowy) w LUR-
GAN. KOMPLET tylko 30f !!!.Transport własny. Zapraszam do obejrzenia. Sprzedam nowy 

dywan MONACO rozmiar 120/160 cm, gruby splot za £25 ( CENA W SKLEPIE 69f). Kon-

takt: Wioletta Rebecka Telefon: 07598938070, E-mail wiolunia72@interia.eu 
 

 

 

Masz problem potrzebujesz po-

rady? Napisz do nas:  

agnieszka@polskicraigavon.com   

Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz partnera z którym chcesz 

przejść przez życie ? Szukasz sublokatora?  A może Twoja dziewczyna ma 

właśnie urodziny? 

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

ta” Ogłoszenie należy wysłać na adres email:  

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

nie www.polskicraigavon.com  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redago-

wania nadesłanych tekstów a także do nie publikacji zlecenia bez  podania  przyczyny. 

mailto:kukaread@op.pl
mailto:wiolunia72@interia.eu
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Uśmiechnij się... 

W pracy. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Spotykają się dwie blondynki. 

Jedna ma głowę obandażowaną. 

- Co ci się stało w głowę? 

Zabandażowana: 

- Och, nic specjalnego. Miałam 

trądzik na twarzy i lekarz zale-

cił mi wodę toaletową. Dwa 

razy mi się udało spłukać twarz, 

ale za trzecim razem klapa spa-

dła mi na głowę.  

Leżą dwie blondynki na ko-

cyku wieczorem i jedna mó-

wi: 

- Jak myślisz, czy na księży-

cu ktoś mieszka? 

A druga na to: 

- Pewnie, przecież pali się 

tam światło!  

job/dżob/- praca 

application form/aplikejszyn form/- formularz podania 

job interview /dżob interwju/- rozmowa kwalifikacyjna 

qualifications/kłolifikejszyns/- kwalifikacje 

vacancy/wejkansi/- wolna posada 

work experience/łork ikspiriens/- doświadczenie zawo-

dowe 

job description/dżob deksripszyn/- opis stanowiska 

employer/implojer/- pracodawca 

employee/imploji/- pracownik 

employment/implojment/- zatrudnienie 

full time job/ ful tajm dżob/- praca na cały etat 

part time job/ part tajm dżob/- praca na pół etatu 

temporary job/temporari dżob/- praca tymczasowa 

premanent job /permanent dżob/- praca stała 

shift job/szift dżob/- praca zmianowa 

occupation/okjupejszyn/- zawód 

duty/djuti/- obowiązek 

well- paid job/łel pejd dżob/- dobrze płatna praca 

salary/salari/- pensja miesięczna 

wage/łejdż/- pensja tygodniowa 

bonus/bołnus/- premia 

pay rise/pej rajs/- podwyżka 

promotion/promołszyn/- awans 

job centre/ dżob senter/-  biuro pośrednictwa pracy 

skills-/skils/- umiejętności 

trade unions/trejd junions/- związki zawodowe 

probationary period/probejszynari piriod/- okres próbny 

induction/indakszyn/- szkolenie, wprowadzenie 

to work as a../tu łork as e/- pracować jako.. 

teacher /ticzer/- nauczyciel 

waiter/łejter/- kelner 

waitress/łejtres/- kelnerka 

doctor/dokte/- lekarz 

welder/łelder/- spawacz 

receptionist /risepszynist/- recepcjonistka 

nurse/ners/- pielęgniarka 

cook/kuk/- kucharz 

baker/bejker/- piekarz 

postman/połstman/- listonosz 

driver/drajwe/- kierowca 

dentist/dentist/- dentysta 

banker/banke/- bankowiec 

librarian/lajbrerian/- biblio-

tekarz 

electrician/ilektriszyn/- elek-

tryk 

ha ird res ser / he rd re se r / - 

fryzjer 

painter/peinter/- malarz 

Dwie blondynki czekają na 

tramwaj. Pierwsza na jedyn-

kę, druga na dwójkę. 

Po chwili przyjeżdża tram-

waj nr 12. Wsiadły obie.  

 Windą jadą: mężczyzna, 

superman i mądra blondyn-

ka. Na podłodze leży 100 zł, 

k t o  j e  p o d n i e s i e ? 

Mężczyzna, bo reszta to 

postacie fikcyjne.  

Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Wpada przerażona blondyn-

ka do domu i od progu krzy-

czy do męża: 

- Kochanie ktoś właśnie 

ukradł nam samochód! 

- Zapamiętałaś jego twarz? - 

pyta mąż. 

- Nie, ale spisałam numery 

rejestracyjne...  

 W obecnym numerze naszego magazynu mam 

do zaproponowania książkę trochę inną niż 

wszystkie dotąd. Generalnie jest to lektura odbie-

gająca od klasycznych powieści obyczajowych. 

Jest to bardziej cześć autobiografii, zapis z życia 

autorki itp. Sprawczynią tego piśmienniczego 

zamieszania jest Elizabeth Gilbert, autorka kilku 

poczytnych powieści, tj. „ Ludzie z wysp”,           

„ Ostatni taki Amerykanin” czy „ Imiona kwia-

tów i dziewcząt” . Jednak dzisiaj chcę wspo-

mnieć o powieści- bestsellerze pt: „ Jedz, módl 

się i kochaj”. Na wstępie przytoczę słowa z re-

cenzji książki. „ Elizabeth Gilbert przed trzy-

dziestką miała wszystko, o czym powinna ma-

rzyc nowoczesna kobieta: męża, dom za miastem, dobrą pracę. Mimo to 

nie była ani szczęśliwa, ani spełniona. Przeżyła rozwód, ciężką depresję     

i nieszczęśliwą miłość. A potem zaczęła szukać siebie na nowo....” Po-

wieść ta to swoista wędrówka Elizabeth Gilbert w celu odzyskania samej 

siebie i własnego życia.  Rozpoczyna ją we Włoszech, gdzie poznaje no-

wych ludzi, uczy się języka włoskiego i smakuje najlepsze potrawy wło-

skiej kuchni. Uczy się gotować i czerpie wielką przyjemność z ucztowa-

nia. Po kilku miesiącach pobytu przybywa do Indii. Tam poznaje swojego 

guru- duchowego przewodnika, który pomaga dotrzeć jej do głębi swojej 

duszy. Elizabeth z ogromną przyjemnością przybywa na spotkania z nim. 

Wreszcie w pełni uduchowiona postanawia dotrzeć do Indonezji. Tak jak 

mówi tytuł, w tej części książki należy kochać. I tak się staje. Przyjaźń        

z dużo starszym człowiekiem przeradza się w prawdziwą miłość. Do tego 

autorka spotyka kobietę- lekarza, z którą się zaprzyjaźnia i dokonuje dla 

niej bezinteresownie wielkiej rzeczy. Ale aby dowiedzieć się jakiej, należy 

przeczytać powieść.  Kontynuacją „ Jedz, módl się i kochaj” jest książka „ 

I że Cię nie opuszczę...”, ale ta właśnie dopiero wpadła w moje ręce i je-

stem w trakcie jej czytania. Bestseller Elizabeth jest dla tych, którzy mają 

sobie coś do przemyślenia w kwestii swojego życia, dla tych, którzy kie-

dykolwiek obudzili się rano z pragnieniem zmian.  

     

Mąż pyta się żony blondyn-

ki:- kochanie, dlaczego masz 

jedną skarpetkę zieloną, a 

drugą niebieską? 

- Nie wiem, a najdziwniejsze 

jest to, że mam jeszcze jedną 

taką parę.  
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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.   

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: Północnoirlandzka 

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   

NICEM: Mid Ulster & Down 

14-16 William Street, Lurgan , BT66 6JA 

Mark Caffrey (Development Officer) 
mark@nicem.org.uk, 07730 747865 

NICEM: North-West ,The Old Church 

Clarendon Street, Derry, BT48 7ES 
Max Petrushkin (Development Officer) 

max@nicem.org.uk, 07730 747860 

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


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 

      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          

Zgłoszenia przyjmowane 

będą w szkole. 

4 Drumellan Court 

Craigavon BT65 5HT 

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

