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Witamy wszystkich zapalonych 

wędkarzy Str. 10 

Dzisiaj kilka słów na wstępie o projekcie 

wędkowanie i bezpieczeństwo nad wodą  

Na pomysł realizacji projektu wpadliśmy 

podczas ceremonii wręczenia gazebo,           

o której pisaliśmy w poprzednim numerze     

i szybko przystąpiliśmy do jego realizacji. 

Nie było na co czekać, bo w Irlandii to trud-

no o ładną pogodę nawet w lecie a co dopie-

ro w okresie jesiennym. Ustaliliśmy termin 

na 6 października i rozpoczęliśmy obserwa-

cję zapowiadanych warunków pogodowych. 

"Jeśli nie uda się teraz, to będziemy musieli 

czekać do wiosny" - mówiliśmy.  W  zasa-

dzie do ostatniej chwili nie byliśmy pewni 

czy zaplanowane spotkanie dojdzie do skut-

ku, ponieważ pogoda jak kobieta zmienną 

jest.  Jednak udało się. Słoneczko świeciło 

wyjątkowo mocno jak na tę porę roku. 

Dzieciaczki były zachwycone zarówno 

przejażdżką motorówką jak i możliwością 

zobaczenia i podotykania różnego rodzaju 

przynęt  i  spławików.  Był to naprawdę 

udany dzień dla wszystkich uczestników. 

Dla mnie również. Chociaż przez chwilę 

mogłam poczuć się jak prawdziwa wędkar-

ka w stroju pożyczonym od Wiesława. Poza 

tym byłam pod wielkim wrażeniem umiejęt-

ności i podejścia Wiesława do naszych ma-

luchów. Dzieciaczki z otwartymi buziami 

słuchały jego opowieści i w mgnieniu oka 

wykonywały jego polecenia a okiełznać 

nasze maluchy to nie lada sztuka, czasami    

i ja mam trudności z opanowaniem tej we-

sołej gromadki. Monika Wiatr zaskoczyła 

nas wspaniałymi wypiekami dekorowanymi 

ręcznie po mistrzowsku. Jednak za całość 

wielkie buziaki dla zarządu klubu i do zoba-

czenia nad wodą… 

Czytaj więcej na str.11. 
AT 

Wędkowanie i bezpieczeństwo 

nad wodą. Str. 11 
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Jerome Mullen - Honorowy Konsul Rzeczy-

pospolitej Polskiej o Narodowym Święcie 

Niepodległości. 

Z wielką przyjemnością  przekazuję  

najlepsze życzenia dla wszystkich 

Polaków mieszkających  w Irlandii 

Północnej z okazji Święta Niepodle-

głości. 

 

11 listopada będzie dla Polaków cza-

sem zadumy  i wspomnień  nad ofiar-

nością tych, którzy służyli w czasie 

wojny i okupacji. W tym dniu w 1918 

roku Polska odzyskała niepodległość 

po 123 latach niewoli, po rozbiorach 

dokonanych  przez Rosję, Prusy i Au-

strię. Polacy za  ich bohaterstwo i pa-

triotyzm zostali nagrodzeni niepodle-

głością i suwerennością  Polski. Po 

dziesięcioleciach hitlerowskiej i so-

wieckiej okupacji  Polacy  mogą  świę-

tować 11 listopada po raz kolejny  jako 

rocznicę odzyskania przez Polskę nie-

zależnej państwowości. 

 

Droga do odzyskania niepodległości     

i pokoju była bardzo ambitna i trudna, 

ale w końcu Polska stała się w pełni 

wolnym i demokratycznym narodem,  

aktywnym członkiem społeczności  

It is with great pleasure that I extend my best wishes to all Polish People in 

Northern Ireland in their celebration of  National Independence Day 

(Narodowe Święto Niepodległości).   

On November 11th, Poles will reflect on the sacrifices of those who served in time of war and 

occupation. On that day in 1918 Poland regained independence after 123 years of captivity, 

after being partitioned and absorbed by Russia, Prussia and Austria. Poles through their hero-

ism and patriotism reclaimed Poland's sovereignty. After decades of Nazi and Soviet occupa-

tion Poles celebrate November 11 once again to commemorate the anniversary of Poland's 

regaining of Independent statehood.  

The road to regain independence and 

peace was extremely challenging and 

difficult, but finally Poland became   

a free and democratic nation and an 

active member of the international 

community in 1989. It established 

itself as an important European de-

mocracy when it became a member 

of the European Union in 2004 and 

is now the 6th largest member of the 

E U.  

Poland and Northern Ireland share     

a strong trade relationship which is 

growing and are on the international 

stage working closely together. We 

have now established an Ireland Po-

land Chamber of Commerce to build 

on this relationship through business 

and are open to assist any Poles who 

are considering starting their own 

business. 

After serving as a Polish Honorary 

Consul for the past 4 years, I have 

done my best to represent the best 

interest of Poland in Northern Ire-

land, and I join all Poles in the cele-

bration of their most important natio-

nal holiday.   

For all Irish People, Polish Indepen-

dence Day provides excellent oppor-

tunity to learn about Polish history 

and culture. I encourage the people 

of Northern Ireland to know more 

about Poland who made many sacri-

fices in order to be a free nation once 

again.   

I also want people here to know of 

Poland’s rich culture through music, 

art and literature and all Poles should 

be very proud of that.  

The Polish people living here conti-

nue to enrich Northern Ireland with 

their hard work, skills, knowledge 

and talents. I also am very aware of  

the many difficulties Poles have expe-

rienced in coming to live in a strange 

land and coping with the cultural and 

language barriers that inevitably exist 

when one leaves one’s own country.     

I join them all in this important cele-

bration of their Independence Day to 

reflect the tremendous contributions 

the Polish Community have made to 

Northern Ireland and their long stan-

ding commitment to democratic valu-

es.   

I continue to be available to help Polish 

people in whatever way I can. 

Jerome Mullen 

Honorary Consul of the Republic         

of  Poland 

międzynarodowej w 1989 roku.  Polska stała się 

bardzo ważną częścią  europejskiej demokracji, 

gdy znalazła się w Unii Europejskiej  w 2004 r.      

i obecnie jest 6 co do wielkości krajem  E U. 

 

Polskę i Irlandię Północną łączą  silne więzi han-

dlowe, które wzmacniają się i te dwa kraje  są na 

scenie międzynarodowej postrzegane jako ściśle ze 

sobą współpracujące. Obecnie w Irlandii Północnej 

powstała Irlandzko -  Polska Izba Handlowa, której 

zadaniem jest  budować biznesową relację pomię-

dzy firmami a także  pomagać  Polakom , którzy 

rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospo-

darczej. 

 

W służbie jako polski Konsul Honorowy w ciągu 

ostatnich 4 lat, zrobiłem wszystko, aby reprezento-

wać dobro Polski w Irlandii Północnej i przyłą-

czam się  do  Polaków w obchodach wszystkich  

najważniejszych świąt narodowych.  

 

Dla wszystkich Irlandczyków, Polski Dzień Nie-

podległości stanowi doskonałą okazję do poznania 

historii i kultury polskiej. Zachęcam mieszkańców 

Irlandii Północnej, aby dowiedzieli się więcej        

o Polsce, która  dokonała wielu wyrzeczeń i ponio-

sła wiele ofiar, aby być wolnym narodem. 

 

Chciałbym również, żeby lokalna społeczność,  

poznała bogatą kulturę polską poprzez muzykę, 

sztukę i literaturę z której wszyscy Polacy powinni 

być bardzo dumni. 

 

Polacy mieszkający tutaj wzbogacają  Irlandię Pół-

nocna swoją ciężką pracą, umiejętnościami, wiedzą 

i talentem. Jestem świadomy wielu trudności, ja-

kich  Polacy doświadczyli by móc żyć w obcym 

kraju, trudności z  barierą  kulturową  i językową , 

które nieuchronnie występują gdy opuszcza się 

własny kraj. Łączę się z wszystkimi Polakami w tej 

ważnej uroczystości jaką jest Dzień Niepodległości 

i doceniam ogromny wkład polskiego społeczeń-

stwa w osiągnięcia w  Irlandii Północnej i ich dłu-

goterminowe zobowiązanie do wartości demokra-

tycznych. 

Będę kontynuował swoją pracę, aby pomóc Pola-

kom w miarę moich możliwości. 

Jerome Mullen  Honorowy Konsul 

Rzeczypospolitej Polskiej. 



 11 listopada każdego roku obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości.               

W tym roku będzie to miało miejsce już 93 raz od tamtego wydarzenia. 93 lata, od momen-

tu, gdy w 1918 roku po zakończeniu I wojny światowej Polska powróciła na mapy i odzy-

skała wolność. Utraciła ją 123 lata wcześniej w wyniku III rozbioru Polski. Do ostateczne-

go zlikwidowania naszego kraju i podzielenia go przez panujące wówczas mocarstwa: Ro-

sję, Prusy i Austrię doszło dokładnie 24 października 1795 roku. Dokonali tego monarcho-

wie trzech wyżej wymienionych państw na mocy traktatu. Bezpośrednią przyczyną tej klę-

ski było niepowodzenie Powstania Kościuszkowskiego. Panujący wówczas ostatni król 

Polski Stanisław August Poniatowski musiał wyjechać z Warszawy i ostatecznie abdykował 

25 listopada tego samego roku. W wyniku tego rozbioru Polska przestała istnieć. Tereny 

naszego kraju zostały podzielone następująco: Rosja otrzymała największy obszar ok. 120 

tys. km kw.- ziemie na wschód od Niemna i Bugu. Austria, która przewodniczyła III roz-

biorowi, zajęła Lubelszczyznę, resztę Małopolski z Krakowem, cześć Podlasia i Mazowsza. 

Prusy otrzymały drugą cześć Mazowsza z Warszawą, Podlasia i Litwy. Droga do odzyska-

nia niepodległości była długa, ale kiedy 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosi-

ła oficjalnie niepodległość Polski, nadzieja odżyła na nowo. Wreszcie 11 listopada, Rada 

przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnym Dowódcą 

Wojsk Polskich. Jako Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, ustalono dopiero 20 

lat po zakończeniu wojny. Dokładnie 23 kwietnia 1937 roku. Wcześniej obchody miały 

miejsce tylko dwa razy. Jak łatwo się domyślać wszelkie uroczystości związane ze Świętem 

Niepodległości zostały zakazane w czasie II wojny światowej. Ostatecznie w 1989 święto powróciło za sprawą ustawy Sejmu PRL. 

Od tego czasu każdego roku odbywają się uroczystości państwowe, tym bardziej, że dzień ten jest świętem państwowym, dniem 

wolnym od pracy. Uroczystości najhuczniej obchodzone są oczywiście w Warszawie. Generalnie w całym kraju jednak w tym dniu 

mają miejsce różne akademie, apele i inne formy zaakcentowania tego wydarzenia. W szkołach w dniu 11 listopada nauczyciele 

przygotowują uczniów do przedstawień, tworzą specjalne scenariusze lekcji itp. Każdy na swój sposób świętuje ten dzień. Chociaż-

by tak, że zwyczajnie pomyśli jakie znaczenie miał i ma dla nas ten dzień sprzed prawie jednego wieku… 

                           Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Jak Pan zareagował na propozycję stanowiska Honorowego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w 

Irlandii Północnej? 

 I was very honoured to be asked to represent such a great country as Poland and very pleased to accept 

this appointment by the Polish Government. 

Czułem się bardzo zaszczycony, kiedy poproszono mnie o reprezentowanie tak wspaniałego kraju 

jakim jest Polska i z wielką przyjemnością przyjąłem tą nominację od polskiego rządu.   

Czy obawiał się Pan trudności we współpracy z Polakami, trudności językowych lub bariery kulturo-

wej?  

No, I was very aware of Polish cultural and history and language has not been a problem as many Poles 

speak some level of English and I have many Polish friends who help me with translation. 

Nie, byłem bardzo świadomy polskiej kultury i historii, a język nie jest problemem,  wielu Pola-

ków mówi po angielsku a poza tym   mam wielu polskich przyjaciół, którzy pomagają mi w tłu-

maczeniu. 

Co Pan może powiedzieć teraz po kilku latach sprawowania 

urzędu czy pojawiły się jakieś nowe obawy? 

No I never had any fears and after 4 years I still feel the same 

and if anything even better. 

Nie, nigdy nie miałem żadnych obaw i po 4 latach nadal czu-

ję to samo a nawet moje odczucia są lepsze. 

Jeśli mógłby się Pan cofnąć w czasie czy podjąłby Pan tę samą 

decyzję i przyjął nominację na Honorowego Konsula Rzeczypo-

spolitej Polskiej?  

Yes I think I made the right decision to accept the appointment 

as Honorary Consul, I feel very happy that I have been able to 

help many Polish people who needed my help in many different 

ways, such as employment issues, social welfare issues and pro-

viding help and advice on passports and other documentation 

required. 

Tak myślę, że podjąłem właściwą decyzję, aby przyjąć nomi-

nację na konsula honorowego i czuję się bardzo szczęśliwy, 

że udało mi się pomóc wielu Polakom, którzy tej pomocy 

potrzebowali w różnych kwestiach, w sprawach zatrudnie-

nia, sprawach społecznych  i socjalnych a także  w spra-

wach  dotyczących  paszportów i innych dokumentów. 

Co chciałby Pan powiedzieć Polakom zamieszkującym         

Irlandię Północną? 

Always remember that you are very welcome here in Northern 

Ireland by the vast majority of the people, that you have en-

riched our society by your presence and by the contribution you 

are making to this economy through your work. Be very proud 

of your own country,Poland, and its rich history of cultural, mu-

sic, arts and literature.  I know for some Poles life has been diffi-

cult and challenging but remember there are many Irish people 

and organisations very happy to offer help when needed, so 

never feel you are alone. Remember that Irish people have a 

long history of Emigration and understand the many difficulties 

you have to face not least that of language and the cultural dif-

ferences between our two countries.   

Zawsze pamiętajcie, że jesteście bardzo mile widziani w Ir-

landii Północnej przez większość społeczeństwa, które zosta-

ło wzbogacone poprzez waszą obecność przez to co robicie, 

przez wkład jaki wnosicie do gospodarki poprzez swoją pra-

cę. Bądźcie  dumni z własnego kraju z Polski  i jej bogatej 

historii ,kultury, muzyki, sztuki i literatury. Wiem, że dla 

niektórych Polaków życie tutaj  jest skomplikowane i  trud-

ne, ale pamiętajcie, że wielu irlandzkich obywateli i organi-

zacji bardzo chętnie oferują swoją  pomoc, gdy ona jest  po-

trzebna, więc nie musicie  czuć się osamotnieni. Pamiętajcie, 

że Irlandczycy mają długą historię emigracji i rozumieją  

wiele trudności, z  którymi musicie się zmierzać także tych 

językowych i związanych z  kulturową  różnicą pomiędzy 

naszymi krajami.   

Jerome Mullen  

i Agnieszka Tomsa   

Z konsulem rozmawiała AT 



SZARE DNI, SZARE MYŚLI…. 

 

.. bo jak wstaję rano i widzę to pochmurne niebo, 

to nie chce mi się po prostu żyć . Zastanawiam się, 

co ja tu robię w tym smutnym, deszczowym kraju. 

Ale niech tylko wyjdzie słonko, choć na chwilkę to 

zaraz mi jest lepiej na duszy…” ( fragment  wy-

wiadu z pacjentem). 

F OTO :  J IR I HO D AN   

www.publicdomainpictures.net 

Nieubłagalnie nadchodzi jesień, a w tutejszym 

klimacie czekają nas deszczowe szarugi, po-

chmurne dni i smutne, nostalgiczne popołu-

dnia  i wieczory. W takim nastroju wszelkie 

nasze kłopoty, lęki i  tęsknoty automatycznie 

stają się niestety większe i bardziej dotkliwe. 

Szczególnie dotyczy to osób bardzo wrażli-

wych na pogodę tzw. meteopatów. To po-

mówmy troszeczkę o nich. 

 Meteopatia nie jest chorobą, a nawet niektó-

rzy badacze kwestionują zależność stanów 

somatycznych i psychicznych od pogody, 

zrzucając wszystko na karb hipochondrii i hi-

sterii. Jednak, z drugiej  strony, istnieje wiele 

faktów potwierdzających istotną korelację na-

szego samopoczucia od warunków atmosfe-

rycznych. 

 W wielu krajch istnieją  osobne kliniki me-

teopatyczne, a od wieków notuje się zauważal-

ne zmiany zachowania mieszkańców rejonów, 

gdzie zaczyna wiać silny wiatr albo następują 

gwałtowne zmiany pogody.  

W Szwajcarii na przykład, oskarżony może 

liczyć na większą pobłażliwość sądu, jeżeli w 

chwili popełnienia przestępstwa wiał silny, 

alpejski wiatr.  

W czasie wiania tzw. halnego, polscy górale, 

jak wykazały badania, są bardziej agresywni 

( natomiast nie sadzę, aby polski wymiar spra-

wiedliwości, w tej chwili, był skłonny łago-

dzić wyrok z tego powodu). 

Meteopaci wrażliwi są nie tylko na daną pogo-

dę, ale przede wszystkim na gwałtowne jej 

zmiany. Nasze polskie organizmy przyzwy-

czajone są  przede wszystkim do o wiele dłuż-

szych okresów stałej pogody, które charakte-

rystyczne są dla klimatu kontynentalnego. Ir-

landia natomiast jest miejscem geograficznym, 

gdzie ścierają się, zderzają i mieszają  ciepłe 

prądy z zimnymi  - tak morskimi jak i atmos-

ferycznymi. 

 Jedyną, pocieszającą rzeczą jest fakt, że smut-

na, depresyjna pogoda zazwyczaj szybko się 

tu  kończy. Sami Irlandczycy z duma mówią o 

swoim kraju, że tu w ciągu dnia występują 

cztery pory roku (―four seasons every day). 

Wróćmy jednak do sytuacji, kiedy  nad nami 

szare, ołowiane chmury, mżawka i wiatr,  

a wzgórza na horyzoncie całe w mgle. Wszyscy mamy wtedy obniżony 

nastrój ( cieszą się może tylko taksówkarze i sprzedawcy parasoli). 

Powstaje pytanie co robić , jak sobie z tym radzić ?  

Na obniżone samopoczucie bardzo skuteczna jest odpowiednia dieta. 

Kawałek dobrej czekolady, mocna herbata z konfiturami, rano dobra 

kawa z mlekiem czy bułka z masłem i miodem od razu podniosą po-

ziom cukru we krwi a tym samym staniemy sie bardziej aktywni.  

Jeżeli chodzi o sferę psychiczna i emocjonalną to  starajmy sie wypeł-

nić nasz dzień oraz czas wolny ciekawymi i ekscytującymi zajęciami. 

Sięgnijmy po sensacyjną książkę lub ciepły i optymistyczny film          

a nawet głupią komedię. Unikajmy nostalgicznych i refleksyjnych sy-

tuacji, nie spędzajmy czasu w samotności.  

Odwiedźmy dobrych znajomych albo nawet siądźmy na chwilkę          

w kąciku przy kominku w lokalnym  pubie.  

 W sytuacji, gdy mimo to depresyjne myśli zaczynają nam się 

kłębić w głowie,: 

- Wybiegnijmy  szybko w przyszłość do czekających nas miłych chwil, 

spotkań i sytuacji (Święta, wizyta rodziny, spotkanie z przyjaciółmi, 

oczekiwane wakacje) 

- Wyobraźmy sobie, jak to będzie miło i przyjemnie.  

- Dokonajmy tzw. wizualizacji – zobaczmy oczyma wyobraźni  tą 

przyjemna i miłą sytuację 

- Zadzwońmy do bliskiej osoby, przyjaciela lub kogoś z rodziny, kogo 

lubimy i  cenimy. 

- Nie dopuszczajmy do sytuacji bycia w samotności. W towarzystwie 

(najlepiej dobranym) o wiele łatwiej pokonamy smutki i nostalgię. 

- Starajmy sobie uzmysłowić i niejako przekonać sami siebie, że ta 

wstrętna i smutna pogoda się przecież niedługo skończy, że jutro bę-

dzie znowu nowy, na pewno o wiele lepszy dzień (a może nawet             

i z odrobiną cudownego słońca !) 

Zupełnie innym problemem jest głęboki i długotrwały okres złego na-

stroju, braku wiary w sens dalszego życia i znacznie obniżona ocena 

własnej osoby. Taki stan nosi nazwę depresji i jest poważnym zaburze-

niem, które w żadnym przypadku nie należy lekceważyć . Chciałbym 

poświęcić temu zagadnieniu nasze następne spotkanie. 

 

http://www.publicdomainpictures.net/browse-author.php?a=8245
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I tak powstało serum  Idéalia Pro, które 

chroni podatne na szkodliwe działanie 

czynników zewnętrznych fibroblasty 

(komórki znajdujące się w głębszej war-

stwie skóry) i pozwala korygować prze-

barwienia - rozmiar, kolor, a także ich 

liczbę.  

 

Zapraszamy wszystkich, którzy marzą       

o idealnej skórze do Urban Pharmacy, aby 

otrzymać bezpłatne konsultacje i badanie 

skóry, a także zestaw próbek kremu Ide-

alia. Istnieje też możliwość obsługi w języku polskim  - wy-

starczy zapytać o Agnieszkę .  

Zachęcamy także do skorzystania z naszej strony internetowej  

www.ubeautyni.com, gdzie nie tylko można zrobić zakupy 

takich kosmetykow jak Vichy, La Roche Posay, Avene, Cla-

rins Neo -  Strata, ale również zapytać o porady dotyczące pie-

lęgnacji skóry. 

               Agnieszka Brzozowska 

 

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. 

IDEALNA SKÓRA PRZESTAŁA  BYĆ MARZENIEM  
W Urban Pharmacy na co dzień spo-

tykam sie z wieloma pytaniami na 

temat problemów skórnych. Ostatnio 

zauważyłam, że coraz więcej osób 

zwraca uwagę na pogarszającą się 

ogólną kondycje cery, wskazując 

głównie na utratę jej jednolitego ko-

lorytu i blasku. Okazuje się, że nasza 

cera nie jest już taka promienna           

i świeża, a zmiany naczyniowe           

i przebarwienia są coraz bardziej 

widoczne. Jednak i tym razem nauka 

sprostała naszym potrzebom czego 

wynikiem jest stworzenie przez  Vichy Laboratories  

najnowszej innowacji w postaci serii kosmetyków 

IDEALIA. Krem Idealia swoje niesamowite działanie 

zawdzięcza m.in. aktywnemu składnikowi -Kambuczy

- pozyskiwanemu z wyciągu czarnej herbaty Ceylon. 

W rezultacie, krem ten wyrównuje koloryt i ujednolica 

strukturę skóry oraz wygładza zmarszczki. Cera wy-

gląda świeżo i zdrowo! 

Dla osób zmagających się z rozmaitymi typami prze-

barwień, Vichy Laboratories znalazło rozwiązanie, 

którym jest serum Idealia Pro. Powody występowania  

przebarwień mogą być różne – słońce, ciąża, hormony, 

wiek czy tez niedoskonałości skóry. Vichy odkryło 

klucz do sukcesu w walce z takimi problemami. Sku-

teczna  redukcja zmian pigmentacyjnych skóry  okaza-

ła się możliwa  poprzez stworzenie produktu, który 

będzie docierał do głębszej warstwy skory – dermis, 

(bo to ona  wpływa na pigmentacje skóry), a nie tylko 

działał  na zewnętrzną warstwę naskórka.  

http://www.ubeautyni.com
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Witamy wszystkich zapalonych wędkarzy… 

Wędkarskie wrażenia ubiegłego miesiąca… 

Zawody spinningowe klubu „Big Fish”  - 16 września 2012 

Zawody te były rozgrywane na jeziorze w miejscowości Keady, 

wzdłuż  brzegu. Jezioro te jest znane i lubiane przez wędkarzy. 

Spinningowanie przynętą jest dość trudną metodą, wymagającą 

precyzji rzutu, ustalenia głębokości i dobrania odpowiedniej przy-

nęty a  najistotniejszą rzeczą jest umiejętność jej prowadzenia. 

Spotkaliśmy się na miejscu o godzinie 7:30, nastąpiło  wstępne 

przedstawienie regulaminu, sprawdzenie licencji i o godzinie 8:00 

zawodnicy ruszyli na połów. Pogoda zapowiadała się z przelotny-

mi opadami deszczu, ale zawodnicy zbytnio się tym nie przejmo-

wali. Punktowane ryby to szczupak i okoń. Już po pierwszej turze 

było można zauważyć rezultaty, do przerwy po 3 godzinnej turze 

praktycznie każdy z zawodników miał na koncie kilka ładnych 

ryb. O godzinie 11:00 ogłosiliśmy przerwę na grilla.  

Zjedliśmy konkretny posiłek dający nam siłę na dalszą część 

zawodów, napiliśmy się kawy i herbaty, był też tort przygoto-

wany przez naszą klubowiczkę. Przeczekaliśmy chwilowe opa-

dy deszczu i zawodnicy ruszyli na dalsze łowy. Przez kolejne    

3 godziny było widać , że punktacja u zawodników zmienia się 

z każdą chwilą. Słychać było z oddali jak zawodnicy zdawali 

relacje na bieżąco co złapali i jakiej wielkości jest ryba. Nieco-

dzienne szczęście w tych zawodach miał Janusz, który wyholo-

wał szczupaka o długości 93cm. Był to ładny okaz i wysoko 

punktowany. Największego okonia złapał Zbyszek a mierzył on  

31cm, a największą ilość ryb złapał Dariusz. Ogólnie na tych 

zawodach zostało złapane 19 szczupaków i 38 okoni. Po podli-

czeniu i podsumowaniu punktów ogłosiliśmy wyniki 

 

Janusz Pszeniczny  5950pkt  

Dariusz Kobrzyński  5640pkt  

Jacek Januszewski  4510pkt 

 

Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział         

w zawodach i wielkie gratulacje dla zwycięzców!  

Zajrzyj na naszą stronę: www.fishing-club.pl  

                                                                                                                 

TOMASZ RZOŃCA 

 

W imieniu całego klubu wędkarskiego „Big Fish‖  chcieliby-

śmy podziękować i pogratulować wszystkim, którzy brali 

udział w programie edukacyjnym „wędkarstwo i bezpieczeń-

stwo nad wodą‖ organizowanym przez nasz klub wspólnie         

z PSS Craigavon.  Był to wspaniały piknik rodzinny jak i re-

kreacyjny dla  uczniów i ich rodziców. Mamy nadzieje, że     

w przyszłości  będziemy mieli okazję jeszcze zorganizować 

tego typu spotkanie a póki co będziemy je i miło wspominać… 

Pozdrawiamy i do zobaczenia nad wodą! 

 

www.fishing-club.pl                                                                 TOMASZ RZOŃCA 

 

Oj zjadłoby się jeszcze…. 
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Wiesław Nowicki  - przewodnik dzieci            

i  Roman Wiatr - prezes klubu Big Fish. 

Wędkarstwo i bezpieczeństwo nad wodą.  

6 października 2012 roku Polska Szkoła Sobotnia w Craigavon oraz  Big Fish - 

Fishing Club zaprosiła rodziców i uczniów do uczestnictwa w projekcie 

„wędkarstwo i bezpieczeństwo nad wodą” Projekt realizowano  w Craigavon 

na Kinnego Marina, jezioro Lough Neagh. Podczas spotkania dzieci mogły ob-

serwować łowiących wędkarzy a także miały okazję  spróbować samodzielnie 

zarzucić wędkę. Mogły również  pooglądać osprzęt wędkarski i zadawać pyta-

nia, na które  Pan Wiesław cierpliwie odpowiadał. 

Dodatkową i jednocześnie największą atrakcją była przejażdżka motorówką. Projekt obejmo-

wał także piknik rodzinny, więc każdy z przybyłych miał możliwość zasmakować w przepysz-

nych grilowanych kiełbaskach i burgerach.  Nie zabrakło także słodkości mistrzowsko wyko-

nanych przez Panią Monikę Wiatr - klubowiczkę Big Fish.  Na koniec dzieci otrzymały pa-

miątkowe dyplomy a najbardziej aktywni - medale. Pogoda dopisała, więc był to naprawdę 

udany dzień przynajmniej dla uczestników projektu, ponieważ dla łowiących wędkarzy nieste-

ty...... Zawody, które w tym czasie się odbywały zakończyły się rezultatem zerowym. " Przy-

znam szczerze, że kilkoro dzieciaczków utknęło mi w pamięci, ich  uśmiech, radość no i te 

podziękowania na koniec, za to, że dałem pokierować  motorówką. Jestem z siebie dumny, że 

mogłem uszczęśliwić maluchy.." powiedział Tomek - jeden z organizatorów.  

Nauczyciele oraz rodzice  

z  PSS Craigavon  ser-

decznie dziękują Klubo-

wi Big Fish za wspaniałą 

realizację projektu… 
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Monika Wiatr  i jej mistrzowskie 

wypieki 

Tomek Rzońca 

Wiesław Nowicki   
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         Co nowego w Uk? 

Polski  skrót ...   

myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń            

w Polsce według portalu Polityka.pl  

13.09.2012 Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Ko-

smicznej (ESA). 

14.09.2012 do 15.09.2012 W Warszawie odbył się IV Kongres 

Kobiet. 

14.09.2012 Twórca strony Antykomor.pl Robert Frycz został 

skazany na karę roku i trzech miesięcy ograniczenia wolności 

za znieważenie głowy państwa. 

15.09.2012 Solidarna Polska na konwencji partyjnej w Kutnie 

przedstawiła kandydata na nowego premiera w kolejnych wy-

borach: Tadeusz Cymański. 

16.09.2012 Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję               

o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży pochodzących 

z Czech wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży 

detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych,            

z wyjątkiem piwa i wina. Decyzja ta ma związek z informacjami  

o śmiertelnych zatruciami alkoholem w Czechach.  

17.09.2012 Na cmentarzu "Srebrzysko" w Gdańsku przepro-

wadzono ekshumację Anny Walentynowicz, która zginęła           

w katastrofie pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 r . Następnego 

dnia na warszawskich Powązkach odbyła się ekshumacja innej 

ofiary katastrofy (jak donosiły media Teresy Walewskiej-

Przyjałkowskiej). Prokuratura wojskowa zapowiedziała kolejne 

ekshumacje.  

18.09.2012 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu 

uznał, że Polska naruszyła europejską konwencję praw człowie-

ka stosując wobec Marka Dochnala ponad czteroletni areszt 

tymczasowy. 

19.09.2012 Janusz Walentynowicz powiedział, że ekshumowane 

w Gdańsku szczątki nie są ciałem jego matki. 

20.09.2012 Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

zabezpieczyli już prawie 140 tys. butelek alkoholu pochodzące-

go z Czech; trwają badania próbek. Bondar dodał, że Inspektorzy 

sanitarni skontrolowali 23,5 tys. punktów, w których sprzedawano 

alkohol.  

21.09.2012 Polska premiera filmu o legendarnej grupie Pakto-

fonika pt. "Jesteś Bogiem" w reż. Leszka Dawida. 

22.09.2012 Głośny ślub - córka byłego prezydenta Aleksandra 

Kwaśniewska poślubiła muzyka Jakuba Badacha. 

24.09.2012 Odbyła się debata ekonomiczna zorganizowana 

przez Prawo i Sprawiedliwość. 

25.09.2012 Upłynął termin zgłaszania kandydatów na nowego prezesa PZPN: dotychcza-

sowy szef związku Grzegorz Lato wycofał się z ubiegania o to stanowisko. Wśród kandydatów 

na szefa PZPN są: Zbigniew Boniek, Roman Kosecki, Zdzisław Kręcina, Stefan Antkowiak      

i Edward Potok.  

25.09.2012 Naczelna Prokuratura Wojskowa poinformowała, że ciało Anny Walentyno-

wicz zostało zamienione z ciałem innej ofiary. Kilka dni wcześniej odbyły się ekshumacje 

szczątków dwóch ofiar katastrofy smoleńskiej.  

26.09.2012 Sejmowa debata ws. aborcji. Ruch Palikota zgłosił projekt liberalizujący dotych-

czasowe przepisy, a politycy Solidarnej Polski projekt zaostrzający dotychczasową ustawę.  

27.09.2012 W Sejmie odbyła się debata w związku z ekshumacjami ofiar katastrofy smo-

leńskiej. 

27.09.2012 Jennifer Lopez wystąpiła na jedynym w Polsce koncercie. Koncert gwiazdy 

odbył się w hali PGE Areny w Gdańsku.  

01.10.2012 Jarosław Kaczyński przedstawił kandydata na premiera: to prof. Piotr Gliń-

ski. PiS zamierza "w odpowiednim czasie" złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufno-

ści.  

02.10.2012 Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis odbierający pracownikom dodatko-

wy dzień wolny za święto przypadające w dzień wolny od pracy jest niekonstytucyjny. Od 

2011 r., kiedy wprowadzono dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli (6 stycznia), pozba-

wiono pracowników takiej możliwości.  

04.10.2012 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał kontrowersyjną ustawę nowelizu-

jącą Prawo o zgromadzeniach. 

05.10.2012 Kolejna awaria na budowie II linii metra w Warszawie. W centrum stolicy -      

z nieznanych przyczyn - zapadł się chodnik na rogu ulic Szkolnej i Świętokrzyskiej, doszło do 

wycieku z wodociągu, czuć było także ulatniający się gaz. Z okolicznych domów ewakuowano 

mieszkańców.  

05.10.2012 Sondażowa sensacja: PiS zdobywa znaczną przewagę nad PO. Według sondażu 

TNS Polska dla programu "Forum" TVP Info PiS mógłby liczyć na 39 proc. głosów, a PO na 

33 proc.  

08.10.2012 W Warszawie odbyła się debata PiS w sprawie reformy systemu ochrony 

zdrowia. 

10.10.2012 Głosowanie nad projektami dotyczącymi przepisów aborcyjnych: w pierw-

szym czytaniu przepadł projekt Ruchu Palikota (liberalizacja przepisów), a do dalszych prac    

w komisji skierowano projekt Solidarnej Polski (zaostrzenie obecnej ustawy). Za dalszą pracą 

nad projektem SP głosowali prawie wszyscy posłowie PSL, wszyscy posłowie PiS i SP,           

a także 40 posłów PO, w tym m.in. Andrzej Biernat, Jacek Żalek, Ireneusz Raś, Lidia Staroń, 

Marek Biernacki, Roman Kosecki oraz Konstanty Miodowicz. 28 posłów Platformy wstrzyma-

ło się od głosu, w tym minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.  

12.10.2012 Wystąpienie Donalda Tuska przed Sejmem - tzw. drugie exposé premiera        

i głosowanie wotum zaufania dla rządu. Za wyrażeniem wotum zaufania głosowało 233 

posłów, przeciwko było 219. Nikt nie wstrzymał się od głosu.  

15.10.2012 "Fakty" TVN ujawniły, że kilka dni przed upadkiem, fira Amber Gold sprze-

dała niemiecki oddział linii lotniczych OLT, w tym należące do niej cztery samoloty za         

1 euro. 

16.10.2012 Według specjalnego sondażu TNS Polska dla POLITYKI Platforma Obywa-

telska odrobiła straty wobec Prawa i Sprawiedliwości. 

16.10.2012 Z powodu ulewnego deszczu odwołano mecz Polska-Anglia, który miał być 

rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

16.10.2012 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała oświadczenie w sprawie drastycz-

nych zdjęć ofiar katastrofy smoleńskiej, opublikowanych na rosyjskim portalu. ABW podała, 

że według jej ustaleń zdjęcia te pojawiły się w rosyjskim internecie 28 września, zostały też 

opublikowane na serwerach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie.  

Ceny żywności pójdą w górę. Nie było tego od po-
nad 20 lat. Z powodu mokrego lata zbiory żniw na 
terenie Wielkiej Brytanii spadły do poziomu niespoty-
kanego tu od ponad 20 lat. Ten wyjątkowy nieurodzaj 
poczują mieszkańcy Wysp, płacąc więcej za żywność – 
zapowiada Krajowy Związek Farmerów. W Anglii        
i Walii tegoroczne lato było najbardziej mokrym           
w ciągu ostatnich stu lat – w czerwcu, lipcu i sierpniu 
spadło aż 36 cm deszczu. Zboże, żyto i pszenica znacz-

nie przez to podrożeją, a przetwórcy już zapowiadają 
podwyżkę cen mąki aż o 29% w porównaniu do roku 
ubiegłego. - Konsumenci nie muszą się obawiać dra-
matycznie wysokich cen żywności, bo na naszym 
rynku panuje ostra konkurencja - uspokaja jednak 
Richard Dodd z Brytyjskiego Konsorcjum Handlu 
Detalicznego. Droższy będzie także drób. Farmerzy 
zajmujący się jego hodowlą już od dłuższego czasu 

narzekają na niesprzyjające warunki i presję, jaką 
wywiera na nich światowa gospodarka. Ekolodzy 
obwiniają za zaistniałą sytuację globalne ocieplenie. 
„Zmiany klimatyczne ujemnie wpływają na produkcję 
żywności na całym świecie, powodując wzrost cen. 
Sytuacja ta może się znacznie pogorszyć, jeśli natych-
miast nie obniżymy poziomu emisji gazów cieplarnia-
nych do atmosfery‖ - oceniła Vicki Hird z organizacji 

Przyjaciele Ziemi (Friends of the Earth).  Adriana C. 
Źródło: londynek.net 

W.Brytania: Cameron zapowiada, że kraj czeka więcej "bolesnych" cięć. Gorsze niż oczekiwano prognozy go-
spodarcze dla W. Brytanii oznaczają więcej "bolesnych decyzji" - jeśli jednak odstąpimy teraz od programu na-
prawczego, kraj znajdzie się na równi pochyłej - oświadczył w środę premier David Cameron. Na początku tygodnia 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy wzrostu brytyjskiej gospodarki w bieżącym roku z przewidy-
wanych wcześniej 0,2 proc. do -0,4 proc. - Straty okazały się większe niż przypuszczaliśmy, a (naprawa gospodarki) 
potrwa dłużej niż liczyliśmy - przyznał Cameron podczas wystąpienia w ostatnim dniu konferencji Partii Konserwa-
tywnej.- W ostatnich dwóch latach gospodarka światowa, zwłaszcza w strefie euro, była znacznie słabsza niż oczeki-
wano. Gdy cierpią na tym nasi ważni partnerzy gospodarczy, jak Irlandia, Hiszpania czy Włochy, kupują od nas 
mniej, a to odbija się na naszym wzroście gospodarczym i utrudnia nam spłacanie zadłużenia - wyjaśnił. Wykluczył 

jednak odejście od realizowanego planu cięć, podkreślając, że jeśli problemy gospodarcze kraju nie zostaną rozwiąza-
ne już teraz, będzie się on borykał z coraz większymi trudnościami. - Jeśli nie będziemy działać, jeśli nie podejmiemy 
trudnych, bolesnych decyzji, nie okażemy determinacji i daru przewidywania, Wielka Brytania w przyszłości może 
już nie być tym, czym była w przeszłości - powiedział premier. - Uczestniczymy w wyścigu na skalę globalną, a to 
oznacza, że państwa takie jak nasze stoją przed godziną prawdy. Wóz albo przewóz (...) - zaznaczył. Cameron rozpra-
wił się też z argumentem wysuwanym przez opozycyjną Partię Pracy, że program oszczędności należy złagodzić. - 
Państwa idące w górę (...) są odchudzone, sprawne, obsesyjnie nakierowane na przedsiębiorczość, inwestujące            
w przyszłość - edukację, (...) infrastrukturę i technologię. Państwa idące w dół (...) są gnuśne, sklerotyczne, cierpią na 

nadmiar regulacji i wydają pieniądze na zbyt kosztowne systemy socjalne oraz lokują ogromne pieniądze w systemy 
emerytalne i niereformowane usługi publiczne - podkreślił. Rząd Camerona stawia sobie za cel redukcję długu i defi-
cytu oraz usunięcie strukturalnego deficytu budżetu do 2017 r., choć ostatnio minister finansów George Osborne 
mówił o 2018 r. W tym celu obcinane są wydatki rządowe, w tym wydatki na świadczenia społeczne. W ocenie kryty-
ków gospodarka jest w stagnacji, jej wzrost trzeba pobudzić, a cięcia przedłużają dekoniunkturę. Opowiadają się oni 
w związku z tym za tzw. planem B, zakładającym czasową redukcję podatków i inne działania wspierające biznes         
i konsumentów, w tym pobudzenie inwestycji w infrastrukturę. Agencja Reutera zauważa tymczasem, że rządząca 
koalicja konserwatystów i Liberalnych Demokratów traci w sondażach wobec Partii Pracy. Zdaniem części anality-

ków pesymistyczne prognozy MFW dla W. Brytanii podkopują autorytet konserwatystów w dziedzinie gospodarki. 
Dziedzina ta - wskazują - będzie miała kluczowe znaczenie w wyborach parlamentarnych w 2015 r. (MB) Źródło: 
PAP 



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 

    



.Q5. Jak mogę odzyskać moje pieniądze z wpłaconego depozytu? 

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

cji jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu . Jednakże właściciel  

może być uprawniony do zatrzymania części lub całości kaucji,      

w zależności od tego czy występują zaległości czynszowe lub czy 

występują w nieruchomości  uszkodzenia  mienia lub wyposażenia. 
 

TENANCY ISSUES 

Q1. What rights do I have as a Tenant? 

As a tenant you have some basic rights irrespective of whether or 

not you have entered into a tenancy agreement with your Landlord. 

Your rights will depend upon when your tenancy started and this 

article will deal exclusively with tenancies which commenced after 

1st April 2007 and which are governed by The Private Tenancies 

(Northern Ireland) Order 2006. 

Always obtain a tenancy agreement from your Landlord as this will 

afford you greater protection in the event of a dispute with your 

Landlord. You are entitled to receive a Tenancy Agreement, a State-

ment of Tenancy Terms and a Rent Book from your Landlord. 

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

Generally, the Landlord is responsible for repairing the structure of 

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

pairing or replacing the plate glass in the windows.  You would 

therefore be responsible for this. You are usually responsible for 

maintaining the interior of the property and keeping it in a state of 

good order and repair. You should specifically refer to your tenancy 

agreement to see what the repairing obligations are for both your 

Landlord and you. In relation to the supply of water, gas, electric 

and sewerage, you should check your tenancy agreement to ascer-

tain who is responsible for the maintenance and repair of these ser-

vices. If you wish to redecorate the property you are renting, you 

should seek the written consent of the landlord for you to carry out 

any redecoration before commencing same.  

Q3. What types of tenancy are there? 

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

there are various types of tenancy. You could be the sole tenant 

renting the property on your own or alternatively, you could be a 

joint tenant.  If you and other tenants have all signed the same ten-

ancy agreement with your landlord.  If so, you will be held jointly 

and severally liable for the payment of the rent for the property 

Your tenancy will either be: 

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

the end of the said term; or  

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

month to month basis.  

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

have your landlord provide you with a new tenancy as soon as pos-

sible after the expiration of your initial tenancy. 

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

move out? 

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

and ask him to attend at the property to carry out a re-inspection of 

the property.  The Landlord can view the condition of the property 

at the end of the term and advise you whether he will be making any 

deductions from your deposit monies.  Also contact your utility pro-

viders and give them metre readings and a forwarding address to 

which they can send your last bill.  Ensure the property is left in a 

clean and tidy condition and that you have carried out any redecora-

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

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

belonging to the landlord should be left in the property at the end of 

your tenancy. 

Q5. How do I get my deposit monies back? 

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

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

entitled to keep some or all of your deposit if there are rent arrears 

owing to him or money owed for damage to the property or furnish-

ings.   

 

 

 

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

Jako najemca masz pewne podstawowe prawa niezależnie od 

tego, czy zostały one  wprowadzone do umowy najmu z wła-

ścicielem czy też nie. Twoje prawa będą zależeć od tego kie-

dy rozpoczęła się Twoja umowa najmu. Ten artykuł dotyczy 

praw nabytych w umowach najmu zawartych po 1 kwietnia 

2007 z prywatnym właścicielem nieruchomości (Northern 

Ireland) Order 2006. Pamiętaj, że zawsze powinieneś  uzy-

skać umowę najmu od właściciela, pozwoli Ci to zapewnić  

sobie większą ochronę w razie sporu z właścicielem. Masz 

prawo do otrzymania umowy najmu, oświadczenia  o warun-

kach najmu  i książeczki czynszowej od swojego właściciela. 

Q2. Kto jest odpowiedzialny za naprawy nieruchomości 

którą wynajmuję? 

Generalnie właściciel jest odpowiedzialny za naprawy kon-

strukcji budynku łącznie z dachem, ale niekoniecznie musi  

być odpowiedzialny za naprawy lub wymiany szyby              

w oknach. Możesz więc być za to odpowiedzialny. ( W za-

leżności czy szkoda powstała z Twojej winy , jeśli stłuczesz 

szybę będziesz ją musiał wymienić, jeśli natomiast będzie to 

wada konstrukcyjna lub inna niezależna od Ciebie właściciel 

będzie musiał ją usunąć- przypisek redakcji) Ty  natomiast 

jesteś zwykle odpowiedzialny za utrzymanie wnętrza nieru-

chomości  w stanie dobrym i musisz przeprowadzać wszyst-

kie niezbędne naprawy. W szczególności należy  sprawdzić  

umowę najmu, aby zobaczyć co jakie naprawy są   w obo-

wiązku wynajmującego jak i najemcy. W odniesieniu do 

dostaw wody, gazu , elektryczności i  kanalizacji, należy 

sprawdzić umowę najmu by upewnić  się, kto jest odpowie-

dzialny za utrzymanie i naprawy. Jeśli chcesz przeprowadzić 

remont nieruchomości, którą wynajmujesz, musisz wcześniej 

zasięgnąć pisemnej zgody właściciela. 

Q3. Jakie są rodzaje umowy najmu? 

Istnieje wiele  sposobów wynajmu nieruchomości od właści-

ciela  i istnieją różne rodzaje umów najmu. Możesz być wy-

łącznym najemcą nieruchomości  lub możesz wynajmować 

nieruchomość wraz z inną osoba, ale Ty i inni lokatorzy mu-

szą  podpisać taką samą umowę najmu z właścicielem.        

W takim przypadku jesteście solidarnie odpowiedzialni za 

zapłatę czynszu. Twoja umowa najmu może być: terminowa 

- zwykle na okres 12 miesięcy  i wygasa z końcem wspo-

mnianego terminu, lub okresowy najem - nie ma ustalonego 

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

( czyli umowa bezterminowa z miesięcznym okresem wypo-

wiedzenia -przypisek redakcji) Jeśli Twoja umowa na czas 

określony wygasła, najlepiej jest zwrócić się do właściciela  

o zawarcie nowej umowy  najszybciej jak to jest możliwe  po 

upływie początkowego okresu najmu. 

Q4. Moja umowa najmu wygasła, co muszę zrobić zanim 

się wyprowadzę? 

Poinformować właściciela nieruchomości o terminie, w któ-

rym zamierzasz się wyprowadzić i poprosić go o przyjście   

w celu przeprowadzenia  inspekcji nieruchomości. Właści-

ciel powinien sprawdzić stan nieruchomości  i poinformować 

Cię czy będzie dokonywania jakichkolwiek potrąceń z Two-

jego depozytu. Powinieneś także  skontaktować się z dostaw-

cami mediów i dać im odczyty liczników oraz nowy adres 

zamieszkania  by mogli wysłać  Ci Twój ostatni rachunek. 

Upewnij się, że nieruchomość jest pozostawiona w czystości  

i porządku oraz czy nie jest konieczne przeprowadzanie re-

montu nieruchomości, jeśli jest to wymagane w umowie naj-

mu. Jeśli nieruchomość była umeblowana należy  wszystkie 

przedmioty należące do właściciela pozostawić w nierucho-

mości na koniec okresu najmu. 



Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

NIEUCZENIE SIĘ ANGIELSKIEGO JEST TAK SAMO 

GROŹNE DLA NASZEGO BYTU TUTAJ JAK PALENIE 

PAPIEROSÓW DLA ZDROWIA! KONIEC WYMÓ-

WEK! 

 

KURSY ANGIELSKIEGO PRAWIE CODZIENNIE. JE-

ŚLI SIĘ NIE UCZYSZ TO PO PROSTU NIE CHCESZ. 

NA TYCH STRONACH REKLAMUJEMY ZAJĘCIA AŻ 

W TRZECH RÓŻNYCH DNIACH. 
 

ZAPRASZAMY NA KURS ANGIELSKIEGO Z POLSKIM LEKTOREM 

W KAŻDĄ SOBOTĘ:  

 

Zajęcia odbywają się  od godziny 10.00 do 11.30. Kurs prowadzony jest 

w domu parafialnym obok dworca autobusowego. 

 

Zapisy na telefon w Centrum Pomocy Mniejszościom 028 3025 2544 

LUB 07837 406859 



 

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  

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek, środa: 

09:00 - 17:00  

Wtorek:  

14:00 - 17:00  

Czwartek: 14:00 - 

22:00 (po uzgodnie-

niu terminu) 

DARMOWY   KURS  JĘZYKA   

ANGIELSKIEGO  

DLA  DOROSŁYCH 

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 4.10.12 

o godz. 19.00 w 
 

St. Joseph’s Boys’ High School  

20 Armagh Road 

Newry 

BT35 6DH 

Tel. 079 550 504 38  
 

 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

   

  Bezpłatne lekcje angielskiego   

  w Metro 
  

  Poziomy: podstawowy i średnio-   

  zaawansowany 
  

  Adres: Metropolitan Church, Edward  

  Street, Newry, BT35 6AN (naprzeciwko 

  JT Carpets) 

  

  Czas: piątki w godzinach 18:00-19:15 

  

  Rejestracja przed zajęciami. 

  

  Dołącz do nas! 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  
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Alfred Szklarski 

Tomek w krainie kangurów 
(fragment) 
 

Niespodzianki na „Aligatorze” 
     Był wczesny ranek, lecz na ulicach 

Triestu panował już ożywiony ruch. Do-

rożka, którą jechał Tomek z ojcem i Smu-

gą, powoli torowała sobie drogę. 

     Po raz pierwszy Tomek znalazł się w 

portowym mieście. Z zaciekawie-niem 

spoglądał na las masztów okrętowych wi-

doczny w dużej zatoce.(…) Gwar, olbrzy-

mi ruch panujący wokoło i widok potężnych parowców robiły na 

chłopcu wielkie wrażenie, a nawet w pewnej mierze napełniały 

lękiem przed wielkim, nie znanym mu dotąd światem. Tomkowi 

wydawało się, że jest zaledwie maleńkim pyłkiem na drodze kro-

czących olbrzymów i lada chwila musi zginąć pod ich ciężkimi 

stopami. Daleka Warszawa, kilkakrotnie większa od Triestu, zda-

wała mu się obecnie najbezpieczniejszym schronieniem na świe-

cie. Naraz zrozumiał, dlaczego ciotka Janina tak bardzo obawiała 

się jego wyjazdu za granicę. 

     „Jeśli tutaj jest już tak strasznie obco - myślał - to cóż oczeku-

je mnie na olbrzymim morzu, a potem w tej dalekiej, nieznanej 

Australii?‖ 

      Przypomniał sobie słowa nauczyciela geografii, który opo-

wiadał o wielkich, nie dających cienia australijskich lasach,           

o bezwodnych stepach, pustyniach oraz o czarnych ludziach, 

używających do polowania i walki groźnych w ich rękach bume-

rangów. 

     Aż pobladł z wrażenia uzmysławiając sobie wszystkie ocze-

kujące go niebezpieczeństwa. Kiedy wydało mu się, że nie ma 

już dla niego żadnego ratunku, poczuł nagle na swoim ramieniu 

dotknięcie ciepłej dłoni i usłyszał głos ojca: 

- To tylko w pierwszej chwili wszystko wydaje się takie obce, 

Tomku. 

Po kilku tygodniach przywykniesz do nowych warunków i bę-

dziesz się czuł tak pewnie, jak ryba w wodzie. 

     Ze zdziwieniem spojrzał na ojca, a potem na Smugę. Obydwaj 

uśmiechali się przyjaźnie, jakby odgadywali wszystkie jego oba-

wy. 

„Jaki jestem niemądry! - pomyślał. - Przecież oni są ze mną!‖ 

     Zaraz też zrobiło mu się weselej. 

- W jaki sposób odnajdziemy „Aligatora‖ w tym gąszczu stat-

ków? - zagadnął. 

- „Aligator‖ zakotwiczony jest w głębi zatoki - odparł ojciec. - Za 

chwilę ujrzysz łódź, która już nas oczekuje. 

     Po kilkunastu minutach dorożka zboczyła na nabrzeże. 

- Jesteśmy na miejscu - poinformował Wilmowski. 

    Obładowani pakunkami przeszli zaledwie kilkadziesiąt kro-

ków, gdy rozgarniając silnymi rękoma mrowie ludzkie, dotarł do 

nich wysoki marynarz o szerokich ramionach. 

- Dzień dobry, Andrzeju, dzień dobry panie Smuga! - zawołał po 

pol-sku. - Widzę, że przybył już nasz warszawiak! 

     Wilmowski i Smuga przywitali się z marynarzem o osmalonej 

wichrem twarzy. 

- Tomku, przedstaw się naszemu bosmanowi, panu Tadeuszowi 

Nowickiemu - powiedział Wilmowski. 

     Dłoń Tomka zniknęła na chwilę w dużej, żylastej dłoni bos-

mana, który nie tracąc czasu odebrał mu walizkę, ujął go za rękę 

i poprowadził w kierunku przystani. 

1. Bumerang - zakrzywiony drewniany pocisk, używany przez australijskich krajowców 

jako broń. Przy odpowiedniej wprawie posługiwania się nią - bu-merang, nie trafiwszy w 

cel, wraca do miejsca, skąd został wyrzucony. 

- No, kochany chłopie, toś ty zaledwie 

wczoraj przyjechał z Warszawy? - ru-

basznie zapytał bosman, gdy znaleźli 

się na mniej zatłoczonej ludźmi części 

mola. 

- Tak, proszę pana - potwierdził Tomek. 

- A powiedz mi, kiedy ostatni raz byłeś 

w Łazienkach? Tomek zastanowił się 

chwilę, po czym odparł: 

- Akurat pięć dni temu poszedłem przed 

odjazdem popatrzeć jeszcze na łabę-

dzie. 

- Tak bardzo lubisz Łazienki i te łabę-

dzie? 

- Naprawdę lubię! Uciekałem z domu, aby włóczyć się po 

Łazienkach i Ogrodzie Botanicznym. Obrywałem też za to od 

ciotki! 

- Toś mi bliski, brachu! Chętnie posłucham, co tam słychać w 

starej, kochanej Warszawie. Nie byłem przecież w domu ład-

nych parę lat! 

- To pan także pochodzi z Warszawy? - zdziwił się Tomek. 

- Z Powiśla, kochany brachu! I wierz mi, że chociaż wiele 

cudów ujrzysz podczas włóczęgi po świecie, takiej rzeki jak 

Wisła i takiego miasta jak Warszawa nigdzie nie znajdziesz.

(…) 

     Rozmawiając zbliżali się do krańca pomostu, gdzie w dużej 

łodzi oczekiwało na nich czterech marynarzy. Bosman usado-

wił Tomka obok siebie na ławce przy sterze. Natychmiast od-

bili od brzegu. 

     Tomek z uwagą odczytywał nazwy statków, szukając 

„Aligatora‖. Nie mogąc go dostrzec, zwrócił się do maryna-

rza: 

- Panie bosmanie, czy stąd można już zobaczyć nasz statek? 

- Zerknij na ten parowiec w głębi zatoki, z którego komina 

wali dym jak z Wezuwiusza - wyjaśnił bosman. - To jest wła-

śnie, nasz „Aligator‖. 

     Tomek spojrzał we wskazanym kierunku. Ujrzał statek 

niezbyt wielkich rozmiarów, w porównaniu z innymi daleko-

morskimi parowcami zakotwiczonymi w porcie. Łódź szybko 

zbliżyła się do „Aligatora‖. Z pokładu zwisały na blokach 

liny; do nich to zaraz przymocowano łódź i opuszczono sznu-

rową drabinkę. 

     Tomek zachęcony przez bosmana pierwszy wszedł po 

chwiejnych stopniach na pokład. Zaledwie dotknął go stopa-

mi, ujrzał niskiego, szczupłego mężczyznę z fajką w zębach. 

- Jeżeli się nie mylę, to mam przyjemność widzieć młodego 

pogromcę dzikich zwierząt. Oczekujemy na ciebie już od 

wczoraj - odezwał się mężczyzna wyjmując fajeczkę z ust - 

Jestem Mac Dougal. 

- Dzień dobry, panie kapitanie! - odpowiedział Tomek po an-

gielsku, stwierdzając z zadowoleniem, że nauka obcego języka 

nie poszła na marne. - Jestem Tomasz Wilmowski. 

     Kapitan dotknął dwoma palcami daszka czapki i podał 

Tomkowi rękę mówiąc: 

- Bosman Nowicki przygotował dla ciebie 

kajutę tuż obok mojej, będziemy sąsiada-

mi. Czy chrapiesz bardzo głośno w czasie 

snu? 

- Chrapię tylko wtedy, gdy śpię na wznak, 

panie kapitanie. 

- Nie przejmuj się tym. Ja to czynię         

w każdej pozycji - odparł z uśmiechem 

kapitan witając się z Wilmowskim i Smu-

gą wchodzącymi kolejno na pokład.(…) 

2. Wezuwiusz - stale czynny wulkan w południowych Włoszech nad Morzem Tyrreńskim, 

wysokość 1186 m. 
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     (…)Rozległa się syrena okrętowa. Tomkowi wydało się, 

że pokład drży pod jego stopami. Usłyszał chrzęst łańcu-

chów podnoszących kotwice. Syrena po raz trzeci zahucza-

ła głuchym basem. Statek drgnął, jakby nagle ożył, i nie-

znacznie zaczął zmieniać swoje położenie. 

- No, Tomku, rozpoczęliśmy naszą pierwszą wspólną wy-

prawę - zagadnął Wilmowski. 

- Patrz, tatusiu! Wygląda, jakby brzeg odsuwał się od nas,  

a nie my od niego - zawołał Tomek.(…) 

- Kapitan Mac Dougal powiedział, że moja kajuta znajduje 

się tuż obok jego - odezwał się, kiedy domy na wybrzeżu 

zaczęły zmieniać się w wąski kolorowy pasek. 

- Mamy na statku dość dużo wolnych pomieszczeń - wyja-

śnił Wilmowski - wobec tego każdy z nas otrzymał własny 

kącik. Jest to bardzo celowe, na „Aligatorze‖ spędzimy 

kilka miesięcy. 

- Czy w czasie pobytu w Australii będziemy również 

mieszkać na statku? - zaciekawił się Tomek. 

- „Aligator‖ jest naszą główną bazą operacyjną. Stosownie 

do potrzeb będzie mógł zmieniać miejsce postoju. W ten 

sposób zwierzęta schwytane w czasie poszczególnych wy-

praw możemy odsyłać na statek. Większość z nich bardzo 

źle znosi pierwszy okres  niewoli. W nieodpowiednich wa-

runkach transportowych wiele zwierząt ginie niepotrzebnie. 

Dlatego też „Aligator‖ będzie dla nich najdogodniejszym 

miejscem pobytu. 

- Czy zwierzęta chorują w czasie morskiej podróży? - pytał 

niezmordowany Tomek. 

- Niektóre chorują, lecz niemal wszystkie są rozdrażnione. 

Pomówimy o tym przy okazji. Teraz musisz urządzić się    

w swojej kabinie.(…) 

       Wilmowski zatrzymał się na progu i poinformował 

syna: 

- Pierwsze drzwi po lewej - to kabina kapitana. Następne 

twoja, trzecie moja, a ostatnie należą do Smugi.(…) 

     Wilmowski przystanął przed kabiną przeznaczoną dla 

Tomka; z uśmiechem zaproponował: 

- Wydaje mi się, że najlepiej będzie zacząć zwiedzanie stat-

ku od twojej własnej kabiny. Proszę, wejdź pierwszy! 

     Tomek otworzył drzwi. Ogarnęło go zdumienie, gdy 

rozejrzał się po przytulnym pokoiku. Nad wąskim, przymo-

cowanym do ściany łóżkiem wisiał lśniący sztucer. 

- Tatusiu, czy wszystko to, co jest w kabinie, należy do 

mnie? - upewniał się, z trudem hamując ogarniające go 

wzruszenie. 

- Tak - odparł ojciec - znajdziesz tu cały ekwipunek ko-

nieczny na wyprawę. 

- Irka, Witek i Zbyszek pękną z zazdrości, kiedy im o tym 

napiszę! - zawołał Tomek. 

- Czy masz ochotę zwiedzić teraz resztę statku? - zapytał 

Wilmowski, widząc, że Tomek co chwila niecierpliwie 

spogląda na wiszący nad łóżkiem sztucer. - A może wolisz 

najpierw rozejrzeć się tutaj? 

- Myślę, że tak będzie najlepiej. Później mogę obejrzeć 

statek - orzekł Tomek zadowolony z propozycji. 

- Dobrze, zostań więc w swojej kabinie, a ja pójdę na nara-

dę z panem Smugą i kapitanem. Będziemy w palarni na 

dolnym pokładzie. Wystarczy zejść schodkami znajdujący-

mi się w końcu korytarza, aby trafić do nas. 

- Doskonale, tatusiu. Przyjdę tam do Was. 

    Zaledwie drzwi zamknęły się za ojcem, Tomek jednym 

susem wskoczył na łóżko; z największą ostrożnością zdjął 

sztucer z wieszaka. W skupieniu oglądał na wszystkie stro-

ny lśniącą broń. (…) 

Dopiero późnym wieczorem udał się do 

swej kabiny na spoczynek. Szybko rozebrał 

się, wskoczył do łóżka i zgasił światło. 

Przyrzekł ojcu, że postara się zasnąć na-

tychmiast, ale mimo najszczerszych chęci 

wcale nie był senny. (…)Przypomniał sobie 

cel podróży; zaczął rozmyślać, ile to przy-

gód oczekuje go w najbliższej przyszłości. 

     Leżał w wąskim okrętowym łóżku         

i przeżywał w wyobraźni olbrzymie polo-

wanie na szybkonogie kangury i krwiożer-

cze dingo. W ciągu niedługiego czasu do-

konał w myślach tylu nadzwyczajnych czy-

nów, że w końcu zmęczony zasnął. 

1 .Rodzinne miasto Tomka. 

2. ……..-miejsce często odwiedzane przez 

Tomka. 

3. Był nim Mac Dougal. 

4. Na jego pokładzie podróżował Tomek. 

5. Ciocia Tomka. 

6. ………. Botaniczny. 

7. Był nim Tadeusz Nowicki. 

8. Podnoszona na statku. 

9. Jak nazywał się ojciec Tomka? 

Odczytaj rozwiązanie w oznaczonych krat-

kach.  W miejsce kropek wpisz hasło z 

krzyżówki. 

Alfred ……… - pisarz literatury mło-

dzieżowej. Urodził się 21 stycznia 1912 roku    

w Chicago. Jeszcze będąc dzieckiem, postano-

wił powrócić do ojczyzny swoich rodziców        
i marzenie to zrealizował w 1926 roku. Zmarł 9 

kwietnia 1992 roku w Katowicach.  

Wraz z żoną, Krystyną Szklarską, napisał trylo-

gię indiańską: Złoto Gór Czarnych („Orle Pió-

ra”, „Przekleństwo złota”, „Ostatnia walka 

Dakotów’). Jednak najbardziej popularny jest 

cykl jego książek dla młodzieży przedstawiają-

cy przygody młodego chłopca, Tomka Wilmow-

skiego, w czasie wypraw do Australii, Afryki      

i Nowej Gwinei („Tomek w krainie kangurów” 

„Tomek na Czarnym Lądzie”, „Tomek na wo-

jennej ścieżce”, „Tomek na tropach Yeti”, 

„Tajemnicza wyprawa Tomka”, „Tomek wśród 

łowców głów”, „Tomek u źródeł Amazonki”, 

„Tomek w Gran Chaco”, „Tomek w grobow-

cach faraonów‖). Powieść „Tomek w grobow-

cach faraonów‖ została wydana w dwa lata po 

śmierci Szklarskiego (książka została ukończo-

na przez przyjaciela pisarza, księdza Adama 

Zelgę, na podstawie notatek pozostawionych 

przez autora). 
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Jak czytamy…. 
Dzisiaj będzie  poważnie, a na wstępie posłuży mi do tego encyklopedia. Według tej 

- czytelnictwo to działalność człowieka związana z czytaniem książek. Najkrócej, 

najprościej ale dobitnie. Tak, tak, z czytaniem, nie z samym wypożyczaniem. Bo-

wiem statystyki opracowywane na podstawie ilości wypożyczanych w bibliotece 

książek nie zawsze odzwierciedlają jego faktyczny stan. Zdarza się bowiem, że lu-

dzie po wypożyczeniu książki, przynoszą ją do domu i odkładają na półkę, do czasu 

jej oddania. Przypomina mi to sytuację w latach kiedy ja uczęszczałam do szkoły 

podstawowej. Pamiętam konkurs ogłoszony na najlepszego czytelnika! W praktyce 

wyglądał tak, że chodziło o ilość wypożyczonych pozycji książkowych, niestety nikt 

nie sprawdzał już tego, czy zostały one przeczytane czy nie. W dzisiejszym artykule 

moim zamiarem jest przybliżenie sprawy czytelnictwa w Polsce i Wielkiej Brytanii, 

ale prawdziwego, nie fikcyjnego.  

Jakiś czas temu Gazeta Wyborcza rozpo-

częła kampanię społeczna pt. „ Czytamy 

w Polsce‖.  Spowodował to fakt, że 

współczynnik czytelnictwa w Polsce jest 

bardzo niski. Według badań przeprowa-

dzonych przez Bibliotekę Narodową aż 

56% wcale ...nie czyta książek! Mało te-

go, nie są w stanie przeczytać artykułu- 

dłuższego niż 3 strony. Rozpoczęła się 

dyskusja na temat kultury czytania i kry-

zysu w czytelnictwie. W jednym z artyku-

łów, które miały wyjaśnić, dlaczego Pola-

cy wykazują taki brak zainteresowania 

czytaniem i jak temu zaradzić, jego autor 

Robert Rudnicki obwinia o to Minister-

stwo Edukacji Narodo-

wej. Cytuję: „W szkole 

straszy. Jeśli porównać 

ją do opery, to jej upio-

rem są lektury. Ich liczba 

jest makabryczna. A co 

najmniej połowa, licząc 

już od szkoły podstawo-

wej, absolutnie zbędna. 

Czytanie ich wszystkich 

to droga przez mękę. 

Niech sczezną. A razem 

z nimi odpowiedzialne 

za ten jeżący włosy na 

głowie repertuar MEN.    

i nauczyciele. „ Smutna 

to prawda niestety…     

W Wielkiej Brytanii i np. 

Stanach Zjednoczonych nie ma takiego 

problemu. W kanonie lektur jest ich nie-

wiele, a czyta się je na lekcji, wspólnie     

z nauczycielem. Wtedy jest pewność, że 

wszyscy uczniowie poznają treść książki, 

a wówczas następuje jej omawianie.           

A w Polsce, każdy uczeń ma obowiązek 

czytania lektur w domu i to w ilościach  

przedstawionych w w/w cytacie. Jednak 

kanon lektur szkolnych  to jedna sprawa, 

druga to ceny. Książki w Polsce są bardzo 

drogie, każdy kto kiedykolwiek kupował 

doskonale o tym wie. I pomijam kwestię 

podręczników szkolnych, bo te każdy 

uczeń posiadać musi. Ale co z tymi,  

którzy tak zwyczajnie dla przyjemności 

chcą czytać? Można wesprzeć się biblio-

tekami, ale, często na jakąś literacką no-

wość trzeba odczekać w kolejce swoje. 

Więcej danych ze statystyk nie przytoczę, 

ponieważ są zatrważające.  Badania aby 

były adekwatne do rzeczywistości muszą 

być przeprowadzane wśród wszystkich 

grup społecznych. Lepiej sytuacja czytel-

ników rysuje się wśród polskich bloge-

rów. Ten „ gatunek literacki‖ ma od lat 

swoich zwolenników i to zarówno nadaw-

ców jak i odbiorców. Jeden z blogerów 

przeprowadził ankietę wśród czytelników 

swojego bloga i o dziwo, wyniki były 

oszałamiające. 

Aż połowa 

ankietowanych 

czyta ponad 10 

książek rocz-

nie, a prawie 

17% ponad... 

50! Zatem, 

mimo iż bada-

nia pokazują, 

że jest z nami 

Polakami pod 

tym względem 

z roku na rok 

coraz gorzej, to 

jednak jest 

jakieś świateł-

ko w tunelu.  Z drugiej strony  sytuację 

naszego czytelnictwa w świetle przyto-

czonych badań można przedstawić pozy-

tywnie. W jaki sposób? Otóż w taki, że te 

46% Polaków, którzy czytają książki, robi 

to regularnie. Czytają bowiem ponad dwie 

pozycje miesięcznie. Kobiety czytają nie-

mal dwa razy więcej od mężczyzn. Czę-

ściej po książki sięgają ludzie młodzi             

i lepiej wykształceni. Co wynika również 

z badań, ale jak od wszystkiego są wyjątki 

od reguły. Osobiście posiadam koleżankę

( wcale nie z wyższym wykształceniem), 

która mieszka daleko ode mnie i widuje-

my się rzadko, ale kiedy się spotykamy, 

zawsze wymieniamy się poglądami na  

„W szkole straszy. Jeśli porównać ją do 

opery, to jej upiorem są lektury. Ich licz-

ba jest makabryczna. A co najmniej po-

łowa, licząc już od szkoły podstawowej, 

absolutnie zbędna. Czytanie ich wszyst-

kich to droga przez mękę. Niech sczezną. 

A razem z nimi odpowiedzialne za ten 

jeżący włosy na głowie repertuar MEN.  

i nauczyciele. „  

temat literatury. I bynajmniej nie tej tylko 

„ kobiecej‖. Książki znajdują się w ok. 

90% polskich domów. A co czytamy? 

Wśród młodych czytelników przeważa 

fantastyka.  Osobom w średnim wieku 

najbardziej przypada do gustu literatura 

obca, a najstarsi wybierają  przeważnie 

literaturę polską. Wśród badań znalezio-

nych w internecie, przeprowadzonych     

w Wielkiej Brytanii, znalazłam dane,       

że prawie 96 % zadeklarowało, że w cią-

gu jednego tygodnia przeczytało albo 

książkę, albo artykuł itp. 91 % przyznaje, 

że zarwało noc, po to by skończyć czyta-

nie. Mieszkańcy Wysp mają dostęp        

do wszelkiego rodzaju organizacji. Prze-

ważają te dla potrzebujących, chorych, 

biednych, głodnych. Ale wśród nich moż-

na znaleźć organizację, która nie leczy, 

lecz przeciwnie- zaraża. Nieprawda ? 

Wcale nie, prawda i to szczera jak mało, 

która. Ta organizacja nosi nazwę Book-

trust i zaraża czytaniem! Rocznie wysyła 

3,5 miliona paczek z książkami, które 

mają zachęcić wyspiarzy do czytania. 

Brytyjczycy przestrzegają przed robie-

niem sobie przerw w tej czynności. Stąd 

dzieci zachęcane są każdego roku do 

wzięcia udziału w Summer Reading 

Challenge, czyli Wakacyjnego Wyzwania 

Książkowego. Uczestnicy w wieku         

od 4 do 11 lat muszą przez wakacje prze-

czytać 6 książek. Każdego roku dominuje 

inny temat przewodni, np. kosmos, cyrk 

itp. Również  Światowa Noc Książki to 

brytyjska akcja, w czasie której wolonta-

riusze rozdają miliony książek na ulicach. 

Brak zainteresowania czytaniem wynika 

w większości z lenistwa intelektualnego. 

Łatwiej jest wziąć do ręki pilota                     

i „przeskakiwać‖ z kanału na kanał,         

w celu poszukiwania seriali. Filmy ambit-

ne coraz rzadziej prezentowane są przez 

telewizję polską. To doprowadza ludzi do 

tego, że po jakimś czasie są w stanie 

przyswajać  tylko telewizyjną „ papkę‖, 

ale nie dlatego, że jest w tym jakaś nad-

przyrodzona siła, ale po prostu  
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zwyczajnie się do tego przyzwyczajamy. Do czytania po-

trzeba innych umiejętności. To wymaga wysiłku intelektual-

nego i skupienia. Nie bierze się to jednak znikąd. Takie 

wzorce wynosimy przeważnie z domu. Nikt nie rodzi się 

czytelnikiem. Potrzeba wiele lat pracy rodziców, aby wy-

kształcić w młodym człowieku odpowiednie wzorce. Żadna 

szkoła nie zastąpi dziecku rodzinnego czytania. Wspólne, 

głośne czytanie wpływa pozytywnie na rozwój, psychikę, 

wyobraźnie, pamięć i koncentrację młodego człowieka. Je-

żeli to zaniedbamy, w przyszłości nie da się już tego nadro-

bić. Głośne czytanie to pierwszy etap, po, którym dziecko 

przechodzi do czytania samodzielnego. Kornel Makuszyń-

ski, jeden z ulubionych autorów mojego dzieciństwa powie-

dział to, co będzie idealną puentą na zakończenie: „Gdzie 

nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, 

k t ó r e j  n i c z ym w yp e łn i ć  n ie  mo ż na ( … ) . 

Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez 

słońca…‖  

PS. Dzisiejszy artykuł napisałam pod wpływem pewnej inspiracji. 

Bardzo ważnej dla wszystkich kochających książki i niemających  ich 

już skąd pożyczać. Jak również dla tych, którzy do tej pory nie czyta-

li, a chcieliby spróbować. POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W CRA-

IGAVON, wkrótce otwiera własną bibliotekę i czytelnię. Dla dzieci    

i dla dorosłych. Korzystać z niej będą mogli uczniowie naszej szkoły 

oraz ich rodzice, ale także osoby z zewnątrz. Szczegółowy regulamin 

biblioteki oraz czytelni dostępny będzie w siedzibie szkoły, a data 

otwarcia na pewno zostanie podana do wiadomości publicznej w na-

szym magazynie i na stronie internetowej www.polskicraigavon.com 

Wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy serdecznie i ży-

czymy miłej lektury!!! 

 

Mini biblioteka przy Polskiej Szkole Sobotniej w Craigavon. 

24 listopada o godzinie 10.30  po raz pierwszy zostaną otworzone podwoje naszej małej biblioteki przy 

Polskiej Szkole Sobotniej w Craigavon. Spis pozycji, które będą udostępnione do wypożyczenia już nie-

długo będzie można znaleźć na stronie www.polskicraigavon.com/grupa ale już dziś mogę powiedzieć, 

że na pewno znajdą tam się utwory wielu znanych pisarzy w tym Cobena, Grishama, Browna czy Lu-

dluma. Nie zabraknie także książek dla dzieci i młodzieży a pod koniec grudnia do spisu dołączone zo-

staną lektury szkolne.  
 Biblioteka będzie otwarta w każdą sobotę od godziny 10.30 do 12.30 za wyjątkiem dni świątecznych, wakacji czy dni usta-

wowo wolnych od pracy.  Kto może wypożyczyć książkę? W zasadzie każdy kto zaakceptuje regulamin biblioteki.                

A w regulaminie między innymi: 

1. Do biblioteki może zostać zapisana każda osoba, która wylegitymuje się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (prawo 

jazdy, karta rezydenta), na którym widnieje aktualny adres zamieszkania. W przypadku braku takiego dokumentu należy 

przedstawić inny dokument ze zdjęciem (paszport, polskie prawo jazdy, dowód osobisty). Na potwierdzenie adresu za-

mieszkania należy przedstawić aktualny rachunek ( energia, gaz, telefon) lub wyciąg z konta czy karty kredytowej.  

1a) Osoby niepełnoletnie, które będą chciały zapisać się do biblioteki muszą przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Na podstawie dokumentów(patrz pkt.1) przedstawionych przez rodzica lub opiekuna prawnego osoba niepełnoletnia zosta-

nie zapisana do biblioteki. 

2. Osoby, które będą chciały korzystać z biblioteki zobowiązane są do wpłacenia bezzwrotnego depozytu w kwocie £5. Po 

uiszczeniu opłaty czytelnik będzie mógł korzystać z zasobów biblioteki przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu 

czytelnik chcąc nadal korzystać z zasobów biblioteki będzie zobowiązany do uiszczenia kolejnej opłaty. 

Promocja: Każda dorosła osoba, która podaruje bibliotece na własność książkę, będzie zwolniona z wpłaty depozyty na 

trzy miesiące! 

2a) Z opłat zwolnieni są rodzice i uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Craigavon, członkowie grupy społecznej Polish 

Craigavon Community Network oraz redakcja Polskiego Magazynu. 

3a) Bezpłatnie z biblioteki będą też mogły korzystać osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 lat. 

 

Już dziś wszystkich serdecznie ZAPRASZAMY!!! 

http://www.polskicraigavon.com/


Przewaga odpowiedzi C: 

Niby wszystko świetnie się między 

Wami układa, jednak Ty czujesz cza-

sami, że coś jest nie tak. Chociaż 

jesteście ze sobą bardzo mocno zwią-

zani, to jednak czasem taka bliskość 

najzwyczajniej w świecie Wam prze-

szkadza, ogranicza Waszą wolność. 

Monotonny związek, bez dreszczyku 

emocji to wcale nie najlepsza relacja. 

Łatwo wtedy znudzić się partnerem. 

Taki związek może trwać naprawdę 

długo, czasem nawet dziesiątki lat. 

Nie oznacza to jednak, że będziecie 

szczęśliwi. Lepiej więc już teraz sta-

rajcie się przezwyciężyć nudę i ruty-

nę. Pozwólcie sobie na odrobinę sza-

leństwa. 

Ile przetrwa Wasz związek? Psychozabawa. 

Przewaga odpowiedzi A: 

W Waszym związku na przemian jest gorąco i zimno. Raz jesteście w sobie szaleń-

czo zakochani, a innym razem nie możecie na siebie patrzeć. O ile nie grozi wam     

z tego powodu nuda, o tyle taka sinusoida uczuć nie sprzyja jakiejkolwiek stabiliza-

cji. Być może jesteście ze sobą jeszcze zbyt krótko by się dopasować i zgrać, ale 

istnieje również druga możliwość: facet nie jest po prostu twoją drugą połówką. 

Zastanów się dobrze i odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy nadal chcesz rato-

wać ten związek, który – bez wątpienia – nie potrwa dłużej, niż kilka miesięcy. Być 

może przez obecnego partnera tracisz nie tylko czas, ale również szansę na inne, 

dużo głębsze uczucie. 

Jesteście ze sobą już od pewnego czasu. Niby 

wszystko jest w porządku, ale Ty co jakiś czas za-

stanawiasz się, czy ta relacja ma szanse na przy-

szłość. Czasem jest lepiej, a czasem gorzej. Sama 

już nie wiesz, co o tym wszystkim myśleć. 

Nie warto żyć dłużej w niepewności. Rozwiąż 

nasz psychotest i dowiedz się, ile lat będzie trwał 

Wasz związek. Sprawdź, czy czeka Was długa, 

owocna przyszłość, czy może już teraz powinnaś 

zacząć nowe polowanie... 

1. Jak długo już ze sobą jesteście? 

A. Około roku 

B. Dłużej niż 3 lata 

C. Od 1,5 roku do 3 lat 

2. Czy w czasie trwania Waszego związku 

zdarzyło Wam się zerwać? 

A. Oczywiście! Zrywamy ze sobą co kilka 

tygodni, ale szybko do siebie wracamy 

B. Nigdy ze sobą nie zerwaliśmy 

C. Raz czy dwa nam się to zdarzyło, ale 

zrozumieliśmy, że chcemy być ze sobą 

nadal 

3. Jak dogadujesz się z rodzicami swojego 

chłopaka? 

A. Wstydzę się ich. Raczej nie lubię z nimi 

przebywać 

B. Ogólnie mnie trochę onieśmielają, 

zwłaszcza jego mama, ale póki co nie mieli-

śmy żadnych spięć 

C. Nie znam ich zbyt dobrze i nie spieszy 

mi się, żeby tę kwestię zmienić 

4. O co kłócicie się najczęściej? 

A. O flirtowanie z innymi osobami 

B. O drobnostki, np. o to, jaki film wybrać        

w kinie 

C. Jest tego naprawdę sporo. O poglądy 

polityczne, o znajomych, o pieniądze, etc. 

5. Gdyby Twój facet kiedykolwiek miał 

Cię    z kimś zdradzić, ta kobieta byłaby: 

A. Seksbombą 

B. Inteligenta, błyskotliwa, pewna siebie 

C. Koleżanką z pracy, raczej nie wyróżnia-

jącą się z tłumu 

6. Co oznacza dla Ciebie słowo „miłość”? 

A. Świetna zabawa i mnóstwo przyjemności 

B. Wzajemne wsparcie i bezpieczeństwo 

C. Namiętny ogień, idealne połączenie 

dwóch dusz i ciał. 

7. O czym najczęściej rozmawiacie ze 

swoim ukochanym? 

A. O niczym konkretnym, wolimy inaczej 

spędzać wspólny czas 

B. O pracy, codziennych obowiązkach 

C. O naszym związku i relacji, która nas 

łączy 

8 Zakochałaś się w nim, bo... 

A. Był nieziemsko przystojny 

B. Macie te same zainteresowania, wspól-

nych znajomych 

C. W podobny sposób myślicie o przyszło-

ści, macie podobne plany 

9. Jak wyobrażasz sobie Wasz związek za 

10 lat? 

A. Nie wybiegam aż tak daleko w przy-

szłość. Żyję obecną chwilą! 

B. Z pewnością dużo się zmieni. Ale mam 

nadzieje, że na lepsze 

C. Będzie tak samo jak teraz: miło i przy-

jemnie 

10. Co myślicie na temat dzieci? 

A. Raczej na to za wcześnie. 

B. Nie wyobrażacie sobie bez nich przy-

szłości, boicie się jednak, że nie sprostacie 

wszystkim obowiązkom. 

C. Bardzo chcecie mieć potomstwo albo już 

macie 

Przewaga odpowiedzi B: 

Tworzycie naprawdę zgrany duet. Po 

kilku wspólnie spędzonych latach 

rozumiecie się niemal bez słów. Jak 

w każdym związku czasami zdarzają 

wam się kłótnie, ale zawsze potraficie 

osiągnąć konsensus. Wiecie, że mo-

żecie na sobie nawzajem polegać         

i mieć do siebie zaufanie. Nie tylko 

dobrze czujecie się w swoim towa-

rzystwie, ale również wspólnie pa-

trzycie w przyszłość. Jeśli nadal bę-

dzie wam się układać tak dobrze, jak 

do tej pory, macie ogromną szansę 

na… wspólną starość. 

Foto : Jiri Hodan www.publicdomainpictures.net 
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Chwila dla Ciebie…. 

Przepis na sukces: Sernik królewski. 

Ile przetrwa Wasz związek? Psychozabawa. 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi 

prosimy o przesłanie do dnia 20.11.2012  na adres:  redak-

cja@polskicraigavon.com Nagrodę niespodziankę wyśle-

my pocztą w terminie do 30 dni.  Prawidłowe rozwiązanie 

krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Nie wycofuj się przed 

siebie. Nagrodę otrzymuje  Pani Dorota Orzechowska          

z Belfastu.   

Firma wznawia transport przesyłek z Polski !!! 

Chcesz znać szczegóły? ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ  
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POZIOMO:

3) Szef uniwerstyte-

tu

6) Nadwodna budow-

la bobrów w kszta-

łcie stożka

7) Żółty narcyz

8) Lewe, wartościo-

we lub wariackie

10) Badanie opinii pu-

blicznej, np. za po-

mocą ankiety

14) Motyl dzienny o

skrzydłach bia-

łych w czarny de-

seń

16) Opowiada prze-

bieg akcji w utwo-

rze literackim

17) Okres załamania

gospodarczego

20) Przerwa między

aktami przedsta-

wienia

22) Bzdura, nonsens

23) W butonierce

24) Napad, najazd

PIONOWO:

1) Można ją zrobić

nawet z poważnej

sprawy

2) Dzień patrona

3) Andrzej Wajda

4) Zasada, wzór, re-

guła, norma ogól-

nie przyjęta

5) Drzewo topoli

drżącej

9) Część ciała ułat-

wiająca życie

11) Bezlitosny, nie-

ludzki

12) Pod oponą lub

w piłce

13) Latem „leje się”

z nieba

14) Wirująca zabaw-

ka; cyga

15) Skuwka, oprawka

18) Była złota w bajce

19) W biurze rzeczy

znalezionych

21) Przecierana zupa

z jarzyn

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

Składniki: 

Ciasto kruche 

3 szklanki mąki 

200 gr. margaryny 

1 szklanka cukru 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

3 żółtka 

3 łyżki kakao 

Masa twarogowa 

1 kg twarogu (raz zmielone-

go) 

2 szklanki cukru 

300 gr. margaryny 

4 jaja 

2 budynie waniliowe lub 

śmietankowe 

Sposób przyrządzenia:  

Ciasto kruche: Wszystkie składniki zagnieść, podzielić na 

dwie części . Zamrozić na ok 2 godziny. 

Masa twarogowa: 

Z białek ubijamy sztywną pianę. Do twarogu wsypujemy cukier 

i miksujemy , następnie dodajemy po jednym żółtku cały czas 

miksując. W oddzielnej misce spieniamy margarynę i dodajemy 

ją stopniowo do masy. Następnie, również stopniowo dodajemy 

budynie a na  końcu ubite białka i już delikatnie bez użycia 

miksera mieszamy. 

Pierwszą część zamrożonego ciasta trzemy na tarce na grubych 

oczkach i wysypujemy  nim dno formy wyłożonej pergaminem. 

Następnie nakładamy masę serową  a na nią trzemy drugą część 

ciasta. Pieczemy 1,5godziny w temp. 200 st. 

Blacha o wym.: SZEROKOŚĆ 24,5 CM, DŁUGOŚĆ 36 CM 

Małgorzata Szczepańska 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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W listopadzie komuś będą należały się od ciebie          

z serca płynące podziękowania. Zaprzątają cię także 

przygotowania do zbliżających się świąt. Tradycyjne 

metody postępowania stracą na znaczeniu. Osoba, 

która dotąd uważała, że twoje pomysły nie mają 

szans realizacji, oczekuje twojej porady. Bodźcem do 

wykonania ekscytującego, korzystnego projektu 

okaże się zmiana miejsca pobytu. Związek uczucio-

wy przebiega bez zakłóceń, pomimo różnicy zdań. 

Przypływ gotówki: połóż nacisk na promocje, rekla-

mę i publikowanie. Osoba płci przeciwnej oznajmi, 

że choć bywasz niemożliwy, nie może bez ciebie żyć. 

Hojne wynagrodzenie otrzymasz za to, co najbardziej 

lubisz robić. 

Listopad bardzo silnie podlega 

wpływom Skorpiona, wobec 

czego licz się ze spotkaniem na 

swojej drodze osób spod znaków 

Byka, Lwa, Skorpiona. W ich 

imionach lub inicjałach mogą 

wystąpić litery: F, O. Ten okres 

wymaga odpowiedniego podejścia 

do pewnych spraw. Zaznasz subtelnych emocji, może 

zdecydujesz się na ślub. Pamiętaj: osiągniesz to, 

czego pragniesz, o ile okażesz się dyplomatą. Nato-

miast jeśli będziesz działać na siłę, odejdziesz            

z pustymi rękoma. Pozornie listopad wyda się mie-

siącem spełnionych marzeń. Być może marzenia 

okażą się w istocie błahe i ulotne, być może przeciw-

nie — solidne jak samo życie. Panna zalicza się do 

znaków ziemskich, którym podobny układ miesiąca 

dodaje sił, przynosi rozwój duchowy i nagrody mate-

rialne. Nie ulegaj rozumowaniu wyłączającemu logi-

kę, a opartemu na impulsach. Musisz zdać sobie 

sprawę z tego, że mężczyźni w twoim życiu narażeni 

są na niebezpieczeństwo. 

Wnikliwie przestudiuj sprawy, 

określ swoje warunki, udoskonal 

techniki działania i uprość wszel-

kie procedury. Jeśli tak postą-

pisz, gotówka szerokim strumie-

niem napłynie do twojej kiesze-

ni, możesz też odnaleźć zagubio-

ne przedmioty oraz wydatnie 

polepszyć sytuację finansową. 

Tak wiele osób nurtować będzie twoja tajemniczość, 

że w końcu sam zadasz sobie pytanie: "Co ja takiego 

tajemniczego robię?" W listopadzie trudno ci będzie 

żyć w ukryciu lub też udawać kogoś innego. Moc 

gromadzi się wokół twojego związku oraz spornych 

obszarów współpracy. Cóż, w listopadzie drogo 

zapłacisz za chęć odosobnienia. 

Odważnie głoś swoje przekona-

nia, wykorzystaj niedawne 

doświadczenia, szczególnie        

z zeszłego miesiąca. Otoczenie  

coraz częściej będzie zwracać 

na ciebie uwagę, podtrzymaj 

więc otaczającą cię aurę tajem-

niczości, intryg i niezwykłości. 

Cały miesiąc należy do Skorpiona, zatem spodziewaj 

się pomyślnych wydarzeń. Dotrzesz do środków 

finansowych, trzymanych dotąd w tajemnicy. Wokół 

ciebie krążyć będą osoby spod znaków Koziorożca     

i Raka, w których imionach mogą wystąpić litery H, 

Z. Ludzie poznają się na twojej mocy, niektóre osoby 

płci przeciwnej oznajmią, że przyciąga je do ciebie 

jakaś tajemnicza siła. Pozostają wprawdzie pod jej 

wpływem, lecz jednocześnie się jej boją. Ktoś spod 

znaku Ryb wyzna, że nie może się od ciebie uwolnić. 

Odniesiesz sukces w kontaktach 

z potężnymi organizacjami          

i instytucjami. Możesz liczyć na 

sprzyjającą iluminację w spra-

wach partnerskich, małżeństwie, 

kontraktach i umowach. Doku-

menty prawne zostaną zmodyfi-

kowane, dojdą fragmenty               

z kodeksów. W listopadzie ogarnie cię gorączkowy  

.Dzięki kontaktom z nimi zyska twoja reputacja          

i wiarygodność. Ważne stanie się partnerstwo —    

w małżeństwie lub w interesach. Mogą się pojawić 

niejakie komplikacje prawne, wymagające profe-

sjonalnych wskazówek. Być może łączyć się będą  

z koniecznością złożenia zeznań lub spędzenia 

całego dnia w sądzie. Bliźniaku: zamiast się wymą-

drzać, trzymaj się faktów, a wszystko pójdzie do-

brze. Nauka obsługi nowoczesnego sprzętu biuro-

wego może stać się wyzwaniem powodującym 

frustracje, jednak nie bez momentów triumfu. Two-

ja bystrość oszczędzi pracy kolegom, umożliwi też 

nawiązanie stosunków przyjacielskich i głębszego 

wzajemnego zrozumienia. W twoim domu pojawi 

się nowy przybysz — zostaniesz obdarowany kot-

kiem lub szczeniakiem albo przygarniesz zwierzę 

znalezione na wycieraczce. Z początku możesz 

reagować niechętnie, lękając się odpowiedzialności, 

niemniej jednak wkrótce zwierzątko zdobędzie 

twoje serce figlami, pięknem i osobowością. Wybór 

prezentu dla znajomej osoby wyda ci się nieco 

kłopotliwy. Obiecująco zapowiada się wyjazd na 

prestiżową imprezę, choć w tym samym czasie 

odbędzie się inna uroczystość, połączona z obia-

dem. Na twoją obecność bardzo liczą członkowie 

rodziny i starzy przyjaciele. Być może jakieś po-

święcenie z twojej strony okaże się najlepszym 

rozwiązaniem. Dobrze to przemyśl! 

 

W tym miesiącu Skorpiona 

wszelkie twórcze soki będą 

szukać ujścia. Właśnie teraz 

wejdą w życie zmiany, na które 

wcześniej czekałeś. Przyniosą ci 

wiele korzyści. W listopadzie 

stawiaj przede wszystkim na 

niestereotypowe rozwiązania. 

Sprzyjać ci będą niespodziewa-

ne wydarzenia oraz właściwa organizacja czasu.    

W pośpiechu lub w zgoła zadziwiających okolicz-

nościach możesz zawrzeć związek małżeński. Jeśli 

jesteś już z kimś związany, unikaj rozmów na temat 

motywacji, wartości majątku i ekscentrycznego 

członka rodziny. Mówiąc wprost, w twoim horo-

skopie widnieją i małżeństwo, i rozwód. Emanować 

wprost będziesz sex appealem. Koziorożec, Wod-

nik oraz Rak odegrają w tym miesiącu znaczące 

role; osoby te prawdopodobnie posiadają w imio-

nach litery B, K, T. Troszczysz się o dzieci. Ludzie 

o usposobieniu awanturniczym i żądnym przygód 

zapragną mieć w tobie przewodnika. W listopadzie 

odniesiesz wrażenie, że otrzymałeś trochę więcej 

niż się spodziewałeś. Związek lub małżeństwo 

ulegną niekorzystnym wpływom. Aby utrzymać to, 

co uważasz za wartościowe, unikaj kłamstw, czytaj 

miedzy wierszami, reaguj na subtelne aluzje. Nie 

bądź chłopcem do bicia! 

Bliźnięta, Panna i Strzelec od-

grywają niebagatelne role          

w tym miesiącu, w ich imionach 

możesz napotkać litery E, W, N. 

Ogniskowa listopada wpływa na 

zmiany, podróże, urozmaicenia  

i raporty dochodzeniowe.  Ocze-

kuje się od ciebie rozgłaszania 

informacji oraz umiejętności 

rozróżnienia flirtu od spraw poważnych. Pod wpły-

wem Merkurego, twojej astrologicznej planety 

wiodącej, zaangażujesz się w dyskusje, pisanie        

i prezentację programu wykładów dla gazet, radia 

bądź telewizji. Przypływ sił witalnych sprawi, że 

znów w pełni zapanujesz nad swoim losem i prze-

znaczeniem.  Odczujesz spory przypływ gotówki, 

prawdopodobnie z działalności importowo- ekspor-

towej. Cykl finansowy zapowiada się korzystnie, 

bez trudu zatrudnisz odpowiednich ludzi, dostosu-

jesz się do przepisów, zaopatrzysz w potrzebne 

narzędzia. Szykuj się na coś wielkiego.  

Ogromną rolę w twoim życiu 

odegrają w tym miesiącu uro-

dzeni pod znakiem Lwa i Wod-

nika. W imionach niektórych 

spośród tych osób odnajdziesz 

następujące litery: A, S, J. 

Możesz liczyć na partnera i na 

jego pieniądze. Twoje zaintere-

sowania staną się widoczne. 

Odczujesz przypływ agresji, uznasz, że jesteś bar-

dziej "sexy". Osoba spod znaku Lwa pobudzi twoje 

życie uczuciowe i twórcze. Weźmiesz się za intere-

sującą sprawę, a Lew z wrodzonym sobie wdzię-

kiem showmana pomoże ci w podboju nowych 

terenów. Co się zaś tyczy Wodnika, możesz na 

niego liczyć przy zdobywaniu przyjaciół i poznawa-

niu wpływowych osób. Jeśli jesteś samotny, zako-

chasz się po uszy; wkrótce nastanie czas małżeń-

stwa. Jeśli zaś żyjesz w związku małżeńskim, spo-

dziewaj się gościa w rodzinie. Zawita na długo. 

Jakaś osoba o przebojowym usposobieniu odpowie 

na twoją inicjatywę. Zaproponuje: "Połączmy nasze 

siły. Powinniśmy działać razem, jeśli nie na gruncie 

uczuciowym, to na pewno  w sferze profesjonalnej".  

Proces sądowy związany         

z wystąpieniem publicznym, 

układem partnerskim lub 

związkiem małżeńskim zmusi 

cię do podjęcia ważnej decy-

zji. W listopadzie kluczem do 

sukcesu okaże się twoja ela-

styczność oraz umiejętne 

wykorzystanie takich czynni-

ków jak koordynacja rozma-

itych wydarzeń w czasie             

i działanie przez zaskoczenie. Napotkasz ludzi spod 

znaku Raka, Koziorożca i Wodnika, których imiona 

lub inicjały zawierają litery: B, K, T. Spodziewaj się 

dziwnych wieści na temat członka twojej rodziny — 

odnosić się one będą do ekscentrycznego krewniaka 

spod znaku Wodnika. Zachowaj spokój; nie śpiesz 

się z wysnuwaniem wniosków. Iluminacji poddany 

będzie 7 dom w Skorpionie, wskutek czego nasilą 

się tendencje do przedkładania działania impulsyw-

nego nad obiektywizm. Unikaj ruchów nieprzemy-

ślanych. Zanalizuj wnikliwie dni pomyślne, niepo-

myślne a także znaczące daty. Otrzymasz dwie 

oferty: pierwsza jest kusząca, ale ją odrzuć na rzecz 

drugiej, znacznie bardziej interesującej - tę przyjmij. 

Zwróć uwagę na jeden z weekendowych obiadów, 

który może okazać się niezwykle ważny. Po licz-

nych sporach na tematy finansowe i małżeńskie 

twoja rodzina na nowo się konsoliduje. 

Wydaje się, że ten miesiąc 

"skrojono" wedle twoich 

życzeń. Błyszczysz pośród 

ludzi wykazując niestrudzoną 

energię i zaraźliwe poczucie 

humoru. Twoja energia roz-

prasza się wprawdzie na kilka 

spraw, ale przecież to lubisz. 

Twój wigor i witalność zdają 

się być odnowione. Masz 

dosyć letnich zajęć i nie możesz się doczekać jesie-

ni. Nowa, nieco dłuższa fryzura zbierze wiele po-

chwał. Skok głową naprzód w wir aktywności, za-

równo towarzyskiej, jak i zawodowej, należy do 

twoich ulubionych czynności. Owocne mogą się 

okazać poszukiwania intelektualne. Twoja cieka-

wość, dotycząca ludzi i miejsc,  wydaje się nie mieć 

granic. Pod twoim adresem padnie mnóstwo pytań. 

Odpowiedzi mogą się komuś wydać zaskakujące, ale 

taka jest naturalna kolej rzeczy. Kluczem do ich 

właściwego zrozumienia jest akceptowanie słabo-

stek — twoich  i cudzych. W listopadowym scena-

riuszu główne role odegrają osoby spod znaku Bliź-

niąt i Strzelca. W ich inicjałach bądź imionach poja-

wią się litery C, L, U.  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na listopad. 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 

Strzelec 
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pracoholizm. Zdobędziesz się na nie lada wysiłek, Do 23 praca 

może skutecznie tłumić potencjalne konflikty. Podobasz się Bara-

nowi i Wadze; ich afekt okaże się jeszcze silniejszy, gdy w imio-

nach bądź inicjałach tych osób pojawiają się litery I oraz R. Ktoś 

żywi do ciebie prawdziwe uczucie; osobie tej może chodzić             

o przyjaźń lub o coś więcej. Brak dyscypliny może być spowodo-

wany gwałtownym wybuchem erotyzmu i namiętności. Niewyklu-

czone, że ujawnią się skrywane dotąd żądze. Nagle przypomnisz 

sobie o swych rzadko używanych zdolnościach i talentach. 

11 listopada umożliwi ci obiektywny osąd          

i realizację planów, które od dawna cię fascy-

nują. W połowie miesiąca zrozumiesz, do 

czego mogą się przydać rozległe kontakty. 

Będziesz w stanie ogarnąć szczegóły zadania, 

które powinieneś wykonać. Żadna noc tego 

miesiąca nie przyniesie ci spokojnego snu. 

Będziesz w nieustannym ruchu, w rozkwicie 

sił życiowych. Chyba uda ci się zakończyć 

działania zapoczątkowane przed 22 listopada. 

Pragniesz się doskonalić, zdobywać uznanie, wyróżniać na tle 

innych, wreszcie — spocząć na laurach. Czeka na ciebie nieznane, 

a to, co ci oferuje, wydaje się interesujące. Możesz spotkać Lwa, 

Skorpiona lub Wodnika, wyraźnie zafascynowanych twoim wro-

dzonym ciepłem.      W imionach lub inicjałach tych osób znajdują 

się litery A, S i J. Twoje życie towarzyskie może przysporzyć ci 

wielu korzyści. W tym miesiącu z pewnością uzyskasz poparcie 

organizacji i instytucji. 

Tryskasz wprost energią i witalnością w spra-

wach dotyczących zmian, poprawek, udosko-

nalenia. Jesteś świadomy dopuszczalnych 

strat, oszczędzasz nie tylko pieniądze, ale 

również czas i energię. Godne pochwały są 

twoje zdolności organizatorskie. Jesteś obo-

wiązkowy i odpowiedzialny, dotrzymujesz 

przyrzeczeń. Może twój nowy obraz przypad-

nie wszystkim do gustu bardziej niż poprzed-

ni. Twój status materialny i społeczny znacz-

nie się poprawi. Kogo przyciągasz: Koziorożca, Raka i Wodnika, 

którzy spoglądają na ciebie z podziwem i zainteresowaniem.         

W ich imionach mogą wystąpić litery B, K, T. Pytania dotyczące 

ukochanej osoby, spekulacje rynkowe i giełdowe, sprawy dziecka, 

wykształcenia, przyjemności i rozrywek rozstrzygną się 25 listopa-

da. Co może się wydarzyć: Tuż przed upływem połowy miesiąca 

spodziewaj się pochwały, a nawet czegoś więcej. Nieoczekiwane 

nagrody to rezultat minionych zdarzeń i samokształcenia. Nowe 

przyjaźnie umocnią się, a krąg znajomych poszerzy się o przyja-

ciół twoich przyjaciół. Nawiążesz kontakty, na których od dawna 

ci zależało. 

Nów 11 listopada oświetla plany podróży 

oraz zainteresowania odległymi sprawami. Po 

23 zapłonie w tobie płomień namiętności 

albowiem Wenus przechodzi w znak Skor-

piona. Przez cały miesiąc towarzyszyć ci 

będą bliskie osoby. Kogo przyciągasz: 

Typy polegające na swojej intuicji, niezależ-

ne, zmysłowe i dynamiczne; może to być 

Skorpion, Strzelec lub Panna urodzona            

w pierwszych dniach tego znaku. Ciebie zaś pociągają ludzie 

wiedzący, czego chcą, zajmujący zdecydowane stanowisko, gdy to 

potrzebne, a jednocześnie obdarzeni wyobraźnią. Przyciągasz 

osoby urodzone daleko od twojego miejsca pobytu, ty zaś interesu-

jesz się typami silnymi, niemal bohaterskimi. Co może się wyda-

rzyć:  W walce między starszym a młodszym pokoleniem będziesz 

musiał zająć określone stanowisko. Pomimo nie zawsze sprzyjają-

cej pogody, staraj się często wychodzić, np. na imprezy sportowe. 

Ściśle tajne: Nie zdziw się, jeśli w twoim miejscu pracy wybuch-

nie jakiś skandal. 

Róbta co chceta…..  

Czytaj więcej na www.horoskop-internetowy.com 

Koziorożec 

Ryby 

Wodnik 

 Praca. Sklep Polish Deli w Lurgan poszukuje pracownika. Zadzwoń. Patrycja 07873444403 

 

Sprzedam bujaczek z wibracjami, cena £ 7 Kontakt: arrg . Telefon: 07845899026  E-mail 

arrg@wp.pl 

 

Opiekunka dla dziecka. Witam mam do zaoferowania dla rodziców opiekę nad ich pocie-

chami. Dostępna jestem od poniedziałku do piątku w dowolnych godzinach. Moje doświad-

czenie to opieka nad moimi synkami. W czasie gdy dzieci byłyby pod moją opieką zorgani-

zuje im zajęcia plastyczne oraz wiele innych wspaniałych zabaw. Cena za opiekę to tylko 1 

funt za godzinę. Kontakt: Natalia Telefon: 07521106062  

Sprzedam zestaw zabawek Tomek i Przyjaciele W skład zestawu wchodzą tory, Thomas 

& Friends Take-n-Play Thomas at the Farm Playset, 9 rożnych lokomotyw, helikopter Ha-

rold, łódka oraz 2 duże lokomotywy Tomek Cena: 35,  wyglądający jak nowy telefonik dla 

dziecka mówiący po polsku. Ma podświetlany wyświetlacz pokazujący cyferki lub literki 

albo rożne wzory w zależności co wciśnie dzieciak,  firmy Fisher Price. Sprzedam namiot 

zabawkowy za £8 nigdy nie używany nadal w pudelku, puzzle - jedno pudełko z literkami 

a drugie z alfabetem. Dla dzieci od lat 3. Super do nauki alfabetu i liczenia poprzez zabawę. 

Wszystko wygląda jak nowe wiec może być nawet na prezent jeśli ktoś potrzebuje. Cena £5. 

Mata grająco mówiąca za £8. Uczy kolorów, numerów po angielsku a także ma kilka melo-

dii wpadających dziecku w ucho. Sprzedam tanio ubranka dla dziewczynki bluzeczki, 

spodnie, sweterki, sukieneczki, kurtki itd Zapraszam. Kontakt: magda p, Telefon: 0759-

2334662, E-mail(*): sara7703@interia.pl  

Samochód na akumulator 6V Portadown Mam do sprzedania samochód 3 tygodnie tak 

więc można powiedzieć ze stan idealny. Nietrafiony prezent. Autkiem można sterować za 

pomocą pilota , SYGNAŁY dźwiękowe i świetlne naprawdę fajna zabawka gorąco polecam 

Cena 65, Konsola PS3 320 GB,  ma niecały rok większość czasu leżała w szafie. Pady w 

stanie doskonałym. Zestaw PS Move został kupiony oddzielnie (w zestawie 2 kontrolery oraz 

gry niektóre nie otwarte). Wszystko praktycznie nie używane. Najbardziej zachęcam do 

osobistego obejrzenia. Sprzedaję tylko dlatego, że nigdy nie miałem i nadal nie mam czasu 

na granie. kontakt: Marcin Telefon: 07835799549, marcinl1979@wp.pl  

Dom do wynajęcia w Belfaście w cichej uliczce przy Donegall Pass.  Pokój podwójny, 

pojedynczy, duża kuchnia, pokój gościnny, schowek i łazienka. Bardzo zadbany, umeblowa-

ny, z łączem internetowym i TV. Ogrzewanie gazowe, okna PCV - niskie koszty utrzymania. 

Do centrum 5 minut piechota, w pobliżu sklepy, poczta, przystanek autobusowy. Czynsz  

L520 miesięcznie + depozyt. Dostępny od 1 stycznia/lutego 2013. Zainteresowanych proszę           

o kontakt 078 494 898 54 lub email dorsaf@poczta.onet.pl 

 

Masz problem potrzebujesz 

porady? Napisz do nas:  

agnieszka@polskicraigavon.com   

Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz partnera z którym chcesz 

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

właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Piszcie,  składajcie życzenia „róbta co 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:arrg@wp.pl
mailto:sara7703@interia.pl
mailto:marcinl1979@wp.pl
mailto:dorsaf@poczta.onet.pl
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Podobno są na świecie ludzie, którym zawsze 

wszystko się udaje. Wiecznie szczęśliwi, uśmiech-

nięci i zadowoleni. Ich droga życiowa, prywatnie   

i zawodowo nie ma zakrętów, jest prosta i usłana 

różami. Czy to jest możliwe? Pewnie tak, na pew-

no często w pięknych bajkach dla dzieci, ale jak 

się okazuje również w książkach dla dorosłych. 

Jeżeli ktoś ma ochotę się o tym przekonać, powi-

nien sięgnąć po opisywaną dziś przeze mnie książ-

kę. Tą książką jest powieść obyczajowa napisana 

przez Annę Makos pt. „ A miało być tak spokoj-

nie‖. Główną bohaterka jest Majka- młoda dzien-

nikarka, która bywa czasami nauczycielką na zastępstwa w okolicznej 

szkole. Ucieka od zgiełku miasta, kupuje i remontuje stary dom na wsi. 

Ma serdeczną, długoletnią przyjaciółkę Jolę, ale do pełni szczęścia bra-

kuje jej miłości. W szybkim czasie jednak i to uczucie przychodzi do 

niej z wzajemnością. Jej życie zawodowe układa się tak jak powinno, 

ma wiele interesujących zajęć. Często podróżuje, poznaje ciekawych 

ludzi. Ich życie opisuje w swoich artykułach.  

Jest to powieść dla osób, które lubią takie typowo bajkowe scenerie lub 

dla tych, którym potrzeba czasami spokoju i ciszy. Bo przy tej książce 

można się odstresować. Zapomnieć o problemach życia codziennego, 

biegu i chaosie. Natomiast zwolennicy „ powieści z dreszczykiem‖ nie 

znajdą tutaj dla siebie kompletnie nic. Nie ma  wartkiej akcji, niespo-

dziewanych, zaskakujących zrywów akcji. Osobiście uważam, że dla 

ludzi, którzy kochają czytać każdy rodzaj literatury jest kolejnym  do-

świadczeniem. Zresztą, dla każdego z nas przyda się chwila takiej bło-

giej odskoczni od rzeczywistości... 

Książka jest nowością wydaną przez wydawnictwo Prószyński i S-ka.  

Nie trzeba jej jednak kupować, ponieważ znajduje się w zbiorach biblio-

teki Polskiej Szkoły Sobotniej w Craigavon, która w niedługim czasie 

zostanie otwarta. Zapraszamy! 

Uśmiechnij się... 

Dom. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

 

 

 

 

Agnieszka Sztajner-Iwińska 

   

     

 

House /hałs/- dom 

Parts of house /parts of hałs/- części domu 

attic /atik/ -poddasze 

balcony /balkoni/ - balkon 

basement /bejsment/ - piwnica 

bathroom /bafrum/- łazienka 

bedroom /bedrum/ - sypialnia 

dining room /dajnin rum/ - jadalnia 

hall /hol/ - przedpokój 

kitchen /kiczyn/ - kuchnia 

living room/liwin rum/ - duży pokój 

loft /loft/- strych 

roof/ruf/ - dach 

room/rum/ - pokój 

stairs/sters/ - schody 

toilet /tojlet/- toaleta 

 

Housework /hałsłerk/- prace w domu 

to clean the bathroom /tu klin de bafrum/ - myć łazienkę 

to clean the table /to klin de tejbul/ - sprzątać ze stołu 

to clean the windows /tu klin de łindołs/ - myć okna 

to cook /tu kuk/ - gotować 

to do the ironing /tu du de ajronin/ - prasować 

to make the bed /tu mejk de bed/ - ścielić łóżko 

to mop the floors /tu mop de flors/ - myć podłogi 

to vacuum the carpets /tu wakjum de karpets/ - odkur-

zać dywany 

to wash the dishes /tu łosz de diszys/ - zmywać nac-

zynia 

 

 

Useful phrases /jusful frejzys/- użyteczne zwroty 

to be at home /tu bi et hołm/ - być w domu  

to commute /tu komjut/ - dojeżdżać do pracy 

to feel homesick /tu fil hołmsik/ - tęsknić za domem 

to get home /tu get hołm/ - dotrzeć do domu 

to go home /tu goł hołm/ - iść do domu 

to leave the house /tu liiw de hałs/ - wychodzić z domu 

to lock the door /tu lok de dor/- zamknąć drzwi na klucz 

to move in /tu muw in/ - wprowadzać się 

to move out /tu muw ałt/- wyprowadzać się 

 

Renting a flat /rentin e flat/- wynajem mieszkania 

  

owner/ołner/- właściciel 

landlord /landlord/- wynajmujący mieszkanie 

rent /rent/- czynsz 

bill /bil/- rachunek 

tenant /tenant/- lokator 

estate agency /istejt ejdżensi/- agencja nieruchomości 

to let /tu let/- do wynajęcia 

for sale /for sejl/- na sprzedaż 

Przychodzi krowa do leka-

rza, tak ucieszona, ciągle się 

śmieje. Lekarz pyta:  

- Co pani dolega?  

A krowa na to:  

- Nie wiem, panie doktorze, 

to chyba po tej trawie.  

Jakie jest ulubione powie-

dzenie rekina ludojada? 

- Człowiek z natury jest 

dobry.  

Syn woła do idącego z nim 

przez jaskinię ojca: 

- Tato, tato, toperz! 

- Nietoperz, synku! 

- Jak nie toperz to co?  

Pchła pyta się pchły: 

- Gdzie byłaś w czasie wa-

kacji? 

- Na krecie.  

Biegnie pies przez pustynie, 

widzi drzewo i mówi: 

- Jeśli to znowu fatamorgana 

to mi pęcherz pęknie!  

 Co myśli kura uciekająca 

przed kogutem? 

"Zrobię jeszcze trzy okrą-

żenia dookoła kurnika żeby 

nie pomyślał ze łatwa je-

stem".  

 Idą dwa niedźwiedzie po-

larne przez pustynię. Jeden 

mówi do drugiego: 

- Zobacz, ale tu musiało 

być ślisko! 

Na to drugi: 

- Czemu tak uważasz? 

- No zobacz, ile tu piasku 

nasypali.  



Polski Magazyn – dla całej rodziny  numer 19/11/2012/ 

www.polskicraigavon.com              27 

 
 

Twój Notice 
Board 

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme. 

16 Mandeville Street, Portadown      

 Tel 028 3839 3372 

www.craigavonintercultural.org 

Polski doradca – Wojciech Dyle-

wicz   

Tel. 07840135040 

CIP oferuje następujące usłu-

gi: Informacje na temat: zdrowia, 

opieki społecznej, prawa zatrudnie-

nia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 

pomoc w wypełnianiu formularzy 

oraz kierowanie do organizacji 

świadczących odpowiednie usługi, 

organizowanie spotkań informacyj-

nych, poradnictwo w sprawie szkol-

nictwa oraz treningów, asystowanie 

w rozwoju wydarzeń kulturalnych      

i sportowych, tworzenie projektów 

promujących integrację społeczności.  

 Springwell  Centre 

Springwell Centre jest lokalną 

organizacją działającą na rzecz 

rodzin i osobistego rozwoju, która 

oferuje również usługi dla  człon-

ków polskiej społeczności. 

Oprócz pomocy indywidualnej 

pomaga także w kwestiach doty-

czących rodziny, edukacji , zdro-

wia itp. Przy centrum  działa pol-

ska grupa Mother and Toddler 

(spotkania dla mam    i małych 

dzieci, które nie rozpoczęły  jesz-

cze 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 

imigracyjnych uzyskasz  

w Centrum  Prawnym (Law Centre 

NI) infolinia 028 9024 4401 lub   

admin.belfast@lawcentreni.org.   

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierówne-

go traktowania ze względu na rasę, 

religię, płeć, niepełnosprawność, 

orientację seksualną, skontaktuj się 

z: Komisją ds. Równouprawnienia 

(EqualityCommission NI).Telefon:  

028 9050 0600 / E-mail  

information@equalityni.org /Adres 

internetowy: www.equalityni.org.   

Poradę i wsparcie oferuje: Północno-

irlandzka 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 interne-

towa:  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 Offi-

cer) 

max@nicem.org.uk, 07730 747860 

W innych sprawach polecamy Biu-

ro Porad Obywatelskich(Citizens 

Advice Bureau). Jest to organiza-

cja charytatywna wspierająca oby-

wateli 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, 

DUNGANNON, BT71 6JT  

Telefon: 028 8772 9002    

E-mail: info@stepni.org   

Strona internetowa: 

 www.stepni.org  

Irlandzki Kongres Związków 

Zawodowych (Irish Congress of 

Trade Unions) 4 – 6 Donegall 

Street Place 

Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpo-

średnia w jęz. polskim)  

 Informacje, porady i wskazówki 

na temat pracy w Europie uzy-

skasz w EURES (European Em-

ployment 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 skie-

rowane do rodzin dotkniętych alko-

holizmem. Grupa spotyka się                

w każdą niedzielę od godziny 10:30 

do 12:30,na terenie kościoła 

St.Anthony's Church, Willowfield 

Crescent, BT6HP (numer kontakto-

wy 07935843442-Benek) Przypomi-

namy także iż grupa AA działa         

w Ballymena w każdą sobotę od 

godziny 17:30 do 19:15, adres:21A 

Foutain Place, przy parkingu Tower 

Centre. (07746251245 -Artur lub 

07521305967-Wojtek)  

Newry and Mourne Ethnic Mi-

nority Support Centre ,  Newry 

Town Hall 

Artur Kmiecik:  

ethnicsup-

port@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
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Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  
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