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Witamy wszystkich zapalonych 

wędkarzy Str. 10 

AT 

Sylwestrowe tradycje i przesą-

dy.  Str. 4 

Jasełka w PSS Banbridge .Str. 7 

Nowy Rok, noworoczne postanowienia, 

plany… Wraz z nowym rokiem jesteśmy   

o rok mądrzejsi , bogatsi w nowe przeżycia  

no i o rok starsi, ale akurat to można pomi-

nąć…. Nowy Rok ponoć zawsze sprzyja 

zmianom. Większość z nas wraz  z Nowym 

Rokiem rozpoczyna nowy etap w swoim 

życiu.  Zarząd Sieci Społecznej Polski Cra-

igavon również rozpoczął nowy etap         

w swojej działalności. Chcemy się bardziej 

otworzyć  i stworzyć  prawdziwą sieć.  Za-

częliśmy od zmiany nazwy naszego serwi-

su informacyjnego na bardziej ogólną. Od 

tej chwili naszego serwisu należy szukać 

pod adresem polskieni.com lub mypolish-

ni.com. Adres polskicraigavon.com będzie 

działał jeszcze do marca, ale już dziś prosi-

my by uaktualnili sobie Państwo zapisane 

linki. Mamy nadzieję,  że spodoba się Pań-

stwu nowa szata graficzna naszej strony. 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż w górnym 

panelu widnieje opcja SITE TOOLS. Po 

kliknięciu na opcję ukażą się warianty ko-

lorów do wyboru. Teraz każdy z Was może 

przeglądać serwis używając do tego wybra-

nej przez siebie szaty graficznej.   Do wy-

boru mamy szaty graficzne w kolorze:  

czerwonym, niebieskim, pomarańczowym, 

fioletowym  i zielonym. Bardzo dziękuję 

Pani Ewelinie. K., która pomogła mi prze-

brnąć przez proces zmian służąc radą          

i pomocą.   

Z Nowym Rokiem zapewne czeka nas 

wszystkich więcej zmian i nowych wy-

zwań. Wszystkim naszym czytelnikom 

życzę, by Nowy Rok przyniósł tylko pozy-

tywne zmiany, by podejmowane przez Was 

wyzwania zawsze kończyły się dużym suk-

cesem  i  żebyście we wszystkim co robicie 

zawsze odnaleźli siebie. Wszystkiego do-

brego i powodzenia!!! 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:mariusz@polskicraigavon.com
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Sylwestrowe przesądy i tradycje. 

Niektórzy mówią jaka Wigilia taki cały rok a inni to porzekadło odnoszą 

właśnie do Sylwestra i dlatego właśnie wszyscy chcą się wtedy bawić, 

tańczyć, spędzić czas z najbliższymi. Niektóre zwyczaje sylwestrowe są 

wręcz oczywiste, na przykład wypicie o północy tradycyjnej lampki 

szampana, która ma zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku. Ze 

świętem tym związanych jest wiele przesądów i przepowiedni, obrzędów 

i wróżb, które są jednak nieco mniej znane lub rzadziej praktykowane. 

Według tradycji w starym roku należy pozamykać ważne sprawy, uregu-

lować ługi, pogodzić się i mieć posprzątane mieszkanie.  

 
 

Szczęśliwego Nowego Roku  

F OTO :   S C OTT M ELT ZER  

www.publicdomainpictures.net 

31 grudnia zdecydowanie nie wolno sprzą-

tać, ponieważ „wymiata” się szczęście       

z domu. Gospodynie powinny zapełnić 

spiżarnie i lodówki najrozmaitszymi przy-

smakami, by w przyszłym roku rodzina nie 

zaznała biedy. Domownicy muszą posia-

dać przynajmniej kilka złotych monet, po-

nieważ gwarantują one przypływ gotówki. 

Jeśli nie uregulujemy wszelkich długów     

i pożyczek, przez cały kolejny rok będzie-

my ofiarami niesłownych dłużników. Wy-

jątkowym kultem sylwestrowej nocy cie-

szy się zegar. Największą pomyślność 

przynosi nakręcanie zegara tuż po północy, 

natomiast zatrzymanie wskazówek to zły 

omen. Podczas biesiad noworocznych po-

winniśmy jeść wszystko, co okrągłe, po-

nieważ zgodnie z tradycją przedmioty w 

kształcie okręgu przynoszą nam szczęście.  

 

Kiedy wybija północ najstarszy członek 

rodu powinien szeroko otworzyć okna, by 

zaprosić dobre duchy i Nowy Rok do środ-

ka. Pierwszy noworoczny gość, który nas 

odwiedzi jest zwiastunem całorocznego 

szczęścia lub pecha. Zapowiedzią najwięk-

szej pomyślności są odwiedziny jasnowło-

sego chłopca. Natomiast pojawienie się    

w progu domu kobiety jest przepowiednią 

nieszczęśliwych zdarzeń. Dzieci, które 

przychodzą na świat między Wigilią          

a świętem Trzech Króli gwarantują po-

dwójną pomyślność dla rodziców. Jednak 

te, które rodzą się w Nowy Rok zwiastują 

dobrobyt i niezwykłe szczęście dla całej  

Sylwester na świecie. 

Sylwester w Wiedniu. 

Nowy Rok i Sylwester w Wiedniu w eks-

kluzywnej restauracji to oferty dla bar-

dziej zamożnych. Atmosfera jaką wpro-

wadza pobyt wśród przepięknych zabyt-

ków Wiednia wzbogacona o dźwięki wal-

ca Straussa przyczyni się do niezapo-

mnianych wspomnień sylwestrowych. 

Impreza taka dodatkowo zapewniająca 

wykwintne menu oraz trunki budzi we 

wszystkich chęć do tańca i zabawy do 

białego rana.  

rodziny. Aby zapewnić sobie powodzenie 

u płci przeciwnej, każda kobieta tuż przed 

wyjściem na bal sylwestrowy powinna 

nasypać kilka ziarenek maku do buta. Ob-

owiązkowe w tym dniu jest włożenie no-

wej bielizny, jakiegoś ciuszka bądź biżute-

rii. Natomiast panny powinny uważnie 

przysłuchiwać się rozmowom prowadzo-

nym tuż po północy. Pierwsze imię mę-

skie, jakie padnie podczas konwersacji, 

ma się okazać imieniem przyszłego mał-

żonka. Już w starożytnej Grecji znana była 

sztuka wróżenia z win, zwana oinomancją. 

Zatem zanim wypijemy noworoczny toast, 

dokładnie przyjrzyjmy się bąbelkom 

szampana. Chaotyczne, swobodnie szale-

jące po kieliszku wróżą rok przemian, 

romansów i wypadków. Natomiast spokoj-

nie unoszące się z dołu do góry zapowia-

dają zdrowie oraz dobre relacje z najbliż-

szymi. Krzyżujące się łańcuszki bąbelków 

ostrzegają, by uważać na finanse i kondy-

cję zdrowotną.  

Co kraj to obyczaj, dlatego nie tylko        

w Polsce mamy swoje zwyczaje sylwe-

strowe. Jak podaje Wikipedia, w Danii     

o północy zeskakiwano z krzesła,              

a w Hiszpanii od 1909 roku z każdym 

uderzeniem zegara zjada się jedno wino-

grono. Wszystkich tych przesądów nie 

należy traktować zbyt poważnie, może     

z wyjątkiem tego, który nakazuje szam-

pańską zabawę… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Rok  i Sylwester młodzi francuzi 

spędzają w dyskotekach, klubach i innych 

lokalach tanecznych. Bardzo popularny 

jest Sylwester w Paryżu. Nieco starsi na tę 

noc rezerwują bal sylwestrowy lub prze-

siadują w restauracjach. Głównym serwo-

wanym przysmakiem są ostrygi. Pózniej 

przychodzi kolej na przystawkę - foie 

gras, a także przyrządzaną na różne spo-

soby polędwice wołową. Następnie ser-

wowane są sery, desery, a wszystko pod-

lewane szampanem, który stanowi obo-

wiązkowy trunek nocy sylwestrowej.  

Sylwester we Francji.  

 

 

 

 

 

 

 

W Iraku świętowanie nadejścia Nowego 

Roku jest domeną chrześcijan mieszkają-

cych w Bagdadzie, Basrze czy Mosulu., 

ale sylwestrowy zwyczaj przyjął się rów-

nież wśród dominujących w kraju muzuł-

manów. Pojęcie "huczne obchody"         

w Iraku ma jednak nieco inne znaczenie 

niż np. w Polsce. Irakijczycy mają bo-

wiem zwyczaj okazywania radości strze-

lając w Sylwester na wiwat z karabinów 

maszynowych. Każdy iracki mężczyzna 

ma prawo posiadać w swym domu jeden 

taki karabin z dwoma magazynkami amu-

nicji. 

Sylwester w Iraku.   

 

 

 

 

 

 

 

Sylwester to drugie po karnawale tury-

styczne wydarzenie w Rio. W tym roku 

do Rio de Janeiro przyjeżdża około 600 

tys. turystów. Nadmorskie hotele przy 

plażach Copacabana, Ipanema i Leblon 

są już pełne. Ponad 7 tys. turystów spędzi 

sylwestrową noc na morzu, na statkach 

zakotwiczonych naprzeciw Copacabany, 

która ma 6 km długości. Ze względów 

bezpieczeństwa fajerwerki zostaną odpa-

lone nie z samej plaży, ale z łodzi zako-

twiczonych w odległości 400 m od brze-

gu. Candomble to jeden z kultów afroa-

merykańskich, który zawiera wiele ele-

mentów wierzeń i praktyk religijnych  

niewolników w Ameryce. Charakteryzuje 

się tańcami wprowadzającymi w trans     

i ofiarami ze zwierząt oraz utożsamia-

niem bóstw afrykańskich ze świętymi 

katolickimi. Według danych Narodowej 

Federacji Tradycji i Kultury Afrobrazy-

lijskiej prawie połowa mieszkańców Bra-

zylii związana jest z kultami afrobrazylij-

skimi.  

Sylwester w Brazylii. 

                             Karnawał we Włoszech. 

Włosi znani ze swojego południowego temperamentu lubią 

świętować Nowy Rok, Sylwestra i karnawał na hucznych 

ulicznych zabawach. Za stolicę karnawału we Włoszech 

uważa się Viareggio. Natomiast jednym z najbardziej zna-

nych w Polsce jest karnawał wenecki oraz Sylwester w Rzy-

mie. Karnawał we Włoszech jest bardzo spontaniczny, pe-

łen radości i entuzjazmu. W okresie tym można natknąć się 

na różne atrakcje. Co tydzień po ulicach miast przejeżdżają 

ogromne platformy najczęściej przedstawiające różne znane osobistości, a w szczegól-

ności karykatury polityków. Czasami przebrani mieszkańcy wyśmiewają sami siebie. 

Uczestnicy zabaw rzucają ogromne ilości serpentyn. Poruszają także własnoręcznie 

przygotowanymi kukłami, ich rękoma i oczami, tworząc zabawną mimikę. Takie poka-

zy przyciągają wielu dobrze bawiących się widzów.  

Sylwester w USA 

Wielu Amerykanów bawi się 

w Sylwester na placach i uli-

cach. Szczególne miejsce zaj-

mują tu uroczystości powita-

nia Nowego Roku w Nowym 

Jorku na słynnym Times 

Square. Tradycja ta zaczęła 

się w 1904 roku. Na pomysł wpadł ówczesny właściciel "New 

York Timesa" Alfred Ochs, który uczcił w ten sposób oficjal-

ne otwarcie nowego budynku mieszczącego redakcję tej gaze-

ty. Początkowo główną atrakcją wieczoru były fajerwerki.    

W trzy lata później, 31 grudnia 1907 roku, zainicjowano dzi-

siejszą tradycję spuszczania ze specjalnego masztu o północy 

na Times Square wielkiej świetlistej kuli. Na początku była 

ona wykonana z drewna   i żelaza, ważyła około 350 kilogra-

mów i miała średnicę półtora metra. Kulę, dziś zwaną Wiel-

kim Jabłkiem stopniowo udoskonalano wraz z postępem tech-

niki. Dziś spuszcza się z masztu-wieży kulę wykonaną z alu-

minium, pokrytą kryształowymi trójkątami, oświetloną z ze-

wnątrz 168 lampami halogenowymi, a wewnątrz 432 żarów-

kami w pięciu kolorach. Dziewięćdziesiąt obracających się      

i sterowanych przez komputer luster w kształcie piramid stwa-

rza niezwykłe efekty wizualne. Kulę spuszczano na Times 

Square od ponad 100 lat co roku, z przerwą w latach 1942      

i 1943, kiedy widowisko zawieszono z powodu konieczności 

zaciemnienia miasta wobec groźby wojennych bombardowań. 

To najważniejsze święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim, 

przypadające między końcem stycznia a końcem lutego. Od naj-

dawniejszych czasów jest w Chinach najważniejszym świętem 

publicznym i prywatnym, zapożyczyły je również zamieszkujące 

w Chinach mniejszości narodowe. Obchody Nowego Roku są 

silnie zakorzenione w chińskiej tradycji. W okresie noworocznym 

w Chinach królują kolorowe festyny, jarmarki, można spotkać 

wielu przebierańców. Mnóstwo kolorowych wyrobów, strojów      

i radosny nastrój. Centrum imprezowym stają się tereny wokół 

świątyń oraz ogromne kompleksy parkowe.  

Chiński Nowy Rok   

Źródło: internet, wiadomości zebrała AT 

 

 Wszystkiego najlepszego 

http://www.sylwesteroferty.pl/sylwester_w_gorach_2007_2008/sylwester_we_wloszech_oferty_wlochy.html
http://www.sylwesteroferty.pl/sylwester_w_gorach_2007_2008/sylwester_we_wloszech_oferty_wlochy.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_chi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9Bci_narodowe_w_Chi%C5%84skiej_Republice_Ludowej
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Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Marzenia dzielimy na dzienne i senne. Te pierwsze są o tyle 

realne, że sami je tworzymy, senne rodzą się w naszej wy-

obraźni, jako fantazje w czasie snu. Ponoć każdemu czło-

wiekowi zawsze się coś śni. Niemożliwe jest żeby nie po-

siadać marzeń sennych, niestety nie każdy je pamięta.        

A może na szczęście dla niektórych... Ja osobiście jestem 

fenomenem w tej dziedzinie. Bo gdyby tak wszystkie pa-

miętać i spisać, mogłyby posłużyć  za scenariusze filmów 

przygodowych, familijnych jak i horrorów. Na szczęście 

pamięć mam coraz krótszą, więc i niechciane sny szybciej 

uciekają w zapomnienie.  

Naukowcy zbadali, co zresztą do największych filozofii nie 

należy, że marzenia mamy różne ze względu na płeć, wiek 

oraz wykształcenie i status społeczny. W internecie można 

wyszukać specjalną stronę poświęconą marzeniom. Każdy 

może tam wejść i wpisać listę swoich marzeń, następnie jak 

je spełni może napisać jak tego dokonał. Czytając je do-

szłam do wniosku, że właściwie mają one wiele wspólnego 

z postanowieniami noworocznymi, o ile nie bywają nawet 

takie same. Jednak postanowienia mogą być różne i wyma-

gają konsekwencji, uporu w dążeniu do ich realizacji. Są    

z reguły jednak osiągalne i tylko siła naszego charakteru 

jest nam do nich potrzebna. Wymawiając słowo „ marze-

nie” , myślimy o czymś wyjątkowo trudno osiągalnym. 

Żeby je zrealizować potrzebujemy siły woli, ale też często 

dużych pokładów finansowych no i tego co najczęściej naj-

ważniejsze- szczęścia. Otóż okazuje się, że bywa czasami 

zupełnie inaczej. Dlaczego? Najlepiej jak przytoczę teraz 

listę najczęściej wymienianych marzeń na wspomnianej 

przeze mnie stronie internetowej. Zatem: 

stracić na wadze 

przestać odkładać sprawy na później  

napisać książkę  

zakochać się  

być szczęśliwym  

zrobić sobie tatuaż 

wyruszyć w podróż bez celu 

pić więcej wody 

ożenić się/wyjść za mąż 

odbyć podróż naokoło świata / podró-

żować po świecie. 

 

Jest to lista międzynarodowa. Zatem 

nie należy mylić jej tylko z marzeniami 

Polaków. Jeżeli jesteśmy już jednak 

przy naszych rodakach to zatrważający 

jest jeden fakt. Otóż według badań 

Centrum Badania Opinii Społecznej, co 

dwudziesty Polak nie posiada marzeń, 

niczego nie pragnie i nie zastanawia się 

nad sensem życia. Najczęściej nad sen-

sem naszej egzystencji zastanawiają się  

Marzenia… 
Rok 2012 witałam w swoim artykule tematem o postanowieniach 

noworocznych. Ciekawa jestem ilu z nas je wówczas poczyniło      

i jak wygląda rozliczenie z nimi. Bo właśnie przyszedł na to odpo-

wiedni czas. Ale nie mam możliwości dotrzeć do tych danych. Za-

tem początek roku 2013 rozpoczynam w pewnym sensie namiast-

ką postanowień, ale tych najprzyjemniejszych, powstających        

z naszych fantazji, myśli i wyobrażeń występujących w pełnej 

świadomości ludzkiej.  

ludzie młodzi do 24 roku życia, również bezrobotni, którzy zaczy-

nają zatracać ten sens oraz osoby głęboko wierzące i praktykujące. 

Ciekawe jest, że wśród ludzi najmniej zastanawiających się nad 

tym są osoby z wyższym wykształceniem.  

Na tego rodzaju przemyślenia nie mają również czasu ludzie zapra-

cowani. Ale większość  z nas jednak marzy. Ponoć tylko takie życie 

ma sens, w którym wyznaczamy sobie cel- marzenie i do niego 

dążymy. Dla Polaków największym marzeniem jest zdrowie. De-

klaruje tak 27 % społeczeństwa. 1/5 Polaków marzy o szczęściu 

rodzinnym i dzieciach. Aż 43 % mieszkańców swoje marzenia 

opiera na sferze materialnej. Chodzi tu o poprawę bytu mieszkanio-

wego, zdobyciu nowej pracy, samochodzie czy wygranej w lotto. 

Następnie marzymy o dobrej pracy zawodowej, która by nas fascy-

nowała. W następnej kolejności jest zdobycie wykształcenia i po-

dróże po świecie. Chcemy by w kraju panował pokój, by Polska 

miała dobrą przyszłość. Niewielki odsetek marzy o tym żeby zostać 

zbawionym. Marzymy też o tym abyśmy mieli więcej czasu na 

zainteresowania i dla samych siebie. Jak wspomniałam wcześniej 

niespełna 6% Polaków nie marzy o niczym, a mniej niż 1 % ma 

zwykłe, ludzkie potrzeby „ żeby nie było gorzej” .  

„Bylibyśmy niejako martwi, gdybyśmy już nie mieli o czym ma-

rzyć”. Powiedziała Lucy Maud Montgomery ustami Ani z Zielone-

go Wzgórza. Na co dzień borykamy się często z trudną prozą co-

dzienności. Ucieczka w marzenia daje nam od tego odskocznie. 

Dzięki marzeniom rozbudzamy wyobraźnię. Angażując się w ich 

realizację wkładamy często cały swój trud, dotykamy granicy nie-

bezpieczeństwa. Martyna Wojciechowska, jedna z najciekawszych 

kobiet na świecie, pasjonatka i realizatorka swoich pragnień wypo-

wiedziała się właśnie w tym temacie następującymi słowami: „ Ale 

marzenia nie spełniają się ot tak. W tym cała ich magia. Że są wy-

czekane”.  

Ważne dla człowieka są również te marzenia, 

na, które świadomie wpływu nie mamy, pod-

świadomie jednak owszem. Izraelscy naukowcy 

przeprowadzili badania na podstawie których 

przekonali się, że jednym z celów jest pomóc 

mózgowi w lepszym wykonywaniu zadań. Za-

tem bez względu na to czy są to podświadome 

pragnienia, doświadczenia z przeszłości czy 

informacje o tym co dopiero nas może spotkać, 

możemy nauczyć się je wykorzystywać w co-

dziennym życiu. Co za tym idzie, śmiało może-

my powiedzieć, że to co nam się śni, może wy-

nikać  z naszych marzeń dziennych i odwrotnie. 

Zatem w związku z tym, że już prawie północ, 

pójdę za słowami jednego z moich ulubionych 

satyryków- Andrzeja Poniedzielskiego :  

„ Chyba już można iść spać 

Dziś pewnie nic się nie zdarzy 

Chyba już można się położyć 

Marzeń na jutro trzeba namarzyć” 
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Spotkanie wigilijne w Polskiej  Szkole 
Sobotniej  w Banbridge. 

Już po raz trzeci z rzędu w Polskiej Szkole w Banbridge odbyło się spotkanie wigilijne. Jak co roku dzieci        

z naszej szkoły przedstawiły jasełka, w których przygotowaniu każdy uczeń szkoły miał pewien udział oraz 

oczywiście swoją rolę.  Po występie, każde dziecko oraz rodzice, jak również zaproszeni goście mogli spróbo-

wać potraw wigilijnych. Poza polskim jedzeniem było można również skosztować potraw indyjskich oraz 

chińskich.  

Występ w jasełkach nie był ostatnim, w jakim 

brały udział nasze dzieci. Dzięki pomocy or-

ganizacji Challenge of Change dzieci wraz ze 

swoimi rówieśnikami z lokalnej społeczności 

wystąpiły w specjalnych warsztatach  

„indyjskim, polskim oraz bułgarskim”. Śpie-

wały, tańczyły oraz prezentowały indyjską 

modę. Wszyscy uczestnicy na koniec otrzy-

mali specjalne dyplomy, z podziękowaniem 

za udział w programie.  

 Dzięki pomocy pewnych osób udało 

się również zorganizować wspaniały świą-

teczny występ Poppet Show. Wszyscy byli 

zachwyceni.  

 Na koniec, jak co roku przyszedł gość 

specjalny, jakim był oczywiście święty Miko-

łaj. Wiadomo, że dla dzieci w takiej chwili 

najważniejsze jest otrzymanie prezentu i tak 

też się stało. Każde dziecko było zadowolone 

i uśmiechnięte.  

 Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane 

wsparcie min. takim organizacjom oraz fir-

mom jak: Belong, Challenge of Change, Car 

for Parts z Dromore  oraz Polskiemu Konsulo-

wi w Edynburgu.  

 Chcielibyśmy, również podziękować 

wszystkim, którzy włożyli w zorganizowanie 

całego spotkania wiele trudu, poświęcając 

swój cenny czas min. rodzicom, bez których 

na pewno byśmy sobie nie poradzili oraz nau-

czycielom za przygotowanie jasełek.  

Miejmy nadzieję, że spotkamy się     

w przyszłym roku gdyż takie spotka-

nia wyzwalają wiele emocji oraz po-

trafią zbliżyć do siebie nie tylko nas 

Polaków, ale również lokalną spo-

łeczność. Jest to ważne, ponieważ 

mieszkając w tym kraju lepiej się 

integrować niż być obojętnym dla 

innych. Pozdrawiam.  

Tomasz Juchno  
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Spotkanie opłatkowe  

w Belfaście. 

W dniu 16 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wi-

gilijne zorganizowane przez Konsula Generalnego 

Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Trafasa i jego 

małżonkę. W organizacji kolacji aktywnie uczestni-

czyli także przedstawiciele PSS w Belfaście a w szcze-

gólności Dyrektor szkoły Pani Beata Dąbrowska.  Na 

kolację zostali zaproszeni przedstawiciele polskich 

organizacji polonijnych działających na terenie Irlan-

dii Północnej oraz inne osoby, które poprzez swoją 

pracę wspomagają polskich emigrantów.  

Jerome Mullen i Agnieszka Tomsa 

Jerome Mullen i Beata Dąbrowska 

T
o

m
a

sz T
ra

fa
s  

Beata Dąbrowska i Andrzej Lewiński 

Duchowym przewodnikiem i pasterzem spotkania był 

Ksiądz Marian Jachym z parafii w Lurgan.  
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Dzisiaj kolejna książka z cyklu najpopularniejszej literatury dziecięcej. Myślę, że 

każdego pokolenia. Po „ Dzieciach z Bullerbyn” czas na rodzimą opowieśc. Jest 

nią „ Plastusiowy pamiętnik” autorstwa Marii Kownackiej. Jako opowiadanie 

pierwszy raz ukazał się w „ Płomyczku” 2 września 1931 roku, natomiast jego 

książkowe wydanie ukazało się pięć lat później.  

Autorka rozpoczyna przygody małego ludzika z plasteliny od oryginalnego 

przedstawienia jego postaci. „ To jest Plastuś- malutka pocieszka, co w piórniku 

bardzo lubi mieszkać. I każdemu życzy jak najlepiej, kto go tylko potrafi ulepić! 

„ Sam o sobie mówi natomiast: „ Tosia ulepiła mnie- takiego malutkiego ludzika. 

Ja mam duży, czerwony nos, odstające uszy i zielone majteczki. Tosia mi zrobiła 

ołówkiem oczy i zaraz zacząłem patrzeć na wszystkie strony. A jak Tosia przyle-

piła mi uszy, to zaraz zacząłem słuchać, co się w klasie dzieje...” 

Główny bohater jest mieszkańcem wyżej wymienionego piórnika, którego wła-

ścicielką jest kilkuletnia uczennica szkoły podstawowej – Tosia.  Zabierany przez nią każdego dnia do szko-

ły, Plastuś ma wielkie pole do popisu. Poznaje wszystkich uczniów tych grzecznych i tych łobuzowatych.    

Z jednym z nich przeżywa prawdziwy „ koszmar”. Zostaje przez niego porwany i skrzywdzony. Niegrzecz-

ny kolega Tosi wyrywa mu bowiem nóżkę i płaszczy nosek. Wszystko to ma miejsce w czasie świąt Bożego 

Narodzenia , kiedy to Plastuś w specjalnie uszytym ubranku zawisnął jako ozdoba na choince.  Kiedy indziej 

spotyka na swej drodze „ panny z włóczki” lalki z gałganków, które dostarczają mu wielu przygód. Wresz-

cie gubi się w czasie jazdy na sankach. Leży pod śniegiem i zostaje porwany przez sowę, którą on uważa za 

strasznego smoka. Z każdej opresji Plastusiowi udaje się jednak wyjść , albo dokonuje tego sam, albo ratuje 

go Tosia.  Te i wiele innych przygód maleńkiego ludzika znajdą rodzice i ich dzieci w książce. Podzielona 

jest ona na dwa rozdziały. Pierwszy to  tytułowy „Plastusiowy pamiętnik” , drugi „ Przygody Plastusia” . 

Można poczytać o tym jak kreda wytrzeć tablicy nie da, o dzielnych ratownikach z Tosinego piórnika.        

O łące, żabim polowaniu i jeździe na pasikoniku.  

Książka została przetłumaczona  na wiele języków obcych. Wszędzie tam, gdzie trafia jest uwielbiana przez 

dzieci. Te, którym czytają rodzice, oraz te, które same potrafią już tego dokonać. Zatem zachęcam do lektu-

ry! 

      Agnieszka Sztajner - Iwińska 

Spotkanie odbyło się w miłej, przyjaciel-

skiej atmosferze. Wszyscy obecni podzielili 

się opłatkiem i złożyli sobie najserdeczniej-

sze życzenia.  Foto: Maniek Więcej zdjęć na www.polskieni.com/galeria 

Tomasz Trafas i Agnieszka Tomsa 

Anna Trafas i Tomasz Rzońca  

Tomasz Juchno i Tomasz Rzońca 
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4 listopada w okolicy Enniskillen odbyły się ostatnie w tym roku zawody wędkarskie, były to „zawody szczupa-

kowe z łodzi”. Do uczestnictwa zostali zaproszeni członkowie klubu „ Big Fish”. Na miejsce dotarło czterna-

stu zawodników. Zawody rozpoczęły się o godzinie dziewiątej. Wszyscy przybyli na miejsce znacznie wcze-

śniej, aby przywitać się, zwodować łodzie i zapoznać się z regulaminem. Organizatorzy sprawdzili wszystkie 

licencje i skierowali wszystkich w wyznaczone miejsca na wodzie. Dozwolone były następujące metody łowie-

nia: spinningowanie sztuczną przynętą (polegająca na naprzemiennym zarzucaniu jej i ściąganiu za pomocą 

kołowrotka), martwa rybka i trollingowanie (czyli metoda połowu ryb drapieżnych polegająca na ciągnięciu 

wędką przynęty na żyłce lub lince za łodzią). Więc możliwości do złowienia szczupaka było wiele…   
 

Listopadowy poranek był zimny z przelotnymi opadami deszczu.  Po 

sygnale startowym rozpłynęliśmy się w poszukiwaniu dobrych 

miejsc , gdzie mogliśmy złapać dużego szczupaka.  Szukaliśmy głębin 

i mocnych spadów.  Zarzuciliśmy kotwicę i zaczęliśmy łowić dużymi  

i ciężkimi przynętami… 

Nie trzeba było długo czekać na pierwsze brania..  Z daleka było wi-

dać jak zawodnicy wyciągają ryby z wody. Każda łódź była wyposa-

żona w podbierak, miarkę i wagę, tak aby było można dokładnie 

zmierzyć i zważyć złowione okazy. Wszystkie ryby wracały w dobrej 

formie z powrotem do wody (zasada CATCH & RELEASE). Mniej-

sze okazy trafiały się częściej niż większe sztuki,  więc zawodnicy mu-

sieli uzbroić się w cierpliwość, która została nagrodzona!!!    

 

Witamy wszystkich zapalonych wędkarzy… 

 

 

 

A o to pierwsza trójka… 

1 miejsce Damian Pankau.. najmłodszy zawodnik ,  złowił naj-

większą rybę na zawodach 6,42kg + 3,60kg co dało mu zwycię-

stwo i dodatkowo 20pkt za dwie złapane ryby. Jego wynik to 

10.022pkt. GRATULACJE !!!! 

2 miejsce  Jacek Januszewski  za największą ilość złowionych 

ryb  1,30kg+3,20kg+1,92kg+0,66kg+1,78kg i dodatkowo 50pkt 

za 5 ryb.. co dało  mu 8.910pkt BRAWO !!!!! 

3 miejsce Łukasz Matuszak złowił dwie sztuki 4,95kg+3,14kg  

i otrzymał dodatkowo 20pkt. Zawody  zakończył z  końcowym 

wynikiem  8,110pkt BRAWO!!! 

Wielkie gratulacje i podziękowania za przybycie dla reszty 

zawodników!!! 

To było bardzo udane i wesołe zakończenie  sezonu 2012 !!!  

Ostatnie zawody w tym roku.. myślę, że nie ostatnie spotkanie 

i jeszcze wybierzemy się na wspólne zimowe wędkowanie  

Niech kolejny rok przyniesie nam jeszcze więcej wrażeń i spo-

tkań wędkarskich!!! 

 

 

Pozdrawiam !!!!! 

                                                                         Tomasz Rzońca 
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URBAN PHARMACY          

ZAPRASZA NA PROMO-

CJE KOSMETYKOW      

VICHY! 

25% ZNIŻKI NA WYBRANE KO-

SMETYKI ORAZ PREZENT PRZY 

ZAKUPIE DWÓCH PRODUKTÓW* 

NEOVADIOL GF Dzień 

Krem przywracający gęstość skóry     

i proporcje twarzy, 50ml     

    

 
 £19.50

LIFTACTIV SERUM 10, 30ml 

Serum widocznie odmładzające. 

      

 

LIFTACTIV 

Krem przeciwzmarszczkowy i ujędrnia-

jący na dzień, 50ml 

 

£20.25 

£21.35 

AQUALIA  ANTIOX 

antyoksydacyjny fluid nawilżający, 40 ml 

 

£11.74 

Więcej produktów  Vichy Cosmetics w promocyjnych cenach 

można nabyć na stronie internetowej www.ubeautyni.com lub 

odwiedzając Urban Pharmacy (możliwość obsługi w języku 

polskim – wystarczy zapytać o Agnieszkę). 
* Aby otrzymać upominek, jednym z zakupionych produktów 

musi być krem/serum do pielęgnacji cery. 

Stowarzyszenia łączmy się… 

 
Polish Craigavon Commu-

nity Network planuje roz-

szerzyć swoją działalność  

i pomóc  polskim grupom 

społecznym, klubom czy 

innym polskim wolontaryj-

nym instytucjom, które 

funkcjonują na terenie Irlandii Północnej  w komu-

nikacji i promowaniu prowadzonej przez siebie 

działalności. W związku z tym chcemy oddać do 

Państwa dyspozycji nasz serwis internetowy, udo-

stępnić Państwu własną stronę, na której będziecie 

mogli umieszczać wszelkie informacje o swojej 

działalności, wiadomości z Waszego miasta czy pla-

nowane imprezy zarówno polskie jak i lokalne.  Jest 

to proces powolny, który rozpoczęliśmy od zmiany 

nazwy naszego serwisu na bardziej ogólną.           

Od chwili obecnej nasz serwis funkcjonuje pod 

dwoma adresami www.polskieni.com, a także 

www.mypolishni.com, więc adres Państwa strony 

będzie wyglądał następująco www.polskieni.com/

nazwamiasta polskieni.com/ballymena) lub w wersji 

angielskiej www.mypolishni.com/nazwamiasta.  

Jeśli nigdy nie prowadziliście własnego serwisu 

otrzymacie od nas wszelką pomoc i bezpłatne szko-

lenie.  Wasza strona również będzie bezpłatna, czyli 

nie będziecie ponosić żadnych kosztów jej utrzyma-

nia jednakże nie będziecie mogli prowadzić na niej 

własnej działalności zarobkowej, czyli umieszczać 

reklam lub artykułów o charakterze biznesowym, 

które mogłyby komukolwiek przysporzyć jakiekol-

wiek korzyści majątkowe.  Strona zostanie wyposa-

żona w moduł ogłoszeń drobnych: sprzedam, kupię, 

wynajmę itp. Otrzymacie także adres email.  Jeśli 

jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami 

w tym zakresie bardzo proszę o kontakt agniesz-

ka@polskieni.com   W emailu bardzo proszę o krót-

ki opis Waszej działalności z podaniem daty jej roz-

poczęcia.   

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY  

http://www.ubeautyni.com/
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 W dniach 6-9 grudnia Polska Szkoła w Dundalk mia-

ła zaszczyt gościć Drużynę PCK z Bydgoszczy, działa-

jącą przy XV LO. 2012”. 

Dzieci z Polskiej Szkoły w Dundalk 

przywitały ratowników wspólnym kolę-

dowaniem. Niesamowitym przeżyciem 

dla wszystkich było śpiewanie po pol-

sku znanych polskich i angielskich ko-

lęd z dala od naszych domów, od nasze-

go kraju, co dla niektórych z nas nadal 

jest głębokim przeżyciem i wzrusze-

niem. Po tym świątecznym akcencie 

zaczęły się prawdziwe zmagania, za-

równo dla dzieci jak i rodziców oraz 

nauczycieli. 

Korzystając z możliwości i uprzejmości 

władz VEC dorośli mieli okazję w prak-

tyce dowiedzieć się o sposobach udzie-

lania pierwszej pomocy w różnych sytu-

acjach zagrażających życiu. Dzięki po-

kazom i praktycznym ćwiczeniom dzień 

minął bardzo szybko i intensywnie        

a wyniesione informacje na pewno będą 

przydatne, choć mamy nadzieję oby jak 

najrzadziej. 

Dzieci natomiast podczas całej soboty 

nie tylko ćwiczyły jak pomóc drugiej 

osobie, były również dzielnymi pozo-

rantami, chętnie i sprawnie posługiwały 

się bandażami  i opatrunkami. Nasi go-

ście zapewnili dzieciom wszelkie inne 

atrakcje takie jak gry i konkursy, quiz   

z wiedzy o Polsce, zabawy muzyczno –    

- ruchowe oraz naukę Poloneza. Czas 

minął bardzo szybko podczas wspólnej 

zabawy i nauki. Radość na twarzach 

naszych uczniów była bezcenna. Otrzy-

mane od ratowników prezenty mikołaj-

kowe oraz gadżety PCK sprawiły dodat-

kową radość i wywołały mnóstwo 

uśmiechu. 

Każde dziecko otrzymało również za-

świadczenie potwierdzające znajomość 

podstawowej wiedzy w udzielaniu 

pierwszej pomocy, z czego jesteśmy 

bardzo dumni! 

Sławomir  
Maciąg  

Z naszej strony, w imieniu całej szkolnej 

społeczności pragniemy podziękować 

Grupie PCK, a w szczególności Panu 

Sławkowi Maciągowi, który jest moto-

rem tej grupy, człowiekiem orkiestrą, 

wspaniałym trenerem   i pedagogiem ale 

przede wszystkim fantastycznym czło-

wiekiem, za przyjazd i pomoc naszej 

szkole. Młodzieży zaś, pod okiem Pani 

Marietty, za wytrwałość i wszystkie 

atrakcje, które wypełniły czas dzieciom. 

Wszystkim osobom,  które przyczyniły się 

aby to wydarzenie odniosło zamierzony sku-

tek, było tak wyjątkowe i zapadło w naszej 

pamięci na zawsze, w szczególności rodzi-

com naszych uczniów, którzy zaopiekowali 

się młodzieżą jak swoimi dziećmi – serdecz-

nie dziękujemy! Bez Was, Waszej pomocy 

było by trudno. Bardzo szanujemy i docenia-

my Wasze poświęcenie i zaangażowanie. 

Pozostałym osobom oraz instytucjom i fir-

mom,  które nas wspierały podczas całej wi-

zyty naszych wspaniałych gości, również 

składamy najszczersze podziękowania: 

Louth County Council, 

VEC Dundalk, 

TCCM Dundalk, 

Northend Bar, 

4 Wheel Drive, 



Od stycznia  będzie kontynuowany kurs 

języka angielskiego w sobotę o godzinie 

10.00 w domu parafialnym w Newry    

obok dworca autobusowego. Niechodze-

nie na ten kurs jest bardziej szkodliwe 

niż palenie papierosów. ZAPRASZAMY 



Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  
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Poszukujemy wolontariuszy! 
 

Czy chciałbyś: 

- nauczyć się czegoś nowego? 

- otrzymać bezpłatne szkolenie? 

- podreperować swoje C.V.? 

- poznać nowych ludzi? 

 

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

nych klubach dla dzieci. 

 

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

 

Wymagania: 

- pochodzenie z Europy Wschodniej 

- dobry poziom angielskiego 

- wiek: powyżej 18 roku życia 

 

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

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

 

Więcej informacji o programie BELONG, udziela Aidan McCabe (aidan@belongni.org or Telephone: 07803146090) 
 

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) 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk


Polski Magazyn – dla całej rodziny  numer 21/01/2013/ 

www.polskieni.com              17 

WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  



źródło: Internet 

Grzegorz Kasdepke (ur. 4 maja 1972 w Białymstoku) -autor książek dla 

dzieci i młodzieży, w latach 1995-2000 redaktor naczelny magazynu 

dla dzieci "Świerszczyk", autor scenariuszy programów oraz seriali tele-

wizyjnych (Ciuchcia, Budzik, Podwieczorek u Mini i Maxa). Laureat 

wielu prestiżowych nagród, m.in. nagrody im. Kornela Makuszyńskiego 

za Kacperiadę (2002 r.), dwukrotnie Nagrody Edukacja XXI za: Co to 

znaczy (2003 r.) 

Kto zepsuł zegarek? 

(fragment książki: Przygody detektywa Pozytywki/ Grzegorz Kasdepke) 

Detektyw Pozytywka wspinał się właśnie na poddasze ka-

mienicy, w której prowadził 

agencję detektywistyczną „Różowe Okulary”, gdy nagle 

zza drzwi mieszkania na trzecim piętrze dobiegły go dzie-

cięce krzyki, płacze, a potem usłyszał zgrzyt przekręcanego 

zamka 

— i naraz na klatkę schodową wybiegła zachlipana Zuzia.   

Za nią wyskoczył wyraźnie rozeźlony Dominik, brat Zuzi 

— był od niej o trzy lata starszy; chodził już do drugiej 

klasy. 

— Gdzie idziesz?! — wrzasnął Dominik.  — Wracaj! 

— Do detektywa Pozytywki!  —  Krzyknęła zapłakana 

Zuzia.   I nie zwracając uwagi na uczepionego barierki de-

tektywa Pozytywkę, pognała na górę. 

Detektyw Pozytywka chrząknął i spojrzał pytająco na Do-

minika; chłopiec wydawał się 

zaskoczony jego widokiem.   W pierwszym momencie, 

podobnie jak i Zuzia, zupełnie nie zwrócił uwagi na chudą 

postać człapiącą po schodach.   Ale zdumienie szybko ustą-

piło wyrazowi podziwu i radości — Dominik uśmiechnął 

się do detektywa Pozytywki szeroko. 

—Ale pan ma nosa!  —  powiedział z uznaniem.   —  Wła-

śnie o panu mówiliśmy!  A tata mówi, że żaden z pana de-

tektyw, tylko zwykły...  —  zamilkł zmieszany. 

— Świrus, tak? — westchnął detektyw Pozytywka.  — 

Wiem, co mówią o mnie dorośli. 

Dominik nie potwierdził, ale i nie zaprzeczył.   Stali przez 

chwilę w milczeniu, mierząc 

się wzrokiem. 

— No to o co chodzi? —  zapytał wreszcie detektyw Pozy-

tywka. 

— O pamiątkowy zegarek.   —  Dominik spochmurniał 

gwałtownie.   — Ja i tata zbieramy różne stare przedmioty.   

I wczoraj dziadek podarował nam swój stary kieszonkowy 

zegarek, na dewizce.  Dewizka to taki łańcuszek... 

— Wiem, jak wygląda zegarek na dewizce — przerwał mu 

detektyw Pozytywka. 

Dominik zerknął na detektywa Pozytywkę z szacunkiem. 

— Ten zegarek należał kiedyś do dziadka mego dziadka — 

wyjaśnił Dominik.  —  Ale nadal działa.   A raczej działał, 

do wczoraj!  Dzisiaj Zuzia pokazała go swoim koleżanecz-

kom i zegarek przestał chodzić!  Czyli musiały go jakoś 

zepsuć!  —  Dominik aż zagryzł wargi ze złości.  

Detektyw Pozytywka podrapał się po głowie.   Naprawdę 

nie wiedział, w jaki sposób 

Mógł tu pomóc.   Jego zdaniem zegarek należało zanieść do 

zegarmistrza, a nie do detektywa. 

— Chodzi o to, że Zuzia nie przyznaje się do winy!  —  

krzyknął Dominik.   —  Mówi, że nie pozwoliła swoim 

koleżankom nawet dotknąć zegarka!  A tak naprawdę, to 

pewnie boi się, że będzie musiała wyjąć pieniądze ze swo-

jej skarbonki i zapłacić za naprawę! 

— I chcesz, żebym udowodnił...  —  Zaczął detektyw Pozytywka. 

— Że Zuzia jest winna! — dokończył Dominik. 

— A Zuzia chce...  —  ciągnął detektyw Pozytywka. 

— Żeby udowodnił pan jej niewinność — burknął Dominik. 

Detektyw Pozytywka spojrzał na niego w zamyśleniu.   Hm, to 

naprawdę zaczyna być 

interesujące... 

— A gdzie jest ten zegarek? —  zapytał po chwili. 

— U Zuzi — powiedział Dominik.  — Nie chciała mi go oddać. 

Detektyw Pozytywka westchnął, a potem ruszył na górę. 

Zuzia siedziała na schodach tuż przed drzwiami agencji detekty-

wistycznej „Różowe Okulary”.   Widok detektywa Pozytywki 

poderwał ją na nogi — lecz była zbyt zapłakana, by wykrztusić 

choć słowo.   W milczeniu wyjęła z kieszeni zegarek i podała go 

detektywowi Pozytywce. 

— No tak...   —  mruknął detektyw Pozytywka oglądając zegarek 

ze wszystkich stron.—Co my tu mamy? 

— Ja nic nie zrobiłam!  —  pożaliła się Zuzia.   — To na pewno 

Dominik, a teraz chce zwalić na mnie! 

Detektyw Pozytywka przyłożył zegarek do ucha. 

— Dominik jest niewinny — powiedział pół minuty później.   —  

Ty zresztą też — dodał z uśmiechem. 

— To kto go zepsuł? —  zapytała oszołomiona Zuzia.  — Tata? 

— A czy ja powiedziałem, że zegarek jest zepsuty?  —  roześmiał 

się detektyw Pozytywka.   —  Jeżeli tak, to skłamałem, bo nie 

jest.   Tyle tylko, że kiedyś zegarki różniły 

się trochę od tych, które nosimy dzisiaj, na baterie...  Dziadek 

wam tego nie mówił? 



Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Detektyw Pozytywka miał rację. Zegarek był sprawny — nie zepsuła go Zuzia, nie zepsuł go też Dominik 
ani nie zepsuł go tata. Cóż więc się stało? [przeczytaj rozwiązanie -  jest w niebieskim prostokącie]  

 

 

Stare zegarki, w przeciwieństwie do zegarków współczesnych, 

działających na baterie, trzeba nakręcać — inaczej przestaną cho-

dzić.  Wystarczy to robić regularnie raz na dobę.  Dziadek Zuzi   

i Dominika zapomniał chyba o tym powiedzieć— poprzedniego 

dnia sam jeszcze nakręcił zegarek, a następnego...  No cóż, na-

stępnego dnia wybuchła awantura! 

 

Wisława Szymborska 

Cebula 

 

Co innego cebula. 

Ona nie ma wnętrzności. 

Jest sobą na wskroś cebula 

do stopnia cebuliczności. 

Cebulasta na zewnątrz, 

cebulowa do rdzenia, 

mogłaby wejrzeć w siebie 

cebula bez przerażenia. 

 

 W nas obczyzna i dzikość 

ledwie skórą przykryta, 

inferno w nas interny, 

anatomia gwałtowna, 

a w cebuli cebula, 

nie pokrętne jelita. 

Ona wielekroć naga, 

do głębi i tym podobna. 

 

 Byt niesprzeczny cebula, 

udany cebula twór. 

W jednej po prostu druga, 

w większej mniejsza zawarta, 

a w następnej kolejna, 

czyli trzecia i czwarta. 

Dośrodkowa fuga. 

Echo złożone w chór. 

 

Cebula, to ja rozumiem: 

najnadobniejszy brzuch świata. 

Sama się aureolami 

na własną chwałę polata. 

W nas – tłuszcze, nerwy, żyły, 

śluzy i sekretności. 

I jest nam odmówiony 

Idiotyzm doskonałości. 

Uczniowie  

PSS W CRAIGAVON   

i poezja... 

 

„…wiersz „Cebula” jest tro-

chę trudny i mylący, czasem 

nie wiemy czy autorka mówi 

o cebuli, czy o człowieku..” 

 

„…to jest dziwny wiersz, 

ponieważ nie można porów-

nać człowieka do cebuli, bo 

bardzo się różnią…” 

 

„…Poetka pisze, że gdyby 

człowiek był doskonały, to by 

był idiotyzm. Każdy człowiek 

jest pełen tajemnic, jest inny  

i nie ma ludzi doskonałych 

oraz takich samych…” 

W diagramie znajdź i skreśl wyrazy związane z zimą.  

Pozostałe litery  utworzą rozwiązanie.  

L.J.Kern  

BAJKA O STARYM 

I NOWYM ROKU 

 

O jednej porze, raz do roku 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gdzieś, gdzie nie sięga ludzki wzrok, 

schodzi się z rokiem rok. 

Jeden jest wielki z siwą brodą, 

drugi jest mały z buzia młodą, 

czyli, by rzec innymi słowy: 

jeden jest Stary, a drugi Nowy. 

Gwiazdy jak owieczki lśnią na niebie, 

a oni stają obok siebie, 

coś sobie mówią , patrząc w oczy, 

ale nikt nie wie o czym. 

Potem w ciemności słychać kroki... 

To się rozchodzą oba roki. 

W całkiem przeciwne idą strony: 

Stary znużony i zmęczony, 

Nowy o jasnych, złotych lokach, 

wesoło mknie w podskokach. 

Po chwili cichnie odgłos kroków 

w zimowej nocy ciemnym mroku, 

gwiazda za gwiazdą w górze gaśnie 

i znika czarnej nocy cień, 

i robi się na świecie jaśniej, 

i wstaje nowy, jasny dzień, 

i budzisz się, przecierasz wzrok 

i witasz Nowy Rok. 
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Puchar, Futsal - II Polonia Cup, dla  Blue Magic Dublin !!! 

Po raz drugi z rzędu, drużyna BLUE MAGIC DUBLIN, wy-

grała zorganizowany przez SAPNI  Futsalowy turniej w Bel-

faście, który odbył się 16 grudnia w Shankill Leisure Centre. 

Z całą pewnością można powiedzieć, że nie była to niespo-

dzianka, ponieważ drużyna ta, rzeczywiście przedstawia wy-

soki poziom gry futsalu i to nie był przypadek. Blue Magic 

gra w irlandzkiej Futsal National League zdobywając dwu-

krotnie wicemistrzostwo Irlandii. Dlatego jako organizatorzy 

turnieju w Belfaście, jesteśmy dumni z tego, że taka drużyna 

uczestniczy w naszym Futsalowym turnieju, a od której inne 

drużyny mogą się wiele nauczyć. Tym razem lista uczestni-

ków zawodów była znacznie krótsza niż przed rokiem, ale      

i tak było nieźle. Turniej rozgrywany był w systemie każdy   

z każdym, dzięki temu drużyny mogły rozegrać taką samą 

ilość meczów. Na koniec okazało się, że turniej został zdomi-

nowany przez drużyny z Dublina, z których na 3 uczestniczą-

ce, wszystkie znalazły się w pierwszej czwórce turnieju. Tyl-

ko drużyna Pff Polonia Belfast, odebrała najniższe miejsce na 

podium, drużynom z Dublina. Drugie miejsce zajęła drużyna 

Klif Eagles Dublin, a 4 miejsce drużyna, Iniemamocni Du-

blin. Wszystkie wymienione drużyny otrzymały wspaniale 

puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wybrano 

również najlepszego zawodnika oraz bramkarza turnieju,       

a także najskuteczniejszego strzelca. I tak nagrodę dla najlep-

szego bramkarza otrzymał Dawid Bohun z drużyny Newry 

FC, za najlepszego zawodnika turnieju uznano  

Adama Kowaluka z drużyny Blue Magic. Obie te nagrody zostały 

ufundowane przez Firmę CAR CLINIC. Nagrodę dla najskutecz-

niejszego strzelca otrzymał już po raz drugi, Bartosz Paszkiewicz   

z Blue Magic, zdobywca 17 goli, dla którego nagrodę rzeczową 

ufundował szef Hotelu Barholm& The Ferry Port Caffe z Portafer-

ry. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział         

w turnieju i zapraszamy za rok! 

Andrzej Lewiński  -  Organizator  

Zwycięska drużyna.  
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Radni opowiadający się za utrzymaniem związków z Wielką Brytanią 
(lojaliści) oskarżyli nacjonalistów o prowokowanie napięć i wykorzy-

stywanie liczbowej przewagi do stwarzania faktów dokonanych. Osta-

tecznie stosunkiem głosów 29:21 przyjęto kompromisową propozycję 

zgłoszoną przez Partię Sojuszu (Alliance Party) popartą przez republi-
kańską Sinn Fein i nacjonalistyczną SDLP (Socjaldemokratyczną Par-

tię Pracy) aby zasady wywieszania flagi na ratuszu były takie same, 

jak na budynku parlamentu. Kompromis ten nie zadowolił lojalistów - 

uznali go za ustępstwo zbyt daleko idące. Krzycząc: "Hańba !" i "Nie 
poddamy się !" demonstranci usiłowali wedrzeć się na teren ratusza 

tylnym wejściem niosąc własne flagi. W liczącym 106 lat budynku 

uszkodzono oszklone drzwi i szyby w oknach. Radna partii Sojuszu 

Marie Hendron powiedziała telewizji RTE, że zajścia były 
"wyreżyserowane". Nazwała je "porażką dla miasta". Radny Jim Rod-

gers z unionistycznej Demokratycznej Partii Ulsteru powiedział, że nie 

usprawiedliwia przemocy, ale "niektórzy radni nie docenili, że sprawa 

ta wzbudza w Belfaście silne emocje". 

Sinn Fein wraz z SDLP w radzie miejskiej Belfastu posiadają 25 rad-

nych, unioniści 21, a Partia Sojuszu 4. 

(NZ) Źródło: PAP 

Zajścia w Belfaście z powodu flagi na ra-

tuszu. 

Walne zebranie radnych miejskich Belfastu zdecydowało w ponie-

działek w głosowaniu o zmianie dotychczasowych zasad wywiesza-

nia brytyjskiej flagi na budynku. Wywołało to burzliwe zajścia ulicz-
ne i próbę szturmu na ratusz przez lojalistów - informują lokalne 

media. Zajścia wybuchły w krótkim czasie po przegłosowaniu przez 

radnych, że flaga będzie wywieszana na budynku tylko przez 17 

wyznaczonych dni w roku, a nie stale, co jest tradycją od 1906 r. 

Ok. 1 tys. demonstrantów, tzw. lojalistów (zwolenników utrzymania 

więzów Irlandii Płn. z W. Brytanią i zachowania ustroju monarchi-

stycznego) zebrało się przed ratuszem jeszcze przed głosowaniem. 
Kilku policjantów i ochroniarz doznało obrażeń. Dwie policjantki 

trafiły do szpitala. Uszkodzono samochody. Policja była zmuszona 

skierować w rejon zajść dodatkowe posiłki. W rozpędzaniu tłumu 

posłużono się pałkami i psami. Policjantów obrzucono petardami, 

butelkami i innymi pociskami. 

Polski  skrót ...   

myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń            

w Polsce według portalu Polityka.pl  

19.11.2012 Waldemar Pawlak ogłosił, że jeszcze tego samego 

dnia zamierza podać się do dymisji ze stanowiska wicepremiera 

i ministra gospodarki. 

20.11.2012 Służby udaremniły zamach, którego celem miały być 

najważniejsze osoby w państwie - poinformowano na specjalnej 

konferencji zwołanej przez prokuraturę i ABW. 

21.11.2012 Katarzyna W., podejrzana o zabójstwo swojej 6-

miesięcznej córki Magdy, została zatrzymana w okolicach Bia-

łegostoku. Od kilku dni kobieta była ścigana listem gończym. 

21.11.2012 Nowy szef PSL Janusz Piechociński poinformował, 

że były minister rolnictwa Marek Sawicki będzie członkiem 

Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL. 

22.11.2012 Platforma Obywatelska złożyła wniosek o postawie-

nie przed Trybunał Stanu Zbigniewa Ziobry i Jarosława Ka-

czyńskiego. 

25.11.2012 Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbył 

się protest przeciw GMO. Uczestnicy tego protestu (w tym m. in. 

Dorota Rabczewska, Michał Pieróg, Edyta Herbuś) chcą, by prezy-

dent zawetował ustawę o nasiennictwie, która dopuszcza wprowa-

dzanie na polski rynek nasion genetycznie modyfikowanych. 

27.11.2012 Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis z rozpo-

rządzenia ministra rolnictwa zezwalający ubój rytualny jest 

sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt. 

28.11.2012 Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni 

zapowiedział powstanie rządowej rady monitorującej przejawy 

mowy nienawiści, ksenofobii oraz agresji i dyskryminacji         

w życiu publicznym. Podobna rada de facto istnieje od 2011 roku, 

ale teraz ma zmienić się charakter jej działania. 

28.11.2012 Premier Donald Tusk przyjął sprawozdanie proku-

ratora generalnego Andrzeja Seremeta z działalności prokura-

tury za 2011 r. 

29.11.2012 Polska wstrzymała się od głosu podczas głosowania 

w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nad rezolucją ws. podwyższenia 

statusu Palestyńczyków do "państwa nieczłonkowskiego". 

29.11.2012 Zmarł prof. Jacek Woźniakowski - historyk sztuki, 

pisarz, publicysta, były prezydent Krakowa, współzałożyciel Wy-

dawnictwa Znak, były zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika 

Powszechnego". Miał 92 lata. 

30.11.2012 Senat przyjął ustawę o nasiennictwie, dotyczącą m. 

in. rejestracji i obrotu nasionami GMO bez poprawek. 

01.12.2012 Publicystka POLITYKI Joanna Solska, były premier Tadeusz Mazowiecki 

oraz prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Tomasz Zaboklicki laureatami tegorocznej nagro-

dy Kisiela, którą wręcza tygodnik "Wprost". 

01.12.2012 PSL ma nowe, odmłodzone władze. Rada Naczelna partii zaakceptowała propo-

zycję szefa Janusza Piechocińskiego, by do Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL we-

szli głównie 30-kilkulatkowie. 

02.12.2012 Jarosław Kaczyński przedstawił szczegóły dotyczące organizowanego przez 

PiS Marszu Niepodległości i Solidarności, który 13 grudnia ma przejść ulicami Warszawy. 

Według lidera PiS "wolność w Polsce jest zagrożona, a niepodległość kwestionowana". 

03.12.2012 Szef PSL Janusz Piechociński zostanie wicepremierem i ministrem gospo-

darki - poinformowali na wspólnej konferencji premier Donald Tusk i sam zainteresowany. 

04.12.2012 Rząd zgodził się na podpisanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu         

i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. 

04.12.2012 Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Dariusz Ślepokura 

poinformował, że Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów pod koniec listopada 

umorzyła śledztwo w sprawie przesłania 60 gramów marihuany z USA do domu Olgi 

Jackowskiej i jej partnera Kamila Sipowicza. 

05.12.2012 Redakcja tygodnika "POLITYKA" nagrodzona za popularyzowanie nauki. 

09.12.2012 Wielkie zamieszanie po tym, jak Koleje Śląskie przejęły obsługę wszystkich 

połączeń regionalnych w województwie śląskim. Przez kolejne dni na tory nie wyjechało 

ponad 130 pociągów. Pod presją opinii publicznej, 12 grudnia do dymisji podał się prezes 

Kolei Śląskich Marek Worach (według mediów miał zataić przed marszałkiem, że ma sprawę 

karną o działanie na szkodę firmy, którą kiedyś kierował), a dzień później wiceprezes tej 

spółki i marszałek województwa śląskiego Adam Matusewicz. 

09.12.2012 Podczas wizyty w Opolu, prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że Niem-

cy w Polsce powinni mieć tyle praw, ile Polacy w Niemczech. 

10.12.2012 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że poprosił 

szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton, by podczas szczytu z Rosją podnieść 

formalnie kwestię potrzeby zwrotu wraku prezydenckiego Tu-154. 

12.12.2012 Sejm przyjął założenia do budżetu na 2013 r. 

12.12.2012 Były redaktor naczelny "Rzeczpospolitej" poinformował, że tworzy nowy 

tygodnik. 

13.12.2012 PiS zorganizowało w Warszawie marsz "Wolności, Solidarności i Niepodle-

głości". 

18.12.2012 Polska podpisała Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet oraz przemocy domowej. W imieniu Polski swój podpis w Strasburgu złożyła pełno-

mocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. 

         Co nowego w Uk? 

 Klub koszykarski poszukuje 

zawodników. Grałeś kiedyś   

w kosza? Masz doświadczenie 

i zapał ?  Dołącz no nas!!!   

Kontakt  

Tomek  07874917520,  

fantomasz1982@o2.pl 



Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

 Nie jesteś jeszcze telemaniakiem, ale jeśli się 

nie opamiętasz może się to stać w każdej chwi-

li. Bywa, że czasami zachowujesz się jak tele-

maniak. Granica między rozrywkowym a nało-
gowym oglądaniem telewizji jest bardzo cienka 

i w twoim przypadku niewiele trzeba aby ją 

przekroczyć. Ileż to razy czytałeś tytuł jakiegoś 

cyklicznego programu i nie wzbudzał w tobie 

zainteresowania? Ileż to razy obejrzałeś ten 

program choćby z nudów, a potem nie mogłeś 

doczekać się na następny odcinek? Prawdą jest, 

że starasz się walczyć z telemniactwem, ale nie 
zawsze ci to wychodzi. Najgorsze są dla ciebie 

niedziele, gdy cały dzień możesz spędzić przed 

telewizorem oglądając wszystko jak leci i de-

nerwując się, że "niedziela, a tu nic ciekawego 

nie dają". Aby uniknąć choroby telewizyjnej 

musisz co jakiś czas stosować abstynencję od 

telewizora. Wystarczy raz w miesiącu przez 

trzy dni z rzędu darować sobie oglądanie tele-
wizji. Po takim okresie ze zdziwieniem stwier-

dzisz, że życie bez telewizji jest równie cieka-

we. 

PSYCHOTEST: Telemaniak - czy  nim jesteś ? 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Telemaniak to twoje drugie imię. Jesteś typo-

wym przykładem telemaniaka. Oglądasz wszyst-

ko i o każdej porze. Wertowanie programu tele-

wizyjnego dostępnych dla ciebie stacji jest twoją 
jedyną lekturą. Z wielką powagą przeżywasz 

losy bohaterów przeróżnych seriali, a co dziwne 

nie mieszają ci się postacie i wydarzenia z po-

szczególnych filmów. Uważasz, że zawsze jest 

coś ciekawego do obejrzenia. Nawet gdy coś nie 

bardzo cię zainteresowało wierzysz, że to tylko 

początek jest nudny i z uwagą czekasz na cie-

kawsze wydarzenia do samego końca programu. 
Tracisz bardzo wiele życia przed telewizorem, 

który stał się dla ciebie wyrocznią. Nie zdajesz 

sobie sprawy z tego, że zbyt długie oglądanie 

telewizji tępi twoją wyobraźnię oraz przenosi cię 

ze świata realnego w świat ułudy. Twoim świa-

tem stała się telewizja i przez to coraz trudniej 

rozwiązywać ci problemy dnia codziennego. 

Najlepiej by było gdybyś swój telewizor oddał na 
jakiś czas na przechowanie, aby w ciszy i spoko-

ju odzyskać naturalny stan ducha. Tylko tak jak 

ty zachowuje się prawdziwy telemaniak. 

Telewizor stał się nie tylko oknem na świat, ale także drzwiami. Tyle tylko, 

że drzwi te zamknięte są na głucho i nie pozwalają nam wyjść na świeże po-

wietrze. Telewizja z ogromną siłą zatrzymuje obywateli w domach, którzy 

koniecznie muszą zobaczyć kolejny odcinek serialu, program sportowy czy 

rozrywkowy. Niektórzy z nas chwytają za pilot z samego rana i zasypiają    

w chwili gdy na ekranie trwa akcja kolejnego filmu. W wielu przypadkach 

jest to typowe telemaniactwo. A jak jest w twoim przypadku? Odpowiedz na 

poniższe pytania, a uzyskasz odpowiedź czy jesteś telemaniakiem. Poznaj 

siebie!  

1. Czy jest dużo programów telewizyjnych, które musisz 

koniecznie obejrzeć? 

a) bardzo dużo...5 

b) kilka...3 

c) bardzo mało...1 

2. Czy są takie programy telewizyjne, dla których prze-

rwiesz każdą pracę, nawet tą najważniejszą, terminową? 

a) codziennie lub prawie codziennie...5 

b) od czasu do czasu...3 

c) nie ma...1 

3. Ile czasu spędzasz dziennie przed telewizorem? 

a) ponad sześć godzin...5 

b) od trzech do sześciu godzin...3 

c) mniej niż trzy godziny...1 

4. Czy po obejrzeniu odcinka jakiegoś fascynującego cię 

serialu, którego zakończenie znamionuje niesamowite wyda-

rzenia w następnym odcinku długo myślisz jak rozwiązany 

zostanie dany konflikt, problem? 

a) często jest to myśl która dręczy mnie cały dzień...5 

b) kilka lub kilkanaście minut po tym odcinku...3 

c) seriale mnie nie bawią...1 

5. Czy łapiesz się na tym, że patrząc w telewizor myślisz o 

czymś zupełnie innym i nie wiesz o czym jest dany pro-

gram? 

a) bardzo często...5 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Telemaniak to nie jesteś ty! Telewizja mogłaby 

dla ciebie nie istnieć. Co prawda uważasz ją za 
bardzo pożyteczny wynalazek i oglądasz co 

bardziej interesujące programy, ale nigdy nie 

stawiasz ich ponad inne zajęcia. Telewizor 

służy ci jako instrument rozrywki i informacji. 

Wybierasz jednak tylko to co z twojego punktu 

widzenia jest naprawdę wartościowe. Uważasz 

przy tym, że naprawdę ciekawych programów 

jest bardzo niewiele i dlatego telewizor włącza-
ny jest u ciebie niezbyt często. Jeśli twój tele-

wizor zepsułby się nie będziesz robił z tego 

wielkiej tragedii i nie będziesz oczekiwał na 

mechanika z zapartym tchem. Twoje podejście 

do oglądania telewizji nieco irytuje twoich 

najbliższych. Nie możesz bowiem zrozumieć, 

jak można przez dłuższy czas patrzyć w telewi-

zyjne okienko i głośno wyrażasz na ten temat 
swoje opinie. Bardzo często prosisz o wyłącze-

nie telewizora, gdy chcesz poczytać lub zająć 

się czymś innym. To dobrze, że dbasz o to by 

twoja rodzina nie była telemaniakami, ale daj 

im trochę swobody. 

b) czasami...3 

c) raczej nie...1 

6. Mając do wyboru jedną z trzech poniżej podanych rozrywek wy-

bierzesz... 

a) oglądanie telewizji...5 

b) wyjście do kina...3 

c) spacer...1 

7. Czy telewizyjne reklamy oddziaływują na twoje zakupy? 

a) dość często...5 

b) czasami...3 

c) raczej nie...1 

8. Czy uważasz, że wysokiej klasy telewizor mówi o wysokim statu-

sie materialnym jego właściciela? 

a) raczej tak...5 

b) nie zawsze...3 

c) raczej nie...1 

9. Ile jest telewizorów w twoim domu (sprawnych)? 

a) w pokoju gościnnym, sypialni i kuchni...5 

b) dwa lub jeden ale myślę o kupieniu drugiego...3 

c) jeden i nie myślę o kupieniu drugiego...1 

10. Czy nie zastanawiasz się niekiedy co ludzie robili wieczorami         

w czasach gdy nie było telewizji? 

a) musieli strasznie się nudzić...5 

b) pewnie mieli swoje zajęcia, ale rzeczywiście trudno sobie to wy-

obrazić...3 

c) pewnie mniej się nudzili niżby oglądali nieciekawe programy tele-

wizyjne...1 
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Chwila dla Ciebie…. 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie do dnia 20.01.2013  na adres: 

 redakcja@polskieni.com Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą w terminie do 30 dni.  Prawidłowe rozwiąza-

nie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Krzykiem 

skrzypców nie nastroisz. Nagrodę otrzymuje  Pani 

Maja Szostka.  

GRATULUJEMY!  

Firma wznawia transport przesyłek z Polski !!! 

Chcesz znać szczegóły? ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ  
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POZIOMO:

2) Najbliższy za pło-

tem

6) Jęczmień lub

owies

7) Sito z dużymi

otworami

8) Wojskowy podod-

dział rozpoznaw-

czy

11) Dawny notatnik,

brulion

14) Gdy zapadła, to

nie ma odwołania

15) Szczebel lub oce-

na

19) Przechowalnia

ubrania

20) Werwa, zapał

21) Konwulsje, dresz-

cze

24) Uzębiony waleń

26) Bokser

28) Gaz w kopalni

30) Rodzaj stałej forty-

fikacji obronnej;

forteca

31) Odchudzająca lub

lekkostrawna

32) Uszkodzenie ma-

szyny

PIONOWO:

1) „Dodatkowe” do-

chody

2) Rodzaj kamizelki

bez rękawów

3) Cicha, bezdźwię-

czna mowa

4) Podwójne naczy-

nie gliniane

5) Kołek walcowy do

łączenia przed-

miotów

9) Popularna nazwa

owczarka alzac-

kiego

10) Działko wodne na

demonstrantów

12) Łowicki wyrób tka-

cki

13) Powyżej kolana

16) Naturalny garbnik

roślinny, występu-

je gł. w galasach,

liściach herbaty,

korze dębowej

17) Gdańskie lub

Szczecińskie

18) Stan zachwytu,

uniesienia

21) Uposażenie doda-

tkowe wypłacone

w naturze

22) Głębokie miejsce

w wodzie; toń

23) Potocznie: do-

wcip, żart, kawał

25) Wielka flota wo-

jenna

27) Indyk samiec

29) Żałobny utwór lite-

racki

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

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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W styczniu uda Ci się podjąć 

wiele ważnych decyzji, które 

zmobilizują Cię do zmian w 
sposobie postępowania, ukła-

daniu swoich stosunków osobi-

stych i kariery zawodowej. 

Dobrze byłoby, gdybyś zaczął 
od układania spraw z przeszło-

ści, które do tej pory nie zostały rozstrzygnięte. 

Będzie Ci towarzyszyła jasność myśli, łatwiej 

ocenisz, z czym trzeba się pożegnać i dokąd 
zmierzać. Pierwsze dni stycznia poświęć na 

odkrywanie swoich zdolności twórczych. Po-

między 5 a 28 dniem tego miesiąca będziesz 

mieć  szansę na wypróbowanie swoich możli-
wości w nowej dziedzinie, której do tej pory 

nie zakosztowałeś. Przekonasz się, że ta próba 

będzie szczególnie pasjonująca. Wyraźnie będą 

Cię pociągać osoby spod znaku Barana oraz 
Wagi, które wprawdzie mogą się z Tobą nie 

zgadzać w niektórych dziedzinach, ale zaimpo-

nuje Ci ich energia oraz talent. Dawkuj więc 

sobie ich obecność z głową, w niedużych ilo-

ściach. 

Wraz z początkiem roku 

ogarnie Cię nastój przedsię-

biorczości, poczujesz się 
gotowy do rozpoczęcia no-

wych planów i romansów. 

Zapragniesz nowych przygód 

i będziesz ciekawy świata. 
Możliwe też, że porzucisz 

typową dla osób spod znaku Wagi ostrożność. 

W Twoim życiu pojawi się pewien Lew, który 
od samego początku obdarzy cię wielką sympa-

tią i przyjaźnią. Po pewnym czasie znajomość 

ta ma szansę przerodzić się w głębsze uczucie. 

Pamiętaj jednak, aby zachować równowagę      
i rozsądek. Twoje życie uczuciowe rozkwitnie 

około pełni Księżyca 30 stycznia. Być może 

będziesz musiał wybrać pomiędzy życiem to-

warzyskim, a spotkaniami we dwoje z ukocha-
ną osobą. Pamiętaj jednak, że prawdziwi przy-

jaciele nie będą się gniewać i cię nie opuszczą 

mimo tego, że będziesz miał dla nich teraz 

nieco mniej czasu. 

Daj sobie czas na przemy-

ślenia. Już niedługo czekają 

Cię ogromne życiowe zmia-

ny. Oszczędzaj więc siły      
i zrelaksuj się w gronie naj-

bliższych. Pewna starsza od 

Ciebie kobieta da ci kilka 

dobrych rad, warto jej posłu-
chać i wykorzystać je, gdy nadejdą zmiany. 

Wenus, planeta miłości, spowoduje, że Twój 

romans rozkwitnie jeszcze bardziej. Będziesz 

miał sporo uroku, pewności siebie i będziesz 
skłonny do flirtu. W twoim domu i najbliższym 

otoczeniu będzie się dużo dziać, na początku 

miesiąca spodziewaj się niezapowiedzianego 

gościa, którego wizyta Cię zaskoczy. Poczujesz 
konflikt między wymogami kariery a obowiąz-

kami domowymi, szczególnie odczujesz to pod 

koniec stycznia. Postaraj się zachować życiową 

równowagę i na wszystko znaleźć czas.15 
stycznia będzie zwiastunem twórczych i dei. 

Zapisuj swoje myśli, zanim umkną z Twojej 

głowy.  

z dostosowaniem się do nowej sytuacji, masz 

szansę na to, aby mu pomóc i zadziałać jako 

dyplomata. Nie wykręcaj się, gdyż w najbliż-

szej przyszłości osoba ta może Ci się od-

wdzięczyć i wesprzeć. Uważaj jednak, gdyż 

w tym miesiącu będziesz mieć tendencję do 

brania zbyt wielu spraw na własne barki.      
W drugiej połowie miesiąca, po 15 stycznia, 

Twoim planom będzie sprzyjała szczególnie 

osoba spod znaku Wagi. Uważaj natomiast na 

osobę spod znaku Byka, która – wbrew wła-
snej woli – może sporo namieszać w Twoim 

życiu, zwłaszcza zawodowym. 

Styczeń będzie dla Ciebie 

jednym z najlepszych mie-
sięcy w roku. Pełen fantazji 

i idealizmu przyniesie Ci 

zmiany w życiu uczucio-

wym, pozwoli spojrzeć        
z dystansem na wiele wyda-

rzeń, które przyniósł ubiegły rok. Zauważysz, 

w jaki sposób układały się do tej pory Twoje 

relacje z partnerem, przeanalizujesz, dlaczego 
niektóre kłótnie niemal zakończyły się zerwa-

niem… i wyciągniesz odpowiednie wnioski. 

W pierwszych dniach stycznia uda Ci się 

odzyskać to, co do tej pory wydawało Ci się 
utracone. Będziesz mieć więcej czasu dla 

siebie i z powodzeniem zrealizujesz zamie-

rzenia, z którymi do tej pory zwlekałeś, za-

równo na płaszczyźnie materialnej, jak           
i uczuciowej. Nadrobisz zaległości towarzy-

skie w czasie karnawałowych imprez i bę-

dziesz mieć sporo sił na to, aby bawić się do 
białego rana. W okolicach 14 stycznia daj z 

siebie wszystko w pracy – ktoś z przełożo-

nych zauważy Twoje starania i zostaniesz 

doceniony. Uważnie słuchaj, co mają Ci do 
powiedzenia współpracownicy – z ust jedne-

go z nich padną słowa, które mogą zmobilizo-

wać Cię do efektywniejszej pracy. 

W tym miesiącu górę we-

zmą w Twoim życiu ambi-

cje. Stawka będzie wysoka, 

ale pamiętaj, że nie wszyst-

ko sprowadza się do spraw 
materialnych. Spraw, aby 

górę wzięły Twoje ideały     

i wartości duchowe. Zorga-

nizuj swój świat, dokonaj przeglądu myśli      
i uczuć i zadecyduj, gdzie będziesz najbar-

dziej przydatny – i tam pojawiaj się najczę-

ściej. W połowie miesiąca, około 16 stycznia, 

zaintryguje Cię osoba mająca władzę, która 
udzieli Ci odpowiedzi na Twoje skryte pyta-

nia. W sprawach sercowych bliska będzie Ci 

osoba spod znaku Koziorożca lub Bliźniąt. 

Może to być długotrwały związek, który 
ostatnio nabrał znaczenia, albo nowa znajo-

mość z osobą, która od pierwszego wejrzenia 

zawróci Ci w głowie. Obciążenie pracą może 

być duże, jednak działania się opłacą. Bądź 
gotowy do wzięcia na siebie dodatkowych 

obowiązków lub większej odpowiedzialności 

koło 21 stycznia, a zrobisz wrażenie na tych, 

którzy mają możliwość pchnąć Cię do przo-
du. Nowe przedsięwzięcie rozpocznij około 

22 stycznia.  

Mimo że miesiąc ten nie 

zacznie się dla Ciebie najle-

piej, nie załamuj się. Droga 
do osiągnięcia sukcesu 

często jest najeżona prze-

szkodami, jednak trzeba do 

nich podchodzić z odpo-
wiednim dystansem – masz 

w sobie przecież wszystko to, czego potrzeba 

do zwycięstwa, musisz tylko wybrać odpo-

wiedni moment do wykorzystania swoich 
atutów. Już na początku roku może Cię nieco 

irytować Twój przełożony w pracy, ale zaci-

śnij zęby, a rozważania o zmianie stanowiska 

czy podjęciu działań mających na celu zmianę 
niekorzystnej sytuacji pozostaw na końcówkę 

miesiąca – wtedy łatwiej będzie Ci się myślało 

i będziesz mieć większe szanse na opanowanie 

swojej gwałtowności i impulsywności .Nie daj 
się także zwieść w sprawach sercowych – 

gdzieś obok Ciebie czai się znany Ci już od 

dawna uwodziciel, który chce Cię jedynie 

wykorzystać – przemyśl dobrze, czy oddać mu 

swoje serce. 

Styczeń przyniesie Ci 

radosne nastawienie do 

życia, zmobilizuje do roz-
woju, poszukiwania no-

wych wartości duchowych 

i może zmienić twórczo 

Twoje życie. Pojawią się 
nowe idee, bardzo pociąga-

jące, pozwalające Ci roz-

wijać Twoje zdolności. 
Być może zwrócisz szczególną uwagę na 

astrologię, numerologię itp., dzięki którym 

poznasz nowe aspekty swojej osobowości        

i dowiesz się na swój temat czegoś bardzo 
fascynującego i niesamowitego. W pracy po-

winno Ci się układać nieźle, przede wszystkim 

w pierwszych tygodniach miesiąca – pełen 

nowych pomysłów osiągniesz sukces w każ-
dym swoim przedsięwzięciu, zwłaszcza jeżeli 

zajmujesz się zawodowo sztukami praktyczny-

mi, takimi jak projektowanie, dekoracja 

wnętrz, rzeźba w drewnie, budownictwo czy 
architektura. Działaj, gdyż możesz spotkać się 

z dowodami uznania w postaci np. podwyżki 

czy dodatkowego płatnego zlecenia. 

 

Masz szansę na nawiązanie 

bliskiej więzi z kimś, kto 

pisze, uczy, wykłada lub 

bawi publiczność, szcze-
gólnie w drugiej połowie 

miesiąca. Wasza relacja 

może się przerodzić          

w przyjaźń… a nawet w 
romans. W pierwszym 

miesiącu Nowego Roku poczujesz się bardzo 

doceniony – ktoś specjalny i wyjątkowy dla 

Ciebie pomoże Ci w uroczystym świętowaniu. 
Dodatkowo wzrośnie Twoja samoocena, pa-

miętaj jednak, żeby nie obrastać w piórka – 

jest kilka spraw, które mogą w każdej chwili 

wymknąć się spod kontroli – w najbliższym 
czasie trzeba będzie je uporządkować. Niektó-

re wiszące w powietrzu zmiany, jakim musisz 

stawić czoła w styczniu, dotyczyć będą Twego 

domu i rodziny. Ktoś z Twojej najbliższej 

rodziny lub z pracy może mieć problemy  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na styczeń. Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 



Polski Magazyn – dla całej rodziny  numer 21/01/2013/ 

www.polskieni.com              25 

Na początku roku uważaj na swoją roz-

rzutność. Ogarnie Cię beztroski nastrój  

i nie będziesz kontrolował swoich wy-
datków. Wykażesz się jednak sprytem    

i wykorzystasz dobrą passę, aby zapew-

nić sobie dodatkowe źródło dochodów. 

Wszystko czego się podejmiesz, powie-
dzie się. Poznasz osobę spod tego same-

go znaku, co Twój. Znajdziecie wspólny język i wspólnie 

będziecie dążyć do rozwoju intelektualnego oraz fizyczne-

go. To będzie okazją do wielu ciekawych dyskusji i nawią-
zania przyjaźni. Wiele osiągniesz dzięki swojemu przyjaz-

nemu nastawieniu do świata. Ktoś z Twoich krewnych 

przekaże Ci informację, która bardzo Cię ucieszy i podnie-

sie na duchu. Gdy w pierwszych dniach stycznia będziesz 
szukać pracy, pamiętaj o tym, że działanie w grupie przy-

niesie powodzenie. Jeśli dotychczas pracowałeś samodziel-

nie, rozglądnij się za podobną pracą, ale wykonywaną 

wspólnie.  

Jesteś teraz pełen kreatywności, Twój 

umysł działa bystro, a uwaga skupia się 

na tym, co mówisz i robisz. Już teraz 

powinieneś zabrać się ostro do pracy, 
jeśli chcesz zobaczyć rezultaty. Gdy 

tylko się postarasz, masz szansę na 

awans lub podwyżkę. Nie zmarnuj ener-

gii, którą w sobie masz, działaj! Blisko Ciebie znajdą się 
osoby spod znaku Lwa i Wodnika. Przyjaciele będą próbo-

wali namówić się na zabawę i imprezę, ale w tym miesiącu 

interesy pochłoną Cię zupełnie. Nie będziesz miał czasu na 

rozrywkę, gdyż zaangażujesz się w poważne przedsięwzię-
cie. Zadbaj o swój wygląd zewnętrzny, aby dobrze się pre-

zentować. Pierwsze cztery dni stycznia będą idealne na 

zakupy i zmianę wizerunku. Gdy zadbasz o swoje ciało 

poczujesz się dużo lepiej, nabierzesz też pewności siebie. 

W tym miesiącu musisz poczynić pewne 

zmiany i powziąć kilka mocnych posta-

nowień. Zaufaj swojej intuicji, ponieważ 
będzie silna jak nigdy wcześniej i na 

pewno Cię nie zawiedzie. Styczeń to 

czas, gdy będziesz miał głowę pełną 

pomysłów i będziesz dążył do ich reali-
zacji. Ktoś udzieli Ci wsparcia finansowego w Twoim 

nowym przedsięwzięciu. Po 21 stycznia czeka Cię więcej 

rozrywek i okazji do spotkań towarzyskich. Jednak           

w pierwszej połowie stycznia skup się na pracy, jeśli 
chcesz osiągnąć wytyczony cel. Poczujesz teraz przypływ 

wigoru, zażywaj dużo ruchu! Pod koniec miesiąca znajdź 

czas na ważne rozmowy z liczącymi się ludźmi, ale nie 

mów więcej niż powinieneś. Dopilnuj, by rządził rozum,    

a nie emocje. 

Zanosi się na zmiany w sytuacji domo-

wej. Możliwa przeprowadzka, remont 

mieszkania lub przemeblowanie, dzięki 
któremu zyskasz więcej miejsca na ko-

goś nowego w Twoim życiu. Będzie to 

czas pełen sentymenty i romantycznych 

chwil. Będziesz prowadził bujne życie 
towarzyskie. Nowo poznani znajomi 

nabiorą dla Ciebie większego znaczenia. Dzięki przyjacio-

łom poczujesz się bezpieczny i doceniony. Przyjaciele       

z ochotą pomogą Ci też w zmianach, jakie planujesz w 
swoim domu. Będziesz mieć teraz więcej sprzymierzeńców 

niż przypuszczasz. 

Róbta co chceta…..  

Czytaj więcej na www.horoskop.sennik.biz 

Koziorożec 

Ryby 

Strzelec 

Wodnik 

Mam do sprzedania:  

- wózek Mamas&Papas cena  £50 http://www.gumtree.com/p/for-sale/

prams-mamas-papas-lisburn--quick-sale/1005125289. 

- lóżko Singel razem z materacem £65 http://www.gumtree.com/p/for-

sale/single-bed-with-matterass/1005176025 

-biurka pod komputer http://www.gumtree.com/p/for-sale/table-for-

computer/1005176724 

http://www.gumtree.com/p/for-sale/table-for-computer/1005176971  oraz 

skoczek First Jumper Door cena £10. Kontakt 07526549116, 

a.tomczak55@wp.pl 

 

Sprzedam nowy nie używany namiot dla dziecka. 

Cena £8, Sprzedam telefonik mówiący po polsku alfabet, cyferki i nie 

tylko. Również mam zestaw książeczek dla najmłodszych wszystkie w 

twardej oprawie. 

Całość wygląda jak nowe. Cena £15. Zapraszam Kontakt: magda p, Tele-

fon: 07592334662, E-mail: sara7703@interia.p 

 

Okazja! Sprzedam konsole PLAYSTATION 3, cena 80f, 80GB, w 

komplecie PAD (joystic)oraz gra NEED FOR SPEED SHIFT. Stan: użyta 

2 razy, Kontakt: Wioletta Rebecka, Telefon: 07598938070, E-mail:  do-

mik.r@interia.eu 

Masz problem z wypełnieniem formularza a może potrzebujesz 

porady lub wsparcia?  Teraz nie musisz się już zastanawiać gdzie 

szukać pomocy. Od lutego 2012 roku CIP uruchamia dyżury            

w Polskiej Szkole Sobotniej w Banbridge i w Polskiej Szkole Sobot-

niej w Craigavon.  Wojtek Dylewicz będzie służył pomocom wszyst-

kim zainteresowanym osobom.  Pierwszy dyżur 2 – go lutego od 

godziny 10.00 do 14.00 w PSS Craigavon, 4 Drumellan Court. Ko-

lejne co dwa tygodnie, czyli 16 luty, 2 marzec, 16 marzec, 30 ma-

rzec itd.  W Banbridge dyżury również będą odbywać się w syste-

mie dwutygodniowym  począwszy od dnia 9 lutego w godzinach od 

10.00 do 14.00 w siedzibie PSS Banbridge.  

Masz problem potrzebujesz 

porady? Napisz do nas:  

agnieszka@polskieni.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:redakcja@polskicraigavon.com
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Uśmiechnij się... 

Angielski na co dzień. Present Simple. 

Uczyła się z Wami:  

Patrycja Chmielowicz 

Dwie blondynki rozmawiają w 
kawiarni: 

- Wiesz w tym roku Sylwester jest 

w piątek. 

Druga na to:  
- O kurde mam nadzieje, że nie 

trzynastego.  

Sylwester. Kolega składa kole-
dze życzenia noworoczne: 

- Pieniędzy ci nie życzę, bo już 

masz. Sławy ci nie życzę, bo 

masz. Zdrowia ci nie życzę, bo 
masz. Ale życzę ci, żeby cię 

żona nie zdradzała.  

- Dzieci moje, ja umie-
ram! Przynieście mi 

szklankę wody! 

- Ojciec, jest pierwszy 

stycznia, wszyscy umiera-

ją, idź se sam przynieś!  

Trzech studentów opowia-
da sobie o wrażeniach z 

Sylwestra.  

- Ja chłopaki byłem na 

Majorce - mówi pierwszy - 
jaki wypas! Plaża, drinki, 

dziewczyny w bikini...  

- A ja byłem w Alpach - 

mówi drugi - śnieg po pas, 

narty, a jakie panien-

ki...mmmm  

- No stary a ty gdzie byłeś? 

- pytają milczącego dotąd 
trzeciego żaka.                   

Chłopaki ja byłem w tym 

samym pokoju, co wy ale 

ja nie paliłem tego świń-

stwa...  

W Nowym Roku, tuż po balu,  
oprócz szczęścia, zdrowia, 

szmalu, proś niebiosa by Ci dały  

dużo seksu i gorzały.  

Bardzo dużo prezentów,  
mało w życiu zakrętów,  

Dużo bąbelków w szampanie,  

Kogoś kto zrobi śniadanie,  

a na każdym kroku  
szczęścia w Nowym Roku!  

Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Roku. 

Mam nadzieję, że miło spędziliście Święta i jesteście go-

towi na nową dawkę angielszczyzny. No to zaczynamy. 

 

Dziś zajmiemy się czasem PRESENT SIMPLE, który jest 

chyba najczęściej używany. 

Jest to czas teraźniejszy, ale obejmuje też czynności i stany 

o charakterze ogólnym lub powtarzającym się. 

Dla wszystkich osób z wyjątkiem - he, she, it- forma czasu 

jest jak bezokolicznik, np. write. 

Dla - he, she it - dodajemy - s, np. writes. Często jednak 

zamiast - s dodajemy - es. Dzieje się tak  

- po głoskach syczących, np. push-pushes, pass-passes 

- po - o, np. go-goes, do-does. 

Czasowniki kończące się na -y po spółgłosce zmieniają to -

y w -i, a następnie przyjmują -es, np. try-tries, fly-flies. 

Wyjątkiem od tej zasady jest play-plays. 

 

I like coffe.  Lubię kawę.      She likes coffe. Ona lubi kawę. 

Mr and Mrs Kowalscy read The Times. Państwo Kowalscy 

czytują Timesa. 

He watches TV on Sundays. On ogląda telewizję w 

niedziele. 

We do shopping on Fridays. Robimy zakuoy w piątki. 

 

Zdanie przeczące tworzymy stawiając przed czasownikiem 

głównym, w formie bezokolicznika (bez żadnej końcówki) 

do not (don't), a dla -he, she, it- does not ( doesn't). 

I do not (don't)  like tea. Nie lubię herbaty.         She does 

not (doesn't) like tea. Ona nie lubi  herbaty. 

 

Do and does są potrzebne do tworzenia pytań, są czasowni-

kiem posiłkowym i zajmują charakterystyczną pozycję 

przed podmiotem ( czasownik występuje w bezokoliczni-

ku). Stosowane są również w krótkich odpowiedziach. 

 

Do you like coffe?      Czy lubisz kawę?       

Does she like coffe?   Czy ona lubi kawę?       

Yes, I do.  Tak.           Yes, she does. Tak. 

No, I don't. Nie          No, she doesn't. Nie. 

What do you like to drink in the morning? Co lubisz pić 

rano? 

Why doesn't she like milk? Dlaczego ona nie lubi mleka? 

 

W pytaniach o podmiot, wykonawcę czynności, nie wystę-

puje ani do, ani does, dodajemy natomiast końcówkę -s do 

czasownika głównego.  

 

Who likes coffe? Kto lubi kawę? 

Who raeds The Times? Kto czytuje Timesa?  

Who likes Susan? Kto lubi Susan? 

What makes you sad? Co cię smuci?  

 

Zastosowanie: 

1. Kiedy mówimy o czynnościach lub stanach mających 

miejsce "w ogóle"- zachodzących w teraźniejszości, ale 

obejmujących swym zakresem zarówno przeszłość, jak        

i przyszłość. I live in Warsaw. Mieszkam w Warszawie. 

Mr Kowalski teaches mathematics. Pan Kowalski uczy 

matematyki. 

2. Kiedy mówimy o czynnościach powtarzjących się, zarówno re-

gularnie jak i nieregularnie. 

Susan sees Bill every day.  Susan widuje się z Billem codziennie. 

On Sundays she washes the dog. Ona w niedziele kąpie psa. 

Bill sometimes helps her. Czasami Bill jej pomaga.  

Charakterystyczne dla PRESENT SIMPLE są tzw. przysłówki czę-

stotliwości: 

- sometimes (czasami), often (często), rarely (rzadko), usually 

(zwykle), always (zawsze), never (nigdy). 

3. Kiedy wypowiadamy prawdy uniwersalne i mówimy o prawach 

natury, cytujemy przysłowia, bądź stwierdzamy coś, co ma charak-

ter ponadczasowy. 

Water boils 100°C. Woda wrze w temperaturze 100°C. 

Cats don't fly. Koty nie latają. 

The sky is blue. Niebo jest niebieskie. 

4. Kiedy chcemy objaśnić jak należy coś wykonać, podać wska-

zówki, instrukcje. 

You turn left on the second crossroad. Skręć w lewo na drugim 

skrzyżowaniu. 

5. Kiedy informujemy o czymś zaplanowanym, niezależnym od 

osoby mówiącej, nieodwołalnym. Dotyczy to szczególnie spraw z 

podróżowaniem, rozkładów jazdy i grafików 

The train leaves in 5  minutes. Pociąg odchodzi za 5 minut.  

The train for Manchester leaves at 3:30 pm on Friday.  Pociąg do 

Manchester odjeżdża o   15:30 w piątek. 

6. W nagłówkach gazetowych relacjonujących przeszłe wydarze-

nia, w recenzjach filmów, relacjach sportowych, wskazówkach 

scenicznych i streszczeniach.  

Prime Minister visits shoe factory. Premier odwiedza fabrykę 

obuwia ( co oczywiście znaczy, że już ją odwiedził 

The hero escapes when his car crashes into the sea.  Bohater 

wyskoczył z samochodu, kiedy jego samochód wpadł do morza. 

Myślę, że tych parę podstawowych zastosowań czasu Present Sim-

ple wystarczy na dobry początek. A na koniec angielskie przysło-

wie, przyznam się, że jest moim ulubionym, szczególnie o tej porze 

roku. Sprawdźcie, do której z powyższych reguł można je dopaso-

wać.   AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY. Jedno 

jabłko dnia każdego i doktora nie trzeba żadnego.  
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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.  

Twój Notice Board 

 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 inter-

netowa:  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 Of-

ficer) 

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
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 

 


