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Redakcja i wydawca nie ponoszą żadnej                             
odpowiedzialności prawnej za treść wszystkich      
opublikowanych artykułów, za treść ogłoszeń, 
reklam i informacji.  Magazyn ma za  zadanie 
jedynie umilić Państwu czas i wiadomości  w nim 
zawarte nie mogą stanowić podstawy do                       
jakichkolwiek roszczeń. Redakcja nie zwraca    
nadesłanych materiałów  i  zastrzega sobie prawo 
do ich skracania bądź redagowania. Nadesłane 
materiały przechodzą na własność redakcji,                     
co oznacza przeniesienie praw  autorskich    i    praw    
do     publikacji      na     redakcję. 

Tematy warte uwagi: 

Odwiedź naszą stronę i dowiedz się znacznie więcej o życiu na wyspach. 
 

Między innymi  znajdziesz informacje o tym gdzie i w jaki sposób starać się                                      

o benefity, gdzie udać się na kurs prawa jazdy i jakie egzaminy są Ci potrzebne.                      

Gdzie możesz szukać pracy bądź pomocy prawnej  lub też którą szkołę wybrać                      

dla swojego dziecka. Po więcej zapraszamy na nasz portal:    
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Dzień Dziecka! 

Już  1 czerwca 

Dzisiejsze kilka słów na                

wstępie chcę zadedykować  

wyjątkowej osobie, która choć              

sama nie ma, to jednak potra-

fi dzielić się z innymi – Pani      

Małgosi – ajentce sklepu               

Spiżarnia w Glengormley.          

Pani Małgosia niejednokrot-

nie pokazała, że ma wielkie 

serce  wspierając darmowym 

cateringiem Polish Anglers – 

polski klub wędkarski.  Sklep 

Pani Małgosi nie funkcjonuje 

dobrze, obroty drastycznie spadły, konkurencja ostro daje się 

we znaki,  ale  portfel pomimo tych problemów  pozostaje 

otwarty na potrzeby innych.   W imieniu własnym a także    

Polish Anglers serdecznie dziękujemy Pani Małgosi za        

wsparcie jakim obdarza klub. A wszystkich Państwa                              

zapraszamy do wsparcia sklepu. Może dzięki  Waszym                      

zakupom sklep nie zostanie zamknięty.  

Problem depresji i samobójstw. 

Życie na odległość. 

Co warto zwiedzić? 

ORP  "Kontradmirał Xawery Czernicki" 

Newry and Mourne News. 

Polska oczami Siostry Heleny. 

Ethnic Minorities Support Centre. 

Więc chodź pomaluj mój świat. 

Chwila dla Ciebie… 

Co nowego w UK? 

Róbta co chceta... 

Język angielski dla wszystkich. 

Horoskop na czerwiec. 

Kącik czytelnika: „Czas na mnie” 

Wiadomości klubu wędkarskiego. 

Polskie Baśnie i Legendy. Brama Kluskowa. 

Psychozabawa: Czy jesteś jak chłopski filozof? 

Polski skrót ...myślowy? 

Twój notice board. 

Porady psychologa: Druga miłość. 

Dzień Mamy i Taty w PSS Craigavon. 

Tydzień kultury polskiej. 

ARMAGH 

Criss Cross Linenhall Street 

 

BALLYMENA  

Korona Shop 6/7 Church Street 

Polita  66-70 Mill Street, 

Inter-Ethnic Forum 20 William 
Street 

 

BANGOR 

Polita 2 Southwell Road, 

 

BELFAST 

Polita 179 Albertbridge Rd; 

JJ Shop 71 Cregagh Road; 

JJ Shop 156 North Street 

Spiżarnia 126A ORMEAU RD 

Solarium 301 Shankill Road 

Solarium 418 Newtownards Road 

 

BANBRIDGE   

Polish Saturday School  

 

CRAIGAVON   

Polish Saturday School 

DUNGANNON 

Droz-Pol  44 Scotch Street 

Baracuda fishing shop 17a 
Church Street   

 

GLENGORMLEY 

Sklep Spiżarnia 2 Farmley Road 

Solarium 21/23 Carnmoney 
Road 

 

KILKEEL 

Ethnic Minorities Centre 

 

LISBURN 

Sklep Piast  Bentrim Road 

 

Lurgan 

Polish Deli  31 Union Street 

Senasis Kaunas William Street 

MKS Salon Fryzjerski 29 Church 
Place 

 

Londonderry 

Asta  79 Spencer Road 

Smakpol  28 Spencer Road 

 

 

MAGHERAFELT  

Sklep Smaczek 3 Church Street 

 

NEWRY    

Polish Supermarket 11 Monaghan 
Street 

Ethnic Minorities Centre - Town 
Hall 

Polish Saturday School 

Sklep Polonez 

 

NEWTOWNHAMILTON 

Ethnic Minorities Centre 

 

OMAGH  

Sklep Spiżarnia  

11 Foundry Ln 

 

PORTADOWN 

Sklep PRL 30 West Street 

Sklep Spiżarnia 46 Meadow Lane 

Bart’s Kebab, Woodhouse Street 

Flamingo 18 Bridge St. 

W numerze:                       Kilka słów na wstępie: 



 

Zabić się jest łatwo, wystarczy żyletka, otwarte okno  

garść proszków lub kawałek sznura. Znacznie trudniej jest 

przetrwać w życiu codziennym i przeżyć. Niektórzy twier-

dzą, że trzeba być niezmiernie odważnym by odebrać 

sobie życie. Ja uważam, że trzeba być wyjątkowym tchó-

rzem, by to zrobić. Popełniający samobójstwo są wyjątko-

wo samolubni. Nie myślą o rodzinie, o znajomych, którzy 

niejednokrotnie nie potrafią uwierzyć w popełnione sa-

mobójstwo i szukają  śladów zabójstwa.  

 

Mimo, iż samobójstwa są tak stare jak życie społeczne,                     

to dokładniejsze badania nad nimi zaczęły się dopiero   

w XIX wieku. Problem wzbudził zainteresowanie teologów, 

fizjopatologów, psychiatrów, psychologów oraz socjolo-

gów. 

Książka autorstwa Marii Jarosz pt. "Samobójstwa" to przy-

kład socjologicznego spojrzenia na zjawisko samobójstw. 

Maria Jarosz swe analizy osadza w kontekście poglądów 

Emila Durkheima, przyjmując podobnie jak on, że istnieją    

4 kategorie samobójstw:  

 

Egoistyczne - są skutkiem rozpadu grupy oraz rozluźnie-

niem więzi pomiędzy grupą a jednostką (jednostka zosta-

je spychana na margines, brak jej wsparcia społecznego) 

 

Altruistyczne - spowodowane nadmiernym związkiem  

jednostki i grupy 

 

Anomiczne - wynikają z zaburzenia ładu społecznego 

(gwałtowne zmiany społeczne i towarzyszące nim poczu-

cie alienacji) 

 

Fatalistyczne - są przejawem jednostkowej sytuacji czło-

wieka, przykładem mogą być tragedie, z której wydaje 

się nie być wyjścia nawet w dalszej perspektywie 

(poczucie utraty kierunku w życiu i panowania nad wła-

snym losem) 

 
Klasyfikacja samobójstwa według ich motywów: 

 

Zemsta - wrogość i złość, połączona z chęcią rozbudze-

nia u innych osób poczucia winy, często połączona          

z charakterystyczną dla młodych osób impulsywnością 
 

Izolacja - jednostka odizolowana od społeczeństwa czuje                   

się niepotrzebna, nie widzi możliwości społecznego                         

dopasowania się, uważa, że nikogo nie interesuje, że nikt                   

nie zauważy jej odejścia 

 

Problem depresji i samobójstw nękający od lat mieszkańców Irlandii Północnej dotknął     

także polską społeczność zamieszkującą ten region.  Stolica Irlandii Północnej to miasto               

z największym statystycznie wskaźnikiem samobójstw w Europie.  W całym kraju dochodzi 

średnio do 16 takich przypadków na 100 tys. osób. W Newry w ciągu roku doszło do                           

7 przypadków samobójstw wśród Polaków. Honorowy konsul RP w Irlandii Północnej,                    

Jerome Mullen postanowił zająć się tym jakże palącym problemem. Wraz z polskimi  księżmi 

i działaczami społecznymi zamierza on zająć się sprawą Polaków, nie umiejących poradzić 

sobie samym z depresją i poczuciem wyobcowania.  



Beznadziejność - jednostka czuje się uwięziona    

w sytuacji, której zupełnie nie kontroluje i nie może 

od niej uciec (np. nastolatki w ciąży, młodzi ludzie 

dotknięci problemem przemocy w rodzinie, dzieci 

alkoholików, rozwodników) 
 

Niepowodzenie - często bywa wyolbrzymiane       

i nie ma wiele wspólnego z faktyczną sytuacją 

 

Strata - stanowi najpoważniejszą przyczynę dzia-

łań samobójczych; strata może być rzeczywista 

(umiera lub odchodzi ukochana osoba), symbo-

liczna (utrata celu w życiu, brak poczucia własnej 

wartości) lub wyimaginowana 

 

Depresja - może wpływać na emocje, zachowa-

nie stan fizyczny czy sposób myślenia i wynikać     

z przyczyn psychologicznych lub biologiczno -        

-genetycznych; stanowi najważniejszy powód sa-

mobójstw wśród młodych ludzi; zmiany nastrojów, 

które występują u młodych ludzi  są tak po-

wszechne, że uważane są wręcz za typowe dla 

okresu dorastania, jeżeli jednak taki stan utrzymu-

je się powyżej dwóch tygodni, można podejrze-

wać, że mamy do czynienia ze stanem depresji. 

 

Zamiary samobójcze nigdy nie są całkowicie nie-

zauważalne, bardzo często towarzyszą im różne 

sygnały, które zostają z reguły rozpoznawane zbyt 

późno. Samobójcy przed próbą odebrania sobie 

życia zazwyczaj wysyłają do nas rozpaczliwe wo-

łanie o pomoc. Pytanie brzmi: jak je zauważyć? 

Poniżej przedstawione zostały elementy, na które  

należy zwrócić szczególną uwagę: 

 

-   mówienie o śmierci lub samobójstwie - badania 

pokazują, że co druga ofiara samobójstwa wspo-

minała o tym wcześniej   w  rozmowach 

-    grożenie samobójstwem 

-    nagłe zainteresowanie tematem śmierci 

-   uwagi w stylu "nie chcę cię więcej martwić", 

"może wreszcie znajdę spokój" - to próby zwróce-

nia uwagi na swoja osobę, zakodowane                  

wołanie o pomoc 

-    zaniedbanie wyglądu  zewnętrznego,  życia  

towarzyskiego,  pracy 

-    próby   samobójcze   mające   miejsce            

w   przeszłości  

-  zmiany w charakterze - zdarza się, że osoby, któ-

re uchodzą za spokojne  nagle  stają   się   nad-

pobudliwe  i  agresywne  i  na  odwrót  

-    samookaleczenia  

-    niedawny   zgon   bliskiej   osoby  

-  pozbywanie się swoich rzeczy, wzrost zaintereso-

wania sprawami  dotyczącymi spadku. 

Samobójstwo nie zawsze jest krzykiem: "nie mam 

ochoty żyć", często jest wołaniem: "nie mam 

ochoty TAK żyć". Akt samobójczy to wołanie               

o pomoc, sygnał, że coś niedobrego dzieje się z 

człowiekiem. Do tych sygnałów zalicza się nie tyl-

ko próby pozbawiania się życia, ale także inne 

przejawy zachowań autodestrukcyjnych, np. sa-

mookaleczenia, nałogi, anoreksję. 

 

Zwróćmy uwagę na naszych najbliższych. Nie po-

zostawiajmy ich samych z problemami. Nie ma 

sytuacji bez wyjścia i problemów nie do rozwiąza-

nia. Trzeba tylko chcieć żyć. Nie zapominajmy, iż 

życie, to najcenniejszy dar jaki został nam ofiaro-

wany. Nie zapominajmy też, iż w Irlandii Północnej 

działa polski psycholog Andrzej Mańka, który na 

pewno nie odmówi pomocy.  

 

AT 
(wykorzystano materiały z portalu bryk.pl) 
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                                  Życie na odległość…
Czasy, o których w jednej ze swoich piosenek Alicja Majewska                  

śpiewała: “Bo męża rzecz być daleko, a kobieca wiernie                 

czekać…”minęły raczej bezpowrotnie. Dla Polaków na pewno od 

chwili, kiedy nasz kraj wszedł w skład Unii Europejskiej.                   

Do tego czasu zdarzały się owszem przypadki, kiedy to kobiety  

były poza granicami kraju  w celach zarobkowych. Ale przede 

wszystkim była to domena  mężczyzn.  Na częste i długie                  

rozstania były, są i będę narażone głównie żony marynarzy,                

może trochę  mniej żony pilotów. Również  pracownicy platform                   

wiertniczych przyczyniają się do długiej  absencji  we własnych  

domach.  Czy takie życie jest możliwe?  

Zapewne, jak większość sytuacji na tym 

świecie. Ponoć tylko trzaśnięcie drzwiami 

obrotowymi do możliwych nie należy, ale 

historia i rzeczywistość pokazują               

jeszcze kilka innych takich przypadków. 

To jednak zupełnie inny temat. 

Rozesłałam wśród swoich znajomych             

zestaw pytań dotyczących życia                      

w związku na odległość. Udział w tym 

„badaniu” wzięli oczywiście Ci, którzy              

dobrowolnie wyrazili zgodę. Anonimowo, 

ale bardzo konkretnie. Są to osoby                

głównie w wieku średnim. W związku               

małżeńskim, ale też w narzeczeństwie.             

Z dziećmi i bez dzieci. Z wszystkich                    

wybrałam dwa przykłady. Powód   miesz-

kania osobno jest właściwie we wszystkich 

przypadkach jeden - praca.  
 
Jedna z kobiet żyje tak ze swoim mężem 

już od 8 lat, wspólne mieszkanie poza   

granicami Polski, nie miało racji bytu ze 

względu na chęć powrotu do kraju przez 

dzieci.  Nie każde dziecko ma chęć na 

życie tam, gdzie wskazują mu rodzice.             

A te, które się na to godzą, często               

marzą o powrocie do swojego                     

rodzinnego domu. Do dziadków, do    

rodziny, do znajomych. W większości               

jednak muszą, są w końcu „tylko”                   

dziećmi  a ich powinnością jest żyć               

z rodzicami. Kasia, zdecydowała jednak 

inaczej.  Wybrała dobro syna, który mimo 

możliwości posługiwania się językami: 

swoim i zdobytym na emigracji, wybrał 

ojczysty. Dzięki temu spełnia się jako                

dobry uczeń, czuje się dobrze w kraju                    

i jest dzieckiem o wiele bardziej szczęśli-

wym gdyby miał żyć gdzie indziej. Jednak                

przez tę decyzję Kasia i jej mąż spotykają 

się tylko  kilka razy w roku na tydzień                

lub dwa. Wtedy dzielą ten wspólny czas 

na wszystko, krótki wyjazd, prace                    

domowe, spotkania z rodzinom.  W ich 

przypadku raczej nie ma szans na                   

zmianę sytuacji. Mąż bowiem zarabia                

nie tylko na życie codzienne, ale                       

i na remont domu. Pozytywów                               

w małżeństwie na odległość Kasia nie 

widzi żadnych. Mimo wspólnie spędzo-

nych 17 lat próbowała je  znaleźć, ale jej 

się nie udało. Brakuje jej męża, a jemu 

żony. Swoją ciekawą    opowieść na ten 

temat kończy słowami : „W całej tej                

sytuacji najważniejsze są dzieci.                           

To im staramy się zapewnić spokojne i 

dobre dzieciństwo, żeby nie czuły                         

się    dziećmi    jednego    rodzica ...”  

 

 

W innej sytuacji jest I. Jej związek nie ma 

jeszcze zbyt długiego stażu, bo ok. pół 

roku, ale na odległość żyją od początku. 

Tęsknią za sobą, jej narzeczony często 

dodatkowo bywa zazdrosny o jej                 

wyjścia na spotkania ze znajomymi.                  

Ma o tyle inną sytuację, że jest                    

artystką, osobą nietuzinkową, podcho-

dzącą z pasją i sercem do tego co robi. 

Rozmawiają ze sobą codziennie. Widują 

się przynajmniej raz w miesiącu, zatem      

w ich sytuacji nie jest tak źle. I. podobnie 

jak Kasia nie widzi pozytywów takiego 

związku. Uważa, że może po latach 

wspólnego życia razem takim aspektem 

byłaby tęsknota, ale na początku wspól-

nej drogi życia nie jest to ani dobre, ani 

przyjemne... W ich związku jest jednak 

szansa na zmianę w przyszłym roku.                   

Postanowili żyć razem, ale w Polsce, nie 

poza jej granicami. Czego serdecznie im 

życzę i wierzę, że się uda.  
 
Sama w związku na odległość żyłam               

ok. 17 miesięcy w ciągu piętnastu lat             

bycia razem z moim partnerem. Od 9 lat 

mężem, a wcześniej chłopakiem, narze-

czonym. Pierwsze rozstanie trwało pół 

roku, nie byliśmy wówczas małżeństwem , 

nie mieliśmy dziecka. Pierwszy wieczór po 

jego wyjeździe pamiętam do dziś, było to 

swoiste „wycie do księżyca”, poparte     

bólem fizycznym. Autentycznie czułam 

jak z niemocy boli mnie wszystko.                     

Nie  byłam w stanie wyobrazić sobie              

żadnego następnego dnia. Ale pomogła 

mi silna osobowość, praca każdego dnia     

i dobra organizacja życia. Znajomi                        

i  przyjaciele nie zostawili mnie samej na 

te 6 miesięcy. Organizowali spotkania, 

przyjeżdżali. Cały czas utrzymywałam 

również kontakt osobisty z jego rodziną. 

Odległość była duża, inny kraj, wtedy 

jeszcze brak internetu, zatem telefony 

były ograniczone, raz na 2, 3 tygodnie. 

Obecność w domu była wówczas                  

obowiązkowa. Pamiętam,  setki impulsów 

wygadanych z kart   telefonicznych, kiedy 

to ja dzwoniłam. Drugie rozstanie nastąpi-

ło rok później na 10 miesięcy. Tym razem 

to ja wyjechałam, ale już nie z kraju, ale                

z naszego miasta. Znalazłam dobrą pra-

cę, a priorytetem były już wówczas wspól-

ne życiowe plany i odkładanie na miesz-

kanie. Ta odległość już nie była                     

takim problemem, odwiedzaliśmy                      

się często, mimo to pamiętam,                           

że  też   bardzo  tęskniłam.  

 

 

Na szczęście cel tej sytuacji został osią-

gnięty, więc mimo rozstania zyskaliśmy 

własne lokum.  
 
Wobec tych wszystkich chwil, na przykła-

dzie swoim i tych, którzy w tym badaniu 

mi pomogli, uważam, że im bliżej                 

przebywa nasz partner, tym łatwiej jest 

nam żyć. Sama myśl, że mogę wsiąść          

w samochód czy pociąg i być za                

3 godziny razem zmienia już nastawienie. 

Samolotem też w tym czasie możemy 

dotrzeć do Polski, ale koszty są już zdecy-

dowanie wyższe. Co ciekawe, kobiety 

mają większe trudności z pokonywaniem 

tęsknoty. Na ironię losu, to one mimo tego 

bardziej potrafią się do sytuacji rozstania 

dostosować. Według statystyk mężczy-

znom łatwiej udaje się nawiązywać kon-

takty, trudniej  wytrzymać im bez bliskości, 

seksu. Zatem łatwiej dopuszczają się zdra-

dy, szukając namiastki ukochanej partner-

ki. Może i tak jest, ale ja uważam zupełnie 

inaczej. Myślę, że zdrady są w stanie             

dopuścić się zarówno mężczyźni jak                    

i kobiety po równo. Nie musi być to                

podyktowane brakiem miłości do męża 

czy partnera, a rutyną, chwilowym zauro-

czeniem, namiętnością czy pożądaniem. 

Gdyby było inaczej, to małżeństwa żyją-

ce razem wcale by się nie zdradzały. Tyl-

ko co to znaczy żyć razem? Czy to jest 

tylko problem bycia na odległość? Nie 

sądzę. Można żyć razem fizycznie, a du-

chowo osobno i to chyba jest zdecydo-

wanie gorsze niż dzielące kilometry. Cza-

sami też łatwiej jest kochać kogoś, kto jest 

daleko. Nie łączą nas wspólne codzienne 

spory, pośpiech rano w łazience czy szy-

kowanie się do pracy. Myślimy  wówczas                 

o człowieku, o jego dobrych stronach o 

wielkiej tęsknocie. A kiedy się spotkamy 

staramy się wykorzystywać czas najlepiej 

jak się da. Pod warunkiem, że potrafimy, 

a nie tracimy go na podejrzenia, oskarże-

nia, kłótnie itp. Zatem na tyle na ile jest to 

możliwe żyjmy blisko pod każdym wzglę-

dem. Z drugiej  strony czy warto dobra 

materialne przedkładać na życie w poje-

dynkę, zagłuszając tęsknotę. Nie ma              

złotego środka. Zatem trzeba samemu 

dokonać relatywnie najlepszego wyboru, 

biorąc wszystkie możliwe za i przeciw.  

Dziękuję dziewczynom za pomoc.                     

Pisałam, że będzie anonimowo i było, 

imię Kasi wymieniłam tylko dlatego, że 

dostałam od niej na to pisemną zgodę.  

Agnieszka Sztajner- Iwińska 
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 „ Ja zawsze wierzę, że jest                     

( miłość red.)  nawet resztka, 

odrobinka. Zakwitnie znowu.  

Musimy znowu zacząć ją                      

podlewać i o nią dbać.” 
 

(fragment z poprzedniej części artykułu) 

 

W ubiegłym miesiącu mówiliśmy                

o tej smutnej, a nawet ciemnej stronie 

pojawienia się nowego uczucia, gdy 

wkradło    się    podstępnie    do   naszego  

( zaniedbanego, co prawda) związku. Ale 

dziś będzie o wiele sympatyczniej,                       

a nawet pięknie. Bo cóż może być                

piękniejszego od nieoczekiwanego                 

wybuchu nowego, nawet gwałtownego  

uczucia, gdy od miesięcy,  a nawet lat,  

żyliśmy w fałszywym przeświadczeniu,                

że te sprawy są już dawno za nami.  

  

Często chodzę do półdzikiego parku,                   

który mam nieopodal domu. Lubię                  

obserwować przyrodę,  bo wiele się                

można  od niej nauczyć! Szczególnie               

wiosną pasjonujące jest podglądanie, jak 

budzi się  ona do życia, jak desperacko 

pąki i pędy walczą z zimnem, śniegiem, 

deszczem i wiatrem (szczególnie                  

tegorocznej wiosny).  Zauważyłem dziwne 

zjawisko, że są drzewa i krzewy, które            

rozpoczynają wegetację bardzo                    

wcześnie. Mają już liście, a niektóre nawet 

kwiaty! Są natomiast takie rośliny, które 

teraz  w maju, wyglądają jak obumarłe, 

zaschnięte lub zmarznięte. Ale żyją                 

wewnątrz.  Po prostu - BUDZĄ SIĘ PÓŹNIEJ! 

  

Analogicznie, jest z nami, niektórymi.               

Emigracja, jest taka życiową sytuacją, 

która powstała w wyniku trudności                

i problemów, które  nas, tam w kraju,  

przerosły.  W wielu przypadkach miały 

naturę  uczuciowo-emocjonalną. Nieuda-

ne związki, rozpadające się małżeństwo, 

rozczarowania czy wątpliwości. Wyjazd, 

poszukiwanie pracy i mieszkania,                   

urządzanie nowego życia są wtedy                  

najważniejsze dla nas i naszych dzieci. 

Potem następuje okres utrwalania stabili-

zacji a nawet realizacji marzeń i dążeń.  

Jesteśmy zapracowani , zalatani                              

i skoncentrowani na zadaniach. Nato-

miast nasze życie osobiste, uczuciowe jest 

odsunięte na dalszy plan, a nawet                  

zapomniane i obumarłe.  

  

Z jednej strony takie zachowanie 

jest normalne, bo zgodne                      

z hierarchią realizacji potrzeb. 

Najpierw musimy zadbać                          

i zaspokoić potrzeby  bazowe, 

podstawowe, a potem dopiero 

możemy skoncentrować się na 

sprawach  z wyższych pięter,                 

dotyczących natury emocjonal-

nej, uczuciowej intelektualnej. 

Następuje długi okres stabilizacji,                   

utrwalania tego co osiągnęliśmy 

lub  dalszej walki o lepsze jutro.  

Rozpoczynamy niekończący się okres  

pogoni za polepszaniem standardów  

życia, zabezpieczania własnej przyszłości 

oraz naszych bliskich. Mówię tu                  

o osobach samotnych  albo rozwiedzio-

nych. To właśnie one najbardziej narażo-

ne są na wpadnięcie w wir codzienności: 

praca, dom, sklep, przychodnia, lekarz, 

szkoła, zebranie, krótka kawa  u koleżanki, 

weekendowy wieczór z kolegami                         

w pubie, krótka chwila przed telewizorem 

( przy którym się zazwyczaj zasypia ze 

zmęczenia). Na moje pytanie: „ a co                  

z życiem osobistym?”  słyszę tylko jedną 

odpowiedź: „Nie mam na to czasu”… „ 

Nie mam ochoty czegokolwiek zaczynać, 

bo tyle razy się już zawiodłem”.. Jakoś nie 

mogę spotkać nikogo interesującego,                 

a z resztą wszyscy zajęci są swoim życiem      

i swoimi sprawami…” 

 

Czasami ( ale stanowczo za rzadko) ktoś 

się zwraca do mnie z prośbą o radę,  co 

zrobić,  aby ułożyć sobie życie, może  

spotkać kogoś nowego, coś zmienić,  

nadać pewnym rzeczom sens i znaleźć 

jakiś cel. A przecież każdy przypadek jest 

inny, więc skoncentruję się na kilku                

ogólnych , uniwersalnych radach: 

• Odmienić swój image. Zadbać                

o zmianę ubioru, większą uwagę przyło-

żyć do detali,  dodatków  i  szczegółów. 

•    Na twarzy najważniejszy jest UŚMIECH 

oraz jej pogodny wyraz, a nie przesadny 

makijaż. Nie wzbudzi zainteresowania   

osoba smutna, zgorzkniała, mimo, że jest       

perfekcyjnie umalowana. 

•    Zróbmy sobie, ale tylko dla siebie,  

jakąś małą przyjemność.  Nie musi to być 

nic wielkiego, ale jeden warunek - TYLKO 

DLA NAS!  Samotny spacer,  ciuszek, który 

nam się podoba (bez zwracania uwagi 

na cenę na etykiecie!), poczytanie             

ulubionej książki  w ciszy i spokoju ( komór-

ki wyłączone wtedy - wiem, że to trud-

ne!), powłóczenie się po centrum bez  

celu, a jak przyjdzie ochota, to kawa        

z wielkim ciastkiem z kremem  w tej kawia-

rence, która jest po drodze. 

•   Wtedy popatrzmy na świat radośniej, 

optymistycznie. Nikt nie chce zadawać 

się z nikim wiecznie narzekającym                        

i zgorzkniałym. Istnieją nawet bardzo              

obrazowe, choć nieprofesjonalne określe-

nia na takie osoby. To kobiety -POKRZYWY  

                                                                                 

i  mężczyźni – OSTY. Na zewnątrz wysyłają 

tylko jeden komunikat: „Nie zbliżaj się do 

mnie za blisko- bo parzę i kłuję!” Zazwy-

czaj są przemądrzałe, wszystkowiedzące, 

kłótliwe i ze wszystkiego niezadowolone. 

Są sceptyczni, nieufni i podejrzewający 

wszystkich naokoło o złe intencje.                    

Za  własną frustrację obwiniają cały świat,                     

nie dostrzegając, że prawdziwy powód  

tkwi właśnie w nich samych. 

•   Spróbujmy  popatrzeć  na  otaczającą  

nas rzeczywistość przez różowe okulary              

i  trochę z przymrużeniem oka. Czasami 

warto, niektóre sprawy potraktować                  

z humorem i bardziej na luzie.  Nie chodzi 

o to , aby ośmieszać, żartować czy baga-

telizować problemy,  ale wiele spraw nie 

jest po prostu warte naszych nerwów,  

adrenaliny i kwasów. 

•   A na koniec bardzo skuteczny sposób, 

kiedy już nic nie skutkuje. Spróbujmy               

pomyśleć,  przypomnieć sobie,  a nawet 

wyobrazić przyjemne, i pozytywne chwile, 

które były, lub nastąpią. Zwizualizować 

sobie  coś, co nas czeka, co jest dobre,          

a nawet fascynujące. To oderwie nas, 

choć na chwilę, od szarej, przykrej rzeczy-

wistości. Będzie to  od razu zauważone 

przez innych poprzez nasz uśmiech,                

pogodny wyraz twarzy i zmianę nastawie-

nia do życia. 
 
Teraz pozostaje już nam tylko utrwalić to,  

co osiągnęliśmy. Bo wtedy zazwyczaj jest 

już przy nas ktoś, kto też znalazł bratnią 

duszę, kto wygrzebał się ze swej samotno-

ści, kto jest gotowy odwzajemnić nam 

nasze uczucia, aby oba pięknie rozkwitły. 
 
A jak to zrobić? O tym porozmawiamy                

za miesiąc.  

  



 

 
 
                    
to nowoczesny, wielozadaniowy okręt dowodzenia.                

Spełnia wszystkie wymagania okrętu wojennego NATO oraz 

światowe standardy stawiane jednostkom pływającym. Może 

operować na każdym akwenie naszego globu jako okręt           

dowodzenia, a także jednostka wsparcia logistycznego.                

Obecnie (od stycznia 2013 r.)                                
 
ORP "Kontradmirał Xawery Czernicki" po raz drugi pełni służbę 

jako okręt dowodzenia Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwmino-

wej NATO (SNMCMG1). Zespołem dowodzi kmdr por. Piotr               

Sikora. W czasie pierwszych trzech miesięcy działalności w 2013 

roku Zespół odwiedził dziewięć portów w pięciu państwach: 

Neustadt, Lubekę (Niemcy), Den Helder (Holandia), Zeebrugge, 

Ostenda (Belgia), Cork (Irlandia), Liverpool,  Faslane i Belfast 

(Wielka Brytania). W trakcie dwutygodniowego postoju                         

w niemieckim porcie Neustadt załogi okrętów doskonaliły                

procedury walki o żywotność okrętu w tamtejszym Morskim      

Centrum Walki o Żywotność Okrętu. Po przejściu na Morze        

Północne okręty Zespołu, do których dołączył holenderski  

 

 

 

HNLMS Schedam, w ramach operacji Beneficial Cooperation, 

odnalazły, zidentyfikowały i zneutralizowały minę morską                           

i bomby lotnicze o całkowitej masie ładunku materiału                  

wybuchowego ponad  dwie tony trotylu.  W marcu załogi                

przeszły kolejne dwutygodniowe szkolenie w belgijskim ośrodku 

egzaminacyjnym MOST (MCM Operational Sea Test), gdzie 

główny nacisk położono na obronę i ochronę okrętów podczas 

postoju w porcie i wykonywania zadań w morzu. Następnie                  

Zespół opuścił kontynentalną część Europy i rozpoczął                       

przygotowania do największego ćwiczenia NATO w tej części 

Europy – Joint Warrior. Po jego zakończeniu okręty zacumowały 

w Belfaście, gdzie przygotowywały się do przejścia na północ w 

kierunku Islandii.  Komandor Piotr Sikora i jego załoga  podczas 

pobytu w Belfaście spotkali się z przedstawicielami organizacji 

polonijnych działających w Irlandii Północnej. W spotkaniu 

uczestniczyła także załoga pozostałych okrętów Nato.                     

Na zakończenie spotkania Jerome Mullen – Honorowy Konsul 

Rzeczypospolitej Polskiej podziękował komandorowi                           

za    zaproszenie   i   wspaniały   poczęstunek. 

ORP  "Kontradmirał Xawery Czernicki" 

Dnia 25 maja 2012 w PSS w Craigavon odbyło się przedstawienie z okazji  Dnia Matki i Dnia 

Taty. W przedstawieniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, zaproszeni rodzice 

oraz nauczyciele i pozostali pracownicy. Występ poprzedził konkurs na znajomość swoich 

rodziców przez dzieci. Odpowiedzi padały różne, niekoniecznie zgodne, ale na pewno 

można się było nauczyć czegoś nowego o swojej mamie czy tacie. Następnie, według 

scenariusza wybranego przez nauczycielkę grupy najmłodszej Wiesławę Piskorską, odbyło 

się przedstawienie. Wszyscy uczniowie pojawiali się na scenie i wygłaszali swoje kwestie. 

Bardzo wesołe, z poczuciem humoru. Rodzice wyglądali na bardzo zadowolonych                          

i wzruszonych. Podobały im się występy swoich pociech. Przedstawienie zakończyło się 

odśpiewaniem przez młodych aktorów piosenki " Sto lat" dla wszystkich rodziców. Którzy 

otrzymali od dzieci laurki z życzeniami. Wszyscy goście zostali poczęstowani słodkościami, 

kawą i herbatą. Dzieci przygotowały do występu nauczycielki PSS w Craigavon: Katarzyna 

Pawlikowska- Golonka, Wiesława Piskorska i Agnieszka Sztajner- Iwińska. Jako nauczyciel      

a jednocześnie rodzic uważam spotkanie za udane. 

     Agnieszka Sztajner - Iwińska. 
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Tydzień Kultury Polskiej 

Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski, pseudonim Witold                            

(ur. 24 kwietnia 1914 w Łodzi, zm. 13 lipca 2000  w Waszyngtonie)                    

– polski prawnik  i dyplomata, historyk, od 1939 w konspiracji, kurier  

i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek                 

Holokaustu. Za swoją działalność został odznaczony najwyższymi 

odznaczeniami państwowymi – polskim Orderem Orła Białego                   

i pośmiertnie amerykańskim Medalem Wolności. Prestiżowy                   

amerykański tygodnik „Newsweek” uznał Karskiego za jedną                                

z  najwybitniejszych postaci XX wieku a jego wojenną misję określił 

zaś mianem jednego z moralnych kamieni milowych cywilizacji 

upływającego stulecia.         

 

Wystawa odbyła się w galerii parlamentu Irlandii Północnej                     

Stormont w Belfaście.  Wśród gości można było zobaczyć między 

innymi Generalnego Konsula  Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza 

Trafasa oraz Jerome Mullen –  Honorowego Konsula  

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak co roku w maju tak i w tym roku w Belfaście odbył się tydzień kultury  polskiej.                       

Impreza organizowana była już siódmy raz. Celem imprezy jest promocja Polski na terenie 

Irlandii Północnej oraz rozwinięcie pozytywnych stosunków między lokalną społecznością, 

a mniejszością polską. W programie między innymi znalazła się wystawa poświęcona                         

Janowi Karskiemu.  
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Park Leśny Slieve Gullion              
 
to miejsce, które zadowoli każdego członka                       

rodziny. Przepiękny, ale i bezpieczny plac zabaw 

dla najmłodszych, miejsca piknikowe,  kącik fitness 

dla osób powyżej 16 roku życia,  a do tego widoki 

zapierające dech  w piersiach.  

 

10 km jazdy po stokach Gullion Slieve oferuje                  

gościom wspaniały widok na okolicę. Dla mniej   

wygodnych odpowiedni będzie 2 km spacer po  

lesie oraz wejście na szczyt (573m), które jest                  

krótkie, ale bardzo strome. 
  

 



 

Park Leśny Slieve Gullion              
jest otwarty codziennie od 

godziny 10 aż do zmierzchu. 

 

89 Drumintee Road 

Killeavy 

Newry 

 

 
Według  Legendy... 
 

Lepiej jest nie dotykać wody, która               

po do bno  zab i e ra  m ło dość                 

i   szczęście.  

 

Wulkaniczny krajobraz zachwyci             

nawet najbardziej wybrednych.  

Na szczycie Slieve Gullion oczom 

ukaże się  jeziorko Calliagh Beara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naprawdę warto  

jest zobaczyć to   

miejsce i poddać się  

jego niepowtarzalnemu 

urokowi. 

 



 

-  Witamy wszystkich zapalonych wędkarzy!!! 
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Szykują się kolejne imprezy nad wodą !!!    Szykują się kolejne imprezy nad wodą !!!   Nie zwlekaj przyłącz się do nas już dziś! 
Odwiedź naszą stronę www.polishanglers-ni.pl i zarejestruj się na naszym forum! 

Dziękujemy wszystkim za liczne 

przybycie na otwarcie klubu 

Polish Anglers Northern Ireland, 

które odbyło się na Oxford                

Island 28/04/2013!! 
 
Pomimo niesprzyjającej pogody liczba 

przybyłych przekroczyła nasze                  

najśmielsze oczekiwania. Mieliśmy 

okazję gościć Polonię z okolic London-

derry, Strabane, Belfastu, Newtonab-

bey, Craigawon, Lurgan i Dungannon. 

Bliskość placu zabaw, przejażdżka 

łodzią zapewniła dużo radości naj-

młodszym i choć nie udało się zreali-

zować wszystkich przewidzianych 

atrakcji mamy nadzieję, iż każdemu 

smakował poczęstunek z grilla  i że 

wszyscy miło spędzili niedzielne popo-

łudnie.                  

Nie zawiedli ci, którzy wspierają nas 

od początku – Polish N.I. Community 

Network (od początku wspierali po-

wstanie naszego klubu).  

Sklep "Spiżarnia u Megi" pani Małgo-

rzaty Przystańskiej w Glengormley po 

raz kolejny przygotował smakołyki dla 

wszystkich uczestników spotkania  – 

serdecznie dziękujemy i mamy nadzie-

ję, iż Pani Gosia uświetni swoją obec-

nością nasze kolejne spotkania. Prze-

pysze wypieki przygotowała pani Iwo-

na  z Glengormley. Gorące podzięko 

wania dla sklepu „Baracuda” z Dun-

ganon – przybył w silnej reprezentacji i 

ochoczo skorzystał z możliwości 

wsparcia naszego klubu. „Handyman 

Belfast” – firma, która zawsze z entu-

zjazmem pomaga przy realizacji na- 

szych projektów.  
 

 

 

Nie możemy pominąć Fishing NI, któ-

rzy udostępnili  jedną ze swoich łodzi, 

dzięki czemu nasi juniorzy mogli za-

siąść za sterami łódki motorowej.  

 

Największe i najserdeczniejsze podzię-

kowania kierujemy do wszystkich i każ-

dego z osobna za to, że przybyli na 

niedzielne spotkanie i dołożyli cegieł-

kę do budowy naszego klubu, zebrali-

śmy okrągłe 115,78 funtów, które 

zgodnie z zapowiedzią chcemy                  

przeznaczyć na  utworzenie  klubu  

Juniora  oraz  ubezpieczenie  klubu. 

 

DZIĘKUJEMY!  Pozdrawiamy.  

Redakcja Polish Anglers Northern Ire-

land. 



 

Ogłoszenie: 
 
VIII Narodowa Pielgrzymka Polaków  

do irlandzkiego Sanktuarium Maryjnego w Knock  
 

odbędzie sie w sobotę  8 czerwca. 

W tym roku zaszczyci nas swoją obecnością Ks. Bp Wiesław Lechowicz, 

delegat KEP ds Polskiej Emigracji. 

 

Chętni do wzięcia udziału w pielgrzymce z Irlandii Północnej proszeni są                   

o zgłoszenie do 26 maja  

do ks  Stanislawa Hajkowskiego z Newry,  

 

e-mail: 

frstanislaw@polskikosciol.co.uk  lub tel: 07515446462. 

 

lub ks Krzysztofa Olejnika z Belfastu,  

e-mail: 

Schr.belfast@googlemail.com 

 

Koszt od osoby 20ł  

Wyjazd autokaru z Newry o godz. 6 :15 z The Mall przy Centrum Parafialnym  

– powrót tego samego dnia o godz. 21:00. 

   
 



 

Przed majem 2004 roku zanim Polska 

przystąpiła do Unii Europejskiej                    

jedyną wiedzę jaką  miałam o Polsce 

była wiedza związana z ponurą                   

rzeczywistością Auschwitz. 
 
Wkrótce po 2004 roku wielu polskich 

pracowników i ich rodziny przybyło  

do Irlandii i było to dla mnie otwarcie  

nowej wizji o Polsce.  Ich przybycie 

było wielkim błogosławieństwem dla 

Irlandii Północnej. Miałam okazję   

zarządzać projektem oferującym   

darmowe lekcje języka angielskiego 

dla młodych rodziców z jednocze-

snym zapewnieniem opieki dla                  

ich malutkich pociech, by mogli                   

swobodnie uczestniczyć w zajęciach. 

Miałam problemy z komunikacją                

z kursantami, więc zaczęłam się 

uczyć języka polskiego.  

 

W Krakowie miałam okazję być dwa 

razy i raz w Warszawie na szkoleniach  

i muszę przyznać, że te wycieczki były 

dla mnie duchowym przebudzeniem. 

Oprócz doświadczenia „dotknięcia” 

innej kultury  byłam zachwycona            

cudem tych miast  i ich mieszkańca-

mi.  Kraków to miasto magii i blasków 

z imponującym rynkiem, na którym 

stały zawsze gotowe do drogi wozy              

i konie. W pamięci mej utkwiło także 

Stare Miasto, niezwykły Kościół                  

Mariacki i brzmienie trąbki hejnału, 

Zamek Królewski na Wawelu, który 

był domem wielu królów, a także                     

malownicze krajobrazy, zapierająca 

dech w piersiach panorama.               

Czułam się jak w zaczarowanym  

świecie przepełnionym urokiem                    

i  radością. Szczególnym zaintereso-

waniem obdarzyłam historię życia 

Jana Pawła II, więc udałam się 

„papieską” koleją na południe Polski 

do Wadowic, by odwiedzić jego    

rodzinny dom.  Było to dla mnie                 

sakramentalne przeżycie podobnie 

jak wizyta w Sanktuarium Bożego  

Mi łos ierdz ia w Łagiewnikach                       

i w klasztorze na Jasnej Górze                         

w Częstochowie, gdzie doświadczy-

łam głębokiego rezonansu, tak jakby 

świętość tego miejsca weszła we 

mnie i połączyła mnie ze wszystkimi 

pielgrzymami . Po powrocie do domu 

figurka Czarnej Madonny zajęła               

honorowe miejsce.  
 
W kopalni soli w Wieliczce byłam  

pełna  podziwu dla pracy górników                 

i ich rzemiosła w trudnych warun-

kach. Nigdy nie widziałem rzeźby  

solnej takiej tym bardziej 100m pod 

ziemią. Polska ma unikalne skarby do 

zaoferowania światu. Zakopane                   

i Tatry spełniły moje oczekiwania                       

- naprawdę przepiękne, zimowe            

krajobrazy.  Wizyta w Polsce wzbudzi-

ła we mnie zainteresowanie jej              

historią . To niesamowite jak Polska                  

i Polacy podnieśli się niczym Feliks               

z popiołów po zniszczeniach obcego 

jarzma. Odporność Polaków ich                   

determinacja w dążeniu do niepod-

ległości jest niesamowita. Kiedy               

byłam w Warszawie widziałam  Po-

mnik  Powstania w 1944roku                      

– miejsce  pamięci śmierci tysięcy               

polskich bohaterów walczących                  

o wolność ich ojczyzny. Podobnie               

w kościele katedralnym Maryi                  

Królowej Polski  z szacunkiem ukłoni-

łam  się w podziwie dla tych wszyst-

kich, którzy zostali zamordowani                   

w  K a ty n i u .  B y ła m  g łęb o k o                      

wzruszona, gdy zwiedziłam  Muzeum 

Pawiaka, które ukazało mi ogrom 

bólu, tortur i śmierci obywateli                 

polskich gnębionych przez hitlerow-

ców. Drzewo Pamięci jest brutalnym 

przypomnieniem o niekończących się  

cierpieniach  znoszonych przez tak 

wiele  polskich rodzin. Zdaję sobie 

sprawę, że Polska ma smutną historię, 

ale mimo to jest to  silny naród.                

Cierpienia Polaków i Żydów zostały 

wyryte w moim sercu.  Nie mogę                 

pisać o Auschwitz ponieważ obrazy 

są wciąż zbyt żywe w mojej pamięci, 

tego nie da się opisać słownie  tylko 

mentalne: obrazy i uczucia – to          

miejsce wzywające do milczenia, 

głębokich przemyśleń i łez.  
 
Jednak dusza Polski nigdy nie została 

zniszczona i to najlepiej uwidacznia 

się  w  muzyce, poezji, sztuce i pieśni.  

Koncerty Chopinowskie w królewskim 

parku „Łazienki”,  to głos bijącego 

serca Polski. Piękne ogrody, parki, 

pałace, muzea, mówią  o wrażliwości 

i wyrazie  kulturowym  szlachetnego, 

polskiego  narodu. Polska, to wspa-

niały kraj. Zupełnie nowy świat otwo-

rzył się dla mnie.  Poznawanie  inne-

go kraju i jego  kultury jest tak wzbo-

gacające. Chcę więcej dowiedzieć 

się  o Polsce i więcej doświadczyć.  

Mam nadzieję w przyszłości odwie-

dzić Gdańsk, by poznać   kolebkę                    

Solidarności, ponieważ jestem bardzo               

zainteresowana ruchem robotniczym 

i jego osiągnięciami. Polska, to              

n a p r a w d ę  p r z y j a z n y  k r a j .                         

Czuję prawdziwe pokrewieństwo                 

z    Polską   i   Polakami.  
 

Helena Daly 

Polska  oczami   
Siostry Heleny 



Edukacja ekologiczna  

w St. Joseph’s Boys’  

High School w Newry 

Dwudziestu trzech uczniów                  

pochodzących z Brazylii, Chin,                 

Indii, Litwy, Polski i Słowacji,                         

a obecnie  uczęszczających do 

St Joseph’s Boys High School                   

w Newry, otrzymało odznakę                 

im.  John  Muir’a.  
 

Chłopcy wzięli udział w pięciodniowych                 

zajęciach prowadzonych przez istruktorów            

z Educational Killowen Centre w ramach 

projektu sponsorowanego przez Southern 

Education & Library Board.  

 

Opiekunami projektu byli Maureen               

O’Gorman, instruktor młodzieżowy, oraz              

Katarzyna Piwowarczyk - Rosiak i Martin 

McGreevy z St Joseph’s Boys’ High School.  

  

Podczas utrzymanych w duchu zabawy                     

i edukacji aktywnej zajęć, młodzi ludzie 

uczyli się między innymi jak przeżyć                          

w ekstremalnych warunkach i dbać                           

o otaczającą nas przyrodę.  

 

Chłopcy przyznali, że była to niesamowita 

przygoda, która   zapadnie   im   na   długo  

w pamięci. 

 

Odznaka im. John Muir’a jest przyznawana 

za wkład w dziedzinie ochrony środowiska.  

Jej celem jest kształtowanie w młodych    

ludziach postawy ekologicznej, wzbudzenie 

w nich poczucia odpowiedzialności za świat, 

w którym żyją oraz uświadomienie im siły  

jednostki w działaniu na rzecz ogółu. 
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Godziny otwarcia: 
Poniedziałek, środa:  

09:00 - 17:00  

Wtorek:  

14:00 - 17:00  

Czwartek: 14:00 - 22:00  

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 każdy pierwszy piątek miesiąca od 14.00 do 

16.00 oraz w Lir Dom, Dungormley Estate, Newtownhamilton    

w dwa czwartki w miesiącu  od 10.00-13.00 

         

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

tel. 028 30252544, 07837406859 

UWAGA! NOWE USŁUGI!                                                                             

W CZWARTEK WYPEŁNIAMY  

FORMULARZE JUŻ OD  9.50 do 14.00  

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 mi-

nor  ity residents of the District on issues such as rights,  

access to services, benefits etc. The Centre also arranges 

information sessions and regular advice clinics in   partner-

ship with Citizens Advice Bureau and Northern Ireland 

Housing  Executive. 

 Contact: Artur Kmiecik:   

ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk,  

tel.028 30252544, 07837406859 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

Jeśli urodziło Ci się dziecko, to jesteś zobowiązany do dokonania rejestracji jego urodzin.                

Prosimy o telefon do biura rejestracji urodzin w urzędzie miasta Newry. Jeśli jesteś                         

w związku  małżeńskim,  to wystarczy, iż jedno z rodziców przyjdzie dokonać rejestracji.  Jeśli  

natomiast  nie   jesteś  w związku małżeńskim, to do rejestracji urodzin dziecka  wymagana 

jest obecność obydwojga rodziców. Po przybyciu do biura rejestracji zostaniesz  poproszony                  

o  wypełnienie formularza rejestrującego.  

 

Skrócony akt  urodzenia zostanie wydany bez opłat, ale jeśli będziesz chciał otrzymać pełny 

akt urodzenia, to  zostaniesz  poproszony  o dokonanie opłaty w  wysokości £8 za jeden                

egzemplarz. Należy pamiętać, iż pełny akt urodzenia jest niezbędny przy składaniu  wniosku  

paszportowego.  

 

Jeśli chcesz zawrzeć związek  

małżeński w okręgu Newry and Mourne to,  

musisz wypełnić aplikację dostępną w biurze rejestracji w urzędzie miasta Newry,  

gdzie otrzymasz także ulotkę informacyjną w Twoim języku na temat prawnych wymogów dotyczących                     

zawarcia małżeństwa. Urząd Stanu Cywilnego (Registration Office), znajduje się w ratuszu Newry (Newry Town Hall) 

przy Bank Parade w Newry i jest czynny od poniedziałku do piątku.  

Godziny urzędowania :od 9:30 do 12:30 i od 14:00 do 16:00   -  Numer telefonu to: 028 302 61512. 

W dni wolne od pracy urząd jest nieczynny.    

 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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Czas na małe łamanie języka!!  
 
Potrafisz poprawnie powiedzieć "Stół z powyłamywanymi nogami"  

albo "Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego"?  

Wyginaj i ćwicz swój język dzięki łamańcom językowym. 
 
- Czarny dzięcioł z chęcią pień ciął. 

- Jola lojalna, Jola nielojalna. 

- Duży żuczek, z żółtym brzuchem, żwawo, z życiem żuł rzeżuchę. 

- Konstantynopolitańczykowianeczka. 

- Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

- Masło maślane masłem masłowane w maślanej maselniczce. 

- Trąbka trębacza nie trąbi, gdy trębacz siedzi na trąbie. 

- Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu. 

- Ząb - zupa zębowa, dąb - zupa dębowa. 

1 Czerwca - dzień na który  

z niecierpliwością  czeka każde  

dziecko! 
 

Dzień Dziecka  

 
 

 

Kochani milusińscy w tym wyjątkowym 

dniu na pewno nie może Wam                            

zabraknąć dobrej zabawy i  uśmiechu 

na twarzy! 

 

A cała redakcja naszego Magazynu 

składa Wam najsłodsze i bajecznie                    

kolorowe życzenia! 

 

 

 

„Życzymy Wam rzeki i piasku przy rzece 

na wspaniałe, piaskowe fortece. 

I poziomek w leśnych kotlinach, 

I drzew, na które dobrze się  wspinać…” 



 

Polskie Baśnie i Legendy 

- Brama Kluskowa 
Śląsk od dawien dawna słynął ze 

wspaniałych klusek. Zajadano się 

nimi w każdym domu, a naj-

smaczniejsze kluski robiła Agniesz-

ka, gospodyni z jednej z podwro-

cławskich wiosek. Jej mąż Konrad 

uwielbiał dania przygotowane 

przez żonę, a najbardziej                   

upodobał sobie właśnie kluski.  

 

Niestety, Agnieszka nagle               

zachorowała i zmarła. Wiele  

życzliwych sąsiadek podsuwało 

Konradowi jedzenie, jednak               

on nie chciał nic jeść. Żadna               

gospodyn i  n i e  gotowała                 

bowiem takich smacznych klusek 

jak jego ukochana żona.                   

Mężczyzna zmizerniał i schudł, nic 

jednak nie mogło go skłonić do 

jedzenia. 

 

Pewnego dnia Konrad wyruszył 

do Wrocławia, aby na targu 

sprzedać trochę warzyw. Gdy 

minął Odrę, był już tak zmęczony 

i głodny, że postanowił odpo-

cząć. Usiadł przy małym kościółku 

i szybko zasnął. Przyśniła mu się 

zatroskana żona. Powiedziała, że 

nie może patrzeć, jak Konrad              

zmizerniał i dlatego podaruje mu 

magiczny garnuszek. W nocy 

zawsze pojawi się  w nim spora 

porcja klusek, ale jest jeden               

warunek: - Pamiętaj, Konradzie, 

że zawsze musi w nim zostać             

jedna kluska.  Nigdy nie wolno ci 

opróżnić całego garnuszka                       

- powiedziała Agnieszka. 

Gdy mężczyzna się obudził, tuż 

obok niego stał garnuszek             

z pokrywką. Konrad uniósł po-

krywkę i natychmiast buchnął     

w niego zniewalający zapach 

świeżutkich klusek. Szybko zabrał 

się do jedzenia, aż   w końcu na 

dnie została jedna kluska. Przyglą-

dał jej się przez chwilę i pomyślał, 

że żona na pewno tylko się z nim 

droczy. Nabrał więc kluskę na 

łyżkę, lecz gdy uniósł ją do ust, 

kluska zsunęła się i spadła na dno 

garnka. Po chwili sytuacja się po-

wtórzyła. Gdy Konrad po raz trze-

ci chciał wziąć kluskę, ta uniosła 

się  w powietrze i wylądowała na    

łuku łączącym kościółek ze stoją-

cym obok budynkiem. Zachłanny  

mężczyzna wspiął się na bramę, 

ale gdy tylko sięgnął po kluskę,    

ta skamieniała. 

 

Garnuszek już nigdy więcej nie               

napełnił się kluskami, a Konrad                 

długo żałował, że nie posłuchał              

żony. Ludzie, którzy widzieli całe              

zdarzenie nazwali to miejsce                   

Kluskową Bramą. A skamieniała 

kluska leży na niej do dziś. 

 
Krzyżówka  
 
1.  ………….. Brama. 

2.  Otrzymał od żony magiczny garnuszek. 

3.  Gdy Konrad minął tę rzekę musiał odpocząć. 

4.  Zasnął przy nim Konrad. 

5.  Tam wylądowała ostatnia kluska z magicznego garnuszka. 

6.  Żona Konrada. 

7.  Do nakrycia garnuszka 

 
 

…………………………………………….. 

- jest jednym  z najstarszych i najpięk-

niejszych miast Polski. Czasem nazy-

wany jest Wenecją Północy ponie-

waż rzeka Odra i jej dopływy dzielą 

miasto na drobne wysepki, które po-

łączone są mostami  i kładkami.   

 

Wrocławskie zabytki cieszą się 

ogromną popularnością zarówno              

w kraju, jak i za granicą. To właśnie 

w tym mieście można zobaczyć naj-

wyższą w Polsce i jedną z najwyż-

szych w Europie gotyckich wież, któ-

ra zdobi kościół św. Elżbiety, najdłuż-

szą na świecie barokową fasadę 

 

(Uniwersytet Wrocławski) oraz pierw-

szy na świecie gmach z betonu  

zbrojonego. W mieście znajduje się 

również wiele muzeów, uczelni              

wyższych, ogrodów botanicznych               

i ogród zoologiczny. 

 Odczytaj hasło w oznaczonych kratkach i wpisz w miejsce kropek. 

(http://www.bajkowyzakatek.eu/2013/05/polskie-legendy) 

KLUSKOWA BRAMA 

Wrocław 

źródło: Internet 



 

 
Panorama Racławicka 
 
Malowidło olejne(120mx15m) ze sztafażem i rekwizytami                 

przedstawiające panoramę bitwy pod Racławicami  

w 1794 roku. Obraz został namalowany w latach 1893–1894 pod 

kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Początkowo Panora-

ma eksponowana była w rotundzie zbudowanej we Lwowie,                     

a od 1985 w rotundzie wybudowanej we Wrocławiu.  

 
Sztafaż- postacie ludzkie lub zwierzęta, a także niewielkie sceny rodza-

jowe uzupełniające kompozycję obrazu. 

Rotunda-budowla założona na planie koła.                                

 

 

 

 

 

 

 

 WROCŁAW 
Źródło : Internet 

Ogród Zoologiczny  

we Wrocławiu 
 
to jeden z najstarszych i największych w Polsce.  Po raz pierwszy 

został udostępniony dla zwiedzających 10 lipca 1865 roku. 

Obecnie zajmuje powierzchnię 33 ha i żyje tam 6815 zwierząt 

reprezentujących 559 gatunków.  

 

W tym ZOO urodziły się pierwsze w historii ogrodów zoologicz-

nych tapiry, a gorylica Pussi pobiła rekord długości życia                            

w warunkach sztucznych. Od 1965 roku do 2006 roku dyrektorem 

naczelnym Ogrodu był Antoni Gucwiński, który kierował nim 

wraz ze swą żoną Hanną.   

 

W latach 1971-2001 w TVP prowadzili oni program przyrodniczy 

„Z kamerą wśród zwierząt”. Program nagrywany był we wro-

cławskim ZOO i dlatego przez wiele lat było ono jednym z naj-

bardziej znanych w Polsce. 

PANORAMA RACŁAWICKA 

WROCŁAW 

 źródło: Internet 

OGRÓD ZOOLOGICZNY WROCŁAW 

źródło: Internet  

Hanna i Antoni Gucwińscy 

źródło: Internet 

Przygotowała: Katarzyna Pawlikowska - Golonka 



Filozofia i sens życia - czyli  

czy jesteś jak chłopski filozof? 

Sokrates twierdził, że "wie, że nic nie wie", a mimo to zostawił 

po sobie tak wiele. Wielu późniejszych filozofów uważało, że 

wie bardzo dużo, a nie pozostawiło po sobie nic. I choć wieki 

minęły, zmieniło się pojęcie filozofii, to filozofów u nas dostatek. 

Tych prawdziwych, tych chłopskich i tych uważających                          

się za mądrych, a będących jedynie przemądrzalcami.  

A czy ty jesteś chłopskim filozofem, czy prawdziwym z duszą 

filozofa. Sprawdź jaka jest twoja filozofia życia. 

1.Czy na wszystko można                  

znaleźć odpowiedź? 
a) nie...1 

b) na część tak...3 

c) raczej tak, bo przecież wszystko da 

się wytłumaczyć...5 

 

2. W życiu kierujesz się... 
a)   intuicją...3 

b) prawdą do której powoli, acz                        

konsekwentnie staram się dojść...1 

c) impulsem, chwilowym zaurocze-

niem...5 

 

3. Szczęście innych, to według                 

ciebie... 
a) niesprawiedliwość...5 

b) zbieg okoliczności...3 

c) egzamin człowieka, czy umie radzić 

sobie z tym szczęściem...1 

 

4. Które z poniższych pojęć                      

matematycznych najbardziej do 

ciebie  przemawia? 
a) 2 + 2=4...5 

b) 2 do kwadratu=4...3 

c) nieskończoność...1 

5. Jesteś typem człowieka, który  
porozumienie uzyskuje przez... 

a) rozmowę, dyskusję, kompromis...1 

b) poddanie się, choć swoje i tak                   

myślę...3 

c) narzucenie swojego zdania innym...5 

 

6. Co twoim zdaniem myśli mara-

tończyk gdy dobiega do mety? 
a) nareszcie koniec...5 

b) znowu się udało...3 

c) a właściwie po co ja się tak mę-

czę...1 

 

7. Jakaś teściowa użala się do cie-

bie na swojego zięcia lub synową. 

Co sobie wtedy myślisz? 
a) ale ten zięć/synowa to kawał                   

drania...5 

b) jakbym miał taką teściową, to bym 

chyba ją zastrzelił...3 

c) nie wiem co o tym myśleć, dobrze 

by było wysłuchać zdania drugiej                 

strony...1 

 

 

 

8. Jak myślisz, gdzie znajduje się  

Piekło? 
a) na Ziemi...3 

b) pod ziemią...5 

c) w człowieku...1 

 

9. Czy człowiek może podróżować 

w czasie? 
a) nie...5 

b) tak, zgodnie z upływającym                     

czasem...3 

c) tak, jeśli tego naprawdę chce...1 

 

10. Życie to... 
a) zbiór przypadkowych zdarzeń,                  

spotkań i wyborów...5 

b) zbiór różnego typu przypadków                        

i wolnej woli człowieka...3 

c) wypadkowa wolnej i woli i bożego 

zamysłu...1 

Jeśli  uzyskałeś (aś) 10-22  punkty 
Twoja dusza i umysł należą do filozofa. Nato-

miast filozofia życia to według ciebie stan per-

manentnych pytań o sens istnienia. Nic nie jest 

dla ciebie pewniakiem, nic tak do końca nie 

można wytłumaczyć, a prawda jest osobna dla 

każdego człowieka. Jesteś również humanistą     

z krwi i kości. Szanujesz ludzi, bez względu na ich 

status społecznych i materialny. Jedyne kryte-

rium jakie czasami stosujesz przy ocenianiu ludzi 

to mądrość i głupota. Ale i tu często się                    

zastanawiasz czy głupi jest głupim czy może ty 

nie potrafisz go zrozumieć? Czy mądry jest             

mądrym czy tylko przemądrzałym?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnych pytań zadajesz sobie co nie miara                   

i nawet się do tego nie przyznajesz, ponieważ 

boisz się, że inni mogą cię uznać za człowieka 

niespełna rozumu lub co najmniej dziwaka.  

Najgorsze jest jednak to, że filozof nigdy nie            

uzyskuje jednoznacznej odpowiedzi, a to bardzo 

cię męczy. Trudno jest bowiem żyć, gdy człowiek 

niczego nie jest pewny. Jesteś filozofem! Prawdzi-

wym filozofem, a nie takim chłopskim, który          

zawsze będzie pytał o sens życia na                   

ziemskim padole. 
 

Jeśli uzyskałeś (aś) 23-37 punktów 
Nie masz duszy filozofa, a jednak w pewnym 

sensie masz filozoficzne podejście do życia.                  

O takich jak ty mówią "chłopski filozof". Zadajesz 

sobie pytania i starasz się znaleźć na nie odpo-

wiedzi. Twoja filozofia życia jest taka, że szukasz 

nie tylko w głębi siebie, ale i w doświadczeniach 

innych, w książkach oraz wszędzie tam, gdzie 

wydaje ci się, że możesz poznać prawdę.                   

Czasami ją znajdujesz, czasami nie, ale zawsze 

dochodzisz do jakichś wniosków. Gdy uzyskujesz                   

odpowiedź, choćby była ona błędna, nie               

powracasz do zadanych wcześniej pytań o sens 

życia.   Nie  jest  to  chwalebne,  gdyż  powielasz  

własne błędy i czasami wchodzisz w ślepy               

zaułek, bez możliwości wyjścia. Twoja filozofia 

życia opiera się przede wszystkim na słowie "ja". 

Nawet gdy pomagasz innym robisz to dla siebie, 

dla spokoju własnego sumienia. Nie martw się. 

Nie jest to naganne. Większość z nas jest takimi 

samymi filozofami jak i ty. 

 

Jeśli uzyskałeś (aś) 38-50 punktów 
Nie masz w sobie nic z filozofa, a pytania o sens 

życia są dla ciebie czystą abstrakcją. Być może 

wynika to z twojego egocentryzmu. Może to być 

spowodowane również skażeniem twojego umy-

słu przez cywilizację. Chaos informacyjny, brak 

autorytetów i ideałów, spowodował, że sam nie 

wiesz co masz myśleć o samym sobie, a co               

dopiero o innych i o świecie. Tym samym                

przestałeś myśleć samodzielnie. Twoja filozofia 

życia polega na tym, że powielasz te refleksje, te 

przemyślenia innych ludzi, które są wygodne dla 

ciebie i pozwalają ci lepiej żyć lub jeszcze               

bardziej narzekać. Nie zadajesz sobie pytań o 

sens życia. Wyrażając tak zwaną własną opinię 

wyrażasz opinie ludzi od których zależy twój los. 

Czynisz to bez ognia, co powoduje, że postrze-

gany jesteś jako przemądrzalec. Dla wielu stałeś 

się bezwolnym trybikiem systemu, który nie tylko 

nie umie wyciągać wniosków, ale i nie chce ich 

wyciągać. Nie jesteś filozofem ani chłopskim              

ani prawdziwym. Twoja dusza jest całkowicie 

pozbawiona jakiejkolwiek filozofii. 



 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie na adres                                                

redakcja@polskieni.com    w terminie do dnia  20.06.2013r .  Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą                   

w ciągu 30 dni. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego  miesiąca to: Obłuda mówi z ręką na sercu. 

Nagrodę otrzymuje Pani Ania Rosada z Newry. GRATULUJEMY!!! 
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POZIOMO:

1) Przebywa w sana-

torium

7) Podwyższenie w

bucie

8) Znak artysty na je-

go dziele

11) Bezwład, otępie-

nie

12) Zestawienie, poró-

wnanie

19) Tysięczna część

metra

22) Wykres funkcji si-

nus

23) Wręczany zawod-

nikowi na podium

24) Jazda, konnica

PIONOWO:

1) Pasemko włosów

2) Okręg, obszar

3) Włókno na sznury

4) Gatunek, jakość

5) Uratował od zagła-

dy

6) Stagnacja

9) Smaczna ryba lub

rzeka

10) Paliwo jądrowe

13) Od podporucznika

wzwyż

14) Spławia drewno

15) Wróżba, przepo-

wiednia

16) Górna część tuło-

wia

17) Puder lub w kost-

kach

18) Wielka flota wojen-

na

20) Morska jednostka

długości

21) Pierwsza lub dru-

ga w wyborach

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

W bajce żenisz się z ropuchą, 
która zamienia się w księżnicz-
kę. W życiu, niestety, jest na 
odwrót.  

Mężczyzna prosi kobietę o rękę, 
gdy jego własna jest już zmęczona. 

Czasami lepiej milczeć i sprawić wrażenie 
idioty, niż się odezwać i rozwiać wszelkie 
wątpliwości.  

Emigrantom pod rozwagę: Jeśli coś was 
ciągnie do Ojczyzny, to niewykluczone, że 
to prokurator.  

Żonaty facet powinien zapominać                         
o swoich błędach. Nie ma sensu, żeby 
dwie osoby pamiętały o tym samym.  

Mężczyźni nigdy nie zdradzają, oni tylko się 
upewniają ,że ich żony są najlepsze.  

Co to jest, gdy iluzjonista wyciąga z kape-
lusza to, co chciał? Sztuczka. A kiedy          
kobieta wyciąga ze swej torebki to, czego 
właśnie potrzebuje? Cud.  

Nostalgia - gdy wrócisz do Ojczyzny na 
chwilę by upewnić się , że wyjazd nie był 
błędem.  

Zabawne jak mało ważna jest Twoja praca, 
gdy prosisz o podwyżkę, a jak niesamowicie 
niezbędna dla ludzkości gdy prosisz               
o urlop...  

Życie trzeba przeżyć tak, żeby wstyd było 
opowiadać, za to przyjemnie wspominać.  

Szczęśliwe małżeństwo polega na dawaniu 
i braniu. Mąż daje, żona bierze...  
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’’Czas na mnie’’               
                                               Dzisiaj opowieść                          

o jednym ludzkim życiu. Książka, którą można 

znaleźć w dziale  biografie. Jednak to biografia 

trochę inna niż wszystkie. Bez zachowanej   

chronologii, ale prawdziwa, bo wypływająca  z 

głębi serca. Opowieść  o Macieju Kozłowskim, 

napisana przez jego żonę Agnieszkę Kowalską. 

Właśnie mija  trzecia rocznica śmierci aktora. 

Mój wybór nie jest przypadkowy. To książka na 

którą czekałam. Kiedy znalazłam ją  wreszcie  

w krakowskim Empiku sprawiła mi  ogromną 

radość. Kozłowski to mój ulubiony aktor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po jego śmierci, przyznaję się,  

że płakałam. To był aktor teatralny  

 I filmowy. W filmie – aktor jednej roli pierwszo-

planowej,  reszta to tylko drugoplanowe. Mimo 

to niezapomniane, tj. Krzywonos w Ogniem                   

i mieczem, Gwidaw Wiedźminie. Publiczność 

zna go również z filmów: „Kroll”,„Killer”,„Psy” czy 

seriali M jak miłość, Szpilki na giewoncie. Ale 

tworzył również kreacje teatralne. Agnieszka 

Kowalska w jednym z fragmentów książki napi-

sała: ‘’ Teatr potrafił Macka trzymać przy życiu i 

ostatecznie przyczynić się do jego rezygnacji z 

życia. Był dla niego niewątpliwie najważniejszy” 

Z tej książki dowiedziałam się, że Maciej to tak                     

naprawdę Marian Kozłowski. Nie cierpiał               

używać jednak tego imienia w życiu codzien-

nym. Miał je wpisane natomiast we wszystkich 

dokumentach. Oprócz pracy zawodowej           

możemy przeczytać  jakim był człowiekiem, 

ciepłym, kochającym.  Kupował ciągle jakieś 

stare pocztówki i podrzucał je do biurka swojej 

żony. Na jednej z nich napisał „ Kocham Cię 

mocniej dzisiaj niż wczoraj Cię kochałem. Ale 

mniej   niż   będę  Cię   kochał   jutro”.   Do  dziś  

 

 

Agnieszka  Kowalska nie wie skąd jej mąż znał 

ten cytat... W opowieści  o swoim   mężu   pi-

sze,  jak bardzo ludzie są nietolerancyjni. Maciej 

Kozłowski zmagał się kilka lat z wirusowym za-

paleniem wątroby typu C. Walczył bardzo dłu-

go i wytrwale. Pod koniec życia znoszono go ze 

sceny w teatrze, był już tak słaby.  Coraz więk-

sza liczba leków sprawiła, że jego kondycja 

sportowca upadła. Mimo to, że choroba go 

pokonała, dzięki swoim życiowym rolom i mię-

dzy innymi tej książce będzie żył zawsze. Jak to 

bywa z aktorami, są wiecznie żywi. „ Drogi Czy-

telniku, jeśli   weźmiesz do ręki tę lekturę, pamię-

taj, że  to życie wspaniałego człowieka, który 

teraz jest książką. Tak napisał Jerzy Harasimo-

wicz w krótkiej recenzji. To książka, która poma-

ga zrozumieć sens życia, ale i przemijania. Peł-

na spokoju, wyważenia i rozsądku. Myślę, że 

może pomóc każdemu, kto stracił kogoś bli-

skiego, żeby nauczył  się   jak  dalej   żyć.  

 

Agnieszka Sztajner- Iwińska 

hwila z książką 

OFERUJEMY:OFERUJEMY:OFERUJEMY:   

---   wędliny  firmy „Szubryt” wędliny  firmy „Szubryt” wędliny  firmy „Szubryt” 

w atrakcyjnych cenachw atrakcyjnych cenachw atrakcyjnych cenach   

---   tyskie £24 za zgrzewkętyskie £24 za zgrzewkętyskie £24 za zgrzewkę   

---   polskie piwo z dystrybu-polskie piwo z dystrybu-polskie piwo z dystrybu-

toratoratora   

---   organizacja imprez oko-organizacja imprez oko-organizacja imprez oko-

licznościowych (wynajem licznościowych (wynajem licznościowych (wynajem 

sali, możliwy catering)sali, możliwy catering)sali, możliwy catering)   

---   darmowy parkingdarmowy parkingdarmowy parking   

 07763160205              Droz-Pol       07565100501 

www.droz-pol.co.uk 

Odwiedź także nasz sklep: 44 Scotch Street, Dungannon 

 

Wkrótce 
otwarcie 
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17.04.2013 Niepokojące wnioski wypływają z opublikowanego 
przez UNICEF raportu „Warunki i jakość życia dzieci w krajach roz-
winiętych”: Polska zajmuje dopiero 21 miejsce w rankingu spośród 
29 krajów objętych badaniem. 
22.04.2013 Prokuratura apelacyjna w Lublinie zatrzymała mar-
szałka województwa podkarpackiego, Mirosława K. z PSL i posta-
wiła mu zarzuty korupcyjne (według mediów chodzi o powoływanie 
się na wpływy w urzędach centralnych). 
22.04.2013 "Gazeta Wyborcza" opisała oskarżenia, jakie w TVN 24 
wysunął minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wobec niemiec-
kich naukowców, którzy mieliby przeprowadzać eksperymenty na 
nielegalnie kupionych w Polsce embrionach. 
26.04.2013 Matki I Kwartału wygrały: premier Donald Tusk zapo-
wiedział dłuższe urlopy dla rodziców wszystkich dzieci urodzonych 
w 2013 r. Szef rządu poinformował też, że od 1 września 2013 r. opła-
ta za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej wyniesie jedną 
złotówkę. 
29.04.2013 Ryszard Kalisz ogłosił, że zakłada stowarzyszenie 
"Dom wszystkich - Polska". 
30.04.2013 Minister finansów Jacek Rostowski poinformował, że 

obecna stawka VAT zostanie utrzymana na obecnym poziomie do 

2016 r., a jej obniżenie zaplanowane jest na 2017 r. W tej chwili staw-

ki te wynoszą 23 proc. i 8 proc., a także 5 proc. na podstawowe pro-

dukty żywnościowe. 

01.05.2013 Na rynku ukazał się zerowy numer "Dziennika Trybuna". 
Redaktorem naczelnym tego lewicowego dziennika jest Robert Walenciak. 
Trzy lata temu przestała ukazywać się gazeta o podobnej nazwie - 
"Trybuna". 
03.05.2013 Premier Donald Tusk powiedział, że kara 79,9 mln euro, jaką 
na Polskę nałożyła Komisja Europejska za niewystarczające kontrole 
wniosków o wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, jest zdecydo-
wanie za wysoka. 
08.05.2013 Rada Polityki Pieniężnej znów obniżyła stopy procentowe: 
tym razem o ćwierć punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosi 
teraz 3 proc. i to najniższy jej poziom w historii. 
15.05.2013 Rozpoczął się proces, jaki Donald Tusk wytoczył wydawcy 
"Nie" za tekst zawierający rzekome wypowiedzi premiera i innych osób 
podczas meczu Polska-Ukraina na Stadionie Narodowym. Artykuł okazał się 
primaaprilisowym żartem, choć opublikowano go w Internecie 29 marca. 
Jerzy Urban nie zamierza przepraszać za ten żart. 
20.05.2013 PO przegrywa w kolejnym sondażu. Donald Tusk - PO - We-
dług badania TNS Polska, gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie 
maja, wygrałoby je PiS (28 proc.). Głosowanie na PO zadeklarowało 25 proc. 
badanych. Powyżej progu wyborczego byłyby jeszcze SLD (12 proc.) oraz 
Ruch Palikota (8 proc.) 
23.05.2013 Finał rozgrywek piłkarskiej Ligi Europejskiej w 2015 r. odbę-

dzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Decyzję w tej sprawie 

podjął Komitet Wykonawczy UEFA. 

Imigranci bez dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej? 
Brytyjski rząd ogłosił zamiar wprowadzenia prawa, które ograniczyłoby niedawno przybyłym imigrantom dostęp do                      
korzystania z darmowej opieki zdrowotnej. Nowe prawo wymagałoby od brytyjskich lekarzy i stomatologów dokładnego 
sprawdzenia - i to jeszcze przed rozpoczęciem leczenia - czy dany pacjent na pewno jest uprawniony do bezpłatnych usług 
medycznych. - Jeśli szpitale leczą kogoś, kto nie jest upoważniony do darmowej pomocy zdrowotnej, ich obowiązkiem jest 
pobranie od kogoś takiego pieniędzy. Jednak jeśli pacjent ma obywatelstwo brytyjskie, za opiekę nad nim płaci Narodowy 
Fundusz Zdrowia - oświadczył minister zdrowia, Jeremy Hunt, cytowany przez BBC One. Dokładne szczegóły zmian nie  
zostały jeszcze ujawnione, ale już spotkały się z falą krytyki. Royal College of General Practitioners, organizacja, która               
zrzesza lekarzy rodzinnych w Wielkiej Brytanii, wydała orzeczenie mówiące, że "ten wniosek zamieniłby ich w służbę                  
graniczną". "Gdy mówimy o leczeniu, to medycyna rodzinna nie może stać się częścią biura ds. imigrantów" - stwierdziła 
przewodnicząca stowarzyszenia, dr Clare Gerarda w rozmowie z "The Daily Telegraph". 

Do protestu przyłączyła się też organizacja zrzeszająca brytyjskich stomatologów British Dental Association.                                 
Jej przewodnicząca, dr Judith Husband uważa, że wszystkie decyzje podejmowane przez lekarzy muszą być przede                     
wszystkim  oparte na  dobrym  interesie pacjentów, którzy wymagają opieki - bez znaczenia, kto musi za to płacić, a kto nie. 

fot. thinkstock  

Nowe prawo nie zostanie przedstawione do 2014 roku, choć może 
nawet nigdy nie zostać wcielone w życie. Hunt oznajmił, że rząd 
przedstawi wszystkie szczegóły, gdy "przyjdzie na to czas". 

Źródło: londynek.net 



 

                          To dobry miesiąc na wyjazdy                         
i podróże , jeżeli długo je odkładałeś, zdecyduj 
się na nie teraz, zwłaszcza w dniach od 10-25 
czerwca. Możesz sobie pozwolić także na                 
zakupowe szaleństwo, zwłaszcza jeżeli do tej 
pory raczej oszczędzałeś. W polu  Twojego 
widzenia może pojawić się nowa grupa, złożona 
z kolegów z pracy i znajomych. W ich towarzy-
stwie spędzaj sporo czasu, zwłaszcza w pierw-
szych dniach czerwca, jednak jeżeli będą oczeki-
wali od Ciebie zmiany Twojego sposobu życia, 
poważnie zastanów się, czy właśnie tego               
oczekujesz od prawdziwych przyjaciół. 

Dni pomyślne: 10, 13, 23 czerwca  

                          W czerwcu zdecyduj się na              
wyjazd w towarzystwie ważnej dla Ciebie                  
osoby, zwłaszcza w pomiędzy 3 a 15 czerwca. 
Odpoczynek będzie Ci potrzebny, bo mogą 
zacząć się nawarstwiać niespodziewane              
problemy, do których warto nabrać dystansu. 
Po 16 rozwinie się Twoja kariera. Nie unikaj 
więc kontaktu z innymi, przygotuj się                            
na nowe wyzwania i dzielnie walcz o swoje! 
Pokazuj się innym od najlepszej strony!                       
Po 21 czerwca możliwy romans, a także inne 
możliwości, związane z rozwojem życia                
uczuciowego.  

 Dni pomyślne:  1, 3, 15, 17 i 23 czerwca  

                           Wpływ Jowisza wzmocni pragnie-
nie miłości. W tym miesiącu czeka cię wiele 
towarzyskich spotkań z przyjaciółmi. Wspólna 
zabawa, wycieczki czy wyjścia do kina będą na 
porządku dziennym. Mimo tego będziesz wolał 
romantyczne wieczory sam na sam ze swoją 
drugą połową. Czerwiec będzie fascynujący 
dzięki osobie spod znaku Wagi, Byka lub             
Skorpiona. W domu może jednak zapanować 
napięta atmosfera, dlatego warto, abyś    wyko-
rzystał swoje umiejętności dyplomatyczne dla 
załagodzenia sytuacji. Ktoś z najbliższych może 
wątpić w Twoje uczucia względem niego więc 
postaraj się pokazać, jak bardzo kochasz.                 

Dni pomyślne: 18, 19, 20, 21 i 22 czerwca  

                       
                               Odczujesz pragnienie ucieczki 
od wszystkiego. Potrzebujesz odpoczynku                      
i chwili tylko dla siebie. W tym miesiącu               
zastanowisz się nad swoimi uczuciami oraz 
światopoglądem. W samotności odkryjesz  
nowe głębokie myśli. Nie szukaj miłości i zrozu-
mienia w nieodpowiednich miejscach, bo              
gorzko się rozczarujesz. W pracy zdobędziesz 
uznanie, dzięki swoim wyjątkowym umiejętno-
ściom. Już wkrótce możesz awansować.               
Połowa miesiąca będzie idealna dla bizneso-
wych spotkań i publicznych wystąpień.                        
To będzie dla Ciebie sporo wyzwanie, które 
otworzy przed Tobą wiele nowych możliwości. 

Dni pomyślne: 21, 22, 23 i 24 czerwca  

 
                         Pomysły z ubiegłego miesiąca 
przyniosą rezultaty. Pewna starsza osoba                  
z twojego otoczenia śledzi Twoje poczynania             
i zawsze chętnie służy radą czy wsparciem 
finansowym. Musisz udowodnić, że jesteś wart 
zaufania i że jesteś odpowiedzialny. Po 6 
czerwca odczujesz chęć podróżowania i relak-
su. Możliwe, że czeka Cię miłość i romans                 
na odległość, co stanie się jeszcze bardziej 
pociągające i fascynujące. Pomyśl o swoim 
zdrowiu i zacznij uprawiać jakiś sport.                           
W sprawach finansowych będzie układać                 
się dobrze, ale nie ulegaj pokusom i nie                 
wydawaj więcej niż musisz.  

Dni pomyślne: 23, 24, 25, 26 i 27 czerwca  

                          Sporo czasu przeznaczysz teraz 
na nowe i duże przedsięwzięcie. Nie zwracaj 
uwagi na osoby, które będą chciały pokrzyżo-
wać Twoje plany. Szczęście będzie Ci sprzyjać    
w loteriach pieniężnych, warto próbować, bo 
masz szansę wygrać sporą sumę pieniędzy. 
Sprawy sercowe nabiorą rozmachu. Nowa 
znajomość może okazać się strzałem                           
w dziesiątkę! W sprawach zawodowych czeka 
Cię współpraca z kimś spod znaku Barana                       
i choć prywatnie macie zupełnie odmienne 
zdanie, to w interesach będziecie niezwykle 
zgodni i twórczy. Bądź podporą dla bliskiej 
osoby, która Cię potrzebuje i okazuj jej więcej 
uczucia. Uda Ci się pokonać wszystkie trudno-
ści, musisz tylko zachować zimną krew                             
i przytomność umysłu. 

Dni pomyślne:  1, 2, 26, 27, 28 i 29 czerwca  

                                 W tym miesiącu szczęście 
będzie sprzyjać Ci miłość, szczęście                                    
i powodzenie. Rozpocznij więc interesującą 
sprawę, o której już od dawna myślisz,                           
bo teraz jest duża szansa, że się powiedzie. 
Ryzykuj, angażuj się w nowe przedsięwzięcia                   
i smakuj życia! Uśmiechem zjednasz sobie              
każdego! Gorący romans z kimś fascynującym   
o dobrym i szczerym sercu. Jeśli się                          
postaracie możecie stworzyć związek                     
idealny. Pomimo tego, że bardzo się różnicie, 
coś będzie was zbliżać do siebie, bo jak wiado-
mo „przeciwieństwa się przyciągają”.                          
Po 12 czerwca nasilą się Twoje uzdolnienia 
twórcze. Dobrze będą układać się zajęcia takie 
jak pisarstwo, aktorstwo czy różnego rodzaju 
wystąpienia publiczne.  

Dni pomyślne:  1, 2, 3, 4, 28, 29 i 30 czerwca  

                          W tym miesiącu najlepszym       
miejscem wyda Ci się Twój własny dom. Będzie 
to rodzinny i spokojny czas. Liczyć będą się 
uczucia. Spotkania towarzyskie charakteryzo-
wać będzie nutka nostalgii. Harmonia                            
i cisza – tego Ci teraz potrzeba! W pracy                       
w trudnych sytuacjach zdaj się na swoją                   
intuicję, a wszystko się dobrze ułoży.                        
Możliwe, że nawiążesz romans lub zaprzyjaź-
nisz się bliżej z kimś z pracy. Jednak                         
uważaj na konsekwencje tego romansu,                 
abyś nie miał z tego powodu przykrości                        
w firmie. Bardzo ważne w tym miesiącu                  
będą osoby starsze i członkowie rodziny.  
Posłuchaj ich dobrych rad, bo są bardziej      
doświadczeni niż Ty i leży im na sercu                   
Twoje dobro. 

Dni pomyślne:  3, 4, 5, 6 i 7 czerwca  

                       W czerwcu wskazane jest, abyś 
zakończył ważne sprawy, które w ciągu                    
ostatniego półrocza przyszło Ci realizować.                
W tym miesiącu uda Ci się bowiem zwieńczyć je 
sukcesem i poczuć bardzo istotną satysfakcję.                
Ogólnie ogarnie Cię zresztą nastrój do                     
świętowania… i romansowania, zwłaszcza             
w połowie miesiąca. Nadchodzi czas, aby              
zerwać z ograniczeniami z przeszłości                         
i rozpocząć poszukiwania nowego znaczenia 
życia, a także słowa miłość. I nie chodzi tutaj                  
o porzucenie poprzedniego życia czy partnera,                      
ale raczej o wprowadzenie do codzienności 
szczypty  szaleństwa.  

Dni pomyślne: 19, 20 i 24  

                       W czerwcu będziesz mieć spore 
wahania nastroju – pomiędzy radością                                 
a smutkiem, i często będziesz się zamykać                    
w sobie, zwłaszcza w pierwszych dniach                  
miesiąca. Lekarstwem na złe nastroje może być 
w tym czasie bliska Ci osoba (o ile to ona nie 
stanie się przyczyną Twojego smutku)                     
więc spędzaj przy niej jak najwięcej czasu.                    
W pracy nadal zastój – dotknie Cię nuda                            
i monotonia. Zastanów się, czy nie wziąć kilku 
dni urlopu i skupić się na sobie i swoich                         
zainteresowaniach. Możesz tego bardzo                  
potrzebować. 

Dni pomyślne: 16, 19, 23 czerwca  

                     W czerwcu wabić Cię będą przede 
wszystkim sprawy sercowe. Wzrośnie poziom 
emocji, zwiększy się Twoja aktywność,                   
zwłaszcza na gruncie towarzyskim. Będziesz 
szukać u ludzi serdeczności, pociągać Cię będą 
osoby rozrywkowe, lubiące dobrą zabawę                     
i mające ciekawe poczucie humoru.  Na randki 
umawiaj się zwłaszcza w pierwszej połowie 
czerwca, szczególnie jeżeli jesteś singlem                      
i dopiero szukasz swojej drugiej połówki.                 
W stałych związkach również wskazana jest               
w tym miesiącu reaktywacja – przypomnijcie 
sobie, jak wyglądały wasze początki                               
i  przeżywajcie waszą miłość od nowa!           

Dni pomyślne:  9, 10, 11 i 19  czerwca  

                         Czerwiec będzie dla Ciebie                  
miesiącem pozytywnym, jeżeli chodzi o aspek-
ty związane z życiem osobistym i towarzyskim. 
Ostatnio pełno było zmian, które mogły Cię 
nieco wyczerpać, czas więc odpocząć. Pierw-
sze dwa tygodnie czerwca to świetny czas na 
zaplanowanie podróży w towarzystwie                 
znajomych, drugiej połówki, rodziny, a nawet 
współpracowników. Niezależnie od tego,                  
na który wariant się zdecydujesz, uda Ci się 
odpocząć, podładować baterie i spojrzeć                     
z radością na to, co dzieje się dookoła Ciebie. 
Nabierzesz też dystansu do spraw zawodo-
wych, które ostatnio stanęły w miejscu. 

Dni pomyślne: 3, 6, 12 i 15 czerwca  
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Krzesełko do karmienia chicco          
w bardzo dobrym stanie, z regulowa-
nym  oparciem.  Łatwy w czyszcze-
niu. 5 punktowe pasy bezpieczeń-
stwa, oddzielna taca  z przekąskami. 
Cena: £40. Kontakt: Alicja Telefon: 
07713172088  
E-mail: alinka8022@wp.pl 
 
Mam do sprzedania stepper firmy 
Reebok. Stan: bardzo dobry. Cena: 
20. Kontakt: Hanna Przerwa Telefon: 
07858487570,  
E-mail: hannah_one@hotmail.com 
 
Mam do sprzedania rower 14". Zain-
teresowanych proszę o kontakt tele-
foniczny lub mailowy. Stan: dobry 
Cena: 10 f Kontakt: Hanna Telefon: 
07858487570  
E-mail:  hannah_one@hotmail.com 

Kupię bramkę zabezpieczającą na 
schody dla dziecka. Ważne żeby 
była rozkładana i można było usta-
wić dowolną  szerokość. Stan: uży-
wany. Cena: do 15. Kontakt: Aneta 
Woronko. Telefon: 07923673448.   
E-mail:  aneta.woronko@op.pl 
 
NOWY DOM DO WYNAJĘCIA          

W CRAIGAVON W ATRAKCYJNEJ 

CENIE!!!! 3 sypialnie, kuchnia, łazien-

ka, salon, ogrzewanie olejowe. 

Dom Jest częściowo umeblowany  

z możliwością dowiezienia potrzeb-

nych mebli. Możliwość wynajęcia 

domu nieumeblowanego. Więcej 

informacji pod numerem 

07828536965. Cena: 450 Kontakt: 

Marta Krzak.   

Telefon: 07828536965. 

E-mail:  jancel62@poczta.fm 

Masz problem z wypełnie-
niem 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 po-
mocą wszystkim zaintereso-
wanym osobom. Zadzwoń   
i umów się na spotkanie 
07840135040. 

mailto:alinka8022@wp.pl
mailto:hannah_one@hotmail.com
mailto:hannah_one@hotmail.com
mailto:aneta.woronko@op.pl
mailto:jancel62@poczta.fm
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Uczyła się z Wami: Patrycja Chmielowicz 

Dziś postanowiłam odejść trochę od schematu i przerwać omawianie czasów, ale zająć się równie 
 przydatnymi  na co dzień rzeczami.  

 
Pamiętam jak zaczynałam "karierę" w Irlandii. Gdziekolwiek się przedstawiałam zaraz proszono mnie o przelitero-

wanie nazwiska. Dlatego tak ważna jest znajomość "tutejszego" alfabetu. Poza tym jest to niezbędnik, jeśli chcemy 
poszerzać nasze słownictwo. Wszyscy bowiem wiemy, ze angielskie słowo pisane ma się nijak, w większości przy-

padków, do mówionego.  

Hello everyone !  

Kolejną istotna rzeczą są przedimki tzw. ARTICLES. 
Rzeczowniki w języku angielskim są zazwyczaj poprzedzone krótkim słów-
kiem a/an lub the, np: a boy lub the boy, a table lub the table, są to tzw. 
przedimki (articles) nie mające odpowiedników w języku polskim.  
Przedimek nieokreślony (indefinite article) a/an stawia się przed policzal-
nym rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, a więc oznaczającym jedną 
osobę lub jeden przedmiot (lub pojęcie) bliżej nieokreślone. Wtedy, gdy 
traktujemy daną osobę lub przedmiot jako reprezentanta grupy i nie inte-
resuje nas, o którą dokładnie osobę lub rzecz chodzi, np.: a girl (jakaś) 
dziewczynka, a house (jakiś) dom. 
I've got a new car. Mam nowy samochód. Nie precyzujemy marki lecz 
zaznaczamy ogólnie, że mamy samochód. 
 
Użycie przedimków a/an: 
1. Gdy mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy: 
There is a table in the kitchen. The table is big. - Stół znajduje się   w kuch-
ni. Stół jest duży. 
2. Gdy mówimy o jakimś przedmiocie lub osobie tylko jako o elemencie 
zbioru:  
He is a policeman. - On jest policjantem. (Jednym ze zbioru wielu policjan-
tów.)  
3. Gdy określamy  ilość w wyrażeniach: 
a lot of - dużo, mnóstwo 
a few - kilka 
a little - trochę 
 4. Przy liczebnikach: 
a hundred = one hundred 
a thousand = one thousand 
5. Gdy  mamy do czynienia z rzeczownikiem oznaczającym materiał lub 
substancję niepoliczalną, ale z pewną jej konkretną ilością lub jednostką:  
a tea = a cup of tea - filiżanka herbaty. 
Różnica pomiędzy a a an jest zasadnicza. A stawiamy przed rzeczownika-
mi rozpoczynającymi się od spółgłoski, a dog, natomiast an  przed rze-
czownikami, które rozpoczynają na samogłoskę, an umbrella. Niestety 
niemal od każdej zasady istnieją odstępstwa, dlatego choć czasami wyraz 
zaczyna się na samogłoskę, ale wymawiamy ją jak spółgłoskę, musimy 
użyć a i na odwrót. 
a university [a: juniversiti] 

an hour [an aur]  
Jeśli rzeczownik opisany jest przez przymiotnik, przedimek stawia-
my przed pierwszym przymiotnikiem. a lovely girl , a big dog. 

Przedimki nieokreślone tłumaczy się często w języku polskim za po-
mocą wyrazów jakiś, pewien lub nie tłumaczy się ich wcale.  
Przedimek the ( definite article) oznacza, że przedmiot lub osoba,               
o których mowa nie są dowolnymi obiektami pochodzącymi ze zbioru 
przedmiotów, lecz są konkretne, zdefiniowane; posiadają cechy wy-
różniające je od innych. 
Przedimek określony the może występować w liczbie pojedynczej jak 
i mnogiej. Open the door. Otwórz drzwi . Ktoś zadzwonił i wiemy że 
osobie mówiącej chodzi o drzwi frontowe. 
Użycie przedimka the: 
1. Gdy wymieniamy jakiś przedmiot po raz drugi: 
 There is a table in the kitchen. The table is big. - Stół znajduje się       
w kuchni. Stół jest duży. 
2. Gdy myślimy o przedmiocie lub osobie należącymi wprawdzie do 
pewnego zbioru, ale posiadającymi cechy unikalne: 
He is the policeman that I know. - On jest policjantem, którego znam.  
3. Przed rzeczownikami, które oznaczają rzeczy istniejące tylko           
w jednym egzemplarzu: the sun, the earth, the sky, the moon. 
4. Przed nazwami instrumentów muzycznych: 
She plays the piano. Ona gra na pianinie. 
5. Przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym:  
She is the nicest girl in our school. - Ona jest najładniejszą dziewczyną 
w naszej szkole.  
The używamy zawsze w nazwach: 
- mórz i oceanów - the Atlantic, the Baltic Sea  
- łańcuchów górskich - the Himalayas  
- rzek i kanałów - the Vistula, the Thames  
- państw, gdy zawierają w swojej nazwie rzeczownik własny lub wy-
stępują w liczbie   mnogiej- the United Kingdom, the Netherlands 
The nie stawiamy w nazwach: 
- kontynentów - Europe  
- ulic - Pilsudskiego Street  
- państw - Poland, Germany  
- jezior - Salt Lake  
- miast - Moscow, Cracow (wyjątek: the Hague)  
- pojedńczych gór - Mont Everest 
Wyrażenia, które zawsze występują z przedimkiem the: in the mor-
ning, at the theatre, at the station, at the bank. Kończymy dzisiejszą 
lekcję a wszystkim naszym Kochanym Dzieciaczkom życzę udanego 
Dnia Dziecka!!! 



 

 

 

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  

Polskie N.I.  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) 

W innych sprawach polecamy Biuro 

Pora Obywatelskich (Citizens Ad-

vice Bureau). Jest to organizacja 

charytatywna wspierająca obywateli. 

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 problem alkoho-

lowy? Nie umiesz 

sobie poradzić? 

Bliska Ci osoba jest 

alkoholikiem i nie 

wiesz jak jej po-

móc? W Belfaście ruszyły spotkania 

otwarte skierowane do rodzin do-

tkniętych alkoholizmem. Grupa spo-

tyka się  w każdą niedzielę od godzi-

ny 10:30 do 12:30,na terenie kościo-

ła 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 godzi-

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

Place, przy parkingu Tower Centre. 

(07746251245 -Artur lub 

07521305967-Wojtek) Są to spotka-

nia zamknięte dla osób bezpośrednio 

dotkniętych alkoholizmem.   

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


  (w pobliżu  Shelbourne Motors)  

148 Mahon Road Portadown  

BT 62 3SF, Co Armagh  

Nowa usługa:  

HOLOWANIE AUT NA LAWECIE 


