
Obiecanki, cacanki czyli postanowienia noworoczne...  
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Święta w Polskich Szkołach  
Sobotnich. Str.6 

Zdjęcie na okładce: animaatjes.nl 

Co to jest biznes? Według definicji to przedsię-

wzięcie komercyjne o charakterze handlowym, 

usługowym itp., mające przynosić dochód.           

A kiedy  biznes przynosi zamierzony cel? Wtedy 

kiedy na rynku jest popyt na oferowane  towary 

czy usługi czyli jednym słowem kiedy są klienci. 

Sposoby przyciągania klientów są różne: szeroka 

gama oferowanych produktów, dobra cena, miła 

i profesjonalna obsługa. Przede wszystkim          

w biznesie należy pamiętać, iż nasz biznes to 

nasi pracownicy i nasi klienci. Bez tych dwóch 

czynników biznes w znaczeniu powyższym jest 

niemożliwy. Szkoda tylko, że niektórzy właści-

ciele polskich sklepów zwłaszcza tych siecio-

wych, którzy  szybko się dorobili już zapomnieli 

komu tak naprawdę zawdzięczają swój sukces. 

Gdyby nie klienci to niestety sklepy można by 

pozamykać.  Ale jeśli nic się nie zmieni w podej-

ściu właścicieli sieciówek to przyjdzie czas, że 

jak szybko otworzyli swoje sklepy to tak szybko 

będą musieli je zamknąć, bo klient to niestety nie 

świnia a jak mówi stare polskie przysłowie  

nawet i świnia wszystkiego nie zeżre.  Przetermi-

nowane produkty, nabiał a nawet leki to już 

pomału nasza szara emigracyjna rzeczywistość. 

Może czas zademonstrować nasze oburzenie       

i porostu zmienić sklep? Bo cóż z tego, że polę-

dwica jest o funta czy półtorej tańsza? Nie mamy 

pewności, że jest świeżaa po, za tym ileż tej 

polędwicy kupujemy na codzień? W porywach 

pół kilo ? Polska inicjatywa, polska przedsiębior-

czość jest bardzo ważna zwłaszcza tu na emigra-

cji i należy ją wspierać. Ale  niestety nie każdy 

przedsiębiorca  wykazuje inicjatywę, są i tacy dla 

których tylko kasa jest ważna i strasznie obawia-

ją się konkurencji nawet do tego stopnia, iż nie 

przyjmują do swoich sklepów magazynów, biu-

letynów czy ulotek gdzie między inną treścią są 

reklamy sklepów oferujących te same produkty.  

Chyba zapomnieli co znaczy określenie zdrowa 

konkurencja, inicjatywa, uczciwość a nawet 

zwyczajna ludzka życzliwość.  Ale mam nadzie-

ję, że kiedyś sobie o tym  przypomną oby nie 

wtedy kiedy zabraknie im klientów. Wspierajcie 

przedsiębiorców z inicjatywą bo oni nie tylko 

zarabiają ale i pomagają - wspierają instytucje 

charytatywne czy kluby sportowe. My wspiera-

my ich a oni innych i tak właśnie powinno być. 

    AT 

 

Foto:chomikuj.pl 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:mariusz@polskicraigavon.com
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Co warto  „zwiedzić” zimową porą. 

Godziny otwarcia: 

Od poniedziałku do piątku 

od  11.00 do 17.00 

Piątek od 17.30 do 19.15 

Sobota i niedziela  

od  11.15 do 13.15 

Święta od 11.00 do 13.45 

Godziny otwarcia mogą ulec 

zmianie w zależności od zaplano-

wanych imprez sportowych. 

028 9080 9123/ 9129  

LODOWISKO 

Jazda na łyżwach to świetny pomysł  na spędzenie 

czasu razem z dziećmi nawet dla tych, którzy nigdy 

wcześniej nie próbowali swoich sił w tym sporcie. 

Wiele osób zaczyna jak widać na zdjęciu  przy ba-

rierce, żeby czuć się  bezpiecznie i mieć się za co 

złapać kiedy nogi  odmówią posłuszeństwa i  rozja-

dą się w różnych kierunkach. Jednakże wystarczy 

godzina na lodzie by zacząć czuć się bardziej kom-

fortowo.  

111 Old Dundonald Road, Castlereagh Co. Antrim, BT16 1XT, Northern Ireland  

Oj bolą nogi, bolą…. 
Jumping Jacks, Madhatters, 

Peter Pan - to place zabaw. 

Różne nazwy, ale ta sama świetna zabawa. Atrakcje nie tylko dla dzieci. 

Dostępne praktycznie w każdym większym miasteczku na terenie Irlandii 

Północnej.  Koszt to z reguły około 4 funtów od dziecka za półtorej godziny 

ekstra zabawy. Dorośli nie płacą za wstęp.  Sala zazwyczaj zaopatrzona jest 

w bufet gdzie za przystępną cenę można kupić sobie kawkę, herbatkę, zim-

ne napoje, słodycze i przekąski.  To półtorej godziny dla Twojego dziecka     

i dla Ciebie. Zrelaksujesz się tam, wypocisz trudy dnia codziennego  i na-

wiążesz świetny kontakt ze swoimi pociechami. Apel do wszystkich Panów 

- jeśli myślicie, że to miejsce nie dla Was jesteście w błędzie. Zdziwiliby-

ście się ilu mężczyzn spędza tam czas ze swoimi dziećmi. Gorąco polecam 

to miejsce, które wywołuje uśmiech i to nie tylko na twarzy dziecka. Otwar-

te jest również w niedzielę i to już od godziny 10.00. Nie masz pomysłu na 

party urodzinowe dla swojego dziecka? Nic prostszego to miejsce to dosko-

nałe rozwiązanie.  

Foto: A. Tomsa 

Foto: A. Tomsa 

Foto: A. Tomsa 
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BOWLING Gra w kręgle stała się bardzo powszechna wśród studentów i mło-

dych osób, które pracują, a wieczorami chcą się oderwać od co-

dziennej pracy, pobawić i zrelaksować w gronie znajomych. Nie 

tylko studenci świetnie się bawią grając w kręgle także rodziny      

z dziećmi miło spędzają czas. Jest to przyjemne zajęcie i sposób na 

chłodne wieczory, kiedy siedzenie przy kominku już nam się znu-

dziło.  By grać w kręgle czy w ogóle udać się do miejsca, które 

zwie się kręgielnia nie trzeba żadnej filozofii. Nie trzeba być też 

muskularnej budowy. Siłą nie zdobywa się wszystkiego. Zasady 

gry w kręgle są banalnie proste. Chodzi jedynie o to, by zbić kulą 

więcej kręgli niż inny zawodnik. 

SHOPING CENTRE 

Centrum handlowe to dla mieszkańców Irlandii Północnej chyba 

najlepszy sposób na spędzenie wolnego czasu. Całymi rodzinami 

robią zakupy świetnie się przy tym bawiąc. Myślę, że ma to głębo-

ki związek z lokalną pogodą. No bo co tu robić kiedy za oknem 

ciągle pada. Można tylko siedzieć w pubie albo robić zakupy. Nam 

Polakom pomału udziela się ta już niemalże tradycja a jeszcze 

kiedy sezon obniżek się rozpocznie to już  raj dla duszy. 

Foto: A. Tomsa 

Foto: A. Tomsa 

Foto: A. Tomsa 

Foto: Wikipedia 

Gdyby tak jeszcze portfel był  pełniejszy... 

W okresie świątecznym w centrach można spotkać Świętego 

Mikołaja. 
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Święta w Polskich Szkołach Sobotnich Miesiąc grudzień to miesiąc „spotkań wigilijnych” w polskich 

szkołach sobotnich. Odwiedźmy PSS  Craigavon, Belfast                     

i Banbridge. Materiały udostępnione przez szkoły. 

PSS BELFAST 

PSS CRAIGAVON 

Z okazji mikołajek dzieci przygo-

towały krótkie przedstawienie. 

Rodzice z zapartym tchem  przyglądali 

się swoim pociechom. 

Najmłodsi przyjęli Mikołaja  z wielką powagą.  

Nawet najstarsi nie powstydzili się usiąść Mikołajowi 

na kolanach. 

Starsi choć z niedowierzaniem to jed-

nak prezenty ochoczo przyjmowali. 

Nie wszystkie maluchy miały okazję zetknąć się z prawdziwym Mikołajem, 

dlatego podchodziły do niego czasami z bardzo dużą rezerwą.  
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PSS BANBRIDGE 

Czy broda oby na pewno prawdziwa??? 

Mikołaj był wzruszony- dzieci obdarowały go ręcznie 

wykonanymi kartkami i chętnie prezentowały swoje 

umiejętności. 

Dzieci z Sobotniej Polskiej szkoły w Banbridge przedstawiają ja-

sełka Bożonarodzeniowe. 

Goście naprawdę dopisali. 

Tomasz Juchno przywitał 

Świętego Mikołaja. 

Jerome Mullen złożył obecnym najserdeczniejsze życzenia. 

Przyjęcie było bardzo udane. 

Do zobaczenia za rok. 
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Po świętach Bożego 

Narodzenia przychodzi 

czas na oczekiwanie 

Nowego Roku.  Oprócz 

sylwestrowej nocy, fak-

tu, że jesteśmy o kolejny rok starsi oraz tego, że coś się 

kończy a coś zaczyna, każdego roku większość z nas dopa-

da myśl o chęci zmian. Postanowienia noworoczne, bo to   

o nich mowa dotyczą ludzi w różnym wieku, oraz we 

wszystkich krajach. Dzielą się na te realne, do spełnienia 

których wystarczy „ tylko” użycie silnej woli oraz te, które 

ocierają się wręcz o marzenia. Do tych drugich potrzebny 

jest jeszcze łut szczęścia, dobra passa finansowa i odpo-

wiednie okoliczności. Oczywiste jest, że każdy naród ma 

inne potrzeby i możliwości. W krajach, w których wyna-

grodzenia są na tyle wystarczające, że każdy przeciętny 

człowiek może pozwolić sobie na dobre wakacje  raz w 

roku, to wycieczka nie stanie się przedmiotem wielkich 

planów i postanowień noworocznych. Inaczej będzie            

w przypadku człowieka, który liczy każdy grosz, a życie 

przebiega od przysłowiowego pierwszego do pierwszego.  

Polacy lubią czynić postanowienia i plany. Irlandczycy 

również. Niemniej jednak bez względu na to kogo one do-

tyczą mają z reguły jedną wspólną cechę: są wyjątkowo 

krótkotrwałe... Kiedy przystępujemy do czynienia postano-

wień, to robimy to ze szczególną powagą. Bierzemy kartkę, 

najlepiej taką dużą i białą, żeby to co tam zapiszemy było 

widoczne   i wyraźne. Po czym zasiadamy i zaczynami czy-

nić plany. Przychodzi nam to niezwykle łatwo. Z każdej 

dziedziny naszego życia jesteśmy w stanie coś wyszukać co 

należałoby naprawić, ulepszyć. Kiedy już tak jesteśmy przy 

końcu kartki, mówimy sobie, że tyle wystarczy. 

 Bo jak uda nam się to wszystko zrealizować to już będzie   

z nami bardzo dobrze. Po Nowym Roku przystępujemy do 

realizacji postanowień. Ale jak to często bywa, coś nam 

idzie nie tak jak powinno, lecz na pewno wtedy nie podda-

jemy się tak łatwo. Mówimy sobie, że zaczniemy od przy-

szłego poniedziałku... Tych poniedziałków często mija wie-

le zanim uda nam się pierwszy raz przystąpić do realizacji 

naszego „ marzenia” , bo po pewnym czasie plany osiągają 

taką właśnie rangę. Następnie z reguły realizujemy swoje 

plany przez następne dwa tygodnie i na tym wszystko się 

kończy. Czy tłumaczymy się sobie samym? Na początku 

tak, ale później dajemy sobie spokój. Zrzucamy to na zły 

los, pecha, na zmęczenie codziennością i takie tam... Bada-

nia naukowców donoszą, że noworoczne postanowienia 

łatwiej jest zrealizować jeżeli opowiemy o nich komuś bli-

skiemu, koleżance czy koledze z pracy. W dniach 10-20 

grudnia 2010 roku Ipsos przeprowadził międzynarodowe 

badanie Global Advisor, w 24 krajach świata. W interneto-

wej ankiecie na reprezentatywnych próbach w wieku 18-64  

OBIECANKI, CACANKI… 

Jak widać na załączonym schemacie, my Polacy mamy najróżniejsze 

postanowienia. Anglicy według tych samych badań, za największy 

priorytet na rok 2011 uznali dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną. 

Aż 21% Brytyjczyków zadeklarowało chęć uprawiania sportów        

w mijającym roku. Co za tym idzie kolejnym postanowieniem na 

liście Brytyjczyków jest potrzeba zrzucenia zbędnych kilogramów. 

Prawie 10 % mieszkańców Wysp wyraziło potrzebę częstszego spo-

tykania się z przyjaciółmi. Ponadto według Irlandczyków, których 

zapytałam ostatnio o postanowienia jakie czynią każdego roku naj-

częstsze z nich to: chęć rzucenia palenia, zdrowsze odżywianie, je-

dzenie mniejszej ilości słodyczy, w tym czekolady oraz bardzo popu-

larna forma sportu, marszobiegi. Chętnych do przeczytania najcie-

kawszych postanowień noworocznych odsyłam na stronę postano-

wienia noworoczne.pl. Znajdziemy tam przekrój najciekawszych, 

najczęstszych, ale też najbardziej absurdalnych planów. Po takiej 

lekturze lista naszego osobistego rachunku sumienia z pewnością się 

wydłuży. Niestety podobnie jak nam Polakom, Irlandczykom rów-

nież udaje się plany realizować tylko przez krótki okres czasu. Póź-

niej z postanowień pozostają już tylko wyrzuty sumienia. W tych 

wszystkich postanowieniach najważniejszą rolę - według mnie i in-

nych ludzi również -  silna wola i dobra organizacja życia. Ale jako 

ludzie mamy swoje słabości, los czasami nam płata figle i inne oko-

liczności sprawiają, że niestety nasza długa lista planów pozostaje 

tylko na papierze. Świat niestety nie jest idealny i w pogoni za do-

skonałością musimy zaakceptować fakt, że mamy prawo do chwil 

słabości. 

 

lat, postanowienia na rok 2011 poczyniło 82% Polaków. Danych na 

rok 2012 niestety jeszcze nie ma, zatem skupię się na tym co udało 

się zrealizować naszym rodakom w roku, który właśnie się kończy. 

A.Sztajner-Iwińska 
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  
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WAKACJE Z DUCHAMI (fragment) 
ADAM   BAHDAJ 

(…)Trociowa stanęła na najniższym stopniu 

kamiennych schodków. Dysząc ciężko, starała 

się wydobyć z gardła głos. Była bardzo wzbu-

rzona i przerażona. Sękatymi rękami wymachi-

wała w powietrzu, jakby prowadziła walkę       

z niewidzialnym przeciwnikiem. 

— Chryste Panie, co się stało? — zawołała pa-

ni Lichoniowa. 

Kobiecina zdobyła się na wysiłek i wykrztusiła 

z zaciśniętego gardła: 

— Pani Lichoniowa, na zamku straszy! 

Wiadomość ta wywarła piorunujące wrażenie. 

Wszyscy zerwali się od stołu, wianuszkiem 

otoczyli Trociową, która długo jeszcze drobny-

mi haustami łykała powietrze. 

Pierwszy odezwał się leśniczy: 

— Uspokójcie się, Trociowa. Gdzie straszy? 

— Dyć mówię, że na zamku. 

— Coś wam się przywidziało. 

— Na własne oczy widziałam! 

— No to mówcie, na litość boską! — niecier-

pliwiła się pani Lichoniowa. — Co Trociowa 

widziała? 

Starowina nie mogła otrząsnąć się ze strachu.  

Z trudem rzucała chaotyczne słowa... 

— Matko Najsłodsza... idę ja od jeziora pod 

zamek, a tu coś nagle jęknęło... Tak jęknęło, 

jakby się ziemia rozwarła... Myślę sobie, że to 

może robotnicy wysadzają skały... A tu nagle, 

jak się nie błyśnie! W imię Ojca, Syna, Du-

cha... Mówię wam, jakby niebo się rozwarło...  

I na baszcie ukazało się... — Urwała, bo tchu 

jej brakło. Powiodła po otaczających ją twa-

rzach nieprzytomnymi ze strachu oczyma. 

Leśniczy potrząsnął ją za ramię. 

— Co się ukazało? 

— Ano, ukazała się jakaś postać jasna na basz-

cie.(…) 

Paragon z płonącymi policzkami przy-

słuchiwał się rozmowie. Jako chłopiec trzeźwy, 

nie był skory do zbytniego przejmowania się 

podobnymi zdarzeniami, lecz nie spotykane do 

tej pory otoczenie - ciemny las, jezioro, tajem-

niczy zamek, stara leśniczówka - i wystraszona 

kobieta wywarły na nim olbrzymie wrażenie. 

Teraz, gdy usłyszał ostatnie słowa Lichonia, 

powtórzył za nim w myśli: „Coś w tym musi 

być”. Odciągnął więc na bok półprzytomnego 

Perełkę. 

— Boguś, może byśmy tam poszli? 

Perełka wytrzeszczył nań oczy. 

— Gdzie? 

— Na zamek... 

— Zwariowałeś! 

— Nie zwariowałem, tylko jestem 

legalnie ciekawy. 

— No to idź sam. Ja nie pójdę. 

— Boisz się? 

— Nie. 

— No to walimy!(…) 

 Paragon był już głęboko w lesie. Zanim jego 

oczy przywykły do mroku, letnia noc otuliła go 

szczelnie, zagarnęła miękko, jak nurt wody zagarnia 

pływaka. Szedł niemal instynktownie, stopami wy-

szukując twardszy grunt ścieżki. Nad nim szeleściło 

tajemniczo niskie sklepienie lasu. Ledwo dostrzegal-

ne półszmery, półodgłosy wypełniały ciszę niepoha-

mowanym lękiem.(…) 

Zdawało mu się, że las - zbity, ciemny las - 

napełnia się jeszcze bardziej mrocznymi cieniami. 

Przystanął. Pomyślał, że lepiej będzie zawrócić. Ale 

gdy przypomniał sobie pełne niedowierzania spojrze-

nie Mandżara i kpiący ton jego głosu, ruszył jeszcze 

szybciej. 

„Niech się dzieje, co chce!” — pomyślał i dla 

dodania sobie odwagi zagwizdał piosenkę, która 

ostatnio przyplątała się i panowała niepodzielnie       

w jego pamięci. „Ri-fi-fi” brzmiało zawadiacko i do-

dawało otuchy. Przy akompaniamencie „Ri-fi-fi” 

przebrnął przez najmroczniejszy odcinek świerkowe-

go młodnika i wydostał się na jaśniejszy obszar roz-

ciągającego się za kościołem parku. 

W oknach plebanii jarzyły się światła. Prze-

ciekały przez gęste krzewy i rozpraszały mrok. Moż-

na było dostrzec jaśniejsze pasma ścieżek i zarysy 

pięknych, rozłożystych drzew. 

„Nie jest tak źle, jakby mogło być” — pomy-

ślał wesoło i jeszcze przyspieszył kroku. Wkrótce 

znalazł się nad jeziorem, obok przystani. Woda leżała 

jak ołowiana tafla - ciężko i nieruchomo. Ani jednej 

zmarszczki na powierzchni. Przycumowane do pomo-

stu kajaki wyglądały z brzegu jak wielkie egzotyczne 

ryby, wynurzające pyski z zakrzepłej głębiny. 

Maniuś jeszcze raz zaświstał swe ulubione 

„Ri-fi-fi”. Z drugiego brzegu odpowiedziało mu echo 

stłumionym „ru-fu-fu” i naraz zrobiło się jasno.       

Po zakrzepłej wodzie prześliznęły się błękitnawe re-

fleksy, jak gdyby ktoś od dna puścił światła reflekto-

rów. A potem daleko, w ciemnej otchłani nocy, coś 

jęknęło przeciągle i strasznie. Paragon przystanął. 

Wolno zwrócił głowę ku zamkowej baszcie. Naraz 

doznał takiego wrażenia, jak gdyby wrastał w ziemię 

i stawał się słupem lodu. Włosy zjeżyły mu się na 

głowie, a na czoło wystąpił kroplisty pot. 

źródło: Internet) 
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             Przy akompaniamencie 

piekielnych jęków na flance baszty ukaza-

ła się jasna i zwiewna postać. Jej białe, 

luźne szaty, przepojone niebieskawym, 

nieziemskim światłem, powiewały na 

wietrze. Nie szła ani nie kroczyła, lecz 

płynęła, jak gdyby wiatr lub inne nieokre-

ślone siły przesuwały ją wzdłuż ciemnych 

murów. 

Trwało to moment, nie dłużej niż 

kilka głębokich oddechów wystraszonego 

chłopca. Naraz mrok zatopił basztę, a po-

stać zniknęła jak zdmuchnięty płomień 

świecy. 

Paragon zerwał się do ucieczki. Biegł na 

oślep. Nawet nie spostrzegł, że przybliża 

się do zamku. Za chwilę znalazł się bo-

wiem niedaleko wysokiej, gotyckiej bra-

my, wiodącej na zamkowy dziedziniec.(..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie książki Adama Bahdaja „Wakacje z ducha-

mi” powstał serial telewizyjny dla młodzieży. Miejscem 

realizacji zdjęć był zamek w Niedzicy. Zamek ten, zwany 

jest od przepływającej u jego stóp rzeki Dunajcem. Został 

zbudowany przed 1330 rokiem przez rodzinę węgierską Be-

rzeviczych.. W 1412 roku na zamku tym podpisano doku-

ment, w myśl którego król węgierski Zygmunt zastawił 

Spisz wraz z 13 miastami królowi polskiemu Władysławo-

wi za sumę 37000 kop groszy praskich. Pieniądze nigdy nie 

zostały zwrócone i tak Spisz wraz z niedzickim zamkiem do 

I rozbioru pozostał przy Polsce. W 1470 roku zamek zajął 

Emeryk Zapoloya, żupan spiski, którego potomek Jan został 

później królem Węgier. Za czasów Zapoloyich i następnych 

właścicieli zamku, Horwathów nastąpiła rozbudowa bu-

dowli w stylu renesansowym. 

Wiele legend związanych jest z niedzickim zamkiem. Jedna 

z nich o księżniczce Brunhildzie, która za przyczyną męża 

wpadła do studni, została właśnie wykorzystana w książce 

Adama Bahdaja " Wakacje z duchami".  Z zamkiem wiąże 

się też tajemnica skarbu Inków, który ponoć spoczywa na 

dnie jeziora Titicaca, a klucz do jego tajemnicy znajduje się 

w zamku w Niedzicy, gdzie odnaleziono kipu - pismo wę-

zełkowe Inków. 

Zamek w Niedzicy( źródło: Internet) 
 

 

 

 

 

 
Niedzica 

(źródło: Internet 

Odszukaj w tekście i wykreśl w poziomych rzę-

dach nazwiska, imiona lub pseudonimy bohate-

rów książki Adama Bahdaja. Pozostałe litery 

wpisz w miejsce kropek i odczytaj hasło. 

P T R O C I O W A 

R P A R A G O N Z 

Y M A N D Ż A R A 

S Ł P E R E Ł K A 

O W B O G U Ś I E 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

Imiona, nazwiska         

i pseudonimy pisze-

my wielką literą. 

………………- to krótkie zdanie wyrażające jakąś ogólną myśl, pouczenie lub prze-

strogę. Przysłowia często wywodzą się z mądrości ludowej. Np.: 

Gdy w styczniu woda huczy, to na wiosnę mróz dokuczy. 
Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa zima. 

Katarzyna Pawlikowska-Golonka 
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Spotkanie Wigilijne w Lurgan 

Spotkanie wigilijne odbyło się w dniu 10 Grudnia  2011 

roku w Lurgan Town Hall. Wspólna kolacja była uwień-

czeniem współpracy jaką prawie rok temu podjęły dwa 

stowarzyszenia  -  Polish   Craigavon   Community   Net-

work   i   Drumellan  Community Association. Dzięki 

współdziałaniu tych grup powstała  Polska Szkoła So-

botnia w Craigavon. Organizatorzy spotkania: Drumel-

lan Community Association  i Polska Szkoła Sobotnia w 

Craigavon zaprosili do wigilijnego stołu członków pol-

skich i lokalnych organizacji wspierających polską 

mniejszość narodową. Gościem specjalnym był Jerome 

Mullen Polski Konsul Honorowy.  Jerome złożył najser-

deczniejsze życzenia wszystkim obecnym i pogratulował 

redaktorowi naczelnemu polskiego magazynu. " To bar-

dzo cichy mężczyzna ale jednocześnie odgrywa bardzo 

ważną rolę" mówił konsul o Mariuszu. 

Spotkanie miało na celu przybliżenie świątecznych  trady-

cji  obu krajów.  " To, że jesteśmy tu dzisiaj razem w gro-

nie mieszanym, międzynarodowym świadczy o tym, iż  

Święta Bożego Narodzenia nie muszą być typowe, trady-

cyjne dla jednego narodu. Że można pogodzić polski wigi-

lijny opłatek z świątecznymi krakersami tak typowymi w 

tym kraju.  I czy też będziemy jedli indyka czy rybę ważne 

jest to, że jesteśmy razem i że pamiętamy iż świętujemy 

narodziny Chrystusa, który oddał swoje życie by zbawić 

ludzkość" - powiedziała Agnieszka Tomsa. 

Niesamowitą niespodzianką była reakcja anglojęzycznych gości  na 

tradycję dzielenia się opłatkiem której nigdy wcześniej nie mieli 

okazji poznać.  Każdy podchodził do każdego składając najserdecz-

niejsze życzenia, nikt nikogo nie pominął.  To był naprawdę magicz-

ny wieczór. 

Spotkanie Wigilijne w Newtownabbey. 

Zdjęcia  i  materiał udostępnione przez: 

PSS Belfast 

Foto: M.Tomsa 

Foto: M.Tomsa 

Foto: M.Tomsa 

W czwartek 8 grudnia odbyło 

się Polonijne Spotkanie Opłatkowe 

zorganizowane przez Konsula Ge-

neralnego RP w Edynburgu Toma-

sza Trafasa.  

Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia 

zgromadzonym gościom złożyli Konsul Gene-

ralny RP Tomasz Trafas oraz Konsul Honoro-

wy RP w Irlandii Północnej Jerome Mullen. 

Nie zabrakło krótkiego wprowadzenia w ten 

świąteczny nastrój przygotowanego przez pol-

skich księży, prowadzących posługę duszpa-

sterską dla północnoirlandzkiej Polonii.  

W trakcie uroczystej kolacji mieliśmy 

okazję tradycyjnie połamać się opłat-

kiem, posłuchać pięknych polskich 

kolęd. 



CENTRUM POMOCY MNIEJSZOSCIOM ORGA-

NIZUJE KURS NA REJESTROWANE OPIEKUN-

KI W LUTYM 2012 ROKU. 
Unikalna szansa: kurs będzie prowadzony po polsku! 

Trzy spotkania: każde po 4 godziny 

ZAREJESTROWANA OPIEKUNKA MOŻE SIĘ 

OPIEKOWAĆ INNYMI DZIEĆMI W SWOIM DO-

MU. 
Zapisy i  szczegółowa informacja w  Centrum Pomo-

cy Mniejszościom Narodowym 



Katarzyna Piwowarczyk-Rosiak after leaving the High 

School of Fine Arts changed her interests for some time and 

studied both English and French. She studied in Lodz Academy 

of Humanities and graduated from Stendhal University in 

Grenoble in France. She was inspired by Newry and Mourne 

landscapes and decided to return to her old passion. Last year 

she took part in Polish Art Exhibition in Newry Art Centre and 

Rostrevor Art Group Exhibiton and presented her drawings 

during the Fiddler’s Green Festival. Katarzyna paints in both oil 

and watercolour. She also does portraits in pencil and pastels 

and has recently started painting glass. At present she is work-

ing as an EAL Co-ordinator and French Teacher in St. Joseph’s 

Boys’ High School in Newry. 

Mobile: 07955050438 

Katarzyna Piwowarczyk-Rosiak po ukończeniu Państwo-

wego Liceum Sztuk Plastycznych zdecydowała się zmienić 

swoje zainteresowania i zaczęła studiować język francuski  

i angielski. Ukończyła studia na Akademii Humanistycznej 

w Łodzi i na Uniwersytecie Stendhala w Grenoble we Fran-

cjii. W Irlandii urzekły ją pejzaże z okolic Mourne Mounta-

ins i postanowiła powrócić do dawnej pasji. Swoje prace 

prezentowała na ubiegłorocznej wystawie Polskiej Sztuki  

w Newry Art Centre, wystawie Klubu Malarskiego z Ro-

strevor oraz podczas Festiwalu Fiddle Green w Rostrevor.  

Oprócz malarstwa olejnego i akwareli, Katarzyna zajmuje 

się również wykonywaniem portretów ołówkiem i pastela-

mi, a ostanio pochłonęło ją malownie na szkle. Obecnie 

pracuje jako EAL koordynator i nauczyciel języka francu-

skiego w St. Joseph’s Boys’ High School w Newry. tel. 

07955050438 



Ethnic Minorities Support Centre organised        

a Childminding information session on 12 of De-

cember. 

 

The Early Year social worker Claire Mc Anulty & 

Michelle Grant, Childminding Development Offi-

cer for Newry & Mourne Area were delivering the 

session explaining the application process, Police 

check from country of origin and  Health & Safety 

within the home. Michelle Grant, who piloted the 

idea of childminding sessions for foreign national 

ladies since October,  also lay out NICMA’s pur-

poses which are to promote quality home based 

childcare and learning for the benefit of children, 

families and communities. The meeting attracted as 

many as 30 participants who took a keen interest in 

the possibility of to registering as childminders. 

The session had a follow up on 13th of December 

when Ethnic Minority Centre opened for the carbon 

monoxide workshops during which the participants  

received a free alarm for going. 

KURS NA REJESTROWANE OPIEKUNKI 

JUŻ W LUTYM. 

Unikalna szansa: kurs będzie prowadzony o polsku! 

Trzy spotkania: każde po 4 godziny. 

ZAREJESTROWANA OPIEKUNKA MOŻE 

SIĘ OPIEKOWAĆ INNYMI DZIEĆMI                

W SWOIM DOMU.  

Korzystają na tym obie strony:  

Opiekunka - większe szanse na pracę ze względu na 

możliwość wystawiania rachunków. 

 Rodzice – otrzymają rachunek i mogą się starać  

o zwrot pieniędzy.  

Zapisy i  szczegółowa informacja w  Centrum  

Pomocy Mniejszościom Narodowym. 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM POMOCY PODJĘŁO  

WSPÓŁPRACĘ Z CITIZENS ADVICE 

BUREAU.  

UMAWIAMY NA SPOTKANIE  

Z DORADCAMI W KAŻDY CZWARTEK. 

JESLI MASZ PROBLEMY W PRACY, 

NIE OTRZYMUJESZ ZAPŁATY, MIAŁEŚ 

WYPADEK ZADZWON DO CENTRUM 

POMOCY A OTRZYMASZ TERMIN 

KONSULTACJI  Z TŁUMACZEM 

Newry and Mourne Ethnic Minority Support Centre is located at Newry Town Hall. The 

Centre is a partnership with the Wellbeing Action Partnership. 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 advice clinics in partnership with Citizens Advice Bureau and Northern Ireland 

Housing Executive. 

Opening hours : 
Monday, Wednesday: 9.00am – 5.00 pm (drop in) 

Tuesday: 2.00 pm – 5.00 pm (by appointment) 

Thursday: 2.00 pm – 10.00 pm (by appointment) 

Housing Clinic (NIHE Office Boat St, Newry): Tuesday 10.00 am – 1.00 pm 

 We are also at 

The Seashell Centre, Newcastle Street, Kilkeel 

1st Friday of each month 

10.00 - 13.00 

and at  
Lir House , Dungormley Estate, Newtownhamilton 

3rd Friday of each month 

10.00-13.00 

 Contact: Artur Kmiecik:  ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, tel. 028 30252544 

CENTRUM POMOCY MNIEJSZOSCIOM W LICZBACH 

 

Biuro w Ratuszu zarejestrowało ponad 1500 odwiedzin w 2011 roku.  

W tym: 

 Około 200 osób przyjęto w Housing Executive na wtorkowym porannym dyżurze 

 Około 50 petentów otrzymało poradę prawną w Citizens Advice Bureau w czasie wtorkowych i czwart-

kowych dyżurów. 

Centrum otworzyło piątkowe poradnie w Kilkeel i Newtownhamilton 

 

Ethnic Minority Support Centre is open every day. Between January and the beginning of December 2011 

the Centre recorded more than 1500 visits 

 

including:   

 around 200 clients in Housing Executive  on Tuesday mornings 

      more than 50 people seek advice and help in Citizens Advice Bureau on Thursday afternoons 

 

 We also opened monthly clinics in Newtownhamilton and Kilkeel. 

   Centrum oferuje : 

 - pomoc w wypełnianiu for-

mularzy 

 - udziela informacji na temat 

prawa pracy, dostępnych ro-

dzajów zasiłków, szkolnic-

twa, opieki zdrowotnej, 

spraw mieszkaniowych  

i  innych 

 - kieruje do odpowiednich 

instytucji  

 - kontaktuje z prawnikami 

 - organizuje spotkania infor-

macyjne 

DARMOWY KURS JĘZYKA  

ANGIELSKIEGO DLA DORO-

SŁYCH  

Pierwsze spotkanie odbędzie się  

dn. 12.01.12 o godz. 19.00 w 

St. Joseph's Boys' High School 

 20 Armagh Road 

Newry 

BT35 6DH 

Tel: 079 550 504 38 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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W turnieju wzięło udział 13 drużyn, w tym Czesi ,Słowacy i jedna drużyna 

lokalna. Turniej odbył się pod znakiem wielu niespodzianek. Do półfinałów 

niedotarty dwie faworyzowane drużyny : Pff Polonia Belfast i Sparta Bel-

fast, które odpadły w ćwierćfinałach. Niespodziewanie turniej wygrała dru-

żyna Omagh United, pokonując w finale zupełnie nieznana druży-

nę ,Glengormley FC. 3 miejsce zajęła drużyna Coleraine White Eagles,a       

4 m. Newry FC. Cala czwórka otrzymała puchary, dyplomy  i nowe piłki. 

Wybrano tez najlepszego piłkarza turnieju, którym został zawodnik z druży-

ny Coleraine WE – Kamil Stypolkowski .najlepszym strzelcem turnieju 

został – Paweł Tumkiewicz z Newry FC, strzelił 6 bramek. Najlepszym 

bramkarzem ,został – David Bohun z Newry FC. Wszyscy wyróżnieni za-

wodnicy ,otrzymali pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy, 

oraz nowe piłki. Po raz pierwszy była zorganizowana loteria fantowa. Tur-

nieje Polonia Cup ,maja już swoja 3 letnia tradycje i jest najbardziej popular-

na polska impreza sportowa   w N.I. 

Podsumowanie Działalności w roku 2011 

Jak to zawsze bywa, pod koniec mijającego roku, wszyscy w świecie sportu skłaniają się do podsumowań 

swojej działalności oraz osiągnięć. Także i nasze stowarzyszenie spróbuje podsumować swoje osiągnięcia 

sportowe w swej działalności na rzecz polskiej społeczności mieszkającej w Pn.Irlandii i nie tylko, dając 

naszym rodakom radość, relaks, zdrową rywalizacje i ucieczkę od szarości dnia codziennego. 

 W 2011 roku zorganizowaliśmy aż 6 imprez sportowych w rożnych dyscyplinach, w tym jedna imprezę dla 

dzieci oraz dwie z udziałem młodzieży i kobiet. Przy organizacji skłanialiśmy się ku temu, aby uczestniczyli 

w nich sportowcy lokalni a także sportowcy innych grup społecznych mieszkających obok nas. To nam się   

w dużej mierze udało. Możemy śmiało powiedzieć, że nasza działalność sportowa ukierunkowana jest na 

dążenie do integracji pomiędzy społecznością lokalną a pozostałymi grupami społecznymi. W naszych imprezach uczestniczą rodacy z terenu 

niemalże całej Pn.Irlandii,min. : Belfastu, Coleraine, Omagh , Armagh, Ballymeny, Antrim, Dunganonne, Lurgan, Newry, Craigavon, Draper-

stown i wielu innych mniejszych miast. Nawiązaliśmy też kontakty ze sportowcami z Rep.Irlandzkiej a dokładnie z Dublina i Cork. 

Nie zapomnieliśmy też o stronie medialnej naszej działalności. Posiadamy własną stronę internetową: www.sapni.org.uk, współpracujemy           

z dwoma portalami internetowymi z terenu Pn.Irlandii, jak Wapnet PL z Belfastu, Irlandia.Info z Newry oraz miesięcznikiem Polski Magazyn      

z Craigavon. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi mediami. 

Wspiera nas Konsul Generalny z Edynburga oraz kilku lokalnych polskich biznesmenów, dlatego imprezy nasze mogą być przygotowywane 

bardziej profesjonalnie i z licznymi nagrodami, co najbardziej cieszy i przyciąga uczestników poszczególnych dyscyplin. Za okazaną pomoc         

i wsparcie serdecznie dziękujemy! 

Przedstawiamy kolejno w wielkim skrócie nasze osiągnięcia! 

Sport Association Polonia N.I  

01 Maja – Turniej Koszykówki – SAPNI CUP 

22 Maja – VI Turniej Piłkarski  6- tek – POLONIA CUP 

04 Czerwca – Impreza Sportowo – Zabawowa dla dzieci. 

W turnieju wzięło udział 8 drużyny tym: 4 drużyny polskie z Bel-

fastu, Craigavon, Dublina i Cork, oraz 3 drużyny lokalne  i jedna 

litewska. Turniej rozgrywany był w 2 grupach ,z których po           

2 awansowały do półfinałów. Była to: Belfast Tropics, Belfast 

Hussars, Dragons Crue Cork, CLT Craigavon. Ostatecznie ,turniej 

wygrał  Belfast Tropics, który pokonał w finale Belfast Hussars, 

natomiast 3 miejsce zajęła druzyna Dragons Crue z Cork. Cala 

czwórka ,otrzymała pamiątkowe puchary i dyplomy, oraz wybrano 

najlepszego zawodnika turnieju ,którym został Clayton Longmire, 

ze zwycięskiej drużyny. Impreza bardzo udana, na pewno będzie 

kontynuowana  w przyszłym roku. 

Impreza była organizowana wspólnie z PSS Belfast, organizacją młodzieżo-

wą  „Kameleon” oraz organizacją „Cooltura” z okazji tradycyjnego dnia 

sportu i odbyła się w siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej. Przygotowaliśmy 

szereg konkurencji sportowych dla maluchów, oraz starszych dzieci, były 

tez przygotowane konkurencje dla rodziców. Dla dzieci największą atrakcją 

był duży dmuchany zamek. Było też stoisko z BB i DJ, który umilał czas 

muzyką. Zorganizowaliśmy też wspaniałą loterię z mnóstwem ciekawych 

nagród. Wszyscy bawili się doskonale Otrzymaliśmy oficjalne podziękowa-

nia od Dyr. Szkoły Pani Beaty Dąbrowskiej. Mamy nadzieje ,ze imprezę 

powtórzymy w następnym roku. 
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Wyniki pojedynków 

 Cwiercfinaly 

1.Pff Polonia Belfast – FC Antrim  3:1 

2.Polonia Armagh – Puscas FC  1:1  
karne  2:0 

3.Blue Magic – Banbridge Lions  8:1 

4.FHC Przychodnia – PSCZ Draper-
stown 2:1 

Półfinały 
1.Pff Polonia – Blue Magic  1:3 
2.Polonia Armagh – FHC Przychodnia  

1:3 

Mecz o III m. 
Pff Polonia – Polonia Armagh  4:4 ,karne 1:2 

 

02 Października – Turniej Siatkówki – SAPNI CUP 

W turnieju wzięło udział 5 polskich drużyn, składających się z ko-

biet i mężczyzn ,które przyjechały z rożnych miast N.I, min : Sema-

phore Newry, Thunder Ballymena, Atri Portadown, Daria Colera-

ine, oraz PVC Syrena Belfast. Drużyny rozegrały mecze systemem 

każdy z każdym. Bezkonkurencyjna drużyna była ekipa Semaphore 

Newry, która wygrała wszystkie pojedynki, zdobywając tym sa-

mym Puchar SAPNI. Dwie indywidualne nagrody przypadły rów-

nież w udziale, zawodnikowi i zawodniczce zwycięskiej drużyny. 

Najlepsza siatkarka została uznana – Katarzyna Ziółkowska, a naj-

lepszym siatkarzem – Maciej Wojciechowski. Pierwsze 3 druży-

ny ,otrzymały puchary, a wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiąt-

kowe statuetki, dyplomy i torby sportowe. Wystawiono nam bardzo 

dobra opinie na temat  organizacji turnieju. Impreza na pewno bę-

dzie kontynuowana w przyszłym roku. 

06 Listopada – Turniej Tenisa Stołowego SAPNI CUP 

W turnieju wzięło udział 32 zawodników, w tym 8 juniorów i 4 kobie-

ty ,oraz 3 seniorów powyżej 40 lat. Turniej rozegrano w 4 kategoriach : 

open , junior, kobiet  i seniorów. 

Kategorie seniorów ,wygrał – Witold Lupkiewicz z Lurgan 

Kategorie kobiet, wygrała – Ewelina Majcher 

Kategorie Juniorów, wygrał – David Mucka  

Kategorie Open ,wygrał – Tadeusz Pudlo z Belfastu , II m.- Witold Lup-

kiewicz, III m.- Arek Kubica z Lurgan, IV m. Andrzej Lewinski z Belfa-

stu 

Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy, oraz nagro-

dy rzeczowe. Impreza wszystkim się spodobała, chciano nawet ,aby była 

organizowana częściej. Niestety te imprezę możemy organizować tylko 

raz do roku. W przyszłym roku zawody odbędą się ponownie. 

10 Grudnia – Futsal, Halowy Turniej Piłki Nożnej 

– POLONIA CUP 

Turniej zgromadził  18 zespołów. Był to najliczniej obsadzony     

z  dotychczasowych 7 turniejów Polonia Cup. Oprócz polskich 

drużyn, wzięły też udział 2 ekipy lokalne.2 Słowackie, Czesi        

i Węgrzy .Udział tych  drużyn w naszym turnieju to nic nowego 

ale pojawienie się na turnieju aż 3 drużyn z Dublina było dla nas 

najmilszą niespodzianką. Jak się później okazało, to dwie z nich 

zagrały w wielkim finale. Ostatecznie turniej wygrała drużyna 

Blue Magic, która pokonała w finale FHC Przychodnia. W wal-

ce o III m. Polonia Armagh, pokonała w rzutach karnych Pff 

Polonie. Najlepszym strzelcem został – Bartosz Paszkiewicz z 

Blue Magic. Najlepszym zawodnikiem turnieju – Tomasz Dubiel 

z Polonia Armagh. Najlepszym bramkarzem turnieju – Rafał 

Wirkus z Blue Magic. Impreza bardzo udana. Wiele po-

chwal ,szczególnie od drużyn z Dublina, które prawdopodobnie 

zagoszczą ponownie na naszych kolejnych turniejach. 

                               Finał 

Blue Magic  -  FHC Przychodnia 2:0  
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PSYCHOTEST -  Czy potrafisz   

  pomóc szczęściu? 

Psychotest zaczerpnięto z portalu: dejzy.pl 

Czym jest szczęście? Dla każ-

dego z nas czymś zupełnie in-

nym. Każdy chce być szczęśli-

wy, ale nie każdy potrafi dogo-

nić swoje szczęście. A czy ty 

wreszcie złapiesz je i nie pu-

ścisz? A może jednak robisz 

wszystko, aby szczęście oddalało się od ciebie? Rozwiąż 

ten test, a dowiesz się czy szczęście będzie twoim udziałem.  

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Wygląda na to, że bardzo trudno będzie ci dogonić swoje 

szczęście. Jest ono co prawda nie tak daleko od ciebie, ale 

nie robisz nic, aby go pochwycić. Gorzej! Czasami dzia-

łasz nie tylko wbrew sobie, wbrew rozsądkowi, ale wręcz 

odpychasz własne szczęście. Czasami czynisz to z powo-

du strachu przed tym co nowe, a czasami brakuje ci intu-

icji, aby skierować swój los tam, gdzie czeka pomyśl-

ność, fortuna i uśmiech losu. Niektórzy, patrząc na ciebie 

z boku, mogą się nawet zastanawiać czy ty naprawdę 

chcesz być szczęśliwy. Jesteś osobą, która nie potrafi po-

móc swojemu szczęściu. A może po prostu ty lubisz       

w sposób podświadomy cierpieć? Co ci jest potrzebne, 

aby osiągnąć choćby malutkie szczęście? Otóż potrzeba 

ci więcej wewnętrznego spokoju, rozsądku, a przede 

wszystkim nie rzucaj się jak szalony na to co tylko przy-

pomina szczęście. Najpierw sprawdź i przetestuj czy aku-

rat właśnie to będzie służyć twojemu szczęściu. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Twoje szczęście jest na wyciągnięcie ręki, ale niestety nie 

zawsze je dostrzegasz. Abyś pochwycił swoje szczęście 

potrzebujesz więcej wiary w siebie i zdecydowania. Cza-

sami zdarza się, że czujesz się szczęśliwy. Jednak nie jest 

to wynik przemyślanych posunięć lecz wypadkowa przy-

padkowych działań twoich i innych ludzi. Tak się składa, 

że szczęście częściej dają ci bliźni, a ty sam nie potrafisz 

odnajdywać szczęścia w sobie. Abyś dogonił swoje 

szczęście musisz bardziej uwierzyć w to, że możesz być 

szczęśliwy, nawet wbrew wszystkiemu. Łatwo powie-

dzieć, ale jak to zrobić? Otóż jeśli chodzi o twoje własne   

i osobiste szczęście musisz być nieco egoistyczny i bar-

dziej myśleć o tym co dobrego powinno ci się przyda-

rzyć. Oczywiście nie należy zapominać o innych, ale ty 

musisz być na pierwszym planie. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Nie musisz gonić własnego szczęścia, bo już je pochwy-

ciłeś. Oczywiście nic nie jest dane człowiekowi raz na 

zawsze. Dlatego pielęgnuj to co osiągnąłeś. Nie rób po-

chopnych kroków, które mogą być brzemienne w skut-

kach. To ostrzeżenie jest co prawda jedynie przypomnie-

niem tego co ty sam dobrze wiesz, ale zawsze warto przy-

pominać o podstawowych wartościach kształtujących 

twoje szczęście. Otóż trzeba cieszyć się z tego co się ma, 

ale nie zapominać, że szczęście to nie tylko teraźniej-

szość, ale i przyszłość. Należy więc na podbudowie obec-

nego szczęścia budować następne, jeszcze trwalsze i po-

tężniejsze. Nie daj się jednak zwariować, by nie popaść  

w obsesję, bo chwile cierpienia też kiedyś muszą nadejść. 

1. Czy lubisz tańczyć? 

a) bardzo lubię...5 

b) tylko jeśli jest ku temu okazja...3 

c) nie lubię lub nie umiem tańczyć...1 

2. Czy twoim zdaniem samopoczucie psychiczne ma 

ścisły związek z samopoczuciem fizycznym? 

a) zdecydowanie tak...5 

b) raczej tak...3 

c) trudno powiedzieć...1 

3. Czy wiesz czego oczekujesz od życia? 

a) zdecydowanie tak...5 

b) chyba tak...3 

c) chyba nie...1 

4. Czy wiele wiesz o swoich sąsiadach? 

a) nic....5 

b) trochę wiem...3 

c) bardzo wiele wiem...1 

5. Czy cenisz samego siebie? 

a) tak...5 

b) zależy od nastroju...3 

c) nie...1 

6. W chwili zagrożenia... 

a) jestem opanowany...5 

b) jestem zdenerwowany...3 

c) wpadam w panikę...1 

7. Czy śnią ci się koszmary? 

a) nie...5 

b) rzadko...3 

c) często...1 

8. Gdy masz wolną chwilę, to... 

a) robię to co lubię...5 

b) robię, to co muszę zrobić...3 

c) nic nie robię lub nudzę się...1 

9. Twój dom, twój pokój, to... 

a) miejsce dla rodziny i przyjaciół...5 

b) mój azyl...3 

c) jest dla mnie jak hotel...1 

10. Jak szybko się zakochujesz? 

a) bardzo powoli...5 

b) zależy od tej drugiej osoby...3 

c) bardzo szybko...1 
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Chwila dla Ciebie…. 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontakto-

wymi prosimy  o przesłanie  do dnia 20.01.2012    

na adres     redakcja@polskicraigavon.com 

Nagrodą jest bon o wartości £15 na zakup produk-

tów  w sieci sklepów SamSmak  ufundowany przez 

właścicieli.  

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego mie-

siąca to: Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi. 

Nagrodę otrzymuje Pani Agata Wołoszyn. 

GRATULUJEMY!  

 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Polski  skrót ... myślowy? 

16.11.2011 W życie weszły nowe przepisy dotyczące eksmisji. Osoby, mające 

wyroki za znęcanie się nad rodziną, będą mogły być wyeksmitowane nawet zimą do 

noclegowni lub schroniska.  

22.11.2011 Godło narodowe wróci na koszulki piłkarzy reprezentacji Polski       

w piłce nożnej - zdecydował szef PZPN Grzegorz Lato. W ostatnich tygodniach 

przez media przetoczyła się fala krytyki ze strony piłkarzy, kibiców i polityków 

wobec PZPN za decyzję zastąpienia godła logo związku.  

05.12.2011 Zmarła Violetta Villas. 

08.12.2011 Według sondażu TNS OBOP 51 proc. badanych uważa, że decyzja     

o wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego była uzasadniona; prze-

ciwnego zdania jest 27 proc. respondentów. 

10.12.2011 Leszek Miller został wybrany na stanowisko nowego przewodniczą-

cego SLD. 

13.12.2011 Minęła 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W związku z tą 
rocznicą PiS zorganizował kilkutysięczną manifestację w centrum Warszawy. Głów-

nym punktem programu była przede wszystkim krytyka obecnego rządu i berlińskie-

go wystąpienia ministra Radosława Sikorskiego - które Jarosław Kaczyński nazwał 
"hołdem". "Chcę wam tutaj przyrzec, że Prawo i Sprawiedliwość stanie na czele 

walki o Polskę suwerenną! Aby obywatele Polski mogli sami decydować o tym, co 

jest ważne, a co mniej ważne! Stać nas na to! Gdyby nie to chore państwo parliby-
śmy do przody jak Chiny Stalibyśmy na czele świata. Obudź się, Polsko" - przema-

wiał Kaczyński.  

 

Szkoda, że Dżoana, my  wife, nie doradza Tuskowi.  Dżoana 

swoje zasoby  opodatkowała od samego początku ich eksplo-

atacji: to dla niej ja tu na kutrze już czwartą dobę ciągnę 

wraz  z Litwinami te sieci?” Interferencje z morza przerwały 

naszą rozmowę, ale wystarczyło mi wiedzieć, że Sean, jak 

zawsze miał rację: Dlaczego nasze narodowe zasoby nie zo-

stały opodatkowane 20 lat temu? Kraje arabskie siedzą na 

ropie, a w takim Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej czy innych 

Emiratach i  już trzecia generację bimbają sobie. Bimbają na 

wszystko i wszystkich, a ropa im tryska, a Zachód płaci za 

nią lepiej niż nam za zboże. Boże , czemu więc nie mogą 

płacić uczciwie za miedź w Polsce?  Mieć miedź a nie mieć 

pieniędzy – oto wielkie pytanie Polaków?  Strasznie mi żal 

się zrobiło tych utraconych dochodów z miedzi, ale w sumie 

wzruszyłem się przemówieniem Premiera. Nie wszystko 

jeszcze stracone, a jeśli oprócz miedzi opodatkujemy  gaz 

łupkowy, to może nie padnie łupem obcego kapitału.  Poru-

szony otworzyłem ostatnią puszkę, w której znów groszku 

nie było, ale wypiłem z niej wodę: dalej to już śniły mi się 

wielbłądy. Sean, szyper z kutra w Kilkeel, mówi: ryby - to na 

pieniądze, foki na ponowny ślub, a wielbłądy? Wielbłądy - to 

idzie ku lepszemu - ku kuwejtowemu.        

     Krzysztof Kamień  -Kilkeel 

Będziemy Bimbać  

W i d z i a ł e m R o d a k a             

w ASDA w Kilkeel, który 

przy ladzie z europejskim 

jedzeniem, z pięścią w 

biodrze, a prawą ręką 

wyrzuconą ku górze,         

a później  w bok, tańczył 

zawzięcie z  przytupem 

dając do zrozumienia zdu-

mionej sprzedawczyni,  że 

chciałby kupić - krakow-

ską. Kiedy już dostał to co 

chciał, zgrabnym ruchem 

złożył się do strzału, niby 

to z dubeltówki, iż  chciał-

by jeszcze kawałek - my-

śliwskiej. Dalej już nic nie 

widziałem, bo wparowa-

ła  policja, czymś do niego 

popsikała, a ja w tych opa-

rach też załzawiłem. Przej-

rzałem dopiero na dziale        

z konserwami, gdziem po 

omacku dotarł i gdzie jakby 

zza mgły wyłonił się gro-

szek zielony w puszkach        

z napisem ‘Lech’. Siedem 

włożyłem do koszyka, a 

ósmą otworzyłem, by oczy 

przemyć i trafić do kasy: 

nie ma bowiem nic gorsze-

go tu w Irlandii niż wynie-

sienie towaru wcześniej zań 

nie zapłaciwszy. Kiedy 

wróciłem do domu trafiłem 

akurat na expose premiera 

Tuska. Będziemy pracować 

do 67 roku życia, oświad-

czył Premier. Niestety nie 

powiedział tylko gdzie?   

Już teraz połowa młodych ludzi jest 

bezrobotna. Zanim znajdą pracę po 

tych swoich politologiach, stosun-

kach międzynarodowych, pra-

wach    i prawach administracyjnych 

resocjalizacjach dobiją do 40tki; 

wtedy rzeczywiście do 67  roku ży-

cia każdy z nich przepracuje równo 

27 lat. Więc może lepiej by było 

odebrać im te dyplomy, otworzyć 

roboty publiczne przy niedokończo-

nych przez Chińczyków autostradach 

i dać pracę, kiedy są jeszcze młodzi. 

Przynajmniej będą pracować dla 

dobra kraju przez następne 40 

lat.  Potem Premier powiedział          

o konieczności opodatkowania złóż 

miedzi (srebra zresztą też), które 

należą do  największych na świecie. 

Dalej nie wiem co mówił bo zadzwo-

nił do mnie z kutra na pełnym Morzu 

Irlandzkim, mój przyjaciel Sean, 

który wraz z załogą Litwinów łowił 

właśnie ryby i jednocześnie słuchał 

przemówienia premiera Tuska. Sean 

mieszka w Kilkeel i jak już pisałem 

poprzednio ma trzecią żonę z Polski. 

Polski też jest jego trzecim językiem, 

bo drugim  -  z poprzedniego mał-

żeństwa – był  litewski tleniony 

wściekle na blond. Sean oglądał 

transmisję z expose premiera dzięki 

przenośnemu zestawowi satelitarne-

mu nabytemu na promocji w Lidle’u 

- ulubionym sklepie wszystkich Po-

laków i  Litwinów. „Chris, wrzesz-

czał Sean, przekrzykując ryk fal        

i pisk ryb schwytanych w sieci: What 

obiecujący speech! Of course, bo-

gactwa narodowe trzeba opodatko-

wać! Your prime minister is right all 

along, tylko czemu On teraz do tak-

sich głębokich wniosków doszedł.   
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Przygotowanie: 

 

1.Kostka margaryny  

+ pół szklanki mleka  

+ 3 łyżki kakao  

+ szklanka cukru- 

 zagotować i ostudzić. 

2. Dodać 4 żółtka,  

2 szklanki mąki,  

2-3 łyżeczki proszku 

 do pieczenia,  

pianę ubitą z 4 białek 

- wymieszać. 

3. Ciasto wyłożyć do tortownicy i piec w piekarni-

ku nagrzanym do 180 stopni ok. 50 min. 

4. Po ostudzeniu ciasto przekroić, dolną część po-

smarować masłem czekoladowym a następnie 

śmietaną (ubitą śmietaną z śnieżką lub śmietan-

fixem) i przykryć 2 częścią ciasta. 

 5. Wierzch ciasta posmarować pozostałą masą 

śmietankową i posypać migdałami lub białą czeko-

ladą. 

Pichciła dla Was: Danuta Twaróg 

Uległy zmianie godziny urzędowania Urzędów 

Skarbowych ( Northern Ireland - HM Revenue & 

Customs) 

  

Antrim        9.00 do 16.30 wtorek i  piątek.        

                    W pozostałe   dni urząd nieczynny.  

 
Ballymena      10.00 do 16.00 poniedziałek, środa,      

                        czwartek.  W pozostałe dni urząd     

                        nieczynny.  
 

Banbridge       10.00 do 16.00 poniedziałek i wtorek. 

                          W pozostałe dni urząd  nieczynny. 
  

Belfast           08.30 do 17.00 codziennie za wyją- 

                      tkiem  środy. W środę od 09.30 do  
                      17.00 

            

Coleraine     10.00 do 16.00 poniedziałek i czwartek 
                      W  pozostałe dni urząd  nieczynny. 

  

Craigavon       10.00 do 16.00 wtorek, czwartek,  
                         piątek.  W pozostałe dni urząd nie  

                        czynny. 

  
Enniskillen     10.00 do 16.00 codziennie za wyją- 

                        tkiem   piątku. W piątek urząd  
                        nieczynny.  

     

Lisburn           10.00 do 16.00 poniedziałek, wtorek,  
                         Środa. W pozostałe dni urząd   

                         nieczynny. 

  
Londonderry  10.00 do 16.00 wtorek, środa, piątek.   

                         W pozostałe dni urząd  nieczynny. 

  
Newry           10.00 do 16.00  środa, czwartek, piątek .   

                      W  pozostałe dni urząd  nieczynny. 

 

Pod patronatem  

Konsula Honorowego RP z Newry 

Polskiej Macierzy Szkolnej Za Grani-

cą z siedzibą w Londynie 

Organizator: Polish Craigavon Com-

munity Network 

Wykładowcy: 

Aleksandra Podhorodecka – Prezes 

Polskiej Macierzy Szkolnej 

Barbara Goodwin – Dyrektor Polskiej 

Szkoły w Manchester 

Program dnia 

10.00-10.15 Otwarcie konferencji, 

powitanie i trochę statystyki na temat 

egzaminὀw. Podział na grupy: GCSE  

i AL   

Zgłoszenia proszę kierować do dnia  

20 stycznia 2012 roku na adres: 

            Konferencja GCSE, AS i AL dla młodzieży i nauczycieli 

    Irlandia Północna, 11.02.2012 

Craigavon, 4 Drumellan Court 

 

Grupa GCSE 

10.15 – 11.30 Ogólne wprowadzenie 

do egzaminu. Speaking Test.  

Informacje i próbny egzamin. 

11.30 – 11.45 Przerwa  

11.45 – 13.00 Writing Test.  

Jak pisać wypracowania. 

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad. 

14.00 – 15.30 Reading Test. Ogólne 

 informacje i przejście przez papier. 

 Praca z tekstem. Listening Test. 

 Ogólne informacje. Praca z taśmą. 

15.30 – 16.00 Pytania i podsumowa- 

nie  konferencji. Zakończenie. 

 

agnieszka@polskicraigavon.com  

Grupa AL (AS i A2) 

 

10.15 – 11.30 Ogólne wprowadzenie do 

 egzaminu. Czytanie ze zrozumieniem. 

 Praca z tekstem. 

11.30 – 11.45 Przerwa  

11.45 – 13.00 Jak pisać wypracowania na 

 AS. Przykłady dobrych wypracowań. 

 Praca w grupach  nad słownictwem. 

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad. 

14.00 – 15.30 A2 - Literary Topics.  

Przykłady dobrych wypracowań.  

Charakterystyka postaci. Wprowadzenie  

i konkluzja. A2 – Non Literary Topics. 

Tłumaczenie. Praca z tekstem. 

15.30 – 16.00 Pytania i podsumowanie 

 konferencji. Zakończenie. 

 TORCIK  

 MURZYNKOWY 

Składniki: 

Ciasto 

kostka margaryny 

1/2 szklanki mleka 

3 łyżki kakao 

1 szklanka cukru 

4 żółtka 

2 szklanki mąki 

2-3 łyżeczki proszku do 

pieczenia 

Masa 

0,5 l śmietanki 30% 

masło czekoladowe 

śnieżka lub 2 śmietan-

fiksy 

płatki migdałowe 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hmrc.gov.uk%2Fenq%2Fnireland.htm&rct=j&q=Ireland%20revenue&ei=upz_TYacEdK7hAfb47ScCw&usg=AFQjCNHHdQcE0j7829vFR1Dyo_G5Ned-ZQ&sig2=qohC_PwqVy_0Be0qwrcpyw&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hmrc.gov.uk%2Fenq%2Fnireland.htm&rct=j&q=Ireland%20revenue&ei=upz_TYacEdK7hAfb47ScCw&usg=AFQjCNHHdQcE0j7829vFR1Dyo_G5Ned-ZQ&sig2=qohC_PwqVy_0Be0qwrcpyw&cad=rja
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Otrzymasz propozycję spisania historii twojego klubu lub 

organizacji. W trakcie tej pracy możesz spotkać swego 

duchowego partnera. Przez cały miesiąc unikaj zobowiązań 

uczuciowych i finansowych, mogą cię przytłoczyć i zniwe-

czyć ambitne plany. Bądź rozważny, w pewien sposób 

nawet samolubny. Jeśli sam nie troszczysz się o siebie, nie 

spodziewaj się tego po innych. W piątek, 12 stycznia to 

dzień jest zarówno pomyślny, jak i znaczący. Odnajdziesz 

zagubiony tekst artykułu, możesz również dorobić się 

fortuny. 

Dni pomyślne: 9, 10, 11, 12, 13 

Dni niepomyślne: 22, 23, 24, 25 

Znaczące daty: 3, 12, 21, 30  

 

Ujawnią się twoje talenty arty-

styczne. Upiększysz najbliższe 

otoczenie, co wywoła liczne ko-

mentarze osób postronnych. Duże 

znaczenie przypisujesz barwie 

niebieskiej. Wiedziesz prym w tym 

miesiącu, zaś wśród przyjaciół, 

krewnych i znajomych zyskasz 

wielu naśladowców. Krążą opo-

wieści  o twoim sposobie ubierania 

się, doborze fryzury i kosmetyków oraz perfum. Jeśli profe-

sjonalnie zajmujesz się krawiectwem, produkcją środków 

upiększających lub dekoracją wnętrz, licz na to, że twoja 

niepowtarzalność przykuje uwagę wielu klientów, a nawet 

mediów. Zainwestuj w konieczne naprawy i ulepszenia, 

dopóki jeszcze można. Jeśli chcesz się przeprowadzić, czas 

sprzyja wertowaniu ogłoszeń. Możliwe, że spotkasz się       

z osobami poznanymi podczas ubiegłorocznych wakacji. 

Miło jest przebywać w towarzystwie najbliższych, lecz ktoś 

spośród nich może wystawić na próbę twoją cierpliwość, 

uporczywie wracając do problemów zdrowotnych i finanso-

wych. 

Dni pomyślne: 12, 13, 14, 15 

Dni niepomyślne: 1, 24, 25, 26, 27 

Znaczące daty: 2, 11, 20, 29 

Urok Skorpiona działa nawet na 

odległość, pokonując bariery 

językowe. W styczniu spotkasz 

osoby spod znaków Ryb oraz 

Panny, w których imionach lub 

inicjałach wystąpią prawdopodob-

nie litery G, P, Y, a także otrzy-

masz wytyczne na przyszłość. 

Zrozumiesz, że należy wykorzenić 

najdrobniejsze elementy zdrady. Nauczysz się, jak miejsca 

oraz ludzi postrzegać trzeźwo, nie zaś wedle własnych 

życzeń. Działaj powoli, niektóre momenty przeczekaj. 

Twoje metody domagają się wyższego stopnia wtajemnicze-

nia oraz znacznego uproszczenia procedur. Pozbądź się 

nadmiernego balastu spraw. Osoba spod znaku Byka             

z literami H, Z w imieniu może zaproponować ci związek 

małżeński bądź zawodowy albo jedno i drugie. Czekaj         

i obserwuj. Domagaj się spisów poprzednich klientów lub 

planów. Sprawdzaj dokładnie nazwiska i podpisy. Niełatwo 

cię wywieść w pole, ale sam możesz się oszukać. Sytuacja 

w pracy rysuje się coraz ciekawiej; znów stwierdzisz, że 

życie naprawdę może być piękne. Poniedziałek, 1 stycznia, 

oraz niedziela, 28 dnia miesiąca, to dni znaczące i niepo-

myślne zarazem. Uważaj przy podpisywaniu dokumentów, 

sporządzaniu umów prawnych, szczególnie tych, które 

odnoszą się do inwestycji oraz angażowania kapitału. Pora 

nie sprzyja również kontaktom małżeńskim.  Nie zapomnij 

o przejęciu inicjatywy w dni pomyślne! 

Dni pomyślne: 13, 14, 15, 16, 17 

Dni niepomyślne:1, 2, 27, 28, 29, 30 

Znaczące daty:1, 10, 19, 28 

Nadszedł czas, by grzecznie           

i dyplomatycznie upomnieć się o 

pieniądze. Uczuciem obdarzy cię 

pewien odpowiedzialny Kozioro-

żec i majętny Rak, a to dzięki 

twojej dyplomacji i taktowi.        

W imionach lub nazwiskach tych 

osób mogą wystąpić litery H, Z.    

Spełnią się twoje najskrytsze marzenia, a rzeczy, o których 

mogłeś dotąd jedynie śnić, znajdą się w zasięgu twej ręki. 

Rozwój pozazmysłowej percepcji sprawi, że będziesz 

potrafił bez mała czytać w myślach. Stawiaj na przeczucia.  

Dni pomyślne:2, 3, 4, 5, 30, 31 

Dni niepomyślne: 16, 17, 18, 19 

Znaczące daty: 6, 15, 24  

 

Zapytasz: "Czy to nie deja vu?" 

Ujrzysz znane miejsca   i   twarze. 

Oczyścisz wreszcie swoje imię, 

uwolnisz się od spraw prawnych. 

Będziesz dbał szczególnie            

o image publiczny i o własne 

małżeństwo. Dadzą ci się we 

znaki osoby spod znaków Bliźniąt  

i Strzelca, z literami C, L, U         

w imionach. Twój dobry nastrój oraz potrzeba ekspery-

mentowania udzielą się innym. Odnów garderobę, nie 

planuj niczego na pewno i śmiej się z własnych słabostek.  

Po 7 stycznia presja związana z małżeństwem nieco zelże-

je. Zainteresujesz się przepisami podatkowymi, odnoszący-

mi się do ewentualnego spadku. Jakiś projekt, sytuacja lub 

też związek nie mają solidnych podstaw. Ktoś poprosi cię 

o dołączenie do zabawy mającej na celu zebranie funduszy 

na kampanię polityczną lub charytatywną. 

Dni pomyślne:  4, 5, 6, 7, 31 

Dni niepomyślne:  18, 19, 20, 21 

Znaczące daty: 5, 14, 23  

 

W styczniu wiele wydarzeń         

z twojego życia rozegra się wokół 

osób urodzonych pod znakami 

Byka, Skorpiona i Lwa. Lew 

zachęci cię do zachowania więk-

szej odpowiedzialności, szczegól-

nie    w miłości. Zetkniesz się           

z kontraktami i umowami praw-

nymi, a twój podpis okaże się na 

wagę złota. Prawdopodobnie ktoś 

zaprosi cię do wzięcia udziału w zagranicznej podróży; do 

propozycji tej podejdź nieufnie. W styczniu szukaj praw-

dziwego oparcia, a nie jedynie chwilowego podparcia. 

Opóźnienie lub gra na zwłokę to jeszcze nie porażka; 

słuchaj uważnie innych i czekaj. Jakaś starsza osoba bar-

dzo chętnie podzieli się z tobą doświadczeniem, a także 

zachęci do inwestowania we własny talent i pomysły.      

W styczniu zweryfikujesz szereg dotychczasowych poglą-

dów, ufniej popatrzysz w przyszłość. Niektórym wydasz 

się wprawdzie nieco zbyt chłodny, jednak w głębi duszy 

rozgrzewa cię namiętność. Poniedziałek, 22 stycznia, 

należy do cyklu niepomyślnego, a jednocześnie jest dniem 

znaczącym. Księżyc znajdzie się w znaku Wodnika, repre-

zentując tę część twojego horoskopu słonecznego, która 

wiąże się ze sprawami natury prawnej, z reputacją, spółka-

mi, a także małżeństwem. Staraj się unikać podpisywania 

dokumentów. Nie twórz też spółek.   W związkach postę-

puj delikatnie. 

Dni pomyślne: 7, 8, 9, 10 

Dni niepomyślne: 20, 21, 22, 23 

Znaczące daty:4, 13, 22, 31 

Świeci słońce, a twórcza gorączka 

oraz uczucie rozpędzają nudę. 

Poczujesz się jak wolny człowiek, 

trudno ci będzie zachować rów-

nowagę, zwłaszcza w życiu 

osobistym. W styczniu czekają 

cię zmiany oraz wyzwania, które 

zaowocują różnorodnością prze-

żyć i doświadczeń. Bliźnięta, 

Panna i Strzelec odegraj ą pierw-

szoplanowe role w scenariuszu na ten miesiąc; ich imiona 

mogą zawierać litery: E, N, W. Przypadkowe spotkanie, 

randka w ciemno bądź flirt mogą doprowadzić do znaczą-

cego związku. Ostrzeżenie: nie zamieniaj wartości trwa-

łych na przelotny dreszczyk emocji.  

Miesiąc wielkich osiągnięć,        

w którym odegrasz niemałą rolę 

pośród bogatych i możnych tego 

świata. W pierwszym miesiącu 

nowego roku, gdy szczególnie 

uwidaczniają się wpływy Wagi 

oraz innego Barana, ruszysz ostro 

do przodu. Powracając do punktu 

wyjścia narzucisz innym swój styl, 

z chaosu uczynisz porządek, a w strukturach organizacyj-

nych odegrasz kluczową rolę. Wykorzystaj sprzyjające 

odcinki własnego cyklu, wykaż się inicjatywą dążąc ku 

nowym celom. Z kolei, nie wychylaj się, kiedy passa ci nie 

sprzyja. Zwróć szczególną uwagę na pomyślne dni. Porzuć 

dotychczasowe status quo. Działaj z myślą  o przyszłości, 

pozbądź się zobowiązań, które niemądrze przyjąłeś na 

siebie. Bądź otwarty na miłość, poddaj się jej całkowicie. 

Pamiętaj o tym, że świat jest duży, a ty możesz po nim 

podróżować.  

Dni pomyślne: 1, 24, 25, 26, 27   

Dni niepomyślne:  2, 13, 14, 15   

Znaczące daty: 8, 17, 26 

 

Skupiasz uwagę na podróżach, 

dążysz do zdobycia powszechne-

go uznania, prowadzisz także 

bogatą korespondencję zagra-

niczną i działania związane               

z eksportem i importem.             

W styczniu ogarnie cię niepoha-

mowana żądza rozpoczynania 

wszystkiego od nowa. Pragniesz 

osiągnąć niezależność i otworzyć 

się na miłość. Najważniejsi będą dla ciebie ludzie spod 

znaku Lwa i Wodnika, w których inicjałach znajdują się 

litery:    A, S, J. Zauważ, że wtorek, 16 stycznia, traktowa-

ny jest zarazem jako dzień niepomyślny i znaczący. Przyj-

rzyjmy się bliżej tej dacie. Będzie odzwierciedleniem w 

stosunkach z ludźmi, związkach partnerskich, kwestiach 

prawnych i statusie małżeńskim. Ten dzień najlepiej prze-

czekać; nie wysnuwaj wniosków, nie zajmuj się faktami     

i liczbami. Pozwól innym przejąć inicjatywę. Mówiąc 

wprost, zachowaj jak największą ostrożność. Bądź wnikli-

wym obserwatorem, lecz nie podejmuj działań. Natomiast 

w dni pomyślne staraj się dotrzeć do sedna spraw i przej-

muj inicjatywę. W dzień niepomyślny nie wysuwaj się na 

plan pierwszy. Powinieneś silnie podkreślić niezależność 

swoich myśli i działań. Powitaj z radością rysujące się 

perspektywy i nadchodzącą miłość. Odpowiedź brzmi: 

Tak, szczególnie  w dniach pomyślnych.  

Dni pomyślne: 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 

Dni niepomyślne: 14, 15, 16, 17 

Znaczące daty: 7, 16, 25 

Ważne liczby: 1, 7, 9  

W styczniu czekają cię przepy-

chanki w rodzinie lub związku 

partnerskim, a także niejakie 

zamieszanie w sferze uczuć          

i finansów. Każdy by chciał 

uszczknąć kawałek z twojego 

tortu. Ty z kolei pragniesz wcielić 

w życie własne pomysły, lecz 

musisz się zastanowić, czy skórka 

 warta wyprawki.  Odpowiedź, 

rzecz jasna, brzmi: tak. Pamiętaj, 

iż szybki sukces osiągniesz raczej dzięki nieortodoksyjne-

go podejściu niż wskutek przestrzegania tradycji. Nie 

obawiaj się łamania barier, szczególnie tych, które sam 

ustanowiłeś. Idealizm odłóż na potem, styczeń zdecydowa-

nie wymaga wykazania się zmysłem praktycznym. Być 

może przesadzasz z samooceną, ale potrafisz narzucić 

własny styl nie narażając się na utratę miłości   i wsparcia. 

Musisz tylko umiejętnie wysondować, na czyje poparcie 

możesz liczyć. Otoczony będziesz osobami nieco służal-

czymi, a ich pochlebstwa i aplauz mile łechcące twoje ego, 

mogą cię słono kosztować. Uważaj na kanciarzy oraz 

osoby namawiające cię do szybkich i łatwych zarobków. 

Wymierne korzyści przyniesie ci podział majątku, wyrok 

sądowy lub związek z jakąś bogatą i wpływową osobą.  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na styczeń 

Lew 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Strzelec 

Waga 

Baran 
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W sprawach dotyczących gospodarki naradź się z Koziorożcem, 

natomiast o planach oszczędzania i inwestycjach kapitałowych 

porozmawiaj z Rakiem. Za wszelką cenę unikaj niedochodowych 

pomysłów i projektów. Przyszłość wymaga od ciebie nowego 

spojrzenia na niektóre sprawy. Dąż naprzód, otwieraj kolejne 

drzwi, postaraj się więcej pracować, ale też więcej wypoczywać. 

Możesz przemodelować swój wizerunek w oczach codziennie 

spotykanych osób. Zmień podejście do nauki i hobby. Niewyklu-

czone, że w pracy czeka na ciebie podwyżka. Nabytki z ostatnich 

paru lat mogą znacznie zyskać na wartości.  

 

Oświetlone zostaną sprawy partnerskie, 

spółki, kontrakty  i umowy, szczególnie 5. 

Później, 20 stycznia, następuje w twoim 

znaku iluminacja wywierająca wręcz 

nieprawdopodobny wpływ na proces 

samodoskonalenia i samorealizacji.           

Od pierwszego dnia miesiąca stopniowo 

rosną twoje możliwości zarobkowe. 

Chcesz osiągnąć wyższy poziom życia, 

więc nie masz nic przeciwko ciężkiej pracy. Pragniesz zarabiać 

znacznie więcej niż teraz, by zapewnić sobie komfort i bezpieczeń-

stwo. Lecz twoje dążenia mogą zostać w dużym stopniu pokrzyżo-

wane przez opieszałość i niesolidność ludzi z twojego otoczenia.  

W styczniu niewykluczone pewne zahamowania i przestoje. Wpły-

ną one na bieg spraw finansowych. Kogo przyciągasz: Osoby spod 

znaku Barana i Wagi, w imionach których znajdziesz litery I oraz 

R. Dotrą do ciebie śmiałe propozycje, ale zawsze pamiętaj o pew-

nych zasadach, tradycji, prawach oraz normach. Nie obawiaj się 

drobnych zmian. Choć jesteś konserwatystą, rozwój procesów 

społecznych i postęp technologiczny zmuszają cię do pewnego 

wysiłku. 

Dni pomyślne: 18, 19, 20, 21 

Dni niepomyślne: 4, 5, 6, 7 

Znaczące daty: 8, 17, 26 

Zachowaj pewność siebie w kontaktach    

z przełożonymi i współpracownikami. 

Bądź gotów podjąć nieoczekiwane wy-

zwanie. Zmień podejście do wszystkich 

niespodziewanych spraw, jakie dadzą        

o sobie znać w pierwszej połowie miesią-

ca. Bądź sobą, niech inni zobaczą, że 

potrafisz analizować wszystko patrząc     

z określonego punktu widzenia. Tak, 

pieniądze pojawią się, o ile o to zadbasz. 

W pierwszym tygodniu stycznia możesz nieco podkręcić tempo 

życia. Czekają cię znaczne profity, jeśli tylko odrzucisz niespraw-

dzony projekt w ciągu pierwszych trzech tygodni miesiąca. Zy-

skasz to, co utraciłeś w zeszłym roku. Kogo przyciągasz: Lwa-

przywódcę oraz Skorpiona i przyjacielskiego Wodnika należącego 

do rzadko spotykanych okazów. W ich imionach mogą wystąpić 

litery A, S i J. 

Ważne liczby: 1, 4, 7 

Dni pomyślne: 20, 21, 22, 23 

Dni niepomyślne: 6, 7, 8, 9, 10 

Przywiązujesz wagę do tradycji zakorze-

nionych w przeszłości. Posiadasz nie-

zmierzone zasoby energii i sił witalnych 

przydatne w kontaktach z wielkimi orga-

nizacjami i instytucjami. Życie miłosne 

rozkwitnie 5 stycznia. Sprawy towarzy-

skie nabierają nowego znaczenia. Próba 

rozpoczęcia wszystkiego odnowa z osobą, 

której teorie w przeszłości były zbyt radykalne, nie jest dobrym 

pomysłem. Istnieje tendencja do idealizowania przeszłości otwiera-

nia nowych bram i kończenia spraw drażliwych. Koziorożec, Rak    

i Panna stale o tobie myślą. Znajdą się też tacy, którzy wiedzą, że 

wokół ciebie wiruje cały świat  i dlatego chcą przebywać w twoim 

towarzystwie. W ich imionach niewykluczone litery B, T, W. 

Uprawiaj sztukę miłosną 5 stycznia; imprezy i rozrywki czekają cię 

19 dnia miesiąca, a 27 zagłęb się w sprawy lokalne, natychmiasto-

we i naglące. 3 stycznia poświęć się nawiązywaniu nowych kon-

taktów, liczy się bowiem twoja radość i szczęście. Odetchnij od 

trosk finansowych przebywając w miłym towarzystwie, które — 

mimo licznych obowiązków zawodowych — wie, jak się zabawić. 

Dni pomyślne: 22, 23, 24, 25 

Dni niepomyślne: 9, 10, 11, 12 

Znaczące daty: 5, 19 i 27 

Masz problem potrzebujesz porady? 

Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz partnera z którym chcesz przejść 

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

urodziny? 

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

ta” Ogłoszenie należy wysłać na adres email:  redakcja@polskicraigavon.com 

lub zamieścić je   w module ogłoszeń na stronie www.polskicraigavon.com 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów a także do nie 

publikacji zlecenia bez  podania  przyczyny. 

Masz w rodzinie problem alkoholowy? Nie umiesz sobie 

poradzić? Bliska Ci osoba jest alkoholikiem i nie wiesz jak 

jej pomóc? W Belfaście ruszyły spotkania otwarte skierowa-

ne do rodzin dotkniętych alkoholizmem. Grupa spotyka się   

w każdą niedzielę od godziny 10:30 do 12:30,na terenie ko-

ścioła St.Anthony's Church, Willowfield Crescent, BT6HP (numer kontaktowy 

07935843442-Benek) Przypominamy także iż grupa AA działa w Ballymena w 

każdą sobotę od godziny 17:30 do 19:15,adres:21A Foutain Place, przy parkin-

gu Tower Centre. (07746251245 -Artur lub 07521305967-Wojtek) Są to spo-

tkania zamknięte dla osób bezpośrednio dotkniętych alkoholizmem.   

Róbta co chceta…..  

Koziorożec 

Ryby 

Wodnik 

Horoskop zaczerpnięto z : 

.horoskop-internetowy.com 

Piszę ponieważ chciałbym zainteresować Waszą 

redakcję, ciekawym, z mojego punktu widzenia, 

tematem.  Przyjechałem do Belfastu w lutym. Jak 

to na początku, język nieco kulał, ale dawałem radę 

jakoś. Na początku kwietnia postanowiłem zacząć 

trenować Judo. "Zgooglowałem" temat, i znalazłem 

szkołę Kookateki Judo Club. Od pierwszej lekcji 

pokochałem ten sport. Byłem pierwszym Polakiem 

w moim klubie, który swoją drogą jest bardzo zróż-

nicowany kulturowo i działa ponad podziałami. 

Członkami klubu są zarówno protestanci, jak          

i katolicy, są azjaci, no i poza mną jest także kolej-

nych dwóch Polaków, niebawem będzie także je-

den Niemiec. .  

W klubie poznałem mnóstwo ciekawych, i przede 

wszystkim pomocnych osób. Trener i pozostali 

członkowie nie raz wspierali mnie, służyli radą, na 

różne tematy. Język angielski znacząco mi się po-

prawił, zacząłem nawet działać jako wolontariusz przy Brytyjskiej Federacji Judo i poma-

gam w moim klubie w treningach dzieci. W przyszłości chcę też zdać kurs na trenera Judo. 

Chcę też ściągnąć jak najwięcej polskich dzieci . Judo jest świetną formą integracji (czego 

ja jestem dowodem), a także źródłem świetnej zabawy, samorealizacji oraz rozwoju kon-

dycji fizycznej.  

Niedawno odbył się turniej North West Open Chempionship w Londonderry. Nasz klub 

zgłosił 13 zawodników, w tym  seniorów i juniorów. Osiągnęliśmy bardzo dobry wynik 

gdyż zdobyliśmy 13 medali. Załączam zdjęcie (od lewej: Daniel Kołodziejczyk - złoty 

medal w kategorii Lower Kyu, Brązowy medal w kategorii weteranów powyżej 30 lat, 

Jonathan Cooke - trener, Marcin Żuchowski - Srebrny medal w kategorii Lower Kyu, Jan 

Jancewicz(ja) - Brązowy medal w kategorii Middle Kyu). 

Uważam, że Judo powinno być promowane jako forma integracji . 

Pozdrawiam 

Jancewicz Jan  email: jancewicz.j@gmail.com   

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:jancewicz.j@gmail.com


Polski Magazyn– dla całej rodziny  numer 01/01/2012/09 

www.polskicraigavon.com              26 

Przeczenia: Osoba + did not (didn’t) + czasownik w formie podstawowej + 

reszta zdania 

She didn’t eat breakfast yesterday./Szi dydynt it brekfast  jesterdej/ Nie 

jadła wczoraj śniadania. 

Osoba+ was/ were + not (wasn’t, weren’t) + reszta zdania 

He wasn’t at school last Friday./Hi łozynt et skul last frajdej/ Nie było go 

w szkole w zeszły piątek. 

Dodawanie końcówki –Ed do czasowników regularnych – zasady 

-Jeżeli czasownik kończy się na –e dodajemy do niego tylko –d zamiast –

ed np. smile /smajl/- smiled /smajld/ 

-Jeżeli czasownik kończy się na –y i jest poprzedzony spółgłoską wtedy –y 

zamieniamy na –i i dodajemy końcówkę –ed np. try/traj/- tried/trajd/ 

-Kiedy w czasowniku jednosylabowym na końcu jest spółgłoska poprze-

dzona przez samogłoskę, spółgłoskę podwajamy i dodajemy -ed  np. stop/

stop/- stopped/stopt/ 

 

Lista niektórych czasowników nieregularnych: 

Bezokolicznik               Past Simple               Znaczenie 

be /bi/                            was/łoz/,were/łer/            być 

become/bikam/  became/bikejm/       stawać się 

break/brejk/                        broke /brołk/           łamać 

buy /baj/                              bought/bot/              kupować 

choose/czuuz/                     chose/czołz/               wybierać 

come/kam/                             came/kejm/                przychodzić 

drink/drink/   drank/drenk/               pić 

do /du/                                   did/dyd/                    robić 

eat  /it/                             ate/et/                           jeść 

find/fajnd/                        found /fałnd/                       znaleźć 

fly /flaj/                            flew  /flu/                            latać 

forget /forget/                   forgot/forgot/                      zapominać 

get /get/                                 got/got/                        dostawać 

give/giw/                               gave/gejw/                          dawać 

go/goł/                                went/łent/                            iść 

have/haw/                        had/had/                              mieć 

hear/hir/                      heard/herd/                         słyszeć 

keep /kip/                         kept/kept/                            trzymać 

leave/liiw/                        left/left/                            opuszczać, wyjeżdżać 

make/mejk/                    made/mejd/                          robić 

meet /mit/                       met/met/                              spotykać 

pay/pej/                                                                              paid/pejd/                               płacić 

put/put/                            put/put/                               kłaść 

take/tejk/                          took/tuk/                             brać 

win/łyn/                              won/wan/                            wygrywać  

write/wrajt/                        wrote/wrołt/                         pisać 

Uśmiechnij się….. 

Przychodzi baba do lekarza 

i mówi: 
- Jestem skonana! 

- A ja z Gwiezdnych Wojen.  

Przychodzi baba do denty-

sty: 
- Panie doktorze tak strasznie 

boje się borowania że chyba 

wołałabym już zajść w ciąże. 

- To niech się pani zdecyduje 

bo nie wiem jak fotel mam 

ustawić. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Przychodzi baba do lekarza 

z poparzonymi uszami. 
Lekarz się pyta: co się pani 

stało? 

Prasowałam gdy zadzwonił 

telefon. 

A drugie ucho? 

Chciałam zadzwonić na pogo-

towie.  

Przychodzi baba do lekarza: 
- Panie doktorze, bardzo boli 

mnie brzuch! 

- A co pani jadła? 

- Puszkę śledzi. 

- Czy były świeże? 

- Nie wiem nie otwierałam!  

Angielski na co dzień - czasy. 

Past Simple /past simpul/- Czas przeszły prosty 

Czasu Past Simple używamy gdy mówimy o: 

- Czynnościach, które miały miejsce w przeszłości, 

zostały zakończone i wiemy kiedy się one odbyły: 

He died in 1981. / Hi dajd in najti ejti łan/ On umarł 

w 1981. 

-Czynnościach, które odbyły się w przeszłości, jedna 

po drugiej: 

-I went home, had a bath and watched a movie. /Aj 

łent hołm, had e  baf end łoczt e muwi/ Poszedłem do 

domu, wziąłem kąpiel i oglądnąłem film. 

-Zwyczajach w przeszłości: 

We played football when we were children. /łi plejd 

futbol łen łi łer czildren/ Graliśmy w piłkę nożną gdy 

byliśmy dziećmi. 

-Unikalnych i wyjątkowych zdarzeń z przeszłości: 

Henryk Sienkiewicz wrote Ogniem i Mieczem. /

Henryk Sienkiewicz wrołt ogniem i mieczem/ 

Budowa czasu Past Simple: 

Zdania twierdzące: 

Osoba + czasownik regularny lub czasownik nieregu-

larny + reszta zdania 

Uwaga!! Czasowniki regularne to takie, które przyj-

mują przeszłą formę poprzez dodanie do czasownika 

w formie podstawowej końcówki –ed lub –d ( jeśli 

czasownik kończy się na –e). 

Czasowniki nieregularne nie mają ustalonego sposo-

bu tworzenia formy przeszłej. Trzeba nauczyć się ich 

na pamięć. 

Uwaga!! Czasownik w czasie Past Simple pozostaje 

w takiej samej formie we wszystkich osobach. Wy-

jątkiem jest tylko czasownik  ‘to be (nieregularny)’, 

który w czasie przeszłym przyjmuje formy was /łoz/ 

lub were./łer/ (I was, you were, he was, she was, it 

was, we were, you were, they were) 

Przykładowe zdanie z czasownikiem regularnym: 

He moved to London four days ago. /Hi muwd tu 

London for dejs egoł./ Przeprowadził się do Londynu 

4 dni temu. 

Przykładowe zdanie z czasownikiem nieregularnym: 

She rang him last night. /Szi reng him last najt/ Za-

dzwoniła do niego zeszłej nocy. 

 Pytania: 

Did + osoba + czasownik w formie podstawowej+ 

reszta zdania 

Was/Were + osoba+ reszta zdania 

 Pytania w czasie Past Simple tworzymy poprzez 

dodanie operatora did. Did umieszczamy przed pod-

miotem. W pytaniach czasownik nie występuje w 

formie przyszłej lecz w podstawowej. 

Did you go to school yesterday? /dyd ju goł tu skul 

jesterdej/ Poszedłeś wczoraj do szkoły? 

Did she have a good day?/dyd szi haw e gud dej/ 

Czy ona miło spędziła dzień?W zdaniach z czasowni-

kiem ‘to be’ do pytań nie dodajemy operatora did 

tylko tworzymy inwersję tj. przestawienie czasowni-

ka przed podmiot. 

He was very sad./Hi łoz wery sad/On był bardzo 

smutny.  

–Was he very sad?/łoz hi wery sad/ Czy on był bar-

dzo smutny? 
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Twój Notice Board 

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 

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego 
traktowania ze względu na rasę, religię, 

płeć, niepełnosprawność, orientację 

seksualną, skontaktuj się z Komisją ds. 

Równouprawnienia 
(EqualityCommission NI).Telefon: 028 

9050 0600 / E-mail informa-
tion@equalityni.org /Adres internetowy: 

www.equalityni.org.   

Infolinia dla bezdomnych –  
02838334444     

Usługi tłumaczeniowe – 

STEP  02887750213    

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 
Głównym celem CIP jest dostarczanie prak-

tycznego wsparcia dla nowych społeczności 

w regionie Craigavon oraz kierowanie inte-
resantów do odpowiednich instytucji. CIP 

oferuje następujące usługi: Informacje na 

temat: zdrowia, opieki społecznej, prawa 
zatrudnienia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 

pomoc w wypełnianiu formularzy oraz kie-

rowanie do organizacji świadczących odpo-
wiednie usługi, organizowanie spotkań 

informacyjnych, poradnictwo w sprawie 

szkolnictwa oraz treningów, asystowanie w 
rozwoju wydarzeń kulturalnych i sporto-

wych, tworzenie projektów promujących 

integrację społeczności. Wszystkie usługi są 
poufne oraz bezpłatne. 

 Craigavon Intercultural Programme   

16 Mandeville Street, Portadown      
 Tel 028 3839 3372                                                                                                                    

www.craigavonintercultural.org                                                                   
Polski doradca – Wojciech Dylewicz   

Tel. 07840135040 

Springwell  Centre 
Springwell Centre jest lokalną organizacją 

działającą na rzecz rodzin i osobistego 

rozwoju, która oferuje również usługi dla  
członków polskiej społeczności. Oprócz 

pomocy indywidualnej pomaga także w 

kwestiach dotyczących rodziny, edukacji , 
zdrowia itp. Przy centrum  działa polska 

grupa Mother and Toddler (spotkania dla 

mam    i małych dzieci, które nie rozpoczę-
ły  jeszcze szkoły), w ramach tych spotkań 

są  zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne 

oraz wspólne wyjścia do figloraju.   Dla 
troszkę starszych dzieci organizowane są  

lekcje języka  angielskiego, nauka  odby-

wa się poprzez zabawę, czytanie książe-
czek czy śpiewanie piosenek. Dla rodzi-

ców i dzieci uczęszczających do szkoły 

podstawowej został stworzony klub pracy 
domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell Cen-

tre, 55 Edward Street, Lurgan  Tel.02838 
347222  

 

W innych sprawach polecamy Biuro 

Porad Obywatelskich(Citizens Advice 

Bureau). Jest to organizacja charyta-

tywna wspierająca obywateli bezpłatną i 
poufną poradą w kwestiach ich praw        

i nie tylko. Pracownicy chętnie pomaga-

ją we wszystkich kwestiach np: w pro-

blemach z pracodawcą i wielu wielu 

innych.                                                  

Informacje i porady na temat spraw imi-

gracyjnych uzyskasz w Centrum Praw-

nym (Law Centre NI) – infolinia 028 

9024 4401 lub   
  admin.belfast@lawcentreni.org.   

South Tyrone Empowerment Pro-

gramme (STEP) Adres: Unit T7,      

2 Coalisland Road, DUNGANNON, 

BT71 6JT Telefon: 028 8772 9002   
E-mail: info@stepni.org  Strona 

internetowa: www.stepni.org  

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoir-

landzka Rada ds. Mniejszości Etnicznych

– Northern Ireland Council for Ethnic 

Minorities (NICEM) Adres: 3rd Floor, 
Ascot House, 24-31 Shaftsbury Square, 

BELFAST, BT2 7DB Telefon: 028 9023 

8645   E-mail: info@nicem.org.uk  Strona 
internetowa: www.nicem.org.uk   

Informacje, porady i wskazówki na 
temat pracy w Europie uzyskasz w 

EURES (European Employment Servi-

ces) pod numerem 028 9025 2270.   

Polski Craigavon Sieć Społeczna  
Kontakt:  

agnieszka@polskicraigavon.com    

Irlandzki Kongres Związków Za-

wodowych (Irish Congress of Trade 

Unions) 

4 – 6 Donegall Street Place 
Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpośrednia 

w jęz. polskim)  

http://www.equalityni.org/
http://www.craigavonintercultural.org/
mailto:admin.belfast@lawcentreni.org
mailto:info@stepni.org
http://www.stepni.org
mailto:info@nicem.org.uk
http://www.nicem.org.uk/


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 


