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Poczuj się dzieckiem- magiczny świat Disneya. 

Masz kłopoty? Wstąp do związków. 

Z wizytą u Orłów Craigavon. 

Przegląd prasy. 

Współczesny mężczyzna. 

Chwila dla Ciebie 

Nic u nas bez nas. 

Więc chodź  pomaluj mój świat. 

Polskie legendy: Legenda o Podhalu. 

Ślub pary królewskiej oczami dziecka. 

Odwiedziny w Polskiej Szkole Sobotniej w Banbridge. 

Nasze zwierzaki. 

Wasze opowiadania: „Kartki z pamiętnika” 

Więcej szczęścia. 

Róbta co chceta: pytania, ogłoszenia, życzenia. 

Odpowiedzialność - psychozabawa. 

Przydatny słowniczek. 

Porada i wsparcie. 

 

"Leaflets, Flyers, Posters, Business Stationery,     
Canvas Printing, Graphic Design".  Our best deals are 
on our website www.congressprint.com                             
 

Kilka słów na wstępie.. 

Oddajemy w Państwa ręce drugi numer naszego pisma. W tamtym 

miesiącu pisaliśmy o zjawisku emigracji w aspekcie historycznym 

oraz emigracji widzianej oczyma dzieci. Dzisiaj zmieniamy temat.               

W ciągu ostatnich tygodni miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Dla 

nas, Polaków była to beatyfikacja Jana Pawła II. Dla Anglików ślub 

Pary Królewskiej. O tym piszemy w dzisiejszym wydaniu na poważ-

nie i humorystycznie... Ponadto możecie Państwo przeczytać drugą 

część podróży po bajkowym świecie Disneylandu. Możecie przypo-

mnieć sobie legendę o Podhalu, dowiedzieć się „ Jak żyć szczęśli-

wie” z artykułu ks. K. Olejnika. Dzisiaj również rozpoczynamy cykl  

pt. „ Mężczyzna współczesny”. Odcinek pierwszy jest o diecie, którą 

musi wprowadzić do swojego menu mężczyzna walczący o przyrost 

mięśni. Wreszcie poruszamy temat wyników wyborów z dnia 5 maja. 

Kibicowaliśmy naszej kandydatce Ani. Niestety partia SDLP nie 

odniosła sukcesu. Życzymy Państwu miłej lektury tych i wielu innych 

tematów!!! 

Agnieszka Sztajner – Iwińska. 
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Anna Ochal-Molenda 

po wyborach 

 

Aniu nie zostałaś wybrana                   
do Rady Gminy Craigavon, wiem 
że jedynie dwóch kandydatów              
z partii SDLP  dostało się do rady 
jak myślisz skąd  to małe popar-
cie dla partii?  
 
Zanim odpowiem na pytanie 
chciałabym gorąco podziękować 
wszystkim, którzy oddali głosy na 
mnie oraz na przedstawicieli partii 
SDLP. 
Partia SDLP uważana była raczej 
za pewniaka w wyborach, jako 
partia która o dziwo cieszy się 
największym poparciem wśród 
lokalnej społeczności. Zawiodło 
prawdopodobnie przekonanie 
"oni i tak wejdą, jak nie zagłosuję 
nic się nie stanie", ponieważ takie 
głosy docierały do nas po ogło-
szeniu wyników. Z drugiej jednak 
strony pojawia się kwestia równie 
istotna, a mianowicie udział        
w wyborach mniejszości narodo-
wych, które miały szereg niemi-
łych sytuacji w punktach wybor-
czych. Nieuznawane były doku-
menty wydane przez kraje Unii 
Europejskiej, wielu osób w ogóle 
nie było na listach wyborczych. 
Projekt zmiany ustawy ordynacji 
wyborczej jest już przygotowywa-
ny, więc mam nadzieję, że w na-
stępnych wyborach podobne sy-
tuacje nie będą miały miejsca. 
  
Czy pomimo przegranej masz 
zamiar wspomagać partie jeśli tak 
to w  jaki sposób ? 
 
Dla mnie nie jest to przegrana, 
ale kolejne doświadczenie i nie-
rozsądnie byłoby wycofać się te-
raz. Mam nadal w planie działać 
w partii i pomagać lokalnej spo-

łeczności w rozwiązywaniu trud-
nych spraw. 
 
To czego nauczyłaś się? Co wy-
niosłaś z tego doświadczenia?  

Nauczyłam się zupełnie nowego 
pojmowania polityków, było dla 
mnie niezwykłe że przedstawicie-
le udostępniają swoje prywatne 
numery telefonów i adresy e-mail 
do użytku publicznego, tak aby 
każdy kto w danym momencie 
znajduje się z tarapatach mógł 
poprosić o pomoc, w Polsce nig-
dy z taką praktyką się nie spotka-
łam. To ciekawe i nowe doświad-
czenie, wciąż się uczę i poznaję 
ciekawe aspekty lokalnej  polityki.  
 
 Czy planujesz udział w następ-
nych wyborach? 
 
Tak, zdecydowanie planuję kan-
dydowanie w następnych wybo-
rach. Mimo, iż jest to ciężka pra-
ca, szczególnie parę miesięcy 
przed wyborami kiedy rozpoczyna 
się kampania i jest się przysło-
wiowym "gościem w domu".  
 
Największą ilość głosów partia 
SDLP zdobyła w  Derry. Czy spo-
sób prowadzenia kampanii wy-
borczej mógł mieć wpływ na wy-
nik wyborów?  
 
Miasto Derry jest jednym , z bar-
dziej świadomych politycznie re-
gionów Irlandii Północnej, z tego 
regionu wywodzi się również 
John Humme,  były lider partii. 
Taki wynik był przewidywany. 
Kampania prowadzona była za-
sadniczo wszędzie tak samo, we-
dług wytycznych kierownictwa 
partii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy wynik wyborów wpłynie w 
jakiś sposób na dalszą politykę 
partii, planowane są jakieś zmia-
ny? 
 
Wyniki wyborów zachwiały pozy-
cją partii na lokalnej scenie poli-
tycznej. Na pewno podjęte zosta-
ną kroki zmierzające do polep-
szania wyników kolejnych wybo-
rów, za wcześnie by mówić jesz-
cze o konkretach. Dzisiaj wszyscy 
jesteśmy świadomi, iż czeka nas 
jeszcze więcej pracy. 
 
Czy Twoim zdaniem większe za-
angażowanie Polaków w wybo-
rach, mogło mieć wpływ na wyniki 
głosowania? 
 
Myślę, że nie chodzi tu o czynny 
udział jedynie Polaków, do wybo-
rów z ramienia SDLP do wyborów 
Rady Gminy startował również 
Portugalczyk Daniel Gouviea. 
Również czynny udział samych 
Irlandczyków w wyborach mógł 
mieć wpływ na wyniki głosowania.  
 
Twoje plany na najbliższą zawo-
dową przyszłość? 
 
Poza pracą, którą wykonuję na co 
dzień, będę miała wyznaczony 
jeden dzień w tygodniu na dyżur 
w biurze SDLP, gdzie Polacy bę-
dą mogli przyjść i uzyskać pomoc 
w załatwieniu formalności. Będę 
starała się również kontynuować 
działalność w Grupie Społecznej 
Polski Craigavon. 

 
Z Anią rozmawiała: 

  Agnieszka Tomsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŚLADAMI PASJI  KAROLA WOJTYŁY... 

                                                                 

Karol Wojtyła najbardziej lubił spędzać wolny czas na łonie natury i w spartańskich warunkach (fot. EAST NEWS) 

 

Na dzisiejszy artykuł miałam początkowo 

zupełnie inny pomysł. Zaplanowałam  

temat o kolejnym porównaniu Polaków                 

i Irlandczyków, ale przecież mamy maj 

2011 . Niby miesiąc jak każdy inny, ale nie 

w tym roku. 1 maja miała bowiem miejsce 

uroczystość beatyfikacji  Jana Pawła II. 

Każdy z nas – pokolenia papieża Polaka, 

na pewno o Nim pamięta i nigdy nie za-

pomni, ale rzeczywistość dnia codzienne-

go nie pozwala zwykłemu człowiekowi na 

nieustanne wspomnienia. Kiedy przycho-

dzi jednak taki dzień  jak wyżej wspo-

mniany refleksja powraca ponownie.                  

W życiu każdego z nas, obojętnie ,w jakim 

miejscu na ziemi i etapie swojego życia 

jesteśmy Jan Paweł II odegrał w mniej-

szym lub większym stopniu jakieś zna-

czenie. Bez względu na to czy każdy zga-

dzał się z głoszonymi przez Niego poglą-

dami, każdy na pewno mógł w nim odna-

leźć cechy godne podziwu. Znajomość 

kilku języków, szczególne umiłowanie do 

podróży, głównie tych do najmniejszych 

nawet zakątków świata, bez względu na 

wyznania religijne w nich panujące.  

Szczególne umiłowanie ojczyzny, ten 

niezapomniany gest całowania polskiej 

ziemi na płycie lotniska. Wreszcie poczu-

cie humoru, wyczucie chwili, miłość do 

bliźniego, dobroć dla dzieci. To wszystko 

dotyczy Jana Pawła II, którego znał, zna               

i znać będzie cały świat. Ale Jan Paweł II 

to przecież Karol Wojtyła, człowiek, który 

zanim został papieżem, przeżył dzieciń-

stwo i młodość tak jak wielu z nas. Więk-

szość artykułów pojawiających się                    

w prasie dotyczy pontyfikatu Jana Pawła. 

Ja jednak chciałabym napisać przy tej 

okazji nie o tym samym. Chciałabym 

przybliżyć  postać Karola Wojtyły jako 

dziecka i nastolatka- młodego człowieka. 

Pokazać jego pasje, zainteresowania, 

życie codzienne. Było ono bardzo inten-

sywne i ciekawe.  

Od najmłodszych lat Karol Wojtyła intere-

sował się sportem i turystyką. Przygoda 

zaczęła się od pieszych wycieczek gór-

skich, poprzez grę w piłkę nożną, jeżdże-

nie na nartach aż po kajakarstwo. Prekur-

sorami turystyki pieszej po górach                      

w rodzinie Wojtyłów byli pradziadek Fran-

ciszek i dziadek Maciej przyszłego papie-

ża. Ojciec Karola Wojtyły był wojskowym o 

doskonałej kondycji fizycznej. Był on 

pierwszym trenerem młodego Karola w 

dziedzinie sportu. Kolejnym, był Czesław 

Pankiewicz, jego nauczyciel gimnastyki                

w gimnazjum w Wadowicach. Na mło-

dzieńcze lata przyszłego papieża Polaka 

przypada okres powstawania pierwszych 

organizacji sportowych, tj: Kluby sportowe 

„ Skała” i „ Kolejarz” (1911), „ Koło Pol-

skiego Towarzystwa Tatrzańskiego” 

(1927). W roku 1932 otwarto schronisko w 

Jaworzynie, dziś zwane „ Gronie Jana 

Pawła II” Jako duszpasterz akademicki, 

spędzał dużo czasu z młodzieżą, ucząc 

ich aktywnego wypoczynku. Nazywany 

przez młodych ludzi „ Wujkiem” był dla 

nich wielkim autorytetem. Kiedy wyjechał 

do Rzymu czas na ukochane wędrówki 

niestety się skończył.  Dla podtrzymania 

kondycji, wówczas już papież Jan Paweł II 

kazał wybudować w swojej letniej rezy-

dencji w Castel Gandolfo basen. Kiedy 

zasugerowano mu, że będzie to inwesty-

cja kosztowna, powiedział: „ Mój pogrzeb 

pociągnie za sobą o wiele większe wydat-

ki. Papież musi być sprawny i zdrowy”. Od 

dzieciństwa Wojtyła grał w piłkę nożną. Na 

początku grał w obronie. Od nazwiska 

ówczesnego znanego obrońcy lwowskiej „ 

Pogoni” nosił pseudonim „ Martyna”.                    

Z obrońcy stał się bramkarzem, co dawało 

mu większą satysfakcję. Wraz z kolegami 

założył klub futbolowy. Mimo ,że najwcze-

śniej porzucił tą pasję to ciągle się intere-

sował piłką, kibicował Cracovii. Jako pa-

pież wziął udział w inauguracji mistrzostw 

świata Italia‟ 90 w Rzymie.  

Karol Wojtyła również jeździł na nartach, 

bardzo pewnie i dobrze technicznie.  



                                                         

Karol Wojtyła w młodości - na kajaku /AFP 

 

 

Kiedyś jako kardynała, ktoś zapytał czy 

wypada mu będąc tym kim jest jeździć na 

nartach, powiedział: „ Co nie uchodzi 

kardynałowi to źle jeździć na nartach”. 

Jako biskup zaangażował  się w wyprawy 

kajakowe. Spływy stały się jego kolejną 

sportową pasją.  

Jak widać sport wypełniał ogrom czasu 

młodego Karola Wojtyły. Ale to nie była 

jedyna jego życiowa pasja. 

Aktorstwo- to zawód jaki sobie wymarzył 

jako dziecko. W szkolnych przedstawie-

niach występował bardzo regularnie                    

z dużym powodzeniem. Następnie grywał 

w założonym przez Mieczysława Kotlar-

czyka Teatrze Rapsodycznym. W szkole 

grał Hajmona w „ Antygonie”- Sofoklesa, 

przedstawieniu, które zapisało się na 

zawsze w jego pamięci. Później były „ 

Śluby panieńskie” Fredry. Osobiście, wy-

pada mi żałować, że nie było mi dane 

oglądać tej sztuki z udziałem naszego 

papieża, bowiem Aleksander Fredro to 

mój ulubiony pisarz komediowy... Po pod-

jęciu studiów polonistycznych na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim przyszedł dla Karola 

Wojtyły czas na teatr poważny- Teatr 

Żywego Słowa. W ścisłej konspiracji, po-

wodowanej wojną ( teatr powstał w 1941 

roku) odbywały się próby i przedstawienia. 

Słowacki, Wyspiański, Norwid,- to autorzy 

z których twórczości czerpano teksty do 

przedstawień. Kochał czytać poezję. Sam 

również pisał wiersze.  

Prawdziwe powołanie Karola Wojtyły zwy-

ciężyło jednak w październiku 1942 roku. 

Wtedy wówczas wstąpił do seminarium 

duchownego. Mimo, że teatr stracił do-

skonałego aktora, ludzkość zyskała Wiel-

kiego Człowieka. Papieża- naszego pa-

pieża,- Polaka! 

 

 

(© Arkadiusz Gola/Polskapresse) 

                                                            Agnieszka Sztajner- Iwińska                      

16 października 1978 r. o godzinie 16.16 świat dowiedział się, że papieżem jest Polak (Fot. ap) 

 
(© Arkadiusz Gola) 



Poczuj  się   dzieckiem…. 

 

Disneyland Paris to trzy magiczne parki: 

Disneyland Park, Disney Studio Park                        

i Disney Village. W zeszłym numerze 

przybliżyłam Państwu magię Disneyland  

Park. Dzisiaj chcę  zaprezentować Disney 

Studio Park. I tak samo jak poprzednio  

tak i teraz nie jest to proste zadanie, po-

nieważ żadne opisy a nawet zdjęcia nie 

oddadzą klimatu magii i emocji. 

  

1. Disney Studio  to nie tylko największy 

budynek w całym parku, ale jeden z naj-

większych w całym ośrodku. To jest Hol-

lywood zaprojektowane specjalnie dla 

Ciebie i jesteś gwiazdą! 

 

 

2. Art  Of Disney Animation. 

 

Tutaj poznasz historię i narodziny anima-
cji, możesz zobaczyć najlepsze momenty 
starszych animacji Disneya oraz najnow-
szą technologię, możesz wykorzystać 
swoją wyobraźnię, próbując swoich sił w 
wielu interaktywnych doświadczeniach 
animacyjnych. 
 
3. Animagique. 
 

 

 
Spektakl przy oświetleniu UV, przedsta-

wiający burzliwe przygody Myszki Miki, 

Donalda i ich przyjaciół. Kukiełki ożywają             

i zabierają publiczność w podróż po naj-

słynniejszych filmach Disney‟a, takich jak:  

Księga Dżungli, Mała Syrenka, Król Lew. 

Spektakl ten można obejrzeć niestety                          

w nienajlepszej jakości na YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=hC2YdG

xrCU8 

4. Latający dywan–Flying Carpets Over 

Agrabah.                                                          

Podniebna karuzela przywołująca na myśl 

świat Alladyna i jego latające  dywany, 

gdzie duch lampy jest reżyserem a  pu-

bliczność – aktorami. 

 

5. Crush’s Coaster  to karuzela zain-

spirowana  filmem animowanym 

„Gdzie jest Nemo?” Tu wsiadamy do 

jednego z 12 żółwi, które z kapitanem 

Nemo przenoszą nas w głębiny mor-

skie i rafy koralowe. Nie da się zapo-

mnieć, mrożącego krew w żyłam nur-

kowania i zwiedzania/odkrywania 

wraku statku w towarzystwie rekina, 

który niby jest wegetarianinem. 

Gwóźdź programu: ogromny, rozsza-

lały wir morski ciepłego prądu 

Wschodnioaustraliskiego... Trzymaj-

cie się mocno! 

http://www.youtube.com/watch?v=hC2YdGxrCU8
http://www.youtube.com/watch?v=hC2YdGxrCU8


 

6. Cars Quatre Roues Rallye. 

 

Ta atrakcja cieszy się największą popu-

larnością wśród małych chłopców ale                          

i dziewczynki lubiące jazdę samochodem 

znajdą tu coś dla siebie. 

7. Toy Soldiers Parachute Drop.                           

Symulator skoku ze spadochronem w 

wersji rodzinnej. Inspiracją tej atrakcji był 

film Toy Story.  

8. Slinky Dog Zigzag Spin.                                    

Karuzela w kształcie psa Slinky, który 

próbuje złapać własny ogon. Zabawa dla 

całej rodziny. Atrakcja zainspirowana 

również  produkcją Toy Story.  

 

 

 
9. RC Racer 

Ekscytujący samochodowy wyścig na 
rurze o wysokości 25 m. 
 

 

 
10. CinéMagique. Kto nigdy nie marzył o 

tym, by znaleźć się po drugiej stronie 
ekranu?  Bohater tego spektaklu otrzymał 
taką możliwość. Na naszych oczach 

wprost ze sceny wchodzi do ekranu tele-
wizora by tam poznać swoją ukochaną                
i przeżyć najwspanialsze chwile swojego 
życia. Tego nie można przegapić, to nie-
samowite show pełne efektów specjal-
nych. Nie uwierzysz dopóki sam nie zoba-
czysz. 

 
11. The Twilight Zone Tower of Ter-

ror. 
 

 

Atrakcja dla osób o mocnych nerwach.  

Zwiedzicie niesamowity hotel po to by 

wsiąść do windy a następnie spaść…. 

12. Studio Tram Tour: Behind the Mag-

ic.  Przejażdżka kolejką po Walt Disney 

Studios Park za kulisami plenerów ze 

słynnych filmów Disneya. Kulminacją jest 

wjazd wprost na scenę filmu katastroficz-

nego, gdzie trzęsie się ziemia, wybucha 

ogień, a następnie ogromna powódź za-

lewa wszystko dookoła. Za kilka minut po 

zniszczeniach nie ma już śladu, wszak to 

magia kina! 

 

13. Stitch Live!   Stitch Live! to animacja 

w czasie rzeczywistym, reagująca na 

zachowanie widowni. Dzieci mogą prze-

żyć naprawdę niesamowitą przygodę ze 

swoim animowanym bohaterem. 

 

14. Playhouse Disney Live on Stage! 

 

Ulubione gwiazdy Disney Playhouse wy-
chodzą do gry, na żywo. Będziesz miał 
okazję dołączyć do Klubu Przyjaciół 
Myszki Miki, Małego Einsteina, Hany 
Manny  i innych ulubieńców. 
 
15. Rock 'n' Roller Coaster starring 
Aerosmith.                                               
Rollercoaster. Zawrotna prędkość, spirale           
i oszałamiające przyspieszenia - to 
wszystko w rytm rockowych przebojów 
Aerosmith. 
 

 

16. Moteurs... Action! Stunt Show 

Spectacular. 

 

Tym razem w centrum uwagi znajdą się 

efekty specjalne  i kaskaderka. Tego nie 

można przegapić. Niesamowity pokaz. 

Porachunki gangsterów tuż przed naszym 

nosem.  

17. Armageddon: Les Effets Speciaux. 

Wybierz się w podróż statkiem kosmicz-

nym, musisz mieć sporo odwagi  ponie-

waż  niestety zdarzy się awaria.  

AT 

 



Masz kłopoty? 

Wstąp do związ-

ków! 

Co to są związki zawodowe?  

Związek zawodowy to organizacja repre-

zentująca interesy pracowników oraz 

działająca na rzecz poprawy ich sytu-

acji ekonomicznej i społecznej. Całko-

wicie niezależne od rządu i pracodawców, 

związki zarządzane są przez i dla swo-

ich członków. 

Związki prowadzą kampanie na dwóch 

frontach: 

1. W zakładach pracy – negocjują                
z pracodawcami kwestie takie jak 
płace, urlopy, wypłaty chorobowego, 
godziny pracy oraz bezpieczeństwo                 
i higienę pracy.  

2. Na arenie społecznej – prowadzą 
kampanie na rzecz poprawy stopy 
życiowej wszystkich ludzi pracują-
cych. Kampanie te często prowadzą 
do zmian w ustawodawstwie  czy po-
lityce rządowej. W przeszłości związ-
ki zawodowe z powodzeniem anga-
żowały się w kwestie dopłat dla ro-
dzin, emerytur, zasiłków dla bezro-
botnych, opieki zdrowotnej i równo-
uprawnienia.  

 

Dlaczego warto przyłączyć się do 

związków zawodowych?  

Związki zawodowe to ogólnie mówiąc 

najlepsza forma zabezpieczenia przed 

problemami w pracy. Zwłaszcza pracow-

nicy zagraniczni padają często ofiarą 

złego traktowania i nieprzestrzegania 

praw pracowniczych.  

Oto główne powody, dla których warto się 

przyłączyć:  

 Aby zapewnić przestrzeganie praw 
pracowniczych 

 Aby chronić płace oraz warunki 
zatrudnienia  

 Aby otrzymać poradę i wskazówki 
nt. praw pracowniczych  

 Aby stworzyć miejsce pracy,                    
w którym panuje tolerancja.  

 

Masz prawo przyłączyć się do związku 

zawodowego niezależnie od rodzaju 

umowy, na podstawie której zostałeś za-

trudniony, liczby godzin jakie pracujesz, 

stanowiska czy branży. Nie możesz być 

traktowany gorzej czy zwolniony za bycie 

członkiem związku zawodowego.  

Jeżeli w twoim miejscu pracy działa już 

jakiś związek, najlepiej jest przyłączyć się 

do niego. Zorganizowane związki w za-

kładzie mogą negocjować z pracodawcą 

lepsze warunki zatrudnienia dla wszyst-

kich pracowników. Zwykle pierwszym 

punktem kontaktu jest przedstawiciel 

związkowy w zakładzie, nazywany po 

angielsku „shop-steward‟. To do niego/niej 

należy się zgłosić jeśli chcemy do związ-

ków się przyłączyć, a w przypadku gdy już 

jesteśmy członkami, on/ona pomoże w 

przypadku wystąpienia jakichkolwiek pro-

blemów. 

Natomiast jeśli w twoim miejscu pracy nie 

ma uznanych związków, można wstąpić 

do związku indywidualnie. Najlepiej wtedy 

zrobić rozeznanie, który związek jest naj-

bardziej odpowiedni do branży, w której 

pracujemy.  

Twój związek zawodowy może udzielić 

indywidualnej pomocy w przypadkach 

problemów z pracodawcą, takich jak nie-

prawne zwolnienie, procedury dyscypli-

narne, składanie skarg czy dyskryminacja.  

Eksperci związkowi mogą reprezentować 

cię na każdym etapie postępowania dys-

cyplinarnego, mogą pomóc w złożeniu 

skargi na pracodawcę oraz reprezentować 

cię w sądzie pracy. Związki oferują też 

możliwość doszkalania swoich członków, 

można skorzystać z darmowych kursów 

np. języka angielskiego czy informatyki.  

Niektóre ze związków oferują również 

wsparcie finansowe w przypadku utraty 

pracy, dodatek do urlopu macierzyńskie-

go, a nawet takie usługi jak tanie ubezpie-

czenia na dom czy samochód.  

Związki zawodowe w Irlandii Północnej  

W Irlandii Północnej ruch związkowy jest 

bardzo aktywny, działa  wiele związków 

odpowiednich dla każdej branży zatrud-

nienia. Każdy z nich posiada ekspertów, 

którzy znają dokładnie problemy danej 

branży i są w stanie wesprzeć pomocą.  

Warto przy tym zauważyć, że z wstąpie-

niem do związków nie należy zwlekać do 

momentu wystąpienia problemów. Człon-

kowstwo w związkach jest jak ubezpie-

czenie naszych praw w miejscu pracy.                

W różnych związkach obowiązują różne 

okresy, po których nabywamy praw do 

pełnego zakresu pomocy. Warto spraw-

dzić jaki okres członkowstwa obowiązuje 

w danym związku, po którym przysługuje 

pełna pomoc przedstawicieli związkowych 

czy prawników. W każdym razie, żaden 

związek nie powinien odmówić udzielenia 

wstępnej porady.   

Szczegółowe informacje na temat związ-

ków zawodowych, branż w jakich operują 

oraz członkostwa uzyskasz kontaktując 

się z kasia.garbal@ictuni.org, dzwoniąc 

pod numer 028 90319644 lub na stronie 

internetowej www.ictuni.org.  

Irlandzki Kongres Związków Zawodo-

wych 

Większość związków zawodowych                    

w Irlandii zrzeszona jest w Irlandzkim 

Kongresie Związków Zawodowych. Kon-

gres jest organizacją parasolową, która 

wspiera inne związki oraz wspólne kam-

panie. Reprezentuje on interesy ponad 

750 tysięcy pracowników zarówno w Ir-

landii Północnej jak i w Republice Irlandii.  

Od 2007r. w Kongresie działa projekt 

wspierający migrantów w Irlandii Północ-

nej. Program ten pomaga w indywidual-

nych problemach z pracodawcami oraz 

organizuje poradnie prawa pracy na tere-

nie całej Irlandii Północnej.  

Wydany został również po polsku porad-

nik „Twoje Prawa w Miejscu Pracy‟.   

 

Jeśli masz problemy w pracy lub 

chcesz zapisać się do związków skon-

taktuj się z nami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasia Garbal,  

Irlandzki Kongres Związ-

ków Zawodowych (Irish 

Congress of Trade Unions) 

4 – 6 Donegall Street Place 

Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644                  

(linia bezpośrednia w jęz. 

polskim)  

E-mail: 

kasia.garbal@ictuni.org 

Strona internetowa: 

www.ictuni.org  
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Od kilku miesięcy działa w Belfaście 

“Sport Association Polonia NI”(SAPNI). 

Jest to polska organizacja sportowa zrze-

szająca polskie drużyny jak również pol-

skich sportowców indywidualnych żyją-

cych na terenie NI. Organizacja ta przy 

współpracy z Craigavon/Banbridge Eagles 

Basketball Club zorganizowała w dniu 01 

maja turniej koszykówki, który zakończył 

się wielkim sukcesem. 

 

Zawody odbyły się w hali sportowej Qu-

eens Sport , w Belfaście.  W turnieju wzię-

ło udział 8 drużyn w tym 4 polskie : Belfast 

Hussars, Creigavon Eagles, Dragon Crew 

Cork i MPB Dublin, 1 drużyna litewska : 

CLT Craigavon, oraz 3 lokalne : Omagh 

Thunder, North Star Derry i Belfast Tropi-

cs. Szczególnie cenne było dla organiza-

torów, uczestnictwo jednej    z najlepszych 

drużyn w Irlandii Północnej, grającej w 

Premier League Basketball N.I : drużyny 

Tropics, oraz polskich drużyn z Cork             

i Dublina. Organizatorzy ufundowali dla 3  

najlepszych  drużyn puchary, oraz statu-

etkę pamiątkową dla najlepszego zawod-

nika turnieju .Drużyny zostały podzielone 

na 2 grupy. Zwycięzcą  turnieju SAPNI 

CUP, została drużyna Belfast Tropics. 

Nagrodę dla najlepszego zawodnika tur-

nieju, otrzymał  Clayton Longmire z dru-

żyny Tropics.  Jeżeli chodzi o naszą dru-

żynę Craigavon/Banbridge Eagles Ba-

sketball  nie należy uznać tego turnieju do 

udanych. Pomimo walki przy mocno okro-

jonym składzie drużyny nie potrafiliśmy 

wyjść z grupy. Ale zdobyte doświadczenie 

pozwoli nam na pewno przygotować sie 

do kolejnego starcia. 

W  piątek 6 maja zakończył się kolejny 

sezon występów drużyny Craigavon 

/Banbridge Eagles Basketball  w lidze 

Division one. Jak już wiemy nasza druży-

na ostatecznie zajęła drugie  miejsce. Do 

końca nie wiadomo było jednak gdzie 

zagramy w następnym sezonie. Wielka 

determinacja w fazie play off naszej dru-

żyny pokazała, że Liga Division one jest 

celem, który udało nam sie osiągnąć. 

 

Krótko mówiąc w następnym sezonie 

będziemy w dalszym ciągu występować w 

drugiej z trzech lig koszykarskich w Irlandii 

Północnej. Do tej pory istniały dwie ligii 

koszykarskie w Irlandii Północnej: Premier 

Leauge oraz  Division One. Od przyszłego 

sezonu 2011/2012 Basketball Ni wprowa-

dzi zmiany i zostanie utworzona  trzecia 

liga, mianowicie Division Two. Ma to na 

celu uatrakcyjnić rywalizacje pomiędzy 

drużynami oraz podnieść poziom umiejęt-

ności gry w Irlandii Północnej. Będzie 

ciekawie!!! 

Pamiętajcie o odbywających się trenin-

gach sekcji młodzieżowej w Craigavon- 

Drumgor. Zapraszamy młodzież w każdą 

środę od 18.00 do 19.30 pm. 

 

Drużyna Craigavon/Banbridge Eagles 

Basketball Club   szuka sponsora – stra-

tegicznego. Jeżeli  ktoś  z  Państwa byłby 

zainteresowany prosimy o kontakt pod nr 

tel. 07874917520 oraz  E-mail fanto-

masz1982@o2.pl. 

Pozdrawiamy i do zobaczenia w następ-

nym numerze magazynu. 

Więcej informacji o stowarzyszeniu SAPNI  

można znaleźć na stronie stowarzyszenia 

www.sapni.org.uk. 

Tomasz Juchno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikieta przeciwko narkotykom w Taghnevan.                                                                                                                                                                 

Około 80 osób wzięło udział 11 maja w pikiecie przeciwko 

narkotykom i dealerom narkotykowym. Protest został 

zorganizowany przez społeczność miasta w obawie o 

coraz częstsze przypadki uzależnień młodych ludzi od 

narkotyków. W ostatnich tygodniach znaleziono torbę z 

substancją narkotykową „ blues”. Te narkotyki były uży-

wane przez młodzież z okolicy. Spowodowały poważne 

problemy zdrowotne oraz konieczność hospitalizacji w 

niektórych przypadkach. Rodzice w obawie, że sytuacja 

może się powtórzyć zorganizowali pikietę.                                                                                                                               

Żródło: Lurgan Mail 

Nożownik.                                                                                                                                                                                                                             

Dużo szczęścia ale i też odwagi miała kobieta, która 16 

kwietnia została napadnięta przez nożownika. Do zdarze-

nia doszło około godziny 21.30 w okolicy Sloan Street w 

Lurgan.  Kobieta wracała ze stacji, gdy zamaskowany 

sprawca zbliżył się do niej, żądając torebki. Wywiązała się  

szamotanina w wyniku, której pękł pasek torebki. Kobieta 

wykorzystała sytuację i zaczęła uderzać napastnika toreb-

ką, jednocześnie krzycząc o pomoc. Podejrzany wystra-

szył się i zbiegł. Według opisu sprawca mógł mieć ok. 17 

lat.                                                                                    

 Źródło: Lurgan Mail 

Wybory.                                                                                                                                                                                                                                  

Partie DUP i SINN FEIN zwycięzcami wyborów. Partie 

DUP oraz SINN FEIN uzyskały najwięcej głosów w wybo-

rach w obrębie Craigavon, które odbyły się 5 maja.                                                                                                                                                                                                                   

Żródło: Portadown Times 

Wandale.                                                                                                                                                                                                                                 

Wandale demolują cmentarz Seagoe. Już trzeci raz w 

ostatnim czasie wandale dokonali odrażających zniszczeń 

na cmentarzu w Seagoe. Groby około 20 rodzin zostało 

zdewastowanych. Miało to miejsce w czasie świąt Wielkiej 

Nocy oraz piątego maja w czwartek. Wandale zdemolo-

wali monumenty a także wylali czerwoną farbę na groby.                                                                                                                                                                            

Żródło: Portadown Times 

                                                                                                         

Przegląd prasy zrobił dla Was                 

Rafał Iwiński 
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Współczesny 

mężczyzna. 

 
W dzisiejszych czasach często 
słyszymy o wyzwolonym  współ-
czesnym mężczyźnie.  Któż to 
taki?  Każda z Pań na pewno wy-
obraża go sobie inaczej. Ale zde-
cydowanie jest to mężczyzna za-
dbany, korzystający z usług ko-
smetyczki i dbający o swój wy-
gląd. A więc Panowie do roboty 
pokażcie swoim kobietom, że 
potraficie o siebie zadbać.  Od 
czego zacząć? Wizyta u kosme-
tyczki na pewno nie zaszkodzi, 
ale pamiętajcie że kobiety lubią 
„kaloryferki” Jak dorobić sobie 
taki kaloryferek? Niestety nie jest 
to takie łatwe jakby się mogło 
wydawać. Ćwiczenia to podstawa 
ale do tego bardzo ważne jest 
prawidłowe odżywianie. Dieta jest 
podstawowym czynnikiem wpły-
wającym na uzyskanie wymarzo-
nej sylwetki ciała. Zarówno dla 
budujących masę, jak i tych 
chcących rzeźbić swoją postawę   
i zrzucać tkankę tłuszczową! 
Spożywanie właściwych produk-
tów o właściwych porach to 60% 
sukcesu! Spożywane potrawy 
powinny się składać z kilku  
składników: białek, węglowoda-
nów, tłuszczy, minerałów, witamin 
oraz wody. Sukcesem jest połą-
czenie ich w odpowiednich pro-
porcjach. Przejście na specjali-
styczną dietę wymaga dużo po-
święceń i zachodu. Przeciętna 
rodzina zjada 3 posiłki dziennie, a 
to zdecydowanie za mało dla 
osoby uprawniającej fitness. Na-
leży zjadać mniej, ale częściej 
(koniecznie co 3-4 godziny), aby 
zapobiec katabolizmowi. A teraz 
kilka słów o składnikach prawi-
dłowej diety.  Białka  to podstawa 
budulcowa dla mięśni. Bez odpo-
wiedniej ilości białek organizm nie 
będzie miał z czego budować 

włókien mięśniowych. Białka po-
winny być jak najlepszej jakości. 
Często osoby ćwiczące wspoma-
gają się gotowymi koktajlami biał-
kowymi. Białka dzielimy na te 
pochodzenia roślinnego i te po-
chodzenia zwierzęcego. Osoba 
ćwicząca powinna spożywać 
zdecydowanie więcej białek zwie-
rzęcych. Gdzie znajdziemy takie 
białka?  Najlepszym źródłem są 
chude mięsa, ryby, drób, mleko, 
białe sery i jajka. Białka należy 
spożywać w ilości 2 g na kilogram 
masy ciała. Czyli osoba ważąca 
80kg potrzebuje 160g białka 
dziennie. Ilość tą należy podzielić 
przez liczbę spożywanych posił-
ków. Przy 6 posiłkach będzie to 
26,6 g na posiłek. Ważne jest by 
ilość spożywanego białka rosła 
wraz z porą dnia. Należy również 
pamiętać, iż  organizm przecięt-
nego człowieka podczas jednego 
posiłku przyswaja nie więcej jak 
30 g białka, reszta zostaje wyda-
lona. Aby dostarczyć organizmo-
wi 30g białka należy spożyć 4 
jajka lub wypić  litr mleka. Ilość 
białka w serach można znaleźć 
na opakowaniu. W mięsie z regu-
ły występuje 30g białka w 100g. 
Węglowodany czyli cukry  dzieli-
my na proste i złożone i  są one 
odpowiedzialne głównie za do-
starczanie energii do organizmu. 
Są bardzo ważnym składnikiem 
diety ponieważ bez nich organizm 
nie jest w stanie wbudować biał-
ka. Ich brak spowoduje, że białka 
zamiast zostać  wykorzystane 
jako budulec, zostaną użyte w 
celach energetycznych. Ilość po-
trzebnych organizmowi węglowo-
danów jest uzależniona od celu, 
jaki chce osiągnąć osoba ćwiczą-
ca. Znacznie większej ilości po-
trzebują osoby budujące masę 
niż te, które chcą stracić tkankę 
tłuszczową. Osoby budujące ma-
sę mięśniową powinny zjadać  7g 
węglowodanów na każdy kilo-
gram masy ciała. Dla osób od-
chudzających się i rzeźbiących 
sylwetkę optymalna dawka to 4g 
na kg masy ciała.  Osoba upra-
wiająca kulturystykę, powinna 
prawie wyłącznie  spożywać wę-
glowodany złożone. Dieta musi 
się opierać na wysokowartościo-
wych posiłkach złożonych z ryżu, 
kaszy, makaronu, raz dziennie 
można zjeść ciemne pieczywo. 
Węglowodany proste powinny 
być  wykorzystywane w posiłku 
spożywanym po treningu, aby w 

najszybszy sposób dostarczyć  
organizmowi energii. Tłuszcze są 
podobnie jak cukry źródłem ener-
gii. Nie należy ich jednak spoży-
wać za dużo I najlepiej ograni-
czyć się tylko do tłuszczów po-
chodzenia roślinnego które znaj-
dziemy w orzechach czy oliwie z 
oliwek. Nie należy przekraczać 
ilości 1g tłuszczów dziennie na kg 
masy ciała. Jeśli chcemy się od-
chudzić ilość ta powinna być 
jeszcze zmniejszona. Witaminy    
i minerały są bardzo ważnym 
składnikiem diety, ponieważ pod-
czas długotrwałego wysiłku fi-
zycznego nasz organizm traci 
wiele cennych witamin i minera-
łów. Osoby, które podejmują taki 
wysiłek, muszą spożywać znacz-
nie więcej tych składników. Pro-
ponuje jedzenie warzyw i owo-
ców, często koniecznością jest 
zażywanie preparatów multiwita-
minowych. Woda jest często po-
mijanym składnikiem diety, a 
przecież z niej składa się aż 60% 
mięśnia! Niegazowaną, czystą 
wodę należy pić w ilości  2-3 li-
trów dziennie. Unikajmy napojów 
gazowanych, należy zupełnie 
wyeliminować colę! Kolejną waż-
ną sprawą w diecie jest niedo-
puszczanie do głodu! Dlatego 
jemy mniej więcej co 3 godziny 
pełnowartościowy posiłek. 
Wszystko po to, aby nie dopuścić 
do niszczenia komórek mięśnio-
wych własnego organizmu w celu 
zaspokojenia jego potrzeb. Dzieje 
się tak, gdy nasz organizm naj-
prościej rzecz ujmując jest głod-
ny. Wiecie już jak należy się pra-
widłowo odżywiać, więc  Panowie 
do roboty. Życzę powodzenia. 
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Przeglądy techniczne  , serwis,                                                                                      

MOT – zostawiasz auto i odbierasz auto z 

certyfikatem  Naprawy, tuning  - wszystko w 

dobrej cenie 
 



 

 

 

 

 

 

Chwila dla Ciebie…. 



Pionowo: 

1. Wdzięk, powab. 
2. Groźna mina. 
3. Latające, były w mezozoiku. 
4. Myśl przewodnia. 
5. Naleśnik z mięsem do barszczu. 
6. Boczna belka okna. 
7. Obłuda kłamstwo. 
8. Grekokatolik. 
9. Strata metalu przy topieniu. 
10. Pajęcza. 
11. Uzależniony od medykamen-

tów. 
12. Urwis figlarz. 
13. Masówka. 
14. Miazga z ziemniaków 
15. Zimowa przejażdżka saniami. 
16. Z klubem Śląsk. 
17. Karczma. 
18. Żydowski duchowny. 
19. Nowela B.Prusa. 
20. Powieść Jamesa Joyce. 
21. Gatunek tytoniu fajkowego. 

22. Lud, pospólstwo. 
23. Oleista ciecz. 
24. Orzech z mlekiem. 
25. Dawny nauczyciel wymowy. 
26. Pływa do Ystad. 
27. Średnicomierz leśny, klupa. 
28. Hinduska księżniczka.  
29. Poprzedza jurę. 

 
Poziomo: 

         13. W tomiku poezji. 

30. Kamień ozdobny. 
31. Na stawie lub na rzece. 
32. Jaźń.  
33. Leczniczy krzew. 
34. Kara dla urwisa. 
35. Lanca, pika. 
36. Gwóźdź z dużą główką. 
37. Liczony w sklepie. 
38. Rurka szklana. 
39. Lek z wieloryba. 
40. Ananas lub banan. 

41. Napisał „Czarodziejską górę”. 
42. Czasem zadarty. 
43. Strój zakonnika. 
44. Kres wyścigu. 
45. Wchodzi w skład dywizji. 
46. Uskrzydlona bogini. 
47. Żagiew.  
48. Rejestr, wykaz. 
49. Gwiazda baletu. 
50. Ozdoba spodni. 
51. Kierowca. 
52. Łagodzi wstrząsy. 
53. Partia gry w siatkówkę. 
54. Ogon lisa. 
55. Wspaniałe posłanie. 
56. Między lasem a łąką. 
57. Wiara w Allacha.  
58. Pan z Anglii. 
59. Ada, sopranistka. 

 

 

 

Prawidłowe rozwiązanie 

wraz z danymi kontaktowymi 

prosimy o przesłanie na ad-

res: 

redakcja@polskicraigavon.com  

Nagrodą jest bon o wartości 

£15 na zakup produktów                       

w sieci sklepów SamSmak  

ufundowany przez właścicie-

li. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIC U NAS BEZ NAS 

4 Czerwca 

Mount Stewart, Portaferry Road, 

Newtownards, wyprzedaż samocho-

dowa. Przywieź wszystkie niepo-

trzebne rzeczy a może znajdziesz 

kupca. Od 9 do 12. Opłata £5 od 

auta. 

Rowallane Garden, County Down. 

Przyjdź i zobacz tą niesamowitą 

pracownię zielarską. Poznaj zioła, 

naucz się ich rozróżniać i stosować. 

To unikalny kurs, liczba miejsc ogra-

niczona należy dokonać rezerwacji. 

Cena £ 40. W cenie kawa, herbata, 

lunch i niezbędne materiały. Zadzwoń 

02897510131 

Springhill, County Londonderry, 

Przyjedź i podziwiaj największą ko-

lekcję zabytkowych pojazdów i ma-

szyn. Od 12 do 17. Opłata £5 od 

dorosłego, £2 od dziecka. 

5 Czerwca  

Castle Ward, Downpatrick, County 

Down. Podziwiaj wody jeziora 

Strangford i morza Irlandzkiego pły-

nąc naszą łodzią. Łodzie wypływają 

co godzinę. Wymagana rezerwacja. 

Zadzwoń 02843723933 

Downhill Demesne & Hezlett House, 

Londonderry. Latawce wszystkie rozmiary  

i kształty. Przyjedź i dołącz do nas. Zo-

bacz jakie to proste. Od 12 do 17. Chcesz 

poznać szczegóły zadzwoń 02870848728  

Mount Stewart, Portaferry Road, 

Newtownards,Muzyczna niedziela – roz-

koszuj się relaksującą muzyką w ogrodzie. 

Od 12 do 17. Chcesz poznać szczegóły 

zadzwoń 02842788387 

Murlough NNR, Dundrum 

County Down. Poznaj nature wsi: kucyki, 

kwiaty, wydmy. Od 14 do 16. Rezerwacja 

wymagana. Zadzwoń 02843751467 

6 Czerwca 

Crom, Upper Lough Erne, Newtownbut-

ler, County Fermanagh. Zwiedź jeziora 

okolicy Crom. Od 13 do 17. Rezerwacja 

konieczna. Zadzwoń 02867738118. 

10 czerwca  

Ardress House, 64 Ardress Road, Anna-

ghmore, Portadown, Dołącz do Doktor 

Kerry Crawford, która pomaga przetrwać 8 

gatunkom nietoperzy występującym w NI. 

Obiecujemy nietoperze będą grzeczne i 

nie zburzą Państwu fryzury. Opłaty £5 za 

dorosłego, £3 za dziecko, £13 za rodzinę. 

Godzina 21.00 

 

11 Czerwca 

Castle Ward, Downpatrick, County 

Down. Opowieści zmarłych mężczyzn. 

Usłyszysz prawdziwe historie o przemy-

cie zmarłych ciał i trumien. Wycieczka 

wspaniałym jachtem motorowym po 

jeziorze Strangford to idealna droga do  

rozpoczęcia swojego dnia w Castle 

Ward. Miejsca limitowane. Rezerwacja 

konieczna. Zadzwoń 02844881204. 

Opłata za dorosłego £17 za dziecko £12. 

12 Czerwca 

Murlough NNR, Dundrum 

County Down. Dzień przygód. Od 13 do 

17. Szalona zabawa dla całej rodziny. W 

programie: strzelanie z łuku, wspinanie 

się po ścianie, laserowe strzelanie i 

wiele więcej. Rezerwacja konieczna. 

Zadzwoń 02843751467.   

12 i 26 czerwca Castle Ward, Downpa-

trick, County Down. Rozmaite atrakcje 

dla całej rodziny w tym kajaki, strzelanie 

z łuku i więcej. Rezerwacja konieczna. 

Kontakt: 02843723933 

19 czerwca 

The Argory, 144 Derrycaw Road, Moy, 

Dungannon, Spędź wspaniały dzień z 

tatą odkrywając uroki okolicy.  

Każdy z ojców dostanie prezent. Od 11 

do 17. 

21 czerwca 

Castle Ward, Downpatrick, County 

Down. W najdłuższym dniu w roku zrób 

coś innego.Odkryj  jezioro Strangford. 

Naucz się pływać kajakiem i baw się 

dobrze. Rezerwacja konieczna. Za-

dzwoń  02843723933 

 
© NTPL / Matthew Antrobus  

 

 

 



Więc chodź pomaluj mój świat…. 

 



    

Władysław Orkan 

Legenda o Podhalu 

W siedem dni Pan Bóg stworzył świat, 

a potem stwarzał różne kraje ze wszystkim, co 

było potrzeba. Właśnie utworzył był kraj wę-

gierski, dolinę żyzną, przeciętą rzekami; a gdy 

trafiły się zbocza, to chylił je ku południowi, 

by na nich wino rość mogło. Za czym zbliżył 

się ku stronie, gdzie miała być Polska. Posta-

nowił ją jeszcze bogatszą uczynić przez to, że 

różne na jej obszarze umyślił założyć ziemie. 

Właśnie kiedy zaczął Podhale budo-

wać, przechodzący mimo anioł zawołał: 

„Szczęść Boże!" Pan Bóg uśmiechnął się: miał 

bowiem w myśli obraz przebogatego Podhala. 

Ośmielony stróż niebios zbliżył się ku Panu 

Bogu i przyzierał chwilę jego pracy. A widząc, 

że to wcale nie taka trudna sztuka, zapragnął 

sam popróbować. 

– Odpocznij – rzecze – Panie mój, a ja przez 

ten czas za Ciebie się potrudzę. 

– Żebyś to mógł dać radę! 

– Nie dam rady? – uniósł się anioł w honorze. 

– Zezwól, Panie, a ujrzysz, że nie gorsze potra-

fię zbudować kraje niż te, co spod Twej wy-

kwitły ręki. 

Stwórca świata uśmiechnął się na to pobłażli-

wie. 

–Jeżeli chcesz koniecznie (umiłowanemu anio-

łowi czegóż by w dobroci ojcowskiego serca 

nie ustąpił?), jeżeli chcesz koniecznie spróbo-

wać, to możesz kończyć tę ziemię tu oto, którą 

zacząłem budować. (Sądził Pan, że co dobrze 

zaczęte, to nie tak łatwo zepsuć). A ja tymcza-

sem przejdę dalej. 

I przeszedł Pan Bóg w stronę ku pół-

nocy, aby nowe tam ziemie ukształtować. Mia-

ło to być Proszowskie i Sandomierskie. Nie-

długo to wcale trwało (bo cóż dla Boga trud-

nego?), jak był z ziemiami tymi dwiema go-

tów. Zawołał tedy do anioła: 

– Jużeś skończył swą pracę?  

                                   –  

Już! - odkrzyknął anioł. 

– To chodź, przypatrz się moim ziemiom. 

Anioł przyleciał na skrzydłach i już z góry wy-

krzyknął: „Ach!” – bo też było się czemu dzi-

wić.                                                                      

Ziemia proszowska jak dywan wzorzysty, roz-

koszna, barwna równina, przetykana kępami 

sadów, ruczajami. Sandomierska, wyższa nie-

co, pofalowana w doliny i wzgórza, chyliła się 

łagodnie ku słońcu południa i zdawała się 

grzać w jego promieniach. Wstęga Wisły sze-

roko zataczała błękitne półkola pomiędzy zło-

tymi wzniesieniami. Bo gdzie okiem rzucić, 

tak w Proszowskie, jak i Sandomierskie, wszę-

dy widne były, na wzgórzach i w dolinach, 

złote łany pszenicy. Mogło wydawać się pa-

trzącemu, że pozłota prawdziwa ze słońca na 

dwie te ziemie spada. Widać Pan Bóg chciał je 

szczególnie szczodrze obdarzyć.                                

Kiedy anioł dość się już temu nadziwował, 

rzecze Pan Bóg: 

– A teraz zobaczymy twoje Podhale.                             

Anioł, dumny ze swego dzieła, cieszył się już 

naprzód pochwałą Boską i wyprzedzał Pana 

krokiem niecierpliwym. Skoro stanęli na miej-

scu. Pan Bóg aż oczy przetarł, przestraszony, 

nie mogąc uwierzyć temu, co ujrzał. 

– Coś ty tu porobił? – zakrzyknął. 

Anioł sam się też zdumiał i strwożył wielce. 

Co innego bowiem zastał, niż pozostawił. 

Przystępując do pracy, wyobraził był 

sobie, że nic lepszego ziemi dać nie może jak 

dużo, dużo ciepła. Przeto zebrał niesłychaną 

ilość kamieni, głazów i skał, spiętrzył je w wy-

sokie góry aż ku niebu, ziemią z lekka jeno 

przyprószywszy, w tym przekonaniu, że gdy je 

tak ku słońcu wysoko wydźwignie, to gorąco 

samo wszystko sprawi i kraj żyznością zakwit-

nie.  Aliści pod ten czas, kiedy w Sandomier-

skiem bawił, przyszła ulewa okrutna, strugi 

wody spłukały ziemię ze skał, zniosły ją na dół 

wyrwami potoków. Oczom teraz ukazały się 

groźne, spiętrzone ściany skalne, o nagich, w 

niebo wystających szczytach, o żlebach* czar-

nych  i przepaściach, wyżej kosodrzewiną 

zmarniałą, a dołem ciemnią smrekową odzia- 

 



 

ne, dzikością surową tchnące, no, jednym sło-

wem, Tatry. A zaś na niższych stokach              

i pogórzach, gdzie woda nie zdołała ziemi 

spłukać, ścieliły się tylko mchem zarosłe, pu-

stynne hale lub zieleniły się tu i ówdzie płaty 

lichego owsa.                                                     

– Coś ty za myśl miał – zobaczywszy to 

wszystko rzekł do anioła Pan Bóg – żeś tak tę 

ziemię ukształcił? 

– Chciałem ją, Panie, podnieść tak wysoko – 

tłumaczył się strapiony anioł – żeby więcej 

ciepła słonecznego dla niej uzyskać. 

– A przez to właśnie chłód jej sprowadziłeś. 

Ten nawet lichy owiesek, co na niej rodzić się 

może, zanim podoła dojrzeć, mróz zetnie. Tak, 

tak – zadumał się nad Podhalem Pan Bóg – 

będzie to przez twój nierozum kraj chłodu                  

i głodu. Już się to nie da odrobić. 

 

– Nie trap się, Panie – przystąpił z otuchą 

anioł. – Ja temu jeszcze zaradzę. Pozwól  

mi tylko, żebym tu ludzi utworzył, zobaczysz, 

jak sprawią te łąki marne, jak pokryją zbocza 

skalne uprawną rolą. 

–Co to, to już nie! – rozgniewał się Pan Bóg.             

– Chcesz się bawić, to możesz iść Sandomie-

rzan albo też Proszowian stwarzać, którym 

przygotowałem kraj żyzny, bogaty. Ale górala 

pozostaw już mnie.   I sam Pan Bóg wydumał 

tedy górala: o rosłej, śmigłej postawie, o no-

gach jak ze stali, o oczach bystrych, orłowych, 

o umyśle lotnym, przedsiębiorczym, o zacięto-

ści niezwykłej, energii i sprycie – aby mógł na 

tej biednej aniołowej ziemi dać sobie radę. 

*żleb – skalisty parów między dwiema ścia-

nami górskimi 

                              STRÓJ GÓRALSKI 

1. Cecha górala.                                                              

2. Mieszkaniec Podhala.                                                    

3. Z czego anioł budował Podhale?                                        

4. Spodnie górala.                                                              

5. Buty górala.                                                                        

6. Chciał budować Podhale.                                                   

7. Żyzna ziemia stworzona przez Pana Boga.                    

8. Element stroju góralki- haftowany.. 

Odczytaj rozwiązanie w oznaczonych kratkach. W miejsce kropek wpisz hasło z krzyżówki. 

…………….. -zimowa stolica Polski 

Strój męski – składał się z płó-

ciennej koszuli, cu-

chy(sukienne, wierzchnie 

okrycie) i portek zrobionych z 

grubego, wełnianego sukna 

samodziałowego, tkanego z 

białej wełny (dawniej szarej), z 

serdaka, kapelusza, kierp-

ców(rodzaj obuwia) i pasa.  

 

Strój kobiecy – góralki nosiły 

koszulę zdobioną białym haftem 

na kołnierzu i mankietach, 

barwne spódnice, drukowane w 

kwiatowe obszerne wzory, poza 

tym gorsecik ornamentowy i 

haftowany, zimą serdak. Głowę 

nakrywały żółtą lub czerwoną 

chustką wiązaną pod brodą.  

 



Ślub Pary                           

Królewskiej…… 

 

- Kto to jest Książe William? 

- On jest z królewskiej rodziny. 

- On się ożenił w tamtym tygo-

dniu z princes Kate. 

- Czy ona była księżniczką?   

-Nie, nie była.                              

-Nieee! 

- Co wy o tym myślicie? Czy 

Książe może wybrać sobie 

„zwykłą dziewczynę” za żo-

nę?                                                  

- Tak!                                                  

-Niee! 

- Gdybyś był księciem oże-

niłbyś się ze „zwykłą dziew-

czyną”?                                                    

-Szukałbym księżniczki!                          

- A ja nie chcę żony!                                      

- Ja laskę! 

- Co to znaczy laskę? 

- Dziewczyna! Ma żółte włosy, 

ładna… 

- Kogo można nazwać księ-

ciem? 

- Chłopca z królewskiej rodzi-

ny. 

- Jakie obowiązki ma książe. 

Co on robi?                                    

- Odcina ludziom głowy!                          

- Całuje dziewczyny!                                

- Gra, zabija ludzi.                                    

- Nic nie robi! 

- Czy książę musi chodzić 

do szkoły?                                     

- Nieee!                                     

- Tak. Kate i William poznali 

się na studiach, czyli się uczył! 

- Co to zna czy być księż-

niczką?                                                 

- Być bardzo ważną osobą. 

Księżniczka musi bronić swój 

kraj i pilnować żeby ludzie nie 

śmiecili.                                                   

- Ma taką armię, która pilnuje 

żeby sprzątali śmieci.                             

- Nie! To król pilnuje!  

- Która z dziewczynek chce 

być księżniczką?                                         

- Ja… chciałabym być ładną 

księżniczką..                                     

- Ja. 

- Chcecie mieć za męża 

księcia?                                                   

- Taaak!                                                          

-Chciałabym wyjść za Jonas! 

- Jakie obowiązki ma księż-

niczka?                                                           

-Pilnować żeby nikt nie śmiecił 

na ulicy, nie pił w publicznych 

miejscach. 

- Chciałybyście mieć tak du-

żo pracy?                                                      

- Nieeee!                                                     

- Ja miałabym od tego ludzi! 

- Kto oglądał w telewizji ślub 

księcia Williama i Kate?                              

- Ja oglądałam ślub w telewi-

zorze i podobał mi się.                                 

- Byłam na nim, byłam wtedy 

w Londynie i widziałam na ży-

wo!                                                          

- Tak widziałam. 

- Co wam się podobało?                               

- Jak się całowali!                                       

- A jeszcze było śmieszne jak 

dziewczynka tak zrobiła( de-

monstruje: podpiera boki i robi 

urażoną minkę), co miała po-

dać kwiaty. 

- Samochody i sukienka.                                     

- Niektórzy przyjechali minibu-

sem. 

- A chłopcy oglądali?                              

- Nieeee! 

- Gdzie mieszka książę                           

i księżniczka?                                          

- W zamku nad wodą.                              

- W zamku.                                                

- W zamku nad wodą. 

- A dlaczego w zamku nad 

wodą?                                                  

- Jak ktoś będzie przychodził 

to zablokuje.                                            

- Żeby nikt nie wszedł i nic nie 

ukradł.                                                     

- Rekiny są w wodzie!                                   

- Żeby smok ich nie atakował. 

- Kto taki zamek wybudo-

wał? Kto zapłacił za budowę 

tego zamku?                                             

- Budowniczy!                                              

-Król i królowa sto milionów 

bilionów funtów! 

- A skąd mają tak dużo pie-

niędzy?                                                   

- Bo są bogaci!                                        

- Bo są bardzo ważni.                                   

- Pracują.                                               

- Mają kartę, mają pieniądze, 

wszystko mają. 

- Gdzie pracują? Co robią?                  

- W zamku.                                                 

- Rozkazują ludziom.                                  

- Zabijają ludzi.                                                     

- O tam się wsadza głowę i 

ucinają…. o na gilotynie! 

 



- Komu książę William obciął 

głowę? Książe William jest 

groźny?                                               

- Błaznowi!                                        

- Nieeeee! Książe William jest 

miły!                                                       

- Miły i fajny!                                                  

- Przystojny.                                                

- Jest głupi, bo jest taki dziw-

ny, dziwnie chodzi.                                

- Ma żółte włosy.                                     

- Jest gruby. 

- Czego nie może robić ksią-

że i księżniczka?                                   

- Nie mogą mieć dzieci.                            

- Mogą.                                                     

- Nie mogą psuć zamku.                            

- Chodzić na zakupy, bo 

wszyscy będą prosili o auto-

graf.                                                         

- Nie mogą iść na imprezę.                           

- Publicznie się opijać.                                        

- Nie mogą iść do szkoły nor-

malnej.                                                   

- Nie mogą być pijani.                               

- Nie mogą grać tylko pracują. 

Z  uczniami  Polskiej Szko-

ły  Sobotniej                          

w Craigavon  rozmawiała 

Agnieszka  Tomsa                               

i  Katarzyna                         

Pawlikowska-Golonka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Składniki 

3 galaretki w proszku (agrest, malina, wiśniowa lub inne smaki)                                                                  

winogrona (lub inne owoce, np.: truskawki, ananas, brzoskwinia, pomarańcza)                                                

2 szklanki śmietany (kremowej)                                                                                                                               

delicje                                                                                                                                                                 

Biszkopt:                                                                                                                                              

5 jaj                                                                                                                                                                      

5 łyżek cukru                                                                                                                                                        

6 łyżek mąki krupczatki                                                                                                                                     

½ łyżeczki proszku do pieczenia                                                                                                                   

szczypta soli                                                                                                                                                    

sok z cytryny  

 

Przygotowanie: 

1. Oddzielić białka od żółtek. Do białek dodać szczyptę soli  i ubić na sztywną pianę.  Do-
dać cukier i ubić. 

2. Dodawać po 1 żółtku i dokładnie ubijać. 
3. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia, dodać do piany i delikatnie wymieszać. 
4. Wylać ciasto do formy wysmarowanej tłuszczem. Piec ok. 20-35 min w piekarniku na-

grzanym do 180 stopni. 
5. Po upieczeniu, wyjąć biszkopt. Formę z ciasta umyć, osuszyć i wyłożyć folią aluminio-

wą. Włożyć do tak przygotowanej formy upieczone ciasto 
6. Biszkopt nasączyć sokiem z cytryny i ułożyć połówki winogron. 
7. Rozpuścić galaretki: - malinową (przeznaczoną na ½ litra wody) w 1 szklance wody                                                          

- agrestową (przeznaczoną na ½ litra wody) w 1 szklance wody                                                           
- wiśniową zgodnie z przepisem producenta                                                                                

8. Ubić 1 szklankę śmietany, dodać tężejącą galaretkę malinową i wylać masę na bisz-
kopt. 

9. Ułożyć delicje. 
10. Ubić 1 szklankę śmietany, dodać tężejącą galaretkę agrestową i wylać masę na ciasto. 
11. Ułożyć winogrona i delikatnie wylać tężejącą galaretkę wiśniową. 
12. Wstawić do lodówki.  

  

 Udanych wypieków życzy:  

                                                                Katarzyna Pawlikowska - Golonka  

 



POLSKA  SZKOŁA W  BANBRIDGE 

 

 „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób aby         

                                           uczniowie uważali ją  za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” 

                                                                                             Albert Einstein  

 

  Polska Szkoła w Banbridge  istnieje od 4 grudnia 2010. Do 

szkoły uczęszczają dzieci z Banbridge i okolicznych miaste-

czek. Szkoła ma na celu kształcenie dzieci  i młodzieży                 

w duchu polskim, rozwijanie znajomości języka ojczystego, 

podtrzymywanie ich więzi  z krajem pochodzenia. Te kilka 

miesięcy solidnej pracy daje widoczne efekty – pięcio i sze-

ściolatki czytają i piszą w języku polskim, co napawa nas 

dumą. Dzieci podzielone są na trzy grupy w zależności od 

wieku  i posiadanych umiejętności. Uczymy języka polskiego, 

matematyki, historii i geografii Polski,  dodatkowo odbywają 

się zajęcia logopedyczne i plastyczne. Dzięki współpracy z 

Klubem Koszykarskim „‟ORŁY”  nasi uczniowie uczestniczą 

w zajęciach sportowych rozwijających kondycję i koordyna-

cję ruchową, a także ucząc się zdrowej rywalizacji.                                          

Organizacja „Belong” przygotowuje co tydzień atrakcyjne 

zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne i sportowe. A także 

Challenge of Change aktywnie wspomaga w funkcjonowaniu 

naszej szkoły. Do tej pory dzięki naszym staraniom udało 

nam się zorganizować dla całych rodzin kilka wycieczek oraz 

imprez okolicznościowych: 

 - Wycieczka do Ulster Muzeum w Belfaście,                              

- Wigilia z tradycyjnymi potrawami  polskimi i Jasełka,                   

- Zabawa karnawałowa,                                                           

- Dzień Wiosny,                                                                         

- Wycieczka do Parlamentu w Belfaście,                                     

- Polski piknik,                                                                              

- Dzień Matki i Ojca.                                                                    

- uczestniczyliśmy w dyskotece zorganizowanej przez szkołę 

w Craigavon,(dziękujemy za zaproszenie)     

 Sukces naszej szkoły gwarantują oddani nauczyciele                     

z wysokimi kwalifikacjami, zaangażowanie rodziców w róż-

nego rodzaju przedstawienia i imprezy okolicznościowe oraz 

nasze pełne chęci i pomysłów pociechy. Bezpieczeństwo w 

szkole zapewnia kadra po kursie udzielania pierwszej pomo-

cy. Cieszymy  się ze, rodzice nam zaufali i powierzyli swoje 

dzieci, wiedząc że inwestują w ich przyszłość, bowiem dwu-

języczność poszerza możliwości intelektualne i będzie wiel-

kim atutem.  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony                      

internetowej www.polskaszkolabanbridge.pl.tl. 

 Drogi Rodzicu postaw na edukację swojego dziecka zapra-

szamy od września. 

 

http://www.polskaszkolabanbridge.pl.tl/


 A oto co uczniowie mówią o naszej szkole:                                 

- „lubię chodzić do polskiej szkoły bo rozumiem wszystko                       

i mogę nauczyć się czytać po polsku i występować w przed-

stawieniach i się bawić”  -  Stella, 7 lat                                                  

- „lubię polską szkołę bo są polskie dzieci, fajne zabawy i jest 

śmiesznie” – Halszka, 5 lat                                                 - 

„lubię w szkole malowanki” – Marika, 4 lata.                                  

- „polubiłem czytanie i potrafię napisać komiks”-Kamil,11 lat                                                                    

-„bardzo lubię naszą polską szkołę ponieważ lubię się uczyć, 

malować, mam tutaj polskie koleżanki i kolegów, bawimy się, 

śpiewamy piosenki i występujemy –Wiktoria lat 6  

 

 Zarząd Polskiej Szkoły w Banbridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE ZWIERZAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiecie, że stosowanie paracetamolu u kotów jest zabronione, gdyż jest dla nich wysoce toksyczny. Do zatruć, 

które mogą się skończyć śmiercią kota nawet po niewielkiej dawce, dochodzi w wyniku podawania paracetamolu 

zwierzęciu przez właściciela, bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem weterynarii. Koty nie są zdolne do 

metabolizowania (unieczynniania) paracetamolu, co wynika z braku enzymu transferazy glukuronylowej, co ogra-

nicza możliwość sprzęgania tego związku z glutationem i przyczynia się do jego utleniania do uszkadzających 

DNA epoksydów. Szybko dochodzi do przedawkowania (już w dawce dziennej 10 mg/kg) i pojawienia się obja-

wów zatrucia. W wyniku patologicznych zmian wywołanych stresem oksydacyjnym, na który hemoglobina kotów 

jest szczególnie wrażliwa, dochodzi w pierwszej kolejności (2–4 godzin po podaniu) do wystąpienia methemoglo-

binemii i hemolizy, a dopiero później do pojawienia się objawów wynikających z uszkodzenia hepatocytów. Ery-

trocyty nie są w stanie transportować wystarczającej ilości tlenu, co prowadzi do niedotlenienia. W rezultacie po-

stępującej methemoglobinemii krew zmienia kolor na czekoladowy, a śluzówka w pysku na brązowy. Inne objawy 

zatrucia paracetamolem u kotów obejmują: wymioty, otępienie, trudności z oddychaniem, ślinienie, obrzęk głowy    

i łap, zaś w późniejszym stadium pojawia się bolesność brzucha oraz żółte zabarwienie dziąseł, oczu i skóry jako 

rezultat rozwijającej się żółtaczki spowodowanej uszkodzeniem wątroby. Obraz kliniczny pogarsza dołączające 

się uszkodzenie nerek. Postępowanie lecznicze, które należy zastosować bezzwłocznie, polega na podawaniu 

acetylocysteiny (odtrutka) i tlenu, jednak rokowanie jest zazwyczaj złe. Nie zaleca się dodatkowego podawania 

cymetydyny (blokuje cytochrom P450), natomiast zaleca się łączne podawanie acetylocysteiny i witaminy C, która 

zwiększa efektywność odtruwania. 

Paracetamol jest używanym i bezpiecznym środkiem przeciwbólowym w przypadku psów, lecz można go poda-

wać psom tylko z zalecenia lekarza weterynarii. Preparat zawierający w składzie paracetamol i kodeinę (nazwa 

handlowa Pardale-V) jest dopuszczony do stosowania u psów i dostępny w oparciu o receptę w Wielkiej Brytanii. 

Psy reagują na paracetamol wolniej niż koty; ostre zatrucie występuje przy dawce 50 mg/kg masy ciała, przy 

czym (odwrotnie niż u kotów) najpierw pojawiają się objawy wynikające z hepatotoksyczności, a dopiero w drugiej 

kolejności uwidaczniają się symptomy związane z postępującą methemoglobinemią. Podając paracetamol psu 

należy liczyć się z ryzykiem wystąpienia objawów toksycznych. Znane są przypadki zgonów psów po podaniu 

paracetamolu. Paracetamol stosuje się u psów jako doustny lek przeciwbólowy. Dawkowanie wynosi 10 mg/kg 

masy ciała zwierzęcia, 1 do 2 razy dziennie, przy czym podawanie ogranicza się do zaledwie kilku dni. Do możl i-

wych objawów niepożądanych należą apatia i nudności. W przypadku przedawkowania (> 100 mg/kg/dobę) poja-

wiają się objawy hepatotoksyczne, zaś wyższe dawki (200 mg/kg/dobę) wywołują dodatkowo methemoglobine-

mię. W każdym przypadku spożycia paracetamolu przez kota lub jego przedawkowania u psa, należy niezwłocz-

nie udać się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii w celu dokonania detoksykacji. 

Paracetamol okazał się trujący dla niektórych węży. Na wyspie Guam przeprowadzono eksperymenty stosując 

martwe myszy z wprowadzonym paracetamolem jako przynętę dla brązowych węży drzewnych Boiga irregularis 

w celu zmniejszenia populacji tych węży. Ryzyko dla innych dziko żyjących zwierząt określono jako minima lne.          

Także schronisko dla ptaków i jeży ostrzega, aby nie podawać tym zwierzętom bez uprzedniego skonsultowania 

się z lekarzem weterynarii, paracetamolu i innych leków stosowanych u ludzi, gdyż może to skończyć się dla nich 

fatalnie.  Źródło: Wikipedia. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferaza_glukuronylowa&action=edit&redlink=1
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Guam
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boiga_irregularis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
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Kartki                         

z pamiętnika…… 

1991-XI-21  

Jest późne popołudnie. Dookoła martwa 

cisza niekiedy tylko przerwana odgłosem 

krzątającej się w kuchni mamy. Ten rozdział 

mojego pamiętnika chciałabym poświęcić 

osobie chyba najbardziej przez wszystkich 

kochanej - mamie. Wydaje mi się, że matka 

nie powinna być dla swojego dziecka tylko 

opiekunką i żywicielką. Powinna być kimś o 

wiele bardziej ważnym. Powinna być przyja-

cielem z którym można by porozmawiać na 

różne tematy i zwierzać się z najbardziej 

intymnych spraw. Szkoda tylko, że matek o 

takich cechach charakteru jak zrozumienie                         

i chęć służenia pomocą a także takich które 

potrafiłyby dochować tajemnicy jest tak nie-

wiele. Moja matka należała do tej nielicznej 

grupy rodzicielek, które potrafiły zrozumieć              

i wysłuchać swoje dzieci. Chociaż byłam 

bardzo mała kiedy zmarła, bo miałam zaled-

wie siedem lat ,to jednak jej obraz jest wyryty 

w moim sercu po dziś dzień. Pamiętam ją 

jako troskliwą i bardzo dobrą matkę a także 

pracowitą kobietę. Spędzałyśmy bardzo dużo 

czasu na rozmowach o życiu i nie tylko. 

Każde dziecko od momentu kiedy zaczyna 

coś pojmować zadaje rozmaite pytania. Tak 

było i ze mną. Mama nigdy nie żałowała mi 

wyjaśnień i mądrych rad. Tak, dobrych rad. 

Dlatego, że nawet w przedszkolu ma się 

swoje kłopoty i choć są one bardzo malutkie                

i błahe to dla ciebie są one ogromne                  

i przytłaczają cię swoim ciężarem.  Zazwy-

czaj miałam kłopoty typu dlaczego Monika 

mnie nie lubi, lub czemu Adaś ciągnie mnie 

za włosy. Inny rodzic zbył by swoje dziecko 

uśmiechem, ale nie moja mamusia. Nawet w 

takich problemach nie szczędziła dobrych 

rad i wyjaśnień. Była naprawdę wspaniałą 

kobietą. Los był okrutny i tak szybko mi ją 

zabrał. Bardzo by mi była teraz potrzebna, w 

wieku wkraczania w dorosłe życie, gdyż 

zawsze  z tym okresem wiąże się dużo kło-

potów i niepewności. Niestety muszę sobie 

radzić sama, gdyż nie mam do kogo się 

zwrócić. Mój ojciec nie jest człowiekiem               

z którym można by porozmawiać a macocha 

nigdy mnie nie rozumiała, nie rozumie i nie 

zrozumie. Nie mamy wspólnego języka. 

Nasze rozmowy ograniczają się do „zrób to”  

„ zrób tamto” „ wyrzuć śmieci”. Jeżeli jej 

synek coś zrobi to wszystko jest oczywiście 

na mnie. Jeśli nabałagani u mnie w pokoju to 

ona mówi tylko posprzątaj sobie a zresztą      

i tak masz tam wiecznie burdel. Złości mnie 

to gadanie gdyż tak nie jest . Zawsze staram 

się mieć czysto i zadbanie choć nie przeczę, 

że są dni kiedy wszystko mam do góry no-

gami. Poza tym wszystko muszę robić sama: 

myć okna u siebie, prać swoje rzeczy                 

a ona nawet obiadu nie potrafi ugotować               

i robi to tata. Ona leży sobie cały dzień do 

góry brzuchem i nawet nie raczy spytać czy 

coś pomóc. Może to dziwnie zabrzmi, ale 

chciałabym aby tato się z nią rozszedł. Żal mi 

tylko Marcina, gdyż sąd jej jako matce na 

pewno by go przyznał. A to jest takie dobre           

i kochane dziecko, przy niej tylko by się 

zepsuł. Nie wspomniałam  jeszcze, że ona 

pije. Potrafi wyjść z dzieckiem i wrócić                  

o drugiej rano w stanie jakim się nie da opi-

sać. Potrafiła (podczas nieobecności ojca) 

wyrzucić mnie z domu o północy w samym 

podkoszulku i spódnicy, bez rajstop. I choć 

było bardzo zimno, nie interesowało ją co się 

ze mną stało. Ciągle mnie wyzywa i robi 

wszystko aby utrudnić mi życie. I choć jest mi 

naprawdę trudno to jednak nic nie daję po 

sobie poznać, aby nie dać jej satysfakcji. 

Grunt to nie poddawać się.    

1994-II-15 

Myślałam, że udało mi się o Tobie zapo-

mnieć. Tobie którego tak bardzo kochałam. 

Wydawało mi się, że zniknąłeś z mojego 

życia na zawsze.  Ale któregoś dnia Gabry-

sia powiedziała mi, że masz kogoś i jesteś 

szczęśliwy. Wtedy po raz kolejny zrozumia-

łam ile dla mnie znaczysz. Tego dnia stałam 

w grupie radosnych, młodych ludzi, ale czu-

łam się zupełnie opuszczona. Nie potrafiłam 

z nikim rozmawiać, bo słowa znikały gdzieś 

we mnie a łzy same napływały do oczu. 

Myślami byłam gdzie indziej. Wracałam do 

chwil, które spędziłam z Tobą do chwil gdy 

byliśmy tak bardzo szczęśliwi. Nikt nie może 

powiedzieć, że moje uczucie było nieszcze-

re. Byliśmy razem dwa lata i były to dla mnie 

najcudowniejsze lata w moim życiu. Byłeś 

wspaniały, promieniowała od Ciebie radość            

i ciepło, uczucia, które mnie przyciągały. 

Miałeś niezwykłą osobowość. Byłeś inny niż 

wszyscy, jakich znałam. Taki dobry, ser-

deczny, nie sądziłam, że człowiek może mieć 

tak wiele wspaniałych cech. Byłeś najlep-

szym z przyjaciół. Twoja przyjaźń była naj-

wspanialszą rzeczą jaka przytrafiła mi się w 

życiu. Byłeś dla mnie wszystkim. Dawałeś mi 

oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Gdy 

obejmowałeś mnie mocno wiedziałam, że 

niczego nie muszę się bać. Nigdy przedtem 

nie czułam się tak przygnębiona i zraniona 

jak w dniu naszego rozstania. Nigdy przed-

tem nie darzyłam nikogo takim uczuciem jak 

Ciebie. Nigdy przedtem i jak dotąd nigdy 

później. Nikt nie znaczył dla mnie tyle co Ty. 

Nigdy też nie myślałam, że mogłabym dać 

komuś tyle z siebie ile dałam Tobie. Pragnę-

łam dzielić z Tobą życie, chwile dobre i złe. 

Ty nauczyłeś mnie wszystkiego. Nauczyłeś 

miłości a także o ironio losu to Ty właśnie 

pokazałeś mi jak bardzo można nienawidzić. 

Dziś już wiem, że przegrałam, nie potrafię 

Cię zapomnieć. Nie potrafię wymazać                    

z pamięci Twej twarzy, uśmiechu i tych oczu. 

Tęsknota i miłość pozostanie we mnie na 

długo, gdyż moje serce po części należy do 

Ciebie.  

Oświęcim 18.04.1963r 

Kochany! 

Piszę zaraz na drugi dzień , ponieważ mi 

jakoś smutno bez Ciebie. Chciałabym być 

nocą i dniem razem z Tobą. Gdy jestem z 

Tobą jest mi miło natomiast gdy Cię przy 

mnie nie ma jest mi smutno i czuję się nie-

swoja. Dopiero drugi dzień Cię Nuniu nie 

widzę a wydaje mi się, że już Cię rok nie 

widziałam i bardzo mi tęskno do Ciebie. 

Kocham Cię  coraz więcej i bardziej.                       

Z każdym dniem staję się w Tobie coraz 

bardziej zakochana.  Czym dłużej Cię nie 

widzę to tym bardziej Cię kocham.  Przyrze-

kam, że tak Nuniu będę kochać do końca 

naszego życia, myślę, że Ty też. Bardzo Cię 

proszę o ile byś mógł to przyjedź do mnie, bo 

nie wiem czy wytrzymam cały tydzień bez 

Ciebie.  Dotrzymuję słowa i nie chodzę już 

„paką” dla Ciebie  i mnie to wszystko Nuniu 

robię. Zrób dla mnie też coś. Porozmawiaj            

z Marysią  i oddaj jej to o co prosiłam. Ko-

cham i wierzę Nuniu.  Wiesz u nas na drugą 

niedzielę jest wywiadówka tzn w tą co przy-

jadę. Noty mam dość takie sobie. Będę miała 

sześć 4, cztery 3 i jeden 3+ no i notę                 

z zachowania, oczywiście 5. Na tym będę 

Nuniu kończyć, proszę odpisz. Do zobacze-

nia. Twoja kochająca Cię Nunia. 

J.C.K.S.i S.Z.D 

K.C.N 

Oświęcim 06.05.1963r 

Kochany! 

Minęło zaledwie kilkadziesiąt godzin od na-

szego spotkania , ale ja już tęsknię                 

i musze powiedzieć jak bardzo mi Ciebie 

brakuje. Pragnę dzielić się z Tobą każdą 

moją myślą, każdym wydarzeniem ( a jest ich 

tak mało), bo przecież życie w tych murach 

płynie mi monotonnie. Przygody tutaj są mi 

niepotrzebne, byle wiedzieć co robisz Ty                     

i czy tak często myślisz o mnie jak ja o To-

bie. Pragnę  przygód , ale jedynie z Tobą.  

Pragnę abyś stał się moim oddechem, każ-

dym moim westchnieniem.  Może zdumi Cię 

ten wybuch, ale to jest naprawdę wybuch 

młodzieńczej miłości. Chwilami jestem smut-

na  czegoś mi brak nic mi nie odpowiada, 

lecz bardzo szybko smutek przemienia się w 

wesołość rozbawionego dziecka. Zapewne 

wiesz dlaczego a jeśli nie to Ci powiem. 

Dlatego, że Ty mi przychodzisz na myśl , 

wiem,  że Ty też o mnie myślisz i tez na 

pewno byś pragnął żebym była razem                   

z Tobą. 

Kochany! Och jak się boję, żebyś nie oblał 

egzaminów.  Myślę, że wszystko pójdzie 

dobrze, ponieważ ciągle się modlę za po-

myślne zdanie egzaminów i na pewno Bóg 

mnie wysłucha.  

Xxxx 

Masz czas? Lubisz pisać? Ta strona 

jest właśnie dla Ciebie! Napisz swoje 

opowiadanie i prześlij je do nas na 

email:                                                          

redakcja@polskicraigavon.com 

 

 

 

 

 

 

Autor opublikowanego w magazynie opowiadania 

zostanie nagrodzony nagrodą pieniężną w wyso-

kości £20. W emailu prosimy o podanie swoich 

danych: imienia nazwiska, adresu zamieszkania 

oraz numer telefonu kontaktowego. Prosimy także 

o napisanie oświadczenia, iż wyrażają Państwo 

zgodę na publikację opowiadania w magazynie 

oraz na stronie internetowej.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do przyjęcia 

własnych kryteriów oceny,  prawo do skracania               

i redagowania nadesłanych tekstów. Nie ponosi-

my odpowiedzialności za treść publikacji. 

 



Więcej                         

szczęścia...... 

 

 

 

Obserwując świat, łatwo można spostrzec, że każdy człowiek 
szuka szczęścia. Ludzie często stawiają sobie pytanie: jak być 
szczęśliwym? Istnieje wiele sposobów ukazania “złudnego 
szczęścia”, które w rezultacie prowadzi do nieszczęścia. Na 
błędne wybory narażeni są zwłaszcza ludzie młodzi, dla których 
kuszące wydaje się to, co w rezultacie nie prowadzi do szczę-
ścia. Z braku doświadczenia “łapią” wszystko co daje pozory 
szczęścia i prowadzi na manowce życia: np. zaoferowany przez 
“przyjaciela” narkotyk, oryginalnie zachowujący się kolega, za-
chęcający do zaangażowania w sekty, ktoś proponujący “urwa-
nie” się z lekcji aby pójść na wino – wspomniane przykłady po-
kazują jak łatwo wejść na drogę pozornego szczęścia. Pragnie-
nie bycia szczęśliwym jest jednym z najgłębszych. Różne drogi 
prowadzą do zaspokojenie naszej duchowej potrzeby. “Myśle-
nie, że szczęście może przyjść z dobrobytem, to jeden z naj-
większych błędów ludzkości. Nasi przodkowie żyli bez cukru do 
1200 roku, bez węgla do 1300, bez ziemniaków do 1500, bez 
kawy i mydła do 1600, bez zapałek, gazu i światła elektrycznego 
do 1800, bez konserw do 1900, bez komputerów osobistych do 
lat 80 dwudziestego wieku. Niemniej jednak znali życie. Być 
może nawet bardziej niż my, być może bardziej niż większość z 
nas, biednych z nadmiaru luksusu”. (P. Pellegrino)  

 Więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu – słowa z księgi 
Dziejów Apostolskich wskazują nam kierunek poszukiwań 
szczęścia. Błogosławiony Jan Paweł II często używał określenia 
“cywilizacja miłości”, która winna być odpowiedzią ludzi wierzą-
cych na tendencje panujące we współczesnym świecie a okre-
ślane mianem “cywilizacja konsumpcyjna”, “cywilizacja pożąda-
nia i użycia”, “cywilizacja materialistyczna”. U podstaw bowiem 
życia szczęśliwego znajduje się miłość. Właśnie miłość pomaga 
nam zrozumieć, że bardziej liczy się troska o drugiego niż chęć 
pomnażania zysków, bardziej etyka niż technika, czymś daleko 
ważniejszym jest “być” niż “mieć”. Miłość pomaga nam dostrzec 
drugiego w jego potrzebach a przede wszystkim naszego Stwór-
cę, który stworzył nas z miłości i do miłości.  

Trzeba zadać sobie niezwykle ważne pytanie. Dlaczego jest tylu 
ludzi, którzy szukają trwałego szczęścia tam, gdzie go nie ma? 
Słownik języka polskiego wyjaśnia, że doznawanie wrażenia, iż 
widzi się coś, czego w rzeczywistości nie ma, zniekształcone 
widzenie lub błędna interpretacja czegoś, subiektywna ocena 
sytuacji lub mających nastąpić wydarzeń nazywamy iluzją, złu-
dzeniem lub urojeniem. Ludzie wpadają w pułapkę sądząc, że to 
co materialne wystarczy! Tymczasem “przedmioty i bogactwa 
same w sobie nie przynoszą szczęścia. Serce człowieka musi 
być wypełnione a nie tylko zajęte. Przedmioty zajmują jedynie 
nasze serce i nie mogą go wypełnić”.(P.Pellegrino) Wielu ludzi 
ulega w życiu iluzji łatwego szczęścia - które promowane jest 
przez różnego rodzaju reklamy - intensyfikuje w nas pożądanie 
rzeczy materialnych. Trzeba więc “odkryć, że za pieniądze moż-
na kupić piękny dom, ale nie ciepło rodzinne czy uczucie życzli-
wości. Za pieniądze można kupić wygodne łóżko ale nie zdrowy 
sen. Za pieniądze można kupić powiązania i układy, ale nie 
przyjaźń. Pieniądze otworzą każde drzwi, ale nie drzwi do serca 
drugiego człowieka”.(P. Bosmans). Wielu wybiera drogę łatwego 
szczęścia ponieważ brakuje w ich życiu prawdziwej miłości! 

 

Jedno z opowiadań nosi tytuł Dział Reklamy. Pewna Ważna 
Osoba stoi po śmierci przed bramą nieba i czeka na wejście. 
Piotr otwiera skrzypiącą furtkę i niedbałym gestem zaprasza do 
środka. W środku nie wygląda zachęcająco: ciemny korytarz, 
małe okienka, żadnych aniołów, żadnych chórów, żadnej muzy-
ki, żadnego powitania. Ważna Osoba – wyraźnie rozczarowana 
– podchodzi do okna i w chmurach widzi tysiące ludzi używają-
cych w pełni uciech życia. Gdybym to widział, zostałbym na zie-
mi i nie pchałbym się do nieba – mruczy pod nosem Ważna 
Osoba. To nie jest ziemia, to jest piekło – prostuje św. Piotr. 
Wszystko mi jedno, tam właśnie chcę mieć swoją wieczną kwa-
terę – woła na całe gardło Ważna Osoba i pcha się do wyjścia. 
Klucznik Niebieski marszczy czoło i poucza na odchodne: Do-
brze ale pamiętaj, że stamtąd nie ma już odwrotu! Za jakiś czas 
Ważna Osoba puka do bram piekielnych. Furtian otwiera szero-
ko drzwi i mówi krótko: Piec nr 74. Ważna Osoba próbuje prote-
stować, że inaczej...że przecież z góry....To mój Drogi – odpo-
wiada diabeł – jest nasz dział reklamy. 

Wszystkim, którzy poszukują prawdziwego szczęścia proponuję 
następujące myśli oraz kolejne opowiadanie. Uczyniłeś nas dla 
Siebie i niespokojne jest serce, póki nie spocznie w Tobie (św. 
Augustyn). Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozo-
staje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione 
sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miło-
ścią, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli 
nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. (bł. Jan Paweł II). 
Pewnego dnia przyszedł do mędrca człowiek i prosząc go o radę 
wyznał: Jestem gotów uczynić wszystko, aby być w życiu szczę-
śliwym. Powiedz mi co mam czynić? Mądry człowiek po namyśle 
rzekł: W drodze do szczęścia musisz wyzbyć się zbędnego bala-
tu złudzeń, które stwarzają pozory tego, co nazywamy szczę-
ściem. Musisz stanąć w prawdzie przed Bogiem i co najtrudniej-
sze pokochać innych tak samo jak kochasz siebie. Wtedy odnaj-
dziesz prawdziwą drogę do szczęścia. 

Życie codzienne może stać się czymś w rodzaju laboratorium 
szczęścia, w którym gesty współczucia i zrozumienia, czyny 
dobroci i miłosierdzia będą umacniały w nas postawę “bezinte-
resownego bycia dla...” czyli postawę miłości. Warto pamiętać, 
że tylko prawdziwa miłość prowadzi do prawdziwego szczęścia! 

 Źródło powyższych opowiadań: Żyjąc z innymi dla innych, pod-
ręcznik do klasy 3 gimnazjum, Poznań 2009 

 

Jeśli zmagasz się z  problemami i trudnościa-
mi z jakimi spotykamy się na co dzień na emi-
gracji, takimi jak: depresje, konflikty, trudno-
ści wychowawcze, stres, uzależnienia itp. lub 
wszystkimi innymi  związanymi z życiem psy-
chicznym i emocjonalnym być może chcesz o 
tym z kimś porozmawiać.  Pan Andrzej Mańka 
jest  praktykującym od lat w Północnej Irlan-
dii dyplomowanym psychologiem z długolet-
nim doświadczeniem. W ramach współpracy 
z Polish Craigavon Community Network  Pan 
Andrzej odpowie na każdy email. 

                            amanka@op.pl                               
        andrzej@polishassociation.org 
 
                Tel. 07592059815 

mailto:amanka@op.pl
mailto:andrzej@polishassociation.org




  

Róbta co chceta….. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz problem potrzebu-
jesz porady? Napisz do 
nas:                                      
agnieszka@polskicraigavon.com                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz sprzedać samochód? A może 

szukasz partnera z którym chcesz 

przejść przez życie ? Szukasz subloka-

tora?  A może Twoja dziewczyna ma 

właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Pisz-

cie,  składajcie życzenia „róbta co chce-

ta”  

redakcja@polskicraigavon.com 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i reda-

gowania nadesłanych tekstów a także do nie publikacji 

zlecenia bez podania przyczyny. 

 

Z okazji Twojego dnia Mamo.                                 

Za wczoraj i dziś,                    

zawsze tak samo, 

każdym czułym serca                

uderzeniem 

i każdym z niego płynącym        

życzeniem 

zdrowia, sił                                     

i codziennej radości 

wraz ze słowami największej 

wdzięczności.                               

Za wszystkie dla mnie trudy              

i starania  składam Ci dzisiaj             

podziękowania.                           

Kochanej Mamie syn Mariusz                 

z żoną . 

 

 

Ja chcę 

Bez słów policzyć wszystkie chwile  

Chcę 

Czuć ciebie, gdy nie będziesz przy mnie 

Chcę 

By strach mógł wyjść  

Nie wracał już. 

Gdybym mogła tak wyrwać  

Choć niewielką część 

Niemej mowy serca  

I napisać wiersz. 

Ktoś być może słusznie  

Strzeże zdań bez słów 

Tych niepowtarzalnych 

Kocham Cię. Tych dwóch.                     

Jeśli zechcesz kiedyś odejść w sercu 

Twoim będę ja.  

            Kochanemu mężowi Mariuszowi         

w dniu urodzin wszystkiego co naj…                                          

Kocham Cię. Twoja Dziunia.  

 

 

 

Kiedy pamięcią sięgam w przeszłość 

w dzieciństwa mego czas miniony, 

to widzę Ciebie uśmiechniętą                     

i czuje dotyk Twoich dłoni. Byłaś mi 

mamo świata obrazem odbitym w 

sercu moim maleńkim byłaś nadzie-

ją, byłaś wytrwaniem byłaś czymś 

wielkim, czymś niemal świętym. 

Jesteś mi mamo wszystkim na 

świecie, niebiańską gwiazdą, pro-

mieniem złotym jesteś mi różą co 

dała życie jesteś spełnieniem mojej 

tęsknoty. Agnieszka. 

 

 

Z OKAZJI DNIA MAMY 

WSZYSTKIM MAMOM                  

ŻYCZYMY                                         

SAMYCH SŁONECZNYCH        

DNI  W ŻYCIU,                                                   

SPEŁNIENIA MARZEŃ,                

POCIECHY  ZE SWOICH 

DZIECI                                                  

A PRZEDE WSZYSTKIM 

ZAWSZE UŚMIECHNIĘTEJ   

TWARZY. 

REDAKCJA. 

 

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 skierowane do rodzin dotkniętych 

alkoholizmem. Grupa spotyka się  w każdą niedzielę od godziny 10:30 do 

12:30,na terenie kościoła St.Anthony's Church, Willowfield Crescent, 

BT6HP (numer kontaktowy 07935843442-Benek) Przypominamy także iż 

grupa AA działa w Ballymena w każdą sobotę od godziny 17:30 do 

19:15,adres:21A Foutain Place, przy parkingu Tower Centre. (07746251245 

-Artur lub 07521305967-Wojtek) Są to spotkania zamknięte dla osób bez-

pośrednio dotkniętych alkoholizmem.   

mailto:redakcja@polskicraigavon.com


PSYCHOTEST -               

ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 

JAKA ONA JEST? 

 
Odpowiedzialność jest czymś bardzo pożądanym. 

Szczególnie odnosi się to wspólnego życia dwojga 

ludzi. Jeśli bowiem choćby na jednym z was nie moż-

na polegać, to wówczas związek dwojga ludzi oparty 

jest na bardzo wątłych podstawach. Ten test odpowie 

ci na pytanie czy jest szansa na to by twój (twoja) 

partner(ka) nigdy cię nie zawiodła. Rozwiązując ten 

psychotest dowiesz się czy twój mąż lub chłopak jest 

odpowiedzialny i czy twoja dziewczyna lub żona jest 

odpowiedzialna. 

 

1. Twój (twoja) partner(ka) gdy rano zadzwoni bu-
dzik mówi sobie: "jeszcze pięć minut i wstaje"? 

a) poranne wstawanie to dla niego/niej koszmar!...1 

b) nie zawsze może wstać zaraz po przebudzeniu...3 

c) wstaje natychmiast...5 

 

2. Koledzy (koleżanki) z pracy robią składkę na 
imieninowy prezent dla współpracownika. Czy twój 
(twoja) partner(ka) bywa wtedy skarbnikiem? 

a) bardzo często...5 

b) czasami...3 

c) nigdy...1 

 

3. Czy twój (twoja) partner(ka) jest osobą, której 
inni zwierzają się ze swych problemów? 

a) nie zdarzyło się, by ktoś powierzył mu/jej swoje ta-

jemnice...1 

b) jest powiernikiem bardzo wielu osób...5 

c) ma jednego lub dwóch przyjaciół, którzy często 

zwierzają się mu/jej...3 

 

4. Wasz znajomy namalował obraz i pyta twojego 
(twoją) partnera (partnerkę) co nim myśli. On(a) 
odpowiada... 

a) pochwali nawet jeśli mu/jej się nie podoba...1 

b) powie szczerze, co myśli...3 

c) nic nie powie, gdyż nie zna się na malarstwie...5 

 

5. Kiedy twój (twoja) partner(ka) planuje letni 
urlop? 

a) zimą...3 

b) wiosną...5 

c) w ostatniej chwili...1 

 

6. Czy uważasz twojego (twoją) partnera (partner-
kę) za osobę odważną? 

a) czasami, aż za odważną...1 

b) chyba jest tchórzem...3 

c) jego/jej odwaga lub tchórzostwo objawiają się za-

leżnie od okoliczności...5 

 

7. Czy twój (twoja) partner(ka) pali papierosy? 

a) kilkanaście i więcej na dzień...1 

b) kilka w ciągu dnia...3 

c) nie pali lub pali okazjonalnie...5 

 

8. Czy twój (twoja) partner(ka) regularnie myje zę-
by? 

a) tylko wieczorem...3 

b) po każdym posiłku...5 

c) zdarza mu/jej się zapominać o tej czynności...1 

 

9. Czy twój (twoja) partner(ka) hołduje zasadzie: 
"po trupach do celu"? 

a) zdecydowanie tak...1 

b) zdecydowanie nie...5 

c) zależy od okoliczności...3  
 

10. Czy twój (twoja) partner(ka) bierze udział w 
grach losowych (totolotek lub inne)? 

a) nigdy...5 

b) grywa regularnie...1 

c) od czasu do czasu dla zabawy...3 

 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Twój chłopak lub mąż ewentualnie twoja dziewczyna 

lub żona ma kłopoty z samym (samą) sobą i dlatego jej 

/ jego odpowiedzialność jest daleka od ideału. Ona jest 

nieodpowiedzialna! On jest nieodpowiedzialny! Chce 

coś od życia, ale nie bardzo potrafi się w tym życiu 

odnaleźć. Ma skłonności do egocentryzmu i to powo-

duje, że jest postrzegany(a) jako osoba mało przydat-

na w towarzystwie. Zbyt wiele myśli o własnych pro-

blemach. Trudno jest zaufać osobie, która potrafi mó-

wić tylko o sobie, a nie potrafi słuchać, tego co inni 

mają do powiedzenia. Niestety uchodzi za człowieka 

na którym nie można polegać i dlatego może czuć się 

odtrącony, a zarazem podejrzliwy wobec innych. Jeśli 

chcesz zmienić ten stan, uświadom mu/jej, że nie tylko 

on(a) jest na świecie i że ma obowiązki wobec innych, 

które chcąc nie chcąc musi wypełniać. Podsumowując 



- należy bardzo dużo pracować z twoim (twoją) partne-

rem (partnerką) aby zmienić jego/jej podejście do ży-

cia, a później móc na nim/niej całkowicie polegać. Je-

żeli ten psychotest rozwiązywałeś(aś) z myślą o sobie, 

to z całą siłą można stwierdzić, że odpowiedzialność 

nie jest najwyższa. Nie jesteś odpowiedzialny / odpo-

wiedzialna.  

 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Odpowiedzialność partnera / partnerki jest na średnim 

poziomie. Twój chłopak lub mąż ewentualnie twoja 

dziewczyna lub żona jest człowiekiem nie pozbawio-

nym wad, ale i zalet mu / jej nie brakuje. Wiele osób 

nie wie co o nim/niej myśleć. Z jednej strony widzą w 

nim/niej osobę godną szacunku i zaufania, na której 

można polegać, z drugiej zaś istotę o zmiennych na-

strojach po której nigdy nie wiadomo czego można się 

spodziewać. Postawa twojego (twojej) partnera (part-

nerki) zależy od subiektywnej oceny zdarzenia. Jeśli 

uzna, że sprawa jest poważna jego/jej odpowiedzial-

ność osiąga wysokie wskaźniki. Wtedy można na 

nim/niej polegać jak na Zawiszy. Jeśli jednak uzna, że 

sprawa jest błaha poziom jego/jej odpowiedzialności 

spada do najniższego poziomu. Wówczas nie można 

na nim/niej polegać. Niestety bardzo często nie potrafi 

rozróżnić czy dana sytuacja poważna czy też błaha. 

Podsumowując: Twój chłopak lub mąż ewentualnie 

twoja dziewczyna lub żona jest odpowiedzialny / od-

powiedzialna na tyle na ile mu na tym zależy. Jeżeli 

ten psychotest rozwiązywałeś(aś) z myślą o sobie, to 

można stwierdzić, że twoja odpowiedzialność jest na 

średnim poziomie. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Twój chłopak lub mąż ewentualnie twoja dziewczyna 

lub żona należy do ludzi, którzy są bardzo odpowie-

dzialny / odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale i za 

innych. Ma tak wielką odpowiedzialność, że problemy 

innych przeżywa bardziej niż własne. Świetnie się 

sprawdza we wszelkich organizacjach społecznych, 

ale nigdy nie czyni tego kosztem własnej rodziny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiada bardzo pozytywną cechę - potrafi słuchać lu-

dzi, a potem im doradzić. Nie czyni to w sposób mora-

lizatorski więc wiele osób zwierza mu / jej się ze swych 

kłopotów i oczekuje jego/jej zdania. Co prawda są lu-

dzie, którzy uważają, że nie można na nim/niej pole-

gać, ale jest to wina ich osobowości. Ci ludzie obwinia-

ją wszystkich za swoje niepowodzenia i oczekują od 

innych złotego środka. Tymczasem nawet człowiek z 

takim poczuciem odpowiedzialności, na którym można 

polegać jak na nikim innym nie jest w stanie zaradzić 

wszystkim problemom tego świata. Czasem zbyt bar-

dzo chce, ale mu / jej nie wychodzi stąd też bierze się 

czasami opinia, że nie można na nim / niej polegać. 

Nie przejmuj się tymi ludźmi - większość widzi w twoim 

(twojej) partnerze (partnerce) człowieka dla którego 

odpowiedzialność jest dobrem najwyższym i mogą 

polegać na nim jak na Zawiszy. Jeżeli ten psychotest 

rozwiązywałeś(aś) z myślą o sobie, to można stwier-

dzić, że jesteś bardzo odpowiedzialny / odpowiedzial-

na. 

Psychotest zaczerpnięto z portalu: 

 www.psychotesty.dejzy.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo ! Jeśli podoba się Wam nasz 

magazyn, jeśli jesteście zadowoleni z działalności 

naszej grupy społecznej wspomóżcie nas drobną 

dotacją. W polskich sklepach w naszym okręgu 

pojawiły się „charity box” oznaczone naszym lo-

go, gdzie można wrzucać dobrowolne datki. 

Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy i obie-

cujemy iż każdy pens zostanie należycie spożyt-

kowany.    

 Jednocześnie chcielibyśmy 

podziękować wszystkim firmom, które zechciały 

wesprzeć naszą działalność  i umieściły reklamę 

w naszym magazynie. DZIĘKUJEMY 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.psychotesty.dejzy.pl/


PRZYDATNY SŁOW-
NICZEK 

 

Wybieram się na wycieczkę do – I am  

going for a trip to …. ( aj em gojing for e 

tryp to…) 

Jaka jest najlepsza trasa i jakie są 

połączenia – What is the best route and 

what are the connections  ( łot yz de best 

rut end łot ar de konekszyn) 

Samolotem – by plane ( baj plejn) 

Statkiem – by ship ( baj szyp) 

Koleją – by train (baj tren) 

Jaki środek transportu proponujesz? – 

What means of transportation do you 

recommend ( łot minz of transportejszyn  

du ju rekomend) 

Jaką  trasą i jakim środkiem  lokomocji 

chciałbyś podróżować ? – What route 

do you  prefer and what  accommoda-

tions  would you like? ( łot rut du ju prefer 

end łot  ekomodejszyn łud ju lajk ) 

Chciałbym podróżować  – I would like to 

travel  ( aj łud lajk tu trawel) 

Pierwszą klasą – by first class ( baj ferst 

klas) 

Drugą klasą – by second class ( baj se-

kend  klas) 

W kajucie jednoosobowej – In a single 

cabin ( yn e syngl kabin) 

Klasą turystyczną – by tourist class ( baj 

turyst klas) 

Trzecią klasą – by third class ( baj ferd 

klas) 

Chciałbym też zarezerwować  tam po-

kój w dobrym hotelu – I would also like 

to book  a room In a good hotel  there (aj 

łud olso lajk tu buk e rum yn e gud hołtel  

der) 

Chciałbym dobry hotel  lecz w 

rozsądnej cenie – I would  like a good 

hotel for a reasonable price ( aj łud lajk  e 

gud hołtel  for  e rizonybl  prajs) 

W mieście -  In the town (yn de tałn) 

W górach -  In the mountains  ( yn de 

małtinz) 

Nad morzem – AT the seaside ( AT de 

sisajd) 

Chciałbym pojechać do miejsca gdzie 

można – I would like to go to the place 

where (aj łud lajk tu goł tu de plejs  łer) 

Odetchnąć  na łonie natury – I can  rest  

in the  nature ( aj ken rest  yn de nejczer) 

Są  różne rozrywki -  there  are enter-

tainments  ( der ar enterteinments) 

Potańczyć – I can dance  (aj ken dens) 

Spotkać sympatycznych ludzi -  I can 

meet  nice people  (aj kan mit najs  pipol) 

Chciałbym pojechać do miejsca gdzie 

mógłbym -  I would like to go to the place 

where I can – ( aj łud lajk tu goł  tu de 

plejs łer aj kan) 

Łowić ryby –  Fish (fysz) 

Polować – hunt ( hant) 

Pojeździć konno -  ride a horse (rajd e 

hors) 

Uprawiać wspinaczkę górską –  climb 

(klajmb) 

Pograć w golfa – play golf ( plej golf) 

Pograć w tenisa – play tennis  (plej te-

nys) 

Popływać – swim  (słym) 

Pojeździć na nartach i uprawiać sporty 

zimowe -  ski and practice Winter sports ( 

ski end praktyk  łynter sports) 

Chciałbym dobrze wypocząć – I would 

like to take a good  rest ( aj łud lajk tu tejk 

e gud rest) 

Potrzebne nam będą następujące in-

formacje – We will need the  following  

information (łi łil nid  de falołing  ynfor-

mejszyn) 

Imię nazwisko i adres –  full name , sur-

name and address (ful nejm surnejm end 

adres) 

Narodowość – nationality (neszynalyty) 

Data wyjazdu – date of departure (dejt of 

diparczer) 

Data powrotu – date of return (dejt of 

ritern) 

 

 

Uśmiechnij się…. 

Dzwoni blondynka do koleżanki:  

-Cześć  

-Cześć. Odpowiada koleżanka.  

-Co robisz? Pyta blondynka.  

-Rozmawiam z tobą.  

-A to nie przeszkadzam. 

 - Hello, are you there?  

- Yes, who are you please?  

- I'm Watt.  

- What's your name?  

- Watt's my name.  

- Yes, what's your name?  

- My name is John Watt.  

- John what?  

- Yes, are you Jones?  

- No I'm Knott.  

- Will you tell me your name then?  

- Will Knott.  

- Why not?  

- My name is Knott.  

- Not what?  

- Not Watt, Knott.  

- What? 

 

 



PORADA I WSPARCIE   

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 

Głównym celem CIP jest dostarczanie praktycz-

nego wsparcia dla nowych społeczności                      

w regionie Craigavon oraz kierowanie interesan-

tów do odpowiednich instytucji. CIP oferuje 

następujące usługi: Informacje na temat: zdro-

wia, opieki społecznej, prawa zatrudnienia, 

mieszkalnictwa oraz edukacji, pomoc w wypeł-

nianiu formularzy oraz kierowanie do organizacji 

świadczących odpowiednie usługi, organizowa-

nie spotkań informacyjnych, poradnictwo                     

w sprawie szkolnictwa oraz treningów, asysto-

wanie w rozwoju wydarzeń kulturalnych i spor-

towych, tworzenie projektów promujących inte-

grację społeczności. Wszystkie usługi są poufne 

oraz bezpłatne. 

 Craigavon Intercultural Programme                                                                                                                           

16a Mandeville Street, Portadown,                                                                        

 Tel 028 3839 3372                                              

 www.craigavonintercultural.org                                                                   

Polski doradca – Wojciech Dylewicz   

Springwell  Centre 

Springwell Centre jest lokalną organizacją dzia-

łającą na rzecz rodzin i osobistego rozwoju, 

która oferuje również usługi dla  członków pol-

skiej społeczności. Oprócz pomocy indywidual-

nej pomaga także w kwestiach dotyczących 

rodziny, edukacji , zdrowia itp. Przy centrum  

działa polska grupa Mother and Toddler (spo-

tkania dla mam    i małych dzieci, które nie 

rozpoczęły  jeszcze szkoły), w ramach tych 

spotkań są  zajęcia muzyczno-ruchowe, pla-

styczne oraz wspólne wyjścia do figloraju.   Dla 

troszkę starszych dzieci organizowane są  lekcje 

języka  angielskiego, nauka  odbywa się po-

przez zabawę, czytanie książeczek czy śpiewa-

nie piosenek. Dla rodziców i dzieci uczęszczają-

cych do szkoły podstawowej został stworzony 

klub pracy domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell Centre, 55 

Edward Street, Lurgan  Tel.02838 347222 (pol-

ski pracownik: Agnieszka Kozina) 

Informacje, porady i wskazówki na temat pracy 

w Europie uzyskasz w EURES (European 

Employment Services) pod numerem 028 9025 

2270.   

Informacje i porady na temat spraw imigracyj-

nych uzyskasz w Centrum Prawnym (Law 

Centre NI) – infolinia 028 9024 4401 lube-mail 

admin.belfast@lawcentreni.org.   

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego trakto-

wania ze względu na rasę, religię, płeć, niepeł-

nosprawność, orientację seksualną, skontaktuj 

się z Komisją ds. Równouprawnienia (Equali-

tyCommission NI).Telefon: 028 9050 0600 / E-

mail information@equalityni.org /Adres interne-

towy: www.equalityni.org.   

W innych sprawach polecamy Biuro Porad 

Obywatelskich(Citizens Advice Bureau). Jest 

to organizacja charytatywna wspierająca obywa-

teli bezpłatną i poufną poradą w kwestiach ich 

praw i nie tylko. Pracownicy chętnie pomagają 

we wszystkich kwestiach np: w problemach z 

pracodawcą i wielu wielu innych.                                              

15 – 17 Edward Street Portadown  – 

02838353260                                                                   

6 Union Street Lurgan  - 02838323571   

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoirlandzka 

Rada ds. Mniejszości Etnicznych– Northern 

Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM) 

Adres: 3rd Floor, Ascot House, 24-31 

Shaftsbury Square, BELFAST, BT2 7DB Tele-

fon: 028 9023 8645   E-mail: info@nicem.org.uk  

Strona internetowa: www.nicem.org.uk   

South Tyrone Empowerment Programme 

(STEP) Adres: Unit T7, 2 Coalisland Road, 

DUNGANNON, BT71 6JT Telefon: 028 8772 

9002   E-mail: info@stepni.org  Strona interne-

towa: www.stepni.org 

 Urząd Mieszkalnictwa Irlandii Północnej – 

Northern Ireland Housing Executive                                                                                     

NIHE Portadown District Office                                                                              

41 Thomas Street Portadown  02838361895                                                           

Lurgan/Brwnlow District122 Hill Street  Lurgan   

02838326417    

Infolinia dla bezdomnych – 02838334444     

Usługi tłumaczeniowe – STEP  02887750213    

ST Vincent de Paul – odzież, sprzęt domowy I 

inne formy pomocy dla potrzebujących                                                                                        

Oznam Centre, Lurgan  02838326725                                                   

Moyraverty Centre, Craigavon  02838344881                                                 

Mayfair Business Centre , Portadown  

02838393898   

 Lurgan Jobs & Benefits  

Alexandra Crescent Lurgan  02838315600                                                   

Portadown Jobs & Benefits                                                                           

140 Jervis Street Portadown  02838397222   

          

Jerome Mullen                                                                                                

Honorowy Konsul Polski w Irlandii Północnej                                                               

5 Seafields, Warrenpoint 

Newry, Co Down 

Northern Ireland, BT34 8TG                                                                 

E-mail:  jerome@polishconsulateni.org 

Tel: +44 (0)7836 734040 

Polski Craigavon Sieć Społeczna                        

4 Drumellan Court Craigavon -  jesteśmy do 

Państwa dyspozycji w każdą sobotę od 10 do 15
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