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Kilka słów na wstępie ... 

W naszym magazynie chcemy pisać o tym co wydaje nam się 
interesujące a także przekazywać ważne informacje do których 

dostęp jest utrudniony lub ograniczony. Jeżeli ktoś jest zainte-

resowany najświeższymi wydarzeniami ze świata czy z Polski, 

czy nowinkami technicznymi, to przecież wystarczy, że włączy 
telewizor albo komputer. Nie musi czekać, aż ukaże się polski 

magazyn by o tym przeczytać. Gorzej jest, jeśli chcemy dowie-

dzieć się o tym, co dzieje się tutaj na emigracji wśród emigra-

cji, czyli wśród nas, jakie instytucje istnieją, gdzie można uzy-
skać pomoc i wsparcie. O tym nie dowiemy się z telewizji czy 

Internetu, dlatego chcemy o tym pisać. Po wydaniu pierwszego 

numeru dotarła do nas już jedna pozytywna opinia. Bardzo 

mnie ona ucieszyła, ale i mocno zestresowała. Zaczęłam zasta-
nawiać się czy drugi numer spełni oczekiwania czytelników. 

Mam nadzieję, że zarówno drugi jak i kolejne nasze magazyny 

będą się Państwu podobały. Na pewno znajdą się i tacy, którzy 
będą krytykować. Trudno, każdy ma przecież inny gust. Nie 

każdemu z nas smakuje to samo, nie każdy z nas lubi te same 

kolory, więc i nie każdemu musi się podobać nasz magazyn. 

Świat byłby nudny gdybyśmy byli tacy sami. A oto opinia: 
‘Poczytałem Polski Craigavon i myślę, że są bliscy formuły 

magazynu jaki powinien być wydawany tutaj: 1) bezpretensjo-

nalny 2) o nas! 3) mądry w artykułach ( pouczające o emigra-

cji, i dobre przemyślenia filozoficzne przytoczone przez księdza 
Krzysztofa) 4) nienaśladujący kolorowanki wydawane w Polsce 

i na calem świecie (bo te i tak będą lepsze i każdy może sobie 

kupić) 5) coś dla dzieci (zgrabnie wybrane).Tak na gorąco - to 

chciałbym mieć Craigavon w biurze by rozdać. Kto płaci za 
jego wydanie? Chyba warto by poszerzyć o Newry i rozprowa-

dzać tutaj! Artur’ 

Bardzo dziękujemy!!!! Co do płatności za wydruk, to są to 

środki, które uzyskujemy z reklam. Nie mamy ich w tej chwili 
za dużo. Mam nadzieję, że lokalne firmy zechcą wesprzeć na-

szą działalność i umieszczą swoją reklamę w naszym magazy-

nie. Wtedy moglibyśmy rozprowadzać nasz magazyn także w 

Newry i nie tylko. W chwili obecnej można nas znaleźć w Lur-
gan, Craigavon, Portadown, Banbridge, Lisburn, Dungannon, 

Armagh, a także mała partia trafia do Ballymena, Newtownab-

bey i Belfastu.  Właściciele firm wesprzyjcie nas, bo warto….. 

 

AT 

http://www.congressprint.com
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Poczuj się dzieckiem - ostatnia odsłona…. 

Nasza wizyta w Disneyland Paris dobiega już 
końca.  Dzisiaj przybliżę Państwu ostatni z 3 
parków – Disney Village. Niestety nie mam 
najlepszych wiadomości, atrakcje które tutaj 
znajdziecie nie są objęte ceną biletu. Jest to 
zdecydowanie miejsce dla osób z pełnym 
portfelem. 

1.Restauracja myszki Miki – w pełni urzą-

dzona w  stylu chyba najpopularniejszej po-

staci animowanej na świecie. Ma dwa piętra z 

przepięknym widokiem na jezioro. Oferuje 

śniadania, obiady kolacje należy jednak do-

konać wcześniejszej rezerwacji. 
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2. Rainforest Cafe– to bardzo popularna restauracja, gdzie ani-

mowane zwierzęta przemierzając lasy deszczowe napotykają na 

swojej drodze burze i różne inne dżunglowe niespodzianki. Usły-

szycie Państwo trąbienie słoni, odgłosy goryli, zobaczycie prze-

piękne wodospady. Restauracja proponuje typowe amerykańskie 

jedzenie. 

3. Klub Hurricanes- Dyskoteka z urozmaiconym programem, 
który łączy najnowsze hity i największe sukcesy z ostatnich trzy-
dziestu lat. Regularnie organizuje wieczory tematyczne. Otwarte 
od 23:00 - 05:00  Wejście bezpłatne dla wszystkich osób przeby-
wających w hotelach Disney (po okazaniu legitymacji ID hotelu).  

4. Buffalo Bill's Wild West Show.  Jeśli lubisz amerykański show 
w stylu kowbojskim to musisz to zobaczyć.  Spektakl jest adapta-
cją klasycznego show, w którym Buffalo Bill objechał cały świat. 
Kowboje, Indianie, bawoły – jednym słowem dziki zachód. Jedze-
nie w prawdziwym kowbojskim stylu i dostaniesz swój kowbojski 
kapelusz na własność. Ta nietypowa restauracja  nie jest odpo-
wiednia dla małych dzieci i dla tych, którzy cierpią na alergie lub 
astmę (z powodu pyłu).  
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5. King Ludwig's Castle restaurant wystrój zainspirowany spek-

takularnym zamkiem  Neuschwanstein w Bawarii. Kolacje w re-

stauracji króla Ludwika są traktowane jak spojrzenie na historię. 

Serwowane są typowe niemieckie potrawy. 

6. Annette's Diner. Witamy w latach 50-tych. Oświetlenie, deko-

racje, stoły, fotele i bar są pięknie wzorowane na typowym amery-

kańskim barze z  1950 roku. Menu jest tak amerykańskie jak  tylko 

być może z mnóstwem hamburgerów i hot dogów. Można również 

zamówić na wynos.  

7. Planet Hollywood - spełnia apetyt na tradycyjny amerykański 
lunch. Trzy poziomy są gęsto udekorowane pamiątkami i rekwizy-
tami z filmów. To miejsce jest jednym z bardziej wyjątkowych.  

8. Restauracja Steakhouse. Przypomi-
na wielkie magazyny Chicago, jest to 
jedna z wysokiej klasy restauracji w 
ośrodku. W menu znajdą Państwo oczy-
wiście mnóstwo różnorodnych potraw 
mięsnych. Oprócz tego restauracja ofe-
ruje bogaty wybór deserów i ma dosko-
nałe wina. 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB8QhgIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.toptable.com%2Fvenue%2F%3Fid%3D15138&rct=j&q=king%20ludwiks%20restaurant%20disney&ei=9EDiTZSrIoqFhQfY1oXrBw&usg=AFQjCNGjlHIYOFi-6zIzT-lVp8xmgYOuJg&sig2=D3zBmnSYuVMBWEl796fp4Q&
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dlpfoodguide.com%2Fannettes.html&rct=j&q=annettes%20diner%20disney&ei=xEviTZejG9OLhQe2-MXzBw&usg=AFQjCNHii2amWDy8zeBeqCqBIKRPZRI6HQ&sig2=6d3NrGnexXTvjn26gNWWEw&cad=rja


Polski Craigavon – dla całej rodziny  numer 03/06/2011 

www.polskicraigavon.com                                                           7 

Szanowni Państwo ! Jeśli podoba się Wam 

nasz magazyn, jeśli jesteście zadowoleni         

z działalności naszej grupy społecznej wspo-

móżcie nas drobną dotacją. W polskich 

sklepach w naszym okręgu pojawiły się 

„charity box” oznaczone naszym logo, gdzie 

można wrzucać dobrowolne datki. Wszyst-

kim darczyńcom z góry dziękujemy i obie-

cujemy iż każdy pens zostanie należycie 

spożytkowany.   

  

9. Gaumont cinemas. To niesamowite kino z 15 salami kino-
wymi o łącznej pojemności 3900 miejsc . 

10. Disney Store- raj dla duszy , cierpienie dla portfela  

11. Billy Bob's Country Saloon Western. Zainspirowana 

przez salony z Nashville, Tennessee, restauracja z czterema 

barami, której głównym atutem jest  relaksująca atmosfera. 

Zaprasza fanów muzyki country i fanów tańca. To podróż przez  

dzieje amerykańskiego folkloru. 

AT 
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Fot. Jacek Piatek 

Zdrada stara jak świat...  

Małżeńska, rzecz jasna bo o tej będę pisała w dzisiej-

szym artykule. Przytaczając oczywiście jej zjawisko na 

przykładach historii Anglii, Irlandii i Polski. Odniosę się 

również do teraźniejszości, no bo chyba nikt nie uwie-

rzy ,że ten problem zniknął, wręcz odwrotnie rozprze-

strzenia się z prędkością światła. Dlaczego dzisiaj o tym? 

Spowodowała to niedawna sytuacja mojej przyjaciółki w 

Polsce, której na chwilę obecną świat przewrócił się do 

góry nogami po części z tego właśnie powodu. Zacznij-

my od czasów  dawnych... 

 

Najsłynniejszym królem podbijającym serca kobiet i zdradzającym 

na „prawo i lewo” był bez wątpienia Henryk VIII Tudor, panujący 

w Anglii w latach 1509-1547. Historia zapamiętała go jako tyrana, 

przywódcę, człowieka, który odłączył się od papieża i ogłosił swoją 

własną religię-anglikanizm. Zmieniając kobiety, właściwie miał ku 

temu logiczny powód, czekał aż, któraś z nich urodzi mu syna. Nie-

stety upragniony potomek długo nie pojawiał się na świecie, za to 

kobiety wokół były coraz młodsze, a pożądanie Henryka z wiekiem 

wcale nie wygasało... Pierwszą, poślubioną z prawdziwej miłości, 

żoną angielskiego króla była Katarzyna Aragońska, wdowa po jego 

bracie. Niestety Katarzyna była kilkakrotnie w ciąży, ale z jej dzieci 

przeżyło tylko jedno,- córka Maria, ale to nie jej przyjścia na świat 

oczekiwał Tudor. Kiedy Katarzyna Aragońska przekroczyła 40-tkę, 

było oczywiste, że nie urodzi mu już syna. W odpowiedzi na taką 

sytuację, król zaczął coraz częściej oglądać się za coraz młodszymi 

kobietami. Miewał wiele kochanek z którymi sypiał. W końcu był 

młody i uwielbiał kobiety. Rola kochanek w historii była bardzo 

ryzykowna. Przeznaczona dla kobiet o silnych nerwach, wielkim 

sprycie, inteligencji i ogromnym poczuciu własnej wartości. Zatem 

taka kochanka była dla mężczyzny wyzwaniem nie byle jakim, bo 

przecież oprócz rozkoszy, można było z nią jeszcze mądrze poroz-

mawiać.  Uwielbienie Henryka „padło” na kolejną przyszłą żonę. 

Annę Boleyn. To była mądra kobieta, która nie miała ochoty być 

królewską metresą. Z poczuciem własnej wartości, wabiła swoimi 

wdziękami i młodością, stawiając warunek:” królowa albo nic”.  

Wtedy właśnie Henryk zlekceważył decyzje  papieża i w 1533 roku 

potajemnie poślubił Annę, nie mając jeszcze rozwodu z Katarzyną 

Aragońską. Anna z czasem też zawiodła. W końcu ona również nie 

dała mu syna. Pomawiając ją o zdradę Henryk skazał ją na śmierć 

przez ścięcie w 1536 roku. Ponownie zawarł związek małżeński z  

dwórką, z którą napawał się miłosnymi ekscesami od kilku miesię-

cy. Była nią Jane Seymour. Ona doskonale wiedziała jak się kończą 

związki jej męża, kiedy wygasa w nim pożądanie, ale czy królowi 

wypadało „ odmówić”? To Jane dała Henrykowi  syna, ale  okazało 

się, że najwyraźniej król miał większe oczekiwania. Na trzeciej żo-

nie jego bujne życie się nie skończyło, miał jeszcze trzy kolejne, ale 

przejdźmy do czasów nam zdecydowanie bliższych. Wiek XX, rów-

nież Anglia, książę  Karol- syn panującej Elżbiety II, poślubił Dianę 

Spencer, która spełniała wszystkie wymogi przyszłego króla Anglii. 

Była wykształcona, miała dobre pochodzenie i wyznawała anglika-

nizm. Do tego była młoda, a to znaczący atut. To, że w ich życiu 

małżeńskim tak naprawdę nigdy się nie układało nie miało na kró-

lewskim dworze większego znaczenia. Jednak  znajomość Karola z 

Camilą Parker Bowles spowodowała rozpad małżeństwa z Dianą.  

Na szczęście był to koniec wieku XX i nie musiała 

ona znosić wybryków niewiernego męża, jak to by-

wało wcześniej. Z w miarę najświeższej historii mał-

żeńskiej zdrady na Wyspach jest przykład żony pre-

miera Irlandii Północnej,- Iris Robinson. Prawie 60-

letnia kobieta miała romans z 19 latkiem. Dla jed-

nych to śmieszne, dla drugich żałosne.  Dzięki temu 

wydarzeniu cała Europa przypomniała sobie i nuciła 

słynna piosenkę grupy Simon & Garfunkel pt.” Mrs 

Robinson”. Wróciła ona tym samym do łask list prze-

bojów... Polscy królowie i ludzie na stanowiskach 

również nie pozostawali bez winy. W piastowskiej 

linii, Kazimierz Wielki ( 1310-1370) nie był bierny w 

kwestii zdrad. Wykazywał wielką słabość do kobiet 

w mniej lub bardziej oficjalnych związkach, a swoje 

miłosne podboje rozpoczął już jako nastolatek. Nie-

kwestionowaną jednak przodowniczką w tej dziedzi-

nie była związana z polskimi losami i polskim królem 

Stanisławem Augustem Poniatowskim, Caryca Kata-

rzyna. W bardzo młodym wieku wyszła za mąż za 

księcia Piotra. Nie kochała swojego męża. Nie dość, 

że był pijaczyną to jeszcze wykazywał kompletny 

brak zainteresowania swoją żoną w sypialni. Ponoć 

przez pierwszych sześć lat małżeństwa, Katarzyna 

była dziewicą, ale mając 22 lata zaczęła interesować 

się mężczyznami... Zdrad od tego momentu nie było 

końca. Notabene, jej życie pełne było traum, które 

zapewne zostawiły swój ślad w jej psychice i miały 

wpływ na taki a nie inny tryb życia ale to już inny 

temat. W „tragicznym trójkącie” jak sam o tym mó-

wił, żył również Marszałek Józef Piłsudski. Kiedy 

wracał do żony, pisał miłosne listy do kochanki Alek-

sandry Szczerbińskiej. Przebywając u jej boku, pro-

wadził gorącą korespondencję z żoną.  

Wielka Księżna Katarzyna Aleksiejewna,             Stanisław August Poniatowski, 

późniejsza cesarzowa Katarzyna II,                                                                                       

wielka miłość Poniatowskiego.                Zdjęcia: Wikipedia. 
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Wreszcie w naszej obecnej historii Polski, pojawiła się postać z niechlub-

ną skazą zdrady. Jakiś czas temu cały kraj żył romansem byłego Premiera 

Kazimierza Marcinkiewicza z poznaną w Londynie, młodą i przedsię-

biorczą Izabellą. Fakt gorszył tym bardziej opinię publiczną, że Marcin-

kiewicz większość swojego życia deklarował się jako przykładny mąż       

i ojciec wieloosobowej rodziny. Nie uznawał związków pozamałżeńskich 

i z pogardą wypowiadał się o mężach i żonach propagujących „ chwile 

zapomnienia”. 

Zdrada, tak jak napisałam w tytule jest stara jak świat. Była, jest i będzie. 

Coraz częściej i coraz liczniej. Dlaczego tak łatwo ulega jej współczesny 

człowiek? W Średniowieczu za zdradę stosowano drastyczne kary zarów-

no w stosunku do kobiet jak i mężczyzn. To co teraz napiszę może napa-

wać czytelnika obrzydzeniem, ale jest to czysta prawda historyczna. Pe-

wien niemiecki kronikarz napisał:” a jeśli kędy nierządnica się znalazła, 

tedy szpetną i okrutną karę na niej przez obcięcie części wstydliwej wy-

mierzano, a ten wycinek na drzwiach domu był zawieszany, mężczyznę 

zaś za jego cześć wstydliwą do drzewa przybijano i nóż do ręki dawano, 

wiadomo w jakim celu...” Była też metoda na wypierających się zdrady 

mężczyzn. Jeżeli cudzołożnik nie przyznawał się do występku, polewano 

mu dłoń wrzątkiem. Po kilku dniach sprawdzano rękę, jeżeli się goiła, 

znaczy był niewinny. Jeżeli rana się pogarszała, znaczyło, że dopuścił się 

czynu nierządnego... Po takim teście prawdomówności, nawet jeżeli 

przeżył to i tak już nie miał ochoty na inne kobiety, co chyba jest zupeł-

nie zrozumiałe. Pamiętamy też doskonale rolę Demi Moore, młodej emi-

grantki przybywającej do nadmorskiej osady w Nowej Anglii w XVII 

wieku. Narodziny wzajemnej fascynacji fizycznej między nią a pastorem 

( Gary Oldman). Za cudzołóstwo została skazana na karę noszenia pu-

blicznie litery „S” , symbolu zdrady małżeńskiej i potępienia. Jakie kary 

za zdradę obowiązują w Anglii i Polsce? Chyba te najgorsze, jakimi są 

wyrzuty sumienia, ale czy każdy je ma... Obawiam się, że gdyby nadal 

obowiązywały kary parzenia ręki wrzątkiem, albo noszenia Szkarłatnej 

Litery, to po ulicach miast przechadzałoby się wielu takich „ naznaczo-

nych” . 

Badania prowadzone przez ośrodki badań opinii publicznej zarówno w 

Polsce jak i Irlandii pokazują, że zdecydowany wpływ na rozwody mają 

pieniądze. Naukowcy w Irlandii zauważyli wpływ kryzysu na rozwody 

swoich rodaków. Wśród prawników wykształciła się taka teza: „ Pienią-

dze trzymają ludzi razem, gdy gotówki brakuje, w małżeństwie, pojawia 

się kryzys”. Obecnie wiele małżeństw nie może się rozstać ponieważ ich 

na to nie stać. Takie zjawisko od dawna utrzymuje się w Polsce. Ludzie 

często nie rozstają się z powodu złych warunków finansowych. Czasami 

borykanie się z codziennymi trudami zjednuje ich ku sobie i chociaż ma-

ją niewiele to potrafią się kochać i nie szukają przygód typu „ skok w 

bok”. Inaczej jest wtedy kiedy zaczynają zarabiać, kiedy ich status mająt-

kowy się podwyższa. A to widać najlepiej właśnie na emigracji. Każdy 

ma wśród swoich znajomych małżeństwa, których  pobyt na emigracji 

rozdzielił lub popchnął do zdrady. Życie w świecie pieniądza, koszmar-

nej pogody, alkoholu. Szukanie na siłę przygód żeby urozmaicić tą prozę 

dnia codziennego i zatracanie w sobie poczucia granicy dobra i zła.   

Na zdrady historyczne wpływu już nie mamy, ale na teraźniejsze ponoć 

owszem. Irlandzki pisarz Peadar de Burca, felietonista katowickiego wy-

dania Gazety Wyborczej, ma na to  receptę: „ Wcale nie jest trudno spra-

wić by mężczyzna był Ci wierny: po prostu bądź pewna siebie, wymagaj 

uwagi i daj mu do zrozumienia, że jest szczęściarzem mając Cię przy 

swoim boku. A drugiej szansy nie dostanie. Oczywiście to działa w obie 

strony” . Prawda, jakie to proste?  

Agnieszka Sztajner-Iwińska 

Kazimierz Marcinkiewicz, Izabela Olchowicz i fotograf Robert Wolań-

ski.   Fot. Jacek Piątek, sesja VIVY 

Czy naprawdę wśród naszych czytelników nie 
znajdzie się nikt kto lubi i potrafi pisać?  W tym 
numerze niestety nie publikujemy opowiadania 
ponieważ nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń. 
Pamiętajcie, że autor opublikowanego w magazy-
nie opowiadania zostanie nagrodzony nagrodą 
pieniężną w wysokości £20. W emailu prosimy o 
podanie swoich danych: imienia nazwiska, adresu 
zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. 
Prosimy także o napisanie oświadczenia, iż wyra-
żają 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. 

Falstart nowego systemu poczty Royal Mail 

Zmiany w systemie poczty brytyjskiej „ Royal Mail‖ doprowa-

dziły do opóźnień w dostarczaniu przesyłek a nawet ich braku 

w rejonie Portadown.  Listonosze twierdzą, że przesyłek jest 

zbyt dużo, aby dostarczyć je każdemu na czas.Nowy system 

wszedł w życie 3 tygodnie temu. Spowodował on opóźnienia w 

pracy listonoszy, gdyż rozpoczynają oni roznoszenie później 

niż zwykle. Zamiast tradycyjnych toreb na przesyłki używać 

muszą specjalnych wózków z powodów BHP.  Zwykły dzień 

dostaw przesyłek zaczynał się zwykle o 5.30 rano a obecnie 

ok. godziny 7.00    

Portadown Times 

 

Niepokój w domu emerytów z powodu pożaru krzewów w 

ogrodzie 

Do podpalenia krzewów na jednej z posesji doszło 2 czerwca 

ok. godziny 16.00 przy Windsor Avenue. Podpalacze z niewia-

domych powodów podpalili krzew w jednym z ogródków nale-

żących do pary emerytów. Prawdopodobnie sprawcami czynu 

była grupa młodzieży, która zachowywała się „ podejrzanie‖ 

przed zdarzeniem.       

Lurgan Mail 

 
Nadjeżdża cyrk 

Cyrk Toma Duffiego przyjeżdża na pięć występów w przyszłym 

tygodniu. Pokazy odbędą się przy Balteach Road nieopodal 

sklepu Lidl w Craigavon.   

Portadown Times 

 

Oranżyści zorganizują protest 2 razy w tygodniu 

Szefowie oranżystów z Portadown organizują 2-dniowy pro-

test. Jest to odpowiedź na odwołanie ich zaplanowanego 

protestu przez komisję ds. parad. Komisja stwierdziła bowiem 

iż parada Oranżystów, która odbywa się co tydzień w  Drum-

cree , nie wpływa korzystnie na nastroje wśród lokalnej spo-

łeczności.  

Przegląd prasy zrobił dla Was: Rafał Iwiński 
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Współczesny mężczyzna. 

Minął już miesiąc od naszego ostatniego 

spotkania, więc wychodzę z założenia, iż 

Panowie poczynili już pierwszy krok żeby 

przypodobać się swoim damom i że oprócz 

wizyty u kosmetyczki czy fryzjera wdrożyli 

także dietę. Dzisiaj zastanowimy się, co to 

jest trening i co dzięki niemu chcemy osią-

gnąć oraz jak trenować w warunkach 

domowych bez specjalistycznego sprzętu. 

Zanim jednak rozpoczniesz trening skieruj 

się do lekarza i dowiedz się z czy możesz 

uprawiać ten sport. Wielu nowicjuszy nie 

robi tego, pierwszy krok stawiają w siłowni. 

Z biegiem czasu okazuje się, że mają 

poważne wady postawy lub problemy          

z sercem. Dla takich osób konieczny jest 

trening rehabilitacyjny, trening siłowy może 

przysporzyć im więcej kłopotów! Trening 

kulturystyczny także przez innych zwany 

fitness polega na doprowadzeniu mięśni 

do określonego, oczekiwanego przez nas 

stanu. Ogólnie rzecz ujmując trening ozna-

cza systematyczne działanie zmierzające 

do uzyskania określonego wyniku. No          

i właśnie tu nasuwa się pytanie. O jakim 

wyniku myślimy? Czy ma to być trening na 

rozwój masy mięśniowej? A może na 

spalenie tkanki tłuszczowej? Na rzeźbę? 

Czy na przyrost siły? To bardzo ważne, 

żeby już na samym początku długiej drogi 

do sukcesu wyznaczyć sobie cel, jaki 

chcemy osiągnąć. Jest to również bardzo 

ważne z innego powodu. Musimy wiedzieć, 

co chcemy osiągnąć by prawidłowo rozpi-

sać trening na poszczególne dni tygodnia. 

Musimy także pamiętać, iż jeśli naprawdę 

zależy nam na sukcesie to treningi powin-

ny być rozplanowane na dłuższy okres np.: 

na rok. Przed każdym treningiem nie nale-

ży zapomnieć o rozgrzewce. Jest ona 

bardzo ważna by przygotować mięśnie i 

stawy do wysiłku. Rozgrzewka powinna 

trwać około 10 minut. Wykonajmy kilkana-

ście obrotów rąk, skłonów, przysiadów, 

wymachów rąk i nóg. Jeśli dysponujemy 

domowym rowerkiem możemy z niego 

skorzystać a jeśli akuratnie nie będzie 

padać to nie zaszkodzi pobiegać na ze-

wnątrz rozkoszując się przepiękną pogodą, 

co raczej jest prawie niemożliwe w tym 

kraju. Skupmy się teraz na krótkim opisie 

poszczególnych treningów. Trening na 

rozwój masy mięśniowej jest to trening 

dzięki, któremu zwiększy się zarówno 

nasza masa mięśniowa jak i siła. Aby 

nasze mięśnie rosły, ćwiczymy każdą 

partię raz w tygodniu. Podczas takiego 

treningu należy łączyć duże partie mięśnio-

we takie jak: klatki, pleców, nóg z mniej-

szymi, czyli biceps, triceps   i barki. Naj-

pierw ćwiczymy duże partie, a następnie 

małe.  

 

Najważniejszą sprawą przy wykonywaniu ćwi-
czeń jest dokładność. Każde ćwiczenie powinni-
śmy wykonać wolno i dokładnie pamiętając o 
prawidłowym oddychaniu. Podczas wyciskania 
robimy wydech. Ćwiczymy od 45 do max 70 
minut. Dłuższy trening na pewno nie pomoże                 
i zdecydowanie może zaszkodzić. Dlatego 

nasze treningi powinny być nie za długie, ale za 
to bardzo intensywne i wydajne. Trening powi-
nien trwać 5 dni w tygodniu, przez 2 dni odpo-
czywamy i powinien opierać się na dużych 
ciężarach. Maksymalna liczba powtórzeń przy 
tym treningu to 12. Co to jest powtórzenie? Już 
wyjaśniam. Powtórzenie jest to jeden prawidło-
wy ruch, np. wyciśnięcie sztangi oraz powrót do 
pozycji wyjściowej. W jednej serii wykonujemy 
od 8 do 12 powtórzeń. Zapis ćwiczenia w formie 
12/10/8/8 będzie oznaczał, iż mamy wykonać 4 
serie w każdej po 12, 10, 8 i 8 powtórzeń. Gdy 
już osiągniemy masę mięśniową po kilku do-
brych miesiącach pracy nie jest ona idealna, 
dlatego należy rozpocząć trening na rzeźbę. 
Rzeźbienie mięśni polega na spalaniu tkanki 
tłuszczowej. Musimy zmusić nasz organizm, 
żeby spalał tłuszcz poprzez zwiększenie liczby 
powtórzeń czyli plan ćwiczeń może wyglądać 
następująco: 20/17/14/14 Każdą partię ćwiczy-
my dwa razy w tygodniu! Dobieramy mniejszy 
ciężar, niż przy ćwiczeniach na rozwój masy, 
ale za to zmniejszamy przerwy między poszcze-
gólnymi seriami. Dla małych partii robimy 30-
sekundowe, a dla dużych partii 60-sekundowe 
przerwy. I najważniejsze: po każdym treningu 
przeznaczamy minimum 30 minut na ćwiczenia 
na rowerku, biegamy rozkoszując się upalnym 
dniem. Robimy to z dużą intensywnością (pot 
ma  z nas lecieć ciurkiem!) O prawidłowej diecie 
oczywiście nie muszę przypominać.  
Trening na rozwój siły. Jest to bardzo trudny 

trening, ponieważ musimy ćwiczyć na maksy-
malnym obciążeniu. Dla każdego jest ono inne. 
I podobnie jak w treningu na masę ćwiczymy 
każdą partię ciała raz w tygodniu. Zmniejszają 
się ilości powtórzeń, a zwiększają ciężary. Ilość 
powtórzeń nie powinna być większa niż 8. Zapis 
ćwiczenia może wyglądać 8/6/4/4 Przy każdym 
z treningów należy pamiętać, żeby nie popeł-
niać podstawowych błędów takich jak: 
 

1. Brak posiłku przed treningiem.  

Posiłek przed treningiem zapewnia energię. 

Brak tego posiłku spowoduje, brak energii,                  

a napady głodu mogą  zakłócić  koncentrację.  

2. Nieodpowiednia rozgrzewka, bądź jej 

całkowity brak może doprowadzić do wielu 

poważnych kontuzji, również takich, które wy-

magają wielomiesięcznej rehabilitacji!  

3. Siedzenie między seriami może prowadzić 

do zesztywnienia mięśni, ponieważ hamuje 

dopływ krwi do ćwiczonych mięśni. Między 

seriami, w czasie odpoczynku dobrze jest po-

chodzić. Krew wtedy z pewnością wszędzie 

dotrze. Dobrze jest również nieco się porozcią-

gać. 

4. Zapominanie o słabych punktach. Tydzień 

treningowy powinien się zaczynać od partii 

najbardziej zaniedbanych, tych, z którymi mamy 

największy problem. Powinniśmy traktować je 

priorytetowo. 

5. Picie zbyt małej ilości wody. Trzeba pić 

dużo wody ( w granicach od 1 litra do 2,5l - tylko 

niegazowana)  

6. Brak koncentracji. Do prawidłowego wyko-

nywania ćwiczeń potrzebna jest nie tylko wiedza 

i umiejętność, ale również koncentracja. Pod-

czas treningu należy koncentrować się na sobie 

  i na ciężarach jakimi mamy zamiar ćwiczyć. Należy 
wykonywać prawidłowy ruch dla każdego z ćwiczeń. 

Dlatego drodzy panowie zapominamy o tych pięknych 
paniach, dla których się tak staramy. Nie każdy posiada 
dostęp do specjalistycznych urządzeń, ale trening do-
mowy może być równie skuteczny pod warunkiem, iż 

zakupimy kilka najprostszych i tanich urządzeń jak eks-
pander, drążek do mocowania do futryn drzwi oraz han-
tle. Hantle możemy zastąpić dowolnym innym obciąże-
niem, które na pewno znajdzie się gdzieś w domu. Eks-
pander są to dwa uchwyty połączone mocną, ale rozcią-
gliwą sprężyną lub kilkoma sprężynami. 
 Ćwiczenia na mięśnie pleców:                                        

– Podciąganie się na drążku szerokim uchwytem (dobre 

ćwiczenie na szerokość pleców).                                                                     

– Podciąganie się na drążku wąskim nachwytem 

(środkowe partie pleców).                                                    

– Podciąganie się na drążku podchwytem (mięśnie ple-

ców oraz biceps).                                                                                

– Rozciąganie ekspandera w siadzie, z jedną rączką 

przymocowaną do np. ściany (wiosłowanie).                                                                                            

Ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej:                            

– Pompki, stopy na ziemi, dłonie równolegle do tułowia, 

ręce na wysokość ramion (ćwiczenie adekwatne do wyci-

skania na ławce poziomej)                                                

– Pompki, stopy na krześle, dłonie równolegle do tułowia, 

ręce na wysokość ramion (ćwiczenie adekwatne do wyci-

skania na ławce skośnej).                                                  

– Pompki na dwóch krzesłach (odpowiednia technika 

ćwiczy mięśnie klatki piersiowej).                                       

– Rozciąganie ekspandera (sprężyny za plecami, ręce 

wyciągnięte w bok, nie zginając rąk w łokciach, prostuje-

my przed sobą ręce)                                                     

Ćwiczenia na mięśnie nóg:                                              

– Przysiady (na dwóch nogach lub na jednej).                  

– Wspięcia na palce (na dwóch nogach lub na jednej).                                                                        

Ćwiczenia na bicepsy:                                                             

– Podciąganie się na drążku uchwytem (odpowiednia 

technika, skupienie się na bicepsach).                                

– Uginanie ekspandera (jedna końcówka przymocowana 

do ziemi lub pod stopą, drugą uginamy ramię jak przy 

uginaniu ramienia z hantlą).                                 
Ćwiczenia na tricepsy:                                                                                                                                     

– Pompki, dłonie skierowane do wewnątrz prostopadle do 

tułowia, ramiona wąsko, nogi na podłodze lub na podwyż-

szeniu.                                                                                         

– Rozciąganie ekspandera, jedna ręka za głową, druga 

ręka z boku na wysokości brzucha, ręka za głową rozcią-

ga ekspander aż do wyprostowania ręki w łokciu.                                               

Brzuch:                                                                              

– Unoszenie tułowia (tzw. ―brzuszki‖)                                    

– Unoszenie nóg (różne warianty: nożyce, unoszenie 

złączonych nóg w górę itp.         

POWODZENIA.     MT 

 

 

Przeglądy techniczne  , serwis,                                                                                      

MOT – zostawiasz auto i odbierasz auto z 

certyfikatem  Naprawy, tuning  - wszystko w 

dobrej cenie 
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Dwa lata istnienia Polish Craigavon Community Network. 

Minął już drugi rok działalności Polish Craigavon Community Network. Czy możesz opowiedzieć jak doszło do powstania Stowarzys zenia? Czyja to była inicjatywa? 

 

Zaczęło się od serwisu informacyjnego Polski Craigavon, który założyłam  ponad 3 lata temu. Powód tej decyzji był bardzo pros ty. Do dziś doskonale pamiętam - choć minęło już 6 

lat -  jak utrudniony był dostęp do informacji w języku polskim. Więc pomyślałam, że warto ułatwić osobom niemówiącym w języku angielskim dostęp do podstawowych informa-

cji dotyczących: służby zdrowia, szkolnictwa czy rodzaju dostępnych zasiłków. Prace nad stworzeniem serwisu informacyjnego trwały ponad 3 miesiące i były dla mnie dużym 

wyzwaniem. Przede wszystkim musiałam się nauczyć jak taką stronę stworzyć i jak ją administrować. To nie było łatwe zadanie b iorąc pod uwagę fakt, iż byłam i jestem komplet-

nym laikiem w tych sprawach. Musiałam się wszystkiego nauczyć od podstaw. Ale udało się i to jest najważniejsze. Strona jest znana i naprawdę dużo ludzi z niej korzysta. Później, 

właśnie poprzez serwis informacyjny skontaktowała się ze mną przedstawicielka grupy społecznej z Portadown i zaproponowała mi członkostwo w grupie. Chętnie się zgodziłam. 

Jednakże nasza współpraca nie układała się najlepiej. Grupa skupiała się głównie na jednym celu a mianowicie polskiej szkole sobotniej a ja chciałam robić coś więcej. Miałam 

wiele planów, projektów, które jednak nie spotkały się z zainteresowaniem zarządu grupy. Dlatego postanowiłam znaleźć osoby, które myślą podobnie jak ja i które chcą coś zdzia-

łać. I tak powstała grupa Polish Craigavon Community Network. Duży wkład w powstanie grupy wniosła Patrycja Chmielowicz, która wspierała mnie we wszystkim co robię ale 

także i aktywnie uczestniczyła w załatwianiu formalności.  

 
2. Jaka była główna idea, która przyświecała Wam w czasie powoływania Stowarzyszenia?  

Jakie cele zostały przyjęte? 

 

Przede wszystkim chcieliśmy coś zrobić dla Polaków zamieszkujących nasz region. Podjęliśmy próbę integracji wewnętrznej wśród  Polaków, żeby 

nieco zmniejszyć poczucie wyobcowania, jakie towarzyszy życiu na emigracji, umacnianie więzi z ojczyzną. Ponadto integracja z lokalnym społe-

czeństwem również była i jest dla nas bardzo ważna. Promowanie polskości w każdym wymiarze: kulturowym, językowym, obyczajowym. Idee i cele 

wciąż się pojawiają. To zależy od potrzeb. W zeszłym roku zwrócono się do nas z prośbą o otwarcie drugiej polskiej szkoły w regionie, więc podjęli-

śmy to wyzwanie i szkoła rozpoczęła działalność od stycznia tego roku. Jesteśmy dla ludzi i myślę, że to ważne, żeby o tym wiedzieli. Jesteśmy po to 

by spełniać ich potrzeby, które dla nas stają się celami do osiągnięcia.  

Ilu członków czynnie działa w Stowarzyszeniu? Jaki jest podział obowiązków?  

Niestety nie jest nas zbyt wiele. 5 członków zarządu, którzy aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Rady. Co do podziału obowiązków..- zdecydowanie musimy nad tym popraco-

wać. Każdy z nas pracuje zawodowo, ma rodzinę a praca dla grupy to wolontariat, więc należy się tu wykazać wyrozumiałością. Dla mnie grupa i każdy projekt jest jak moje dziec-

ko, więc nic dziwnego, że mam dużo zapału do tego co robię i muszę na to znaleźć czas choć niejednokrotnie własnym kosztem. Nie przeszkadza mi fakt, iż mam dużo obowiąz-

ków. Dopóki znajduję poparcie dla tego co robię, to ma to sens. Jak na razie są w moim otoczeniu osoby, które mnie motywują i wspierają we wszystkich działaniach. Przede 

wszystkim mój mąż, któremu bardzo dziękuję za wyrozumiałość i czasami za jej słuszny brak, Anna Ochal – Molenda, która jest moją prawą ręką no i najważniejsze osoby, które w 

ostatnim czasie stały mi się najbliższe: rada pedagogiczna Polskiej Szkoły Sobotniej w Craigavon, która całym sercem wsparła mój najnowszy projekt czyli magazyn Polski Cra-

igavon dla całej rodziny i stała się zespołem redakcyjnym w ramach pracy wolontaryjnej na rzecz Grupy . Bardzo Wam dziękuję dziewczyny! Bez Was nie dałabym rady. Wiem, że 

mogę na Was polegać i bardzo za to dziękuję.  

     

Czy trudno znaleźć ludzi chętnych do współpracy z Polish Craigavon Community Network?  

 

Zdecydowanie nie.  Wiadomo, że są pewne utrudnienia zwłaszcza, jeśli współpraca polega na wyłożeniu środków finansowych na naszą działalność. Dzisiaj każdy liczy swoje 

wydatki, ale pomimo tego znajdują się firmy które nie tylko mają otwarte portfele ale przede wszystkim i otwarte serca.  Dziękujemy firmie Sam Smak, która nigdy nie odmówiła 

nam pomocy i z którą współpraca przebiega bez zarzutów w bardzo przyjaznej atmosferze.  Dziękuję Bernie Burns przewodniczącej Drumellan Association, która udostępniła nam 

budynek dla polskiej szkoły i która udziela nam wsparcia w każdym zakresie. Dziękuję komisowi samochodowemu Tom & Les, zakładowi fryzjerskiemu MKS i ponownie firmie 

Sam Smak, za wspieranie nas poprzez umieszczenie swoich reklam w naszym magazynie oraz za obietnicę współpracy w przyszłości.  To bardzo ważne, dlatego, że dzięki firmom, 

które chcą reklamować się w naszym magazynie możemy wydawać czasopismo, możemy realizować ten projekt a jeśli reklamodawców będzie więcej, to pewnie i będziemy mogli  

realizować nasze kolejne projekty, na które potrzebne są środki finansowe. Dlatego apel do właścicieli firm: reklamując swoją  działalność u nas, wspieracie instytucję charytatywną, 

pomagacie w realizowaniu dobrych celów a przy okazji reklamujecie siebie. Zachęcam wszystkich-otwórzcie swoje serca. 

  

W jaki sposób Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na swoją działalność? 

 

Głównie z Urzędu miasta i innych instytucji, które przydzielają bezzwrotne zapomogi tzw. granty 

 na realizację konkretnego projektu. Czasami od osób prywatnych, firm. Polska Szkoła Sobotnia funkcjonuje  

głównie dzięki dotacjom rodziców. 

 

Mogłabyś  opowiedzieć pokrótce o inicjatywach, które Stowarzyszenie podejmuje? 

 

Mogę powiedzieć o tym, co udało nam się zrealizować podczas dwuletniej naszej działalności.  

Dzięki współpracy z Challenge of Change wydaliśmy biuletyn informacyjny regionu Craigavon.  

Dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały zakupić naszą publikację Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży zorganizowaliśmy rodzinną grę w kręgle, w której wzięło udział 

ponad 30 osób. Impreza odbyła się dnia 08 maja 2010 roku. Myślę, że dużym osiągnięciem jest także założenie strony internetowej grupy- www.polskicraigavon.com/grupa . Można 

tam znaleźć statut naszej organizacji, wykaz członków grupy, adresy kontaktowe, informacje o naszych osiągnięciach i zrealizowanych projektach.  

Śniadanie wielkanocne to kolejny projekt, który udało nam się zrealizować dzięki pomocy otrzymanej z urzędu miasta. Na tą uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele lokalne-

go biznesu , lokalnego szkolnictwa , w tym konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej Jerome Mullen , Stephen Smith przewodniczący jakże pomocnej Polakom organizacji Cra-

igavon Intercultural Programme z siedzibą w Portadown oraz przedstawiciele lokalnej Polonii wraz z Księdzem Krzysztofem. Spotkanie było naprawdę udane a jedzenie po prostu 

pyszne. Jako grupa przyłączyliśmy się do akcji zorganizowanej przez CIP „Pomóżmy powodzianom”. Nie była to jakaś zawrotna akcja, ale kilka paczek udało nam się zebrać.  
Zostaliśmy także poproszeni o zorganizowanie drugiej w naszym regionie polskiej szkoły sobotniej, o czym już wspominałam. W związku z tym zorganizowaliśmy spotkanie dla 

rodziców, żeby zbadać czy faktycznie jest taka konieczność. Dosyć spora grupa rodziców przybyła na spotkanie i dlatego podjęliśmy się tego zadania. Konkurs karaoke to kolejny 

projekt, który udało nam się zrealizować. Impreza była bardzo udana, społeczność polska dopisała. Nie brakowało chętnych do śpiewania ani do klaskania. Myślę, iż śmiało mogę 

powiedzieć , że ponad 60 osób bawiło się naprawdę dobrze. W przyszłości chcielibyśmy żeby takie konkursy odbywały się regularnie. Inne, to: Wieczór integracyjny z polską 

muzyką, Kids Dance Party, Wielokulturowy dzień rodziny i zabaw, Dzień Dziecka, Magazyn dla całej rodziny.     

 

Jaki jest największy sukces Polish Craigavon Community Network? 

Oj naprawdę nie wiem. Trudno jest mi to oceniać. Z mojego punktu widzenia wszystko, co udało nam się zrealizować było i jest sukcesem. Ale to bardzo subiektywna opinia.   

 

Czy w ciągu tych dwóch lat zdarzały się też nieudane przedsięwzięcia, jeżeli tak, to jakie? 

Chyba nie było takich przedsięwzięć. Precyzując na pewno pojawiały się jakieś pomysły, które nigdy nie zostały zrealizowane, ale też nigdy nie rozpoczęto ich realizacji z różnych 

powodów. Natomiast wszystkie przedsięwzięcia, których realizację rozpoczęto zostały doprowadzone do końca.  

  

Co Stowarzyszenie może wnieść w życie Polaków przebywających w NI? 

 

Odrobinę polskości na obczyźnie, zmniejszenie poczucia osamotnienia i alienacji, zwiększenie poczucia przynależności do polsk iej mniejszości narodowej. 

 

Jakie są plany na przyszłość? Co się wydarzy? 

 

Co się wydarzy? Tego nie wiedzą nawet najstarsi Irlandzcy górale. (Śmiech)  

Plany? Jesteśmy przed walnym rocznym zgromadzeniem, które najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu. Jak co roku stary zarząd zostanie rozwiązany i zostanie powołany 

nowy. Zobaczymy, być może pojawią się nowe osoby z pomysłami….. Czas pokaże. 

 

 

Z Agnieszką Tomsa przewodniczącą grupy społecznej Polish Craigavon Community Network rozmawiała Katarzyna Pawlikowska – Golonka.  
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Czy jesteś uzależniony od In-

ternetu ? 

 

Internet wkracza w nasze życie coraz bardziej, z dnia na 
dzień przybywa jego zagorzałych wielbicieli i przeciwników, a 
wśród nich ludzi uzależnionych, często nie zdających sobie z 
tego sprawy. Ten test możesz potraktować jako zabawę lub 
małe ostrzeżenie i przestrogę. Weź kartkę i napisz w słupku 
cyfry po kolei od 1 do 20, a przy nich zapisuj litery od odpo-
wiedzi, które najcelniej opisują Twój stosunek do odpowied-
niej sytuacji. 
  
 
1.Źle się czuję, kiedy wiem, że muszę odłączyć się od 
Internetu:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
2.Moje otoczenie skarży się, że za dużo czasu spędzam 
na sieci:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
3.W nocy, nawet bardzo zmęczony, oddalam moment 
odłączenia się od sieci:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
4.Coraz bardziej interesuje mnie, co może wydarzyć się 
w sieci podczas mojej nieobecności:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
5.Uważam, że znajomi "wirtualni" są lepsi od rzeczywi-
stych:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
6.Coraz dłużej siedzę na Internecie i coraz mniej wycho-
dzę z domu:  
 

 
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
7.Budzę się w nocy i mam ochotę przyłączyć się do sieci:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
8.Mimo czynionych wysiłków, nie potrafię oprzeć się po-
trzebie wejścia na Internet:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
9.Często jestem w sieci dłużej niż początkowo zamierza-
łem:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
10.Coraz częściej mam ochotę rozmawiać ze znajomymi w 
Internecie niż spotykać się z "rzeczywistymi" ludźmi:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
11.Z powodu zasiedzenia się na Internecie, zdarza mi się 
zapomnieć o moich codziennych obowiązkach (sprzątanie, 
posiłki, zakupy ...):  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
12.Surfowanie po Internecie powoduje, że jestem mniej 
wydajny w pracy:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
13.Kiedy jestem daleko od komputera, mam ochotę zna-
leźć się jak najszybciej przy nim z powrotem:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
14.Czuję się winny z powodu spędzenia zbyt dużej ilości 
czasu na Internecie:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
15.Podłączam się do sieci natychmiast po przebudzeniu:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
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16.Z ludźmi rozmawiam głównie na temat Internetu:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
17.Kiedy jestem w sieci, nie liczę upływającego czasu:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
18.Odczuwam nieodpartą potrzebę częstego sprawdza-
nia poczty:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
19.Zrezygnowałem ze swoich codziennych przyjemno-
ści, aby więcej czasu spędzać na Internecie:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
20.Spóźniam się na spotkania z ludźmi z powodu zbyt 
długiego siedzenia w sieci:  
A   Nigdy  
B   Sporadycznie  
C   Czasami  
D   Często  
 
Jeśli odpowiadałeś najczęściej na A i B lub tylko A lub 
tylko B w większości: 
Nie jesteś uzależniony i Internet raczej nie zakłóca Twoje-

go normalnego życia. Internet traktujesz jako normalne 

narzędzie, które ma służyć Ci pomocą w zdobywaniu po-

trzebnych Ci informacji. Nie uważasz Internetu za "ósmy 

cud świata" i nie interesuje Cię specjalnie "wirtualne życie". 

Realizujesz się w życiu "rzeczywistym" i nie uważasz, że 

na Internet wchodzą bardziej interesujące osoby niż te, 

które spotykasz w innych miejscach. 

Jeśli odpowiadałeś najczęściej na A i C, A i D lub B i C lub 
tylko C w większości przypadków: 
Jesteś pasjonatem Internetu i zaczynasz mieć z tego powodu 
problemy. Nie można jeszcze mówić o uzależnieniu, ale raczej 
o nieodpartej potrzebie łączenia się z siecią. Jesteś jeszcze na 
etapie, na którym możesz się kontrolować. Tak więc, ustal sobie 
limit czasu przebywania na Internecie i skrupulatnie go prze-
strzegaj. Wychodź, spotykaj się z przyjaciółmi, czytaj książki        
i dostrzegaj piękno otaczającego Cię "rzeczywistego" świata. 
 
Jeśli odpowiadałeś najczęściej na C i D lub tylko D w więk-
szości przypadków: 
Jesteś uzależniony od Internetu i nie możesz bez niego żyć. 
Wyraźnie widać, że nie możesz obejść się bez Internetu i z tego 
powodu "zawalasz" coraz więcej obowiązków w świecie 
"rzeczywistym". Nie przychodzisz lub spóźniasz się na umówio-
ne spotkania, masz coraz mniej kontaktów z "realnymi" ludźmi     
i straciłeś umiejętność cieszenia się otaczającym Cię światem. 
Sytuacja jest poważna i jeśli nic z tym nie zrobisz, to stopniowo 
będziesz coraz bardziej oddalał się od rzeczywistości. Powinie-
neś zadać sobie pytanie o przyczyny spędzania takiej ilości 
czasu przed komputerem. Co w "rzeczywistym" życiu jest dla 
Ciebie tak trudne i nieosiągalne, że musisz uciekać się do szu-
kania tego w komputerze? Warto skontaktować się z psychote-
rapeutą i wziąć być może udział w grupie terapeutycznej czy 
grupie wsparcia dla osób uzależnionych od internetu. Pozwoli 
Ci to odkryć głębsze przyczyny Twojego uzależnienia i dokonać 
niezbędnych zmian w Twoim życiu. 
 
Psychotest zaczerpnięto z portalu www.beka.pl 

http://www.beka.pl
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Pionowo: 

 

1. Czarna na pirackim okręcie. 

2. Dzierżawca. 

3. Słodki ziemniak. 

4. Podliczenie zysków i strat. 

5. W nim mieszkają pszczoły. 

6. Catherine ...-Jones, zagrała u boku Antonia Banderasa w 

filmie „Maska Zorro” 
7. Ceni piękno. 

8. Instrument muzyczny z drewna z 4 strunami. 

9. Bazgranina. 

10. Do łączenia blach. 

11. Solenizantka z 25 października. 

12. Biblijny mąż Sary. 

13. Dymna lub Jantar. 

14. Do wyrobu garnków. 

15. Blady świt. 

16. Najlepszy. 

17. Meta słynnego rajdu z Paryża. 

18. Lisa słynna z obrazu. 

19. Etap. 

20. Rodzaj fryzury. 

21. Uchwyt tokarski. 

22. Bryła lodowa. 

23. Jej nie wypada. 

24. Alkohol.  

 

 

 

 

 

 

Poziomo: 

 

         3. Jątrzenie. 

       25. Francuska rzeka. 
       26. Drugie imię Gałczyńskiego. 
       27. Chińczyk lub Japończyk. 
       28. Imię Stwosza, słynnego rzeźbiarza późnego                   

 gotyku. 
29. Grunt.   
30. Vanessa, skrzypaczka. 

31. Dzielnica Gdańska. 

32. RMF ..- radio. 

33. Najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. 

34. Jak Wisła szeroka. 

14. Chrząszcz z rodziny omarlic, padlinożerny. 

35. In dla chemika. 

36. Na pięciolinii. 

37. Osamotniony. 

18. Klamoty. 

38. Kawa.  

39. Pochodzące z języka angielskiego negatywne 

określenie osoby pasjonującej się naukami ścisły-

mi, informatyką, grami komputerowymi. 

40. Używany jest do garbowania skór, do tamowa-

nia krwawień.  

41. Korab Noego. 

42. Córka babci. 

43. Bywa o wysoką stawkę. 

                      

Chwila dla Ciebie…. 

Przysłowie: 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

9   10 11 12 13 14 15   16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi 

kontaktowymi prosimy   o przesłanie na 

adres redakcja@polskicraigavon.com 

Nagrodą jest bon o wartości £15 na zakup 

produktów  w sieci sklepów SamSmak  

ufundowany przez właścicieli. 

 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z 

zeszłego miesiąca to: Nawet pamięć zapo-

mina o sobie. 

Nagrodę otrzymuje Pani Agnieszka So-

bieska . Gratulujemy.  

NIC U NAS BEZ NAS 

Florence Court, Enniskillen, County Fermanagh BT92 1DB, 028 6634 8249            

 Zwiedź niesamowity zamek, cofnij się w czasie.  Opłata za wstęp  £5 od dorosłego, £2 od dziecka , £12 za rodzinę. Otwarte w dniach : 

,03,09,10,16,17,23,24,30,31 lipca w godzinach od 11.00 do 17.00. Ostatnie wejście o godzinie 16.00  

 

Castle Ward, Downpatrick, County Down. Dzień przygód rodzinnych. Dołącz do innych rodzin i przeżyj niesamowitą przygodę. Będziesz mógł się spraw-

dzić w kajakarstwie, łucznictwie i wielu innych dziedzinach. Wymagany sprzęt i ubranie wodoodporne - gwarantowane.  Dowiedz się więcej 02843723933. 

Dostępne w dniach 10 i 24 lipiec. Opłata £25 lub £90 za 4 osobową grupę.   

 

Castle Ward, Downpatrick, County Down. Podziwiaj wody jeziora Strangford i morza Irlandzkiego płynąc naszą łodzią. Łodzie wypływają co godzinę. 

Wymagana rezerwacja. Zadzwoń 02843723933. Dostępne w dniach: 03,10,24 lipca.  

 

Murlough National Nature Reserve, County Down coast, north east of Newcastle                                                                                                                                                                                                             

Zdobądź informacje na temat rodzajów motyli dziennych i nocnych  występujących na tym terenie. Więcej informacji: South Down Office, Murlough 

NNR,  (028) 4375 1467  , murlough@nationaltrust.org.uk Dostępne 03 lipca od 14.00 do 16.00  

 

Castle Ward, Downpatrick, County Down. Letni obóz dla dzieci. Dzieci nie będą chciały wracać do domu. Dostępne w miesiącu lipcu od godziny 10.00 do 

16.00. Cena £ 80 za tydzień od dziecka. Rezerwacja wymagana.  02843723933  

 

Florence Court, Enniskillen, County Fermanagh BT92 1DB, 028 6634 8249   Piesza wycieczka. Dowiedz się więcej o historii tego miejsca od czasów 

zamierzchłych aż po teraźniejszość. Atrakcja dostępna w dniach: 06,13,20,27 lipca w godzinach od 14.00 do 15.00. Wstęp wolny.   

 

Florence Court, Enniskillen, County Fermanagh BT92 1DB, 028 6634 8249    Aktywny weekend zabawa dla każdego na terenie Florence Court. Atrakcja 

dostępna w dniach: 09,10,16,17,23,24,30,31 lipca w godzinach od 14.00 do 16.00. Wstęp wolny.  

 

Downhill Demesne and Hezlett House                                                                                                                                                                                                                                      

Mussenden Road, Castlerock, County Londonderry BT51 4RP 

Telephone:   028 7084 8728    Muzyczna niedziela – Koncert harfowy. Więcej informacji zdobędziesz: Lisa-Jayne McCook, 02870848728,                     

lisa.mccook@nationaltrust.org.uk  Atrakcja dostępna w dniach 10 i 24 lipca w godzinach od 12.00 do 16.00 Opłata za wstęp: dorośli £4.50 , dzieci £2.25, 

rodzina £11.25 . Rezerwacja nie jest wymagana.   

 

Murlough National Nature Reserve, County Down coast, north east of Newcastle                                                                                                       

Wild Child- motyle, ptaki, pszczoły. Twoje dziecko na łonie przyrody. Mamusie i tatusiowie mogą dołączyć do zabawy!  Więcej informacji uzyskasz: South 

Down Office, Murlough NNR,   (028) 4375 1467  , murlough@nationaltrust.org.uk    Rezerwacja wymagana.  Atrakcja dostępna w dniach: 10,17,24,31 lipca 

w godzinach od 14.00 do 15.30. Wstęp wolny.   

 

Castle Ward, Downpatrick, County Down. Piknik piratów. Dzień zabawy dla całej rodziny. Załóż piracki strój i wybierz się na poszukiwanie skarbów.  

Więcej informacji uzyskasz: Jacqueline Baird,    028 4488 1204 , jacqueline.baird@nationaltrust.org.uk  Rezerwacja nie jest wymagana. Atrakcja dostępna 12 

lipca od godziny 13.00 do 17.00. Opłata za wstęp: dorośli £6, dziecko £2.70, rodzina £14.70.  

 

Craigavon. Coney Explorer, Master Mc Gra, Trostan – wycieczka po jeziorze Lough Neagh. Wycieczki organizowane są  w każdą sobotę i niedzielę co 

pół godziny w godzinach od  13.30 do 17.00. Wypływ z  Maghery Country Park  w cenie  £5.00 osoba dorosła  £3.00 dziecko, wypływ z  Kinnego  w cenie 

£10.00 osoba dorosła,  £5.00 za dziecko. Dowiedz się więcej: Tel: 028 3832 7573.                                                                                                    

  

  

 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:murlough@nationaltrust.org.uk
mailto:lisa.mccook@nationaltrust.org.uk
mailto:murlough@nationaltrust.org.uk
mailto:jacqueline.baird@nationaltrust.org.uk
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27 maja 2011 roku odbyła się impreza pod nazwą Wielokulturowy 
Dzień Rodziny i Zabaw.  Projekt  został zrealizowany dzięki fundu-
szom uzyskanym z The PLACE Intiative w ramach programu 
Challenge of Change przy współpracy polskiego stowarzyszenia 
Polski Craigavon Sieć Społeczna oraz lokalnego Drumellan Com-
munity Association. Na imprezę przybyło około 100 osób w tym 
ponad 50 dzieci. Wszyscy bawili się wyśmienicie. Obecni mogli 
spróbować przepysznych potraw przygotowanych przez Belvede-
re Restaurants w Belfaście a przede wszystkim spędzić miło czas 
w towarzystwie swoich pociech. Dzieci zostały przeniesione w 
niesamowity świat magii i czarów dzięki pokazowi przygotowane-
mu przez Magibounce. Niezmierną radość przysporzyło także 
naszym kochanym dzieciaczkom malowanie twarzy oraz modelo-
wanie balonów. Znaleźli się także chętni do skorzystania z kącika 
artystycznego gdzie można było wykazać się swoimi zdolnościami 
plastycznymi. Jednakże nie wszyscy rodzice chcieli pozostać 
razem z nami. Byli i tacy, którzy przywieźli swoje pociechy a sami 
umknęli. Przypominamy przy tej okazji, iż na każdej imprezie za 
dzieci odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. Organizatorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności za żadne osoby biorące udział w 
danym wydarzeniu. Nie panoszą także odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone podczas zabawy . Dzieci, które pozbawione 
były nadzoru dały upust swojej dziecięcej naturze i doszło do kilku 
na szczęście niegroźnych w skutkach incydentów.  Dlatego apel 
do Państwa — bardzo prosimy o nie pozostawianie dzieci bez 
opieki. W końcu to są tylko dzieci i każdemu z nas powinno zale-
żeć na ich bezpieczeństwie. Ogólnie impreza była bardzo udana. 
Frekwencja po polskiej stronie dopisała. Niestety lokalna społecz-
ność nie spisała się. Niewiele było osób anglojęzycznych choć 
przecież założeniem imprezy była integracja. Mam jednak nadzie-
ję, że zjawisko integracji nastąpiło pomimo iż dotyczyło tylko jed-
nej grupy narodowościowej i że wszyscy Państwo zdołali się odro-
binkę zrelaksować i odbiec myślami od szarej codzienności.  

Zdjęcia  znajdziecie w galerii www.polskicraigavon.com/galeria 
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To była naprawdę niesamowita impreza. 

Dzieciaczki były zachwycone. Do dyspozycji 

dzieci pozostawały dwa dmuchane zamki 

na których hasać można było dowoli. Dużą 

popularnością cieszyły się także wypieki  

zakupione od piekarni SamSmak. 

W kąciku rysunkowym 

można było spotkać 

najmłodszych i najzdol-

niejszych artystów. 

Najmłodsi wcale 

nie pozostawali 

w tyle i pokazali 

n i e s a m o w i t e 

piruety.  

Byli i tacy, którzy nie 

przestrzegali zasad impre-

zy. Na szczęście Policja 

czuwała i szybko interwe-

niowała w takich przypad-

kach. 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPANIAŁĄ ZABAWĘ 

Dziękujemy wszystkim, 

którzy zechcieli wes-

przeć nas dobrowolnymi 

datkami. Zebraliśmy 

 £ 29.43 

Zdjęcia  znajdziecie w galerii www.polskicraigavon.com/galeria 
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  



Polski Craigavon – dla całej rodziny  numer 03/06/2011 

www.polskicraigavon.com                                                           20 

„Jurata Królowa Bałtyku”  

[wg. M.Orłonia i J.Tyszkiewicza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W głębinach Bałtyku znajdował się kiedyś 

wspaniały pałac, zbudowany z bursztynu, w któ-

rym zamieszkiwała królowa morza - piękna Ju-

rata. Otoczona boginkami, panowała nad 

wszystkimi stworzeniami. A ponieważ serce 

miała dobre, krzywdy najmniejszej zrobić im nie 

pozwoliła. Toteż służyły jej wiernie nie tylko 

dwórki - boginki, ale łososie i węgorze, szproty  

i śledzie, dorsze i makrele, jednym słowem, cały 

podwodny świat. 

         Nic też dziwnego, że wzburzyła i poruszy-

ła nią do głębi wiadomość o jakimś młodym ry-

baku, co to sieci zarzuca   i rybom zagraża. 

- Ta zuchwałość musi być ukarana, powiedziała 

do swoich boginek 

- Nawet ja, królowa podmorskiego państwa, na 

życie najmniejszego szprota bym się nie targnę-

ła, przeto nie pozwolę, aby uczynił to człowiek. 

Zwabimy zuchwalca w morskie odmęty i tu go 

srodze ukarzemy. Płyńmy więc na spotkanie z 

tym, który moje prawa naruszył! 

         Wsiadła piękna Jurata do bursztynowej 

łodzi, boginki zaś do łodzi z wielkich muszli 

zrobionych i skierowały się ku brzegowi. 

Jakże zdziwił się młody rybak, gdy najpierw 

usłyszał śpiew tkliwy dochodzący z oddali, a 

potem dojrzał wynurzające się z morza łodzie. 

Siedziały w nich dziewczęta tak urodziwe, że o 

sieciach zapomniał        i oczu od nich oderwać 

nie mógł. A szczególnie od tej, która w burszty-

nowej siedziała łodzi i słała mu obiecujące 

uśmiechy. 

          Młody rybak nie pozostał na nie obojętny 

i również szczerym uśmiechem odpowiedział. 

Uroda młodzieńca zrobiła tak wielkie wrażenie 

na Juracie, że chęć zemsty zgasła momentalnie 

w jej sercu       i zakochała się w rybaku. 

- Jestem Jurata, królowa Bałtyku - rzekła doń. 

- Przybywam tu, żeby cię ukarać za to, że spokój 

mego królestwa naruszyłeś i po  

moją własność sięgnąłeś. Ale podbiłeś moje serce        

i zamiast kary ofiaruję ci swoją miłość. Musisz ją 

jednakże odwzajemnić. Jeśli stałoby się inaczej to nie 

unikniesz kary. 

         Rybak olśniony urodą władczyni morza i ujęty 

wspaniałomyślnością, bez chwili wahania odrzekł: 

- Twój jestem i wierny ci będę do końca moich dni. 

Spodobała się ta odpowiedź Juracie i odpowiedziała: 

 - Odtąd każdego wieczoru przypłynę tu na spotkanie 

z tobą, a w ciągu dnia tęsknie będę o tobie rozmyślać. 

A teraz żegnaj! Muszę już wracać do swego podmor-

skiego pałacu. 

         I zanurzyły się w Bałtyku łodzie Juraty i jej bo-

ginek, zamknęła się nad nimi gładka toń wody, a 

młody rybak długo stał nieporuszony i wpatrywał się 

w spokojne morze, myśląc o przygodzie, jaka go spo-

tkała. 

Jurata zaś dotrzymała słowa i odtąd co wieczór mło-

dzi spotykali się nad morskim brzegiem i spędzali 

razem długie, szczęśliwe godziny. 

         Ale ich miłość nie podobała się władcy burz        

i piorunów, Perunowi. Nie mógł wybaczyć pięknej 

Juracie, że pokochała zwykłego śmiertelnika i posta-

nowił srodze ją ukarać. Którejś nocy, gdy wróciła ze 

spotkania ze swym ukochanym, rozgniewany bóg 

cisnął piorunem w bursztynowy pałac, który rozsypał 

się na tysiące kawałków. 

         Również młodego rybaka spotkała kara. Za 

sprawą Peruna fale roztrzaskały jego łódź, gdy na 

połów wyruszył, a on sam na dno morskie poszedł. 

Ale Perun nie wiedział, że tam rybak spotkał ukocha-

ną Juratę i na zawsze pozostali już razem. Dniem 

mieszkają w Bałtyku, a każdego wieczoru wypływają 

na morski brzeg i spacerują po plażach. Widzą jak 

morze wyrzuca kawałki bursztynu jakie pozostały po 

wspaniałym pałacu Juraty. Zbierają je ludzie i za-

chwycają się nimi.  

Foto: gazeta.pl 

Kiedy będziesz nad Bałtykiem może uda ci się go 

znaleźć, wtedy zachowaj go a przyniesie ci wiele 

radości, ciepła i dobra. 
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Krzyżówka 
 

1. Kogo chciała ukarać królowa? 

2. Władca burz i piorunów. 

3. Linia zetknięcia się lądu z wodą (morzem, jeziorem, rzeką) 

4. Jest go dużo na plaży. 

5. Przyłóż ją do ucha a głosu morza posłuchasz. 

6. Była królową podwodnego świata. 

7. Polskie morze. 

8. Służyły Juracie. 

 

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

 

„Bałtyckie złoto”-……………. 

BURSZTYN(jantar, amber, złoto Bałtyku, elektron)- 

 - jest poławiany i obrabiany na brzegach Zato-

ki Gdańskiej. Nazwa bursztyn ma bardzo cieka-

wą etymologię: pochodzi od niemieckiego, 

bernstein, co oznacza: kamień, który się pali. 

Powstał 40 milionów lat temu, to zastygła ży-

wica drzew. Początkowo bursztyn był przed-

miotem wymiany handlowej, w której pośred-

nikami byli Celtowie. Pierwsze zorganizowane 

wyprawy po elektron odbywały się w V w. 

p.n.e. Od I wieku n.e. Rzymianie rozwinęli 

handel bursztynem na dużą skalę, organizując 

kilkoma drogami wyprawy z Panonii nad Bał-

tyk, szczególnie do Sambii. Szczytowy rozwój 

tego handlu przypada na IIIw. 

 

(źródło-Internet) 

 

Dla mieszkańców Pomorza bursztyn stał się 

czymś więcej niż tylko materiałem ozdobnym. 

W średniowieczu i czasach  

nowożytnych rozwijały się - zwłaszcza w Gdańsku - 

warsztaty bursztynowe. 

W trakcie spacerowych poszukiwań jantaru na plażach 

Bałtyku, można trafić na bursztyn z inkluzją – zato-

pionym w bursztynie owadzie, roślinie, częściej ka-

wałku kory. Niezwykle rzadkimi przypadkami są zato-

pione w jantarze jaszczurki. 

 

  (fot. Internet) 
 

Na całym świecie odnaleźć można wyroby z pomor-

skiego bursztynu, wykonane z najwyższym kunsztem 

przez pomorskich artystów i rzemieślników. W Gdań-

sku każdego roku w marcu organizowane są Targi 

Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich - Amberif, 

w których uczestniczą wystawcy zarówno z Polski, jak 

i z całego świata. 

 
Katarzyna Pawlikowska - Golonka.  
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      Dzień Ojca to święto, które jest wyrazem szacunku 

dla ojców. Corocznie obchodzone jest w wielu krajach, w 

różnych terminach. Po raz pierwszy „Dzień Ojca” święto-

wano w USA 19 czerwca 1910 roku. Pomysłodawczynią 

była Sonora Louise Smart Dodd, która swojego ojca uwa-

żała za niezwykłego człowieka, ponieważ po śmierci żo-

ny wychowywał sam sześcioro dzieci. W Polsce Dzień 

Ojca jest obchodzony od roku 1965. 

 

 

 „Dzień Ojca”- kiedy obchodzimy to święto? 

- Dzisiaj? 

 - Jutro? 

- Dziewiętnastego czerwca! 

 

A w Polsce? 

- Dzisiaj? 

- 22 czerwca? 

- 23czerwca. 

 

Dlaczego ten dzień jest ważny? 

- Bo tata nas fajnie pilnuje i jest fajny w naszej rodzinie! 

- Bo gdyby taty nie było to by mnie nie było! On jest na-

sza rodziną! 

- Tatusiowie nas kochają! 

- Pracują bardzo dużo! 

- Czasami tata kupuje zabawki. 

- Tata kupuje gry, takie za 40 funtów. 

- Bo zarabia pieniądze. 

- Bo tata jest bogaty. 

 

Co najbardziej lubicie robić z tatą? 

- Grać w basketbowl i FIFA 2011 na komputerze! 

- Grać w piłkę! 

- Gotować! 

- Grać na PlayStation. 

- Walczyć! 

- Walczyć i oglądać telewizję! 

 

W czym tata jest lepszy od mamy? 

- Gotowaniu! 

- Naprawia auto! 

- Maluje ściany i kładzie tapety! 

- Naprawia różne rzeczy! 

- Mój tata umie tabliczkę mnożenia a mama zapomniała. 

- Mama nie umie podnieść czegoś ciężkiego tylko tata! 

- Tata umie grać w piłkę! 

- Chłopcy wiedzą lepiej od dziewczyn! Dlatego tata jest 

lepszy w gotowaniu, liczeniu, naprawianiu. 

 

 

Dzień Ojca... 

Kto częściej daje kary mama czy tata? 

-Mama!! 

-Tata!! 

- Mama i tata! 

 

Jaką najgorszą karę dostaliście od taty? 

- Nie grać na komputerze! 

- Zero play’a, komputera, telewizora, wychodzenia na 

dwór, bo pobiłem kolegów. 

- Nie pamiętam. 

- Moja kara jest.., że tata daje mi kawę jak robię coś źle. 

- Tata dał mi karę na wychodzenie na dwór. 

- Ja miałem jedną, nie mogłem grać w play’a i wychodzić 

na dwór. 

- Ja miałem na cały rok, na wszystko. 

- Nie grać na komputerze, zero bajek i wychodzenia na 

dwór. 

 

Co chcecie powiedzieć tacie w ten szczególny dzień, jakim 

jest „Dzień Ojca”? 

- Szczęśliwego „dnia Ojca”! 

- Kocham Cię! 

- Kocham Cię! 

- Szczęśliwego „dnia Ojca”! Kocham Cię! 

- Wszystkiego najlepszego! 

- Wszystkiego najlepszego kochany tatusiu! 

- Kocham go! 

- Kocham Cię! 

- Wszystkiego najlepszego! 

- Kocham Cię! 

 

Z  uczniami  Polskiej Szkoły  Sobotniej                           

w Craigavon  rozmawiała Agnieszka  Tomsa                               

i  Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Nauka w Polskiej Szkole może pomóc Twojemu 

dziecku teraz i w przyszłości. Znajomość drugie-

go języka otwiera przed nim wiele możliwości. 

Polska Szkoła Sobotnia w Craigavon jest miej-

scem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym dzie-

ciom. 

Konieczność sprostania podwójnym obowiązkom 

szkolnym to duży wysiłek dla ucznia, dlatego sta-

ramy się uczyć poprzez zabawę, zapewniamy do-

brą opiekę i dostosowujemy metody pracy do po-

trzeb dzieci. 
  

Szanowni Rodzice!  

Rozpoczęły się już zapisy do Polskiej Szkoły So-

botniej w Craigavon. Formularz zgłoszeniowy 

można znaleźć na stronie internetowej: 

www.polskicraigavon.com/grupa . Zgłoszenia 

przyjmowane są: 

- telefonicznie: 

07549619661 

- drogą e-mailową: 

agnieszka@polskicraigavon.com,          

   katarzyna@polskicraigavon.com 

mailto:agnieszka@polskicraigavon.com
mailto:katarzyna@polskicraigavon.com
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VI Turniej              

Piłkarski                

POLONIA CUP 

 
Pod znakiem wielu niespodzianek zakoń-

czył się 22 maja w Belfaście VI Turniej 

Piłkarski drużyn 6 osobowych  POLONIA 

CUP. Sprawcami największych, byli główni 

faworyci tego turnieju : Pff Polonia Belfast, 

która wygrała poprzednie dwie edycje tego 

turnieju, oraz Sparta Belfast, jedna z naj-

mocniejszych drużyn polskich w Irlandii 

Północnej. Zarówno jedna jak i druga dru-

żyna odpadła już w ćwierćfinałach i to z 

drużynami, które nie dotarły do finału tych 

zawodów. Do turnieju zgłosiło się ponad 20 

drużyn ,rożnych narodowości, jednakże 

ostatecznie przybyło tylko 13 w tym 10 

polskich ,1 lokalna, oraz Czesi i Słowacy. 

Drużyny  zostały podzielone na 3 grupy ,z 

których 8 najlepszych awansowało do 

ćwierćfinału.  

 

WYNIKI W GRUPACH: 

FINAŁ                                                                   
Omagh United – Glengormley  0:0  k. 4:3     

                                                    

Najlepszym zawodnikiem turnieju ,został 

Kamil Stypolkowski z Coleraine W.E, który 

otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom, 

piłkę, oraz torebkę na buty piłkarskie. 

 

Najlepszym strzelcem został Paweł Tum-

kiewicz z Newry Fc, (zdobył 6 bramek), 

który oprócz pamiątkowej statuetki, dyplo-

mu, i piłki,  otrzymał  także nagrodę  

Grupa A                                     Grupa B                                           Grupa C 

1.Glengormley  - 6 pkt +1         1.Omagh United   -9 pkt +5            1.Sparta Belfast      -9 pkt +3 

2.Aligators        - 6 pkt +1         2.Newry FC          - 6 pkt  +3          2.Coleraine  W. E  - 8 pkt +2  

3.Pff Polonia     -3 pkt +2          3.Draperstown      - 3 pkt +5           3.Antrim FC          - 4 pkt +2 

4.Banbridge      - 3 pkt -4          4.Sea Siders           - 0 pkt -13         4.Slovakians           - 4 pkt -4 

                                                                                                           5.Portglenonne       - 3 pkt -3   

Mecz barażowy o 8 premiowane miejsce 

w ćwierćfinale rozegrały drużyny: 

 Pff Polonia – Draperstown 1:0     

                                             

 PARY ĆWIERĆFINAŁOWE                                  

1. Glengormley – Antrim FC 1:0                  

2. Omagh United – Aligators  1:0                  

3. Sparta Belfast – Newry FC   2:2  k. 2:3                                                                    

4. Pff Polonia – Coleraine White Eagles  

1:2   

 

 PÓŁFINAŁ                                          
1.Glengormley – Newry FC     0:0  k. 4:3               

2.Omagh United – Coleraine W.E   1:1  

k. 6:5 

 

 MECZ o III miejsce                                         

Newry FC – Coleraine White Eagles  2:2  

k. 4:3 

specjalną ufundowaną przez Biuro księgowo- 

rachunkowe PROFIT z Belfastu, w postaci 

vouchera o wartości 100 funtów do wykorzy-

stania w sklepach JJB Schop ,oraz voucher o 

wartości 150 funtów na usługę w biurze 

PROFIT. 

Najlepszym bramkarzem, został wybrany 

Dawid Bohun z Newry FC, który otrzymał 

pamiątkową statuetkę, dyplom, piłkę, oraz 

Pierwsze 4 drużyny otrzymały: puchary, 

dyplomy oraz piłki. 

Po raz pierwszy na turnieju Polonia Cup, 

zorganizowana była loteria fantowa, w której 

było do wygrania :  

- Serwis samochodowy od firmy  CAR CLI-

NIC    

 - Przewóz paczki do Polski do 20 kg, od 

firmy  SAM SMAK  

- Czyszczenie dywanów  od firmy  NORTH 

STAR 

 

Zwycięzcą  turnieju została drużyna Omagh 

United, co było dużą niespodzianka dla orga-

nizatorów. Po odpadnięciu głównych fawory-

tów, upatrywano zwycięzcę w drużynach 

Newry lub Coleraine, tak jednak się nie stało, 

ponieważ obie drużyny musiały  się zadowo-

lić walką o trzecie miejsce. Dużą niespo-

dzianka było również dotarcie do finału 

drużyny Glengormley, która zagrała po raz 

pierwszy w turnieju Polonia Cup, a której 

wcześniej nikt nie znal. Te niespodzianki 

świadczą tylko o tym, że poziom uczestni-

ków turnieju był bardzo wyrównany i że w 

następnym turnieju nie będzie już wielkich 

faworytów. Turniej można zaliczyć do uda-

nych pod względem organizacyjnym, obyło 

się bez kontuzji i ostrych spięć. Pogoda w 

kratkę, trochę deszczu ,więcej słońca. 

Organizatorzy turnieju: PFF POLONIA oraz 

SPORT ASSOCIATION POLONIA N.I, 

pragną podziękować sponsorom turnieju 

firmom : SAM SMAK, CAR CLINIC, PRO-

FIT, oraz NORTH STAR za wsparcie Tur-

nieju Polonia Cup, bez którego nie byłoby 

możliwe ufundowania tylu nagród dla najlep-

szych. Podziękowania należą się również 

wszystkim uczestnikom tych zawodów           

i mamy nadzieje , że za rok spotkamy się 

ponownie. 

Andrzej Lewiński  

Craigavon/ Banbridge Eagles News 

 
Drużyna Craigavon/Banbridge Eagles oficjalnie rozpoczęła 

przerwę wakacyjną. Zakończenie sezonu uwieńczyliśmy 

wspólnym grillowaniem naszych zawodników oraz ich 

rodzin.  Treningi ponownie zostaną wznowione z dniem 2 

września 2011 roku.  

W nadchodzącym sezonie czeka na nas kilka zmian. Przede 

wszystkim zmiana lokalizacji rozgrywania naszych spotkań 

ligowych . Nasza drużyna, która w przyszłym sezonie 

wystąpi w Lidze Division I Basketball NI, wszystkie mecze 

oraz treningi będzie rozgrywać w każdy piątek od 19.30 do 

21.30 w Banbridge Leisure Centre.  Jesteśmy wdzięczni za 

pomoc w tej sprawie Urzędowi miasta Banbridge.  

Mamy nadzieję że zmiana lokalizacji przyciągnie więcej 

sympatyków tego rodzaju sportu oraz wypromuje koszy-

kówkę w Banbridge i okolicach.  

 

Projekt z Kinallen 

W ostatnim czasie nasz klub uczestniczył w projekcie reali-

zowanym wspólnie z Grupą społeczną z Kinallen zorganizo-

wanym dzięki programowi PEACE III. Celem projektu była 

przede wszystkim integracja lokalnych grup społecznych jak 

i sportowych. Zostały zorganizowane trzy sesje sportowe 

(koszykówka). Jedna z sesji odbyła się w Portadown a druga 

i trzecia w Kinallen. Podczas spotkań uczyliśmy młodzież      

i dzieci z Kinallen gry oraz podstawowych zasad z  dziedzi-

ny koszykarstwa.  Należy wspomnieć iż w tym rejonie do tej 

pory nie  uprawiano tego sportu. Dzieci mile spędziły czas 

przy różnego rodzaju grach i zabawach. Na zakończenie 

współpracy wszyscy spróbowaliśmy przysmaków z Libii 

przygotowanych przez Panią urodzoną w tym kraju,               

a obecnie mieszkającą w Irlandii Północnej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale oraz Puchar na znak 

pięknego wydarzenia jakie miało miejsce. Mamy nadzieję że 

w przyszłości spotkamy się ponownie i stworzymy miłą 

atmosferę jaka miała miejsce teraz. 

Tomasz Juchno 
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Kto mnie wychowuje?  

 
Społeczeństwo, w którym żyjemy zmaga się z poważnymi problemami, które wpły-
wają na gesty, słowa i działania każdego z nas. Wszechobecny pluralizm (pogląd, 
że istnieje wiele czynników i elementów, które decydują o zbliżaniu się do prawdy o 
zjawiskach i wydarzeniach) utrudnia dążenie do jedności w życiu osobistym, rodzin-
nym, grup narodowych oraz powiększa zakres konfliktów, czyli mówiąc inaczej mo-
że pogłębiać wewnętrzne rozbicie rodzin i grup. Wzrost liczby emigrantów pociąga 
za sobą problemy związane z organizacją szkolnictwa i systemu ochrony zdrowia. 
Żyjemy w świecie, w którym historia odgrywa coraz mniejszą rolę a liczy się przy-
padkowe następstwo wydarzeń. Wielu ludzi zapatrzonych jest tylko w siebie i ogra-
niczone cele - leżące w zasięgu ręki. Istotną rolę w ―urabianiu‖ postaw życiowych 
odgrywają mass-media, które w sposób często ukryty modelują nasze rozumienie 
świata. Przekaz medialny może wpływać pozytywnie lub negatywnie na nasze życie 
i dlatego nie można zlekceważyć roli mediów w kształtowaniu postaw. Trzeba jed-
nocześnie uczyć się wychodzenia poza to, co one przedstawiają, tworzyć prze-
strzeń ciszy i skupienia, spokojnej rozmowy i dialogu miedzy sobą. 
Pięćdziesiąt lat temu francuski teolog i filozof Teilhard de Chardin ostrzegał, że 
widocznym zagrożeniem dla następnego stulecia będzie nie bomba atomowa lecz 
realna możliwość, że człowiek utraci smak życia.(Wychowanie w duchu Jana Bo-
sko, Warszawa 2001) Podejmując tę myśl można stwierdzić, że traci się go w 
znacznej mierze przez brak refleksji na sobą, która umożliwia wyciąganie wniosków 
z popełnionych błędów i podejmowanie w sposób przemyślany nadchodzących 
zadań. Łatwo więc dostrzec jak istotne jest pytanie: kto mnie wychowuje? - lub inne 
- kto lub co ma największy wpływ na moją postawę? Od odpowiedzi a w konse-
kwencji wyboru drogi kształtowania siebie zależy bowiem wspomniany smak życia. 
W procesie rozwoju ―zmysłu smaku życia‖ najpierw trzeba przyznać pierwszeństwo 
Bogu i Jego Słowu zawartemu w Biblii. W zrozumieniu tego pomagają słowa Św. 
Pawła: “Wszystko mogę w Tym który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Dostrzeżenie za-
leżności od Stwórcy i jednocześnie zaufanie Bogu znajduje się u podstaw poznawa-
nia i kształtowania samego siebie. Kolejny etap pomagają wyznaczyć słowa bł. 
Jana Pawła II który uczył, że musimy od siebie wymagać, choćby inni nie wymagali. 
Jakże istotne jest to, co zauważa jeden z myślicieli, a mianowicie, że każdy z nas 
kształtuje siebie na miarę i wielkość swoich wyobrażeń. Z ograniczonej wyobraźni 
powstaje ograniczony człowiek, z banalnej wyobraźni – banalny człowiek, z orygi-
nalnej wyobraźni – oryginalny człowiek, z twórczej wyobraźni – twórczy człowiek, z 
boskiej wyobraźni – Boży człowiek” (P. Pellegrino 365 okruchów, Warszawa 1994). 
Czymś niezastąpionym jest zgoda na osobistą refleksję nad własnym życiem. Moż-
na ją przeprowadzać na różne sposoby. Jednym z nich jest pytanie siebie i wyzna-
czanie granic postawy w odniesieniu do cnót ludzkich. W katechizmie czytamy, 
że są one trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porząd-
kują nasze uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. 
Można je zgrupować wokół czterech cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwo-
ści, męstwa i umiarkowania (KKK1834) 
Roztropność pomaga człowiekowi kierować swymi życiowymi drogami. Człowiek 
roztropny - żadnej decyzji życiowej - ani dużej ani małej, nie podejmuje pochopnie. 
Każde przedsięwzięcie jest przez niego głęboko przemyślane. Zdaje sobie z tego 
sprawę co robi i bierze odpowiedzialność za każdy swój czyn, posiada umiejętność 
rozróżniania dobra od zła. 
Sprawiedliwość wymaga stałego liczenia się z innymi ludźmi. Jeśli ktoś zamiast 
pracować – leniuchuje, nie jest człowiekiem sprawiedliwym. Krzywdzi w ten sposób 
nie tylko siebie ale wykorzystuje innych. Zrzuca na nich swoje obowiązki. Człowiek 
sprawiedliwy stara się nikogo nie krzywdzić  oddać każdemu to, do czego ma on 
prawo. Każdy człowiek ma prawo do życia, do własności, do wolności, do dobrego 
imienia I do prawdy. Umiarkowanie powstrzymuje człowieka od niepotrzebnego 
trwonienia energii życiowej. Jej zadaniem jest ―miarkowanie‖ nieopanowanego dą-
żenia do przyjemności zmysłowych. Człowiek umiarkowany cechuje się wstrzemięź-
liwością, tzn. opanowaniem w jedzeniu i piciu, umiarem w sprawach płciowych           
i trzeźwością. Jest łagodny, a więc potrafi opanowywać swój gniew, jest pracowity 
czyli zabawy i rozrywki podporządkowuje pracy, a także skromny w sposobie życia. 

 
Każdy okres życia ludzkiego jest bogactwem 
człowieka. Na różnych etapach naszej egzystencji 
odkrywamy niejako na nowo nasze zdolności          
i umiejętności. Jedną z tajemnic udanego życia 
jest to, aby chcieć uczyć się i w ten sposób konty-
nuować proces wychowania siebie. Nie zawsze 
ów proces zależy tylko od nas. Trzeba więc syste-
matycznie pytać samego siebie: kto mnie wycho-
wuje? 

Proces wychowania siebie nie dokonuje się w 
próżni społecznej.  

Męstwo pomaga opanowywać strach i lęk, którego 
doznaje w różnych sytuacjach życiowych. Obecnie 
dla określenia męstwa używa się raczej słowa 
odwaga. Człowiekiem odważnym nie jest ten, 
który w ogóle niczego się nie boi, ale ten kto mimo 
strachu potrafi np. pomóc zagrożonemu. Odczu-
wanie strachu wobec grożącego niebezpieczeń-
stwa jest bowiem czymś naturalnym. Człowiek 
odważny dąży do wzniosłych celów. Ponieważ 
największym niebezpieczeństwem zagrażającym 
człowiekowi jest śmierć, najtrudniejszą ale też         
i najwspanialszą cechą człowieka odważnego jest 
gotowość oddania nawet życia w słusznej sprawie 
(Wolni przez miłość, Poznań 2008). 
Kto mnie wychowuje? Wskazane pytanie winno 
towarzyszyć nam zawsze niezależnie od tego 
gdzie żyjemy, co robimy lub ile mamy lat. Oparcie 
swego życia na sprawdzonym fundamencie jakim 
jest Bóg i Jego Słowo, z jednoczesnym zaangażo-
waniem rozumu i woli, nie powinno budzić stra-
chu. Wszystkim, którzy lękają się powierzyć życie 
Panu Bogu i rezygnują z tego, aby chcieć się 
uczyć, polecam wskazanie zawarte w Słowie Bo-
żym: Polecenie które ja dzisiaj daję nie przekracza 
twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem 
(Pwt 30, 11) 
 

Ks.Krzysztof Olejnik  

Jeśli zmagasz się z  problemami      
i trudnościami z jakimi spotyka-
my się na co dzień na emigracji, 
takimi jak: depresje, konflikty, 
trudności wychowawcze, stres, 
uzależnienia itp. lub wszystkimi 
innymi  związanymi z życiem 
psychicznym i emocjonalnym być 
może chcesz o tym z kimś poroz-
mawiać.  Pan Andrzej Mańka jest  
praktykującym od lat w Północ-
nej Irlandii dyplomowanym psy-
chologiem z długoletnim do-
świadczeniem. W ramach współ-
pracy z Polish Craigavon Commu-
nity Network  Pan Andrzej odpo-
wie na każdy email. 
                          
  amanka@op.pl                               
andrzej@polishassociation.org 
 
                Tel. 07592059815 

http://polskicraigavon.com/grupa/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=10
mailto:amanka@op.pl
mailto:andrzej@polishassociation.org
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Polska Szkoła Uzupełniająca im. Mikołaja Kopernika w Newry powstała dzięki 

zaangażowaniu rodziców i osób, którym zależy na tym, by nasze dzieci nie utra-

ciły kontaktu z kulturą i językiem polskim. Zajęcia prowadzone są przez w pełni 

wykwalifikowanych nauczycieli z wyjątkowym podejściem do dzieci. Czas 

spędzony w szkole to dobra okazja na spotkania z polskojęzycznymi rówieśnika-

mi i nieograniczone możliwości nowych przyjaźni. 

Szkoła zapewnia naukę języka polskiego oraz elementów kultury, geografii            

i historii Polski. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10 do 14. Dodatkowo 

organizowane są zajęcia pozalekcyjne:  

Zajęcia Teatralno – Filmowe 

Klub Młodych Pisarzy 

Zajęcia ruchowe – muzyczne – plastyczne 

Wychowanie fizyczne 

W naszej szkole jest dostępna Biblioteka Szkolna, z której można wypożyczyć 

wiele ciekawych książek. 

W każdą sobotę istnieje możliwość konsultacji pedagogicznych u pedagoga 

szkolnego. Konsultacje mają na celu pomoc pedagogiczną, wychowawczą, ko-

rekcyjną i wsparcie logopedyczne. 

Szkoła organizuje różnego rodzaju imprezy takie, jak mikołajki, zabawy choin-

kowe, wycieczki czy pikniki.  

W szkole prowadzona jest Gazetka Szklona, „Kopernikus”, którą może współ-

tworzyć każdy uczeń. Przeprowadzane są ciekawe konkursy dla dzieci z atrak-

cyjnymi nagrodami.  

Szkoła zapewnia również darmowy przejazd z Dundalku i Droghedy. Posiadamy 

własną interaktywną stronę internetową, która powinna zainteresować nie tylko 

dzieci, ale także i rodziców. 

Jeżeli chcesz posłać swoje dziecko do naszej szkoły, wystarczy że wypełnisz 

krótki formularz, który możesz dostać w Ethnic Minority Centre w Newry            

i Parish Centre u ks. Stanisława lub pobrać na naszej stronie internetowej:        

szkola.newry.pl lub  newry.polska.szkola.pl 

Kontaktujcie się z nami na adresy mailowe: zarzadPSU@gmail.com                  

lub  radapsu@gmail.com. 

Adres Szkoły 

St. Colman's Abbey Primary School, 

Courtnay Hill 

Newry 

BT34 2ED 

Northern Ireland 

 

Adres korespondencyjny 

Polish Supplementary School (Ethnic Minority 

Centre) 

The City Hall Bank Parade 

Newry 

BT35 6HR 

Northern Ireland 

 

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 sublokatora?  A może Twoja dziew-

czyna ma właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Piszcie,               

składajcie życzenia „róbta co chceta” Ogłosze-

nie należy wysłać na adres email: 

redakcja@polskicraigavon.com lub zamieścić 

je   w module ogłoszeń na stronie 

www.polskicraigavon.com 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowa-

nia nadesłanych tekstów a także do nie publikacji zlecenia 

bez  podania  przyczyny. 

OGŁOSZENIA DROBNE. 

Sprzedam trampolinę dla dziecka w bardzo dobrym stanie 

używana niecały rok. Cena £10 oraz nosidełko dla dziec-

ka firmy Tomy. Kontakt:  Magda   sara7703@interia.pl        

Telefon: 07592334662  

Polskie małżeństwo z certyfikatem 

zaopiekuje się dziećmi do lat 12.      

Craigavon. Tel. 028 38 988 667.            

nawhan@poczta.onet.pl  

Sprzedam audi A4 1.8 benzyna,1996 rok, przebieg 

000 mil, kolor zielony pełna elektryka, dobry stan tech-

niczny. Cena £550. Telefon: 07928007105                    

kaziu0209@wp.pl  

Uległy zmianie godziny urzędowania Urzędów Skarbowych 

( Northern Ireland - HM Revenue & Customs) 

  

Antrim            9.00 do 16.30 wtorek i  piątek. W pozostałe  

                         dni urząd nieczynny.  
 

Ballymena      10.00 do 16.00 poniedziałek, środa, czwartek. 

                   W pozostałe dni urząd nieczynny.  

 
Banbridge       10.00 do 16.00 poniedziałek i wtorek. 

                          W pozostałe dni urząd  nieczynny. 

  

Belfast             08.30 do 17.00 codziennie za wyjątkiem 
                         środy. W środę od 09.30 do 17.00 

            

Coleraine       10.00 do 16.00 poniedziałek i czwartek. 

                        W pozostałe dni urząd  nieczynny. 
  

Craigavon       10.00 do 16.00 wtorek, czwartek, piątek. 

                         W pozostałe dni urząd nieczynny. 

  
Enniskillen     10.00 do 16.00 codziennie za wyjątkiem 

                         piątku. W piątek urząd nieczynny.  

  

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

  

Londonderry  10.00 do 16.00 wtorek, środa, piątek.   

                         W pozostałe dni urząd  nieczynny. 
  

Newry             10.00 do 16.00  środa, czwartek, piątek .  

                         W  pozostałe dni urząd  nieczynny. 

http://szkola.newry.pl/
http://newry.polska.szkola.pl/
mailto:zarzadPSU@gmail.com
mailto:psu@gmail.com
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:sara7703@interia.pl
mailto:kaziu0209@wp.pl
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hmrc.gov.uk%2Fenq%2Fnireland.htm&rct=j&q=Ireland%20revenue&ei=upz_TYacEdK7hAfb47ScCw&usg=AFQjCNHHdQcE0j7829vFR1Dyo_G5Ned-ZQ&sig2=qohC_PwqVy_0Be0qwrcpyw&cad=rja
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PRZYDATNY           

SŁOWNICZEK 

 

Czy mówisz po polsku – do you sapek 
Polish (du ju spik polisz)  
Czy rozumiesz po polsku – do you under-
stand Polish ( du ju andystant polisz)  
Nie mówię po angielsku – I do not speak 
English (aj dont spik inglisz)  
Nie rozumiem po angielsku – I do not 
understand English (aj dont andystant 
inglisz)  
Mówię po polsku – I speak Polish ( aj spik 
polisz)  
Ameryka, amerykaoski, Amerykanin – 
America, American, American 
(emeryka,emeryken,emeryken)  
Anglia, angielski, Anglik – England, En-
glish, Englishman (inglend, in-
glisz,ingliszman)  
Arabski, Arab – Arabic, Arab (erabyk, 
erab)  
Belgia, belgijski, Belg – Belgium, Belgian, 
Belgian (beldżium, beldżian, beldżian)  
Chiny, chioski, Chioczyk – China Chinese, 
Chinese (Czajna,czajniz,czajniz)  
Chorwacja, chorwacki, Chorwat – Croatia, 
Croatian, Croatian (kroejszia, kroej-
szian,kroejszian)  
Czechy, czeski, Czech – Czech Republic, 
Czech, Czech (czek repablyk, czek , czek)     
Dania, duoski, Dun – Denmark, Danish, 
Dane (denmark, denysz,dejn)  
Francja, francuski,Francuz – France, 
French, Frenchman (frans, frencz, frencz-
man)  
Grecja, grecki, Grek –Greece, Greek, 
Greek (gris, grik, grik)  
Hiszpania, hiszpaoski, Hiszpan – Spain, 
Spanish, Spaniard (Sejn, spanisz, spaniard)  
Holandia, holenderski, Holender – Hol-
land, Dutch, Dutchman ( holand, dacz, 
daczmen)  
Irlandia, irlandzki, Irlandczyk – Ireland, 
Irish, Irishman (ajrland, ajrysz, ajryszman)  
Litwa, litewski, Litwin – Lithuania, Lithu-
anian, Lithuanian (lytłenia, lytłenian, lytłe-
nian)  
Łotwa, łotewski, Łotysz – Latvia, Latvian, 
Latvian (Latwia, latwien, latwien)  
Kanada, kanadyjski, Kanadyjczyk – Cana-
da, Canadian, Canadian ( keneda, kened-
jen, kenedjen)  

Niemcy, niemiecki, Niemiec –  Germany, 
German, German (dżermany, dżerman, 
dżerman)  
Norwegia, norweski, Norweg – Norway, 
Norwegian, Norwegian (norłej, norłidżien, 
norłidżien)  
Portugalia, portugalski, Portugalczyk – 
Portugal, Portuguese, Portuguese 
(portugal, portugiz, portugiz)  
Polska, polski, Polak – Poland, Polish, Po-
lish ( połlend, polisz, polisz)  
Rosja, rosyjski, Rosjanin –  Russia, Russian, 
Russian ( raszja, raszjan, raszjan)  
Słowacja, słowacki, Słowak –  Slovakia, 
Slovakian, Slovak (slowakia, slowakian, 
slowak)  
Stany Zjednoczone –  United States of 
America (junajted stajns of amerika)  
Szkocja, szkocki, Szkot – Scotland, Scotch, 
Scotchman ( skotland, skocz, skoczmen)  
Turcja, turecki, Turek –  Turkey, Turkish, 
Turk (turki, turkisz,turk)  
Walia, walijski, Walijczyk –  Wales, Welsh, 
Welshman (łejzl, łelsz, łelszmen)  
Wielka Brytania, brytyjski, Brytyjczyk – 
Great Britain, British, Briton  (grjet britin, 
brytysz, bryton)  
Włochy, włoski, Włoch -  Italy, Italian, 
Italian (ytaly, ytalian, ytalian)    
Europa, Europejczyk – Europe, European 
(jurop, juropen)  
Azja, Azjata – Asia, Asian (ejzia, ejzian)  
Ameryka Północna –  North America,(nort 
emeryka)  
Ameryka Południowa – South America 
(sołt emeryka)  
Australia – Australia (ostrejlia)  
Oceania –  Oceania (ełszjeinja)  
Antarktyda – Antarctica (Antarktyka)  
Aktor – Actor (ektor)  
Artysta – artist (artyst)  
Biznesmen – businessman (byznesman)  
Chirurg – surgeon (serdżen)  
Dentysta – dentist (dentyst)  
Drukarz – printer (prynter)  
Dyrektor – direktor (dajrektor)  
Dziennikarz – journalist (żurnalist)  
Emeryt – pensjoner (penszyner)  
Fotograf – photographer (fotografer)  
Handlowiec – Merchant (merczand)  
Inżynier – engineer (endżynier)  
Jubiler – jeweller (dżułeler)  

Kierowca – driver (drajwer)  
Krawiec – tailor (tejlor)  
Kucharz – Cook (kuk)  
Ksiądz – priest (prist)  
Lekarz – doctor (doktar)  
Malarz – painter (pejtner)  
Mechanik – mechanic (mekanik)  
Muzyk – musician (mjuzyszyn)  
Nauczyciel – teacher (ticzer)  
Naukowiec – scientist (sajentyst)  
Ogrodnik – gardener (gardener)  
Pisarz –  writer (rajter)  
Poeta – poet (połet)  
Policjant – policeman (polismen)  
Prawnik – lawyer (lojer)  
Profesor – proffesor  (profesor)  
Robotnik –  worker (łorker)  
Rolnik – farmer (farmer)  
Sekretarka – secretary (sekretary)  
Sprzedawca – shop assistant (szop 
asystent)  
Student – student (stjudent)  
Szewc – shoe marker (szu mejker)  
Tłumacz – interpreter (ynterpreter)  
Uczeo – pupil (pjupyl)  
Właściciel – owner (ełner)  
Wojskowy – officer (ofyser)  
Zegarmistrz - watch maker (łocz mej-
ker)  
żołnierz –soldier (souldier)  

Uśmiechnij się…. 

Kobieta jest jak pocisk z karabinu, bo: 

- wpada w oko 

- rani serce 

- dziurawi portfel 

- i bokiem wychodzi. 

Kowalski kupił sobie używane auto       
i ciągle pod nim leży, odkręcając po 

kolei wszystkie śrubki. 

- Co pan tam robi? – pyta sąsiad. 

- Szukam, ciągle szukam! Bo mówili 
mi, że poprzedni właściciel włożył w 

ten samochód pięćdziesiąt tysięcy! 

Syn pyta taty: 

- Tato, kto to jest alkoholik? 

- Widzisz te 4 drzewka synu? Alkoho-

lik widzi 8. 

- Ale tato, tam są 2 drzewka. 

Nauczycielka wchodzi do klasy wszy-

scy mówią "dzień dobry pani".  

Jasiu wstaje i mówi: "Cześć Zocha!!!"  

Po chwili pani zaprowadza Jasia do 

dyrektora. Mówi mu, że Jasiu powie-

dział do niej "Cześć Zocha". Dyrektor 

każe napisać mu 100 razy "dzień 

dobry pani". Nazajutrz Jasiu przycho-

dzi, pokazuje, dyrektor pyta się dla-

czego napisał 200 razy "dzień dobry 

pani", a nie 100 razy. Jasiu odpowia-

da: Bo Cię lubię Stachu!!!  
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PORADA I WSPARCIE   

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 

Głównym celem CIP jest dostarczanie praktycznego 

wsparcia dla nowych społeczności w regionie Cra-

igavon oraz kierowanie interesantów do odpowied-

nich instytucji. CIP oferuje następujące usłu-

gi: Informacje na temat: zdrowia, opieki społecznej, 

prawa zatrudnienia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 

pomoc w wypełnianiu formularzy oraz kierowanie 

do organizacji świadczących odpowiednie usługi, 

organizowanie spotkań informacyjnych, poradnic-

two w sprawie szkolnictwa oraz treningów, asysto-

wanie w rozwoju wydarzeń kulturalnych i sporto-

wych, tworzenie projektów promujących integrację 

społeczności. Wszystkie usługi są poufne oraz 

bezpłatne. 

 

 Craigavon Intercultural Programme   

16 Mandeville Street, Portadown      

 Tel 028 3839 3372                                                                                                                    

www.craigavonintercultural.org                                                                   

Polski doradca – Wojciech Dylewicz   

 

  Springwell  Centre 

 
Springwell Centre jest lokalną organizacją działają-

cą na rzecz rodzin i osobistego rozwoju, która 

oferuje również usługi dla  członków polskiej spo-

łeczności. Oprócz pomocy indywidualnej pomaga 

także w kwestiach dotyczących rodziny, edukacji , 

zdrowia itp. Przy centrum  działa polska grupa 

Mother and Toddler (spotkania dla mam    i małych 

dzieci, które nie rozpoczęły  jeszcze szkoły), w 

ramach tych spotkań są  zajęcia muzyczno-ruchowe, 

plastyczne oraz wspólne wyjścia do figloraju.   Dla 

troszkę starszych dzieci organizowane są  lekcje 

języka  angielskiego, nauka  odbywa się poprzez 

zabawę, czytanie książeczek czy śpiewanie piose-

nek. Dla rodziców i dzieci uczęszczających do 

szkoły podstawowej został stworzony klub pracy 

domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell Centre, 55 

Edward Street, Lurgan  Tel.02838 347222 (polski 

pracownik: Agnieszka Kozina) 

 Zakład pogrzebowy 

 

Informacje, porady i wskazówki na temat pracy w 

Europie uzyskasz w EURES (European Employ-

ment Services) pod numerem 028 9025 2270.   

 

Informacje i porady na temat spraw imigracyjnych 

uzyskasz w Centrum Prawnym (Law Centre NI) – 

infolinia 028 9024 4401 lube-mail ad-

min.belfast@lawcentreni.org.   

 

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego traktowania 

ze względu na rasę, religię, płeć, niepełnospraw-

ność, orientację seksualną, skontaktuj się z Komisją 

ds. Równouprawnienia (EqualityCommission 

NI).Telefon: 028 9050 0600 / E-mail informa-

tion@equalityni.org /Adres internetowy: 

www.equalityni.org.   

 

W innych sprawach polecamy Biuro Porad Oby-

watelskich(Citizens Advice Bureau). Jest to 

organizacja charytatywna wspierająca obywateli 

bezpłatną i poufną poradą w kwestiach ich praw        

i nie tylko. Pracownicy chętnie pomagają we 

wszystkich kwestiach np: w problemach z praco-

d a w c ą  i  w i e l u  w i e l u  i n n y c h .                                              

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 Telefon: 028 9023 

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

towa: www.nicem.org.uk   

 

South Tyrone Empowerment Programme 

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

GANNON, BT71 6JT Telefon: 028 8772 9002   E-

mail: info@stepni.org  Strona internetowa: 

www.stepni.org  

Urząd Mieszkalnictwa Irlandii Północnej – North-

ern Ireland Housing Executive                                                                                     

NIHE Portadown District Office                                                                              

41 Thomas Street Porta-

down  02838361895                                                        

   Lurgan/Brwnlow District122 Hill Street  Lur-

gan   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 

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


Przekładaniec z masą budyniową 

Składniki 

 

Ciasto: 

ok.1 i 1/2 szklanki mąki 

ok.8 dag. margaryny 

1 jajko 

1 i 1/2 łyżki miodu 

1/2 łyżeczki sody 

1/4 szklanki cukru 

1 łyżeczka kakao 

 

Biszkopt kokosowy: 

20 dag. kokosu(wiórka) 

4 białka 

¾ szklanki cukru 

 

Biszkopt: 

5 jaj 

5 łyżek cukru 

6 łyżek mąki krupczatki 

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 

szczypta soli 

 

Masa budyniowa: 

25 dag. margaryny lub masła 

3/4 szklanki cukru 

2 szklanki mleka 

1 budyń waniliowy bez cukru 

 

Polewa czekoladowa: 

1 kostka margaryny lub masła 

6 łyżek kakao 

3/4 szklanki cukru 

3 łyżki wody 

 

Przygotowanie: 

Biszkopt: 

1.    Oddzielić białka od żółtek. Do białek dodać szczyptę soli i ubić na sztywną  

        pianę. Dodać 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 nagrzanym do 180 stopni. 

 

Biszkopt kokosowy: 

1. Oddzielić białka od żółtek. Do białek dodać szczyptę soli i ubić na sztywną 

        pianę. Dodać cukier i ubić. 

2.     Dodać kokos, wymieszać. 

3. Wylać ciasto do formy wysmarowanej tłuszczem. Piec ok.20min w piekarniku  

     nagrzanym do 180 stopni. 

 

Ciasto miodowe: 

1. Margarynę, miód, cukier, kakao podgrzać i wymieszać. 

2. Dodawać stopniowo żółtka, mąkę, sodę i ucierać. 

3. Ubić pianę z białek, dodać do ciasta i delikatnie wymieszać. 

4.    Wylać ciasto do formy wysmarowanej tłuszczem.  

       Piec ok.20min w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. 

 

Masa budyniowa: 

1. 1 i 1/2 szklanki mleka, cukier, margarynę zagotować. 

2. Budyń rozmieszać w 1/2 szklanki mleka i dodać do  

        gotującego się mleka. 

Przełożenie ciasta: 

Biszkopt kokosowy, gorąca masa budyniowa, ciasto mio-

dowe, gorąca masa budyniowa, biszkopt. 

 

Polewa czekoladowa: 

1.    Wszystkie składniki podgrzewać i mieszać do uzyskania 

        jednolitej konsystencji. 

2.    Wylać na ciasto. 

Pichciła dla Was: 

Katarzyna Pawlikowska-Golonka  


