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Kilka słów na wstępie … 

Wakacje -nie możecie sobie wyobrazić ile pozytywnych emocji wzbudza 

to słowo. Nie tylko wśród dzieci , ale także wśród dorosłych.  Wakacje to 

czas relaksu, zabawy, ale i niejednokrotnie to czas przemyśleń. Gorąco 

polecam artykuł Księdza Krzysztofa  "Miłość wszystko znosi"  Napraw-

dę daje do myślenia , ale i jednocześnie pełen jest dobrych rad, które 

naprawdę mogą pomóc. Kocham jak łatwo wypowiedzieć to słowo.  

Wielu z nas wypowiada je mechanicznie, ale czy tak powinno być.                 

Bo czymże jest miłość? 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,  

stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.  

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,  

i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry 

przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym.  

 I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na 

spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.  

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,  

nie unosi się pychą;  nie dopuszcza się bezwstydu,  

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,  

nie pamięta złego;  nie cieszy się z niesprawiedliwości,  

lecz współweseli się z prawdą.  Wszystko znosi,  

wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,  

wszystko przetrzyma.  Miłość nigdy nie ustaje,  

nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który 

zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.  Po części bowiem tylko pozna-

jemy, po części prorokujemy.  Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,  

zniknie to, co jest tylko częściowe.  Gdy byłem dzieckiem,  

mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.  

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy 

twarzą w twarz:  

Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.  

 Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:  

z nich zaś największa jest miłość.” 

1 List do Koryntian 13 

Życzę wszystkim udanych wakacji.                        AT 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:mariusz@polskicraigavon.com
http://www.congressprint.com


Polski Craigavon – dla całej rodziny  numer 04/07/2011 

www.polskicraigavon.com              4 

Miasta świata - Paryż 
Paryż to jedno z najpiękniejszych miast świata i choć zdecydo-
wanie nie najczyściejsze to jednak ma w sobie to coś co spra-
wia, że chce się  tam wrócić. To miasto tętniące życiem dzień     
i noc. Miasto zakochanych… Paryż możemy podzielić na dwie 
części : starą i nowoczesną. Architektura nowej jak i starej czę-
ści miasta przyprawia o zawrót głowy najsłynniejszych archi-
tektów i budowlańców.  Jak powiedział Ernest Hemingway 
„Paryż to świętowanie– przychodzi tu nieodparta ochota do 
jedzenia, picia, pisania i miłowania.” A pić i jeść to jest tam na-
prawdę gdzie.  Życie uliczne Paryża jest bardzo barwne i do-
starcza wielu przyjemności: niewiele miast może pochwalić się 
taką obfitością kawiarń, barów i restauracji, które zapraszają 
do środka przy każdej ulicy i bulwarze. Jednak  to nie bary        
i restauracje są najważniejsze w Paryżu.  Co warto zobaczyć w 
Paryżu? Lista jest naprawdę długa, dlatego zaczniemy od tego    

czego nie można przegapić.  
Katedra Notre-Dame. Jedna z 
najbardziej znanych katedr na 
świecie, między innymi dzięki 
powieści Dzwonnik z Notre Da-
me francuskiego pisarza Viktora 
Hugo. Jej nazwa tłumaczy się 
jako Nasza Pani i odnosi się do 
Matki Boskiej. Wzniesiono ją na 
wyspie na Sekwanie, zwanej Île 
de la Cité. Wnętrze naprawdę 
imponuje zarówno architekturą 
jak i  wielkością 130m długości, 
50 m szerokości i 35 m wysoko-
ści. W swoim wnętrzu może 
pomieścić 9000 osób.  

Foto: Mariusz Tomsa 

Bazylika Sacré-Cœur (Bazylika Najświętszego 
Serca)  Kościół na szczycie wzgórza Montmartre. 
Kiedy w 1870 roku wybuchła wojna francusko-
pruska, dwaj francuscy przemysłowcy przysięgli 
sobie, że jeżeli po wojnie ujrzą Paryż takim samym, 
jak przed wojną, to wybudują bazylikę ku czci Ser-
ca Jezusowego. Gdy rok później po zakończeniu 
działań zbrojnych okazało się, że Paryż został nie-
tknięty, przemysłowcy postanowili wypełnić swoją 
obietnicę. Propozycję z zadowoleniem przyjął ów-
czesny arcybiskup Paryża i już w 1876 roku rozpo-
częto budowę. Ukończono ją w 1914 roku. 

Foto: Mariusz Tomsa 

Luwr  – dawny pałac królewski obecnie muzeum sztuki.-jedno 
z największych na świecie. W  Luwrze znajdziecie: dział sztuki 
Bliskiego Wschodu, dział sztuki Starożytnego Egiptu, dział 
sztuki starożytnej: Grecji, Etrurii i Rzymu, dział sztuki Islamu, 
dział rzeźby, dział rzemiosła artystycznego, dział malarstwa, 
dział rysunku i grafiki, a także komnaty królewskie. Jeśli chce-
cie zobaczyć słynną Mona Lise to  właśnie w Luwrze.  

 

Foto: Wikipedia 
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Wieża Eiffla to najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, rozpoznawany również 
jako symbol Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do wysokości we Francji. 
„Żelazna dama” stoi w zachodniej części centrum miasta, nad Sekwaną. Wieżę zbudowano 
specjalnie na Paryską Wystawę Światową w 1889 roku. Miała zademonstrować poziom 
wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, być symbolem ówczesnej potęgi gospo-
darczej i naukowo-technicznej Francji. Po 20 latach budowla miała być rozebrana. Jej kon-
struktor, Gustaw Eiffel, nie chciał do tego dopuścić. Postanowił przekazać ją nauce. Założył 
na wieży laboratorium aerodynamiczne i meteorologiczne. Jednak dopiero udane ekspery-
menty z umieszczonym na szczycie telegrafem bez drutu ocaliły wieżę i odstąpiono od jej 
demontażu. W przededniu I wojny światowej stała się obiektem militarnym – łączyła Paryż 
z posterunkami wojskowymi na granicy z Niemcami (do tej pory do łączności używano go-
łębi pocztowych). Ocalona budowla z czasem stała się największą atrakcją turystyczną Pa-
ryża, którą odwiedziło już ponad 200 milionów ludzi. 

Oprócz atrakcji architektonicznych znajdziecie w Paryżu przepiękne 
parki krajobrazowe: Lasek Buloński , Lasek Vincennes, Ogród Luk- 
semburski, Pole Marsowe, Ogrody Tuileries.  

Foto: Wikipedia. 

Dla osób  z problemami sennymi gorąco polecam 
Plac  Montmartre - historyczny fragment Paryża, 
położony na wzgórzu o tej samej nazwie nieopo-
dal bazyliki Sacré-Cœur. Tu prawdziwe życie 
zaczyna się nocą. Kafejki, bary, restauracje i arty-
ści zachęcający do zakupu swoich prac. Nie 
masz  portretu malowanego ręcznie? Nic straco-
nego! Odwiedź artystów z placu Montmartre. 

Rejs po Sekwanie to całkiem ciekawa atrakcja 
podczas zwiedzania stolicy Francji. Wyprawa Se-
kwaną trwa około godziny. Na stateczkach z linii 
Bateaux Parisiens za bilet normalny zapłacimy 11 
EURO, a za ulgowy (do 12 lat) 5 EURO. Rejs roz-
poczyna się tuż pod wieżą Eiffla,. Z  pokładu stat-
ku widać między innymi Invalides (Pałac Inwali-
dów), Grand Palais (Wielki Pałac), Most Aleksan-
dra III, Luwr, Conciergerie (budowla obronna) czy 
słynną katedrę Notre Dame. Obok siedzeń za-
mieszczone są słuchawki z przewodnikiem w kilku 
językach (angielski, francuski, hiszpański, chiń-
ski), niestety bez wersji polskojęzycznej. W ofercie 
są również rejsy nocne połączone z wykwintną 
kolacją ( od 97 do grubo ponad 100 EURO za 
osobę) 

La Défense to nowoczesna dzielnica Paryża.  
Nie można jej pominąć podczas zwiedzania. 
Jest to największe centrum biznesu w Europie.  

Foto: Mariusz Tomsa 

Foto: Mariusz Tomsa 

Foto: Mariusz Tomsa 
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Jest jeszcze kilka rzeczy o których powinien wie-
dzieć turysta. Francuzi nie darzą Brytyjczyków  
nadmierną sympatią. Jest to ważna informacja bo 
posługując się językiem angielskim możemy zo-
stać uznani właśnie za Brytyjczyka. O powód tego 
braku sympatii zapytałam Historyka Agnieszkę 
Sztajner-Iwińską. „To nie lubienie działa w dwie 
strony. Od wieków Francja i Anglia rywalizowały 
ze sobą na polu gospodarczym, kolonialnym, wy-
znaniowym i kulturowym. W okresie kolonializmu 
Francja zajmowała drugie miejsce w ilości posia-
danych kolonii, Anglia pierwsze. To już kolejny 
powód do nie lubienia się. Kolonializm Francji roz-
poczyna się na dobre na początku XVII wieku.     
W latach 1714-1731 istniał sojusz pomiędzy Fran-
cją a Wielką Brytanią oparty na równowadze wpły-
wów tych dwóch mocarstw w Europie i na świecie. 
Po zakończeniu tego sojuszu Francja rozpoczęła 
serię konfliktów z Wielką Brytania o kolonie.        
W konsekwencji po wojnie siedmioletniej, która 
miała miejsce w latach 1756-63 Wielka Brytania 
odebrała Francuzom kolonie. Kolejny powód nie-
nawiści. Ponadto Francuzi śmieją się z kuchni 
Anglików, mówią, że kto zje ich jedzenie i przeżyje 
to będzie dobrze. Anglicy z kolei śmieją się z 
Francuzów, że umiłowali sobie żabie udka i mówią 
na nich żabojady.” 

Wybierając się do  Paryżu musimy także wiedzieć, 
iż rodowici Francuzi mają różne kolory skóry po-
cząwszy od białego aż do ciemno czekoladowego. 
O powód tego zjawiska jakże dziwnego w Europie 
również zapytałam Historyka Agnieszkę Sztajner-
Iwińską. „Francja miała dużo kolonii w Afryce, 
głównie Zachodniej, a druga sprawa to pomoc 
czarnoskórych przy budowie metra paryskiego
( pierwsza linia powstała w 1900 roku)” 
 
O Paryżu można pisać godzinami, aż do znudze-
nia. Mam jednak nadzieję, iż informacje przedsta-
wione w tym artykule zachęcą Państwa do odwie-
dzin miasta zakochanych. 
 
AT W artykule wykorzystano 

fragmenty zaczerpnięte  
z Wikipedii. 

Szanowni Państwo ! Jeśli podoba się Wam 

nasz magazyn, jeśli jesteście zadowoleni z 

działalności naszej grupy społecznej wspomóż-

cie nas drobną dotacją. W polskich sklepach w 

naszym okręgu pojawiły się „charity box” 

oznaczone naszym logo, gdzie można wrzucać 

dobrowolne datki. Wszystkim darczyńcom z 

góry dziękujemy i obiecujemy iż każdy pens 

zostanie należycie spożytkowany.   
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How are you? Thank you, I am fine... 

Co słychać? Stara bieda... i inne stereotypowe 

aspekty polsko-irlandzkiej mentalności! 

Polak to malkontent, człowiek wiecznie niezadowolony z 
wszystkiego. Dali by mu gwiazdkę z nieba i obiecali złote 
góry to i tak by szukał dziury w całym. Pesymista, niedowia-
rek, człowiek z niskim poczuciem własnej wartości. Nie-
uczynny, cieszący się z potknięć swoich rodaków i biorący 
udział w materialnym wyścigu szczurów, o lepszy telewizor, 
samochód, lepszą kanapę w salonie i co tam jeszcze można 
kupić.... Wreszcie plotkarz, pijaczyna bez ambicji. 

Irlandczyk, zaprzeczenie malkontenta, zadowolony z 
wszystkiego co ma. Wieczny optymista, pomocny każde-
mu, zawsze i wszędzie. Człowiek o wysokim „ ego”. 
Przedmioty życia codziennego to dla niego coś normal-
nego, co się zwyczajnie kupuje, a nie wystawia na po-
kaz. Pije dużo, ale szanuje swoje ambicje, byle pracy się 
nie chwyta... 

Oto krótkie charakterystyki mentalności Polaka i Irlandczyka. Wzięte z opinii ludzi, forum internetowego i innych tego 
typu „ źródeł wiedzy”. 
Czy prawdziwe? Tylu ilu jest ludzi na świecie, tyle jest opinii. Nad nimi jednak trzeba się poważnie zastanowić. Opinia 
publiczna to nie jest fakt, ale reakcja zbiorowości ludzkich na działania społeczne, polityczne itp. O opinii publicznej Na-
poleon Bonaparte powiedział: „ Jest ona niewidzialną i tajemniczą potęgą, której nic nie jest w stanie się oprzeć, nic nie 
jest od niej bardziej zmienne, bardziej nieokreślone i silniejsze. A przy tym, przy wszystkich swych kaprysach, jest ona 
znacznie częściej, niż się wydaje, prawdziwa, rozsądna, sprawiedliwa” 
 Owszem mamy swoje wady, ale wychodząc im na przekór spróbuję znaleźć zalety, które działają na naszą korzyść. 
Jesteśmy narodem pracowitym. Skończyły się czasy PRL-u, kiedy to pokutowało hasło „ Czy się stoi, czy się leży to wy-
płata się należy...” Naszą pracowitość widać szczególnie na emigracji. Praca to rzecz święta, jaka by ona nie była. Moja 
babcia mawiała „ Człowiek żyje dopóty, dopóki pracuje”  
Jesteśmy narodem wykształconym. Posiadamy ogromną ilość bardzo dobrych uczelni, każdego roku obleganych przez 
studentów nie tylko z Polski. Osiągnięcia naukowe Polaków znane są na całym świecie.  
Jesteśmy bez wątpienia narodem odważnym. W mgnieniu oka po otwarciu granic tłumy naszych rodaków ze stadnego 
trybu życia potrafiły przestawić się na tryb koczowniczy, ruszając w  świat na emigrację. Często nie mając pojęcia, co 
ich czeka. Wymieniać można jeszcze wiele, ale w dzisiejszym artykule nie mam tylko chwalić, ale też wytykać wady. 
Rzeczywiście Polacy mają skłonności do narzekania, zamartwiania się na zapas i dzielenia włosa na czworo. Zagadując 
w Polsce znajomego standardowym „Co słychać” w większości odpowiedzi usłyszymy: „ a nic”, „ stara bida”, „ jakoś le-
ci”, „po staremu”, „ a, lepiej nie mówić”. Polakowi inaczej nie wypada. Dlaczego? Spróbujmy wyobrazić sobie następują-
cą sytuację: Spotyka nas stary znajomy i zapytuje „ Cześć, co u Ciebie”, a Ty odpowiadasz: „ Dziękuję, bardzo dobrze”. 
Co się dzieje w umyśle kolegi? Duma, knuje, zastanawia się, jakie to interesy robimy na boku, że nam tak dobrze. A 
może dostaliśmy spadek, albo wygraliśmy w totka...No bo przecież nie może być nam dobrze, ot, tak zwyczajnie. Irland-
czyk zapytany o to samo, odpowiada, że wszystko w porządku i nikogo to nie dziwi...  
Osobny temat to przyjazd emigranta na wakacje do Polski. Ostatnio koleżanka powiedziała mi, że jak jej mąż jedzie do 
Polski i idzie do baru na piwo spotkać się z kolegami to wszyscy czekają aż on im zasponsoruje trunkowo wieczór. Bo 
przecież on przyjechał z zagranicy i pieniędzy mu nie brakuje. To, ile on na te pieniądze musi pracować i ile ponosić 
wyrzeczeń nie podlega dyskusji, bo nikt z biesiadników nawet się nad tym nie zastanawia. Mnie osobiście zawsze w 
osłupienie wprowadza zachowanie ekspedientek w lokalnych sklepach. „ Pani się pospieszy z tym szukaniem pieniędzy, 
ludzie czekają...” Nie mówiąc już o rzucaniu reklamówki na ladę bez użycia zdawkowego „ proszę”. W centrach handlo-
wych i galeriach mamy już jednak współcześnie przeszkolony personel. Mówienie do obcej osoby na ulicy „ cześć” to 
zjawisko dziwne. A Irlandczycy mówią i jest to normalne. 
Również tolerancja w naszym kraju odbiega od tolerancji Irlandczyków. W Polsce nadal zdarza się, że ludzie oglądają 
się za czarnoskórym, inwalidą czy kimś z kolczykiem w nosie, kolorowymi włosami albo wytatuowanym ciałem. Tutaj to 
codzienność dnia powszedniego.  
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Odnaleźć można jednak wspólne cechy narodowe Po-
laków i Irlandczyków. Jedną z nich jest gościnność. Od 
wieków te dwa narody znane są z tego. W Polsce 
przyjmujemy gości głównie w domach, zastawiamy 
stół, polewamy trunki, obdarowujemy prezentami sole-
nizantów czy jubilatów. Często wedle zasady „ zastaw 
się a postaw się”, ale jednak. Irlandczycy często w po-
rze obiadowej mają otwarte drzwi frontowe na wypa-
dek, gdyby ktoś głodny chciał się przyłączyć do posił-
ku. To trochę tak jak z polską Wigilią i dodatkowym 
nakryciem. Dobrze wygląda w teorii, w praktyce już 
trochę gorzej. Kiedyś przeprowadzono ankietę i zapy-
tano ile osób by tak naprawdę wpuściło głodnego do 
domu, wyniki prezentowały się średnio dobrze... W 
Irlandii biesiaduje się głównie w pubach. Wówczas 
każdy, kto dołącza do grupy pijących, automatycznie 
stawia wszystkim kolejkę. To samo dotyczy częstowa-
nia papierosami. Nie wiem jak jest naprawdę, bo na 
Irlandczykach tego nie sprawdzałam, ale w Polsce 
miałam kolegę, który swoje papierosy trzymał w kie-
szeni a palił cudze. Również rodzina dla Irlandczyków 
jest równie ważna jak dla Polaków. Mimo, że kobiety 
pracują zawodowo to jednak często zachowany jest 
klasyczny podział ról w rodzinie.  
Irlandczycy podchodzą do życia bardzo pogodnie, 
mniej się stresują. Do pracy tez podchodzą bardziej na 
luzie. Dzieci biegają po ulicy od rana do wieczora, są 
ufne i przyjazne.  
Czy to oznacza, że my Polacy jesteśmy gorsi od Ir-
landczyków? Według mojej opinii absolutnie nie. Znam 
Polaków pogodnych, uczciwych i uprzejmych. Widzia-
łam Irlandczyków niemiłych, zdenerwowanych i nieto-
lerancyjnych. Problem polega na uleganiu stereotypom 
powtarzanym od pokoleń. Najgorsze następuje wtedy, 
gdy człowiek buduje swoje zdanie na opiniach innych 
ludzi i wszystkich wrzuca do jednego worka. Najłatwiej 
jest powielać cudze słowa, trudniej  zapoznać się sa-
memu z prawdą, poczytać, porozmawiać. To dotyczy 
obydwu narodów. Bo stereotypom ulegają wszyscy, 
bez względu na wiek, narodowość, rasę itp.  
Co zrobić żeby nie dać się zwariować? Stereotypy 
traktować z przymrużeniem oka, człowieka sądzić po 
czynach, bardziej humorystycznie podchodzić do życia 
i wykazywać większy krytycyzm do własnej osoby. Ale 
najważniejsze to nie opluwać własnego narodu. Żyjmy 
sobie, gdzie chcemy, przyjaźnijmy się z kim nam pasu-
je. Nie zapominajmy jednak o szacunku do samego 
siebie, godności i przynależności do społeczeństwa z 
jakiego się wywodzimy. Bo szanując siebie inni będą 
szanować nas. Wtedy Polak, Irlandczyk, Anglik czy 
przedstawiciel innego narodu, rasy, będzie zwyczaj-
nym człowiekiem, a nie „ awanturnikiem”, „ pijakiem”, 
czy „ dziwakiem” jak zwykliśmy zdawkowo określać  
każdą nację. 
 

Agnieszka Sztajner- Iwińska 

Doktor rybka. 
Człowiek uczy się każdego dnia. Zazwyczaj uczymy się na wła-
snych błędach  lub z doświadczeń osób starszych. Ale życie potra-
fi nas zadziwić i czasami możemy nauczyć się czegoś od naszych 
dzieci. Pewnego dnia przychodzi do mnie córka i pyta się czy za-
biorę ją do centrum handlowego w Craigavon gdzie za 10 funtów 
można pozbyć się martwego naskórka przy użyciu ryb. "Jak przy 
użyciu ryb?"- pytam. " No wiesz są takie ryby, które zjadają Ci 
martwy naskórek ze stóp i z rąk też" "Dziecko a kto Ci takich bzdur 
naopowiadał, w życiu nie słyszałam o rybach, które zjadają martwy 
naskórek"  "Jest taka strona internetowa, gdzie można o tym prze-
czytać" " Ktoś jakieś bzdury w necie napisał a Ty w to wierzysz" - 
odpowiedziałam. " Chodź pokażę Ci" "Ok". Wchodzę na stronę        
i oczom nie wierzę. Żeby mieć pewność kopiuję nazwę rybki i pró-
buję wyszukać na polskich stronach. Wszystko się zgadza.  

Garra Rufa (brzana ssąca , Dr Fish) malutka rybka osiągająca 
rozmiar od kilku do 10 cm. Ten specyficzny gatunek ryb występuje 
w ciepłych wodach Kangalu, Iraku, Syrii, Izraela i Jordanii i jest 
znany jako „ryby lekarze”. Rybki poprzez ssanie ścierają martwy 
naskórek . Wytwarzany przez nie enzym diatranol leczy choroby 
skóry takie jaki łuszczyca, egzema, trądzik . Rybki stosowane są z 
powodzeniem w przypadkach oparzeń , martwicy , stanów zapal-
nych skóry. Poprawiają kondycję skóry. Usuwają nadmierne rogo-
wacenie łokci, pięt i dłoni spełniając przez to nasze marzenie o 
pięknych stopach i zdrowej skórze . Wykonywany przez nie zabieg 
wywołuje uczycie łaskotania ,delikatnego masażu. Obejrzałam 
zdjęcia i prawdę powiedziawszy skojarzyło mi się to z pijawkami. 
Rozmawiałam też z koleżanką, która powiedziała mi, że bardziej 
niż same ryby przerażają je te małe akwaria do których wszyscy 
wsadzają swoje stopy i nie wiadomo kto był przed Tobą. Niby 
słuszne spostrzeżenie. Pytałam też innych znajomych - nie znala-
złam osoby która korzystałaby z tego jakże dziwnego masażu ale 
większość osób słyszała o tym i twierdzi, że to jest bardzo popular-
ny zabieg. Nie wiem być może któregoś dnia skorzystam z usług 
tego lekarza dermatologa. Jeśli ktoś z Was korzystał z tego zabie-
gu to zachęcam do podzielenia się wrażeniami redak-
cja@polskicraigavon.com.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Więcej informacji można uzyskać ze strony: http://appyfeet.co.uk/ 
 
Usługa dostępna w: 
CastleCourt Shopping Centre  
Belfast, Northern Ireland, 
Rushmere Shopping Centre  
Central Way, 
Craigavon, 
The Quays Shopping Centre  
Newry                                                                                AT 

W artykule „Doktor ryba” wykorzystano informacje ze 
strony  http://www.spazrybkami.pl 
oraz zdjęcia z http://appyfeet.co.uk/ 
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MIŁOŚĆ WSZYSTKO ZNOSI... 

Trwają wakacje a więc jest dobry czas, aby zatrzymać się i pomyśleć - nie tylko o sobie, ale 
i o drugiej osobie - z którą przemierzam drogę życia małżeńskiego. Z pewnością na począt-
ku były chwile, w których łatwo było wypowiedzieć słowa pełne zachwytu: Jak wspaniała jest 
miłość! Po jakimś czasie coraz częściej pojawiało się stwierdzenie: Jak trudna jest miłość! A 
do tego jeszcze emigracja, która raczej tego powołania nie ułatwia, bo na emigracji, jak to 
na emigracji... I w tym miejscu przypomina się przysłowie niemieckie, że zacząć jest łatwo a 
wytrwać jest sztuką. Tej więc sztuki miłości, która wszystko znosi, nieustannie trzeba się 
uczyć. Ciekawe są słowa jednego z kardynałów, które wypowiedział w Lourdes, że aby żyć 
wspólnie potrzeba nam naręcza "amoru" i szczypty humoru. 

Wiele jest sytuacji, w których mąż może łatwo popaść         

w gniew z powodu niewinnej przestrogi, czy grymasu żony. 

W innych, żona może poddać się smutkowi i zniechęceniu, 

a nawet poczuć się zraniona, na skutek pominięcia jakiejś 

sprawy, niekoniecznie istotnej, która dla niej wydawała się 

tak bardzo ważna. Chciałbym nawiązać do bardzo dobrej 

książki poświęconej relacjom damsko-męskim. Czytamy     

w niej -nieświadomi, że mężczyźni i kobiety muszą się róż-

nić - żyjemy w niezgodzie. Często wpadamy w złość czy 

frustrację w zetknięciu z płcią przeciwną, ponieważ zapo-

mnieliśmy o tej ważnej prawdzie. Spodziewamy się, że płeć 

przeciwna będzie bardziej do nas podobna. Żądamy, aby 

chciała, czego my chcemy i czuła to, co my czujemy. Mylnie 

sądzimy, że jeśli druga strona nas kocha, to będzie reago-

wać i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki 

my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. Ta-

kie nastawienie prowadzi do kolejnych rozczarowań. Traci-

my czas zamiast poświęcić go na wymienianie się informa-

cjami na temat swej odrębności. Kobieta winna uczyć się 

powstrzymywania od radykalnego wypowiadania jakichkol-

wiek rad lub uwag krytycznych. Mężczyzna nie tylko doceni 

ten gest, ale jeszcze stanie się bardziej uważny i czuły.        

I odwrotnie, mężczyzna winien ćwiczyć się w słuchaniu, aby 

zrozumieć bardziej jej uczucia. Powinien pamiętać o 

"przygryzaniu języka”, gdy tylko będzie chciał zdecydowanie 

powiedzieć, co ona winna zrobić. Będzie zdumiony jak zo-

stanie to docenione (Mężczyźni są z Marsa, kobiety z We-

nus, John Gray). 

Podstawowa różnica między kobietą a mężczyzną polega 

na tym, że kobieta wielką wagę przywiązuje do szczegółów, 

dla mężczyzny liczy się to, co istotne. Z pewnością różnica 

reagowania staje się klasyczną przyczyną starć w małżeń-

stwie. Gdyby tak można było wytłumaczyć mężczyźnie, że 

dla kobiety szczegóły nie są szczegółami i gdyby można 

było przekonać kobietę, aby stanęła ponad nimi! To by do-

piero było życie! 

Pomimo tego życie może być piękne! Piękno - miłości, która 

wszystko znosi - jest "zakodowane" w codziennych gestach 

i słowach, i pojawia się wraz z upływającym czasem. 

Najpierw trzeba zdać sobie sprawę z tego, problemy o ja-

kich mowa nie dotyczą tylko wybranych osób. Są one obec-

ne w każdym małżeństwie. 

Pierwszym zadaniem do wykonania w "szkole poświęconej 

kontaktom damsko-męskim" jest to, aby nie osądzać zbyt 

szybko. Przede wszystkim nie należy się dziwić, że dener-

wuje mnie określone zachowanie. Nie należy od razu przy-

pisywać sobie winy, osądzać siebie, że tak reaguję.  

 

Nie należy mówić, że gdybym bardziej kochał swoją żonę, to bym się 

tak mocno nie zdenerwował lub gdybym bardziej kochała męża, ła-

twiej przyszłoby znosić jego błędy, przyjęłabym go takim, jaki jest z 

jego dobrymi i złymi stronami. Zdenerwowanie nie jest przejawem 

braku miłości. Jednak niezwykle istotne jest to, co człowiek ze zde-

nerwowaniem zrobi: czy ulegnie temu, wyrazi poprzez niewłaściwe 

słowa swoje wzburzenie lub wykona gesty, których będzie żałował. 

Za świadome i dobrowolne poddanie się zdenerwowaniu trzeba 

wziąść odpowiedzialność. Trzeba się wtedy przyznać i nie mówić, że 

to ona mnie sprowokowała, czy on jest winien. Trzeba wtedy powie-

dzieć - przepraszam, to moja wina. 

Drugim zadaniem jest mocne postanowienie. Nigdy nie należy pod-

dawać się gniewowi zatruwającemu tak wiele małżeństw. Nigdy nie 

należy mówić, że to jest silniejsze ode mnie! Bo wtedy poprzez usta-

wicznie powtarzany slogan, dopuszczamy się używania przesadnych 

słów i gestów, na które nie można sobie pozwalać. Trzeba raczej 

podjąć mocne postanowienie, że będzie się nad sobą pracowało a 

zwłaszcza w chwili, gdy zbliża się pokusa "wybuchu". Wtedy warto 

odejść na bok i powrócić do trudnego tematu po uspokojeniu. Jest to 

możliwe i można się tego uczyć, co podpowiada powiedzenie.  Kiedy 

ktoś rozbije szklankę u ciebie, zachowaj zimną krew jak wówczas, 

gdy ktoś rozbija szklankę u kogoś innego"_ (Przewodnik po trudno-

ściach życia małżeńskiego, Pierre Descouvemont) 

Trzecim zadaniem jest uczenie się cierpliwości. Pamiętajmy, że cier-

pliwość stanowi jeden z bardzo istotnych przejawów prawdziwej mi-

łości. Mamy do swej dyspozycji czas. W nim rozgrywa się życie         

i podejmowane są decyzje. Jednak, aby zobaczyć efekty naszych 

działań potrzebna jest cierpliwość. Trzeba mieć najpierw cierpliwość 

do samego siebie. Nie sposób dojść do panowania nad sobą z dnia 

na dzień. Droga uczenia się sztuki miłości, "zakodowanej" w co-

dziennych gestach i słowach, niestety naznaczona jest różnymi nie-

powodzeniami. Bardzo często po upadku odkrywamy, że potrzebuje-

my kogoś, kto nam pomoże. Niekiedy zbyt skomplikowane życie 

przekracza ludzkie możliwości. Dlatego potrzebujemy Kogoś więk-

szego, kto mocą z wysoka pomoże nam przetrwać najtrudniejsze 

chwile. Tym Kimś jest Jezus Chrystus, który prowadzi nas i pomaga 

powstać z upadków. Od początku, chrześcijanie starali się ćwiczyć w 

dostrzeganiu Jego woli, tak w szczęśliwych jak i nieszczęśliwych 

wydarzeniach - w szkole biblijnej - czyli codziennie czytali i rozważali 

Pismo Święte. Szczególnym znakiem niewidzialnej mocy Jezusa 

Chrystusa jest każdy sakrament. Jezus Chrystus troszczy się o nas 

na wiele sposobów, z których najskuteczniejszym jest sakrament. 

Kto może to zrozumieć niech rozumie! Sokrates powiedział: Poznaj 

samego siebie. Stoicy powiedzieliby: Przekonaj samego siebie a 

Jezus mówi: Ofiaruj siebie. Nawet dzisiejsi humaniści w pełni po-

twierdzają przesłanie Chrystusa, że z miłości się nie żartuje, tylko się 

nią żyje! (P.Pellegrino) Wszystkim życzę prawdziwej miłości, która 

wszystko znosi...a na wakacyjnych szlakach zachęcam do lektury 

Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, John Gray. 

Ks.Krzysztof Olejnik  

http://polskicraigavon.com/grupa/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=10
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25 czerwca w Polskiej Szkole Sobotniej w Craigavon odbyło 

się uroczyste zakończenie roku szkolnego.  Uroczystości to-

warzyszyły nie lada emocje ze względu na obecność telewizji 

BBC, która czujnie obserwowała rozwój wypadków okiem ka-

mery. Chyba jedynie dzieci nie odczuły żadnego zdenerwowa-

nia  czy też zakłopotania. Jednak pomimo dużego stresu 

wszystko udało się zrealizować zgodnie z planem. Dzieci 

otrzymały dyplomy ukończenia szkoły , nagrody rzeczowe 

oraz dyplomy z uczestnictwa w katechezie.  

Zarówno dzieci jak i rodzice 
mogli się delektować wypie-
kami piekarni Sam Smak , 
przepysznym ciastem kremo-
wym domowego wypieku Pa-
ni Dyrektor oraz innymi słod-
kościami zakupionymi spe-
cjalnie na tą okazję.  Prze-
wodnicząca Polish Craigavon 
Community Network Agniesz-
ka Tomsa podziękowała w 
imieniu organizacji gronu pe-
dagogicznemu za trud wnie-
siony w rozwój szkoły oraz 
wręczyła  kwiaty.   

Trud Agnieszki wniesiony w roz-
wój szkoły został również do-
ceniony. Grono pedagogiczne 
wręczyło jej  dyplom uznanio-
wy. Jak powiedziała Agniesz-
ka nie ukrywając wzruszenia  
„To najpiękniejszy prezent 
jaki mogłam otrzymać i o ja-
kim nawet nie marzyłam. To 
najpiękniejsze podziękowania 
jakie kiedykolwiek w życiu 
dostałam" 

Dzieci opuszczały szkołę z szerokim uśmiechem na buzi .       
I o to przecież chodziło, bo uśmiechnięta buzia dziecka to 
dla każdego pedagoga wielkie wyróżnienie i najpiękniejsze 
podziękowanie. 
  
                  MT 
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"Prosiaczek wspiął się na paluszkach i szepnął:  

- Puchatku!  

- Co Prosiaczku?  

- Nic - rzekł Prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę,  

- chciałem się tylko upewnić, czy jesteś..." 

WIĘC CHODŹ 

POMALUJ MÓJ 

ŚWIAT……  
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Wiano Świętej Kingi 
(M.Orłoń , J.Tyszkiewicz) 

Zaledwie trzynaście lat miał książę Bolesław, 
zwany później Wstydliwym, gdy panowie w 
jego imieniu rządy sprawujący, postanowili 
mu żonę znaleźć. Ich wybór padł na Kingę, 
córkę króla węgierskiego. Posłali więc posłów 
do Siedmiogrodu, by ojca o rękę córki dla pol-
skiego księcia prosić. 
Król węgierski szanował Polaków za ich dziel-
ność, wiedział, że niewiasty cieszą się u nich 
wielkim poważaniem, dlatego chętnie zgodził 
się na ożenek i przygotował swojej córce bo-
gate wiano. Nie chciała ona jednak ani sre-
bra, ani złota. 
 - Ojcze! - powiedziała. - Srebra i złota w Pol-
sce nie brakuje. Kraj to przecież niebiedny. 
Oni potrzebują innego skarbu- soli. Wszak od 
nas ją kupują. Daj im tyle soli, żeby na długie 
lata jej starczyło. 
 - Wszystko, co moje, jest twoim. Bierz to, 
czego zapragniesz - rzekł król. 
 Wówczas Kinga kazała się prowadzić tam, 
gdzie sól wydobywano. Stanęła nad ciemnym 
szybem i pierścień zaręczynowy do niego 
wrzuciła. 
Niebawem Kinga poślubiła Bolesława i za-
mieszkała w zamku królewskim na Wawelu. 
Wyznała mężowi, iż pierścień zaręczynowy 
zagubiła, ale wie, gdzie go odnaleźć. 
Potem udała się z młodym księciem do Wie-
liczki i tam poprosiła górników, żeby głęboką 
studnię we wskazanym miejscu wykopali. 

Komora Janowice (Źródło: Internet) 

(Źródło: Internet) 

 Zabrali się górnicy do pracy, zagłębiali się coraz 
bardziej w ziemię. A kiedy górnicy wydobyli na ze-
wnątrz odłupaną szarą bryłę, twardą niczym skała, 
wykrzyknęli zdumieni: 
 - Toż to nie kamień! To sól! Prawdziwa sól! 
 - Rozkruszcie ją! - rzekła Kinga. 
 Gdy to uczyniono, z solnej bryły wypadł błyszczący 
pierścień zaręczynowy, który w swej dawnej ojczyź-
nie do szybu wrzuciła. 
 - Mnie przyniósł on szczęście - powiedziała do mę-
ża.  
- A tej ziemi sól, której starczy na wieki całe. 

„Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stano-
wi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny 

bez przerwy od średniowiecza do chwili 
obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, 
pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, 
szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 

km usytuowano na 9 poziomach, sięgających 
do głębokości 327 m ilustrują wszystkie eta-
py rozwoju techniki górniczej w poszczegól-

nych epokach historycznych". 
( fragment uzasadnienia wpisu Kopalni Soli 
„Wieliczka” na I Listę Światowego Dziedzic-

twa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO) 
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WIANO ŚWIĘTEJ KINGI- to najstarsza wielicka legenda, opowiadająca o pochodzeniu wielickiego 
złoża solnego pod Krakowem. Od XIII wieku do 1772 kopalnia soli "Wieliczka" wspólnie z kopalnią 
soli "Bochnia" wchodziła w skład żupy krakowskiej ( przedsiębiorstwo wraz z warzelniami znajdu-
jącymi się w tych miastach). 
W 1976 roku kopalnia „Wieliczka” wpisana została do krajowego rejestru zabytków a w 1978roku 
na pierwszą Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. 

 
 

1. Imię księcia. 
2. Pracuje pod ziemią. 
3. Co powstało w miejscu znalezienia pierścienia. 

 
 

……….- skarb Wieliczki. 

 
 

Katarzyna Pawlikowska - Golonka.  

Odczytaj rozwiązanie w oznaczonych 
kratkach. W miejsce kropek wpisz ha-
sło z krzyżówki. 

NIC U NAS BEZ NAS 

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

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

w dniach 14 i 28 sierpnia. Opłata £25 lub £90 za 4 osobową grupę. Rezerwacja wymagana.  
 

Castle Ward, Downpatrick, County Down. Letni obóz dla dzieci. Dzieci nie będą chciały wracać do domu. Dostępne w miesiącu sierpniu 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   Weekend zabaw dla każdego.  Atrakcja dostępna w dniach: 27 i 28 sierpnia  w 
godzinach od 14.00 do 16.00. 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: 13,14,20,21 sierpnia 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  7 i 21 sierpnia w godzinach od 12.00 do 16.00 Opłata za wstęp: dorośli £4.50 , dzieci £2.25, rodzi-
na £11.25 . Rezerwacja nie jest wymagana.   

 

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.     

                                                                                               

 Orchard Motosport - Lurgan Park 30 lipca 2011                                                                                                                                                                                               

To bardzo popularne wydarzenie w regionie. Zapraszamy wszystkich miłośników historycznych aut. Wstęp wolny.  

 

A Moving Images History 30 lipca 2011 godzina 11.00                                                                                                                                                                                                                                        

Projekcja  filmu o historii kolei. Wstęp wolny.                                                                                                                                                                                                      

Craigavon Museum Services 
Waterside House 

Oxford Island 

 

Junior Fishing Lessons  04 sierpnia 2011 

Od 10.00 do 12  (4, 11, 18 i 25 sierpnia) 

Nauka wędkowania w każdy czwartek przez okres 4 tygodni. Opłata 10 funtów za osobę za całość. Przeznaczony dla dzieci w wieku  od 7 - 12 lat. Rezerwacja jest 

niezbędna. Email: leanne.mcshane@craigavon.gov.uk 

Tel: 028 3832 3795 

X-Factor Puppet Show (Lurgan) Central Plaza 13 sierpnia 2011 

Od 12 .00 do 15.00.  

Myszka Minnie i jej przyjaciele zapraszają. ponadto bezpłatne modelowanie balonów i malowanie twarzy. 

mailto:lisa.mccook@nationaltrust.org.uk
mailto:leanne.mcshane@craigavon.gov.uk
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Jak długo trwają wakacje?  
- 2 tygodnie. 
- 3 tygodnie. 
- 3 miesiące. 
- Nie! Wakacje trwają miesiąc i jeden tydzień, 
czyli 5 tygodni. 
- 3 miesiące. 
- 2 miesiące. 
 
W jakich miesiącach są wakacje? 
- Czerwiec. 
- Czerwiec to nie, teraz jest czerwiec i nie ma wa-
kacji, lekcje trwają do końca tego miesiąca. 
- W lutym! 
- Niee! 
- Lipiec! 
- Marzec. 
- Sierpień! 
 
A kiedy powinny być wakacje? 
- W każdym miesiącu! 
 
Czy wakacje są potrzebne? 
- Taaak! 
- Nieee! 
- Wakacje są fajne! 
- Można poznać wtedy inne kraje. 
- Potrzebne żeby się nie przepracować! 
- Potrzebne, żeby całować się z dziewczynami. 
- Żeby sobie odpocząć i być całkiem w rodzinie, 
bo nie zawsze jest się w rodzinie. Niektórzy są w 
pracy a ty jesteś w domu, ty jesteś w szkole a inni 
są w innym miejscu. 
- Można sobie odpocząć i opalać się. 
 
Czy dorośli mają wakacje? 
- Czasami. 
- Moja mama pracuje zawsze przez cały rok. 
- Nigdy nie mają. 
 
Gdzie najlepiej spędzać wakacje? 
- Gdzie jest trochę gorąco i trochę zimno. 
- W Afryce, bo jest najcieplej i jest fajnie, można 
na bombę skakać. 
- Na pustyni. 

 
Co to są wakacje? 
- Wtedy jest gorąco i coś tam.. 
- Wakacje to wtedy, kiedy odpoczywamy od szkoły. 
- To znaczy, że gdzieś wyjeżdżasz. 
- Na wakacjach jest bardzo, bardzo gorąco. 
- Można wyjechać nad morze na wakacje. 
-Wakacje są nudne, bo nie ma nic do roboty! 
- Jest dużo do roboty! Można grać! 
- Można kąpać się w basenie.. 

- W domu. 
- W Hiszpanii, tam jest gorąco, jest woda i można pły-
wać, surfować. 
- Tam gdzie można coś zwiedzić. 
 
Czy przeżyliście już takie wakacje, które będziecie 
długo pamiętać? 
 - Nigdy. 
- Ja będę miał. 
- Byłem w Hiszpanii, bo lubię surfować. 
- W Turcji byłam, leżałam w basenie i miałam pierwszy 
raz malutkie warkoczyki z koralikami. 
- Disneyland! 
- Ja miałem tylko nieudane. 
 
Jakie są Wasze wymarzone wakacje? 
- Całować się z ładną dziewczyną. 
- W domu na Hawajach siedzieć. 
- Hawaje, jadłbym cukierki! 
- Ja chciałbym do Egiptu, są tam wielkie piramidy, tam 
są pochowani królowie, są skarby, diamenty. Można 
się łatwo wzbogacić kopiąc w piasku. 
- Jeździć na skuterze wodnym. 
- Surfować na desce. 
- Jechać do Paryża, do wieży wielkiej. 
- Być bogatym na pustyni. 
 
Gdzie w tym roku spędzicie wakacje? Co będziecie 
robić? 
- Siedzieć w domu. 
- Nie wiem. 
- Ja nie mam planów. 
- Do basenu i kapać się. 
- Zamek z piasku zrobić! 
- Poznać nowych przyjaciół. 
- Pływać. 
- Pojadę do Hiszpanii. 
- Ja też do Hiszpanii. 
- Do Polski pojadę. 
- Do Polski. 
 
 
Z  uczniami  Polskiej Szkoły  Sobotniej                           

w Craigavon  rozmawiała   Katarzyna Pawlikowska-Golonka 
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Chwila dla Ciebie…. 

POZIOMO: 

 

 1)  każdy...  swój towar chwali 
 6)  zabawa z piłką 

 7)  mrzonka 

 8)  wczesna msza w adwencie 

 9)  asceta ze średniowiecznej legendy 

13) nie wolno!!! 

14) gruba zasłona okienna 
15) konstrukcja do zawieszenia ante-

ny 

16) podwieszany – z halogenami 

18) taniec jak pani znad Wisły 

20) afrykańskie państwo (dawne Nia-
sa) 

21) pikantna potrawa rodem z Węgier 

22) przywidzenie 

25) obieżyświat 

29) strach ma wielkie 

30) Jedno każdy ma, a niektórzy na-
wet dwa 

32)„żona” daniela 

33) głęboki na chłodnik 

34) górna część klatki piersiowej 

35) imię Buzek, aktorki 

PIONOWO: 

 

 1)  góry blisko Morza Czarnego 
 2)  przestawiany na szachownicy 

 3)  domena wróżek 

 4)  pełni funkcję scenariusza baletu 

 5)  czerwony z bajki 

10) dawne wezwanie do broni 

11) drugie imię Baczyńskiego 
12) diabeł lub grzyb 

14) buty na cienkich obcasach 

17) meksykańska na stadionie 

19) dawniej o Polaku 

23) Żebrowski lub Bajor 
24) do mielenia kawy 

26) złośliwa kobieta 

27) żona Bolesława Wstydliwego 

28) podobno góry przenosi 

31) z jednego lęgu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

HASŁO:  

Trudniejsze  wyrazy: GORS, LARUM, LIBRETTO, ZBIJAK. 

 

 

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 skle-

pów SamSmak  ufundowany przez właścicieli. 

 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Bogac-

two w głowie przewraca 

Nagrodę otrzymuje Pani Wioletta Przewłoka . Gratulujemy.  

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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67 rocznica Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia o godzinie 17.00 zabiją syreny w Warsza-
wie, miasto zatrzyma się na minutę żeby oddać hołd 
Powstańcom, którzy 67 lat temu, dokładnie wtedy roz-
poczęli walkę o Polskę. Walkę nierówną, bez pomocy 
z góry skazaną na porażkę, walkę obliczoną na parę 
dni. Stało się inaczej i to nie dlatego, że Powstanie 
przegraliśmy ale w imię pamięci o bohaterstwie tych, 
którzy wierzyli do końca, czcimy to wydarzenie. Błęd-
nie byłoby myśleć, że choć w Warszawie, Powstanie 
dotyczyło tylko miasta, dotyczyło całego kraju a stawką 
była wolność dla ojczyzny a walce przyświecało hasło: 
‘chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać’. 
Dlaczego o tym wspominamy na łamach pisma, które 
ani nie ma nic wspólnego z Warszawą ani nawet nie 
jest wydawane w Polsce? Powód jest wbrew pozorom 
bardzo ważny. Po zakończeniu Powstania, jego 
uczestnicy trafili do obozów. Część z nich miała 
‘szczęście’ być w wyzwolonych przez armie zachod-
nie, dzięki czemu więźniowie w nich przebywający 
mieli możliwość wyboru czy chcą wracać do ojczyzny, 
czy zostają na emigracji. To właśnie była pierwsza, 
powojenna emigracja Polonii w Wielkiej Brytanii. Skła-
dała się z byłych Powstańców, lotników a także żołnie-
rzy armii gen. Maczka i Andersa. W chwili zakończenia 
II wojny w Wielkiej Brytanii przebywało ok. 90-110 ty-
sięcy Polaków, w wojsku służyło 54 tysiące osób. Spo-
śród 249 tysięcy polskich żołnierzy w latach 1945-1947 
na Wyspy przybyło ok. 200 tysięcy. W 1945 roku do 
ojczyzny wrócił co piąty Polak. W 1946 roku powstał 
Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia – 
instytucja mająca na celu ułatwienie demobilizacji         
i akulturację na Wyspach. Wstąpiło do niego ok. 114 
tysięcy Polaków. W 1949 roku na Wyspach przebywa-
ło ok. 160 tysięcy Polaków, z czego 135 tysięcy stano-
wili Polacy-obywatele polscy. 
Większość z nich nie wróciła nigdy do kraju lub nie 

wróciła na stałe. Powodem były stalinowskie represje 

w stosunku do byłych żołnierzy armii gen. Maczka         

i Andersa, AK i biorących udział w Powstaniu War-

szawskim. Okrutnie torturując, urzędnicy reżimu starali 

się udowodnić byłym AK – owcom Powstańcom jakim 

są zagrożeniem dla nowej Polski, wielu z nich nie 

przeżyło przesłuchań, wielu zmarło w więzieniach. 

Znana jest relacja żony rotmistrza Witolda Pileckiego, 

który na rozkaz gen. Andersa udał się z Włoch do Pol-

ski w celu rozeznania możliwości zbudowania ruchu 

oporu na terenie kraju. Podczas widzenia Rotmistrz 

powiedział żonie, że okrucieństwo hitlerowców w obo-

zie w Auschwitz (do którego trafił dobrowolnie w wyni-

ku łapanki 19 września 1940r.) jest niczym w stosunku 

do tego, co przechodził w więzieniu stalinowskim. Po-

wojenna emigracja nie była łatwa dla naszych roda-

ków. Zaczęli budować swoją  rzeczywistość i odnajdy-

wać się w nowym otoczeniu. Dość szybko okazało się, 

że do kraju wrócić było niemożliwością, ale życie na 

obczyźnie było także wyboiste. Generał Bór – Komo-

rowski, dowódca Powstania, przedwojenny  

Źródło: Onet.pl  

olimpijczyk, do końca życia pozostawał na utrzymaniu 
żony, nasi lotnicy ze słynnego dywizjonu 303 także imali 
się różnych, zupełnie nie wojskowych zajęć. W sumie tyl-
ko pilot Jan Zumbach po wojnie zasiadł za sterami samo-
lotu, ale charakter jego pracy był biegunowy odległy od 
tego, co robił podczas wojny. Zajmował się bowiem prze-
mytem, był współwłaścicielem firmy lotniczo-
taksówkarskiej, która prowadziła działalność przemytniczą 
a następnie – posługując się pseudonimem Johnny 
"Kamikaze" Brown, walczył jako najemnik w Afryce.  
Jednakże losy nie wszystkich naszych rodaków na emi-
gracji były takie. Warto wspomnieć Jana Nowaka – Jezio-
rańskiego, słynnego kuriera z Warszawy, uczestnika Po-
wstania Warszawskiego, który po wojnie pozostał na emi-
gracji właśnie głównie w Wielkiej Brytanii. W latach 1948–
1951 pracował w redakcji polsko-brytyjskiej rozgłośni 
BBC. Jego działalność w Wielkiej Brytanii pomogła w 
uświadomieniu zachodniej opinii publicznej o skali zbrodni 
hitlerowskich na terenie Polski. Pod koniec 1951 roku 
podjął się kierowania Rozgłośnią Polską Radia Wolna 
Europa. To właśnie jego głos słyszeli Polacy podczas taj-
nych audycji Radia. Pierwsza audycja została nadana do 
kraju 3 maja 1952 roku.  Rozgłośnią Polską RWE kiero-
wał nieprzerwanie do 1 stycznia 1976 r. 
Na zakończenie dodam, że podczas kilku uroczystych 
rocznic Powstania, mających miejsce na terenie Muzeum 
Powstania Warszawskiego, w których miałam przyjem-
ność uczestniczyć i mając w pamięci wiele wywiadów 
przeprowadzonych z Powstańcami, najmilej wspominam 
właśnie gości przybyłych z zagranicy, ludzi szczęśliwych i 
radosnych, nie stłamszonych przez komunistyczny reżim i 
biedę komunistycznej Polski.  
Pamiętajmy zatem o tych, którzy tu przybyli pierwszy raz 

po wojnie, pamiętajmy o tych, którzy polegli, także dzięki 

ich walce o wolną Polskę my mogliśmy tu przyjechać. 

Cześć ich pamięci.  

Ewa Żółtańska 
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Marble Arch Caves 

 

Marble Arch Caves Global Geo-

park, położony jest na obrzeżach 

Enniskillen, w hrabstwie Fermana-

gh . Największą atrakcją parku jest 

kompleks jaskiń, które są udostęp-

nione dla zwiedzających.  Możemy 

tam zobaczyć fascynujące, natural-

ne podziemne rzeki, wodospady, 

kręte kanały i komory wzniosłe.  

Naturalnie występujące stalaktyty     

i stalagmity są również widoczne. 

Podczas wycieczki będziemy mieli 

okazję odbyć rejs łódką podczas 

którego wyszkolony przewodnik 

poprowadzi nas przez różne for-

macje jaskiń. Jaskinie Marble Arch 

i pobliskie Cuilcagh Mountain Park 

wspólnie zostały uznane jako 

UNESCO Global Geopark ze 

względu na ich znaczenie w świe-

cie geologii i krajobrazów.     

 AT 
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PSYCHOTEST - PRZEZNACZENI SOBIE?  

Gdy dwoje ludzi spotyka się, pożąda, pragnie ze sobą prze-
bywać, wówczas wydaje im się, że są dla siebie stworzeni     
i przeznaczeni. Sądzą, że nikt inni nie potrafi dać im szczę-
ścia. Niestety, często bywa, że niebawem ich drogi się roz-
chodzą, a zamiast miłości pozostaje nienawiść. Czy jesteś 
przeznaczony / przeznaczona dla niego / dla niej? Czy je-
steście połówkami jednej całości? Odpowiedzcie na niżej 
zadane pytania, a uzyskacie wynik, który być może was za-
skoczy. Test ten powinny rozwiązywać dwie osoby, ale jeśli 
akurat nie ma przy tobie dziewczyny / chłopaka wówczas 
postaraj się odpowiedzieć za niego (nią) i dowiedz czy on / 
ona jest tobie przeznaczony / przeznaczona  

1. Czy jesteście marzycielami? 

a) jedno z nas tak, drugie nie...3 

b) oboje jesteśmy marzycielami...1 

c) oboje twardo stąpamy po ziemi...5 

2. Czy pochodzicie z podobnych środowisk pod 
względem statusu materialnego? 

a) z zupełnie krańcowych...1 

b) pochodzimy z bogatych rodzin...3 

c) pochodzimy z biednych rodzin...5 

3. Które postacie z bajek są najbardziej podobne do 
Was? (Wilkiem może być kobieta, a Kopciuszkiem 
mężczyzna). 

a) Wilk i Czerwony Kapturek...3 

b) Kopciuszek i królewicz...1 

c) Jaś i Małgosia...5 

4. Jakie są wasze temperamenty seksualne? 

a) bardzo podobne...5 

b) on ma większy temperament od niej...3 

c) ona ma większy temperament od niego...1 

5. Czy jedno z was (lub oboje) staracie się nieraz 
wmówić partnerowi, że czarne jest białym? 

a) czasami zdarza nam się to obojgu...5 

b) czasami zdarza się to jednemu z nas...1 

c) żadnemu z nas się to nie zdarza...3 

6. Czy wykształcenie każdego z was jest porównywal-
ne? 

a) w wykształceniu istnieje między nami przepaść...1 

b) nasze wykształcenie jest zbliżone...3 

c) nasze wykształcenie różni się o jeden stopień eduka-

cji...5 

7. Czy jesteście oszczędni? 

a) jedno z nas jest bardzo oszczędne, a drugie nie...1 

b) oboje nie jesteśmy zbyt oszczędni...5 

c) oboje jesteśmy bardzo oszczędni...3 

8. Czy pracujecie lub uczycie się? 

a) jedno z nas tak, drugie nie...1 

b) oboje pracujemy lub uczymy się...5 

c) oboje nie pracujemy i nie uczymy się...3 

9. Jak często się wspólnie śmiejecie? 

a) bardzo często...5 

b) bardzo rzadko...1 

c) od czasu do czasu...3 

10. Jeśli ten test rozwiązywaliście wspólnie, jak długo 
poświęciliście na to czasu? 

a) pięć minut...3 

b) piętnaście minut...5 

c) nie udało nam się rozwiązać tego testu we dwoje lub  

rozwiązywałem (am) w samotności...1 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty  

Niestety, nie jesteście dla siebie stworzeni. Wasz związek jest niespójny, pełen napięć i nerwowych posunięć. Brakuje 
wam obopólnego zaufania i wyrozumiałości. Coś was jednak do siebie przyciąga. Być może to tylko jedno z was lgnie 
do drugiego i nie potrafi się wyzwolić z tego stanu. W pierwszym i drugim przypadku stracicie wiele nerwów, ale może-
cie winić za to tylko siebie. Musicie poważnie pomyśleć o waszych wspólnych relacjach. Odrzucić zaszłe urazy, krzywdy 
te prawdziwe i wyimaginowane, a potem siąść do "okrągłego stołu". Możliwe jest bowiem, że to tylko chwilowy kryzys w 
waszym związku spowodował, że tak się od siebie odsunęliście. Może tak naprawdę przeznaczeni sobie jesteście, ale 
ta chwila była nieodpowiednia do rozwiązywania psychotestu. Jeśli podczas spokojnej rozmowy dojdziecie do porozu-
mienia, dacie sobie więcej swobody i obdarzycie większym zaufaniem wówczas niebawem wasz związek przesunie się 
do grupy środkowej. Jeśli jednak przy "okrągłym stole" zaczniecie rozmawiać spokojnie, a w miarę upływu czasu zaczną 
powracać stare urazy, zaczniecie sobie je wypominać, wówczas najprawdopodobniej wasz związek nie będzie miał 
szans na dłuższe przetrwanie. Mimo wszystko walczcie o siebie, ale nie za wszelka cenę. Może się niespodziewanie 
okazać, że ta dziewczyna jest stworzona i przeznaczona dla ciebie. Być może ten chłopak będzie przeznaczony właśnie 
dla Ciebie. 

http://www.bing.com/images/search?q=mi%c5%82o%c5%9b%c4%87&view=detail&id=F97177DED755E0E3666ADEFDC048B6149893E332&first=0&FORM=IDFRIR
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Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Na dwoje babka wróżyła czy możecie powiedzieć, że: 

jesteśmy dla siebie przeznaczeni. Macie bardzo dużą 

wolę bycia razem, ale przeznaczeni sobie to nie jest 

takie pewne. Jesteście dwojgiem ludzi, którzy często 

podziwiają się nawzajem, kochają, pragną i równie czę-

sto nienawidzą, gardzą sobą i odpychają siebie. Wasze 

życie teraz i w przyszłości, to huśtawka. Po jednej stro-

nie tej huśtawki siedzi namiętność, po drugiej obojęt-

ność. Raz jedno, a raz drugie jest na górze. Mimo 

wszystko, że jesteście tak różnymi ludźmi, o różnych 

potrzebach, różnych temperamentach, różnych marze-

niach, często starającymi się zdominować partnera, to i 

tak możecie przeżyć wiele wspólnych lat. Czas działa 

na waszą korzyść. Im dłużej jesteście ze sobą coraz 

bardziej się zaczynacie rozumieć, stajecie się bardziej 

tolerancyjni dla partnera, a zarazem zaczynacie się 

uzupełniać, a tym samy coraz bardziej stajecie się so-

bie przeznaczeni. Przez to uzupełnianie, niebawem 

zauważacie, że bez tej drugiej osoby byłoby wam bar-

dzo ciężko żyć. Czujecie potrzebę obecności partnera, 

choć czasami was denerwuje. Jeśli jesteście młodą 

parą musicie uzmysłowić sobie, że przyszłość przed 

wami. Gdy jesteście parą ze stażem, spójrzcie wstecz i 

zauważcie, że to co was denerwowało dawniej teraz 

nie ma znaczenia. Takie życie... Okazuje się więc, że 

czas może spowodować, że pewnego dnia powiesz 

sobie - ona jest mi przeznaczona; on jest mi przezna-

czony. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Znaleźliście się jak w korcu maku! Jesteście dla siebie 

stworzeni, przeznaczeni i skazani na siebie do końca wa-

szych dni. Jedno dla drugiego jest uzupełnieniem, miłością, 

szczęściem i wszystkim tym, co najpiękniejsze. Tworzycie 

parę idealną, czego zazdroszczą wam inni. Okazujecie 

swoje uczucia, mówicie o nich głośno i czujecie, że nic 

wam do szczęścia nie jest potrzebne. Pamiętajcie jednak, 

że nawet ci ludzie, którzy są dla siebie przeznaczeni i stwo-

rzeni mogą się rozstać. Powodów może być wiele, ale ra-

dzimy uważać na trzy najważniejsze. Po pierwsze: nie 

zwracajcie uwagi na osoby wam zazdroszczące, gdyż mo-

gą robić wszystko, aby rozbić wasz związek. Po drugie: 

jesteście w stanie takiego amoku, że w marzeniach odlatu-

jecie w świat nierzeczywisty. Gdy okaże się, że wasze ma-

rzenia są nie do zrealizowania, możecie zacząć obwiniać 

za to partnera. Po trzecie: oprócz was i waszej miłości ist-

nieje świat realny, którego wy jakbyście przestali zauwa-

żać. Tymczasem pułapki życia czyhają na każdym kroku. 

To prawda, że wam łatwiej pokonywać niepowodzenia, 

ponieważ jesteście we dwoje, ale gdy niepowodzenie prze-

rasta waszą wspólną siłę, możecie obrócić się przeciw so-

bie. Uważajcie na to niebezpieczeństwo. W tej chwili może-

cie sobie powiedzieć ten chłopak jest mnie przeznaczony, 

ta dziewczyna jest mi przeznaczona. A czy będziecie to 

potrafili przekuć w szczęście, zależy wyłącznie od was. 

Psychotest zaczerpnięto z portalu www.dejzy.pl 

 

 

Przeglądy techniczne  , serwis,                                                                                      

MOT – zostawiasz auto i odbierasz auto z 

certyfikatem  Naprawy, tuning  - wszystko w 

dobrej cenie 

http://www.beka.pl


Polski Craigavon – dla całej rodziny  numer 04/07/2011 

www.polskicraigavon.com              21 

Róbta co chceta…..  

Nauka w Polskiej 

Szkole może po-

móc Twojemu 

dziecku teraz i w 

przyszłości. Zna-

jomość drugiego 

języka otwiera 

przed nim wiele 

możliwości. 

Polska Szkoła 

Sobotnia w Cra-

igavon jest miej-

scem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym dzie-

ciom. Konieczność sprostania podwójnym obo-

wiązkom szkolnym to duży wysiłek dla ucznia, 

dlatego staramy się uczyć poprzez zabawę, za-

pewniamy dobrą opiekę i dostosowujemy metody 

pracy do potrzeb 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 

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 łóżko piętrowe z  wysuwanym biurkiem + materac 
cena £100 Tel.07966877254 po 16.00.  

Sprzedam ubranka dla dziewczynki od 3 do 6 miesięcy oraz 
na  2-3 latka tj. sukieneczki, płaszczyk, sweterki i wiele innych. 
Zainteresowanym prześle zdjęcia na e-mail lub zapraszam do 
oglądnięcia. Cena £1 za sztukę. Magda Telefon: 07592334662 

 

 

 

Sprzedam w idealnym stanie nosidełko dla dziecka w wieku 

od 10 miesięcy bardzo tanio. Możliwość dowozu w obrębie Lur-

gan. Cena £5 Magda Telefon: 07592334662 

Sprzedam niebieskiego konika bujanego dla dziecka. Stan 

idealny. Istnieje możliwość dowozu w obrębie Lurgan. Cena 

£10.  Magda Telefon: 07592334662 

 Oddam królika w dobre ręce wraz z klatka. 

Niestety ze względów zdrowotnych nie mo-

gę go zatrzymać- dlatego szukam odpowie-

dzialnej osoby, która sie nim zajmie. 

Proszę o kontakt pod numerem 02-

02838399783 lub e- mail awisdj1-

awisdj100@wp.pl      

Sprzedam Renault Megane 2002 

rok, 1,9 Diesel , elektryczne szyby, 2 

poduszki powietrzne, 2 szyberdachy 

kolor szary, MOT do września. Cena  

£950. Kontakt:  

Mariusz  07871577087 

Polska Szkoła 

Sobotnia w Cra-

igavon poszukuje 

nauczyciela na-

uczania  przed-

szkolnego -dzieci  

w wieku od 3 do 

6 lat. 

Osoby zaintereso-

wane  prosimy o 

przesłanie życiorysu na adres email :     

katarzyna @polskicraigavon.com 

mailto:agnieszka@polskicraigavon.com
mailto:katarzyna@polskicraigavon.com
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Członkowie parlamentu za zniesieniem lotniczej stawki celnej dla 

lotów pasażerskich z Irlandii Północnej.  

Podatek czy też cło lotnicze wszystkich lotów z Irlandii Północnej powin-

no zostać zniesione, twierdzą przedstawiciele Komitetu do spraw Irlandii 

Północnej ( NI Affairs Comittee) 

Raport przeprowadzony przez wyżej wspomnianą grupę sugeruje, iż 

zwolnienie z opłat powinny obejmować także loty z Wielkiej Brytanii do 

Irlandii Północnej. 

Stwierdzono również, iż redukcja opłat jest wymagana, aby przeciwdzia-

łać zagrożeniom jakie podatek stanowi wobec ekonomii. W czerwcu linie 

Continental ostrzegły, że jedyny regionalny przewoźnik transatlantycki 

może zostać zmuszony do rezygnacji z lotów, jeśli podatek nie zostanie 

zredukowany. Łączna suma to 60 funtów za każdy lot do USA. Zarząd 

Amerykańskich Linii Lotniczych ( USA AIRLINE), który organizuje loty z 

Belfast International Airport do Newark, stwierdził, że nic nie usprawiedli-

wia płacenia rocznie 3,2 milionów funtów podatku przy wylotach z Irlan-

dii Północnej, podczas gdy pobieranie tego podatku w samej Irlandii jest 

bliskie zeru.  

Laurence Robertson, który jest zarządcą Komitetu ds. Irlandii Północnej 

powiedział, „Jeśli obecna wysokość podatku nie jest traktowana jako 

pilna sprawa, implikacje dla Irlandii Północnej mogą być głęboko kłopotli-

we”. 

Przedstawiciel Parlamentu zalecił, aby dwa obowiązujące podatki zosta-

ły połączone, powinno się wówczas zastosować zerową stawkę celną.  

Opłaty niekorzystne dla biznesu. 

Szkodliwy efekt cła dla ekonomii Irlandii Północnej jest znaczący i jego 

kontynuacja może zagrażać rentowności połączeń lotniczych z Irlandii 

Północnej do W. Brytanii i Ameryki Północnej. Tak stwierdza raport. 

Osoby zajmujące się raportem Komitetu potwierdziły swoje wysokie 

obawy takie jak: geograficzne położenie Irlandii Północnej i jej zależność 

w przelotach pasażerskich, sąsiadowanie z Republiką Irlandii Południo-

wej, gdzie pobieranie podatku jest na o wiele niższej stopie oraz potrze-

bę dla inwestycji biznesowych i turystycznych. 

W raporcie, Komitet stwierdza, że nie był przekonany co do wykonalno-

ści postulatów. Raport stwierdza, że być może powinno być rozważone 

przejście na podatek od spółek a jego wpływ oszacowany. Decydujący 

muszą rozważyć czy są lokalne środki na złagodzenie efektu podatku w 

Irlandii Północnej. Stawki celne za przeloty z Irlandii Północnej wahają 

się między 12 a 170 funtów w zależności od klasy i celu podróży.  

Dla porównania pasażerowie podróżujący z lotnisk w Irlandii Południo-

wej są obarczani opłatą zaledwie 3 euro, która i tak wkrótce będzie 

zlikwidowana.  

18-to stronicowy raport przedstawia 5 zaleceń i konkluzji. Brian Ambro-

se, kierownik zarządu lotniska Georga Besta w Belfaście stwierdza”  

z wielkim zadowoleniem patrzymy na raport i jego dane i mamy nadzie-

ję, że rząd je poważnie rozważy” 

Rzecznik lotniska International Belfast także wspiera raport stwierdzając 

iż cały zarząd lotniska chce wyeliminować niesprawiedliwość i problemy 

wynikające z opłat. Antionette Mc Kean, która stoi na czele Zarządu 

Rady Konsumentów stwierdza, że poprzez swoje położenie pasażerowie 

Irlandii Północnej mają większe potrzeby aby korzystać z przelotów. 

Pomimo, że raport jest dużym krokiem w walce z podatkiem, pasażero-

wie Irlandii Północnej muszą się wciąż liczyć z kosztami opłat. Będzie 

tak dopóki Minister Skarbu Państwa nie usunie podatku.  

Przedstawiciel linii Lingus stwierdza, że podatek powinien być skasowa-

ny w całym Zjednoczonym Królestwie gdyż jest zły dla ekonomii i bizne-

su. Tak samo przedstawiciele Easy jet, Flybe oraz Treasury popierają 

zniesienie opłat. Dalsze rozmowy w tym zakresie są planowane a rząd 

odpowie na raport zapowiadając konsultacje jesienią. 

 

Źródło BBC Tłumaczył Rafał Iwiński 

 

 

 

 
Uwaga na podpalaczy aut. 
W wielu okręgach w Irlandii Północnej doszło do porwań i podpaleń aut. 

 

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie podpalenia ciężarówki w Craigavon, jednocze-
śnie apelując do kierowców by unikali regionu  Drumbeg i Monbrief .Ciężarówka została 
spalona blisko Brownlow College na drodze Tullygally . Wcześniej tego samego dnia 
van został uprowadzony pod groźbą użycia broni przez dwóch zamaskowanych męż-
czyzn i podpalony , także w okręgu Tullygally.   Podpalenia aut miały także miejsce na 
ulicy Lake Street  w Lurgan. Z powodu podpaleń wystąpiły  zakłócenia w rozkładzie 
jazdy pociągów. 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ 

Około 6 policjantów odniosło poważne obrażenia kręgosłupa szyjnego w zamiesz-
kach  w Ballyclare. Porwane pojazdy zostały użyte do napaści na policjantów.Istnieją 
także doniesienia o kłopotach w Magherafelt, Carrickfergus, Larne i Ballyduff w Newnab-
bey. Podczas konferencji prasowej w niedzielę, Główny Inspektor Derek MacCamley 
powiedział "15 pojazdów, w tym dwa autobusy porwano i wiele podpalono i wykorzysta-
no do ataku na  policję". Reporter BBC Natasha Sayee powiedziała, że wierzy iż kłopoty 
były jedynie  odpowiedzią na policyjną  akcję usunięcia flagi związków, które zostały 
wystawione na zewnątrz kościoła katolickiego w pobliżu osiedla Grange.  
Wiele dróg w Carrickfergus, County Antrim, były również zablokowane przez palące 
się  pojazdy. 

Źródło: BBC  Tłumaczenie Agnieszka Tomsa 
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Zasiłki przysługujące Polakom. 

 
 1 maja tego roku w Wielkiej Brytanii upłynął siedmioletni 
okres przejściowy dla pracowników ośmiu postkomunistycz-
nych państw Europy a to oznacza prawo do pełnych świad-
czeń, które dotąd były dostępne tylko dla Brytyjczyków. Znie-
sienie programu przejściowego, wprowadzonego w 2004 
roku czyli w roku akcesji Polski do Unii Europejskiej,  zrów-
nuje nasze prawa socjalne i daje nam szansę na finansowe 
wsparcie ze strony brytyjskiego rządu. 
 
Co to oznacza w praktyce? 
Oznacza to, że uzyskaliśmy prawo do pobierania następują-
cych świadczeń: 
Zasiłek dla poszukujących pracy (jobseeker’s allowance), 
Samorządowy kredyt podatkowy (council tax benefit) 
Zasiłek mieszkaniowy (housing benefit),                              
bez konieczności udokumentowania rocznego okresu pobytu 
i pracy w UK. 

Kto i kiedy może otrzymać zasiłki?  
Prawo ma każdy obywatel jednego z ośmiu krajów, musi 
jednak udowodnić, że kiedykolwiek pracował na terenie Wiel-
kiej Brytanii lub szuka kolejnej pracy i zamierza tu zostać. 
Ogólna suma świadczeń może wynieść do £250 tygodniowo 
na osobę. 
Dziś skupimy się na zasiłku dla poszukujących pracy, czyli 
Jobseeker’s Allowance. 
 
Jak należy się o niego ubiegać ? 
 
Krok pierwszy: 
Należy udać się do Jobs & Benefits Office (czyli tam, gdzie 
uzyskaliśmy National Insurance Number, w skrócie NIN) i 
zabrać ze sobą: 
 numer NIN koniecznie, bo na jego podstawie zostanie do-
konana identyfikacja 
potwierdzenie tożsamości  (dowód osobisty, paszport) 
potwierdzenie adresu zamieszkania (wyciąg z banku, karta 
medyczna) 
 
Krok drugi: 
W samym Jobs & Benefits Office należy poprosić o możli-
wość rozmowy z doradcą, wtedy dostaniemy numerek i po 
jego wyświetleniu i zajęciu właściwego miejsca, należy po-
wiedzieć doradcy o swojej sytuacji (nie mówimy, że przyszli-
śmy po zasiłek, tylko czy pan/pani może nam pomóc) . Waż-
ne – aby otrzymać ten konkretny zasiłek, nie trzeba się wy-
kazać historią zatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii a tym 
samym nie ma już przepisu o m.in. rocznej pracy na terenie 
UK. 
Po naszej identyfikacji na podstawie numeru NIN i krótkim 
wywiadzie (stan cywilny, ilość dzieci) otrzymamy stosowne 
formularze: 
 
Jobseeker’s Allowance 
który ma kształt sporej broszury, liczy bowiem 24 strony ale 
proszę się nie przerażać, bo nie wszystko będzie dotyczyć 
sprawy.  Całość składa się z trzech części:  
- informacje osobowe (dane personalne, dane dzieci, part-
nera/męża/osób z którymi mieszkamy) 
 i o pracy (jeśli/czy gdzieś pracowaliśmy) 
- informacje o domu (hipoteka, z kim mieszkamy, jak wyglą-
dają płatności związane z utrzymaniem domu, czy wymaga-
my opieki osób trzecich) 
- informacje o sposobie wypłaty zasiłku (ważne – w tej czę-
ści należy podać dane konta bankowego, zatem przed wizy-
tą w urzędzie warto zadbać o jego założenie) 
Jobseeker’s Allowance helping you back to work 
to mniejszy formularz, bo liczący 14 stron o wielkości ¼  

strony A4. Ma to zwią-
zek z pomocą w znale-
zieniu nam pracy. W 
nim zależy podać infor-
mację dotyczące: 
- czy jesteśmy gotowi 
od razu podjąć pracę 
- rodzaj pracy, jaką 
chcemy podjąć 
-  ograniczenia zdrowotne, w tym niepełnosprawność 
- kwalifikacje 
- czas pracy (godzinowo), miejsce/miejscowości 
- dotychczasowe sposoby poszukiwania pracy. 
 
Krok trzeci: 
Opisane powyżej formularze dostaniemy do wypełnienia w domu, 
należy je przynieść wraz z dokumentami osobistymi  i najlepiej 
także z CV, na kolejną wizytę, której termin zostanie nam podany 
przez doradcę. 
 
Krok czwarty: 
Drugie spotkanie w Jobs & Benefits Office, podczas którego zosta-
ną zweryfikowane dane podane przez nas w formularzu i na któ-
rych podstawie otrzymamy decyzję o przyznaniu lub odmowie. 
 
Pamiętajmy, że nasza zdolność do otrzymania świadczeń zostanie 
bardzo dokładnie zbadana a urzędnicy z ministerstwa pracy i eme-
rytur będą wyjątkowo czujni w podejmowaniu działań, zapobiegają-
cym nadużyciom systemu.  
 
Pracownicy oraz organizacje walczące o prawa imigrantów wyraziły 
zadowolenie  z zakończenia okresu rejestracyjnego , twierdząc że 
był on obciążeniem dla przemysłu oraz niesprawiedliwy dla mniej 
zarabiających imigrantów.   

Ewa Żółtańska 

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://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CEgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.hmrc.gov.uk%2Fenq%2Fnireland.htm&rct=j&q=Ireland%20revenue&ei=upz_TYacEdK7hAfb47ScCw&usg=AFQjCNHHdQcE0j7829vFR1Dyo_G5Ned-ZQ&sig2=qohC_PwqVy_0Be0qwrcpyw&cad=rja
http://kantor-cieszyn.pl/wp-content/uploads/2009/11/150113_n_mi_big-300x174.jpg
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Podniebna reminiscencja 

Był rozczarowany swoim pierwszym lotem. Wcześniej trud-
no mu się było przyznać, że będzie pierwszy raz siedział w 
samolocie, ale chętnie dzielił się potem ze znajomymi reflek-
sją, że ani start, ani lądowanie nie były tak emocjonujące, 
jak go wcześniej nastawiano. 
 Za to bardzo dobrze czuł się w powietrzu. Zdawało 
mu się, że tak wysoko nad ziemią zdoła uwolnić się od swo-
ich zmartwień i zapomnieć o konflikcie rozrywającym go od 
środka. I może nie lądować… 
 Kiedy jednak wyląduje, rozpocznie całkiem nowy 
etap. Właściwie rozpocznie nowe życie. Myśląc o tym, prze-
raził się do tego stopnia, iż bał się wyjścia z samolotu. 
 Odlecieć od przeszłości i nie dolecieć do przyszłości. 
„Co ja robię? Co ja robię?” – powtarzał pytanie w rytm mu-
zyki, którą wtłaczał na całego do uszu, jakby w ten sposób 
chciał zagłuszyć wyrzuty sumienia. Jak ma sobie poradzić w 
nowej sytuacji – sam w obcym otoczeniu. 
 Uniesiony wyżej niż wszystko. Zawieszony pomiędzy 
tym, co było, a tym, co się dopiero wydarzy. Ponad tym, co 
właśnie zamierzał zniszczyć i tym, co chciał bardzo zbudo-
wać, nie wiedząc nawet, czy będzie miał z czego. 
 Słuchał muzyki i myślał. I myśli mieszały się z melo-
dią i dźwiękami lotu w szum, a szum wirował wokół niego, 
aż musiał zamknąć oczy. Wirowanie nie ustało, ale on nie 
był już w samolocie. To był znów ten las i drzewa z opusz-
czonymi pod ciężarem śniegu ramionami. Słyszał skrzypie-
nie przechadzki po śnieżnym puchu i widział miliony wirują-
cych śnieżynek. 
 Zatrzymali się na samym środku drogi i nie przejmo-
wali się tym, że ktoś z nadjeżdżającego samochodu może 
ich w porę nie dostrzec. Nie przeszkadzał im chłód i płatki 
śniegu na powiekach. Zimne twarze i gorące usta, wciąż nie 
mogące się nawzajem nasycić czymś, co zawsze przypomi-
nało mu jedzenie brzoskwiń. Pochłaniali się wzajemnie; 
przenikali na wskroś swoje drżące ciała – spleceni, szale-
ni… I te ręce szukające wszystkich możliwych dróg, i jej 
włosy w śniegu – mokre lecz wciąż miękkie jak poduszka, w 
którą wtulony śnił co noc. I te oczy – jak dwa dodatkowe 
światy, dwie gwiazdy, po które nie sięgasz, bo nie wiesz, 
którą wybrać. 
 Świat kręcił się wokół nich, drzewa pochylały się, 
zaglądając im przez ramiona do samego centrum ich 
wszechświata. A kiedy wtulili się w siebie już tak blisko, że 
nie mogli oddychać, wydawało się, że motyle wydostały się 
na zewnątrz i zaczęły wirować razem ze śniegiem. A oni 
unieśli się razem z nimi i odlecieli tak wysoko, że zobaczyli z 
góry siebie i ten las, i ten śnieg, i te motyle. 
 Uniesieni na skrzydłach, z których wcześniej nie 
umieli korzystać. Uniesieni tak bardzo, iż nie chciał na po-
wrót dotknąć Ziemi; tej samej, na której ich związek był za-
kazany i niemożliwy. 
 W końcu stracili równowagę. Może ktoś z nich zwąt-
pił na chwilę, może to światła nadjeżdżającego samochodu 
lub powiew niesprzyjającego im wiatru… Wracali do auta, 
trzymając się tak mocno za ręce, jakby bali się zgubić w 
ciemnościach. 
- To było takie… 
- Wiem – Przerwała mu i uśmiechając się, wzięła jego twarz 
w dłonie. Uspokoiła jego ciało i zmysły tym swoim błyskiem 
w oczach i uśmiechem, za który dałby się zabić… 
 Zetknięcie z ziemią podczas lądowania przywróciło 
go do rzeczywistości. Za tamtą i kilka innych chwil miał teraz 
zacząć  płacić emigracją.- To było takie… 
- Wiem – Przerwała mu i uśmiechając się, wzięła jego twarz 
w dłonie. Uspokoiła jego ciało i zmysły tym swoim błyskiem 
w oczach i uśmiechem, za który dałby się zabić… 
 Zetknięcie z ziemią podczas lądowania przywróciło 
go do rzeczywistości. Za tamtą i kilka innych chwil miał teraz 
zacząć  płacić emigracją.  
Autor: Grzegorz 

Autor opublikowanego w magazynie 
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 napi-
sanie oświadczenia, iż wyrażają Pań-
stwo zgodę na publikację opowiada-
nia w magazynie oraz na stronie inter-
netowej. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do przyjęcia własnych kryte-
riów oceny,  prawo do skracania          
i redagowania nadesłanych tekstów. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za 
treść publikacji. 
redakcja@polskicraigavon.com 

Kokosowe ciasteczka                                                                 

Składniki 
 

Ciasto: 

margaryna- 25 dag 

cukier puder- 15dag 

3 jajka 

mąka- 1 ½ szklanki 

proszek do pieczenia- ½ łyżeczki 

 

Polewa: 

margaryna- 25dag 

cukier- 1 szklanka 

kakao- 6 łyżek 

woda- 6 łyżek 

kokos- ok.30 dag 

Przygotowanie: 

 
Ciasto: 

1. Margarynę, cukier utrzeć. 

Dodawać po 1 żółtku. 

2. Mąkę połączyć z prosz-

kiem do pieczenia i stopniowo 

dodawać do masy. 

3. Białka ubić, dodać do ma-

sy i delikatnie wymieszać. 

4. Ciasto wyłożyć na blachę  

i wstawić do piekarnika. Piec 

ok. 20-25 min. w piekarniku 

nagrzanym do 180 stopni. 

5. Upieczone ciasto (gorące) 

pokroić. 

Polewa czekoladowa: 

Wszystkie składniki podgrzewać ciągle mieszając. Jednolitą masę 

doprowadzić do wrzenia i gotować ok.4-5min. 

 

Ciastka: 

1. Pokrojone kawałki ciasta kolejno wkładać do gorącej masy cze-

koladowej a następnie przekładać na talerzyk z kokosem. Każde 

ciastko starannie obsypać kokosem i układać na tackach wyłożonych 

papierem. 

2. Po przestygnięciu ciastka można przełożyć do pojemnika i prze-

chowywać w lodówce. 

 

Pichciła dla Was: Katarzyna  Pawlikowska - Golonka.  
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Miliony powodów do..... 

„…wpadłem w głód i nie umiałem tego rozpoznać.., miałem miliony powodów do picia.. rodzina, szef, kierowca, co mijał mnie na 

długich światłach…, piliśmy na melinie, kolega umarł…” 

„… w moim domu zawsze był alkohol…, nie umiałem pogodzić się z tym, że nigdy nie będę pił…” 

„…obsesja picia.., pozbyłem się obsesji, ale to wymagało pracy…, człowiek musiał się prawie otrzeć o śmierć.. nie wiedziałem, co 

to jest praca nad sobą, ale teraz już zaczynam to rozumieć..” 

„…ciężka jest droga do trzeźwości.., na AA ładuje akumulatory.., teraz jestem trzeźwy, jestem szczęśliwym człowiekiem, mam żonę 

rodzinę psa… Moje dzieci- chcę żeby miały lepiej, widzę swoją żonę uśmiechniętą, biorę udział w życiu rodziny… 

„Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa, choroba alkoholowa) – choroba polegająca na utra-

cie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. 

Spożywanie zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest spowodowane przymusem o charakterze psychicz-

nym i somatycznym,  i nie podlega jego woli, jednak jest możliwy do powstrzymania i utrzymania abstynencji. Mecha-

nizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu.” 

Alkoholizm stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla same-

go uzależnionego, ale ma też niszczący wpływ na życie jego 

rodziny, najbliższych. Uzależnienie rozwija się niezauważal-

nie i bywa przyjemnym procesem. Alkohol wprawia w dobry 

nastrój, powiększa się grono zabawnych znajomych. Po pew-

nym czasie jednak picie staje się jedną z najistotniejszych 

spraw w życiu i pomimo dramatów rodzinnych, utraty pracy, 

uciążliwych skutków zdrowotnych spowodowanych spoży-

waniem alkoholu nie można już zerwać z nałogiem. 

Droga do trzeźwości jest bardzo długa i trudna. Rozpoczyna 

się w chwili dostrzeżenia przez uzależnionego jego problemu 

z alkoholem, ale sama świadomość nie gwarantuje sukcesu. 

Potrzebna jest jeszcze chęć zerwania z nałogiem i jak w przy-

padku każdej choroby odpowiednie leczenie. Osoba uzależnio-

na może skorzystać w tym celu z pomocy: 

-profesjonalnych Ośrodków Terapii Uzależnień i Współuzależ-

nienia. 

-samopomocowych grup Wspólnoty Anonimowych Alkoholi-

ków. 

-Klubu Abstynenta. 

Z choroby alkoholowej nie można się jednak definitywnie wy-

leczyć, można jedynie z nią walczyć, ponieważ powrót do tzw. 

kontrolowanego spożywania alkoholu zazwyczaj bywa powro-

tem do nałogu. 

Czym jest Wspólnota Anonimowych Alkoholików? 

„... Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwią-

zać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. 

 Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy 

samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. 

 Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w 

żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. 

 Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu...” 

     Program AA opiera się na 12 Krokach i 12 Tradycjach. 12 Kroków jest zbiorem zasad duchowych, którymi powinien kierować 

się w życiu człowiek dążący do trzeźwości. Stosowanie tego programu pomaga uwolnić się od obsesji picia. W AA nie udziela się  

rad. Każdy mówi o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach. 

      W Belfaście w każdą niedzielę odbywają się spotkania gru-

py AA. Może przyjść każdy, kto ma problem z piciem alkoho-

lu. Spotka tu życzliwych ludzi, którzy nie będą go oceniać, a na 

pewno wysłuchają i pomogą. W mityngach mogą brać też 

udział członkowie rodzin alkoholików, przyjaciele, znajomi. 

Każdy, kto zwróci się o pomoc do AA, może liczyć na ochronę 

swojej anonimowości. Wspólnota AA jest grupą samopomoco-

wą, skupia ludzi, którzy już osiągnęli trzeźwość i starają się ją 

utrzymać a także tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę nad 

sobą i próbują zerwać z nałogiem. Członkowie AA nie przysię-

gają, że już nigdy nie będą pić alkoholu, skupiają się na chwili 

obecnej, na zachowaniu trzeźwości przez najbliższe 24 godzi-

ny. Dzielą się doświadczeniami, wspierają, a długoletnia absty-

nencja innych uczestników spotkania daje nadzieję i siłę do 

walki z nałogiem. Pozwala uwierzyć, że można wszystko zmie-

nić, warto próbować odzyskać to, co się straciło przez alkohol - 

trzeźwość, własną tożsamość, godność, rodzinę, przyjaciół… 

własne życie. Trzeźwość innych uzależnionych jest dowodem 

na skuteczność działania Wspólnoty Anonimowych Alkoholi-

ków.  

Temat zgłębiła: Katarzyna Pawlikowska –Golonka 

„..spotkanie w gronie AA daje bardzo dużo, zazdrościłem innym 

tego, że już nie piją.. przebywanie z innymi ludźmi, którzy mają 

taki sam problem - pomaga..” 

Masz w rodzinie problem alkoholowy? Nie 

umiesz sobie poradzić? Bliska Ci osoba jest alkoholikiem i nie 

wiesz jak jej pomóc?                  

 W Belfaście ruszyły spotkania otwarte skierowane do rodzin 

dotkniętych alkoholizmem. Grupa spotyka się  w każdą niedzielę od 

godziny 10:30 do 12:30,na terenie kościoła St.Anthony's Church, 

Willowfield Crescent, BT6HP (numer kontaktowy 07935843442-

Benek) Przypominamy także iż grupa AA działa w Ballymena w 

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

przy parkingu Tower Centre. (07746251245 -Artur lub 07521305967-

Wojtek) Są to spotkania zamknięte dla osób bezpośrednio dotkniętych 

alkoholizmem.   
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PRZYDATNY SŁOWNICZEK 

Przystanek –  Bus stop (bas stap)  

Przystanek na żądanie – Request stop (rikłest stop) 

Wejście – Entrance (entrans) 

Wyjście – Exit (egzit) 

Sklep spożywczy –  Grocery (grołsery) 

Odzież – Clothing (kloting) 

Obuwie –  footwear (futer) 

Farby,Lakiery – Paints, varnishes (pejnts, warniszyz) 

Księgarnia – Bookshop (bukszop) 

Papierosy –Cigarettes (cigaretz) 

Piwiarnia – Pub (pab) 

Cukiernia – Confectioner’s shop (konfekszyners siop) 

Uwaga – Attention (etenszyn) 

Pchnąd – Push (pusz) 

Ciągnąd – Pull (pul) 

Otwarte – Open (Ołpen) 

Zamknięte – Closed (klołzd) 

Zamykad drzwi – Please hut the door ( pliz szat de 
dor)  

Wstęp wzbroniony – No entry (noł entry) 

Nie dotykad – Do not touch (du not tacz) 

Nie hałasowad – Keep quiet  (kip kłajet) 

Proszę wejśd –  Please come in (pliz kam in) 

Proszę siadad – Please sit down (pliz syt dałn) 

Proszę tędy – This way please (dys łej pliz) 

Proszę bliżej – Over here please (ołwer hir pliz) 

Nic nie szkodzi –  Closer please (klołzer pliz) 

Szczęśliwej drogi – Safe journey (sejf dżournej) 

Masz rację – You are right (ju ar rajt) 

To prawda – That’s true (dats tru) 

 

 

Nie można – It Cannot be done ( yt kenot bi dan) 

To niemożliwe – It is impossible (yt yz imposibl) 

Jesteś w błędzie – You are wrong (ju ar rong) 

Imię – Name (nejm) 

Nazwisko – Surname (surnejm) 

Nazwisko panieoskie – Maiden name (mejden 
nejm) 

Imiona rodziców – parent’s name (parenez nejm) 

Data urodzenia – date of birth (DOB) (det of berd)  

Obywatelstwo – citizenship (sitizenszip) 

Narodowośd –  nationality (naszynality) 

Zawód – proffesion ( profeszyn) 

Stan cywilny – marital status (marszal stejtes) 

Żonaty, zamężna – married (majred) 

Kawaler, panna – single (singel) 

Wdowiec, wdowa – Widower, widow (łidołer, łidoł) 

Rozwiedziony, rozwiedziona – divorcee (Dewors) 

Miejsce stałego zamieszkania –  permanent address 
(permanent adres) 

Adres obecny –  current address (karent adres) 

Funt brytyjski – pond sterling (paund szterling) 

Uśmiechnij się…. 

Cytaty  

z Kubusia Puchatka. 

 

- A ty jak się masz?  
spytał Puchatek?  
- Nie bardzo się mam - odpo-
wiedział Kłapouchy. - Już nie 
pamiętam czasów, żebym 
jakoś się miał. 

Czasem lubi się kogoś za 

mocno i to się nazywa miłość. 

"-Bo my ciągle szukamy Domu 
i nie możemy go znaleźć, więc 
pomyślałem sobie, że jeżeli 
zaczniemy szukać Dołka, to 
wtedy na pewno go nie znaj-
dziemy. I to jest Dobra Myśl, 
bo może wtedy znajdziemy 
coś, czego wcale nie szuka-
my, i może to będzie właśnie 
to, czego naprawdę szukamy." 

"Najbardziej się boję stanąć 
twarzą w twarz z tym, czego 
najbardziej się boję." 

"Myślenie boli, ale można się 
przyzwyczaić" 

 
- Zasadzka - rzekła Sowa - 
jest to coś w rodzaju przykrej 
niespodzianki.  
- Tak samo bywa czasami z 
Posadzką - rzekł Puchatek 

-Wiesz co Kubusiu, czasami 
myślę...  
-To dobre przyzwyczajenie 
Prosiaczku... 

"Mogą iść na koniec świata. 
Jeśli dawno wyruszyli to są już 
w połowie drogi." 

"Bo Wypadek to dziwna rzecz. 
Nigdy go nie ma, dopóki się 
nie wydarzy" 

"Szukałem Cię tam, gdzie Cię 
nie było i tam, gdzie byłeś... 
Jedno jest pewne! Tu gdzie ja 
jestem - Ciebie nie ma..." 

"- Puchatku, co ty mówisz, jak 
się budzisz z samego rana?  
- Mówię: Co też dziś będzie na 
śniadanie.  
- Ja mówię: Ciekaw jestem, co 
się dzisiaj wydarzy ciekawego.  
- To na jedno wychodzi. " 



Polski Craigavon – dla całej rodziny  numer 04/07/2011 

www.polskicraigavon.com              27 

PORADA I WSPARCIE   

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 

 
Głównym celem CIP jest dostarczanie prak-
tycznego wsparcia dla nowych społeczności 

w regionie Craigavon oraz kierowanie intere-

santów do odpowiednich instytucji. CIP 
oferuje następujące usługi: Informacje na 

temat: zdrowia, opieki społecznej, prawa 

zatrudnienia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 
pomoc w wypełnianiu formularzy oraz kiero-

wanie do organizacji świadczących odpo-

wiednie usługi, organizowanie spotkań infor-
macyjnych, poradnictwo w sprawie szkolnic-

twa oraz treningów, asystowanie w rozwoju 

wydarzeń kulturalnych i sportowych, tworze-
nie projektów promujących integrację spo-

łeczności. 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 

działającą na rzecz rodzin i osobistego rozwo-
ju, która oferuje również usługi dla  członków 

polskiej społeczności. Oprócz pomocy indy-

widualnej pomaga także w kwestiach doty-
czących rodziny, edukacji , zdrowia itp. Przy 

centrum  działa polska grupa Mother and 

Toddler (spotkania dla mam    i małych dzie-
ci, które nie rozpoczęły  jeszcze szkoły), w 

ramach tych spotkań są  zajęcia muzyczno-

ruchowe, plastyczne oraz wspólne wyjścia do 
figloraju.   Dla troszkę starszych dzieci orga-

nizowane są  lekcje języka  angielskiego, 

nauka  odbywa się poprzez zabawę, czytanie 
książeczek czy śpiewanie piosenek. Dla ro-

dziców 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) 

Infolinia dla bezdomnych – 02838334444     

 

Usługi tłumaczeniowe – 

STEP  02887750213    

 Zakład pogrzebowy 

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

(European Employment Services) pod nume-

rem 028 9025 2270.   
 

Informacje i porady na temat spraw imigra-

cyjnych uzyskasz w Centrum Prawnym (Law 
Centre NI) – infolinia 028 9024 4401 lub      

e-mail admin.belfast@lawcentreni.org.   

 
Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego trakto-

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

pełnosprawność, orientację seksualną, skon-
taktuj się z Komisją ds. Równouprawnienia 

(EqualityCommission NI).Telefon: 028 9050 

0600 / E-mail information@equalityni.org /

Adres internetowy: www.equalityni.org.   

 

W innych sprawach polecamy Biuro Porad 

Obywatelskich(Citizens Advice Bureau). 

Jest to organizacja charytatywna wspierająca 

obywateli bezpłatną i poufną poradą w kwe-
stiach ich praw        i nie tylko. Pracownicy 

chętnie pomagają we wszystkich kwestiach 

np: w problemach z pracodawcą i wielu 
wielu innych.                                                 

15 – 17 Edward Street Portadown  –   
02838353260                                                                   

6  Union Street Lurgan  - 02838323571   

 
Poradę i wsparcie oferuje: Północnoirlandz-

ka Rada ds. Mniejszości Etnicznych– 

Northern Ireland Council for Ethnic Mi-

norities (NICEM) Adres: 3rd Floor, Ascot 

House, 24-31 Shaftsbury Square, BELFAST, 

BT2 7DB Telefon: 028 9023 8645   E-mail: 
info@nicem.org.uk  Strona internetowa: 

www.nicem.org.uk   

 

South Tyrone Empowerment Programme 

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

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

internetowa: www.stepni.org  

Urząd Mieszkalnictwa Irlandii Północnej – 

Northern Ireland Housing Executive                                                                                     
NIHE Portadown District Office                                                                              
41 Thomas Street , Portadown 

 02838361895                                              

Lurgan/Brwnlow District122 Hill 
Street  Lurgan   02838326417    

 

Lurgan Jobs & Benefits  
Alexandra Crescent Lurgan  02838315600  

 

 Portadown Jobs & Benefits                                  

140 Jervis Street Portadown  02838397222   

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  028383-

93898   

 

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  
Kontakt: agnieszka@polskicraigavon.com    

 

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych 

(Irish Congress of Trade Unions) 

4 – 6 Donegall Street Place 
Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpośrednia w jęz. 

polskim)  

http://www.craigavonintercultural.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


Magazyn jest drukowany za środki uzyskane od reklamodawców i dotacji od firm lub osób prywatnych. 

W tym miesiącu dziękujemy : 

The magazine is printed out from the funds received from the advertisers and donations from    

companies and private people. This month, we are thankful to: 

Esther O’Neill 


