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Kilka słów na wstępie … 

Od przyszłego miesiąca chcemy zaproponować Państwu nową nazwę 

naszego miesięcznika w nowej okładce. Zmiana wiąże się z faktem roz-

szerzenia okręgu, w którym dostępny będzie nasz magazyn tzn. poza 

Craigavon i najbliższe mu okolice. Od przyszłego miesiąca dodatkowo 

znajdziecie nas w Newry. Bardzo dziękujemy za wszystkie pozytywne 

opinie jakie od Państwa otrzymujemy. Postaramy się Państwa nie za-

wieść i dziękujemy za słowa uznania. Chciałam podkreślić, iż zmiana 

dotyczy jedynie nazwy i szaty graficznej okładki.  Obok widzicie naszą 

propozycję , ale czekamy na Państwa opinie. Może bardziej podoba Wam 

się nazwa „Nasze N.I” a może macie własne propozycje? Wyraźcie swo-

je zdanie oddając głos w sondzie na stronie www.polskicraigavon.com 

Jeśli chcecie zaproponować inną nazwę napiszcie do nas redak-

cja@polskicraigavon.com  a  Wasza propozycja zostanie dodana do son-

dy! Czekamy !  AT 

Nauka w Polskiej Szkole 

może pomóc Twojemu 

dziecku teraz i w przyszło-

ści. Znajomość drugiego 

języka otwiera przed nim 

wiele możliwości. 
 

 

  

 

Szanowni Rodzice!  

Rozpoczęły się już zapisy do Polskiej Szkoły Sobot-

niej w Craigavon. Formularz zgłoszeniowy można 

znaleźć na stronie internetowej: 

www.polskicraigavon.com/grupa . Zgłoszenia przyj-

mowane są: 

- telefonicznie: 

07549619661 

- drogą e-mailową: 

agnieszka@polskicraigavon.com,             

katarzyna@polskicraigavon.com 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:mariusz@polskicraigavon.com
http://www.congressprint.com
mailto:agnieszka@polskicraigavon.com
mailto:katarzyna@polskicraigavon.com
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Miasta świata - Kraków 

Foto:Wikipedia 

Kraków to jedno z najpiękniejszych miast Polski, drugie pod względem 

liczby mieszkańców i pod względem powierzchni. Jest jednym z najstar-

szych miast Polski o ponad tysiącletniej historii, posiada wartościowe 

obiekty architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych 

gromadzących bezcenne zabytki. Miasto to zachwyca nie tylko nas Pola-

ków ale także przyciąga masy turystów między innymi z Irlandii i Wielkiej 

Brytanii. Czym zachwyca nas Kraków?  Na pewno atmosferą , swoim we-

wnętrznym nieopisanym urokiem, architekturą i zabytkami. Co warto 

zwiedzić? 

Droga Królewska 
Trakt przemierzany niegdyś przez orszaki królewskie, poselstwa bądź kon-

dukty pogrzebowe, które udawały się na Wawel. Dziś jest jedną z najbar-

dziej znanych tras turystycznych. Na szlaku można zobaczyć:  urokliwy 

fragment murów obronnych z Bramą Floriańską i Barbakanem. W sezo-

nie letnim istnieje możliwość spaceru pod gankami wzdłuż murów. Nieco 

dalej przy, ul. Floriańskiej, mieszkał niegdyś Jan Matejko. Tuż obok znaj-

duje się legendarna Jama Michalika.            

Rynek Główny - jeden z największych średniowiecznych placów targo-

wych w Europie, otoczony zabytkowymi kamieniczkami. Warto będąc na 

Rynku wstąpić do Pijalni Czekolady "Wedla" (Rynek Główny 46).  

Bazylikę Mariacką - z jej wieży "od zawsze", co godzinę, w dzień i w 

nocy, płynie znana wszystkim Polakom melodia hejnału grana na cztery 

strony świata. We wnętrzu kościoła można podziwiać największy w Euro-

pie średniowieczny ołtarz - dzieło Vita Stwosza, któremu poświęcił aż 12 

lat swojego życia. 

Sukiennice – pełne kolorowych kramów z pamiątka-

mi. Blisko dwa wieki temu na piętrze powstała 

pierwsza galeria malarstwa polskiego.   

Kościół Franciszkanów - świątynia od XIII w. była 

świadkiem wielu wydarzeń historycznych i codzien-

nego życia mieszkańców Krakowa. Wnętrza zdobią 

przepiękne witraże i polichromie projektu St. Wy-

spiańskiego. Krużganki klasztorne kryją wyjątkowe 

malowidła naścienne z XV w.    

Pałac Biskupów z "oknem papieskim", Planty, ulicę 

Grodzką, Kościół św. Piotra i Pawła – uważany za 

pierwszy barokowy Kościół w Polsce.     

Kościół św. Andrzeja - romańską świątynię, której 

grube mury pozwoliły Krakowianom na skuteczną 

obronę podczas najazdów tatarskich w XIII w. Tuż 

obok, za bramą klasztoru siostry Klaryski strzegą 

figurek jasełkowych pochodzących z XIV w.  

ulicę Kanoniczą – jedną z najstarszych i najbardziej 

urokliwych ulic Krakowa. Od niedawna w pałacu 

Biskupa Erazma Ciołka, przy Kanoniczej 17, można 

zwiedzać wystawę: "Sztuka Dawnej Polski od XII do 

XVIII wieku". Jest to jeden z najwybitniejszych w 

kraju zbiorów sztuki średniowiecza, renesansu i baro-

ku.                 

Zamek Królewski na Wawelu – rezyden-

cja królewska o charakterze zabytkowym, mieszczą-

ca się na Wzgórzu Wawelskim.  Zamek był na prze-

strzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odna-

wiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych 

wojsk, połączone z niszczeniem rezydencji, powodo-

wały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w no-

wych stylach architektonicznych, oraz remontowano 

jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmie-

niano wygląd, i wyposażenie wnętrz. Na Wawelu 

zobaczymy:  

Foto: bursa.pl 

Komnaty Reprezentacyjne - warto zobaczyć oficjalne niegdyś wnętrza 

zamku, gdzie podejmowano posłów czy dostojnych gości królewskich. W 

niektórych salach zachowały się jeszcze renesansowe stropy i malowidła. 

Komnaty zdobią bezcenne arrasy z kolekcji króla Zygmunta Augusta. 

Prywatne Apartamenty - pierwsze piętro zamku mieściło niegdyś aparta-

menty króla, jego gości i świty królewskiej. Wnętrza są zróżnicowane sty-

listycznie. Można tutaj zobaczyć m.in. obrazy z fundacji Lanckorońskich 

lub kolekcję porcelany miśnieńskiej. 

Skarbiec i Zbrojownia - pośród pamiątek historycznych i wybitnych dzieł 

sztuki złotniczej można zobaczyć m.in.: Szczerbiec - miecz koronacyjny 

królów polskich lub... sandały koronacyjne 10-letniego Zygmunta Augusta. 

W Zbrojowni natomiast, przykłady broni paradnej i uzbrojenia ochronne-

go, ukazujące ewolucję oręża na przestrzeni wieków. 

Katedra wraz dzwonem Zygmunta i Kryptami - miejsce koronacji kró-

lów Polski od XIV do XVIII w. oraz jedna z najsłynniejszych nekropolii. 

Sztuka Wschodu - wystawa mieści m.in. zdobyczne chorągwie tureckie, 

przykłady broni wschodniej oraz kolekcje porcelany chińskiej i japońskiej. 

Muzeum Katedralne - na ekspozycji można zobaczyć m.in. liczne insy-

gnia grobowe królów polskich oraz pamiątki związane z pontyfikatem Jana 

Pawła II. 

http://www.wedelpijalnie.pl/nasze_lokale/krakow_-_czekoladowy_sklep/39
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wawel
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Nowa Huta 
Nowa Huta – ostatnimi czasy wzbudza ogromne zaintereso-

wanie zagranicznych turystów, szczególnie zaciekawionych 

epoką komunizmu. Jednak historia tych terenów jest znacz-

nie starsza i nie mniej fascynująca, o czym świadczą bada-

nia archeologiczne oraz liczne zachowane zabytki.           

Wybrane obiekty zabytkowe, warte szczególnej uwagi:  

Prastary Kopiec Wandy      

Zabytkowy kościół i klasztor Cystersów w Mogile            

Drewniany kościół św. Bartłomieja                    

Dworek Jana Matejki w Krzesławicach              

Dwór w Branicach       

Zabytki architektury okresu socrealizmu: Aleja Róż, Plac 

Centralny        

Kościół Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie (Arka 

Pana)                 

Podgórze              
Przez krótki czas odrębne miasto, a dziś nieco zapomniana 

dzielnica Krakowa o bogatej historii. Powoli wzbudza coraz 

większe zainteresowanie turystów jak i samych mieszkań-

ców Krakowa. Najsłynniejsze zabytki Podgórza:    

Kopiec Kraka, skąd widać panoramę miasta ,  Romański 

kościółek św. Benedykta. Dla miłośników architektury 

fortyfikacyjnej - poaustriacka baszta maksymiliańska. 

Urokliwy park podgórski – Bednarskiego oraz zabytkowe 

wille przy ulicy Parkowej, Stary cmentarz podgórski, miej-

sca związane z wydarzeniami z lat okupacji, warte uwagi: 

Apteka pod Orłem - obecnie muzeum poświęcone historii 

krakowskiego Getta. W czasie wojny aptekę prowadził Ta-

deusz Pankiewicz – jedyny Polak mieszkający na terenie 

getta przez cały okres jego trwania. Plac Bohaterów Getta 

– dawny "Umschlagplatz" - miejsce kaźni wielu tysięcy 

krakowskich Żydów  Relikty murów getta (ulica Lwowska 

oraz Limanowskiego) Dawna Fabryka Naczyń Emaliowa-

nych Oskara Schindlera – obecnie muzeum Tereny daw-

nego obozu koncentracyjnego w Płaszowie.             

Zwierzyniec              
Urokliwa dzielnica Krakowa, owiana licznymi legendami. 

Miejsca warte uwagi: Klasztor sióstr Norbertanek – jedno z 

najstarszych założeń zakonnych w Polsce (na terenie kom-

pleksu zachowały się elementy romańskiej architektury). Co 

roku w czerwcu z dziedzińca klasztornego, zgodnie z wielo-

wiekową tradycją, wyrusza pochód Lajkonika. Romański 

kościółek św.Salwatora , Drewniana kaplica 

św.Małgorzaty ,Pięknie położony cmentarz na Salwatorze 

Kopiec Kościuszki na Wzgórzu Sikornik, skąd widać pano-

ramę miasta (pod kopiec można dojechać komunikacją miej-

ską, samochodem lub pieszo przejść piękną aleją kasztano-

wą)  Poaustriacki Fort "Kościuszko" Wokół kopca znajdują 

się aleje spacerowe. Pieszo można udać się na wycieczkę do 

Lasu Wolskiego, gdzie znajduje się kopiec Piłsudskiego. 

Tereny zielone i rekreacyjne w Krakowie    

i okolicach:             
Ogród Botaniczny, Krakowskie Zoo,   Las Wolski oraz Ko-

piec Piłsudskiego na wzgórzu Sowiniec , "Ogród Doświad-

czeń" , Skałki Twardowskiego i kamieniołom Zakrzówek,  

Park Jordana, Park Bednarskiego w Podgórzu, Puszcza Nie-

połomicka, Ojcowski Park Narodowy, Park Krajobrazowy 

"Dolinki Podkrakowskie". 

źródło: siemacha.org.pl  

Szlakiem legend Krakowa:             
Rynek Główny:         

Legenda o dwóch braciach,       

Legenda o hejnale mariackim,      

Legenda o rycerzach zamienionych w gołębie,    

Legenda o żółtej ciżemce,       

Legenda o uczcie u Wierzynka,      

Legenda o diable Borucie i skarbach w lochach,        

Legenda o Twardowskim               

Wawel (Zamek Królewski i Katedra):    
Legenda o smoku wawelskim i królu Kraku,    

Legenda o podziemnym Wawelu,      

Legenda o Jadwidze,        

Legenda o królu Łokietku,       

Legenda o Królu Chłopków,      

Legenda o Dzwonie Zygmunta,      

Legenda o głowach wawelskich,      

Legenda o Stańczyku,       

Legenda o Twardowskim,       

Historia Zygmunta Augusta i Barbary,                

Uniwersytet Jagielloński:       

Legenda o Nawojce         

Kościółek św. Andrzeja:      

Legenda o zaczarowanych rycerzach Wł. Łokietka,           

Dawne Garbary:        
Legenda o stópce królowej Jadwigi,      

Legenda o księciu Władysławie Hermanie,    

Legenda o Matce Boskiej Piaskowej 

 

źródło: interia..pl 

http://www.ogrod.uj.edu.pl/
http://www.zoo-krakow.pl/
http://www.ogroddoswiadczen.pl/
http://www.ogroddoswiadczen.pl/
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Szanowni Państwo ! Jeśli podoba się Wam nasz 

magazyn, jeśli jesteście zadowoleni z działalności 

naszej grupy społecznej wspomóżcie nas drobną 

dotacją. W polskich sklepach w naszym okręgu 

pojawiły się „charity box” oznaczone naszym 

logo, gdzie można wrzucać dobrowolne datki. 

Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy          

i obiecujemy iż każdy pens zostanie należycie 

spożytkowany.   

  

Zwierzyniec: 

Legenda o Lajkoniku, 

Legenda o Dzwonie Świętojańskim, 

Legenda o Dzwonie Topielców, 

Legenda o Skałach Panieńskich, 

Legenda o biednym grajku,      

Legenda o diabelskim mostku 

Podgórze 

Rękawka 

Legenda o Kraku, smoku i Wandzie 

Legenda o złej księżniczce 

Legenda o Twardowskim 

 

Jak wspomniałam na początku Kraków odwiedzają masy 

turystów. Na pewno ma to ogromne znaczenie dla ekonomii   

i rozwoju Krakowa. Ale co o turystach mówią mieszkańcy? 

Zajrzałam na forum dyskusyjne miłośników Krakowa —

Kraków.net.pl  i okazało się, ż wcale nie są zachwyceni.     

„ Kiedyś widziałem obrazek przy wejściu z rynku na Szew-

ską. Trzech policjantów spisuje grupę Anglików (około 8 

kolesi), a 5 metrów dalej kolejny angol oddaje mocz na 

budynek jakby nigdy nic... Stempik” 

„Znowu odniosę się do pewnego obrazka, który zapewne 

dobrze wszyscy znają. Wybieramy się na Rynek spacer, 

impreza czy zakupy. Ładna pogoda, ogródki na rynku kra-

kowskim otwarte i turyści chyba najbardziej rzucający się 

w oczy Brytyjczycy. Przechodząc obok ogródków widzimy 

opitych, wykrzykujących ludzi, którzy myślą, że wszystko 

im wolno. Sprawiają sporo kłopotów restauratorom i ich 

pracownikom a także zaburzają spokój spacerowiczów. Nie 

raz zdarzyły mi się głupie zaczepki właśnie ze strony pija-

nych Brytyjczyków. Uważam, że powinno się zwracać 

uwagę na to co oni robią i zacząć odpowiednio karać może 

mandaty. A wy co myślicie na ten temat? Siasia” 

„W Anglii jest to na porządku dziennym i dla nich to ozna-

cza dobrą zabawę upić się i wygłupiać. Nie każdy jest taki 

oczywiście. Lecz tutaj pilnuje ich dobrze rozwinięta sieć 

kamer i policja która pacyfikuje skutecznie każdego, kto 

łamie prawo. Co do krzyków i zaczepek to jest również 

normalne, ponieważ Anglicy są otwarci na nowe znajomo-

ści z każdym. A angielskie dziewczyny lubią jak się je za-

czepia a gwizdanie to nawet komplement. To nie reguła, ale 

większość.. Cichy”  

No niestety turystyka wywołuje wiele emocji zarów-

no  pozytywnych jak i negatywnych. Na pewno wśród 

mieszkańców Krakowa znajdą się i tacy, którzy spo-

tkali miłych i kulturalnych turystów 

AT 
 

W artykule wykorzystano fragmenty z Wikipedii oraz z portalu :     

gaja.turystyka.pl 
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ZACZYNA SIĘ SZKOŁA 

Dzieci po dwóch miesiącach wakacji spędzonych bądź to w Polsce, bądź w Irlandii 

czy innych jeszcze krajach do szkoły wrócić muszą. Jedne chcą bardziej, drugie 

mniej, a jeszcze inne wcale. Rady na to nie ma. Obowiązek nauki jest i nic tego nie 

zmieni. Co robić po szkole lub czym zając dzieci małe, które nie osiągnęły jeszcze 

przedszkolnego lub szkolnego wieku? W samym Lurgan jest wiele możliwości.  

Przede wszystkim szkoły. Część szkół podstawowych prowadzi w swoich placów-

kach kluby after school.  

Wybierając szkołę dla dziecka watro się już 

wtedy zorientować  czy ta szkoła prowadzi 

taką działalność. Kluby są otwarte do godzi-

ny 17.30 bądź 18.00, a opłaty niewielkie ok. 

1,5 funta za godzinę. Dziecko ma tam za-

pewnioną opiekę, przekąski i zabawy zorga-

nizowane bądź indywidualne. Kolejną formą 

są zajęcia poza szkołą w różnych klubach, 

centrach itp. Kilka instytucji prowadzi zajęcia 

dla dzieci. Np. Jetro Centre czy Town Hall. 

Odbywają się tam m.in. lekcje gimnastyki        

i baletu czy dramy. Mogą na nie uczęszczać 

dzieci już od 4, 5 roku życia. Zajęcia trwają 

przeciętnie 60 minut i kosztują od 4 do 7 fun-

tów. Prowadzone są profesjonalnie, dzieci 

znajdują się pod opieką wyszkolonej kadry. 

Baseny miejskie prowadzą kursy pływania 

dla różnych grup zaawansowania. Cykl taki 

trwa przeciętnie 10 tygodni. 30 minut raz w 

tygodniu, koszt 6 funtów za 1 lekcję.  

Są również prywatne kluby np. Mount Zion, 

tam dzieci mogą uczęszczać również w wa-

kacje. Jest to ogromnie przydatne dla rodzi-

ców pracujących, którzy nie mogą zapewnić 

dzieciom opieki.  

Dla matek z dziećmi mniejszymi są prowa-

dzone również zajęcia. Splash jest to organi-

zacja, która wspiera rodziny emocjonalnie      

i socjalnie. Zajęcia polskiej grupy odbywają 

się w centrum CIDO w środy w dwóch gru-

pach czasowych. I) od godziny 10 do 11., II) 

od 11.30 do 12.30. Uczestniczyć mogą matki 

z dziećmi od 0 do 4 roku życia. Grupa organi-

zuje od jakiegoś czasu sobotnie spotkania 

dzieci z ojcami. Są to np. wycieczki czy inne 

formy spędzania wspólnego czasu tylko z 

tatą. Splash prowadzi rejonizację, dlatego 

żeby się dostać do tej grupy należy przede 

wszystkim dowiedzieć się czy adres naszego zamieszkania pozwoli się nam tam 

zakwalifikować. Tą i wiele innych spraw pomoże rozwiązać rodzicom polski pra-

cownik Splash, Pani Agnieszka Kozak- Judkiewicz. Agnieszka ma już doświadcze-

nie w prowadzeniu tego typu grup. Jest osobą kompetentną, zorganizowaną i słu-

żącą chętnie pomocą.  Precyzyjnie udziela informacji. Dzieci bawią się w obecno-

ści rodziców, ale pod opieką pracowników Splash. Mamy w tym czasie mają orga-

nizowane ciekawe spotkania tematyczne z różnymi osobami. Splash działa też w 

wakacje. Agnieszka Kozak – Judkiewicz stworzyła też polską grupę dla kobiet o 

nazwie „ Nasz czas”. Zajęcia odbywają się w Chrysalis Women Centre w Cra-

igavon. Prowadzone są już przez inną osobę, nie Agnieszkę, ale równie kompe-

tentną. Przeznaczone są tylko dla kobiet, tych z dziećmi i tych bez dzieci. Mamy 

mogą uczestniczyć w zajęciach, a dzieci przebywają w tym czasie w przedszkolu 

znajdującym się w tym samym budynku. Koszt przedszkola wynosi 0,50 f. Dodat-

kowo w Centrum prowadzone są różnego rodzaju kursy: komputerowe, zdrowia         

i higieny, języka angielskiego albo gotowania. Można też uczęszczać na kurs tań-

ca, aerobik itp. Wszystko oczywiście zależne jest od oferty w danym sezonie. 30 

sierpnia o godzinie 10.00 odbędzie się Dzień Otwarty w Chrysalis Woman Centre 

w czasie, którego będzie przedstawiona właśnie propozycja na najbliższy sezon. 

W tym dniu będzie się można zapisać na wybrane kursy. 

W Lurgan znajduje się również Springwell Centre, tam na podobnych zasadach 

działa polska grupa, z polskim pracownikiem. Tam również odbywają się zajęcia 

dla mam, małych dzieci oraz starszych. Jest to forma zajęć pozalekcyjnych.  

Natomiast w soboty, począwszy od września zaczyna się nowy rok szkolny w Pol-

skiej Szkole Sobotniej w Craigavon. Lekcje będą prowadzone od godziny 10.00 do 

15.00 . Dzieci i młodzież w kilku grupach wiekowych uczą się języka polskiego, 

historii, geografii oraz religii. Najmłodsze mają zajęcia z zakresu przedszkola. Cały 

czas trwają jeszcze zapisy, aplikacja znajduje się na stronie internetowej www. 

polskicraigavon.com. Uczniowie mają również godzinę zajęć pozalekcyjnych         

w czasie, których bawią się, rysują, wykonują różne prace plastyczne. Szkoła orga-

nizuje wiele imprez. Mimo, że jest to sobota, to myślę, że warto bo dzieci mogą 

spędzić wolny czas z korzyścią dla samych siebie. Poznają w końcu swój ojczysty 

język, historię i religię, które w edukacji młodego człowieka odgrywają bardzo dużą 

rolę.  

Ze swojej strony życzę wszystkim dzieciakom i uczniom dobrego startu w nowym 

roku szkolnym, natomiast rodzicom wytrwałości, zadowolenia z pociech i chociaż 

troszkę wolnego czasu, tylko dla siebie. 

Agnieszka Sztajner- Iwińska 
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Czy można zmusić się do miłości?  

Ks.Krzysztof Olejnik  

Podczas różnych spotkań, dość często wybrzmiewa myśl, że dzisiaj jedną z istotnych warto-
ści - jeśli nie najważniejszą - jest wolność. Ona decyduje o kształcie życia, tak osobistego 
jak i zawodowego. Jeśli tak ważna jest wolność, to czymś zasadniczym jest podejmowanie 
niczym nieskrępowanych decyzji w naszym życiu. Wolność wiąże się w sposób oczywisty z 
miłością. Często pojawia się na ustach, tak młodych jak I dojrzałych ludzi stwierdzenie, że 
nikt i nic, nie może zmusić do miłości. Człowiek sam winien decydować kogo kochać i jak 
długo. I Jeśli przyjdzie taki czas, zmienić obiekt swojej miłości. Ponadto miłość powiązania z 
nakazem wywołuje wzburzenie a niekiedy kategoryczne zastrzeżenie, że trzeba skończyć z 
takim spojrzeniem. Nikt bowiem nie powinien kochać na siłę!. Wielką rolę odgrywają tutaj 
media, które promują miłość nierozerwalnie związaną ze swoiście pojmowaną wolnością, a 
mówiąc inaczej miłość niczym nieskrępowaną. Czy więc nie istnieją już przesłanki, aby mó-
wić o nakazie miłowania drugiego człowieka?  

Minęło ponad sto lat kiedy Nietzsche próbował przed-
stawić przesłanie cieśli z Nazaretu w sposób mniej 
surowy. Twierdził, że Jezus był wspaniałym człowie-
kiem. Mimo żydowskiego pochodzenia udało mu się 
wyzwolić z moralności, w której został wychowany          
i według której pod grzechem należało być posłusz-
nym przykazaniom Dekalogu. Jezus – uważał Nie-
tzsche – kochał swych braci, jak nikt inny dotąd. Pra-
gnął by ludzie kochali się wzajemnie tak, jak On ich 
ukochał bezinteresownie, mocno, bez żadnej myśli o 
nagrodzie czy karze boskiej. Niestety, mówi dalej autor 
Antychrysta, uczniowie nie zrozumieli wyjątkowości 
Jego przesłania. Ponieważ byli Żydami, przekazywali 
naukę Mistrza w kategoriach dobra i zła, nakazu i za-
kazu. Twierdzili, że według Jezusa należało kochać 
Boga i bliźniego, przebaczać wrogom, nie rozwodzić 
się z żoną itd. Tym samym podobnie jak Żydzi ze Sta-
rego Testamentu, chrześcijanie czuli się zawsze winni, 
kiedy nie uszanowali któregoś z przykazań. Najwyższy 
czas, kończy Nietzsche, aby chrześcijanie wreszcie 
zrozumieli przesłanie swojego Mistrza, by nie obwiniali 
się z tego powodu, że nie zrobili tego czy innego, żeby 
żyli w sposób wolny i spontaniczny jak dzieci, a nie jak 
ludzie poważni, zawsze przestraszeni, by nie przekro-
czyć któregoś paragrafu kodeksu moralności. Taka 
interpretacja Ewangelii mocno zaznaczyła się w prote-
stach z maja 1968 roku. Na murach Sorbony pojawiał 
się często napis: Precz z Marksem! Precz z Freudem! 
Niech żyje Nietzsche! Albo: Nie wolno zakazywać! Nie 
należy sie dziwić, że dostrzegamy fragmenty naucza-
nia Nietzsche w rodzinach i społeczeństwie 
(Przewodnikach po trudnościach życia, Pierre De-
scouvemont)  

Gdy rozważamy to, co Jezus powiedział na temat miło-
wania drugiego człowieka, to zauważamy, że w żaden 
sposób nie znosi on pojęcia obowiązku. On nie mówi 
swoich uczniom: kochaj swoją żonę, kochaj swojego 
męża, kochaj i szanuj bliźniego jeśli masz na to ocho-
tę! Oczywiście nie zmusza nas - Jezus nie jest bowiem 
bezwzględnym dyktatorem - ale mówi nam: Przykaza-
nie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali 
(J13,34) Wypełnienie tego nakazu nie zawsze będzie 
wiązało się z entuzjazmem i nikt tego nie żąda! Trzeba 
zauważyć, że robienie tego czy czegoś innego, niekie-
dy na siłę – nie jest związane z żadną hipokryzją i utra-
tą wolności! Ile czynności w życiu wykonujemy często 
na siłę z miłości do drugiego. Zmęczony, po  

nieprzespanej nocy ojciec idzie do pracy, aby zarobić na 
utrzymanie żony i dziecka, które urodziło się kilka tygodni 
wcześniej. Chora matka decyduje się pozostawić pod opieką 
bliskich swoje dzieci i idzie do szpitala na operację, bo wie, 
że z miłości do swoich dzieci, musi powrócić prędko do zdro-
wia. Dziecko z wielkim trudem uczęszcza do szkoły wiedząc, 
że tak trzeba, że na tym polega miłość do rodziców, którzy 
chcą aby zdobyło odpowiednie wykształcenie. Przykłady 
można mnożyć. Wszystkie pokazują, że są chwile, kiedy w 
imię miłości do drugiego trzeba się zmusić – i w żaden spo-
sób nie tracimy wówczas naszej wolności. Tajemnicę miłości 
o której mówi Jezus, pomagają zrozumieć słowa jednego z 
myślicieli, że “jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych ob-
darowywać i samemu przy tym stać się bogatym (C von 
Brentano). Jak ujął to P. Bosmans w przyrodzie ukryta jest 
tajemnica miłości: bicie mojego serca, trzysta tysięcy razy na 
dzień, za darmo. Oddycham każdego dnia dwadzieścia ty-
sięcy razy. A za te sto trzydzieści siedem metrów sześcien-
nych powietrza, które do tego potrzebuje nie zostanie mi 
wystawiony żaden rachunek.” Kluczem więc do zrozumienia 
miłości o której uczył Jezus jest bezinteresowny dar z same-
go siebie. Najlepszym sposobem wykonywania przykazania: 
będziesz miłował jest tak bardzo kochać Boga i drugiego 
człowieka, że w końcu zapomina się o istnieniu samego 
przykazania. Tak jak w życiu rodziców, którzy nie zastana-
wiają się czy mają kochać lub muszą kochać dzieci – po 
prostu je kochają!! Miłość bowiem, “daje siebie I tylko siebie, 
w niej wszystko się zawiera. Miłość nic nie pochłania I nie da 
się pochłonąć, gdyż miłość samą miłością się napełnia (G.K 
Gibran) 
 

Jak więc przekonać młodych, że można zmusić się do miło-
ści? Trudno jest udzielić ogólnej odpowiedzi, właściwej dla 
każdego wieku i sytuacji rodzinnej. Jednak z właściwą mą-
drością I łagodną perswazją można pomóc, zwłaszcza na-
stolatkom – że wypełnianie przykazania miłości Boga i bliź-
niego będzie ich kosztowało, ale stopniowo będą dochodzili 
do zrozumienia, że to przykazanie raczej nam nie dokucza    
i nie odbiera wolności, ale jak znak drogowy, pomaga nam z 
radością podążać droga bezinteresownego daru z samego 
siebie. Istnieje bowiem tylko jedna droga do innych ludzi – 
droga serca (P.Bosmans) 

Ks.Krzysztof Olejnik  

http://polskicraigavon.com/grupa/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=10


Polski Craigavon – dla całej rodziny  numer 05/08/2011 

www.polskicraigavon.com              10 

Źródło: jaksiebawic.pl 

Pomóż swojemu maluchowi – dołącz do Toddler Group! 

Nawet maluchy w wieku 2 czy 3 lat mogą być sfrustrowane lub zasmucone nie mogąc zrozu-

mieć co jest mówione w ich obecności. Pamiętam, jak opiekując się 3-letnią dziewczynką, 

rozmawiałam z przyjaciółką z Afryki, nagle dziecko zaczęło rzucać przedmiotami na podłogę 

– nie było to normalne zachowanie dla tej dziewczynki ale frustracja spowodowana nierozu-

mieniem języka. Często polskie dzieci zaczynające przedszkole lub szkołę, czują się osamot-

nione i przeżywają wiele ciężkich chwil. 

Co możemy zrobić, by złagodzić te trudności? 
Jedną z odpowiedzi jest dołączenie do Parent and Toddler Group (czasem możemy się spo-

tkać z innymi nazwami takimi, jak Mother and Toddler Group, Carer and Toddler Group, 

etc.). Bez względu na to jak nazwa brzmi są to grupy dla osób (mam, babć, tat, dziadków, 

opiekunek) z dziećmi, które jeszcze nie chodzą do szkoły. 

Na etapie, gdy dziecko dopiero zaczyna mówić w języku ojczy-

stym bez obaw poznaje drugi język i kontakt z rówieśnikami 

przebiega bez żadnych barier. Przebywając na grupie pod 

okiem rodzica, dziecko bawi i uczy się w sposób komfortowy. 

Będąc na jednej z takich grup podziwiałam, jak dwie półtora-

roczne dziewczynki bawiły się razem, naśladując swoje ruchy    

i podając sobie różne przedmioty – nie przeszkadzało im to 

zupełnie, że ich rodzice pochodzili z innych krajów. Zdziwienie 

moje, co do dziewczynek ‘dogadywania’, było jeszcze większe, 

gdy dowiedziałam się, że było to ich pierwsze spotkanie.  Nie 

wszystkie znajomości przebiegają tak spokojnie, i choć czasem 

może dojść do przepychanek, płaczu i wyrywania zabawek – to 

wciąż warto zapoznać nasze dziecko z rówieśnikami! 

Jak wyglądają Parent and Toddler grupy? 
To zależy od grupy, ale w większości przypadków maluchy są 

pod stałym nadzorem swojego rodzica lub opiekuna, który ma 

‘na oku’ swoje dziecko. Często na takich grupach dziecko uczy 

się nowych słów i piosenek, jest dużo zabawy i zabawek oraz 

przeważnie możemy się posilić ‘małym co nie co’. 

 

Parent and Toddler grupa to doskonała okazja, by wyrwać się z 

domu i spotkać innych rodziców.  

Gdzie można znaleźć grupę? 
Wiele grup organizowanych jest przez lokalne kościoły, Oranę,  

Sure Start lub inne organizację działające na rzecz lokalnej spo-

łeczności. Należy porozglądać się na ulicach, czy nie ma poro-

zwieszanych ogłoszeń (często takie ogłoszenia znajdziemy w 

sklepach, na budynkach, bramach, płotach). Internet to kolejne 

źródło informacji. Warto także popytać się znajomych. 

Toddler grupy przeważnie są bardzo kameralne i prowadzone 'na 

luzie', przyjście na jedno, czy kilka spotkań nie zobowiązuje nas 

do niczego. Zawsze można spróbować i jeśli będzie nam i nasze-

mu dziecku się podobać to możemy wrócić a jeśli nie poszukać 

innej grupy. 

 Znam takie osoby, które uwielbiały chodzić na Toddler grupy    

i chodziły każdego tygodnia na 4 różne grupy. Jedna polska ma-

ma wyznała: „wiedziałam o Toddler grupie już w zeszłym roku 

ale dopiero w tym roku się zdecydowałam dołączyć, nie mogę 

się sobie nadziwić, że podjęłam tę decyzję tak późno, moje 

dziewczynki uwielbiają bawić się nowymi zabawkami, a dla 

mnie to chwila wytchnienia.” 

Zajęcia przeważnie odbywają się rano, raz w tygodniu i są nie-

odpłatne lub płatne sybolicznie (np. 1 funta na kawę i tosta). 

We wrześniu większość Toddler grup na nowo rozpocznie swoją 

działalność – zatem teraz jest najlepszy czas, by dołączyć do 

jednej z nich! 

 

Prepared by Embrace NI (www.embraceni.org). 

Aneta Dąbek 

NIC U NAS BEZ NAS 

 

Florence Court, Enniskillen, County Fermanagh BT92 1DB, 028 6634 8249   Zwiedź Florence Court. Atrakcja dostępna w 

dniu 10 września od 11.00 do 17.00. Wstęp wolny.   

 

The Argory 

144 Derrycaw Road, Moy, Dungannon, County Armagh BT71 6NA . Zwiedź tą niesamowitą budowlę . Wstęp wolny tylko w 

dniu 10 września 2011 roku od 11.00 do 16.00. 

 

Downhill Demesne and Hezlett House                                                                                                                                                                                                                                      

Mussenden Road, Castlerock, County Londonderry BT51 4RP 

Telephone:   028 7084 8728    Zwiedź ruiny domu Downhill  i odkryj rzeczywistość życia na wsi w 17 wieku.  Przepiękne ogro-

dy biskupie z panoramicznymi widokami. Wstęp bezpłatny. Atrakcja dostępna w dniu 10 września 2011 roku w godzinach od 

10.00 do 17.00 

 

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.     

                                                                                               

 Łodzie wiosłowe nad jeziorem –Lurgan Park 11 września 2011r  
Foto: panoramio.com 
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Legenda o Królu Sielaw 

Dawno, dawno temu, burzliwymi wodami mazur-

skich jezior władał Król Sielaw - wielka ryba, w 

złotej koronie na głowie, najsilniejsza  

i najsprytniejsza ze wszystkich stworzeń wodnych. 

Gdy rozpoczął się napływ rzesz osadników na te 

tereny, na jeziorach zaroiło się od wielkich łodzi 

rybackich, których sieci wyciągały z toni ogromne 

ilości ryb. I wtedy to bogowie pruscy wezwali do 

siebie Króla Sielaw i nakazali mu, aby zahamował 

nienasyconą chciwość ludzi,  

a posłuszny ich rozkazom król wypłynął na jeziora 

i rozpoczął swoją wojnę. Tak długo wywracał ło-

dzie, tak długo wywracał sieci, aż przestraszeni ry-

bą zaprzestali wypływania na połów. Nastały cięż-

kie czasy dla mieszkańców Mikołajek, dla których 

ryby były podstawą pożywienia. Głód zaczął zaglą-

dać do ich domów, a wielu rybaków porzuciło mia-

sto, szukając zajęcia gdzie indziej, tam gdzie nie 

sięgała władza sielawowego króla. 

I wtedy to żona jednego z rybaków przypomniała 

sobie o starym, pruskim zwyczaju składania ofiar 

dla przebłagania bogów. Gdy w ciemną, pochmur-

ną noc, w zapomnianym już uroczysku w głębi 

puszczy złożyła ofiarę, na moment rozproszyły się 

chmury, a blask księżyca padł na kamień ofiarny, 

na którym błysnęło małe, żelazne kółko. Kobieta 

chwyciła je, zaniosła do domu i pokazała mężowi, 

nie bardzo wiedząc co ono oznacza. 

A mąż, który obok rybactwa, parał się także kowal-

stwem, zabrał się zaraz do pracy. Przez długie ty-

godnie, w tajemnicy przed wszystkimi, wykuwał w 

swej kuźni ogromną sieć z żelaznych kół. Gdy już 

zakończył pracę, wraz z synami wypłynął na jezio-

ro i zarzucił sieć. Po paru chwilach woda rozkoły-

sała się, białe bryzgi piany uniosły się wokoło - w 

sieci szamotała się ogromna ryba, w koronie na 

głowie. Ludzkim głosem poprosiła rybaka, by daro-

wał jej życie, a w zamian jego sieci napełnią się 

rybami jak nigdy. Stary rybak zamocował  sieć z 

Królem Sielaw na mieliźnie jeziora i wyruszył na 

połów.  

I tak jak obiecał władca jezior, sieci napełniły się 

rybami, a sprytny rybak przypłynął do Mikołajek      

i sprzedał wszystkie ryby, otrzymując za każdą z 

nich srebrną monetę. Wypłynął ponownie następ-

nego dnia i znów jego łódź zapełniła się rybami aż 

po burty. Powrócił do miasta i jak poprzednio 

sprzedał cały swój połów.  

Rozochocony, z mieszkiem pełnym monet poszedł 

do karczmy, gdzie przy piwie wyrwały mu się słowa, 

które wzbudziły wśród słuchających wielkie zdziwie-

nie, a rankiem całe miasto wiedziało już o tajemnicy 

rybaka. I gdy tylko słońce wzeszło, na jezioro wypły-

nęły wszystkie mikołajskie łodzie i skierowały się na 

Śniardwy. 

Gdy dopłynęli do mielizny, gdzie w żelaznej sieci 

spoczywał Król Sielaw, postanowili przyciągnąć go 

do Mikołajek. Zaczepili więc stalowy niewód do 

swoich łodzi i z wielkim trudem doholowali go do 

miasta, by zaraz rozpocząć spór, co zrobić z tą zdo-

byczą. 

I wówczas król odezwał się ponownie ludzkim gło-

sem, prosząc o darowanie życia i obiecując rybakom 

już na zawsze obfite połowy w swoim królestwie. 

Rybacy po naradzie, postanowili darować życie 

władcy jezior, ale aby mieć go zawsze na oku, przy-

twierdzili go żelaznym łańcuchem do przęsła mostu. 

Na pamiątkę tej właśnie legendy do dzisiaj, na prze-

łomie czerwca i lipca odbywają się Dni Mikołajek, 

których punktem kulminacyjnym jest zamocowanie, 

przy filarze mostu drogowego, ogromnej ryby ze 

złotą koroną na głowie, która od tego wieczora, 

przez całe lato, aż do późnej jesieni kołysze się leni-

wie na falach jeziora, czuwając nad bezpieczeń-

stwem żeglarzy i rybaków 
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1. Do niego przykuto Króla Sielaw. 

2. Największe jezioro w Polsce. 

3. Naturalny śródlądowy zbiornik wodny. 

4. Żelazny- użyty do uwięzienia władcy jezior. 

5. …- podstawa pożywienia mieszkańców Mikoła-

jek. 

6. Łowi ryby. 

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

 

…………….- kraina historyczno-etnograficzna w Polsce północno-wschodniej. 

MAZURY- Krajobraz regionu został ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie około 14 

000–15 000 lat temu. Z tego okresu pochodzi, znaleziony w okolicach Giżycka, fragment 

rogu renifera. Teren jest pagórkowaty, z jeziorami, rzekami 

i strumieniami. Powierzchnię pokrywają lasy (około 30%). W części północnej przeważają 

grądy, część południowa zdominowana jest przez bory sosnowe 

i mieszane. 

Charakterystyczną cechą Mazur jest występowanie na ich terenie około 4000 jezior 

 i łączących je kanałów. Do największych należą: 

Śniardwy – największe jezioro w Polsce (pow. 113,8 km²) 

Mamry – najzasobniejsze w wodę jezioro w Polsce (obj. 1013 mln m³) 

Jeziorak – najdłuższe jezioro w Polsce (27 km). 

Wiele jezior jest połączonych kanałami żeglownymi (kanały mazurskie, Kanał Elbląski). 

Popularny wśród żeglarzy jest Szlak Wielkich Jezior Mazurskich o długości 88 km. 

Zespół Wielkich jezior mazurskich – to kraina o powierzchni 1700 km², których pojem-

ność obejmuje 1/4 zasobu ogółu wód polskich jezior. 

Źródło: Internet 
 

(Źródło: Internet) 

(Źródło: Internet) 

Katarzyna Pawlikowska-Golonka 
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Co warto zwiedzić?  Wyspa Tory. 

Foto: M.Tomsa 

Foto: M.Tomsa 

Wyspa Tory leży w odległości 9 mil od północno-

zachodniego wybrzeża w Donegal. Cudowne widoki-

niemalże nietknięta natura. Zgodnie z informacjami zaczerp-

niętymi z Wikipedia wyspa ma 5km długości i 1km szeroko-

ści. Stojąc w najwęższym punkcie wyspy widzimy otaczają-

cy ją z trzech stron ocean. Podczas spisu ludności w 2002 

roku odnotowano 133 osoby zamieszkałe wyspę, ale w roku 

2010 „Król” wyspy Patsy Dan Rodgers powiedział, iż wyspę 

zamieszkuje 96 osób. Król nie ma formalnych uprawnień, 

choć do jego obowiązków należy m.in. występowanie w roli 

rzecznika prasowego wyspy  , przyjmowania ludzi na wyspę 

oraz witanie przypływających turystów. Tory nie ma lotni-

ska, ale posiada regularne połączenia promowe z lądem w 

hrabstwie Donegal . Prom pływa codziennie od kwietnia do 

października i pięć razy w tygodniu w pozostałe miesiące.  

  

Prom nie zabiera samochodów przewozi je-

dynie pasażerów. Podróż oceanem trwa oko-

ło 40 minut  a jej koszt to 20 euro za osobę 

dorosłą w obie strony.  Głównym językiem 

na wyspie jest irlandzki ale niektóre osoby 

mówią także po angielsku. Pomimo niewiel-

kich rozmiarów, Tory Island ma wiele histo-

rycznych i mitologicznych miejsc:  

Dún Bhaloir (Balor Fort) położony jest  we 

wschodniej części wyspy . To półwysep oto-

czony z trzech stron 90metrowymi skałami.   

The Stone Wishing to  płaska skała obok 

północnego urwiska . Tradycja nakazuje jeśli 

ktoś jest na tyle szalony , aby stanąć na skale 

i rzucić trzy kamienie. Wtedy wszystkie ży-

czenia się spełnią.   
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dtory%2Bisland%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Db3T%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Divnsm&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/County_Donegal&us
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Foto: M.Tomsa 

Cloigtheach (Bell Tower) Ruiny 

klasztoru zbudowanego w 6 lub 7 

wieku. 

Tau Cross-krzyż w kształcie litery T. 

Jest jednym z dwóch krzyży Tau na 

terenie Irlandii. Powstał najprawdopo-

dobniej w 12 wieku.  

The Lighthouse, -latarnia morska po-

wstała w latach 1828-1832 

Dla osób kochających naturę to na-

prawdę wymarzone miejsce. Malow-

nicze klify , piękne plaże… 

Warto zwiedzić. Na wyspie można 

pozostać na noc w lokalnym motelu. 

AT 

Foto: M.Tomsa 

Foto: M.Tomsa 
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Chwila dla Ciebie…. 

 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowy-

mi prosimy    

o przesłanie na adres redakcja@polskicraigavon.com 

Nagrodą jest bon o wartości £15 na zakup produktów  

w sieci sklepów SamSmak  ufundowany przez wła-

ścicieli. 

 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego mie-

siąca to: CIASTKARNIA 

Nagrodę otrzymuje Pani Magdalena Faltyn. 

GRATULUJEMY!  

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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 Otwórz drzwi. 

Wyobraźmy sobie życie w mieszkaniu dwupokojowym, w którym jeden z po-

koi byłby cały czas zamknięty na klucz i nie moglibyśmy go używać. Zdobycie 

klucza, pomogłoby nam poczuć się wygodniej i żyć w większym komforcie, 

jednakże gdzie zacząć go szukać. Czasem właśnie tak możemy się czuć prze-

bywając w anglojęzycznym kraju i nie znając w wystarczającym stopniu języka 

angielskiego. Nawet małe sprawy, takie jak pójście do banku czy na pocztę, z 

powodu bariery językowej, nie są wcale takie proste. Prawie każdy z nas mógł-

by opowiedzieć o swoich przeżyciach i przytoczyć nie jedną historię swoich 

zmagań. 

Jak zdobyć klucz? 

 

Chyba najważniejsze jest to, by się nie poddawać i uczyć się 

języka. Sposobów i materiałów jest wiele. Internet jest przepeł-

niony różnymi zasobami, a także wiele pomocnych książek 

można znaleźć w księgarniach. Także kursy językowe mogą się 

okazać bardzo pomocne. 

Wiele kursów rozpoczyna się we wrześniu i na pewno warto 

udać się do jednej z filli Southern Regional Collegu i zapytać o 

kursy ESOL (więcej informacji w artykule poniżej). Kursy an-

gielskiego są także prowadzone przez różne kościoły, organiza-

cje wolontaryjne (np. St. Vincent de Paul) i stowarzyszenia. 

 

Bez względu na to, czy postanowimy uczyć się w domu, zapi-

szemy na kurs, czy prywatne lekcje, w każdym przypadku bez 

naszej pracy, wiedza sama nie przyjdzie. Spędzenie chociażby 

15 minut na nauce każdego dnia przyniesie rezultaty. Gdy zale-

ży nam na szybszym opanowaniu języka musimy poświęcić 

trochę więcej czasu. 

 

Ostatnio czytałam historię siedemdziesięcio letniego Ameryka-

nina, który postanowił nauczyć się rosyjskiego. Czy mu się uda-

ło? Oczywiście, że tak i zajęło mu to tylko około roku. Jak to 

osiągnął?  

Poważnie przyłożył się do zadania, ucząc się języka 6 godzin 

dziennie! Czy się opłacało? Po roku był w stanie swobodnie 

władać rosyjskim, co pozwoliło mu zebrać materiały o dwuję-

zycznej edukacji w ZSRR i napisać na ich podstawie książkę. 

 

„Kropla drąży kamień nie siłą ale ciągłym spadaniem”.  Sytema-

tyczność i samozaparcie są bardzo ważne w nauce.  

 

Ucząc się nawet tylko 3 słówek dziennie – po roku poznamy 

ponad 1000.  Biorąc pod uwagę, że niektórzy posługują się tyl-

ko tysiącem słów w swoim ojczystym języku, 1000 najczęściej 

używanych słów sprawi ogromną różnicę w rozumieniu naszych 

anglojęzycznych rozmówców.  

 

Co zniechęca a co zachęca do nauki angielskiego? Czym dla 

Ciebie jest uczenie się języka? Jak się uczyć? Jakie metody 

mógłbyś polecić innym? Napisz i podziel się swoimi myślami: 

aneta@embraceni.org 

  

Prepared by Embrace NI (www.embraceni.org) 

Aneta Dąbek 

 

ESOL (ENGLISH SPEAKERS OF OTHER LAN-

GUAGES)  
- całoroczne kursy dostępne już za 45 funtów (30 funtów dla osób na 

zasiłkach*). 

 

Jednym ze sposobów motywacji do nauki języka angielskiego jest 

uczestniczenie w kursie. Southern Regional College oferuje kursy 

ESOL, które są dostępne we wszystkich filiach Collegu, czyli w Arma-

gh, Kilkeel, Lurgan, Newry i Portadown.  

 

Cena jest bardzo przystępna, gdyż za 30 spotkań (2 godzinnych) płaci-

my 45 funtów (zniżka dla osób na zasiłkach*). Dodatkową opłatą jest 

opłata za egzamin, którą płacimy w chwili zapisu na kurs. Wynosi ona  

£ 30 . Możemy jednak zrezygnować z egzaminu wtedy nie ponosimy tej 

opłaty.  

 

Na początku września odbędą się dni otwarte, podczas których będzie 

można porozmawiać z nauczycielem i dobrać dla siebie odpowiedni 

poziom (o szczegóły prosimy dowiadywać się w odpowiedniej filii). 

Kursy rozpoczynają się już w trzecim tygodniu września. 

 
Lekcje zwykle prowadzone są wieczorami lub w soboty. 

 

Jest pięć poziomów (choć w informatorze podano błędnie jeden poziom 

Poziomy kursu:  

 

Entry 1/ Preliminary 

Dla tych, którzy nie uczyli się języka formalnie i znają go tylko tro-

szeczkę lub wcale. 

 

Entry 2/ Access 

Dla tych, którzy nie są na samym początku nauki ale posiadają pewne 

podstawy. 

 

Entry 3/ Achiever 

Dla tych, którzy mają dobre fundamenty angielskiego ale potrzebują się 

skupić na gramatyce. 

 

Level 1/ Communicator 

Dla tych, którzy osiągnęli poziom średniozaawansowany. 

 

Level 2/ Expert 

Poziom zaawansowany. 

 

* Szczegółowe informacje na temat, jakie zasiłki się kwalifikują udziela 

College. 

 

Prepared by Embrace NI (www.embraceni.org). 

Aneta Dąbek 
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PSYCHOTEST - CZY JESTEŚ DESPOTĄ?  

Despota w naszym najbliższym otoczeniu, to bardzo męczące towarzystwo. Chciałby tylko rządzić, de-

cydować za nas i kierować naszymi poczynaniami. Na domiar złego despota nie znosi słowa sprzeciwu. 

Ale czy to ty przypadkiem nie jesteś despotą, czy to ty nie tyranizujesz ludzi? Czy despotyzm masz we 

krwi? 

1. Jak przyjmujesz krytykę? 

a) jako naukę...5 

b) jako przykrość...3 

c) jako złośliwość...1 

2. Czy miewasz czasami wrażenie, że bli-
scy, znajomi, podwładni i przełożeni nie da-

liby sobie bez ciebie rady? 

a) nie, nigdy...5 

b) czasami...3 

c) zawsze...1 

3. Czy twoim zdaniem masz cechy przy-

wódcze? 

a) nie...5 

b) nie wiem...3 

c) tak...1 

4. Czy zdarza się, że dla świętego spokoju 

idziesz na kompromis? 

a) bardzo często...5 

b) bardzo rzadko...3 

c) nigdy...1 

5. Czy zdarzyło się, że w celu osiągnięcia 
twoich zamiarów używałeś siły, szantażu 

lub wykorzystywałeś swoje stanowisko? 

a) nie, nigdy...5 

b) raz czy dwa zdarzyło się...3 

c) bardzo często...1 

6. Czy lubisz, gdy ludzie boją się ciebie? 

a) nie...5 

b) czasami...3 

c) bardzo lubię...1 

7. Który stan jest przez ciebie najbardziej 

pożądanym? 

a) miłość...5 

b) bogactwo...3 

c) władza...1 

8. W którym z poniższych zawodów czułbyś 

się najlepiej? 

a) artysta...5 

b) duchowny...3 

c) urzędnik...1 

9. Którym jesteś z żywiołów? 

a) woda...5 

b) powietrze...3 

c) ogień...1 

10. Który z ustrojów politycznych uważasz 

za najrozsądniejszy? 

a) kapitalizm...5 

b) monarchia...3 

c) komunizm...1 

 

 

 

 

 

 

 
Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Masz naturę despoty lub despotki. Na każdym kro-

ku wszystkich tyranizujesz czym doprowadzasz ich 

do szewskiej pasji. Twoje dyktatorskie zapędy po-

wodują, że jesteś człowiekiem, którego mało kto 

lubi. Oczywiście ty zdajesz sobie z tego sprawę       

i nawet ci to nie przeszkadza. Wyznajesz zasadę, że 

nie muszą cię kochać, wystarczy, że będą się ciebie 

bać bo despotyzm, to twoje drugie imię. I rzeczy-

wiście bardzo często jesteś despotyczny / despo-

tyczna. Wiele osób boi się ciebie, boi się twoich 

reakcji i twojego gniewu, ale nade wszystko boi się 

tego, że potrafisz zniszczyć drugiego człowieka 

tylko dlatego, że nie zgadza się z twoimi pogląda-

mi. Problemów z twoimi przeciwnikami nie roz-

wiązujesz w sposób cywilizowany. Krzyk i szantaż, 

to twoje dwa sposoby, aby przekonać adwersarzy. 

Czasami nawet dopuszczasz się rękoczynów. Mó-

wiąc krótko: jesteś despota lub despotka który / 

która nie przebiera w środkach. 
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Przeglądy techniczne  , serwis,                                                                                      

MOT – zostawiasz auto i odbierasz auto z 

certyfikatem  Naprawy, tuning  - wszystko w 

dobrej cenie 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Czasami nachodzi cię taka wielka chęć rządzenia      

i dyrygowania innymi ludźmi, że nie możesz się 

powstrzymać. Wtedy jesteś jak despota / despotka. 

Jeśli tylko znajdziesz człowieka, który z jakiegoś 

tam powodu będzie się poddawał twojej woli, wów-

czas przez jakiś czas będziesz go tyranizował swo-

im despotycznym zachowaniem. Najczęściej takich 

ludzi znajdujesz w swojej najbliższej rodzinie. Ci są 

skazani na ciebie i czy chcą czy nie chcą muszą cię 

znosić. Twój despotyczny sposób zachowania spo-

wodowany jest najprawdopodobniej tym, że ty sam 

masz do czynienia z despotami, którzy cię tyranizu-

ją. Może to mieć miejsce w szkole czy pracy, a na-

wet po sąsiedzku. Stając się chwilowym despotą 

odreagowujesz to co spotkało ciebie. Oczywiście 

później żałujesz i przepraszasz, ale że dasz się 

wcześniej porządnie we znaki, to jest fakt. Mówiąc 

krótko: despotyzm nie jest ci obcy, ale zazwyczaj 

nie bywasz despotyczny / despotyczna. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Despotyzm jest ci zupełnie obcy. Nigdy nie jesteś 

despotyczny / despotyczna. Nie sprawia ci przy-

jemności rządzenie, a despotyzm to dla ciebie nie-

wyobrażalne barbarzyństwo. Z drugiej zaś strony 

nie umiesz sobie radzić z despotami. Jeżeli taki 

stanie na twojej drodze życiowej, to może zamie-

nić twój los w piekło. Dzieje się tak dlatego, że 

twoja kompromisowa natura poddaje się despocie 

z każdym dniem coraz bardziej. Despota lub de-

spotka to zauważa i wykorzystuje. Natomiast ty 

stajesz się tak zdominowany i zastraszony. Bez 

problemu dajesz sobie narzucać jego wolę tylko 

dlatego, aby mieć trochę spokoju. Oczywiście two-

je poddanie się, spokoju ci nie daje, ale ty ciągle 

masz nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pamię-

taj jednak, że dobrze może być tylko wtedy, gdy 

wyzwolisz się spod wpływu despoty lub despotki. 

 

Psychotest zaczerpnięto z portalu: dejzy.pl 
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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 łóżko piętrowe z  wysuwanym biurkiem + materac cena £80 
Tel.07966877254 po 16.00.  

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 

Kupie rower gorski-damski w dobrym stanie-tanio! Gosia-Telefon: 
07840478084, E-mail:  kgl1@wp.pl 
 
SPRZEDAM TANIO ROWER GÓRSKI W BARDZO DOBRYM STA-
NIE!! ŚREDNICA KOŁA - 24 CALE!! AMORTYZOWANE. SIEDZENIE. 
CENA 50 FUNTÓW. KONTAKT  ZBIGNIEW SWIERZEWSKI , Telefon: 
07510627227 Email  zibby09@wp.pl 
 
Sprzedam : fotelik dla dziecka 0-13 kg, firmy Mama's&Papa's cena: 
10 funtów , mate dla dziecka do zabawy, cena 5 funtów, huśtawkę  
dla dziecka, (max. waga dziecka 10 kg) 5 melodyjek,5 prędkości huśta-
nia, cena 10 funtów , sterylizator avent- elektryczny na 6 butelek, mało 
używany, stan bardzo dobry , cena 20 funtów,  podgrzewacz AVENT 
do butelek, stan bardzo dobry, mało używany , cena 15 funtów , wózek  
firmy Zooper, podwójny, może być dla bliźniaków lub dla dwójki dzieci, 
mało używany (raincover gratis)  cena 100 funtów. Kontakt: Renata 
Dudkiewicz, Telefon: 07592334849,  E-mail:  kukaread@op.pl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzedam podwójną rozkładaną sofę w bardzo dobrym stanie. Możli-
wość dowozu w obrębie LURGAN. Cena 40 funtów. Sprzedam owalny 
stół do jadalni bez krzeseł. Stan bardzo dobry. Kontakt: Magda  Tele-
fon: 07592334662 , E-mail: sara7703@interia.pl 
 

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki 
sposób aby  uczniowie uważali ją  za cenny dar, a nie 
za ciężki obowiązek.”                           Albert Einstein  

Polska Szkoła w Banbridge  istnieje od 4 grudnia 2010. 
Do szkoły uczęszczają dzieci z Banbridge i okolicznych 
miasteczek. Szkoła ma na celu kształcenie dzieci  i mło-
dzieży w duchu polskim, rozwijanie znajomości języka 
ojczystego, podtrzymywanie ich więzi z krajem pochodze-
nia. Już dziś zapisz swoje dziecko.         
Kontakt: polskaszkolabanbridge@o2.pl 

Polska Szkoła Uzupełniająca im. Mikołaja Kopernika 
w Newry powstała dzięki zaangażowaniu rodziców           
i osób, którym zależy na tym, by nasze dzieci nie utraciły 
kontaktu z kulturą i językiem polskim. Zajęcia prowadzone 
są przez w pełni wykwalifikowanych nauczycieli z wyjątko-
wym podejściem do dzieci.  
Jeżeli chcesz posłać swoje dziecko do naszej szkoły, wy-
starczy że wypełnisz krótki formularz, który możesz do-
stać 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 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:kgl1@wp.pl
mailto:zibby09@wp.pl
mailto:kukaread@op.pl
http://szkola.newry.pl/
http://newry.polska.szkola.pl/
mailto:zarzadPSU@gmail.com
mailto:psu@gmail.com
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ Piernik 

 
Składniki: 

 

Ciasto:  

250 g margaryny 

750 g mąki pszennej 

500 ml miodu płynnego 

1 szklanka cukru 

4 jajka 

1 łyżka kakao 

´ opakowania przypra-

wy do piernika 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżka sody oczyszczonej 

1 łyżka kawy rozpuszczalnej 

 rodzynki 

3 łyżki dżemu lub powidła (wiśniowe) 

Polewa czekoladowa: 

1 kostka margaryny lub masła 

6 łyżek kakao 

3/4 szklanki cukru 

3 łyżki wody  

Przygotowanie: 

1. W garnku roztopić: miód, ´ szklanki cukru oraz margarynę. Odstawić do 

ostygnięcia. 

2. Żółtka oddzielić od białek i utrzeć z resztą cukru. 

3. Do masy miodowej dodać: mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i so-

dą, żółtka, dżem, kawę zaparzoną w niewielkiej ilości wody, kakao, rodzynki       

i przyprawę do piernika. Wszystko wymieszać na gładką masę. 

4. Biała ubić a następnie dodać do ciasta. Delikatnie wymieszać. 

5. Wylać ciasto do formy wysmarowanej tłuszczem i wstawić do piekarnika roz-

grzanego do temperatury 180°. Piec przez ok. 1 godz. 

Polewa czekoladowa: 

1. Wszystkie składniki podgrzewać i mieszać do uzyskania jednolitej konsy-

stencji. 

2. Wylać na ciasto.            Pichciła: Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Lurgan Mail 
 
JESSICA CZUJE SIĘ LEPIEJ 
Uczennica Jessica dochodzi do siebie po 
tym jak została napadnięta przez sprawcę 
z nożem na ulicy. Jak mówi mama 9-cio 
letniej dziewczynki, Jessica od momentu 
ataku stała się bardzo nerwowa. Jednak 
od chwili, gdy zaczęła korzystać z pomo-
cy organizacji charytatywnej NOVA jej 
stan uległ poprawie. NOVA to stowarzy-
szenie charytatywne pomagające lu-
dziom, którzy doznali traumatycznych 
przeżyć. Grupa NOVA organizuje imprezy 
charytatywne w restauracji Pheasant. 
Osoby zainteresowane mogą uzyskać 
bilety pod nr. 07546006357 lub w restau-
racji Pheasant lub Planet Binge w Porta-
down.  

 
APEL O ZAKAZ NOSZENIA NOŻY 
Radni z Craigavon wyszli z apelem skie-
rowanym do ludzi młodych. Aby nie nosili 
noży oraz innych groźnych przedmiotów. 
Ma to związek z niedawnymi atakami z 
użyciem noży w rejonie Craigavon. W ich 
wyniku jeden mężczyzna zmarł a trzech 
trafiło do szpitala. 

 
RADA GMINY CRAIGAVON DORADZA 
W KWESTII KARMIENIA KACZEK 
Rada Craigavon postanowiła użytkowni-
kom parku w Lurgan doradzić, czym kar-
mić ptactwo. Stało się to w związku z 
obawami o zdrowie ptactwa parku. Nie 
zaleca się dokarmiania chlebem. Można 
karmić ziarnami dla ptaków, płatkami 
owsianymi, grejpfrutami przepołowionymi, 
skórkami warzyw, pokrojoną sałatą lub 
mrożonym groszkiem lub kukurydzą.  
Okazuje się, że chleb może np.: dopro-
wadzić łabędzie do poważnych schorzeń 
skrzydeł. 
 
Tłumaczenie: Rafał Iwiński 

Źródło: fakty.interia.pl 
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Zasiłki przysługujące Polakom. 

 

 

 

  

Tax Credits  to jeden z zasiłków, który  wzbudza naj-
większe emocje ze względu na dość wysokie kwoty jakie 
są wypłacane.  Tax  Credits składa się  z dwóch elemen-
tów : child tax  credit i working tax credit. Child Tax Cre-
dit może otrzymać każdy, kto mieszka w  Królestwie 
Wielkiej  Brytanii, posiada National Insurance Number 
oraz posiada dzieci  w tym także adoptowane. Working 
Tax Credit może otrzymać osoba o niskim dochodzie 
rocznym, pracująca etatowo . Musi ona  być w wieku 
równym, bądź przekraczającym 25 lat i jej tydzień pracy 
powinien mieć 30 lub więcej godzin. Wyjątkiem są osoby 
niepełnosprawne , które pracują minimum 16 godzin        
i mogą ubiegać się o Working Tax Credit już po osiągnię-
ciu wieku 16 lat. 

 Child Tax Credit mogą otrzymać osoby, które osiągnęły 
wiek 16 lat i opiekują się dzieckiem/dziećmi w wieku 
szkolnym  lub poniżej szkolnego wypracowując w ciągu 
tygodnia minimum 16 godzin. W przypadku osób żyją-
cych samotnie lub w separacji, Tax Credits są naliczane 
zgodnie z dochodami osiąganymi tylko przez te osoby, 
podczas gdy w przypadku małżeństw lub związków żyją-
cych w konkubinacie, Tax Credits naliczane są w opraciu 
o sumę dochodów obydwu partnerów, czy to związku 
małżeńskim, czy konkubinacie. Tax Credits naliczane są 
w oparciu o dane o dochodach z ostatniego roku podat-
kowego, poprzedzającego moment złożenia aplikacji.  

Jak sprawdzić czy należy się tax credit i w jakiej wyso-

kości lub jak sprawdzić czy tax credit został prawidłowo 

naliczony? 

Working tax credit składa się z kilku elementów: 

Basic element  ( element podstawowy) £1920 

Couple and lone parent element ( dodatek dla osób z 

partnerem życiowym lub dla samotnego rodzica) £1950 

30 hour element ( dodatek za pracę w wymiarze ponad 30 

godzin tygodniowo) £790 

Disabled worker element( dodatek dla osób 

niepełnosprawnych) £2650 

Severe disability element ( dodatek przy ciężkiej 

niepełnosprawności) £1130 

50+ return to work payment (16-29 hours) (dodatek dla 

osób w wieku 50+ które powracają do pracy i pracują w 

wymiarze godzin od 16 do 29) £1365 

50+ return to work payment (30+ hours) (dodatek dla 

osób w wieku 50+ które powracają do pracy i pracują w 

wymiarze godzin powyżej 30 godzin) £2030 

 

Dodatkowo jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek korzysta z 

usług zarejestrowanej opiekunki może otrzymać dodatek na 

pokrycie tych kosztów. Jednakże zasiłek pokrywa 70 % 

poniesionych kosztów i nie może być większy niż  £175 

tygodniowo na jedno dziecko lub £300 tygodniowo przy 

większej liczbie dzieci. Zobaczmy jak to wygląda w 

praktyce. Przeanalizujmy dwie rodziny. 

 

 

Rodzina1. Rodzina pełna: mąż, żona pracują w wymiarze powyżej 

30 godzin. ( nie ma znaczenia czy jedna z osób pracuje powyżej 30 

godzin a druga poniżej, lub jeśli obydwie osoby pracują powyżej 

30 godzin dodatek jest w tej samej wysokości. Natomiast nie nale-

ży się on jeśli obie osoby pracują poniżej 30 godzin) ) i dwójka 

dzieci w wieku szkolnym.  

Dochód brutto rodziny to : £25 601 

Basic element  £1920 

Couple and lone parent element  £1950 

30 hour element  £790 

Razem £4660 

Taka kwota zasiłku należałaby się rodzinie o dochodzie nie prze-

kraczającym £6420 rocznie. Ale nasza rodzina zarabia znacznie 

więcej. Sprawdźmy więc czy należy im się working tax credit. 

Od kwoty rzeczywistego dochodu w rodzinie czyli w tym przypad-

ku £25601 musimy odjąć kwotę stałą ustalaną corocznie przez 

rząd  w tym roku to £6420. Otrzymujemy wynik £19181 następnie 

wynik ten musimy pomnożyć przez 41% ( współczynnik ten jest 

corocznie ustalany przez rząd) Otrzymujemy sumę £7864,21. 

Następnie od sumy  zasiłku obliczonego powyżej czyli £4660 

odejmujemy kwotę 41% czyli w tym przypadku £7864,21.  To co 

pozostaje jest kwotą należnego zasiłku. Widzimy, iż w tym przy-

padku working tac credit się nie należy.  

Sytuacja może ulec zmianie jeśli rodzina korzysta z opiekunki  

i płaci jej przykładowo £250 tygodniowo za opiekę nad dwójką 

dzieci. Czyli roczny koszt opiekunki wynosi 250x52 tygodnie 

czyli £13000 rocznie. Rodzina może aplikować o zwrot 70% po-

niesionych kosztów czyli w tym przypadku 70%x13000 wynosi 

£9100. Do powyższej kalkulacji   

 Basic element  £1920 

Couple and lone parent element  £1950 

30 hour element  £790 

Razem £4660  dodajemy 70% kosztów opiekunki 

£9100 

Razem £13760  

Czyli £13760 minus obliczone powyżej 41% £7864,21. Pozostaje 

kwota należnego zasiłku do wypłaty. W tym przypadku £5895,79 

 

Rodzina2.  Matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci  w wieku 

szkolnym pracująca powyżej 30 godzin tygodniowo i zarabiająca 

£8690. 

Basic element  £1920 

Couple and lone parent element  £1950 

30 hour element  £790 

Razem £4660 

Od kwoty rzeczywistego dochodu w rodzinie, czyli w tym przy-

padku £8690 musimy odjąć kwotę stałą ustalaną corocznie przez 

rząd  w tym roku to £6420. Otrzymujemy wynik £2270 następnie 

wynik ten musimy pomnożyć przez 41% ( współczynnik ten jest 

corocznie ustalany przez rząd) Otrzymujemy sumę £930,70. 

Następnie od sumy  zasiłku obliczonego powyżej, czyli £4660 

odejmujemy kwotę 41% czyli w tym przypadku £930,70.  To co 

pozostaje jest kwotą należnego zasiłku czyli w tym przypadku  

£3729,30. 

 

Child tax credit również składa się z kilku elementów: 

 

Family element (dodatek rodzinny) £545 

Child element ( dodatek na dziecko jest mnożony przez liczbę 

dzieci w rodzinie) £2550 

Disabled child element ( dodatek na dziecko niepełnosprawne) 

£2800 

Severely disabled child element (dodatek na dziecko z ciężką 

niepełnosprawnością) £1130 
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Masz w rodzinie problem alkoholowy? Nie umiesz sobie 

poradzić? Bliska Ci osoba jest alkoholikiem i nie wiesz jak 

jej pomóc? W Belfaście ruszyły spotkania otwarte skierowa-

ne do rodzin dotkniętych alkoholizmem. Grupa spotyka się  w 

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

holizmem.   

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. 

I tak samo jak poprzednio zobaczmy jak to wygląda w praktyce. 

Przeanalizujmy dwie rodziny. 

Rodzina1. Rodzina pełna: mąż, żona i dwójka dzieci w wieku 

szkolnym.  

Dochód brutto rodziny to : £25 601 

Family element (Basic)  £545 

Child element ( dodatek na dziecko jest mnożony przez liczbę 

dzieci w rodzinie) £2550 x2 = 5100 

Razem £5645 

Taka kwota zasiłku należałaby się rodzinie o dochodzie nie prze-

kraczającym £15860 rocznie. Ale nasza rodzina zarabia znacznie 

więcej. Sprawdźmy więc czy należy im się child tax credit. Od 

kwoty rzeczywistego dochodu w rodzinie, czyli w tym przypadku 

£25601 musimy odjąć kwotę stałą ustalaną corocznie przez rząd  

w tym roku to £15860. Otrzymujemy wynik £9741 następnie wy-

nik ten musimy pomnożyć przez 41% ( współczynnik ten jest 

corocznie ustalany przez rząd) Otrzymujemy sumę £3993,81 . 

Następnie od sumy  zasiłku obliczonego powyżej, czyli £5645 

odejmujemy kwotę 41% czyli w tym przypadku £3993,81.  To co 

pozostaje jest kwotą należnego zasiłku. Widzimy, iż w tym przy-

padku wysokość należnego child tax credit wynosi £1651,19  

 

Rodzina2.  Matka samotnie wychowująca dwójkę dzieci  w wie-

ku szkolnym. Jej zarobek to  £8690. 

Family element (Basic)  £545 

Child element ( dodatek na dziecko jest mnożony przez liczbę 

dzieci w rodzinie) £2550 x2 = 5100 

Razem £5645 

Ponieważ dochód w tej rodzinie nie przekracza kwoty £15860 

należy jej się zasiłek w pełnej wysokości czyli £5645.  

 

Wszystkie  kalkulacje zostały wykonane biorąc pod uwagę 365 

dni w roku. W roku 2011—2012 rok będzie miał 366 dni więc 

powyższe kwoty będą nieznacznie wyższe.  

 

Wyrażam nadzieję, iż udało mi się Państwu w sposób w miarę 

jasny pokazać jak obliczyć przysługujący tax credit.  

AT 

Jeśli zmagasz się z  problemami     
  i trudnościami z jakimi spotykamy 
się na co dzień na emigracji, takimi 
jak: depresje, konflikty, trudności 
wychowawcze, stres, uzależnienia 
itp. lub wszystkimi innymi  związa-
nymi z życiem psychicznym i emo-
cjonalnym być może chcesz o tym z 
kimś porozmawiać.  Pan Andrzej 
Mańka jest  praktykującym od lat w 
Północnej Irlandii dyplomowanym 
psychologiem z długoletnim do-
świadczeniem. W ramach współpra-
cy z Polish Craigavon Community 
Network  Pan Andrzej odpowie na 
każdy email. 
         amanka@op.pl                               
andrzej@polishassociation.org 
 
                Tel. 07592059815 

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
mailto:amanka@op.pl
mailto:andrzej@polishassociation.org
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Autor opublikowanego w magazynie opo-
wiadania zostanie nagrodzony nagrodą 
pieniężną w wysokości £20. W emailu pro-
simy o podanie swoich danych: imienia 
nazwiska, adresu zamieszkania oraz numer 
telefonu kontaktowego. Prosimy także o 
napisanie oświadczenia, iż wyrażają Pań-
stwo zgodę na publikację opowiadania w 
magazynie oraz na stronie internetowej. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do przyję-
cia własnych kryteriów oceny,  prawo do 
skracania i redagowania nadesłanych tek-
stów. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
treść publikacji. 
redakcja@polskicraigavon.com 

Dowiedzieć się prawdy. 

Pomyślała, że przed ślubem warto by poznać swoją przeszłość. 

Pamiętała tylko to co nastąpiło po wypadku. To, co zdarzyło się 

przed wogóle nie istniało. Kiedy obudziła się tamtego dnia nie 

wiedziała nic, ani gdzie jest ani kim jest.  I tylko on był przy niej 

-przystojny doktor John O'Hara. To on pomógł wrócić jej do 

świata żywych. Nic dziwnego więc, że teraz miała zostać jego 

żoną.  Od wypadku minął już ponad rok. Nigdy wcześniej nie 

zastanawiała się co było przed. Dlaczego nie ma przyjaciół, dla-

czego koledzy z pracy nic o niej nie wiedzą, dlaczego w jej do-

mu nie ma żadnych osobistych pamiątek i zdjęć. Kim byli jej 

rodzice, kim ona była. Wcześniej jakoś nie miało to znaczenia, 

uczyła żyć się na nowo, ale teraz kiedy miała zostać żoną i być 

może matką. Co powie swoim dzieciom? Musiała poznać praw-

dę o sobie samej. To już postanowione   pojedzie do Polski.  

Tyle zdołała się dowiedzieć od osób, które z nią pracowały: skąd 

przyjechała do Irlandii Północnej.  John nie był zachwycony 

pomysłem wyjazdu Anny, ale cóż zabrakło mu siły perswazji. 

Zatrzymała się w hotelu. Jej stan konta był bardzo pokaź-

ny ,więc nie miała czym się przejmować.  Nie wiedziała od cze-

go zacząć, więc pierwsze dwa dni minęły jej na włóczeniu się 

bez celu. Miała nadzieję, że ktoś ją rozpozna, zaczepi na ulicy. 

Ale nic takiego się nie zdarzyło. Wpadła na genialny pomysł. Jej 

rodzice na pewno nie żyją. Gdyby przecież żyli mieli by jakiś 

kontakt z nią pisali listy dzwonili. Tak na pewno nie żyją. W 

mieście były tylko dwa cmentarze, więc   obszar poszukiwań 

grobu rodziców nie był obszerny. Znała ich imiona z aktu uro-

dzenia, którym dysponowała.  Znalazła. Grób był zadbany, świe-

że kwiaty. Zwróciła uwagę na datę śmierci - umarli tak młodo i 

to w tym samym dniu. Miała zaledwie 7 lat w chwili ich odej-

ścia. Boże co ze mną się działo kiedy ich zabrakło? - pomyślała. 

W sumie odnalezienie grobu rodziców nic jej nie dało. Oni już 

jej niczego nie powiedzą, ale przynajmniej wiedziała, że jest we 

właściwym miejscu. To tu się urodziła , tu żyła i stąd wyjechała.   

W nienajlepszym nastroju wracała do  domu o ile hotel można 

nazwać domem. Była głodna. Weszła do kafejki w centrum ryn-

ku, która o dziwo oferowała wrapy. Przyszła jej nie odparta 

ochota sprawdzić jak wrapy, które tak uwielbiała w N.I ,smakują 

w Polsce. Od progu już zajęła się szukaniem portfela. Kiedy w 

końcu podniosła głowę zobaczyła przystojnego mężczyznę, któ-

ry wpatrywał się w nią ze zdumieniem. Ich spojrzenia się spo-

tkały. Nie potrafiła zrozumieć uczuć, które nagle targnęły nią 

całą. „Wróciłaś „- powiedział. „Nie nie wróciłam po prostu 

zwiedzam”. „Zwiedzasz?” Wiedziała, że to nie ma sensu to co 

przed chwilą powiedziała. Nie rozumiała co się z nią dzieje. 

Przecież właśnie o to chodziło, by spotkać kogoś kto powie jej 

coś o niej samej. A teraz kiedy to się stało jej wewnętrzna intu-

icja podpowiadała jej, że musi stąd wyjść, natychmiast wyjść jak 

najdalej od tego mężczyzny. Wzięła  głęboki oddech. „Jednego 

wrapa poproszę: kurczak, boczek, sałata i majonez”. Patrzył na 

nią w osłupieniu. „Pracujesz tu tak ? To weź się do pracy i przyj-

mij moje zamówienie.”  Odwrócił się : „Janek jeden wrap, kur-

czak, boczek, sałata i majonez dla tej pani”. „Już się robi”. 

„Usiądź porozmawiamy”. „Nie mamy o czym” - powiedziała 

sama nie wiedząc czemu. „Daj spokój , minęło 10 lat  możemy 

chyba porozmawiać”.  „O mój wrap , dziękuję”. Musiała chwilę 

się zastanowić, musiała grać na zwłokę. Zaczęła jeść. „Dobre”- 

powiedziała z pełnymi ustami a kawałek sałaty wyładował jej na 

bluzce.  Nachylił się nad nią ściągając sałatę, a potem delikatnie 

nieśmiało wytarł kciukiem majonez z jej policzka. Uśmiechnął 

się szeroko i tak opiekuńczo. Boże ten uśmiech sprawiał, że krę-

ciło jej się w głowie jak po kilku mocnych drinkach. „Nic się nie 

dalej taka niezdarna”. Zaśmiał się. Tak to prawda zawsze była 

niezdarna a jej ciało wyjątkowo nieskoordynowane.  Ciągle 

coś jej spadło, przewracała się w najmniej nieoczekiwanych 

momentach.  „Anka porozmawiajmy”.  „Nie, nie dzisiaj nie 

jestem gotowa.” „A kiedy będziesz? Za kolejne 10 lat?” „Nie 

wiem, nie dzisiaj”. „Słuchaj masz adres mojej przyjaciółki?” 

Zagrała, przecież chyba musiała mieć jakąś przyjaciółkę  a on 

na pewno coś wiedział. On - nawet nie wiedziała jak ma na 

imię. „Kaśki? No bo o Izie chyba nie mówisz.?” „Tak Kaśki”. 

„Mieszka tam gdzie mieszkała”.  „Napisz mi adres” - podsu-

nęła mu kawałek serwetki. „Adres? Zapomniałaś adresu?” 

„Nie, nie zapomniałam , nie komplikuj, napisz, proszę.” Napi-

sał. Odetchnęła z ulgą. Krok do przodu.  Wstała szykując się 

do wyjścia. „Zobaczymy się jeszcze?” - zapytał. Wyszła bez 

słowa.  Kręciło jej się w głowie, tak mocno, że prawie nie po-

trafiła ustać na nogach. Taksówka, wsiąść do taksówki i odje-

chać. Co ten mężczyzna dla niej znaczył? Kim był? Co ich 

łączyło?  Wsiadła do taksówki podając adres. To tuż za ro-

giem powiedział kierowca. Niecałe 10 minut pieszo, ale mogę 

Panią podwieźć oczywiście. Proszę jechać. Samochód zatrzy-

mał się przed małym domkiem jednorodzinnym. Jesteśmy na 

miejscu. Dziękuję. Zapukała niepewnie, cichutko. Cisza. Za-

pukała ponownie już mocniej, odważniej. Usłyszała kroki tuż 

za drzwiami. Przeraziła się. Chyba tak naprawdę liczyła, że 

nikogo nie będzie. Co też tu na nią czekało? Czego miała się 

dowiedzieć? I czy chciała znać prawdę? Drzwi się otworzyły. . 

"Anka? O boże Anka". Nieznajoma rzuciła jej się na szyję nie 

ukrywając wzruszenia. "Nie było Cię tyle lat, nie dzwoniłaś 

nie pisałaś a teraz stoisz tu. Nie mogę uwierzyć. Coś się stało? 

" "Nie nic się nie stało, albo stało się nie wiem od czego za-

cząć" "Najlepiej od początku , wchodź, nie rozumiem czemu 

tu stoimy" Nie pamiętała Kaśki, ale czuła się przy niej nad 

wyraz spokojnie. Wiedziała, że może jej ufać, wiedziała, że 

może powiedzieć jej wszystko i powiedziała. "I naprawdę nic 

nie pamiętasz? Nie pamiętasz mnie? Nie pamiętasz Artura?" " 

Artura? Kto to jest Artur?" " Teraz to ja nie wiem od czego 

zacząć? Chyba powinnaś coś zobaczyć. Choć na stryszku jest 

wszystko czego potrzebujesz" Weszły na strych. Pełno tam 

było starych rupieci. Jej uwagę przykuł duży kufer. "To jest 

Twoje życie, wszystko jest w tym kufrze. Zostawię Cię samą". 

Dotknęła wieka. Bała się go otworzyć. Nie wie ile czasu minę-

ło zanim się zdecydowała. Otworzyła pokrywę...  

  AT 

CDN... 
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PRZYDATNY SŁOWNICZEK Uśmiechnij się….. 

Cytaty z zeszytów szkolnych 

 

Rejtan nie chcąc dopuścić do 

rozbiorów Polski stanął w 

drzwiach i sam się rozebrał.  

W Mongolii przed wiekami 

wsławił się jeden cham, nazy-

wał się Dżyngis-cham.  

Kapitan spuszcza się zawsze 

ostatni.  

Zaleta pobytu Robinsona na 

wyspie: poznał tajniki kuchni 

kanibali.  

Dawniej gdy kawaler chciał 

zdobyć panienkę, musiał do 

niej przyjść z dobrym kroko-

dylem. Świadczy o tym wypo-

wiedź Klary do Papkina.  

Bogurodzica była napisana w 

języku polskim po łacinie.  

W czasach przedhistorycz-

nych nasi przodkowie żyli w 

jaskiniach, które były gniazda-

mi cywilizacji. Później zaczęli 

budować szałasy, nie mieli 

ubrań, nawet koszul, tylko 

dziury na przepuszczanie dy-

mu. Rozporządzali bardzo 

prymitywnymi narzędziami do 

założenia rodziny.  

Zbyszko jechał na koniu  

i piana leciała mu z pyska.  

Najprostszym typem telewizo-

ra kolorowego jest telewizor 

czarno-biały w brązowej obu-

dowie.  

Dziedziczność pozwala wyja-

śnić, dlaczego skoro dziadek  

i ojciec nie mieli dzieci, to 

 i my będziemy bezdzietni.  

Gerwazy wyciągnął szablę  

i strzelił.  

Jan Christian Andersen nie 

miał rodziców, urodził się u 

obcych ludzi.  

Przez kilkadziesiąt lat Polska 

nie pokazywała się na mapie, 

bo była rozebrana.  

Zaczerpnięto z : humor z ze-

szytów.pl 

appearance - powierzchowność, uka-

zanie się, wygląd, zjawienie            

athletic - atletyczny, sportowy  

attractive - atrakcyjna, atrakcyjny  

bad - zły         

bashful - lękliwy, nieśmiały          

beautiful - cudowny, nadzwyczajny, 

piękna, piękny, wspaniały          

bodacious - brawurowy, niesamowi-

ty, niezwykły, skończony, zuchwały 

bony - kościsty            

bow-legged - o pałąkowatych nogach, 

z wyłupiastymi oczami            

brave - dzielny, mężny, odważny, 

rzucać wyzwanie, stawiać czoło, sta-

wić czoło, śmiały, śmiały,              

clean - czysty, czyścić           

comely - nadobny, powabny, przy-

stojny, urodziwy                     

common - pospolity, powszechny, 

publiczny, wspólny, zwyczajowy 

conceited - przemądrzały, zarozumia-

ły               

courageous - dzielny, mężny, odważ-

ny, śmiały, waleczny             

coy - nieśmiały, skromny           

cripple - kaleka,            

dirty - brudny                

elegant - elegancki              

fat-gruby, tłusty            

freckled - nakrapiany, piegowaty   

good-dobry            

handsome - hojny,             

healthy -  wskazany dla zdrowia, 

zdroworozsądkowy, zdrowy         

lordly - po pańsku, wielkopański, z 

dumą,              

nicelooking - przystojny          

obese—opasły,    

old-stary           

overweening-arogancki, nieposkro-

miony, próżny, wygórowany, wynio-

sły, zarozumiały            

pale-blady,             

pimpled -pokryty pryszczami, prysz-

czaty,             

plain - prosty, przeciętny, zrozumiały, 

zwykły             

poor-biedny, kiepski, słaby, ubogi 

poor-spirited-bojaźliwy, nieśmiały 

presumptuous-arogancki, bezczelny, pewny siebie, 

zarozumiały 

pretty-ładna, ładny 

profane-bluźnierczy, nieczysty, pospolity, profanować, 

wulgarny 

proud-być dumny, dumny, hardy, pyszny, 

remarkable-godny uwagi, nadzwyczajny, niezwykły 

self-conscious-nieśmiały, zakłopotany, zażenowany 

shaggy-kosmaty, kudłaty, owłosiony 

short-bez pokrycia, niewystarczająco, niski, 

shy- nieśmiały, płochliwy, spłoszyć się 

skinnybardzo chudy, chudy, wychudzony 

slender-cienki, niewielki, nieznaczny, nikły 

stocky-krępy 

stout-dzielny, korpulentny 

strong-mocny, silny 

sun-tanned-opalony 

sunburnt-brązowy, ogorzały, opalony, poparzony przez 

słońce, poparzony słońcem 

suntanned-opalony 

tall-wysoki 

tanned-opalony 

thin-bez wyrazu, szczupły ,cieńki 

timid-bojaźliwy, nieśmiały, płochliwy 

tiny-drobny, maleńki, niewielki 

trivial-codzienny, nieważny, oczywisty, pospolity, try-

wialny 

ugly-brzydki 

uncommon-niezwykły 

valid-ważny, właściwy, 

well-dressed-dobrze ubrany 

wrinkled-pomarszczony, pomięty, zmarszczony 

young-młode, młody 

http://dowcipy-o-polaku-rusku.humoris.pl
http://dowcipy-o-polaku-rusku.humoris.pl
http://dowcipy-o-dzieciach.humoris.pl
http://dowcipy-o-polaku-rusku.humoris.pl
http://mojetesty.pl/content/slownik/5695.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/5862.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/771.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/555.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/6055.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/1718.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/132951.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/6245.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/160648.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/6296.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/2448.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/6751.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/4515.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/6838.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/7065.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/7076.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/7113.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/352.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/682.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/782.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/8319.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/569.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/8641.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/2399.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/10118.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/10839.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/10964.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/574.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/126825.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/11275.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/11636.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/3685.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/1280.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/90886.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/11949.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/2954.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/12019.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/2613.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/2832.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/132217.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/13176.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/797.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/798.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/104777.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/13360.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/108322.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/13682.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/4499.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/135644.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/13787.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/131978.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/802.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/111001.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/804.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/14147.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/4598.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/14380.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/805.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/14558.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/14843.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/2963.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/121547.html
http://mojetesty.pl/content/slownik/807.html
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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: 


