




Polski Magazyn– dla całej rodziny  numer 01/10/2011/06 

www.polskicraigavon.com              3 

                            

 

Polski Craigavon – Dla całej rodziny,                                                            

4 Drumellan Court, Craigavon.                                                                                     

Redaktor  wydania: Mariusz Tomsa                                        

Redakcja:                                                                                

Agnieszka Tomsa                                                                          

Katarzyna Pawlikowska – Golonka                                       

Agnieszka Sztajner – Iwińska                                                           

Ks. Krzysztof Olejnik                                                                                    

Współpraca:                                                                           

Tomasz Juchno                                                                                  

Rafał Iwiński                                                                                                

Projekt okładki: Łukasz Siemieniuk, Mariusz Tomsa                                    

Kontakt z nami:   redakcja@polskicraigavon.com                                                  

Reklama/Advertising:                                                             

mariusz@polskicraigavon.com                                              

Wydawca:                                                                                    

Polish Craigavon Community Network                                     

Wydruk: Drukarnia Congress                                                          

12 Linenhall House 

Win Business Park 

Canal Quay 

Newry, Co. Down 

BT356PH 

Redakcja i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej za treść wszystkich 

opublikowanych artykułów, za treść ogłoszeń, reklam i informacji. Magazyn ma za zadanie 

jedynie umilić Państwu czas i wiadomości w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy do 

jakichkolwiek roszczeń. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów  i zastrzega sobie 

prawo do ich skracania bądź redagowania. Nadesłane materiały przechodzą na własność 

redakcji co oznacza przeniesienie praw autorskich  i praw do publikacji na redakcję.  

Kilka słów na wstępie … 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

 Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

 Dla darów Nieba.... 

 Tęskno mi, Panie... (…)„ 

Cyprian Kamil Norwid 

 

Mieszkam w Irlandii Północnej już dość długo, na tyle dłu-

go by przyzwyczaić się do tutejszego życia i kapryśnej po-

gody. Ta piękna wyspa nie jest już dla mnie tak zupełnie 

obcym miejscem, ale gdy myślę o Polsce często zdarza mi 

się uronić łezkę. 

W magazynie wiele informacji o PSS w Craigavon, zdjęcia 

uczniów i sprawozdanie z rozpoczęcia roku szkolnego. PSS 

w Craigavon, to miejsce gdzie dzieci uczą się nie tylko pi-

sać i czytać, ale też poznają Polskę- Polskę swoją ojczyznę. 

Myślę, że to niezwykle ważne i nawet, jeżeli mamy zamiar 

pozostać w Irlandii Północnej już na stałe powinniśmy za-

dbać o to, by nasze dzieci posiadały podstawową wiedzę o 

kraju swoich przodków.  

 

Katarzyna Pawlikowska-Golonka. 
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Miasta świata - Londyn 
Położenie:  

51° N, 0° W 

Ludność: 

12 mln 

Powierzchnia: 

1607 km2 

Burmistrz: 

Boris Johnson 

Powstanie: 

42 r. n.e. 

Londyn - stolica Wielkiej Brytanii, położony jest w południowej 

Anglii nad Tamizą, 64 km od jej ujścia do Morza Północnego. 

Pod względem liczby mieszkańców Londyn jest jedną z najwięk-

szych aglomeracji miejskich świata. Aglomeracja miejska (ze 

strefą podmiejską rozciągającą się w promieniu 72 km od cen-

trum Londynu) skupia około 12,3 mln mieszkańców (tj. ponad 

1/5 ogółu ludności Wielkiej Brytanii), rozciąga się na 1607km. 

Burmistrzem miasta jest Boris Johnson. 

 

KULTURA I NAUKA 
Londyn jest siedzibą Towarzystwa Królewskiego, Uniwersytetu 

Londyńskiego, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie oraz wielu 

innych szkół wyższych. Jest także dużym ośrodkiem kultural-

nym: opera Covent Garden, słynne orkiestry (London Symphony 

Orchestra, BBC Orchestra i London Philharmonic Orchestra) 

oraz teatry (m.in. National Theatre). Znajdują się tu liczne muzea        

i galerie, które przyciągają turystów z całego świata. Najbardziej 

znane to British Museum, National Gallery, Tate Gallery, 

Muzeum Viktorii i Alberta, Natural History Museum, London 

Museum, Science Museum, Imperial War Museum. Londyn jest 

także kojarzony z ogromną liczbą pięknych i zadbanych parków 

(Hyde Park, St. James Park, Kew Gardens, Green Park, Regent's 

Park i wiele innych). 

 

Transport 
Podstawą komunikacji miejskiej jest rozbudowana, wielopozio-

mowa sieć metra oraz autobusów. Tamizę przecinają liczne mo-

sty kolejowe i drogowe (m.in. London Bridge). Aglomerację 

londyńską obsługuje 5 dużych, międzynarodowych portów lotni-

czych: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton i London City Air-

port. Brzegi Tamizy pokrywa gęsta zabudowa portowa 

(zwłaszcza we wschodniej części aglomeracji). W centrum Lon-

dynu mieści się także kilkanaście dworców kolejowych (m.in. 

Waterloo, King Cross, London Bridge), stąd odjeżdżają super-

szybkie pociągi TGV łączące Londyn z Brukselą i Paryżem 

(podróż trwa ok. 2-3 godziny). 

 

 

konradraczkowski.blogspot.com  

24 powody, by pokochać Londyn 

1. Londyn poza tym, że jest stolicą UK, spokojnie może zostać 

określony mianem stolicy świata - stanowi zlepek praktycznie 

wszystkich kultur globu. Corocznie przyciąga około 15 milio-

nów turystów - to za sprawą wielu atrakcji: sporych zasobów 

zieleni, które pozwalają na relaks, restauracji i miejsc rozryw-

ki, które są w stanie sprostać każdemu gustowi (i każdej kie-

szeni), słynnych sklepów; przede wszystkim zaś światowej 

klasy zabytków. 

2. W niedzielne i sobotnie popołudnia oraz w wieczory pozo-

stałych dni tygodnia, trwają mecze odznaczające się niepowta-

rzalną atmosferą. Londyn może poszczycić się 13 profesjonal-

nymi klubami piłkarskimi. Jeżeli lubisz nie tylko oglądać po-

jedynki piłkarskie, ale także sam pograć, Londyn oferuje Ci 

wiele miejsc, które sprzyjają towarzyskim rozgrywkom. 

3.  W Londynie znajduje się około 3,800 pubów, 6,100 restau-

racji  i ponad 40,000 sklepów. 

4. Londyn daje możliwość wielu rozkoszy dla podniebienia. 

Znajdziesz tu specjalności wszystkich kuchni świata, począw-

szy od sum dim w Soho, poprzez croissanty w South Kensing-

ton. 

5.  Każdego lata w Royal Albert Hall rozbrzmiewają koncerty 

muzyki klasycznej, w związku z festiwalem The Proms. 

6. Niezliczone stragany ze świeżymi owocami i warzywami 

sezonowymi dają możliwość wyboru zdrowych przekąsek. 

7. Stadion Brit Oval (będący siedzibą Surrey Cricket Club) to 

miejsce wielu krajowych i międzynarodowych rozgrywek 

krykieta. 

8. Dzieci wręcz uwielbiają wizyty w V&A Museum of Child-

hood, które niedawno przeszło generalny remont. Odwiedzają-

cy mogą podziwiać niezwykle szeroką kolekcję wszelkich gier 

i zabawek. 

9. Czy istnieje coś bardziej angielskiego niż popołudniowa 

herbatka? Londyn to prawdziwy skarbiec uroczych i klima-

tycznych tea-time lokali. 

10. Kiedy latem miasto zalewa fala upałów, znajdziesz tu wie-

le miejsc, które przyniosą natychmiastową ochłodę; m.in. 

Oasis Sports Centre i jego 25metrowy basen zewnętrzny. Inną 

kusząco-chłodzącą propozycję może stanowić Serpentine Lido 

w Hyde Parku. Panie mogą kąpać się w Hampstead Ladie's 

Bathing Pond, Panowie zaś w pobliskim męskim basenie. 

11. Miłośnicy architektury mogą na co dzień cieszyć oko mie-

szanką nowoczesnego stylu oraz tradycyjnych budowli. 

12. Pomimo wielkomiejskiego i industrialnego klimatu Lon-

dynu, możesz bez problemu doświadczyć rustykalnego klima-

tu. Vauxhall City Farm posiada wielki, ekologiczny ogród 

oraz wiele gatunków zwierząt. To niespotykane miejsce, w 

sercu wielkiego miasta pozwala na bliski kontakt z naturą. 

 

http://www.londyn.webd.pl/Metro_38.html
http://www.londyn.webd.pl/Tower%20Bridge_18.html
http://www.londyn.webd.pl/Lotniska_61.html
http://www.londyn.webd.pl/Lotniska_61.html
http://www.londyn.webd.pl/Dworce_111.html
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13. Zwiedzanie Londynu nie musi być drogie. Wszystkie 

główne muzea i galerie sztuki oferują darmowe wejścia, czę-

sto mają miejsce występy teatrów ulicznych. 

14.  Posiadający 90,000 miejsce siedzących Wembley Stadium 

to miejsce koncertów największych gwiazd muzyki oraz roz-

grywek meczów footbolowych. 

15. Z London Stone przy Cannon Street wiąże się wiele fascy-

nujących mitów i legend. 

16. W Londynie znajduje się przeszło 150 teatrów. 

17. To chyba najlepsze miasto do studiowania. Niezliczona 

ilość bibliotek (nie tylko specjalistycznych) gwarantuje, że 

znajdziemy każdą interesującą nas książkę. Studenci z innych 

krajów mają świetną okazję do szybkiej i przyjemnej nauki 

angielskiego. Warto wspomnieć o niezwykle wysokim pozio-

mie edukacji! Po ciężkim dniu na uczelni Londyn daje wiele 

możliwości na relaks i interesujące spędzanie czasu wolnego. 

Tzn. "night life" tu dosłownie kwitnie. 

18. Przebywając w tym jednym mieście masz niepowtarzalną 

możliwość zapoznania się z praktycznie każdą kulturą świata. 

19. Osoby zainteresowane modą znajdą tutaj niezliczoną ilość 

tzw. vintage shops. 

20. Londyn to prawdziwe serce sceny muzycznej UK. 

21. W Londynie (w porównaniu do Wielkiej Brytanii) najrza-

dziej jest deszczowa, brzydka pogoda! 

22. To jedno z najbardziej zielonych miast świata. 

23. Amatorzy kabaretu będą usatysfakcjonowaniu faktem, że 

w londyńskich pubach bardzo często mają miejsce występy 

tzw. stand up comedy. 

24. Greenwich i południk zerowy daje niepowtarzalną okazję 

żeby równocześnie stanąć na półkuli wschodniej i zachodniej. 

 

Informacje zaczerpnięto z portalu: .londyn.webd.pl 

Panorama Londynu. Widok z Katedry św. Pawła—Wikipedia 

Foto: A.Tomsa 

Foto: A.Tomsa 
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Co warto zwiedzić? - Ulster Folk i Muzeum 

Ulster Folk to niesamowite miejsce zwłaszcza dla dzieci takich jak 

moje, czyli typowych mieszczuchów, które nie znają uroków pol-

skiej wsi sprzed kilkunastu lat. Dzieci, które nie wyobrażają sobie 

życia bez podstawowych- dla nich i myślę, że dla nas już też-dóbr 

materialnych typu telewizor, telefon, komputer czy łazienka. W 

muzeum tym cofniemy się w czasie aż o 100 lat i odkryjemy sposób 

ówczesnego życia. Zobaczymy tam domostwa, farmę, szkołę, bank, 

warsztat samochodowy, warsztat szewca , sklepy i wiele innych 

atrakcji. Będziemy przechadzać się uliczkami, przyglądać wystawą 

sklepowym i zapewne niejeden z nas stwierdzi, że nie pasuje do 

takiego stylu życia. Ale ludzie tak kiedyś funkcjonowali i myślę, że 

warto to zobaczyć. 

Niesamowite wrażenia zapewni nam także muzeum 

transportu. Zobaczycie tam majestatyczne parowo-

zy, zabytkowe auta, powozy konne, wozy strażackie                

i inne cuda techniki. 

Ceny biletów są przystępne. Za wejście do muzeów 

zapłacimy  £8 za osobę dorosłą, £4 za dziecko lub 

mamy do wyboru zestawy familijne: £21.50 za ro-

dzinę(2dorosłych  plus max 3 dzieci) lub £16 za 

rodzinę (1 osoba dorosła plus max 3 dzieci). Dzieci 

do lat 5 wstęp bezpłatny. Jeśli chodzi o Folk Mu-

zeum to niestety potrzebna jest nam dobra pogoda, 

ponieważ zwiedzając miasteczko przebywamy 

głównie na zewnątrz, natomiast Muzeum Transpor-

tu jest całkowicie zadaszone i tutaj warunki pogo-

dowe nas nie interesują. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie http://www.nmni.com/ 

Foto: M.Tomsa 
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Muzeum mieści się w Belfaście, Cultra, Holywood 

BT18 0EU i jest otwarte od października do lutego       

od wtorku do piątku od 10.00 do 16.00 i w weekend 

od 11.00 do 16.00 natomiast od marca do września        

od wtorku do niedzieli od 10.00 do 17.00. W ponie-

działki nieczynne za wyjątkiem świąt.  

Foto: M.Tomsa 
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WOŁANIE O ROZSĄDEK! 

W dzisiejszym numerze magazynu ko-
lejny raz postanowiłam odstąpić od 
wcześniej zamierzonego tematu. Wsta-
łam jak zwykle rano, wyszykowałam 
dziecko i jak to zwykle bywa w roku 
szkolnym zaprowadziłam je do szkoły. 
Nieważne której, nieważne, gdzie. Do-
tarły do mnie jednak słowa, które spo-
wodowały, że na przysłowiowe „ Dzień 
dobry” krew się we mnie zagotowała. 
Od jakiegoś czasu obserwuję bardzo 
dziwne relacje pomiędzy Polakami. A 
to przyjaźń wielka kończy się nienawi-
ścią, ktoś przestaje ze sobą rozma-
wiać, ktoś na kogoś coś mówi, do cze-
goś namawia. Jeden wtrąca się do ży-
cia drugiego, mąci w małżeństwie, an-
gażuje w to dzieci itd... Ręce opadają 
od samego myślenia o tym, ale, niech 
będzie. Dobre to nie jest, ale każdy jest 
dorosły, nikt nie jest ubezwłasnowolnio-
ny i powinien brać odpowiedzialność za 
swoje czyny. Czy bierze, to druga spra-
wa, ale przynajmniej w opinii innych 
powinien mieć taką świadomość. Jak 
świat, światem, od kiedy istnieje ludz-
kość, ludzie krzywdzili, krzywdzą i będą 
krzywdzić się nawzajem. Nie wszyscy 
oczywiście, ale jakaś cześć na pewno. 
Ludzie pierwotni krzywdzili się raczej 
fizycznie, po to żeby przetrwać, dlate-
go, że dopiero uczyli się życia. Życie 
toczyło się w stadzie a wiadomo, im 
więcej ludzi razem, tym więcej powo-
dów do konfliktów. Ale przecież Polacy 
żyją na emigracji przynajmniej tutaj w 
Irlandii Północnej bardzo dobrze, na 
średnim, bądź wysokim poziomie. Każ-
dy ma swój dom, samochód, pieniądze. 
Jak nie ma to mu państwo ( brytyjskie, 
nie polskie) pomoże. Nigdy głód  go nie 
zmorzy, nago chodził nie będzie, na 
głowę mu się nie poleje. Mimo to w 
przeciwieństwie do pierwszych ludzi na 
ziemi, dokuczamy sobie głównie psy-
chicznie. Tak jak napisałam wcześniej, 
nie jest to w porządku, ale póki dotyczy 
dorosłych, niech sobie będzie. Nato-
miast jeżeli sprawa zaczyna dotyczyć 
dzieci, to mną już jako człowiekiem 
zaczyna targać nerwowo. W szkołach 
między polskimi dziećmi trwa walka. 
Poprzez dokuczanie, wyśmiewanie, 
nagabywanie. Jedno dziecko drugiemu 
potrafi powiedzieć, że jego rodzina jest 
głupia, matka źle ubrana, stara, brzyd-
ka. ojciec pije, zdradza matkę, matka 
robi to i tamto itd., itd. Mówi jedno do 
drugiego, że go nienawidzi, że żałuje, 
że zaprosiło je na swoje urodziny, pluje 
na buty, namawia inne dzieci, żeby się 
z nim nie bawiły... Przykładów mnożyć 
mogłabym jeszcze mnóstwo, ale po co.  

Do czego to nas prowadzi? Ano do 
tego, że zaczynamy wznosić modły 
przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
żeby nasze dziecko tylko nie było w 
jednej klasie z innym Polakiem. By-
najmniej nie z obawy, że wolniej bę-
dzie przyswajało język angielski... Jak 
już się z tym Polakiem w klasie znaj-
dzie to zaczynamy nadawać na szko-
łę, na dyrektora, na nauczyciela, że 
nie słucha co się do niego mówi, że 
nie pomaga. Zgadzam się, szkoła jest 
po to żeby pomagać. Ale to nie jest 
szkoła w Polsce, ta tutaj rządzi się 
swoimi prawami i musimy się z tym 
pogodzić. Oczywiście, mamy prawo 
odwoływać się do wyższych instytucji, 
składać skargi, zażalenia itp., tylko w 
jakim świetle nas to stawia jako Pola-
ków, o tym nie myśli już nikt. A droga 
jest bardziej prosta niż się wydaje. Mo-
że warto zacząć od własnego „ po-
dwórka”. Może czas zacząć dzieci wy-
chowywać, a nie chować. Dziecka nie 
da się posadzić na półce i patrzeć jak 
rośnie. Dać mu pić, jeść, ubrać je i 
kupić komputer to nie wszystko. Z 
dzieckiem, mimo postępu cywilizacyj-
nego trzeba rozmawiać, tłumaczyć i 
słuchać. Dziecko trzeba obserwować, 
nie śledzić, nie ganić  za wszystko, ale 
pokazać mu jak należy żyć. Nikt nie 
jest doskonały, nie ma doskonałych 
żon, mężów, doskonałych rodziców. 
Nie każdy jest z zawodu psycholo-
giem, ale każdy ma rozum i może po 
przemyśleniu uruchomić rozsądek. 
Internet to nie jest tylko facebook i na-
sza klasa, czytanie nie boli, książka 
nie parzy w ręce, rada nic nie kosztuje. 
Najgorszym gatunkiem rodzica jest 
ten, który uważa, że jego dziecko jest 
święte i winy należy upatrywać u in-
nych. Psychologiem nie jestem, jestem 
pedagogiem z kilkuletnim doświadcze-
niem zawodowym w Polsce i tutaj. Wi-
działam co potrafią robić uczniowie ze 
swoimi rówieśnikami. Znam dziew-
czynkę, która w wieku 13 lat poszła na 
leczenie psychiatryczne bo tak ją gnę-
bili rówieśnicy. Pracy swojej nie uwa-
żam za misję bo nawiedzona nie je-
stem, ale umiem obserwować, słuchać 
i wyciągać wnioski. W życiu trzeba się 
wykazywać zdrowym rozsądkiem, po-
czuciem humoru i umiejętnością inter-
pretacji faktów. Nie każdy musi być 
wykształcony, oczytany i inteligentny. 
Tak już jest. Ale każdy zdrowy na 
umyśle człowiek ma obowiązek uży-
wania rozumu. Zacznijmy uczyć swoje 
dzieci, że nie należy poniewierać dru-
gim człowiekiem, że trzeba żyć tak, 
żeby nie krzywdzić drugiego. Wycho-
wanie dzieci często należałoby zacząć  

od wychowania ich rodziców. Dla-
czego? Dlatego ,że dokuczanie 
sobie nawzajem dotyczy dzieci już 
w bardzo młodym wieku. Są to 
dzieci, które mają 4, 5, 7 lat. Z ca-
łym szacunkiem dla inteligencji 
naszych pociech, pewnych rzeczy 
w tym wieku sami nie są w stanie 
wymyślać. Dużo wynoszą z domu. 
W jaki sposób? Słuchają tego co 
rodzice mówią, o czym rozmawia-
ją. Często nie zdajemy sobie z 
tego sprawy, ale mały człowiek ma 
niezwykle chłonny umysł, bardzo 
dobrą i pojemną pamięć i szcze-
rość aż do bólu. Jeżeli usłyszy od 
nas, że mówimy o matce czy ojcu 
jego kolegów ze szkoły, z podwór-
ka to mimo zapewnień z jego stro-
ny, że nas nie wyda, możemy być 
pewni, że przy pierwszej nadarza-
jącej się okazji jednak to zrobi. 
Bywają również dzieci złośliwe. Z 
różnych powodów, często od nich 
samych niezależnych. Życie ich źle 
doświadczyło, rodzice się rozstali, 
rozwiedli, oglądało sytuacje, któ-
rych oglądać nie powinno. Takie-
mu dziecku trzeba pomóc, nie 
wstydzić się porady psychologa, 
koleżanki, przyjaciela. Dziecko 
pozostawione samo sobie męczy 
się z własnym charakterem, a jest 
zbyt małe żeby poprosić o pomoc 
bo zwyczajnie tego nie rozumie. 
Agresja w nim narasta z wiekiem, 
a później często jest za późno na 
wyprostowanie tak ukształtowane-
go charakteru. Dziecko musi znać 
ograniczenia, jeżeli pozwalamy mu 
na zbyt wiele, zwyczajnie traci z 
czasem poczucie bezpieczeństwa. 
Myśli, że jeżeli rodzic pozwala mu 
wracać do domu kiedy chce, oglą-
dać telewizję ile się da, grać na 
komputerze, a mało z nim rozma-
wia to pewnie rodzicowi na dziecku 
nie zależy. Każdy człowiek potrze-
buje oprócz pochwały,  wyznacze-
nia granic, dyscypliny, kontroli. 
Dorośli potrafią dyscyplinować się 
sami, dzieci niestety nie co nie 
znaczy, że ich to nie dotyczy.  
Zatem zatrzymajmy się na chwilę 
w pędzie codziennego życia, po-
myślmy nad swoim zachowaniem, 
a jeżeli dojdziemy do wniosku, że 
rzeczywiście coś należy zmienić to 
zacznijmy to robić  bo na pewno w 
przyszłości zaprocentuje to dla nas 
a przede wszystkim dla naszych 
dzieci. 
 
Agnieszka Sztajner-Iwińka  
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Ks.Krzysztof Olejnik  

Ks.Krzysztof Olejnik  

Jak być szczęśliwym pośród tylu nieszczęść? 

Ktoś kto obserwuje uważnie, co dzieje się na świecie, zada sobie w końcu pytanie: czy mam 
prawo być szczęśliwym, gdy wokoło tak wiele jest przejawów ludzkiej biedy? Codziennie 
słyszymy o wzrastającym bezrobociu i nędz, docierają do nas informacje o poważnych cho-
robach naszych przyjaciół, wypadkach drogowych, rozbitych rodzinach i w ogóle o wszelkie-
go rodzaju nieszczęściach. W dodatku istnieje cierpienie o którym informują nas szczegóło-
wo środki społecznego przekazu: wojny, zamachy, niesprawiedliwości społeczne, dziki kapi-
talizm, agresje seksualne itp. 
Nie można odpowiedzieć na postawione powyżej pytanie, używając tylko ludzkich argumen-

tów. One są niewystarczające. Trzeba odnieść się do Istoty Wyższej – do Boga. Bóg, który 

zawsze jest kochający i pozostaje jednocześnie nieskończenie współczujący. Chrześcijanie 

nigdy nie wierzyli w takiego Boga, który zasiada na tronie i jest obojętny na rozgrywające się 

tragedie. Bóg miłości jest Czułym Świętym!   

W ciągu całego życia  musimy  z jednej strony uczyć się mi-
łości a z drugiej współodczuwania bólu innych.  
Nie wolno zapominać o przestrodze św. Pawła, że można 
rozdać ubogim cały majątek, można wręcz oddać swoje ży-
cie w ofierze, a nie mieć w sobie prawdziwej miłości. Można 
dokonywać dzieł - niekiedy bardzo znaczących - tylko ze 
względu na ludzką opinię lub z powodu niedojrzałej miłości, 
która musi wzrastać w oczach innych. Prawdziwą miłość roz-
poznajemy wobec innych kryteriów: miłość cierpliwa jest, nie 
szuka poklasku, nie szuka swego, wszystko znosi, we 
wszystkim pokłada nadzieję (1 Kor 13,4-7). Prawdziwa mi-
łość zaczyna się nie gdzieś na zewnątrz, w pustym aktywiź-
mie, który bardzo często przeradza się w postawę robienia 
czegoś na poklask. Prawdziwa miłość rozpoczyna się w ser-
cu ludzkim i przyczynia się do tego, że człowiek z sposób 
wyjątkowy i wytrwały jest coraz bardziej dla drugich, nie li-
cząc na nic w zamian. Taka miłość wymaga pokory! 
Współczucie - jako rodzaj wstrząsu naszej wrażliwości na 

widok cierpienia drugiego - jest zawsze darem z Wysoka. 

Tego właśnie doświadczył Henry Dunant wobec przeraźliwie 

konających rannych w bitwie pod Solferino (1859). Bez tego 

współczucia nigdy nie powstałby Czerwony Krzyż. Gdyby 

Raoul Follereau nie przeraził się, w jaki sposób byli traktowa-

ni trędowaci w afrykańskich leprozoriach, nigdy nie zaistnia-

łaby Międzynarodowa Kampania Zwalczania Trądu. Pismo 

Święte - jako list od Boga - zachęca nas często do tego, aby 

pozwolić się ponieść współczuciu: Bądźcie dla siebie dobrzy i 

miłosierni (Ef 4,32) [P.Descouvemont Przewodnik po trudno-

ściach życia małżeńskiego] 

Prawdziwa miłość spotyka się ze współczuciem w postawie 
czynnego miłosierdzia. Jako stworzenia, naznaczone ludzki-
mi ograniczeniami, jesteśmy wezwani codziennie do pielę-
gnowania w naszych sercach miłości i współczucia, a co za 
tym idzie czynnego miłosierdzia. Trzeba jednocześnie zgo-
dzić się, że nie zaradzimy całej nędzy i możemy uczynić tylko 
to, co jest dla nas możliwe. Rzecz jasna, jest to trudne zada-
nie ale możliwe poprzez wiarę w Boga. Właśnie wiara ułatwia 
nam przylgnięcie do rzeczy „nieprawdopobnych ale prawdzi-
wych!” Jej owoc w codzienności można wyrazić inaczej jesz-
cze z pomocą słów św. Franciszka Salezego: Jestem jak 
ptak, który śpiewa w krzaku cierniowym [P.Descouvemont 
Przewodnik po trudnościach życia małżeńskiego] 

Warto przytoczyć przysłowie japońskie: Ten kto chce 

coś zrobić, znajduje na to sposób; ten kto na nic nie 

ma ochoty, znajduje usprawiedliwienie. To właśnie 

czynne miłosierdzie sprawia, że możemy być bar-

dziej szczęśliwi pośród wielu nieszczęść. 

 

Gdy człowiek przychodzi z daleka 
Zamknij oczy na kolor jego skóry 
Lecz nigdy ucha na Jego boleść 
 

Kiedy sąsiad puka do drzwi 
Natychmiast otwórz się w sobie, 
By przyjąć czy to jego radość, 
Czy smutki, które go przywiodły 
 

Postaw antenę na swoim sercu, 
By chwytać boleści świata 
 

Kiedy zamykasz okno, 
Nie zapominaj przy tym o ludziach, 
Którzy marzną gdy Tobie ciepło 
Którzy są głodni, gdy ty jesz do syta 
 

Wymyślaj słońca 
By suszyć każdą łżę. 
 

Pozwól Bożej ręce 
Rozbudować swe serce 
Aby mocniej biło, 
Gdy krzyczą nieszczęśliwi. 
 

By sprostać miłości 
Dostajesz zadyszki 
Nie zapominaj o swoich bliskich 
 

Marie Baudouin-Croix 
 

http://polskicraigavon.com/grupa/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=10
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Dzisiaj porozmawiamy o wakacjach. Gdzie byliście na wakacjach? 

- w Polsce 

- w Polsce 

- nigdzie 

- w domu 

- w Hiszpanii z Markiem 

- w Polsce 

- ja dopiero będę jechać na wakacje do Portugalii 

 

To powiedźcie mi, co ciekawego robiliście w Polsce? 

- ścigałem się na gokarty 

- ja też ścigałem się na gokarty 

- bawiłyśmy się na placu 

Znów będą wakacje.... 

Czy wakacje są fajne? 

Dzieci krzyczą: 

Taaaaaaaaaaaaak 

 

A dlaczego wakacje są takie fajne? 

- bo się nie chodzi do szkoły 

- taaak bo nie ma szkoły 

- bo można jeździć, podróżować 

- bo mogę się bawić 

- bo laski są 

- dla mnie to są głupie 

 

A czemu są głupie? 

- bo nie ma szkoły i nie ma co robić 

 

A tęskniliście za znajomymi, kolegami ze 

szkoły? Kto tęsknił? 

- Ja 

- Ja 

- Ja tęskniłam za Irlandią, bo tutaj jest szkoła 

A powiedzcie  mi jeszcze taką rzecz. Bo wszyscy przyjechaliście tutaj z Polski i 

tam też na pewno mieliście swoich znajomych, kolegów. Jak to było spotkać 

się z nimi teraz na wakacjach? 

- było bardzo fajnie 

 

A o co pytali się Ciebie koledzy? 

-pytali jak tam jest w Irlandii, jak jest w szkole, czy mam tutaj kolegów 

- o nic się nie pytali 

- a ja byłem u kolegi w domu 

- moje koleżanki się bardzo cieszyły 

- pytali się o pogodę a ja powiedziałem, że jest okropna 

- a ja w ogóle nie mam w Polsce przyjaciół, tutaj mam 

- a ja byłem w Hiszpanii 

 

A co robiłeś w Hiszpanii? 

- oglądałem laski 

 

A tęskniłeś za kolegami tutaj? 

- Nie bo były laski 

 

Czyli co wakacje były udane? 

-Taaaaaaaaaaaaaaak              Z dziećmi rozmawiała: Agnieszka Tomsa 

NIC U NAS BEZ NAS 

Crom Upper Lough Erne, Newtownbutler, County Fermanagh BT92 8AP 

7 i 8 października od godziny 19.00 do 21.00 

Zobacz co czai się w ciemności  pośród drzew i krzewów  zwiedzając okolice jeepem. Oplata £10 za osobe dorosla, £5 za dziec-

ko. Rezerwacja wymagana. Zadzwoń: 028 6773 8118  

 

 Mount Stewart House, Garden and Temple of the Winds  
 Portaferry Road, Newtownards, BT22 2AD 

8 i 9 października od godziny 10.00 do 17.00. Zobacz niesamowite stragany, pokazy gotowania i rzemiosła artystycznego dla 

dzieci.  Rozrywka dla całej rodziny. Wstęp wolny.  
 

Florence Court, Enniskillen, County Fermanagh BT92 1DB, 028 6634 8249. Spacerowy weekend w dniach od 8 do 10 paź-

dziernika  w godzinach od 10.00 do 16.00. Wstęp wolny. 

 

The Argory 

144 Derrycaw Road, Moy, Dungannon, County Armagh BT71 6NA . Muzyczna niedziela, niesamowite dźwięki pianina. 9 

października od godziny  13.00 do 17.00. Oplata za wstęp: £3 za osobe dorosla £1.5 za dziecko lub £ 7.5 za rodzinę. 

 

Ardress House 

64 Ardress Road, Annaghmore, Portadown, County Armagh BT62 1SQ  

Spooky Hallowe'en-zabawa hallowenowa dla całej rodziny. 23 października od godziny 13.00 do 17.00. Wstęp: £3 za osobe 

dorosla £1.5 za dziecko lub £ 7.5 za rodzine. 

mailto:mountstewart@nationaltrust.org.uk
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  
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Hanna Zdzitowiecka 

 

„LEGENDA O WIŚLE” 

„Wysoko nad szczytami gór wznosił się stary dwór 

króla Beskida, władcy całego pasma górskiego,            

i jego żony, Borany, władczyni okolicznych borów. 

Przez wiele lat oboje rządzili mądrze i sprawiedli-

wie, toteż wszyscy z żalem przyjęli wiadomość o 

śmierci starego króla. 

Borana wezwała wtedy troje swych dzieci, by zgod-

nie z wolą króla podzieliły się władzą. 

- Ty, Lanie, jako syn najstarszy, opiekować się bę-

dziesz polami    i łąkami. Wy zaś obie, Czarnocho      

i Białko, rozprowadzicie wodę z górskich strumieni 

po polach i łąkach Lana, by wszystko, co żyje, mia-

ło jej pod dostatkiem. 

Żywa, zawsze pogodna i wesoła Białka uśmiechnę-

ła się do siostry i skacząc, i tańcząc zbiegła po ska-

łach ku widniejącym we mgle dolinom. 

Poważna i zasępiona Czarnocha skierowała się na 

drugą stronę góry i ostrożnie zaczęła schodzić ku 

zboczom. Wkrótce obie siostry spotkały się u pod-

nóża. 

- Płyniemy dalej razem! – zawołała ucieszona Biał-

ka. 

- Nigdy się już nie rozstaniemy – zapewniła Czar-

nocha . 

Nagle przegrodziła im drogę skała, pod którą czekał 

rycerz Czantor w kamiennej zbroi. 

- Zatrzymajcie się, piękne córki Beskida i Borany. 

Dokąd tak spieszycie? Po co chcecie iść do niezna-

nej, odludnej i dzikiej krainy? Zostańcie tu. 

Siostrom spodobała się ziemia Czantoria. Zostały 

więc i z wdzięczności za gościnę zrosiły strumienia-

mi zbocza doliny, aż zakwitła tysiącami barwnych 

kwiatów, jakich nikt tu jeszcze nie widział. 

Ale Ziemia rozkazała Czantorowi przepuścić córki 

Beskida przez skały, by poniosły wody dalej ku pół-

nocy. 

- Nie mogę pozwolić, byście obie płynęły w obce 

strony. Wyślijcie przedtem jedną falę na zwiady – 

poradził. 

Czantor rozsunął skały i pierwsza fala wyszła przez 

nie onieśmielona, niepewna, co ją czeka. 

- Idź, falo, któraś wyszła – żegnały ją siostry. – Idź 

przed siebie  

i wracaj co prędzej z wieściami o tamtych borach        

i lasach, o tamtych łąkach i polach… 

„Wyszła” – bo tak nazwały tę falę powstałą z połączo-

nych wód – wypłynęła przez skalną szczelinę. 

Biegła żywo po kamieniach, pluszcząc i szemrząc 

beztrosko. Mijała ciemne bory i jasne zagajniki, zielo-

ne pola i ukwiecone łąki. 

Wtem, gdy mijała skałę wawelską, wyskoczył ku niej 

zaczajony tam potwór okropny, smok ziejący ogniem. 

Przestraszona, bryznęła mu w oczy pianą wodną. Za-

syczało, zadymiło i oślepiony smok skrył się na chwi-

lę w pieczarze. Gdy wyjrzał, Wyszła była już daleko. 

Płynęła teraz przez urodzajne ziemie ku północy, krę-

cąc się          i wijąc to w prawo, to w lewo, aby jak 

najwięcej świata zobaczyć, jak najwięcej pól zrosić 

wodą. 

Przyłączyły się do niej mniejsze strumienie i rzeczki, 

które nie miały odwagi same zapuszczać się w obce, 

nieznane strony. 

Płynęła coraz wolniej, coraz szerzej rozlewała swe 

wody, zmęczone długą drogą. 

„Czas już chyba zawrócić” – myślała nieraz, ale cieka-

wość pchała ją naprzód. 

Aż nagle zniknęły jej sprzed oczu lasy i pola. Poczuła 

dziwny słony smak, nieznany zapach dolatywał z pół-

nocy. Nad sobą miała szare niebo, przed sobą szarą, 

nieogarnioną wzrokiem, łączącą się z niebem wodę, 

spienioną białymi grzywami. To było morze. 

- Jakie to groźne, potężne i piękne – szepnęła. 

Ale jej cichy głos zagłuszył gwałtowny szum, jakaś 

siła pociągnęła ją ku sobie i Wyszła, pierwsza fala wy-

słana z dalekich gór Beskidu, połączyła się z falami 

morskimi. 

Czarnocha i Białka Na próżno czekały jej powrotu. Na 

próżno wysyłały za nią jedną falę po drugiej. Wszyst-

kie biegły jej śladem          i wszystkie po długiej dro-

dze gubiły się w słonych wodach Bałtyku. 

Z tych fal płynących nieustannie powstała wielka rze-

ka, już nie „Wyszła”, a Wisła, od której obie siostry 

przezwano Czarną i Białą Wisełką.” 

Wisła– najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest tak-

że najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego. 

(Źródło: Internet) 
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Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Źródła rzeki znajdują się w południowej Polsce, na wysokości 

1107 m n.p.m., na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie 

Śląskim. 

(Źródło: Internet) 

Odszukaj na mapie i wpisz do krzyżówki nazwy miast, przez które przepływa Wisła. 

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

 

………………- rzeka w Europie 

Środkowej, w zlewisku Morza 

Bałtyckiego, na terenie Czech, 

Polski i Niemiec. Pod względem 

całkowitej długości jest drugą (po 

Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod 

uwagę tylko jej część w granicach 

Polski jest trzecią rzeką pod 

względem długości (po jej dopły-

wie Warcie). 

Rzeka ma długość 854,3 km, z 

czego 742 km w Polsce. 

Powierzchnia dorzecza Odry obe-

jmuje obszar 118 861 km² z tego 

106 056 km² w Polsce. 

Wypływa na wschodzie Czech, w 

Górach Odrzańskich w Sudetach 

Wschodnich, na wysokości 634 m 

n.p.m.[4]; uchodzi do Roztoki 

Odrzańskiej, będącej zatoką 

Zalewu Szczecińskiego, w pół-

nocno-zachodniej części Polski, 

przy północnej granicy miasta 

Police. 

Największymi miastami nad Odrą 

są: Ostrawa w Czechach oraz 

Opole, Wrocław i Szczecin w 

Polsce. 
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Rok szkolny rozpoczęty. 

Rok szkolny rozpoczęliśmy w dniu 03 września wspólną zaba-

wą w St. Anthony Hall w Craigavon . Dzieci wesoło spędziły 

czas na zabawie z rówieśnikami a rodzice mieli okazję do wypi-

cia kawki i rozmowy w miłym towarzystwie. W tym dniu święto-

waliśmy także urodziny dzieci, które swoje święto obchodziły w 

czasie wakacji. Naukę natomiast rozpoczęliśmy tydzień później. 

Bardzo miło jest nam powitać nasze pociechy po wakacyjnej 

przerwie i to w powiększonym gronie. Życzymy wszystkim 

uczniom sukcesów w nauce, 

ale przede wszystkim zawsze 

uśmiechniętej buzi w każdej 

sytuacji.  

POWODZENIA!!!  

Był sobie słoń wielki - jak słoń. 

Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. 

Wszystko, co miał, było jak słoń! 

Lecz straszny był Zapominalski. 

 

Słoniową miał głowę i nogi słoniowe, 

I kły z prawdziwej kości słoniowej, 

I trąbę, którą wspaniale kręcił, 

Wszystko słoniowe - oprócz pamięci. 

 

Zaprosił kolegów słoni na karty 

Na wpół do czwartej. 

Przychodzą - ryczą: "Dzień dobry, 

kolego!" 

Nikt nie odpowiada, 

Nie ma Trąbalskiego. 

Zapomniał! Wyszedł! 

 

Miał przyjść do państwa Krokodylów 

Na filiżankę wody z Nilu: 

Zapomniał! Nie przyszedł! 

J. Tuwim 
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KACPER JUSTYNA MARTYNKA KAMIL 

KLAUDIA KLAUDIA KAMIL MARCIN 

MARTYNKA MAREK NATALIA MATEUSZ 

NASZE POCIECHY ROK SZKOLNY 2011/2012  

PATRYK PIOTREK WIKTOR SEBASTIAN 
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AMELIA MACIEK WIKTORIA I AMELKA 

DAWID KACPER ANGELA NIKOLA 

Polish Craigavon Community Network 
poszukuje osoby do pomocy w Polskiej 
Szkole Sobotniej w Craigavon w soboty 
w godzinach od 10.00 do 15.00 w 
ramach pracy wolontaryjnej.(Brak wyna-
grodzenia) 
Osoby  zainteresowane prosimy o kon-
takt: agnieszka@polskicraigavon.com 
Zaświadczenie o niekaralności wyma-
gane.   

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 

Polish Craigavon Community Network 

organizuje lekcje języka angielskie-

go na poziomie podstawowym. Zaję-

cia będą odbywały się w każdą sobotę 

począwszy od dnia 15 października  

2011 roku od godziny 12.30 do 14.00 

w Drumellan Association 4 Drumellan 

Court, Craigavon. Koszt to £4.5 za 

sobotę czyli £18 lub £22.50 miesięcz-

nie w zależności od ilości sobót. Oso-

by zainteresowane proszone są o do-

konanie zgłoszenia na email agniesz-

ka@polskicraigavon.com do dnia 14 

października 2011. ZAPRASZAMY 

mailto:amanka@op.pl
mailto:andrzej@polishassociation.org
mailto:agnieszka@polskicraigavon.com
mailto:agnieszka@polskicraigavon.com
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Chwila dla Ciebie…. 

 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontakto-

wymi prosimy    

o przesłanie na adres redak-

cja@polskicraigavon.com 

Nagrodą jest bon o wartości £15 na zakup produk-

tów  w sieci sklepów SamSmak  ufundowany przez 

właścicieli. 

 

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego mie-

siąca to: Ramiona czasem tez są nawiasem. 

Nagrodę otrzymuje Pan Kamil Kedra. 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Szanowni Państwo ! Jeśli podoba się Wam 

nasz magazyn, jeśli jesteście zadowoleni z 

działalności naszej grupy społecznej wspo-

móżcie nas drobną dotacją. W polskich skle-

pach w naszym okręgu pojawiły się „charity 

box” oznaczone naszym logo, gdzie można 

wrzucać dobrowolne datki. Wszystkim dar-

czyńcom z góry dziękujemy i obiecujemy iż 

każdy pens zostanie należy-

cie spożytkowany.   
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Futsal ,Turniej Piłkarski  - 

POLONIA CUP ! 

Polskie Stowarzyszenie Sportowe- 

SAPNI, wraz z drużyną  Pff Polonia 

Belfast, organizują w Belfaście, pierw-

szy halowy turniej piłkarski drużyn 5-

cio osobowych. Udział w turnieju, mo-

gą brać drużyny wszystkich narodowo-

ści. Zawody odbędą się 04.12.2011r 

( niedziela) na Valley Leisure Centre 

Newtonabbey, Belfast BT36 5QA w 

godz. Od 10:00 do 15:00. Zapisy dru-

ż yn ,  p r z y j mo w a n e  b ę d ą  d o 

30.11.2011r. pod nr. tel. 07792552-

001,oraz na adres email:              

almagic61@googlemail.com .                  

Bieżące informacje na temat turnieju, 

będzie można uzyskać na stronach 

internetowych:pffpolonia.futbolowo.pl, 

www.sapni.co.uk  .Organizatorzy prze-

widują wiele nagród i pucharów dla 

najlepszych drużyn i zawodników tur-

nieju.      Zapraszamy!!!  

Nowy sezon czas zacząć. 
Koszykówka jest jedną z najbardziej 

wymagających technicznie gier zespo-

łowych. W tej dyscyplinie, aby osiągać 

sukces nie wystarczy być silnym, szyb-

kim, wytrzymałym i mieć odpowiednie 

nastawienie psychiczne. By być na-

prawdę dobrym, trzeba opanować wiele 

umiejętności, takich jak: kozłowanie, 

podania, rzut do kosza z biegu, rzut z 

miejsca i z wyskoku, zbiórka piłki, po-

ruszanie się w obronie, itd. Od 4 wrze-

śnia Zespół Craigavon/Banbridge 

Eagles wznawia swoje treningi. Spotka-

nia będą odbywać się w każdy piątek od 

19.30-21.30 w Banbridge Leisure Cen-

tre oraz w każdy poniedziałek w Porta-

down od 19.00 do 21.00 w Presbiterian 

Church. Wszystkich chętnych i spra-

gnionych gry – Zapraszamy. Zajęcia dla 

młodzieży rozpoczną się pod koniec 

września. Więcej informacji można 

będzie uzyskać na naszej stronie inter-

netowej  oraz pod numerem telefonu 

07874917520- Tomasz. W tym sezonie 

czeka nas wiele wyzwań związanych 

przede wszystkim z występem w koszy-

karskiej lidze Division One. Jak wspo-

minaliśmy wcześniej, od tego sezonu 

będziemy mieli Trzy ligi koszykarskie 

w Northern Ireland: Premier League, 

następnie Division One oraz najniższa 

liga Division Two. Do tej pory istniały 

Premier oraz Division One. Sezon 

2011/2012 rozpocznie się około paź-

dziernika. Nasz zespół będzie występo-

wał w lidze Division One. Występować 

w niej będą zespoły, które w zeszłym 

sezonie opuściły szeregi Premier Le-

ague (6 zespołów) oraz 5 zespołów, 

które utrzymały się w Division One na 

koniec zeszłego sezonu. Więcej infor-

macji możecie uzyskać na stronie 

www.basketballni.com w rozdziale 

„Leagues”. Oczywiście informacje na 

bieżąco możecie śledzić na naszej stro-

nie internetowej. Wszystkie mecze, 

które nasz zespół będzie rozgrywał u 

siebie odbywać się będą w Banbridge 

Leisure Centre w Piatki o 19.45. Już 

teraz serdecznie zapraszamy.      

Tomasz Juchno 

Turniej Tenisa Stołowego w Bel-

faście. 
Polskie Stowarzyszenie Sportowe SAP-

NI, organizuje otwarty, amatorski turniej 

tenisa Stołowego - SAPNI CUP. W za-

wodach, mogą uczestniczyć kobiety          

i mężczyźni , a także młodzież ,która 

ukończyła 15-ty rok życia. Turniej jest 

otwarty dla wszystkich grup narodowo-

ściowych zamieszkujących  Pn. Irlandię. 

Turniej odbędzie się 06.11.2011r.w hali 

sportowej  Queens Sport ,w godz. od 

11:00 do 15:00. Adres : QUB , Botanic 

Park, Belfast BT9 5EK .Będą nagrody 

dla najlepszych, puchar dla zwycięzcy. 

Więcej informacji o zawodach można 

uzyskać na stronie internetowej Stowa-

rzyszenia : www.sapni.org.uk  .  Zgłosze-

nia przyjmowane będą do dnia 

3.11.2011, pod nr. tel. 07792552001, 

oraz na adres email:                                          

almagic61@googlemail.com  

Zapraszamy do udziału!!!  

mailto:almagic61@googlemail.com
http://www.basketballni.com/
http://www.sapni.org.uk
mailto:almagic61@googlemail.com
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PSYCHOTEST - TWOJE ŻYCIE POST CZY 

KARNAWAŁ?  

Dla niektórych, życie jest ciągłym karnawałem, dla 

innych permanentnym postem. A jakie jest Twoje ży-

cie? Jaki jesteś, jaka jestem, jaki jest? To jest Twoja 

psychozabawa. Dowiedz się jak poznać siebie i czy mo-

je życie to post czy karnawał.  

1. A ty się cieszysz byle czym? 

a) nie...1 

b) czasami...3 

c) tak...5 

 

2. W czasie deszczu bardzo się nudzisz? 

a) tak...1 

b) czasami...3 

c) nie...5 

 

3. Czy miewasz problemy w co się bawić? 

a) tak...1 

b) czasami...3 

c) nie...5 

 

4. Czy potrafisz przetańczyć całą noc? 

a) nie...1 

b) czasami...3 

c) tak...5 

 

5. Miłość jest jak róża, ponieważ... 

a) więdnie i traci płatki...1 

b) ma kolce...3 

c) jest piękna...5 

 

6. Czy żyje się po to, aby grzeszyć? 

a) nie...1 

b) czasami...3 

c) tak...5 

 

7. Kocha się... 

a) raz...1 

b) potem drugi...3 

c) i trzeci, i znów...5 

 

8. Czy w sytuacjach wymagających zastanowie-

nia mówisz sobie: żyje się raz! 

a) nie...1 

b) czasami...3 

c) tak...5 

 

9. Przejmujesz się losem... 

a) swoim i innych...1 

b) swoim...3 

c) w ogóle się nie przejmuje...5 

 

10. Na twojej twarzy najczęściej gości... 

a) smutek...1 

b) obojętność...3 

c) uśmiech...5 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

Twoje życie jest dla ciebie permanentnym postem i wcale nie marzysz o 

tym by było karnawałem. Mówisz przecież, że "moje życie to moje ży-

cie, a nie tych, którzy chcieliby nim kierować." Jesteś bowiem człowie-

kiem bardzo zasadniczym, o poglądach konserwatywnych, a czasami 

wręcz zgorzkniałym. Zdecydowanie wolisz pracować niż bawić się, ale 

nawet zarabiając pieniądze nie wydajesz je na potrzeby ciała i ducha. 

Zbyt często odmawiasz sobie wszystkiego co dobre i zachowujesz się 

niczym pustelnik XXI wieku. Ludzi, którzy cały dzień są roześmiani       

i zadowoleni z życia nie rozumiesz. Podejrzewasz ich, że ten uśmiech 

jest fałszywy i pod nim kryje się rozgoryczenie i łzy. Możesz sobie po-

wiedzieć: moje życie to post, ale dobrze mi z tym. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

Twoje życie nie jest dla ciebie ciągłym karnawałem, ale robisz wszystko, 

aby nieźle w życiu się zabawić. Test twojego życia, to permanentna 

zmiana nastrojów przebiegająca od postu po karnawał i rzadko zatrzymu-

jący się na granicy tych stanów. Jeśli tylko jest ku temu okazja porzucasz 

wszelkie konwenanse i szalejesz, tańcząc na parkiecie własnego losu. 

Twierdzisz bowiem: "moje życie nie jest po to, aby bez przerwy pościć." 

Czasami odbija ci się to czkawką, czasami wspominasz szaleństwa przez 

lata. Z reguły wolisz się bawić niż pracować. Jeśli coś co musisz sobie 

odmówić jest spowodowane przez siłę wyższą odmawiasz sobie tego. 

Jednak w normalnym stanie nie myślisz o konsekwencjach i niczego 

sobie nie odmawiasz. Przede wszystkim dobrych posiłków, drobnych 

nałogów i innych słabostek. Twoje życie nie jest złe. Z całą pewnością 

jest bardzo wielu, którzy zazdroszczą ci twojego życia. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Twoje życie jest permanentnym karnawałem. Twierdzisz bowiem: "moje 

życie nie żyje razem ze mną, a nie obok mnie!" Ty nie idziesz przez ży-

cie, ty przez nie tańczysz! Nikt ci nie przetłumaczy, że los człowieka jest 

zdeterminowany przez lepsze i gorsze chwile. Z klęsk potrafisz się bo-

wiem otrząsnąć jak pies po wyjściu z wody i zakrzyczeć radośnie, że 

była to tylko nauka, a jutro może być tylko lepiej. Kochasz się bawić, a 

praca jest dla ciebie tylko elementem życia, dzięki której możesz zarobić 

na następną zabawę. Tańcząc tak przez własne życie nie specjalnie zwra-

casz uwagę na innych ludzi i często się zdarza, że trącasz ich łokciami. 

Nie jest ważne dla ciebie czy to twoje, czy moje, czy jego, a może jej 

życie. Zawsze twierdzisz, że każde życie powinno być karnawałem! 

Psychotest zaczerpnięto z portalu: dejzy.pl 

 

 

Przeglądy techniczne  , serwis,                                                                                      

MOT – zostawiasz auto i odbierasz auto z 

certyfikatem  Naprawy, tuning  - wszystko w 

dobrej cenie 
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Lurgan Mail 

Kolejki po pracę w Urzędach Pracy znacznie się wydłużyły. Jest 

to spowodowane wzrostem bezrobocia. W sumie w sierpniu 

około 74 nowych petentów zostało zarejestrowanych jako osoby 

bez pracy ubiegające się o benefity. Ogólnie liczba osób bez pra-

cy w Craigavon wynosi ponad 3 tysiące osób. Stanowi to ok. 

5,3% ludności w wieku zdolnym do pracy w tym regionie. W 

sierpniu bezrobocie wzrosło o 2,4 % a przez ostatni rok o 6,9%. 

Z powodu redukcji w zakładach pracy w ostatnich 12 miesiącach 

ok. 207 osób straciło pracę w rejonie Craigavon. 

 

Lurgan Mail 
Kolizja w centrum. 

W dniu 2 września o 9.30 wieczorem Opel Astra i czarny Vol-

svagen zderzyły się w centrum miasta. Przechodzień ( mężczy-

zna) został lekko potrącony. Policja zwraca się o informacje 

świadków zajścia pod nr 0845 600 8000. 

 

 Portadawn Times 
3 domostwa w Tandragee okradzione. 

Mieszkańcy Tandragee żyją w obawie przed możliwością okra-

dzenia przez nieznanych włamywaczy. Ogólnie doszło do 3 wła-

mań w ostatnich dwóch tygodniach. Włamania miały miejsce na 

Ballymore Road. Ofiarami były w większości osoby starsze. Po-

licja szuka jakichkolwiek informacji pod numerem 0895 600 

8000. 

 

Tłumaczenie: Rafał Iwiński 

 

INCOME SUPPORT  

Income Suport- to pomoc finansowa dla osób, które z przyczyn od nich niezależnych nie mogą pracować w 

pełnym wymiarze godzin, a uzyskiwany przez nie dochód jest zbyt niski, by wystarczył na utrzymanie.  

KTO MOŻE UZYSKAĆ? 

Do ubiegania się o Income Support są uprawnione osoby w wieku od 16 lat do wieku emerytalnego, które 

pracują mniej niż 16 godzin tygodniowo lub nie pracują wcale, a ich oszczędności nie przekraczają 16 000 

funtów, nie pobierają zasiłku Jobseekers Allowance lub zasiłku z tytuł niesprawności. Do otrzymywania 

Income Support mogą być także uprawnione osoby, które otrzymują Statutory Sick Pay z powodu choroby  

i świadczenie to jest niższe od Income Support,  osoby, które są  samotnym rodzicem wychowującym 

dziecko, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim  lub opiekujące się osobą starszą bądź niepełno-

sprawną . 

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE? 

Wysokość Income Support jest uzależniona od wieku osoby ubiegającej się, dochodu rodziny, liczby osób w rodzinie i oszczędno-

ści. Osoby otrzymujące Income Support są automatycznie uprawnione do otrzymywania Housing Benefit i Council Tax Benefit oraz 

do darmowej opieki dentystycznej, darmowych leków na receptę i darmowych posiłków w szkole dla dzieci. 

JAK SIĘ UBIEGAĆ? 

Najlepiej zadzwonić do lokalnego Job Centre i dowiedzieć się w jaki sposób można złożyć aplikację o zasiłek w konkretnym rejo-

nie. W każdym z regionów na pewno zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. 

PRZEGLĄD WYDARZEŃ 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
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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 sublokato-

ra?  A może Twoja dziewczyna ma właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Piszcie,               skła-

dajcie życzenia „róbta co chceta” Ogłoszenie należy 

wysłać na adres email: 

redakcja@polskicraigavon.com lub zamieścić je   w 

module ogłoszeń na stronie www.polskicraigavon.com 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesła-

nych tekstów a także do nie publikacji zlecenia bez  podania  przyczy-

ny. 

OGŁOSZENIA DROBNE. 

Sprzedam błyszczący czarny garniturek (rozm.86), biała koszula, 
kamizelka, muszka i butki... Razem taniej... Dla zainteresowanych 
osobno. Cena £55.  Kontakt: Anna Telefon: 

07872629258,  vamp41@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, 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 , chodzik stan bardzo dobry cena 20 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szukam niani dla naszej coreczki(8 miesiecy) od pazdziernika na ok 4 

godziny dziennie(15:30-19:00)(godziny mogą byc ruchome):), 4 dni w 

tygodniu. Nasza Idealna niania jest cierpliwa, odpowiedzialna, ciepła, 

pogodna, kocha dzieci i chętnie się z nimi bawi, jest w stanie zapewnić 

dziecku całkowite bezpieczeństwo. Zależy nam na osobie z dużym 

doświadczeniem. Zainteresowane nianie proszę o kontakt mailowy 
Magda dziubasek@onet.eu 

Masz w rodzinie problem alkoholo-

wy? Nie umiesz sobie poradzić? Bli-

ska 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) Przy-

pominamy także iż grupa AA działa w Ballymena w 

każdą sobotę od godziny 17:30 do 19:15,adres:21A Fou-

tain Place, przy parkingu Tower Centre. (07746251245 -

Artur lub 07521305967-Wojtek) Są to spotkania za-

mknięte dla osób bezpośrednio dotkniętych alkoholi-

zmem.   

Róbta co chceta…..  

„Nowy semestr Polskiej 

Szkoły w Banbridge”  

BELONG, we współpracy z Polską Szkołą Uzupełniającą, rozpoczyna 

nowy rok szkolny w polskiej szkole sobotniej dla dzieci w wieku do 3,5 

do 12 lat mieszkających w okolicach Banbridge. W listopadzie 2010 roku 

BELONG nawiązało współpracę z Polską Szkołą i wspiera ją w organi-

zowaniu lekcji dla starszych dzieci, w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia w nowym roku szkolnym rozpoczną się 24 września i odbywać 

się będą w każdą sobotę, w godzinach od 10 rano do 14:00. Na lekcjach 

dzieci będą mogły uczyć się języka polskiego i pogłębiać tożsamość 

narodową, jednocześnie uzyskując możliwość kontaktu z innymi dziećmi 

oraz wspólnej zabawy w szerszym gronie. 

Zajęcia skupiają się głównie na aspekcie kulturalnym i mają wzmocnić 

poczucia pewności siebie małych uczestników, oraz stworzyć okazję do 

do integracji z szerszą społecznością lokalną. Zajęcia są bezpłatne i do-

stępne dla wszystkich dzieci ze społeczności lokalnej. 

 

Asia Cackowska, pracownik BELONG Project Development tak mówi o 

tym przedsięwzięciu: 

„To wspaniała okazja dla dzieci z okolic Banbridge – polskim rodzicom 

zależy, aby ich dzieci nie zapomniały o polskim pochodzeniu i kulturze, a 

dla innych dzieci z okolicy to okazja, aby nauczyć się czegoś o kulturze 

ich nowych koleżanek i kolegów w szkole. 

Chciałabym zachęcić wszystkich rodziców to uzyskania bardziej wycze-

pujących informacji o Polskiej Szkole oraz usługach i programach, jakie 

oferujemy w BELONG” . 

 

Oprócz współpracy z Polską Szkołą w Banbridge, BELONG organizuje 

cały szereg innych zajęć dla dzieci z mniejszości etnicznych w wieku 7 – 

12 lat, zamieszkałych w Southern Area. 

Jednym z takich projektów w rejonie Banbridge był 4-tygodniowy pro-

gram „Bounce”, w ramach którego oferowaliśmy zajęcia sportowe, pla-

styczne, nauka tańca hip hop, rodzinny wyjazd do muzeum w Ulsterze 

(we współpracy z „Challenge of Change”), oraz „Święta o polskim sma-

ku”. W przyszłości BELONG nadal przygotowywać będzie nowatorskie 

przedsięwzięcia na rzecz dzieci zamieszkałych w okolicy. 

 

BELONG to Program Wsparcia Rodzinnego, nastawiony na promocję 

Przynależności pośród dzieci i młodzieży z Czarnej Mniejszości Etnicz-

nej (BME) w wieku od 7 do 12 lat, zamieszkałych w Craigavon, Newry, 

Dungannon i Armagh - rejonie Irlandii Północnej podlegającym Southern 

Health i Social Care Board. Aby zapisać dziecko do Polskiej Szkoły, lub 

aby uzyskać dalsze informacje dotyczące uczestnictwa lub korzyści pły-

nących z programów BELONG, należy skontaktować się telefonicznie 

lub e-mailowo z Asią Cackowską (dane kontaktowe podane poniżej). 

 

 

Kontakt: Asia Cackowska  

Tel: 07803146091  

Email: ashiah@belongni.org 

BELONG Community Support Centre 

64 Main Street 

Coalisland 

Co. Tyrone 

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:vamp41@wp.pl
mailto:kukaread@op.pl
mailto:dziubasek@onet.eu
mailto:ashiah@belongni.org
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KRÓWKA 

Składniki  

duża paczka 

herbatników lub 5 małych opakowań 

gotowa krówka 

 0,5 l śmietanki łaciata 30% 

mleczna czekolada 

 (płatki migdałowe) 

 

Biszkopt (może być biszkopt z dowolnego przepisu) 

4 całe jajka 

1 szkl. cukru 

Cukier wanilinowy 

Przygotowanie 
Biszkopt 
1 Ubić białka na sztywno. 

2. Dodawać cukier i miksować- w momencie, kiedy cukier jest już roztarty dodawać po jednym żółtku, 3. Dodać ½ szkl. mąki 

pszennej i ½ szkl. mąki ziemniaczanej i łyżeczkę proszku do pieczenia i również zmiksować. 

 

Masa budyniowa 

1. Budyń Delecta waniliowy na ¾ l zrobić w ½ l mleka. 

2. 1 kostkę masła utrzeć na „białą masę”. 

3. Dodawać po łyżce ostudzonego budyniu i ucierać (dobra rada przed dodaniem budyniu do masła dobrze jest go zmiksować, 

zapobiegnie to powstaniu grudek) 

 

Bita śmietana 

1. Rozpuścić 3 łyżeczki żelatyny w ¼ szklanki zimnej wody (bądź dodajemy do gorącej w zależności od sposobu przyrządzenia 

na opakowaniu). 

2. Ubić śmietanę 0,5l 30% z 2 łyżkami cukru pudru i cukrem wanilinowym. 

Do ubitej śmietany wlać letnią żelatynę i ubijać dalej aż do rozprowadzenia żelatyny lub zamiast żelatyny ubić śmietanę z 2 śmie-

tan-fixami 2 łyżkami cukru pudru i cukrem wanilinowym 

 

Przełożenie                                                                                             

1 Biszkopt 

2 masa budyniowa 

3 warstwa herbatników 

4 krówka 

5 warstwa herbatników 

6 bita śmietana 

7 starta czekolada/płatki migdałowe 

  

Przygotowała:  Janina Twaróg 

Pracownicy tymczasowi przeważnie zatrudniani przez agencje pracy  w Wielkiej Brytanii będą mieć takie same prawa 

jak osoby zatrudnione na stałe. 1 października 2011 roku wejdzie w życie unijna dyrektywa, nakazująca ujednolicenie 

praw pracowniczych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać  w Irlandii Północnej od 5 grudnia 2011 roku.  Każdy pracow-

nik po przepracowaniu 12-tygodniowego okresu próbnego będzie musiał nabyć pełne prawa pracownicze  w zakresie 

podstawowych warunków zatrudnienia w tym wysokości wynagrodzenia oraz prawa do urlopu wypoczynkowego. Jed-

nakże nabycie pełnych praw pracowniczych nie oznacza zmiany statusu zatrudnienia. Dalej pracownik tymczasowy po-

zostanie pracownikiem tymczasowym jednakże z pełnymi prawami. Również kobiety w ciąży  pracujące na tymczasowa 

umowę o prace po przepracowaniu 12 tygodniowego okresu próbnego będą nabywały prawa pracownicze należne ko-

bietą pracującym na stale.  

Więcej praw dla pracowników agencji.   
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Autor opublikowanego w magazynie opo-
wiadania zostanie nagrodzony nagrodą pie-
niężną w wysokości £20. W emailu prosimy 
o podanie swoich danych: imienia nazwiska, 
adresu zamieszkania oraz numer telefonu 
kontaktowego. Prosimy także o napisanie 
oświadczenia, iż wyrażają Państwo zgodę na 
publikację opowiadania w magazynie oraz 
na stronie internetowej. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do przyjęcia własnych kryte-
riów oceny,  prawo do skracania i redagowa-
nia nadesłanych tekstów. Nie ponosimy od-
powiedzialności za treść publikacji. 
redakcja@polskicraigavon.com 

Dowiedzieć się prawdy. 

Nie wie ile czasu minęło zanim się zdecydowała. Otworzyła 

pokrywę i zamarła.  Nic dziwnego, że nie miała żadnych osobi-

stych rzeczy. Wszystko było tutaj. Pamiętniki, które zaczęła 

pisać w wieku 15 lat, zdjęcia z jej dzieciństwa i młodości. Zoba-

czyła mężczyznę z kafejki, ten sam szczery uśmiech i to samo 

opiekuńcze spojrzenie. Zdjęć była cała masa i na wszystkich ona 

i on. Musieli być kiedyś razem. Nie wiedziała od czego zacząć. 

Wyszukała pamiętnik oznaczony numerem jeden i zaczęła czy-

tać. Czytała o rodzicach o tym jak bardzo jej ich brakuje. Wraca-

li z wakacji i nie dojechali do domu. Tylko ona przeżyła ten nie-

szczęśliwy wypadek. Potem zamieszkała z babcią, która była dla 

niej całym światem. Artura znała niemalże od dzieciństwa - był 

jej najlepszym przyjacielem. Kiedy zaczęli dorastać ich przyjaźń 

zamieniła się w miłość. Byli nierozłączni i tak zżyci ze sobą, 

wydawało się, że nic nie może ich rozdzielić. A jednak. Potem 

umarła jej babcia i świat przewrócił się do góry nogami. Nie 

miała już nikogo, tylko Artur był przy niej no i jej dwie najlep-

sze przyjaciółki Kaśka i Iza. Nie chcieli już dłużej czekać. Znali 

się tyle lat i tak bardzo kochali. Dzień ślubu zbliżał się wielkimi 

krokami. Tymczasem przyszedł wieczór kawalersko -panieński. 

Wyjechali nad morze, żeby tam się zabawić. Wszyscy cała ich 

paczka. Bawili się osobno jak tradycja nakazała, dziewczyny z 

dziewczynami a chłopcy w swoim gronie. Tylko Iza gdzieś za-

gubiła się nad ranem. Kaśka śmiała się, że Iza znalazła sobie 

kolejną zdobycz i zaciągnęła do hotelowego pokoju. Była już 

prawie piąta, kiedy Anka stwierdziła, że najwyższa pora znaleźć 

się w łóżku. Ale czemu w swoim pomyślała?  Można przecież 

troszkę pogrzeszyć na kilka dni przed ślubem. Miała klucz  do 

pokoju Artura sam jej go dał zachęcając by przyszła. Otworzyła 

drzwi i zobaczyła ich śpiących kompletnie nagich Artura i jej 

najlepszą przyjaciółkę Izę. Nie mogła złapać oddechu czuła się 

tak jak wtedy, kiedy umarli jej rodzice, tak jak wtedy, kiedy 

umarła jej babcia. Teraz też ktoś umarł. Wyszła. Potem sprawy 

potoczyły się bardzo szybko. W ciągu kilku dni zleciła agencji 

sprzedaż domu a właściwie domów swojego rodzinnego oraz 

domu babci i wyjechała. Nic ją już tu nie trzymało. Chciała być 

jak najdalej stąd. Czytała te swoje zapiski a łzy spływały jej po 

policzkach. Teraz już wiedziała, dlaczego mężczyzna w kafejce 

zrobił na niej tak ogromne wrażanie i dlaczego jednocześnie 

chciała się przed nim bronić. Kochała go. Boże jak ona go ko-

chała. Jak mogła o tym zapomnieć, jak mogła tak wymazać to z 

pamięci. Skrzywdził ją. Skrzywdził ją niewyobrażalnie mocno. 

Pomyślała o Johnie o zbliżającym się ślubie. On nie wzbudzał w 

niej takich uczuć i takich emocji jak Artur.  Nie mogła zrozu-

mieć co dzieje się z nią gdzieś tam głęboko w jej wnętrzu. Usły-

szała kroki. "Anka nie chce Ci przeszkadzać, ale siedzisz tu już 

dobre pięć godzin. Dobrze się czujesz? Czegoś Ci potrzeba? 

"Wogóle się nie czuje"- odpowiedziała szlochając.  "To jakiś zły 

sen, za chwilę się obudzę. Powiedz co było dalej" "Dalej? Wyje-

chałaś, zadzwoniłaś do mnie tylko raz, kilka miesięcy później. 

Powiedziałaś, że chcesz zapomnieć, że jest Ci dobrze, że masz 

faceta, który nie może Cię skrzywdzić, bo to facet tylko od sexu 

- czysta rozrywka  i Ty też jesteś jego rozrywką o której zapew-

ne jego żona nie wie.” "Miałam romans z żonatym facetem?" 

Tak mówiłaś, więc chyba tak było. "Czy mówiłam jak on miał 

na imię?" " Anka nie pamiętam to było prawie 10 lat temu, zdaje 

się, że był lekarzem. Jim albo John. Myśli kłębiły jej się w gło-

wie. John mój doktor John - pomyślała. Przecież poznała go po 

wypadku, nic jej nie mówił, że znali się wcześniej, że miał żonę. 

To naprawdę jakiś zły sen. Za chwilę się obudzę, otworzę drzwi 

do hotelowego pokoju Artura, wślizgnę mu się do łóżka a potem 

weźmiemy ślub i będziemy żyli długo i szczęśliwie - pomyślała 

Dlaczego pomyślała akurat o tym, przecież za niespełna dwa 

tygodnie miała wziąć ślub z Johnem i to do jego łóżka powinna 

chcieć się wśliznąć. "Co było dalej" - zapytała." Dalej - nic nie 

było dalej , nigdy więcej nie zadzwoniłaś"." Co było dalej tu-

taj?" "  Chciałam Ci powiedzieć wtedy, kiedy dzwoniłaś, ale nie 

chciałaś wiedzieć.  Iza wyślizgnęła się z łóżka Artura a on na-

wet nie wiedział, że tam była. Był kompletnie pijany a kiedy 

obudził się poszedł Cię szukać. Był załamany, kiedy wykrzy-

czałam mu, jaki z niego męski szowinista. Szukał Cię, ale do-

brze się ukryłaś. Potem tylko przekazałam mu, że wyjechałaś... 

Stracił pracę. Pił.. Nikt nie był w stanie mu pomóc. To trwało 

ponad 8 lat, ale kiedy wsadzili go na 8 miesięcy za jazdę po 

pijaku bez prawa jazdy to miał dużo czasu, żeby sobie wszystko 

przemyśleć no i  opamiętał się. Od jakiś dwóch lat funkcjonuje 

normalnie, otworzył kafejkę, która mu nawet dobrze prosperuje  

i żyje z dnia na dzień próbując zapomnieć o tym jak spieprzył 

życie Tobie i sobie" "Przepraszam muszę wyjść, muszę wyjść 

zaczerpnąć świeżego powietrza. "Zaczekaj powiedz przynajm-

niej w jakim hotelu się zatrzymałaś" "W Grant hotelu"- krzyk-

nęła wybiegając. Kiedy dotarła do pokoju była kompletnie wy-

czerpana. Psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. Padła na łóżko 

łkając w poduszkę. Nie wiedziała, co o tym wszystkim ma my-

śleć. I co John przed nią ukrywał. Nie była pewna czy chce wie-

dzieć. Przepłakała całą noc nie zmrużywszy oka nawet na chwi-

lę. Około południa zadzwonił telefon. Cześć kochanie, zgłębiłaś 

już tajemnice swojej rodziny? Nie zapomnij, że wychodzisz za 

mąż, nie spóźnij się na ślub. Kiedy wracasz? John nie mogę 

teraz z Tobą rozmawiać. Odłożyła słuchawkę. Ale telefon nie 

przestawał dzwonić, odłączyła wtyczkę z gniazdka. Kąpiel po-

myślała, kąpiel tego właśnie mi potrzeba. Napuściła wodę do 

wanny i juz po chwili zatopiła swe obolałe ciało i duszę w aro-

matycznej kąpieli.  Pomyślała o Arturze o tym wszystkim, co 

przeczytała. Wspomnienia zaczęły powracać. Powoli, najpierw 

niejasne, mgliste a później coraz bardziej wyraziste. Obrazy 

układały się jak puzzle tworząc jedną całość. Zrozumiała, że 

Artur był jej jedyną prawdziwą miłością, że tak na prawdę nig-

dy o nim nie zapomniała, że tkwił w jej umyśle         i sercu 

pomimo amnezji a teraz wrócił. Pozostał jeszcze John. Jaką 

zagadkę on skrywał? Pomimo tego, iż już naprawdę wiele zdo-

łała sobie przypomnieć to jednak jej życie w NI dalej było za-

mglone. Sterta puzzli , których jednak jeszcze nie umiała po-

składać by stworzyły całość. A może po prostu nie chciała. 

Jeszcze nie teraz. Za dużo na raz. Muszę odpocząć. Muszę po-

myśleć. Muszę podjąć jakieś decyzje. Z zadumy wyrwało ją 

pukanie do drzwi. Otworzyła. "Artur"- wyszeptała. "Pamiętasz 

mnie? Kaśka mi wszystko opowiedziała, podała mi adres. Pa-

miętasz mnie?" - ponowił pytanie. "Tak już teraz pamiętam" - 

odpowiedziała a łzy spływały jej po policzkach.... 

   AT 
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PRZYDATNY SŁOWNICZEK Uśmiechnij się….. 

 

Mąż mówi do żony: 

- Nie twierdzę, kochanie, że 

twoja mama źle gotuje, ale 

zaczynam rozumieć dlaczego 

twoja rodzina modli się przed 

obiadem!  

Jasio pyta babcię: 

- Babciu czy byłaś szczepiona 

na choroby zakaźne? 

- Byłam, a dlaczego pytasz? 

- Bo ile razy do nas przycho-

dzisz tato mówi: "Znów tę 

cholerę do nas przyniosło!".  

Jaka jest różnica między te-

ściową a Słońcem? 

Żadna, na jedno i drugie nie 

da się patrzeć...  

Do Kowalskiego w nocy 

dzwoni telefon: 

- Przepraszam tu apteka. Na-

stąpiła wielka pomyłka, za-

miast rumianku pańskiej te-

ściowej dostarczono cyjanek. 

- A co to za różnica? 

- No... 2,50zł. 

- To ja dopłacę.  

Siedzą sobie zięć i teściowa w 

pokoju. 

- Jakie to życie krótkie - te-

ściowa zamyśliła się na głos - 

ledwo się człowiek urodził, a 

tu już umierać pora... 

- Pora, pora - przytaknął zięć.  

Zięć po wizycie teściowej u 

lekarza pyta: 

- Panie doktorze czy jest jakaś 

nadzieja? 

- Niestety, to tylko zapalenie 

ucha środkowego.  

Ojciec po dość długiej i wy-

czerpującej przemowie teścio-

wej, zwraca się z prośbą do 

syna: 

- Jasiu, podaj proszę babci 

krem do ust. 

- A który to tato? - pyta Jaś. 

- Ten z napisem Kropelka!  

Teściowa leży na łożu śmier-

ci, powoli, ale miarowo oddy-

cha, a przy łożu czuwa zięć. 

Nagle do pokoju wpada mu-

cha, zaczyna sobie fruwać 

 i brzęczeć, teściowa zaczyna 

wodzić wzrokiem za tą mu-

chą, na co zięć mówi: 

- Mamusia się nie rozprasza... 

Zaczerpnięto z : spaliny.pl 

What is included in the price- Co jest wliczone 

w cenę 

What time will you arrive – o której masz za-

miar przybyć 

How will I recognize you – Jak Cię rozpoznam 

When do you organize holidays language cour-

ses? – Kiedy organizujesz kursy języka w waka-

cje 

I will be wearing – będę ubrany… 

How offen are the classes? – jak często są zaję-

cia? 

How much is it? – Ile to kosztuje 

What is the price – jaka jest cena 

What are you interests – jakie są twoje zaintere-

sowania 

I have a ...ache – boli mnie... 

Time table – plan zajęc 

What is tutor like – jaki jest opiekun 

Are the meats icluded in the price – czy posiłki 

są wliczone w cenę? 

How long is it to the… - jak daleko jest… 

How long closes it take to send the parcel - jak 

długo zajmie wysłanie tej paczki 

What places will you visit – jakie miejsca chcesz 

zwiedzić 

What do you want to visit – co ty chcesz zwie-

dzić 

How can I get there – jak mogę się tam dostać 

What was the matter with you – co ci dolega 

What was the visit at the doctor`s – co ci po-

wiedział doktor podczas wizyty 

How did you spend your Christmas – jak ty 

spędziłeś święta 

How did you travel – jak podróżowałeś 

Where did you spend your New Year`s Eve – 

gdzie spędziłeś sylwestra 

How did you welcome New Year`s   - Jak spę-

dziłeś Nowy Rok 

What do you mean? - Co masz na myśli? 

I don`t know where it is – ja nie wiem gdzie to 

jest 

But won`t go alone – ale ja nie chce iść sam 

I don`t have much time – nie mam wolnego 

czasu 

I am feeling badly – czuję się źle 

I`d like to invite – ja chciałbym Cię zaprosić... 

How did you feel – jak się czułeś 

How do you feel – jakie jest twoje samopoczucie 

Yours faithfully – z poważaniem 

Thanks a lot for your letter – dziękuję bardzo 

za twój list 

You`re welcome to come and stay with us – 

miło nam będzie, jeżeli będziesz mógł nas odwie-

dzić 

Beggars can't be choosers - jak się nie ma 

co się lubi to się lubi co się ma 

Never look a gift horse in the mouth - 

darowanemu koniowi nie zagląda sie w 

zęby 

Curiosity killed the cat - ciekawość to 

pierwszy stopień do piekła 

While there is a life there is a hope - póki 

sie żyje nie wolno tracić nadziei 

Better safe then sorry - lepiej nosić niż się 

prosić 

Out of sight out of mind - co z oczu to z 

serca 

Clothes do not make the man - nie szata 

zdobi człowieka 

Charity begins at home -bliższa koszula 

ciału 

God helps those who help them selves - 

strzeżonego Pan Bóg strzeże 

Haste makes waste - co nagle to po diable 

Silence is golden - milczenie jest zlotem 

All is fair in love and war - w miłości i na 

wojnie wszystko jest dozwolone 

Honesty is the best policy - uczciwość 

popłaca 

Money talks - pieniadz może wszystko 

An eye for an eye and a tooth for a tooth 

- oko za oko ząb za ząb 

Let sleeping dogs lie - nie wywołuj wilka z 

lasu 

The grass is always greener on the other 

side of the fence - wszędzie dobrze gdzie 

nas nie ma 

Waste not want not - nie marnuj a nie 

będziesz w potrzebie 

When in Rome do as Romans do - jeśli 

wszedłeś między wrony musisz krakać tak 

jak one 

All roads lead to Rome -wszystkie drogi 

prowadza do Rzymu 

Variety is the spice of life - urozmaicenie 

to przyprawa życia 

Fortune favours the brave - szczęście 

sprzyja odważnym 

All is well that ends well - wszystko dobre 

co się dobrze kończy 

Better late then never - lepiej późno niż 

wcale 

Everything comes to those who wait - 

cierpliwość się opłaca 

As you make your bed so you must lie in 

it - jak sobie pościelisz tak się wyśpisz 

Never put off until tomorrow what can 

be done today - co można zrobić jutro zrób 

dziś 

A friend in need is a friend indeed - 

prawdziwych przyjaciół poznaje się w bie-

dzie 

Birds of a feather flock together - ciągnie 

swój do swego 

No pain no gain - bez pracy nie ma koła-

czy 
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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   
Tel. 07840135040 
 

  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  

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: 


