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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  

Dzień Matki w Polsce… 

Dzień Matki obchodzony jest obecnie w 40 krajach na świecie. Termin obchodów jest bardzo różny – od drugiej niedzieli lutego – 

tak świętują Dzień Matki Norwegowie, do 22 grudnia – to Dzień Matki w Indonezji. Jednak w większości państw oficjalny Dzień 

Matki przypada w maju. 

W Polsce mamy mają swoje święto 26 maja. 

Zadanie specjalne: 

Naucz się jednego wiersza na pamięć i wyrecytuj swojej mamie 26 maja z okazji Dnia Matki. 

Wiersze na str. 11 
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ARMAGH   

Pol-Meat 

BELFAST 

Polita 179 Albertbridge Rd; 

U Jacka 366 Newtownards Road; 

JJ Shop 71 Cregagh Road; 

JJ Shop 120 Lisburn Road; 

JJ Shop 156 North Street 

 

BANGOR 

Polita 2 Southwell Road, 

BANBRIDGE   

Polish Saturday School   

COLERAINE 

Sklep JTM Meat 9 Church Lane 

CRAIGAVON   

Polish Saturday School 

ANTRIM 

Sklep Simpson 

DUNGANNON 

Sam Smak 4 Shamble 

Lane 

Droz-Pol 54 Bush Road 

MAGHERAFELT  

Sklep Smaczek 

NEWTOWNABBEY   

Sklep Spiżarnia 2 Farm-

ley Road 

LISBURN 

Sklep Piast Bentrim Road 

LURGAN  

Sam Smak 31 Union Street 

Senasis Kaunas William Street 

MKS Salon Fryzjerski 29 Church 

Place 

OMAGH  

Sklep Spiżarnia  

11 Foundry Ln 

PORTADOWN 

Polsmack 1 Woodhouse 

Street 

Sklep PRL 30 West Street 

Sklep Rasa 46 Meadow 

Lane 

Bart’s Kebab, Woodhouse 

Street 

Flamingo 18 Bridge St. 
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Znajdziecie nas w  35 punktach na terenie NI 
NEWRY    

Polish Supermarket11 

Monaghan Street 

Ethnic Minorities Centre - 

Town Hall 

Polish Saturday School 

Sklep Polonez 

Matka, mama, mamuśka,  mateczka, mateńka, 

matuchna, matula, matusia, matuś aż po ro-

dzicielka. Myślę, że można by jeszcze długo 

wymieniać. Jednak wszystkie te określenia  

dla większości z nas w relacjach z dzieckiem 

oznaczają: opiekuńczość, czułość, dobroć, 

bezinteresowność i niemalże bezgraniczną 

miłość. Bo cóż innego jak nie bezinteresowna 

miłość sprawia, iż kobieta decyduje się na 

dziecko a co za tym idzie na 9 miesięcy udrę-

ki z własnym ciałem i fizjologią a później na 

noce z miłości bezsenne i to nie tylko z powo-

du bolesnego ząbkowania, ale przede wszyst-

kim w przyszłości z powodu zmartwień.   

Rzadko kiedy potrafimy docenić nasze rodzi-

cielki. Córki zaczynają rozumieć swoje mamy 

dopiero wtedy kiedy same się nimi stają         

a synowie choć bardziej przywiązani za mło-

du to jednak z reguły w późniejszym okresie 

rolę matki  niejednokrotnie przypisują żonie. 

Inaczej sprawa wygląda jeśli stracimy mamę 

w młodym wieku. Wtedy łatwiej jest nam 

docenić jej znaczenie. Niestety takie jest ży-

cie, że łatwiej jest docenić to co straciliśmy 

niż to co mamy i niestety życie pokazuje, 

także  iż znaczenie mamy wzrasta zwłaszcza 

w okresie jej święta. Nie jest to oczywiście 

negatywne zjawisko, ale powinniśmy zatrzy-

mać się na chwilkę w biegu życia codzienne-

go i zastanowić się czy okazujemy swoim 

mamom wystarczająco dużo  zainteresowania     

i szacunku w ciągu całego roku.  Zachęcam 

do posłuchania wspaniałego utworu Kazimie-

rza Kowalskiego pt: "Tylko Ty mamo" Życzę 

wszystkim mamom aby słowa tej piosenki 

były rzeczywistością. 

        AT 

Kiedy pamięcią sięgam w przeszłość,  

w dzieciństwa mego czas miniony.  

To widzę Ciebie uśmiechniętą  

I czuje dotyk Twoich dłoni.  

 

Byłaś mi Mamo świata obrazem, 

odbitym w sercu moim maleńkim.  

Byłaś nadzieją, byłaś wytrwaniem,  

byłaś czymś Wielkim, czymś niemal świę-

tym.  

Jesteś mi Mamo wszystkim na świecie,  

niebiańską gwiazdą, promieniem złotym.  

Jesteś mi Muzą co dała życie,  

jesteś spełnieniem mojej tęsknoty.  

 

Chciałbym dziś Mamo jak poeta,  

wyznać Ci w słowach tego wiersza,  

Że dla mnie byłaś i zostaniesz  

ze wszystkich kobiet najpiękniejsza.  

 

Byłaś mi Mamo świata obrazem, 

odbitym w sercu moim maleńkim.  

Byłaś nadzieją, byłaś wytrwaniem,  

byłaś czymś Wielkim, czymś niemal świę-

tym.  

Jesteś mi Mamo wszystkim na świecie,  

niebiańską gwiazdą, promieniem złotym.  

Jesteś mi Muzą co dała życie,  

jesteś spełnieniem mojej tęsknoty.  

  

BALLYMENA 

Korona Shop 6/7 Church Street 

Polita  66-70 Mill Street, 

Inter-Ethnic Forum 
20 William Street 
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Titanic-niezatapialny sen...  

Ja wierzę, oni tańczą wciąż. Oni żyją swoim życiem  

i dopłyną tam gdzie chcą. I wierzę w ich podwodny 

świat a orkiestra, która grała do tej chwili gra. Pięk-

na aktorka mierzy kolię swą. Kelner się potknął pada 

twarzą w tort . Nieprawda, że już nie ma ich oni pły-

ną, tylko wolniej tak jak wolno płyną sny. I niepraw-

da, nie znajdziecie ich tyle mil już przepłynęli tyle 

przetańczyli dni. Młody milioner dziś zakochał się. 

Bal już się zaczął  wszyscy tańczą - więc… 

Nie przerywajcie tego !  

 

Któż z nas nie zna romantycznej historii miłosnej przed-

stawionej w filmie amerykańskiej produkcji pt: 

"Titanic" ? Chyba niewiele znajdzie się takich osób. 

Historia ta choć jest fikcją to jednak biorąc pod uwagę 

zróżnicowanie klasowe pasażerów mogła zdarzyć się 

naprawdę a film choć fabularny to jednak zawiera wiele 

szczegółów, które zgadzają się z  prawdą.   Historia 

Titanica jak i sam Titanic wzbudzają można powie-

dzieć, iż  już na przestrzeni wieków niesamowite emo-

cje. Przyjrzyjmy się bliżej statkowi , który pomimo 

katastrofy pozostał niezatapialny w umysłach ludzkości. 

Titanic był jednym z trzech liniowców typu Olympic. 

Miał dwie siostrzane jednostki: Olympic i Gigantic 

(nazwa trzeciego została po katastrofie Titanica zmie-

niona na mniej pretensjonalną – Britannic). Koncepcja 

budowy tej serii statków powstała wiosną 1907 r. Głów-

nym projektantem statku był wieloletni pracownik Bel-

faskiej stoczni Harland & Wolff – Thomas A. Andrews, 

wspomagany przez inż. Eduarda Wildinga (konstruktor) 

i Alexandra Carlisle'a (architektura). W chwili wodowa-

nia (1911) Titanic był największym parowym statkiem 

pasażerskim na świecie. Sylwetka statku odznaczała się 

czterema lekko pochylonymi kominami (z których 

ostatni był atrapą) i dwoma smukłymi masztami. Kwe-

stia liczby kominów miała znaczenie prestiżowo-

komercyjne. Duża ich ilość w opinii pasażerów była dla 

nich wymownym świadectwem siły i wielkości jednost-

ki. Na statku zamontowano cztery windy w tym trzy dla 

klasy pierwszej, co wówczas było ekscytującą nowinką 

techniczną na statkach transatlantyckich. Pokłady statku 

oznaczono literami alfabetu, od najwyższego pokładu 

łodziowego. Pokład A  były to głównie salony klasy 

pierwszej, pokład B i C na nim mieściły się kabiny oraz 

apartamenty podwyższonego standardu klasy pierwszej 

i pomieszczenia klasy drugiej,  pokład D to były  jadal-

nie pierwszej i drugiej klasy obsługiwane przez jedną 

kuchnię, pokłady  E, F, G przeznaczone były głównie 

dla kabin klas drugiej i trzeciej, pomieszczeń tychże 

klas oraz pomieszczeń załogi. Najniższymi pokładami 

były pokład dolny i denny, gdzie mieściły się kotłownie, 

maszynownie i ładownie. Wizytówką przepychu Titani-

ca była jego wielka przednia klatka schodowa pierwszej 

klasy. Jej sklepienie zdobił wielki świetlik z białego 

szkła. W dzień przedostawało się przez niego światło 

dzienne, a w nocy był podświetlany ogromnym, krysz-

tałowym żyrandolem. Klatka schodowa wykończona 

została w stylu króla Wilhelma i królowej Marii, oto-

czona balustradą w stylu Ludwika XIV.  Pasażerowie 

klasy pierwszej poza wieloma salonami i kawiarniami 

mieli do dyspozycji także łaźnię turecką, pływalnię, 

siłownię, fryzjera oraz ciemnię fotograficzną. Kabiny 

pasażerskie przewyższały wykonaniem i wystrojem 

kabiny na jakimkolwiek innym statku.  

Autor tekstu: Lady Pank 

Pierwsza klasa poza zwykłymi kajutami 

oferowała luksusowe apartamenty urzą-

dzone w wielu stylach i wariantach ko-

lorystycznych. Titanic ustanawiał także 

całkowicie nowe standardy przewozu 

pasażerów międzypokładu. Kapitanem 

mianowanym przez kompanię White 

Star Line został Edward John Smith – 

wieloletni pracownik tego armatora. 

Rejs Titanikiem miał być dla niego 

ostatni przed przejściem na emeryturę. 

Wcześniej przez dwa lata był kapitanem 

Olympica, był więc jedynym człowie-

kiem mogącym się pochwalić doświad-

czeniem w kierowaniu tak dużymi jed-

nostkami. Sławny i ceniony, cieszył się 

dużym uznaniem załogi i pasażerów. Do 

katastrofy Titanica doszło w nocy z 14 

na 15 kwietnia 1912 roku.  

Początkowo nikt nie zdawał sobie sprawy  

z powagi sytuacji – uderzenie wyczuli jedy-

nie pasażerowie trzeciej klasy z przedniej 

części statku. Dla reszty jedynym niepoko-

jącym sygnałem mogły być zastopowane 

maszyny. Uważa się dziś, że o zderzeniu    

z górą wiedziało jedynie kilkanaście osób 

na pokładzie. Na oględziny statku nie-

zwłocznie wybrał się kapitan Smith wraz   

z cieślą okrętowym i konstruktorem statku 

– Thomasem Andrewsem. Kiedy kilka 

minut po północy wrócili na pokład, An-

drews stwierdził jednoznacznie, że statek 

zatonie w ciągu około półtorej godziny. 

Trudno było pogodzić się z tak rychłą za-

gładą, jednak zagadkowy pozostaje fakt 

opieszałości we wszelkich decyzjach kapi-

tana podejmowanych od tej pory. Nawoły-

wanie o pomoc sygnałem CQD/SOS rozpo-

częto po przeszło trzydziestu minutach od 

uderzenia w górę lodową. Dopiero czter-

dzieści pięć minut od zderzenia rozkazano 

przygotować szalupy i umieszczać w nich 

kobiety i dzieci. 15 minut później została 

wystrzelona pierwsza biała rakieta (tej nocy 

wystrzelono ich łącznie osiem). Oficero-

wie tonącego statku widzieli na hory-

zoncie inny, średniej wielkości statek, 

który nie reagował na sygnały świetl-

ne. Ów statek to Californian.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Statki_typu_Olympic
http://pl.wikipedia.org/wiki/RMS_Olympic
http://pl.wikipedia.org/wiki/HMHS_Britannic
http://pl.wikipedia.org/wiki/HMHS_Britannic
http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Andrews
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atrapa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maszt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_XIV
http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Smith
http://pl.wikipedia.org/wiki/RMS_Olympic
http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Andrews
http://pl.wikipedia.org/wiki/CQD
http://pl.wikipedia.org/wiki/SOS
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szalupa
http://pl.wikipedia.org/wiki/SS_Californian
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Wieloletnie śledztwo po katastrofie ujawniło, że 

mógł on pospieszyć z pomocą tonącemu Titani-

cowi, ale nie zrobił tego. O godzinie drugiej w 

nocy – dwie godziny i dwadzieścia minut po 

zderzeniu z górą lodową – przestał pracować 

generator prądu. Tonący statek spowiły ciemno-

ści. Krótko po tym zawalił się drugi komin. 

Jednocześnie narastały złowieszcze odgłosy 

dobiegające z wnętrza statku. Rufa ważąca oko-

ło 30 000 ton, odłamała się od przedniej części 

przed trzecim kominem po osiągnięciu przechy-

łu około 23 stopni i opadła na powierzchnię 

oceanu. Dziobowa część statku, która nabrała 

wody podczas tonięcia, natychmiast poszła na 

dno. Przed zatonięciem pociągnęła ze sobą rufę, 

wznosząc ją do pozycji pionowej. Rufa unosiła 

się na wodzie jeszcze przez kilka chwil. Zniknę-

ła pod wodą o godzinie 2:20, 15 kwietnia 1912 

r. Wrak statku osiadł na dnie Atlantyku, na głę-

bokości ok. 4000 m. Rozbitków, którzy urato-

wali się w szalupach, wzięła na pokład Carpa-

thia, która dopłynęła na miejsce katastrofy o 

godzinie 4:00 nad ranem. Dane o ofiarach są 

niejednoznaczne – w zależności od źródeł. Spo-

śród 2208-2228 pasażerów i załogi Titanica 

zginęło ponad 1500 osób. Przeżyło katastrofę 

tylko około 730. W katastrofie zginęli m.in. 

kapitan Smith, starszy oficer Wilde i pełniący 

wachtę w chwili katastrofy pierwszy oficer 

Murdoch. Zginęli wszyscy mechanicy, starszy 

radiotelegrafista,  który zmarł z zimna na prze-

wróconej łodzi,  cała orkiestra kierowana przez 

Wallace Hartleya i łącznie niemal 80% załogi.  

Z pasażerów I klasy zginęło nieco mniej niż 

połowa, z pasażerów II klasy około 60%, z pa-

sażerów III klasy trzy czwarte. Wśród pasaże-

rów-ofiar byli znani milionerzy John Jacob 

Astor i Isidor Strauss z żoną, adiutant prezyden-

ta USA Archibald Butt, popularny dziennikarz 

Thomas Stead, konstruktor statku Thomas An-

drews. Przeżył katastrofę dyrektor linii Joseph 

Bruce Ismay, który niepostrzeżenie wsiadł do 

szalupy, i został powszechnie potępiony za 

ucieczkę ze statku. W łodziach Titanica było 

miejsce dla ponad 1100 osób, ale wiele z nich 

było częściowo pustych.  

Zwłaszcza w pierwszej fazie ewakuacji łodzie odpły-

wały z niewielką liczbą osób. Dopiero w dalszej fazie 

wypadku łodzie odpływały pełne. Nie podjęto niemal 

żadnej próby ratowania osób, które znalazły się w 

wodzie. Jedynie piąty oficer, Geoffrey Lowe, rozdzie-

lił pasażerów ze swej łodzi między inne łodzie i popły-

nął wydobywać z wody tych, którzy pływali w morzu, 

ale zrobił to zbyt późno i ocalił tylko kilka osób. Przy-

czyn tak dużych strat w ludziach było wiele: od zbyt 

małej liczby łodzi ratunkowych, poprzez przestarzałe 

przepisy o wymogach oddzielenia pasażerów klasy 

trzeciej od reszty, skończywszy na nadmiernej prędko-

ści statku w feralną noc. Do strat w ludziach należy 

również zaliczyć ofiary paniki w trakcie ucieczki. 

Niektórzy mężczyźni usiłowali przedrzeć się do szalup 

przed kobietami. Oficerowie nie mogąc opanować 

paniki zaczęli strzelać. Do dzisiaj nie wiadomo, jaki 

był ostatni utwór grany przez orkiestrę na Titanicu. 

Wszystkie hipotezy opierają się bowiem na zezna-

niach rozbitków, którzy w czasie, kiedy orkiestra grała 

ten utwór, byli już poza statkiem. Najprawdopodob-

niejsze utwory to: protestancki hymn Nearer, My God, 

to Thee („Być bliżej Ciebie chcę‖),protestancki hymn 

„Jesień‖ (ang. Autumn), walc Songe d'Automne (fr. 

Jesienna piosenka). 

Zginęli wszyscy mechanicy, starszy radiotelegrafista, który 

zmarł z zimna na przewróconej łodzi,  cała orkiestra kierowana 

przez Wallace Hartleya i łącznie niemal 80% załogi. Z pasaże-

rów I klasy zginęło nieco mniej niż połowa, z pasażerów II klasy 

około 60%, z pasażerów III klasy trzy czwarte. 

AT 
 

W artykule wykorzystano informacje 

zaczerpnięte z Wikipedii. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrak
http://pl.wikipedia.org/wiki/RMS_Carpathia
http://pl.wikipedia.org/wiki/RMS_Carpathia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bruce_Ismay
http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bruce_Ismay
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA_ratunkowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn
http://pl.wikipedia.org/wiki/By%C4%87_bli%C5%BCej_Ciebie_chc%C4%99
http://pl.wikipedia.org/wiki/Walc
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Co warto zwiedzić ?  
Titanica Exhibition - The Ulster Folk & Transport Museum Holywood  

Wystawa poświęcona historii Titanica. Obejrzycie tam ponad  500 oryginalnych ele-

mentów pochodzących ze statku,  między innymi przepiękną porcelanę - zastawę 

obiadową pasażerów klasy pierwszej. Dowiecie się  dlaczego Titanic i jej siostrzane 

statki Olympic i Britannic zostały zbudowane w Belfaście i jak lokalne  przedsiębior-

stwa pracowały by stworzyć statek  o wyjątkowej jakości i wzornictwie.  

Możecie odbyć niesamowitą podróż w czasie i poczuć klimat tego niezwykłego statku  

poprzez   zapoznanie się z  fascynującymi historiami osobistymi.  Tim Cooke, dyrek-

tor Muzeum Narodowego Irlandii Północnej powiedział: "Ulster Folk Museum & 

Transport posiada unikalny i bogaty zbiór eksponatów związanych z Titanicem.  

Zwiedzający będą mogli cieszyć się wystawą  TITANICa w kontekście wspaniałych galerii prezentujących dzieje transportu  drogo-

wego, kolejowego i lotniczego. Wystawa będzie stanowić istotną i komplementarną  atrakcję dla zwiedzających wspierającą wszel-

kie wysiłki w celu ożywienia turystyki i zaangażowania  społeczeństwa w ciągu najbliższych kilku lat. " 

Obrazowe przedstawienie ilości ocalonych  pasażerów klasy 

pierwszej w porównaniu do ofiar śmiertelnych. 

Obrazowe przedstawienie ilości ocalonych  pasażerów klasy 

drugiej w porównaniu do ofiar śmiertelnych. 

Obrazowe przedstawienie ilości ocalonych  osób z załogi 

statku w porównaniu do ofiar śmiertelnych. 

Obrazowe przedstawienie ilości ocalonych  pasażerów klasy 

trzeciej w porównaniu do ofiar śmiertelnych. 

Ceny biletów są przystępne. Za wejście do muzeów( Ulster Folk i Mu-

zeum Transportu)  zapłacimy  £8 za osobę dorosłą, £4 za dziecko lub 

mamy do wyboru zestawy familijne: £21.50 za rodzinę (2 dorosłych  

plus max 3 dzieci) lub £16 za rodzinę (1 osoba dorosła plus max 3 

dzieci). Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny. Muzeum Transportu jest cał-

kowicie zadaszone, więc nie musimy się martwić deszczową pogodą. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.nmni.com/ 
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Oczarowana mozaiką. 
Nazywam się Agata Michałowska. Obecnie żyję w Irlandii Północnej w mieście Lis-

burn. Moją pasją jest sztuka. Obcowanie ze sztuką traktuję jako hobby. Talent odziedzi-

czyłam po rodzicach. Mój tato malował obrazy farbami olejnymi a mama malowała na 

szkle. Zajmowałam się malarstwem olejnym i malowaniem pastelami. Przybyłam do 

Irlandii Północnej cztery lata temu i tutaj zafascynowałam się nową dziedziną sztuki, 

jaką jest mozaika artystyczna. Inspirację do rozpoczęcia nowej pasji pobudziły we mnie 

podróże po Belfaście. A konkretnie trzy miejsca, w których można dostrzec mozaikowy 

kunszt. Jednym z tych miejsc jest uroczy zamek Belfast Castle. 

Na dziedzińcu tego zamku można podziwiać mozaikę kota Castle 

Cat, ułożoną w magicznym, przepięknym kwiatowym ogrodzie.  

Drugim miejscem jest ogród botaniczny Botanic Garden, w którym można znaleźć mozaikową jaszczurkę. Trzecią mozaiką jest 10-metrowa mo-

zaikowa, ceramiczna rzeźba łososia Big Fish umiejscowiona przy Donegall Quay w Belfaście. Mozaiki wykonuję z drobnych kawałków ceramiki  

o różnej kolorystyce, fakturze i kształcie. Elementy są przyklejone do podłoża przez ułożenie na niezwiązanej zaprawie. Mozaiki stosowane są do 

zdobienia ścian, posadzek, mebli, luster i wielu innych rzeczy. W obecnej chwili zajmuję się tworzeniem mozaikowych obrazów zdobiących ścia-

ny, aczkolwiek nie wykluczam, że w najbliższej przyszłości zajmę się połączeniem mozaiki z nowymi inspiracjami. Stworzenie mozaiki jest bar-

dzo pracochłonne. W zależności od jej wielkości trzeba poświęcić kilkadziesiąt albo nawet kilkaset godzin przyjemnej pracy. Piękno tej sztuki daje 

mi radość tworzenia obrazów. Pierwszym z nich jest mozaika pt. "Tygrys", którą można w tej chwili obejrzeć w galerii  Oakley Art w Lisburn.      

W moich planach jest wiele marzeń związanych z tym co robię. Nadal pragnę wykonywać swoje prace i pokazywać moje dzieła innym ludziom. 

Myślę że w przyszłości zagoszczą w innych galeriach czy na wystawach. Osoby zainteresowane, oczarowane mozaiką mogą się ze mną skontakto-

wać za pomocą poczty elektronicznej paloma12@op.pl  . 

Mozaika kota na dziedzińcu Belfast Castle. 

Jaszczurka w Botanic Garden. 

Big Fish - Donegall Quay w Belfaście 

"Tygrys" 
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TRZECI MAJ 

KRYSTKA I ANIELKI 
Maria Dąbrowska 

 

 

Krystek usiadł na łóżku, objął siostrę i przy-

tulił do siebie. [...] 

- Krystuś - pytała Anielka - a kto tam jest 

na dole? 

- Różni przychodzą z nowinami z miasta. 

[...] 

- A co będzie jutro? 

- Jutro? Konstytucja. Żebyś nie płakała, bo 

będę jutro latał. A jak będzie co bardzo cie-

kawe, to ci pokażę. Zaniosę cię. 

- Dobry Krystek! 

Ledwie świt Anielka obudziła się rzeźwa       

i silna. [...] 

Wtedy rozległo się znów skrzypienie drzwi    

i wesoła piosenka na schodach. Przyszła sio-

stra Anielki, Zośka- narzeczona. Miała 

siedemnaście lat, włosy brązowozłote, 

oczy, jak Anielka - czarne,  

a w nich pełno śmiechu i szczęścia. 

Przyniosła Anielce śniadanie [...]. 

- Krystek poleciał, ale przyjdzie i wszystko 

mi opowie – zawołała Anielka. 

Potem przyszli rodzice. Byli ubrani świą-

tecznie. Matka miała sutą fałdzistą spódni-

cę w kwiaty, na ramionach chustkę prze-

śliczną, czepiec z najcieńszych koronek. 

Ojciec miał na sobie surdut granatowy, 

krótkie czarne spodnie, pończochy białe 

jedwabne, trzewiki ze srebrnymi sprzączka-

mi, a na głowie białą, pudrowaną perukę. 

Sam pan Gugenmus, zegar-mistrz króla, nie 

mógł się piękniej wystroić. 

- Jak pięknie! - wołała Anielka, którą 

wszystko dzisiaj cieszyło. Rodzice obejmo-

wali ją, ściskali i całowali. 

- Idziemy na zamek, na sesję sejmową - po-

wiedział ojciec. 

- Idziemy usłyszeć, jak sejmujące stany będą 

ogłaszały konstytucję narodową. Pan Hen-

cel, zegarmistrz, zaczął  uroczyście: 

- Konstytucję, która zapewni wolność, nie-

podległość i bezpieczeństwo ojczyźnie, a sta

-nowi mieszczańskiemu... 

Lecz Anielka wołała zgorączkowana: 

- Idźcie już, idźcie! Byście się nie spóźnili!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Konstytucja 3 Maja 1791 roku                          
                                                     (obraz Jana Matejki, 1891) 

(źródło:Internet) 

Słyszycie, jaki na Świętojańskiej 

gwar! Już idą, już wszyscy idą na 

sesję. Państwo Henclowie poszli      

z Zośką. Przed zamkiem królew-

skim snuły się tłumy. Gwałtowna  

i radosna ciekawość ogarnęła stoli-

cę. Idą, idą, idą - wszyscy do 

zamku. Tam jadą karoce pozłoci-

ste, czarne, czerwone - pełno haj-

duków w pstrych barwach. Tu 

wchodzi na schody rój strojnych 

panów. [...] 

Krystek biegał wśród tłumów        

z innymi chłopcami. Zakładał się 

z nimi, że wejdzie do zamku, choć 

dzieci nie puszczają. Założył się      

z sześciu chłopcami. Jeżeli wygra, 

to dostanie od nich wędkę na ryby 

i dla Anielki doniczkę kwiatów     

z ogrodu Julka Vettera. No, o taki 

zakład warto iść! 

I rzeczywiście udało mu się jakimś 

bocznym wejściem na galerię do 

sali sejmowej dostać. Wcisnął się 

między ludzi i spojrzał. Serce zabi-

ło mu gorąco. Galeria była na gó-

rze. Zaś w dole sala ogromna, niby 

kościół największy, i cała szczelnie 

wypełniona. U samego końca czer-

wone wielkie krzesło, a na nim - 

król. To tylko dojrzał, bo mu się 

zaraz wszystko zaćmiło od wielkie-

go słońca. Oświetlało ono cały kąt 

sali, padając akurat na twarz Kryst-

ka. W jego jasności tańczyło pełno 

złocistego pyłu. Cisza była w sali 

ogromna - i gorąco. Było już po 

Widać już konstytucja była 

przeczytana, a teraz posłowie 

mówili jeden po drugim, któ-

ry za, a który przeciw. Mó-

wił właśnie pan poseł litew-

ski, Kiciński. [...] 

- Pytam się, na co nam się 

przyda dłużej ociągać z usta-

nowieniem rządu i czego 

mamy oczekiwać? Czy tego, 

by pan Stackelberg1 przybył 

i oświadczył imieniem impe-

ratorowej, żeśmy nie naro-

dem samowładnym, ale jej 

podległą prowincją... żeby 

nam powiedział, że wojsko 

moskiewskie weszło w kraj 

Rzeczypospolitej... że ofiaru-

je nam swoje usługi, swoją 

doznaną opiekę, swoje chci-

we na nasz chleb gęby? [...] 

Krystek słucha, a słowa te 

brzmią groźnie i smutnie. 

Serce mu się ściska. Myśli    

o Anielce, która tam sama 

leży. Sama leży chora i sły-

szeć nie może. Potem koń-

czy pan Kiciński, wołając 

wielkim głosem: 

- Mości panie marszałku sej-

mowy! Róbmy spieszno 

ustawę rządu! Róbmy ją dzi-

siaj! Po nim zaś inni mówili, 

wołając, aby przyjmować 

konstytucję i przysięgać, i o 

głosowanie. Wreszcie sam 

król się podniósł i prosił, by 

głosować. 
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Sala Senatorska na Zamku Królewskim  

w Warszawie, miejsce uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja 

(źródło:Internet) 

A gdy wszyscy wraz przyjęli konstytucję, wo-

łając: Zgoda! Zgoda! Wiwat konstytucja!, ze-

rwał się poseł inflancki, Zabiełło, i zakrzyknął: 

- Zaklinam was. najjaśniejsze stany, abyście 

raczyli tę nową przyjąć konstytucję, ciebie zaś, 

najjaśniejszy królu, proszę, abyś najpierwszy 

na przyjęcie jej wykonał obywatelską przysię-

gę, a my wszyscy za twym pójdziemy przykła-

dem! 

Dopiero wtedy przerwała się skupiona cisza 

sali na dobre. Ruszyli wszyscy ze swoich 

miejsc do tronu, wołając: Zgoda! W radosnej 

wrzawie zniknęły głosy tych paru, co się prze-

ciw konstytucji opowiadali.  

Wszyscy szli teraz do tronu po przysięgę na nowe prawa, jak po nowe życie, jak po szczęście i wolność bezpieczną na 

wszystkie czasy. Krystek płakał, a wi-dział, że koło niego płakali i inni, więc się nie wstydził. Mignęły mu w tłumie ga-

lerii twarze rodziców. Matka machała chustką i płakała. A król tymczasem wszedł na wysokie, czerwone swoje krzesło. 

Widać go było teraz wy-raźnie. Słońce schowało się już za okna sali. Panował w niej cień błękitnawy. Biały mundur 

korpusu kadetów, który król miał na sobie, świecił w tym cieniu. Twarz króla stała się jasna i młoda. Zdawało się. że 

stoi tam nie słaby, lękliwy, starzejący się król, ale świetny młodzie-niec. Obok stał książę Józef Poniatowski z wyrazem 

upojenia na pobladłym obliczu. Król podniósł palec do góry. Biskup krakowski odebrał od niego przysięgę. Stanisław 

August donośnym głosem powtarzał łacińskie słowa tak, że go wszyscy mogli słyszeć. Wreszcie zawołał: 

- Przysiągłem Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość panów, kto kocha ojczy-znę, niech idzie za mną do ko-

ścioła wykonać tę samą przysięgę! 

A wtedy ruszyli wszyscy do drzwi, wołając, ile kto miał siły w piersiach: Wiwat konstytu-cja narodowa! Wiwat król! 

Wiwat wszystkie stany!  

Wyleciał i Krystek. Przeciskając się przez tłum, popychany i szturchany - wydostał się wreszcie za krużganki zamku      

i pędem biegł do Anielki. 
 

1. Otto Stackelberg- dyplomata rosyjski, przeprowadził ratyfikację I rozbioru Polski, mianowany przez Katarzynę II ambasadorem. 

Konstytucja 3 Maja- W tym roku przypada 221 rocznica uchwalenia 

Ustawy Rządowej przez Sejm Czteroletni (1788–1792). Ustawa Rządo-

wa z 3 V 1791 była pierwszą, pisaną nowoczesną polską konstytucją,    

a trzecią na świecie, po amerykańskiej (1787) i szwedzkiej (1789). 

Tekst konstytucji obejmuje wstęp i 11 artykułów. Bezpośrednio pod 

nazwą Ustawa Rządowa umieszczono apostrofę sakralną: „W imię Bo-

ga w Trójcy Świętej Jedynego”. Wstęp, napisany piękną polszczyzną, 

jest tekstem o charakterze agitacyjno-propagandowym. Wskazywano w 

nim na historyczne znaczenie uchwalonej konstytucji. Twórcy konstytu-

cji starali się pobudzić społeczeństwo, a w szczególności szlachtę do 

realizacji reform ustrojowych. Według znanego polskiego historyka, 

prof. Henryka Samsonowicza stanowi ona ważny element pamięci zbio-

rowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Pol-

ska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 roku, 

oraz 11 listopada 1918 roku i 4 czerwca 1989 roku.   Próba wprowa-

dzenia konstytucji w życie została przekreślona już w połowie 1792 ro-

ku. Przyczyniła się do tego Konfederacja Targowicka (zawiązana przez 

przywódców obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego 

ustroju Rzeczypospolitej i pod hasłami obrony zagrożonej wolności 

przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja) i wkroczenie wojsk rosyj-

skich w granice Polski. (źródło:Internet) 
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 3 maja 1791 roku dzień został uznany 

Świętem Konstytucji 3 Maja i należy do 

uroczyście obchodzonych polskich świąt. 

Główne obchody Święta 3 Maja odby-

wają się przed Grobem Nieznanego Żoł-

nierza na Placu Piłsudskiego w Warsza-

wie. Towarzyszą im defilada wojskowa, 

salwy armatnie, uroczysta odprawa war-

ty, składanie wieńców. W uroczystości 

uczestniczą przedstawiciele najwyższych 

władz państwowych, wojskowych, du-

chowieństwa, reprezentanci korpusu dy-

plomatycznego, kombatanci, harcerze      

i tysiące warszawiaków. 

Święto 3 maja jest świętem radosnym.      

W całej Polsce odbywają się wiosenne 

imprezy, koncerty, rodzinne majówki. 

Na ulicach stolicy w biegu pod hasłem „ 

Od Konstytucji 3 maja do Unii Europejskiej‖ bierze udział wielu ludzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defilada podczas obchodów rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja 

Fot. Bartosz Bobkowski / AG 

(źródło:Internet) 

 

TRZEBA WYSPOWIADAĆ WSZYSTKICH 

Święta Wielkanocne – jak co roku 

– zniszczyły mi życzenia: znów 

poleciałem do Polski, ale niepo-

trzebnie zabrałem z Irlandii - tele-

fon. Już w Wielki Piątek rano do-

padły mnie pierwsze życzenia sy-

gnalizowane przeraźliwym pi..pi... 

I zaczęła się ta orgia głupoty: 
‗Niech zające i barany pospełniają Twoje 

plany‘, ...,  

‗...by króliczek uśmiechnięty przyniósł radość 

w ten dzień święty!!!‘ 

Normalnych życzeń już nikt sobie nie składa. 

Psychodelicznych zaś: ogrom! A te przecho-

dzą same siebie:  

Wszystkiego Dobrego . Jajka wielkiego malo-

wanego, zielonej łączki na której zajączki  

jedzą makowce i pasą owce. 

Może jest to -  at the end of the day, jakby 

powiedzieli Anglosasi – scenariusz na scenkę 

do  Monty Pythona, ale ciągle daleko mu do 

poetyckiej  sielanki z piosenki  Beatlesów – 

Lucy in the Sky with Diamonds: 

Picture yourself in a boat on a river 

With tangerine trees and marmalade skies:..” 

Nie wiem jakie licho nas zmusza do tego, że 

takim entuzjazmem ślemy te gluposti sobie na 

wzajem: czy to głód wywołany ścisłym pos-

tem odcina rodakom dopływ krwi do mózgu, 

czy zbyt duża ilość alkoholu skręca nam neu-

rony i kieruje myśli do przysadki mózgowej, 

której niedoczynność powoduje karłowatość  

i upośledzenie? Nic mi nie pozostaje jak od-

wzajemnić się i wysyłającym życzyć tego 

samego: by im barany pospełniały plany, osły 

użyczyły mądrości,  a muły mózgi  przeżuły.  

Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

Jeśli ten tekst czyta ksiądz  – to mam nadzieję,  

że na zakończenie spowiedzi majowych zada 

jeszcze penitentom ostatnie pytanie przed wyj-

ściem z konfesjonału: a ile, mój synu idioto / 

córko idiotko, wysłałeś/aś tych głupich wierszy-

ków wielkanocnych. Jeśli jeden – to upomnienie, 

za dwa do pięciu – pozostawienie baterii z telefo-

nu w konfesjonale, za więcej niż pięć:  oddanie    

i-phona na rzecz wykupienia modlitw o rozum do 

głowy.  

 W ogóle tak myślę, że w Polsce nie będzie do-

brze dopóki nie wyspowiadamy wszystkich z 

rożnych przypadłości. Wszystkich na raz się nie 

da, więc może jedna grupę społeczną lub  zawo-

dową na miesiąc, po wesołkach wielkanocnych, 

na przykład przyszła by kolej na naszych posłów.  

Aby prowadzić tankowiec z 100 tysiącami ton 

ropy należny przejść rygorystyczne szkolenie, 

skończyć porządna uczelnię w Danii lub Wielkiej 

Brytanii, znać obce języki i dostać stopień kapita-

na. Bo tankowiec to nie przelewki – towar prze-

wożony wart jest wiele setek milionów dolarów i 

przelewać się w morze nie może. Aby sterować 

Polską nie trzeba nic: połowa posłów ma pokoń-

czone jakieś pokątne uczelnie o pokątnych kie-

runkach, języka ani w ząb, co niektórzy nawet 

robili matury w trybie przyspieszonym. Chciał-

bym zobaczyć kapitana tankowca po filii jakiejś 

tam akademii żeglugi morskiej, w jakimś tam 

miasteczku? Ale nasze elity nie mają żadnych 

skrupułów, aby usiąść za sterem.  

Żeglowanie sprawnie im nie idzie, skoro przeczy-

tałem w prasie polskiej o 30% bezrobociu wśród 

ludzi młodych miedzy 20-tym  a 30-tym  rokiem 

życia, a następnie o katastrofie demograficznej w 

chwili kiedy Polki rodzą na potęgę za granicą. 

The Irish Times (30 marca) podał iż jest nas na 

stałe 123 tysiące na tej wyspie (wzrost aż o 

93,7% od 2006 ), w dużej mierze za sprawą ro-

dzących Polek.  

W Polsce do 2030 ma nas być podobno 

18 milionów. W UK i w Irlandii, Polki 

od lat są na drugim miejscu pod wzglę-

dem urodzeń dzieci, zaraz po Hindu-

skach 

Nasi posłowie sterują Polską na tzw. 

‗czuja‘! Ani polityki prorodzinnej ani 

długoterminowego planu walki z bezro-

bociem. Aktywnie zaangażowani księża 

powinni za się za nich zabrać, zagnać do 

konfesjonałów i wyspowiadać. Także 

pamiętać, iż grzechem wielkim jest 

rozgrzeszanie polityków bez wykształ-

cenia (bo dyplom miernej uczelni (patrz 

ranking np: The Times) nie jest żadnym 

wykształceniem. Należy takich sterni-

ków obłożyć klątwą i zdjąć ją, kiedy 

wrócą  do zamiatania ulic, czyli tam 

gdzie jest ich miejsce. 

 Kiedyś  w młodych latach, słuchałem 

Wolnej Europy: tam cytowano  pierw-

szego sekretarza, który miał powiedzieć, 

iż nie będzie w Polsce dobrze dopóki 

nie rozstrzela się 100 tysięcy łajdaków. 

Wtedy jeden z aparatczyków zapytał 

się : a co jeśli tylu nie znajdziemy. Se-

kretarz odpowiedział: wtedy należy 

dobrać z uczciwych. 

Księża sami też się muszą wyspowiadać 

zaraz po politykach,  aby dać przykład 

innym i by było sprawiedliwie. To w 

ramach dobierania z uczciwych.  

 

 

 

Krzysztof 

Kamień 

Kilkeel 
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Mam haka na raka - koncert  dla Jowity i  Filipa. 

Mamy Mamę (J. Kulmowa) 

Abyś zawsze przy nas była 

 Najpiękniejsza i jedyna, 

 Mądra, dobra, ukochana 

 Taka bliska - nasza Mama! 

 Kłaniamy się, nisko kłaniamy, 

 A przed Mamami na placki padamy! 

 Mamy kwiaty i całusy, 

 Ale tylko dla Mamusi! 

 Mamo, Mamo, 

 Coś Ci dam! 

 Małe serce, które mam! 

 A w tym sercu róży kwiat. 

 Mamo, Mamo 

 Żyj 100 lat!! . 

Wiersz na Dzień Matki (T. Kubiak) 

 

W zielonych oczach Matki 

 Świeci wiosenna łąka. 

 Słońce na drzewach śpiewa 

 i budzi kwiaty w pąkach. 

 

 W niebieskich oczach Matki 

 szepcze kwitnący strumień. 

 Tak opowiadać bajki 

 to tylko Mama umie. 

 

W błękitnych oczach Matki 

 pogodne niebo fruwa. 

 Kiedy zasypiasz - Matka 

 jak gwiazda nad snem czuwa. 

 

 

A w czarnych oczach Matki 

 noc od samego świtu 

 okrywa cię skrzydłami 

 ze srebra i błękitu. 

Historię Jowity Z Lurgan już znacie, przedstawialiśmy ją na 

łamach naszego magazynu. Historia Filipa z Newry jest po-

dobna. Dzięki ludziom, których historie te poruszyły do głę-

bi, zostały  zorganizowane koncerty charytatywne mające na 

celu zbiórkę pieniędzy, by wspomóc ich w walce z chorobą.  

Więcej na temat przebiegu koncertów i ich organizatorów 

napiszemy w następnym numerze. Dzisiaj tylko pokrótce     

o rezultatach. Pierwszy koncert odbył się 21.03.2012 w New-

ry,  gdzie udało się uzbierać £272, następny w Niedzielę Pal-

mową w Dungannon, gdzie uzbierano £395 i kolejny 

22.04.2012 w Lurgan gdzie uzyskana kwota przekroczyła 

najśmielsze oczekiwania - £1745! Dziękujemy wszystkim, 

których serca i portfela zostały otwarte dla potrzebujących 

dzieci.  Kolejne koncerty to Cookstown 26.04.2012 i  Bally-

mena 26.05.2012. Serdecznie zapraszamy. 

Więcej zdjęć na : 

www.polskicraigavon.com/galeria 
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Our second topic this month is 

that of your Right to Legal Repre-

sentation when you are in Police 

Custody. 

We will deal with some of the 

most common questions regar-

ding this topic and provide you 

with concise answers that will 

hopefully assist you should you 

find yourself in Police Custody.  

 

Q1. Can I obtain a Solicitor when 

in the Police Station? 

A1. Yes, if you have been arrested 

and are in Police Custody you are 

automatically entitled to representa-

tion, paid for by Legal Aid, in the 

Police Station by a Solicitor no 

matter how trivial the allegations 

against you are. This can be in per-

son or on the telephone.   

Q2. How much will it cost me for 

assistance from a Solicitor when 

in the Police Station? 

A2. If you have been arrested and 

are in Police Custody you are auto-

matically covered by Legal Aid for 

the assistance of a Solicitor. This 

assistance would be free regardless 

or you financial means. 

 Q3. How can I make contact with 

a Solicitor when I am in the Police 

Station and which Solicitor 

should I use? 

A3. Tell the Police that you would 

like them to get a Solicitor. You are 

entirely free to instruct whichever 

Solicitor you wish. Given that we 

have a lot of experience with Crimi-

nal Law and Police  

Station Assistance, and operate a 24/7 

Police Station call-out scheme, we 

would recommend that you ask for us – 

Gus Campbell Solicitor Advocates. Our 

contact number is 02837525999 and a 

Solicitor is contactable anytime of the 

day or night. 

Q4. Do I have to wait for a Solicitor 

to attend the Police Station before      

I can speak to him? 

A4. No, you can ask to speak to your 

chosen Solicitor over the telephone. 

Q5. I have chosen a Solicitor and I am 

waiting for him/her to attend the 

Police Station, what should I do now? 

A5. Wait for your Solicitor to attend 

and under no circumstances should you 

discuss any of the allegations that are 

being made against you with the Police 

without the Solicitor being present. 

Q6. My Solicitor has arrived in the 

Police Station, what happens now? 

A6. This quite often varies from case to 

case. Generally the Solicitor will di-

scuss all allegations with the Police and 

then discuss these in detail with you and 

provide you with whatever advice and 

assistance deemed fit before you are 

interviewed. 

 

W tym miesiącu zajmiemy się pra-

wem do legalnego przedstawiciela  

przysługującym osobie zatrzymanej 

przez policję. 

Oto najczęściej zadawane pytania w 

tym zakresie. Mamy nadzieję, że od-

powiedzi będą pomocne jeśli znaj-

dziecie się Państwo w areszcie policyj-

nym.  

Q1.Czy przysługuje mi prawnik jeśli 

znajdę się na posterunku policji? 

A1. Tak,  jeśli zostałeś aresztowany       

i znajdujesz się w areszcie policyjnym  

to automatycznie przysługuje Ci pomoc 

prawna, która jest opłacana przez Legal 

Aid (czyli dla Ciebie usługa ta jest bez-

płatna - przypisek redakcji) bez względu 

na to jakie zarzuty zostały Ci postawio-

ne i nawet wtedy  jeśli są one błahe.  

Możesz uzyskać kontakt z prawnikiem 

telefonicznie lub osobiście. 

Q2. Ile będzie mnie kosztowała pomoc adwokata ? 

A2. Jeśli zostałeś aresztowany i znajdujesz się w policyjnym areszcie to 

automatycznie przysługuje Ci prawo do adwokata. Ta pomoc jest darmo-

wa bez względu na to jakie są twoje środki finansowe. 

Q3. Jak mam skontaktować się z adwokatem jeśli jestem na komisa-

riacie policji i jakiego adwokata mogę wybrać ? 

A3. Powiedz policji, że chcesz skorzystać z usług adwokata. W tym za-

kresie masz prawo wyboru, możesz wybrać  adwokata według własnego 

uznania. ( W Polsce nie masz możliwości wyboru, przysługuje Ci adwo-

kat z urzędu - przypisek redakcji). Nasza firma ma ogromne doświadcze-

nie w zakresie prawa kryminalnego i pomocy na posterunku policji, słu-

żymy pomocą w trybie 24/7  w związku z czym polecamy nasze usługi    

i proponujemy byś w chwili aresztowania poprosił o kontakt z adwoka-

tem z  GUS Campbell Solicitor.  Nasz numer to 02837525999, prawnik 

jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. 

Q4. Czy muszę czekać na przyjazd adwokata na posterunek policji 

zanim z nim porozmawiam? 

A4. Nie, możesz poprosić o rozmowę  telefoniczną z wybranym przez 

siebie adwokatem. 

Q5. Wybrałem adwokata i czekam na jego przybycie co powinienem 

robić dalej? 

A5. Czekaj na przybycie adwokata i w żadnym wypadku nie podejmuj 

dyskusji na temat przedstawionych Ci zarzutów bez jego obecności. 

Q6. Mój adwokat przybył na posterunek policji i co dalej? 

A6. Dalsze postępowanie może być różne w zależności od danej sprawy. 

Generalnie adwokat omówi wszystkie zarzuty z policją a następnie          

z Tobą i przedstawi Ci wszystkie dostępne możliwości zanim zostaniesz 

przesłuchany przez policję. 



CENTRUM POMOCY PODJĘŁO WSPÓŁPRACĘ 

Z CITIZENS ADVICE BUREAU.  

UMAWIAMY NA SPOTKANIE Z DORADCAMI  

W KAŻDY CZWARTEK. 
JESLI MASZ PROBLEMY W PRACY, NIE 

OTRZYMUJESZ ZAPŁATY, MIAŁEŚ WYPADEK 

ZADZWON DO CENTRUM POMOCY  

A OTRZYMASZ TERMIN KONSULTACJI   

Z TŁUMACZEM 



Wizyta polskich duchownych w St Joseph’s Boys’ High School 

Duszpasterz Parafii Katedralnej w Newry, ks Stani-

sław Hajkowski SChr i ks dr Józef Woźniak SChr 

spotkali się z polskimi uczniami w St Joseph’s Boys’ 

High School w Newry. Była to już kolejna wizyta 

polskich duchownych w tej szkole. Jej celem było 

umocnienie wiary, pogłębienie relacji z Bogiem         

i przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych.  

Ethnic Minorities Support Centre and 

People First launched a Childminding 

course that ended on 17
th

 of April. 

The childminding training attracted as many 

as 16 Polish participants who after initial in-

terviews qualified for the course. The partici-

pants who took a keen interest in the possibil-

ity of registering as childminders studied hard 

during 4 evening sessions to achieve the 

highest standards of care for children. The 

participants also attended a 10 week long 

English course to improve their language 

skills. On 24th of April they met again to fill 

in their application to join NCMA (the Na-

tional Childminding Association) which is a 

professional membership association working 

with registered childminders and nannies 

since 1977. The participants would like to 

express their gratitude to People First in 

Newry for organising funds and venue for 

the English course and NCMA for provid-

ing the programme and tuition. 

Na zdjęciach uczestnicy kursu na opiekunki/opiekunów dla dzie-

ci. 17 kwietnia , uczestnicy kursu na rejestrowane opiekunki 

otrzymali świadectwa uprawniające  do opieki nad dziećmi. Te-

raz pozostaje im tylko zarejestrować się w Stowarzyszeniu NC-

MA i ogłosić pierwszy nabór dzieci. Kurs został zorganizowany 

przez Centrum Pomocy Mniejszościom i People First pod auspi-

cjami Stowarzyszenia NCMA, które otoczyło kursantów opieką 

merytoryczną. 



Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

A group of Lithuanian, Latvian and Polish 

carers and potential carers attended an in-

formation evening on 3th of April organ-

ized by Newry and Mourne Carers and 

Ethnic Minority Support Centre. The infor-

mation provided was simultaneously trans-

lated into three languages.  

This is the second year of a very success-

ful partnership between Newry and 

Mourne Carers and Ethnic Minority 

Support Centre.  

Mourne Carers  

Last October Ethnic Minority Support 

Centre was offered the Carers premises 

to organize an English language course 

for Eastern European carers. The course 

was tailored to the needs of carers as 

well as elderly people. This was the 

only course in town which had a native 

teacher and a supporting teacher which 

spoke both Polish and Russian.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newry and Mourne Ethnic Minority Support Centre is lo-

cated at Newry Town Hall. The Centre is a partnership 

with the Wellbeing Action Partnership. It provides a com-

prehensive advice and support service for ethnic minority 

residents of the District on issues such as rights, access to 

services, benefits etc. The Centre also arranges informa-

tion sessions and regular advice clinics in partnership with 

Citizens Advice Bureau and Northern Ireland Housing Ex-

ecutive. 

Opening hours : 
Monday, Wednesday: 9.00am – 5.00 pm (drop in) 

Tuesday: 2.00 pm – 5.00 pm (by appointment) 

Thursday: 2.00 pm – 10.00 pm (by appointment) 

Housing Clinic (NIHE Office Boat St, Newry): Tuesday 

10.00 am – 1.00 pm 

 We are also at 

The Seashell Centre, Newcastle Street, Kilkeel 

1st Friday of each month 

10.00 - 13.00 

and at  
Lir House , Dungormley Estate, Newtownhamilton 

3rd Friday of each month 

10.00-13.00 

 Contact: Artur Kmiecik:   
ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, tel. 028 30252544 

   Centrum oferuje : 

 - pomoc w wypełnianiu formula-

rzy 

 - udziela informacji na temat 

prawa pracy, dostępnych rodza-

jów zasiłków, szkolnictwa, opieki 

zdrowotnej, spraw mieszkanio-

wych  i  innych 

 - kieruje do odpowiednich insty-

tucji  

 - kontaktuje z prawnikami 

 - organizuje spotkania informa-

cyjne 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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KŁOPOTY W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. 

JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ. 
„Obecnie on zmienił pracę i wyjechał do W. Brytanii. Mieszka sam. Ona pra-

cuje w tej samej fabryce, mieszka w tej samej miejscowości, ale w innym 

mieszkaniu, z młodszym synem i nowym partnerem. Starszy syn wrócił do Pol-

ski, szkoły nie skończył.  Zapyta ktoś, co się wydarzyło, że tak obiecująca 

przyszłość tej rodziny, małżeństwa legła w gruzach. Najbardziej zdumiewają-

ce jest to, że nic specjalnego” 

To smutny przypadek rozpadu małżeństwa          

i rodziny. Niepokojące jest jednocześnie to, że 

jest on w dużej mierze typowy , a przyczyny, 

które wymieniłem na końcu, powtarzają się 

bardzo często  w czasie spotkań i terapii dla 

małżeństw na emigracji, które prowadzę. 

―Łatwiej zapobiegać niż leczyć‖ – niech to sta-

re, mądre porzekadło będzie swego rodzaju 

mottem naszego spotkania, bowiem do pewnego 

momentu rozpadowi związku i rodziny można 

zapobiec. Poniżej wyliczę kilka, moim zdaniem 

najważniejszych działań, które pomogą prze-

ciwdziałać zaburzeniu relacji tak małżeńskich 

jak i rodzinnych: 

ROZMAWIAJMY ZE SOBĄ. Na pozór wy-

gląda to na banał, bo ona gada przecież bez 

przerwy, bo on nieustannie na coś narzeka,         

a one (dzieci) cały czas czegoś chcą… A tu 

chodzi o prawdziwą rozmowę-spotkanie, które 

jest przygotowane, zaplanowane, w którym 

uczestniczą z własnej dobrej woli życzliwi sobie 

partnerzy na równych prawach ( bo mogą prze-

cież w nim brać również nasze dzieci, jeżeli 

problem dotyczy pewnych spraw rodzinnych). 

Zadbajmy o miłą atmosferę,  o czas, gdzie nikt 

się nigdzie nie spieszy, nie musi odbierać telefo-

nów, nie spogląda jednym okiem na grający na 

okrągło telewizor. Wiem, jak trudno w dzisiej-

szych ―rozpędzonych ― czasach znaleźć taki 

moment, ale zapewniam, że trud się sowicie 

opłaci. Często wykorzystuje się w tym celu 

wspólne, sobotnio-niedzielne posiłki. Pamiętaj-

my, aby w czasie rozmowy-spotkania zrezygno-

wać z zarzutów, pretensji czy słownej agresji. 

Używajmy zwrotów – ―Martwi mnie..‖, ―dziwię 

się, że…‖, ―niepokoję się, gdy widzę… Unikaj-

my ocen i oskarżeń – zamiast zarzutów skiero-

wanych do drugiej osoby typu ―No bo TY zaw-

sze…”, Z WAMI to nigdy nie można..” koncen-

trujmy się na sobie i swoich odczuciach podkre-

ślając troskę, nasz niepokój a przede wszystkim 

dobra wolę , ciepło i życzliwość. Nie unikajmy 

trudnych problemów, a przy ich rozwiązywaniu 

poszukujmy tego co nas łączy, a nie dzieli. Cen-

nym doświadczeniem jest dokonanie na koniec 

krótkiego podsumowania tego, co zostało osią-

gnięte, szczególnie w sytuacji konkretnych, 

nowych ustaleń i zobowiązań. Nie chodzi o to, 

aby ze spotkania-rozmowy zrobić zebranie-

nasiadówkę, ale w miłej atmosferze podzielić 

się oczekiwaniami i troskami, a wzajemne zobo-

wiązania i wspólne ustalenia na koniec wyak-

centować, upewniając się, że są zrozumiałe        

i zaakceptowane przez wszystkie strony. 

SPĘDZAJMY CZAS RAZEM. Wykorzystuj-

my każdą chwilę, każdą możliwość wzajemnej 

obecności. Nie chodzi tu o wspólny adres za-

mieszkania, przebywanie pod jednym dachem,  

czy spanie w jednej sypialni. Czy sytuacja kiedy 

ON siedzi przed telewizorem, czy drzemie zmę-

czony po pracy, a ONA pochylona nad kuchen-

ką, deską do prasowania czy nawet szczęśliwa  

z koleżankami przy kawce w sąsiednim pokoju, 

a ONE (dzieci) pozamykane w  swoich poko-

jach, każde przed komputerem lub z uchem przy 

komórce. Czy to małżeństwo jest razem? Czy ta 

rodzina jest razem? A przecież, powie ktoś, są w 

domu, nigdzie nie chodzą, spędzają czas wspól-

nie. ALE NIE RAZEM. Życie małżeńskie          

i rodzinne na emigracji wymaga bardzo dobrego 

gospodarowania czasem, bo pracujemy w róż-

nych godzinach, w obowiązkach ―zazębiamy ― 

się bardzo często. Nie możemy zadzwonić do 

siostry lub babci, żeby wpadła zaopiekować się 

dziećmi. Tym bardziej powinniśmy zadbać, aby 

spędzać każdą możliwą chwilę razem. Musimy 

znaleźć czas na wspólny spacer, wspólne zaku-

py, małżeńską kolację przy świecach, bez gości. 

Taki wieczór tylko dla nas. Wspania-

łą ,terapeutyczną rolę w życiu małżeńskim         

i rodzinnym pełni wspólne słuchanie muzyki 

czy oglądanie dobrego, ciepłego , wartościowe-

go filmu. Gdy oglądamy go wspólnie z dziećmi, 

film można przerwać na chwilkę, przedyskuto-

wać z nimi postawy bohaterów, zapytać co my-

ślą o ich postępowaniu i jakie przewidują za-

kończenie. Trudno przecenić nie tylko eduka-

cyjny ale przede wszystkim wychowawczy 

aspekt takiego wspólnego spędzania czasu. 

Efekt na pewno będzie lepszy niż tyrada  

pouczeń ,zaleceń i ―dobrych rad‖. Ktoś 

może powiedzieć, że to wszystko teoria, 

―pobożne, nierealne życzenia‖, że życie jest 

inne, twarde I brutalne. Ale bycie RAZEM 

to przecież i krótki telefon z lotniska, gdy 

musimy podróżować osobno, miły SMS 

późną porą w czasie przerwy w pracy,        

a nawet tradycyjna widokówka przysłana   

z miejsca, gdzie spędziliśmy wspólnie mile 

chwile w przeszłości. To nic, że przyjdzie 

dwa tygodnie po naszym przyjeździe, ale 

będzie dowodem, że jesteśmy RAZEM. 

Niestety udało mi się omówić tylko dwie, 

moim zdaniem bardzo ważne przyczyny 

problemów małżeńskich i rodzinnych.       

W następnym numerze przedstawię pozo-

stałe, z mocniejszym już akcentem na pro-

blemy partnersko-małżeńskie. 

Na koniec jedna bardzo ważna uwaga. 

Nieraz bywa tak, że kłopoty i problemy 

rodzinne i małżeńskie są bardzo poważne, 

że niejako nas przerosły. Własne próby ich 

rozwiązania zawiodły albo są mało sku-

teczne. Nie czekajmy za długo, nie rezy-

gnujmy, ale posłużmy się kimś z zewnątrz. 

Znajdźmy swoistego ―męża zaufania‖, 

osobę bezstronną ale nam życzliwą, kogoś 

doświadczonego ,kogo darzymy zaufaniem 

i szacunkiem. Zazwyczaj jest to bezstronny 

członek dalszej rodziny, nauczyciel, lekarz, 

ksiądz, prawnik, czy dobry przyjaciel ro-

dziny, życzliwy sąsiad.  

W bardzo trudnych sytuacjach korzystajmy z porad specjalistów, lekarzy, pedagogów, psycho-

logów. Bez obawy korzystajmy z Poradni Małżeńskich i Rodzinnych, Grup Wsparcia, Ośrod-

ków Pomocy w Uzależnieniach itp, których w Irlandii Płn. jest bardzo dużo. Przecież szczęście 

małżeńskie i kochająca się rodzina są tego warte. 
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 Przepis na sukces: Placek gaź-

dziny (z programu Ewy Wachowicz) 

 

Składniki: 

20 średnich jabłek 

 2 łyżki cynamonu 

 1 łyżka cukru waniliowego 

 szklanka cukru 

 10 dag rodzynek + rum do ich namo-

czenia 

 3 jajka 

 2 szklanki mąki 

 łyżka proszku do pieczenia 

 

Przygotowanie: 

 

1. Jabłka obrać, wykroić gniazda na-

sienne, pokroić w kostkę. Posypać 

cukrem, cukrem waniliowym, cyna-

monem, dodać rodzynki wcześniej 

namoczone w rumie. Wstawić do 

lodówki na ok.10minut. 

2. Do jednej miski wsypać mąkę, 

dodać proszek do pieczenia, wymie-

szać. Do drugiej salaterki wbić jajka, 

roztrzepać. 

3. Jabłka wyjąć z lodówki, posypać 

mąką, dodać roztrzepane jajka. Do-

kładnie wszystko wymieszać. 

4. Prostokątną formę wysmarować 

tłuszczem, obsypać bułką tartą lub 

kaszą manną. Ciasto przelać do for-

my. 

5. Piec 1,5 godziny w 170 stopni . 

 Doskonałe z gorącym budyniem lub 

bitą śmietaną. 

Pichciła dla Was:  

Katarzyna  

Pawlikowska-Golonka 

Dzień Matki. 

" (...) Macierzyństwo w polityce i ekonomii 

p r a c y  w i n n o  b y ć  t r a k t o w a n e  

jako wielki cel i wielkie zadanie samo dla sie-

bie. Łączy się bowiem z nim inna, wielka pra-

ca, w której nikt matki rodzącej, 

karmiącej, wychowującej nie zastąpi. (...)"  

Jan Paweł II 

Jasna Góra , 1979r  

 

26 maja każdego roku w Polsce obchodzimy 

dzień szczególny. Jest to bowiem Dzień Matki. 

Jest on wyjątkowy dla wszystkich kobiet, które 

doświadczyły w swoim życiu bycia matką, ale 

także wyjątkowy dla dzieci. Dzień ten istnieje 

jako wyraz szacunku dzieci dla swoich matek. 

Kupujemy wówczas przede wszystkim kwiaty, 

czekoladki, drobne, ale też wartościowe prezenty. 

Wartościowe pod względem finansowym, ale 

chyba najlepsze są te, które mają największą war-

tość- emocjonalną. Te prezenty są od dzieci tych, 

które jeszcze nie są dorosłe. Wykonują w szko-

łach specjalnie na tą okazję kartki, laurki i inne 

rzeczy. Takie prezenty matki przechowują całymi 

latami i często do nich wracają w myślach. 

Niedługo nadejdzie w Polsce właśnie ten dzień. 

Myślę, że każdy Polak żyjący tutaj celebruje to 

święto właśnie z polską tradycją, 26 maja. Jeżeli 

jest inaczej, nie krytykuję, ale zrozumieć się też 

nie staram. Początki Święta Matki, sięgają jak to 

zwykle bywa czasów starożytnych. W tym przy-

padku Greków i  Rzymian i wyznawanego przez 

nich kultu matek-bogiń. Były one symbolami 

płodności  i urodzaju. W XVI wieku dzień ten 

powrócił w Anglii pod nazwą ―niedziela u mat-

ki‖. Należało w tym dniu obdarowywać matki, 

kwiatami, podarkami, w zamian za błogosławień-

stwo z ich strony. Dzień był dniem wolnym od 

pracy i trzeba było koniecznie złożyć wizytę w 

katedrze. Służba również miała dzień wolny od 

pracy. Dzieci, które pracowały daleko od domu, 

na ten czas wracały do niego po to by zobaczyć 

się z matką i spędzić czas z rodziną. Zwyczaj ten 

przetrwał do XIX wieku, po jego zaprzestaniu, 

powrócił ponownie po zakończeniu II wojny 

światowej.  

Obecnie w Wielkiej Brytanii Dzień Matki nie 

ma stałej daty, ale wypada zawsze w czwartą 

niedzielę Wielkiego Postu. Mimo, że na Wy-

spach święto obchodzone jest w marcu,              

a w Polsce w maju, niczym się ono właściwie 

nie różni. Dorosłe dzieci odwiedzają swoje 

rodzicielki, często rodzina zbiera się w tym 

dniu w komplecie. Różnica jest taka, że             

w Wielkiej Brytanii starsi ludzie mieszkają 

głównie w domach opieki. Jest to normalnie 

praktykowany proceder, nikt się temu nie dzi-

wi. Często taka osoba ma kilkoro dzieci, wów-

czas przychodzą one do matki z kwiatami         

i prezentami  i tam spędzają z nią czas. W Pol-

sce w większości starsi rodzice mieszkają          

z dziećmi, które mają się nimi opiekować. Da-

lej pokutuje opinia, że oddają matkę do ― domu 

opieki‖ tylko wyrodne dzieci. Kompletny ab-

surd i brak zrozumienia życiowych zasad, ale 

tak jest. Dlatego w Polsce dzieci odwiedzają 

swoje matki w rodzinnych domach. Wyraz 

szacunku dla matek okazywany jest na całym 

świecie. Różni się on jednak terminami, naj-

wcześniej w roku Dzień Matki obchodzony jest 

praktycznie w Norwegii, bo w drugą niedzielę 

lutego. Najpóźniej, bo 22 grudnia obchodzi to 

święto Indonezja. Obecnie obchodzi się je w 

ponad 40 krajach na świecie. W Wielkiej Bry-

tanii ludzie uwielbiają wysyłać kartki okolicz-

nościowe z każdej  okazji. Dzień Matki przez 

wzgląd na rangę jest tak głośny, że nawet w 

telewizji powstają reklamy, przypominające 

telewidzom o tym szczególnym święcie. Po 

zawarciu związku małżeńskiego, szczególnie w 

Polsce również do teściowej zwykliśmy zwra-

cać się ― mamo‖ . Również teściowe doczekały 

się swojego święta, Dnia Teściowej. Obcho-

dzone jest ono w Polsce 5 marca każdego roku, 

od lat 80-tych XX wieku. Pierwszy raz Dzień 

Teściowej obchodzony był we Francji. Począt-

kowo święto o charakterze medialnym przero-

dziło się w wielu krajach w ważne święto ro-

dzinne. W Anglii, pod nazwą Mother-in-law-

Day. Nieważne, gdzie, nieważne jak, ale naj-

ważniejsze to pamiętać o wszystkich matkach 

na świecie i każdej z osobna, tej jedynej, naj-

ważniejszej dla każdego dziecka. 

 

Agnieszka Sztajner-Iwińska. 

 

Obraz autorstwa Marry Cassant 

Placek gaździny - na Dzień Matki 
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Zakończenie sezonu  2011/2012  

w miłej atmosferze. 
W końcu koniec...... Sezon 2011/2012    

w koszykówce dobiegł końca. Nasza 

drużyna rozegrała 22 mecze ligowe. Wy-

graliśmy 9 meczów oraz 12 razy ponie-

śliśmy porażkę. Patrząc na tabele na 

chwile obecną nie jesteśmy w stanie po-

wiedzieć, które miejsce zdobyliśmy na 

koniec rozgrywek w Division I.  Z nie-

oficjalnych źródeł będzie to miejsce 7 na 

12 występujących drużyn. Sezon był 

ciężki nie tylko ze względu na liczbę rozegranych spotkań lecz rów-

nież z powodu, iż większość drużyn prezentowała podobny poziom 

gry. Wiadomo, były wzloty i upadki, nasza grą potrafiliśmy rozczaro-

wać nie tylko kibiców ale, również samych siebie, jednak udało nam 

sie przezwyciężyć pewien kryzys. Dążenie do celu oraz walka do koń-

ca sprawiła, że nie poddaliśmy się. Dzięki temu w dużej mierze jeste-

śmy tu i gramy dalej. Cieszymy się że w przyszłym sezonie będziemy 

mogli znowu reprezentować nasz klub w drugiej lidze (Division I).  

W ramach podziękowań wszystkim naszym zawodnikom, którzy byli  

z nami do końca zostanie zorganizowane spotkanie, na którym podzię-

kujemy sobie za wspólne występy w sezonie. Będzie wiele atrakcji dla 

naszych rodzin i nas samych. Jeszcze raz dziękuję Wam, że możemy 

tworzyć wspaniałą historie. Nasz klub istnieje juz 3 lata i miejmy na-

dzieje, że wciąż będzie ta liczba rosnąć. 

Wiem że zawsze jest tak, że cała drużyna pracuje na wynik. I taka jest 

prawda jednak chciałbym wymienić najlepszego strzelca naszej ekipy 

na sezon 2011/2012. Jest nim 

Adam Ochojski mieszkający    

w Lurgan. Dziękujemy. 

WAŻNE Obecnie powstała 

nowa strona internetowa  nasze-

go klubu : 

 www.craigavoneaglesclub.com 

Zapraszamy do odwiedzania. 

 

 

Mamy Mistrza Szachownicy !!! 
Dnia 25 marca miał miejsce pierwszy polski turniej szachowy w  

Belfaście,  zorganizowany przez  Polskie Stowarzyszenie Spor-

towe POLONIA N.I. Wyłoniono pierwszego  Szachowego Mi-

strza, wśród Polonii zamieszkującej Irlandię Północną. Został 

nim Andrzej Wesołowski z Newry, który pokonał kolejno 

wszystkich pozostałych uczestników zawodów i był tym samym 

bezkonkurencyjny. Nagrodę dla najlepszego Juniora, otrzymał  

dwunastoletni  Błażej Zaworski  z Belfastu. Pozostałe miejsca 

w turnieju zajęli: Andrzej Lewiński – II miejsce, Belfast, oraz 

Maciek Dyoniziak  - III miejsce, Whiteabbey. Mistrz otrzymał 

wspaniały puchar, oraz pamiątkowy medal  i dyplom, pozostali 

wyróżnieni uczestnicy, otrzymali pamiątkowe statuetki, medale  

i dyplomy. Impreza była udana, panowała iście przyjacielska 

atmosfera, mamy nadzieję, że następny nasz Turniej zgromadzi 

jeszcze szerszą rzesze wielbicieli, tej wspaniałej królew-

skiej gry. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział        

i do zobaczenia na następnych turniejach !!! 

Andrzej Lewiński – prezes SAPNI 

VII  Football  Tournament  6 a – side 

Jak każdego roku w maju, tak i w tym roku, organizowany  

jest Turniej Piłkarski  drużyn 6-cio osobowych. Organiza-

torem tej najpopularniejszej polskiej imprezy piłkarskiej    

w Irlandii Północnej jest Polish Football Fans Polonia, 

oraz Sport Association Polonia N.I. Turniej odbędzie się 

na boiskach Ballyssilan Leisure Centre w Belfaście. Jest to 

impreza otwarta dla wszystkich grup społecznych zamiesz-

kujących Irlandie Północną. Organizatorzy spodziewają się 

udziału ok. 20 drużyn rożnych narodowości, jednak          

w większości polskich. Spodziewane są  również drużyny 

z Dublina, które gościły u nas w grudniu ubiegłego roku na  

turnieju Futsalu. Wszystkie drużyny, które chcą brać  

udział w turnieju, mogą kierować zgłoszenia bezpośrednio 

do organizatora tej imprezy Pana Andrzeja Lewińskiego, 

pod numer tel. 07792552001, oraz maila almagic61-

@googlemail.com . Bieżące informacje będzie  można 

przeczytać na stronach internetowych: www.sapni.org.uk,  

pffpolonia.futbolowo.pl ,  oraz inter6liga.eu . 

Serdecznie  zapraszamy ! 

POLONIA  CUP  20.05.2012 

http://www.craigavoneaglesclub.com
mailto:almagic61@googlemail.com
mailto:almagic61@googlemail.com
http://www.sapni.org.uk
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Rodzice wagarowiczów będą ukarani. 

Dotkliwe kary szykuje brytyjski rząd dla rodzi-

ców, którzy nie potrafią dopilnować, aby ich dzie-

ci regularnie chodziły do szkoły - podał londy-

nek.net.  

Według rządowego doradcy, Charliego Taylor'a 

obecny system, polegający na nakładaniu kar 

finansowych, w ogóle się nie sprawdza - tylko 

połowa rodziców poczuwa się do odpowiedzialno-

ści i płaci grzywnę.Taylor widzi inne rozwiąza-

nie, a nawet kilka wyjść, z takiej sytuacji. Jego 

zdaniem kary powinny być wyższe i wynosić, nie 

jak dotychczas 50, ale 60 funtów. Poza tym kara 

powinna zostać podwojona, jeżeli rodzic nie wy-

wiąże się z obowiązku i nie zapłaci jej w ciągu 28 

dni. Jeżeli i to nie poskutkuje, Taylor proponuje, 

aby pieniądze zostały automatycznie ściągane        

z zasiłku na dziecko (child benefit). - Wszyscy 

dobrze wiemy, że niektórzy rodzice pozwalają 

dzieciom na unikanie zajęć, a później nie płacą 

kar. Oznacza to, że dotychczasowy system nie 

spełnia swojej roli - podkreślił cytowany przez 

SKY news doradca, który przez lata pracował        

z trudną młodzieżą w londyńskich szkołach. Tay-

lor jest przekonany także, że nowy projekt umocni 

i uprości system. Badania pokazują, że z roku na 

rok, coraz więcej młodzieży unika zajęć szkol-

nych. W ubiegłym roku do rodziców zostało wy-

słanych ponad 36 tys. zawiadomień o nieobecno-

ści ich dzieci. Rządowy doradca chce, aby nowy 

system wszedł w życie jeszcze w okresie wakacyj-

nym. 

Autor: JMR Źródła: londynek.net  

Co nowego w Uk? 
 

  

29.03.2012 PO i PSL osiągnęły kompromis ws. reformy emerytalnej. 

Premier Donald Tusk i wicepremier ogłosili porozumienie ws. reformy, 

zakładające, że wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn będzie wynosić (tak 
jak chciała PO) 67 lat. Będzie istniała możliwość wcześniejszej emerytury 

(dla kobiet w wieku 62 i mężczyzn w wieku 65 lat). Wcześniejsze przejście 

na emeryturę będzie oznaczać, że świadczenie obliczone zostanie od połowy 
zgromadzonego kapitału.  

30.03.2012 Protesty związkowców przed Sejmem, a w gmachu parla-

mentu burzliwa debata ws. reformy emerytalnej. 

30.03.2012 MSZ na swojej stronie internetowej opublikowało zapisy       

z nagrań rozmów telefonicznych z 10 kwietnia 2010 r. Centrum Opera-

cyjnego ministerstwa z Radosławem Sikorskim, a także szefa dyploma-

cji z Jarosławem Kaczyńskim.MSZ nie posiada nagrań z rozmów przepro-

wadzanych przez telefony komórkowe.  

01.04.2012 Polscy krytycy filmowi uznali, że najgorszym polskim fil-

mem 2011 roku jest "Wyjazd Integracyjny". 

02.04.2012 KRRiT nałożyła na radio Eska Rock karę w wysokości 50 

tys. zł.Karę nałożono za znieważenie na antenie radia rzecznika prasowego 
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Alvina Gajadhura przez 

dziennikarzy stacji Jakuba Wojewódzkiego i Michała Figurskiego.  

04.04.2012 Minister spraw wewnętrznych podpisał nowy taryfikator 

zaostrzający kary za nieprzestrzeganie przepisów drogowych. 

04.04.2012 Lech Wałęsa w wywiadzie dla tygodnika Polityka opowiada 

o swoim małżeństwie po opublikowaniu słynnej już książki jego żony . 

05.04.2012 Media: Kancelaria Premiera zwolniła z pracy Grzegorza 

Rogińskiego, wieloletniego fotografa w Kancelarii na 5 lat przed emery-

turą. Fotograf otrzymał wypowiedzenie w lutym, a jako powód decyzji 

podano likwidację jego stanowiska. Tymczasem Kancelaria zatrudniła ze-

wnętrzną firmę i zdjęcia dla Kancelarii robi młodszy od Rogińskiego foto-
graf.  

 06.04.2012 Katarzyna W., matka półrocznej Madzi trafiła na oddział 

psychiatryczny jednego z sosnowieckich szpitali, po tym jak połknęła 

antydepresanty. 

09.04.2012 Jarosław Kaczyński w TVN24 przyznał, że wystartuje          

w wyborach prezydenckich w 2015 r., ponieważ "pod naciskiem partii" 

zmienił zdanie w tej sprawie. 

13.04.2012 Sejm odrzucił projekt Ruchu Palikota zakładający możli-

wość przekazywania 1 proc. podatku dla partii politycznych. 

Polski  skrót ... myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w Polsce we-

dług portalu Polityka.pl  

21.03.2012 Gazu jest znacznie mniej, niż wcześniej sądzono.Według raportu Pań-

stwowego Instytutu Geologicznego polskie złoża zawierają 346 a 768 mld m sześc. 

gazu. Wcześniej w raporcie U.S. Energy Information Agency szacowano je na 5,3 
bln m sześc.  

22.03.2012 Google udostępnia panoramiczne zdjęcia polskich miast widzianych 

z perspektywy przechodnia w ramach usługi Street View. 

23.03.2012 "Gazeta Wyborcza" ujawnia: Na przełomie 2006 i 2007 r. premier 

Jarosław Kaczyński miał przekazać Andrzejowi Lepperowi kod DNA dziecka 

bohaterki afery "praca za seks", zanim prokuratura sprawdziła, czy szef Samo-

obrony jest ojcem. 

24.03.2012 Liderzy PiS i Prawicy Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński i Marek 

Jurek podpisali porozumienie o współpracy.Obie partie zamierzają wystawić 
wspólne listy wyborcze, choć zachowaniem odrębności politycznych obu ugrupo-

wań.  

24.03.2012 Na kongresie założycielskim Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zo-

stał wybrany prezesem partii. 

26.03.2012 Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z szefem RP Januszem 

Palikotem ws. reformy emerytalne 

27.03.2012 Sąd Okręgowy w Warszawie: minister spraw zagranicznych Rado-

sław Sikorski nie musi przepraszać polonijnego biznesmena z Urugwaju Jana 

Kobylańskiego za nazwanie go "antysemitą i typem spod ciemnej gwiazdy". 

27.03.2012 "Gazeta Wyborcza" podała, że prokuratura postawiła zarzuty byłe-

mu. szefowi Agencji Wywiadu Zbigniewowi Siemiątkowskiemu w związku ze 

śledztwem na temat tajnego więzienia CIA w Polsce. 

27.03.2012 Joanna Solska z tygodnika "Polityka" została laureatką tegorocznej 

edycji Nagrody im. Dariusza Fikusa.Nagrodą specjalną wyróżniono także Leszka 

Będkowskiego, który jest redaktorem wydań specjalnych "Polityki".  

28.03.2012 Prokuratura postawiła Katarzynie W. dwa zarzuty ws. śmierci jej 

córki, sześciomiesięcznej Magdy. Zarzuty dotyczą zawiadomienia organów ścigania 

o niepopełnionym przestępstwie, a także podejmowania zabiegów i tworzenia fałszy-
wych dowodów mających na celu skierowanie śledztwa przeciw rzekomemu porywa-

czowi.  

 

14.04.2012 Premier Donald Tusk politykiem roku - otrzymał statuetkę Wiktora.Kandydatów do tej 
nagrody typują stacje telewizyjne, a zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiera Akademia Wikto-

rów, składająca się z laureatów dotychczasowych edycji. Zwycięzcami tegorocznej nagrody są także m.in. 

Danuta Wałęsa, Kinga Preis, ks. Adam Boniecki, Justyna Kowalczyk i Maciej Orłoś.  

16.04.2012 Z rynku zniknęła marka Telekomunikacja Polska SA, zastąpiła ją Orange. 

16.04.2012 Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok ws. Katynia. Trybunał 

orzekł, że Rosja dopuściła się "nieludzkiego i poniżającego traktowania" wobec 10 krewnych ofiar zbrodni 
katyńskiej, w stosunku do pięciu skarżących - zdaniem Trybunału - nie doszło do takiego traktowania. 

Stwierdzono także, iż Rosja nie wywiązała się ze współpracy z Trybunałem ws. zbrodni katyńskiej, narusza-

jąc w ten sposób art. 38 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  

Skażone kurczaki trafiły na sklepowe półki. 

Co piąty kurczak, zakupiony w jakimkolwiek brytyjskim 

supermarkecie, może być skażony bakteriami powodujący-

mi zatrucie pokarmowe, a w skrajnych przypadkach nawet 

śmierć - podaje londynek.net. Grupa konsumencka 

"Which?" przetestowała 192 próbki kurczaków z 9 super-

marketów działających na terenie Wielkiej Brytanii. Pod 

lupę wzięto te największe i najpopularniejsze: Tesco, Sains-

bury's, Asda, Lidl, Aldi, The Co-operative, Morrisons, 

Marks & Spencer oraz Waitrose. Sprzedawany przez sklepy 

drób pochodził z hodowli krajowej. W wyniku badań oka-

zało się, że 18 proc. kurczaków zakażonych było bakterią 

campylobacter, występującą w odchodach zwierzęcych        

i powodującą u człowieka ostre zapalenie żołądka i jelit. 17 

proc. zawierało bakterię listerii, która może wywołać choro-

bę zwaną listeriozą i śmiertelną infekcję, a 1,5 proc. - bakte-

rię salmonelli. Organizacja "Which?" podkreśla, że trudno 

wskazać na to, który z supermarketów oferuje bezpieczniej-

sze dla naszego zdrowia mięso. Prawdopodobieństwo zaku-

pu skażonego drobiu istnieje bowiem w każdym sklepie – 

biorąc pod uwagę fakt, że co piąta próbka była zanieczysz-

czona którąś z bakterii. Lekarze i doradcy konsumentów 

radzą, aby drób – tak jak każde inne mięso - przechowywać 

w odpowiednich warunkach i przyrządzać go tak, aby mieć 

pewność, że żadna jego część nie pozostała surowa czy 

niedogotowana. Autor: JMR Źródła: londynek.net  

Za gaz i prąd nawet 100 funtów 

mniej. 

Już wkrótce spółki energetyczne w UK 

będą zobowiązane do listownego poinfor-

mowania swoich klientów o najlepszej 

taryfie dla danej rodziny.  

W Wielkiej Brytanii aż 7 na 10 gospodarstw 

domowych przepłaca za gaz oraz energię 

elektryczną. Już wkrótce, dzięki możliwości 

przełączenia na korzystniejszą taryfę, klienci 

będą mogli zaoszczędzić nawet 100 funtów 

rocznie. Wicepremier UK, Nick Clegg ma 

nadzieję, że nowe porozumienie z sześcioma 

największymi brytyjskimi firmami energe-

tycznymi pozwoli na obniżenie rachunków za 

energię elektryczną oraz gaz. - Przełomowa 

mowa z dostawcami energii, którzy zaopatru-

ją 99 proc. gospodarstw domowych, ma 

zagwarantować klientom najlepszą taryfę - 

takich słów polityk ma użyć w swoim prze-

mówieniu. Już jesienią każdy dostawca bę-

dzie musiał przedstawić ofertę "szytą na 

miarę" dla pojedynczego gospodarstwa do-

mowego.  

Autor: KT Źródła: londynek.net  

http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/londyneknet,65043,zrodlo.html
http://wiadomosci.onet.pl/tagi/wielka-brytania,4803,tag.html
http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/londyneknet,65043,zrodlo.html
http://wiadomosci.onet.pl/tagi/wielka-brytania,4803,tag.html
http://wiadomosci.onet.pl/zrodla/londyneknet,65043,zrodlo.html
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Przewaga odpowiedzi C – Wrażliwy 

romantyk 

Fascynują Cię przede wszystkim męż-

czyźni niedostępni, trudni do zdobycia. 

Dobrze wiesz, że taki facet, jeżeli już się 

zakocha to z pewnością będzie to coś 

bardzo poważnego. Wrażliwy romantyk 

ma wielkie serce. Jest bardzo oddany 

miłości, a ty potrzebujesz właśnie ko-

goś, komu będziesz mogła w pełni za-

ufać. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu, 

taki związek może przetrwać wiele 

wspaniałych lat. Istnieje jednak pewien 

warunek – to ty będziesz musiała prze-

jąć stery. Melancholijni mężczyźni by-

wają bowiem nieco lękliwi i wycofani. 

Trudno jest im również podejmować 

własne decyzje. 

Rozwiązanie: 

Przewaga odpowiedzi A – Dusza to-

warzystwa 

Najbardziej pasuje do Ciebie mężczyzna 

radosny, energiczny, aktywny i pełen 

optymizmu. Ktoś, przy kim nigdy nie 

będziesz się nudzić. Poza tym, twój 

facet powinien być bardzo towarzyski, 

dowcipny, otwarty na innych ludzi. Tyl-

ko taki mężczyzna będzie w stanie do-

równać Twojej zwariowanej osobowo-

ści. Ważna jest dla Ciebie również inte-

ligencja. Nie wyobrażasz sobie związku 

z osobą, z którą nie będziesz mogła po-

rozmawiać na wszystkie tematy. Dosko-

nale zdajesz sobie sprawę, że idealny 

partner to nie tylko świetny kochanek, 

lecz również wierny przyjaciel. 

Wciąż SINGIELKA? Sprawdź, jaki typ faceta 

najbardziej do Ciebie pasuje! (Psychozabawa) 
Dusza towarzystwa, energiczny macho czy wrażliwy romantyk – sprawdź, który 

mężczyzna będzie dla Ciebie najlepszy. W miłości, tak jak i w życiu, nie ma sztyw-

nych, raz na zawsze ustalonych reguł. Nie ma również związków idealnych, bo ideały 

to przecież tylko wytwory naszej wyobraźni. Mimo wszystko jednak, można starać się, aby nasza relacja z 

partnerem była jak najbardziej udana. Jak tego dokonać? Wystarczy znaleźć mężczyznę, którego charakter 

będzie idealnie pasował do naszego temperamentu. 

1. Najchętniej umówiłabyś się na randkę z... 

A. Uroczym Ryanem Goslingiem 

B. Słodkim Jake'em Gyllenhaalem 

C. Tajemniczym Robertem Pattisonem 

2. Jeżeli chodzi o wygląd, to jakich męż-

czyzn preferujesz?  

A. Nie mam sprecyzowanych wymagań. Waż-

ne, żeby po prostu miał w sobie to coś 

B. Na pewno nie może być niższy ode mnie. 

Fajnie jak byłby dobrze zbudowany, miał 

mocno zarysowane kości policzkowe oraz 

ciemne włosy. 

C. Uwielbiam mężczyzn o chłopięcej urodzie, 

najlepiej blondynów z niebieściutkimi oczami 

3. Imprezy to dla Ciebie... 

A. Świetny sposób na relaks 

B. Najlepsza okazja do poderwanie faceta 

C. Zbędna przyjemność 

4. Z iloma mężczyznami umawiałaś się do 

tej pory?  

A. Było ich kilku... 

B. Dokładnie nie pamiętam, dawno już straci-

łam rachubę 

C. Miałam tylko jednego faceta 

5. Koleżanka zaprosiła Cię na parapetówkę. 

Będzie tam mnóstwo ludzi, których nie 

znasz. Jak się zachowujesz? 

A. Od samego początku czujesz się jak ryba w 

wodzie. To przecież świetna okazja, żeby po-

znać nowych ludzi 

B. Rozmawiasz z kilkoma osobami, które 

znasz i starasz się nie stracić ich z pola widze-

nia. 

C. Nienawidzisz takich imprez, więc udajesz, 

że dobrze się bawisz, a po godzinie niezauwa-

żona wracasz do domu 

6. Jaki prezent od mężczyzny najbardziej 

chciałabyś dostać? 

A. Bilety na koncert ulubionego zespołu 

B. Perfumy lub seksowną bieliznę 

C. Bukiet pięknych kwiatów, ewentualnie 

czekoladki 

7. Jak opisałabyś swój styl ubierania się? 

A. Zawsze chcę wyglądać na czasie. Cały czas 

śledzę nowe trendy i staram się za nimi podą-

żać. Pracują również nad wypracowaniem 

własnego, oryginalnego stylu ubierania. Lubię 

wyróżniać się z tłumu 

B. Seksowny i kobiecy. Uwielbiam zakładać 

obcisłe legginsy, krótkie spódniczki i dopaso-

wane bluzki. Nawet na co dzień nie mogę 

odmówić sobie butów na wysokim obcasie.  

 

 

Czuję się wtedy dużo pewniej 

C. Kocham jeansy, kolorowe swetry i ko-

szulki. Od czasu do czasu lubię założyć 

seksowną sukienkę. W mojej szafie pełno 

jest butów różnego rodzaju – od baletek, 

przez trampki, kalosze, skończywszy na 

szpilkach. Wszystkiego po trochu! 

8. Mój życiowy partner powinien być... 

A. Dowcipny, optymistycznie nastawiony 

do świata. Ważne, żebym umiała się z nim 

dogadać 

B. Zaradny, męski, wygadany. Poza tym 

musi dawać mi poczucie bezpieczeństwa 

C. Przede wszystkim inteligentny i pomoc-

ny, poza tym czuły i cierpliwy 

9. Twój facet został pobity na dyskotece 

przez jakiegoś pijanego imprezowicza. 

Jak reagujesz, gdy widzisz jego podbite 

oko? 

A. Całą sytuację obracam w żart. Mówią 

mu, że wygląda bardzo męsko z tą poturbo-

waną twarzą 

B. Czuje się zażenowana. Oczywiście nie 

daję tego po sobie poznać, w głębi duszy 

jednak wstyd mi, że mój mężczyzna nie 

potrafił się obronić. 

C. Jestem zbulwersowana całą sytuacją. 

Natychmiast opuszczamy to okropne miej-

sce i idziemy do domu. Później całą noc 

staram się pocieszać mojego ukochanego 

10. W Twoim pokoju panuje porządek 

czy raczej bałagan? 

A. Staram się dbać o czystość. Nie lubię żyć 

w chaosie 

B. Bywa z tym bardzo różnie. Czasem po-

trafię długo nie sprzątać, zwykle jednak już 

po kilku dniach nie wytrzymuję i robię ge-

neralne porządki 

C. Nie przeszkadzają mi za bardzo kurz, 

brud i porozrzucane wszędzie ciuchy – do-

brze czuję się w takim artystycznym nieła-

dzie 

11. Co najbardziej irytuje Cię w mężczy-

znach? 

A. Zbytnia pewność siebie, brak samokryty-

ki 

B. Brak zdecydowania, uległość względem 

innych ludzi, metroseksualizm 

C. Przechwalstwo, brak kultury, chamskie 

odzywki 

 

Przewaga odpowiedzi B – Energiczny 

macho 

Chciałabyś przede wszystkim czuć się 

przy swoim mężczyźnie bezpiecznie. 

Potrzebujesz prawdziwego twardziela, 

faceta z krwi i kości. I chociaż wśród 

znajomych możesz zarzekać się, że liczy 

się dla Ciebie męska inteligencja, to tak 

naprawdę, gdybyś miała wybierać,          

z pewnością zdecydowałabyś się na 

mężczyznę w typie energicznego ma-

cho. Nic nie poradzisz, że tacy panowie 

strasznie Cię pociągają. To przy nich 

czujesz się najbardziej atrakcyjna i pew-

na siebie. 
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Chwila dla Ciebie…. 

Polska sobotnie szkoła w Banbridge 

POLSKI PIKNIK/COMMUNITY FUN DAY -19 MAJ 2012 

Dnia 19 maja tj. sobota przy współpracy Polskiej sobotniej szkoły w Banbridge oraz Urzędu miasta w Banbridge odbędzie się Polsko-Irlandzki 

Piknik integracyjny. Spotkanie odbędzie się w Bannside Presbytherian Church Hall w Banbridge (Miejsce zajęć naszej Sobotniej szkoły) Zaczyna-

my juz od godz 13.00. Planowane zakończenie imprezy około godziny 17.00. Wstęp wolny. Będzie wiele atrakcji a przede wszystkim dla dzieci: 

Multicultural Dance and music workshop, malowanie twarzy, modelowanie balonów, polski grill, henna art, kids magic show, dmuchane ślizgawki 

oraz dla najmłodszych dmuchane zamki. 

Celem spotkania będzie przede wszystkim wspólna integracja polskiej społeczności mieszkającej w rejonie  Banbridge z lokalną społecznością 

oraz promocja naszej Polskiej Sobotniej Szkoły. Podczas imprezy będzie można skosztować polskiej grillowanej kiełbaski oraz domowych pol-

skich ciast. Przy okazji będzie można wspomóc finansowo działalność naszej  szkoły. Zapraszamy wszystkich Polaków z najbliższych rejonów 

Banbridge. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.polskaszkolabanbridge.co.uk  

Do zobaczenia . Pozdrawiam. Tomasz Juchno  

11 2 3 4 5 6

7

8 9

10

11 12 13 14 15 16

17 18 19

20

21

22

7 17

20

16

13

18

21

8

6

3

19

10

4

11

22

15

5

9

12

2

1

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POZIOMO:

1) Wróżba z kart

7) Walczy o czys-

tość środowiska

8) Sentencja, afo-

ryzm

10) Zespół obrzędów

religijnych

11) Ceownik lub kąto-

wnik

17) Zbiór dokumen-

tów

20) Gatunek pająka,

twórca „babiego

lata”

21) Gra z patyczkami

22) Garderoba

PIONOWO:

1) Odgłos zbliżają-

cej się burzy

2) Ciasto pieczone

na rożnie

3) Schronienie ucho-

dźcy

4) Marka hiszpańs-

kiego samochodu

5) Potocznie: zale-

canie się

6) Np. Artemida

9) Węglowy proszek

12) Rodzaj placka

13) Bojaźliwy jest

nim podszyty

14) Tkanina używana

na firanki

15) Komórka nerwo-

wa

16) Karambol na dro-

dze

18) Wypełnienie rub-

ryki

19) Na kluski i ciasto

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Adolfa Jończyka.

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie do dnia 20.05.2012  na adres: redakcja@polskicraigavon.com  

Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Deklaracje są filtrem słów. Nagrodę  niespodziankę 

otrzymuje Pani Monika Krzysiak. GRATULUJEMY!  

 

http://polskaszkolabanbridge.co.uk/bez-kategorii/polski-piknikcommunity-fun-day-19-maj-2012/
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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W ich imionach lub inicjałach mogą się pojawić litery I oraz 

R. Bez względu na podjęte decyzje, będziesz działać            

z rozmachem. Przestaną cię obowiązywać dawne, dobrze 

znane zasady; poczujesz, że jesteś w stanie wyzwolić się 

spod ich wpływów. Wplączesz się w niezupełnie legalną 

transakcję finansową. Nie chodzi aż o łamanie prawa, lecz 

raczej o omijanie go. Twoje podporządkowane uczuciu 

życie osobiste wymaga ostrożnego postępowania. W prze-

ciwnym razie jasno jak na dłoni okaże się, że wykazujesz 

nadmierne skłonności do pochopnych działań. Maj to bez 

wątpienia ciekawy miesiąc wypełniony przygodą, ryzykiem, 

podróżami oraz sprawami finansowymi i uczuciowymi. 

 Maj skłoni cię do zaczęcia wielu 

spraw od początku oraz zwrócenia 

większej uwagi na indywidualny 

styl. Powrócą siły witalne, odzyskasz 

wiarę po głębokim rozczarowaniu, 

pozbędziesz się poczucia winy. Jeśli 

jesteś osobą samotną, zainteresujesz 

się nowym związkiem. Jeśli trwasz 

w małżeństwie, twój partner wykaże 

w tym miesiącu więcej troski i rozwagi. Wasze udane życie 

uczuciowe jest wszystkim, czego w tej chwili pragniesz. 

Twoje dzieci i ich dzieci dostarczają nieustannej radości.    

W twoim życiu osobistym — i nie tylko — ważne role 

przypadną w maju Lwom i Wodnikom; w ich imionach 

mogą wystąpić litery A, S, J. Lew wciągnie cię w aktywne 

życie towarzyskie oraz pozna z osobami, które pomogą 

zrealizować twoje marzenia. Z Lwem nie musisz się cackać, 

możesz zwracać się do niego z bezpośrednimi prośbami. 

Wodnik wpłynie na twoją wyobraźnię, twórczość oraz 

skłoni do podróży. Nie zrazi cię jego dziwaczny sposób 

ubierania i wyrażania opinii, wręcz przeciwnie — poczu-

jesz, że pociąga cię zarówno mentalnie, jak i fizycznie. 

Wodnik wzbogaca twoje życie o to, czego najbardziej          

w nim brakuje, co więcej, w pewien sposób kształtuje 

również twoje poglądy. 

Moc skupia się na kwestiach part-

nerstwa, stosunków społecznych       

i planów szczególnie bliskich sercu. 

Jeśli nie posiadasz rodziny, czas 

rozważyć sprzedaż bądź kupno 

posiadłości, pomyśleć o podróżach 

zagranicznych lub podjąć decyzje, 

których konsekwencje będą odczuwalne przez całe lata. 

Sprawą pierwszoplanową okaże się małżeństwo, twoje 

poszukiwania stabilizacji uczuciowej zostaną wreszcie 

uwieńczone sukcesem. Propozycja handlowa może doty-

czyć ubiorów, akcesoriów kobiecych lub jachtów. Przygotuj 

się na przyjęcie gościa lub powiększenie rodziny. Umowa 

wymagać będzie gruntownego przejrzenia i skorzystania z 

usług prawnika. Twój zmysł smakosza rozwija się, ale — o, 

ironio! — zauważysz drobne problemy z trawieniem. W 

maju spotkasz osoby spod znaku Koziorożca i Raka, z 

literami B, K, T w imionach lub inicjałach. Istotna rola 

przypadnie w tych kontaktach językom obcym, dalekim 

podróżom, eksperymentom, a także udowadnianiu własnej 

wartości. Matka zacznie wywierać na ciebie szczególnie 

silny wpływ. Uważaj na lewe oko, jest bardzo podatne na 

wszelkie zakażenia. W zależności od twojej postawy, maj 

okaże się szczęśliwym lub niespo-

kojnym miesiącem. 

W pierwszym tygodniu moc skupia 

się na tobie, dokończ więc zalegle 

sprawy z kwietnia. W maju przycią-

gasz osoby spod znaku Strzelca oraz 

Bliźniąt. W ich inicjałach, imionach 

lub nazwiskach widnieją litery: C, L, 

U. Bliźnięta mogą stać na skraju przepaści, jednak rozmowy 

z nimi okażą się jak zwykle interesujące. Maj to dobry 

miesiąc na umocnienie więzi z ukochaną osobą. Pomocna 

okaże się wieczorna rozmowa. Przejmij inicjatywę we 

wspólnych małżeńskich przedsięwzięciach, podczas plano-

wania oraz organizowania przyjęć i uroczystości. Najlepiej 

skonsultować się z partnerem, a dopiero potem podjąć 

decyzję, która wpłynie przecież i na jego życie. Kompromis 

jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż dryfowanie  

krytycyzm. Osoba, o którą pytasz, może prosić o więcej 

niż możesz jej tym razem ofiarować. Zadziała to na dwie 

strony. Zmiana otoczenia lub krótkie rozstanie pomoże ci 

uzyskać świeże spojrzenie na pewne sprawy, co doprowa-

dzi do rozwiązania problemu.  

Bezustannie miej w pamięci afo-

ryzm: "Nie wszystko złoto, co się 

świeci". Mogłoby się wydawać, że 

wszystko, czego pragniesz, jest w 

zasięgu ręki, ale nie daj się nabrać! 

W maju zyskasz wiele, jednak 

będzie to plon twoich zeszłorocz-

nych wysiłków. Osoba spod znaku 

Byka pomoże ci znaleźć sprzymierzeńców pośród boga-

tych i wpływowych ludzi. Spodziewaj się niemałych 

korzyści finansowych, gdyż szczęście sprzyja ci w spra-

wach pieniężnych i osobistych. Znaczące role mają do 

spełnienia osoby spod znaków Ryb i Panny, być może 

posiadają one w imionach litery G, P, Y. Byk, tak ważny w 

tym miesiącu, może mieć litery F, O w nazwisku. Przez 

cały miesiąc broń swojej reputacji i realnie postrzegaj 

ludzi, miejsca oraz sytuacje. Uwaga specjalna: Sprecyzuj 

jasno swoje oczekiwania, wiedz, czego się od ciebie ocze-

kuje i co możesz dostać w zamian. Udoskonal metody 

postępowania w pracy, a na niektóre sprawy postaraj się 

spojrzeć z innego punktu widzenia — ułatwi ci to znalezie-

nie odpowiedzi i przewidywanie niespodzianek. Wykorzy-

staj swój urok osobisty i moc przekonywania. Nowy, 

ekscytujący scenariusz twojego losu obejmuje pomnożenie 

majątku, poprawę życia uczuciowego oraz spektakularne 

zwycięstwa. Pracodawca szuka twojej rady i chce dać ci 

awans. Bądź przezorny, nie traktuj opóźnienia jako poraż-

ki; korzystna może się okazać gra na zwłokę. 

Wreszcie z chaosu przeszłości za-

cznie wyłaniać się jakiś ład. Ożywie-

nie w kontaktach międzyludzkich        

i gorące spory będą na porządku 

dziennym. Szczególnie winieneś 

zwrócić uwagę na dotrzymywanie 

terminów i na dodatkowe obowiązki. 

Twój talent wreszcie się ujawni, 

albowiem nadszedł czas realizacji wcześniej złożonych 

obietnic. W maju podejmiesz decyzje odnośnie własnych 

planów i nadziei, spotkasz się z postaciami ze świata 

biznesu i polityki. Osoby ważne w tym miesiącu to Rak lub 

Koziorożec; w ich imionach mogą wystąpić litery H, Z. 

Finansowo radzisz sobie zupełnie dobrze, jednak nie 

zaspokoisz potrzeby zrozumienia i niedostatku uczuć. 

Chcesz mieć wszystko — lub nic. Odrzucisz nędzne reszt-

ki; zamierzasz zwyciężyć wbrew przeciwnościom losu. 

Ktoś poprosi cię o zrekonstruowanie pewnego projektu lub 

namówi, byś spróbował odbudować swój związek. Zyskasz 

wsparcie zwierzchników, niestety, pewni ludzie pozaz-

droszczą ci sukcesów. Dojdą do wniosku, że to im należą 

się słowa uznania. Niezależnie od tego, powiedzie ci się, 

jednak unosząc się na fali sukcesu, sławy i fortuny doj-

dziesz do wniosku, że o co innego ci szło. Przed końcem 

maja zwróć się ku nowym celom. Sprostasz nowym wy-

zwaniom przedstawiając w mediach jakąś grupę, sprawę 

bądź organizację. Noś ciemne kolory, prezentuj poglądy 

konserwatywne, lecz podkreślaj przy każdej okazji, że nie 

dasz się zaszufladkować. Maj okaże się jednym z najbar-

dziej twórczych, ciekawych i kontrowersyjnych miesięcy 

roku. 

W maju wypłaczesz się z niezdro-

wych sytuacji lub niekorzystnie 

oddziałującego związku. Moc skupia 

się na podróżach, działalności impor-

towo-eksportowej oraz na korespon-

dencji z osobami przebywającymi 

poza krajem. Duże znaczenie odgry-

wają w twoim życiu poszukiwania partnera duchowego lub 

brakujących ogniw. W ciągu całego miesiąca otaczać cię 

będą osoby urodzone pod znakiem Barana i Wagi.  

Znaczące role mają teraz do ode-

grania Byk, Lew oraz Skorpion; 

Lew szczególnie w sprawach 

sercowych. Pieniądze zarobisz 

przy pomocy Byka, a stosowne 

wiadomości związane z możliwym 

spadkiem otrzymasz od Skorpiona. 

Szukaj informacji, nie daj się 

onieśmielić osobie, która zacho-

wuje się tak, jakby zjadła wszystkie rozumy. Natrafisz na 

ukryte zasoby, odkryjesz rodzinny sekret, i sam zdziwisz 

się, do jakiego stopnia jesteś odporny na przeciwności 

losu. Koniunkcja Słońca i Księżyca nastąpi w obszarze 

twojego horoskopu słonecznego, który zawiaduje opłatami, 

zbiorami i inwestycjami. Wystrzegaj się materiału z ostat-

niego źródła. Zajmij się tekstem literackim, przysposób 

narzędzia. Starannie przeglądaj, sprawdzaj i przerabiaj. 

Potrzeba dalszych działań. Spodziewaj się dyskretnych 

aluzji pod własnym adresem. Umocnij swe pozycje starto-

we. Gdzieś blisko czai się Skorpion. 

Szczególną rolę odegra w maju 

twoja osobowość. Niezwykłe 

okazje będą sprzyjały związkowi 

miłosnemu, który z chłodnej 

znajomości przerodzi się w na-

miętne uczucie. Na plan pierwszy 

wysuną się osoby spod znaków 

Bliźniąt, Panny i Strzelca; w ich 

imionach mogą wystąpić litery E, 

N, W. Powinieneś dużo czytać       

i pisać, zbierać informacje, być otwartym na przygody         

i odkrycia. Analizując swój charakter odrzuć powierz-

chowne odpowiedzi, a dąż do poznania przyczyny i celu. 

Puść wodze intelektualnej ciekawości. Będziesz emanować 

urokiem osobistym i sex appealem. Podczas nadarzających 

się okazji staraj się nosić swoje kolory: odcienie błękitu, 

indygo oraz fioletu. Przy wszelkich spekulacjach pamiętaj 

o liczbie 5. Maj to dobry miesiąc na zawarcie związku 

małżeńskiego. Korzystnie wpływa także na podróże oraz 

wszelkie zyski, jakie możesz wywalczyć słowem, zarówno 

pisanym, jak i mówionym. Dane ci także będzie poznać 

klucz do swojego wnętrza. Nie zmarnuj szansy! Wrodzony 

urok Byka znajdzie się na cenzurowanym — ludzie będą 

głośno komentować twoje wypowiedzi. Kilka osób płci 

przeciwnej wyzna, iż gdyby nie potrafiły nad sobą zapano-

wać, nie wypuściłyby cię z objęć. 

W maju zaabsorbują cię całkowi-

cie rodzina, poczucie bezpieczeń-

stwa i sprawy domowe. Być może 

zmienisz wystrój wnętrza oraz 

zabierzesz się do upiększania 

otoczenia domu. Nadszedł czas, 

by doprowadzić do ładu letni 

ogród, założyć patio, oporządzić 

basen. Wprawdzie pomoc profe-

sjonalnego dekoratora i projektanta terenu uderzy cię po 

kieszeni, ale zarazem przyniesie spodziewane i satysfak-

cjonujące efekty. Pamiętaj o tym, nie oszczędzaj na siłę — 

dotyczy to całego miesiąca. Główne role w maju przezna-

czono osobom urodzonym w znaku Byka i Wagi; w ich 

imionach wystąpią prawdopodobnie litery F, O. Waga 

podsyci twoje zainteresowanie muzyką, brzmieniem głosu 

i prezentacjami artystycznymi. Najprawdopodobniej udasz 

się przynajmniej na jeden koncert, recital czy przedstawie-

nie teatralne. Może nawet zainwestujesz w sprzęt stereo 

lub jakiś instrument muzyczny, zdecydujesz się pobierać 

lekcje śpiewu lub gry na pianinie bądź gitarze. Pamiętaj, że 

to, co początkowo uznasz za hobby, może się okazać 

wyjątkowo korzystne, nadać nowy kierunek twojemu 

życiu, sprawom zawodowym i uczuciowym. W tym mie-

siącu z pewnością nie zechcesz zachowywać się skrycie. 

Uzewnętrznisz swe przemyślenia i uczucia: będziesz 

otwarty na miłość. Niektórzy ochrzczą cię mianem roman-

tyka, inni zaś oskarżą, że zachowujesz się niczym niepo-

prawny młodzieniaszek. Ty jednak potrafisz cieszyć się 

życiem. Odczuj dumę ze swoich osiągnięć, rozwiń wiarę 

we własne siły — w ten sposób pokonasz wszelki  

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na maj. 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 

Strzelec 
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W nieznanym kierunku. Wszelkie zmiany, poprawki oraz ulepszenia ulegną 

zahamowaniu, w okolicach 9 maja. W sprawach finansowych odnotujesz 

istotne zmiany, szczególnie 7 maja, powstrzymaj się od rozgłaszania swych 

planów, gdyż staną one na głowie. Umysł i ręce posłużą ci 11 maja, nato-

miast 19 dnia miesiąca możesz zająć się udoskonalaniem sztuki miłosnej.  

 

Rozpoczynają się podboje towarzyskie i triumfy 

związane z przyjaźnią. Zajęcia grupowe oraz zdoby-

cze wyniesione z zajęć towarzyskich przypadają na 3 

dzień maja. Czeka cię przypływ sił witalnych. Ener-

gię, być może, spożytkujesz na pogrążenie się w 

miłosnej ekstazie. Trzeba porządnie wyciągać nogi, 

by dotrzymać kroku młodzieży. Możesz mniemać, że 

brak ci szczęścia. Z trudem przyjdzie ci pojąć, jak 

sprawy mają się naprawdę. Wprawi cię to w zakłopotanie. Nie proponuj 

innym eksperymentów budżetowych. Sam również ich poniechaj, kiedy 

Uran wycofuje się do twojego drugiego domu. Broń swych dochodów, bądź 

spokojny i zorganizowany. Zakochasz się w starszej od siebie osobie spod 

słonecznego Koziorożca. Niewykluczone, że uczucie przetrwa wszelkie 

próby. Dasz sobie radę do 20 maja chałturząc trochę i nieźle się przy tym 

bawiąc. Może tu chodzić o pracę związaną ze słowem pisanym lub mówio-

nym albo o edukację młodzieży. Kogo przyciągasz: Osoby spod znaku 

Skorpiona i Byka, które naprawdę potrafią dopiąć swego. Właśnie one będą 

chciały lepiej cię poznać. Spotkasz je w bieżącym miesiącu. W grę wchodzi 

przede wszystkim pociąg fizyczny, nie rób więc im nadziei, chyba że                 

i ciebie interesują takie kontakty. Spotkania mogą się okazać jeszcze bar-

dziej owocne.  

Kariera zawodowa stawia przed tobą coraz to 

większe, bardziej interesujące i obiecujące wyma-

gania. W drugiej połowie miesiąca zaabsorbują cię 

sprawy domowe, własności i majątku. Twoje życie 

miłosne nie zazna przeszkód aż do 20 maja. Posia-

dasz wystarczająco dużo energii, by poszerzyć 

obszar swoich zainteresowań i do spraw dotyczą-

cych domu i nieruchomości dołączyć jeszcze 

problemy związane z własnością i majątkiem. 

Zwolnij jednak tempo. Więcej osiągniesz, jeśli nie będziesz się śpieszyć           

i przemyślisz każdy ruch, zwłaszcza pomiędzy 4 a 28 dniem miesiąca. 

Minione doświadczenia nie pomogą ci niestety w rozszyfrowaniu teraźniej-

szości i przyszłości. Zyski, jakie zbierzesz pod koniec miesiąca, są wyni-

kiem twojej determinacji. Towarzystwo osób spod znaku Bliźniąt sprawia ci 

najwięcej przyjemności, ponieważ również i ich fascynacja skierowana jest 

ku tobie. Ziemska Panna zastanawia się nad twoim zachowaniem w innym 

otoczeniu. Osoby, które chciałyby cię lepiej poznać w tym miesiącu, posia-

dają w imionach i nazwiskach litery E, N, W. W transakcjach związanych z 

interesami oraz nieruchomościami unikaj tych, którzy żądają podejmowania 

natychmiastowych decyzji. Nie denerwuj się z powodu spóźnień czy nie-

obecności paru osób, szczególnie jeśli dotyczy to twoich bliskich. 

Około 3 maja plany i podróże zyskają zielone 

światło. Poczucie dyscypliny w sprawach finanso-

wych opłaci ci się teraz z nawiązką. Maj sprzyja 

sprawom rodzinnym, własnościowym i majątko-

wym oraz zainteresowaniom społecznym. Nie 

zaniedbuj korespondencji, bo może ci przynieść 

ważne informacje. Zwróć uwagę na ulicę, przy 

której mieszkasz. Tak, w tym miesiącu musisz 

pamiętać o szczegółach. Nagle dostrzeżesz nieoczekiwane możliwości. 

Cieszysz się przede wszystkim towarzystwem rodziny, co jest gwarancją 

pomyślnego lata. 8 maja zrozumiesz lepiej sam siebie. Uznasz, że możesz 

polegać na ukrytych rezerwach własnej osobowości.  

Róbta co chceta…..  

Czytaj więcej na www.horoskop-internetowy.com 

Koziorożec 

Ryby 

Wodnik 

 
Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz 

partnera z którym chcesz przejść przez życie ? 

Szukasz sublokatora?  A może Twoja dziewczy-

na 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 

Chętnie zaopiekuje się dzieckiem w swoim domu w dowolnych godzinach, jestem dostępną 7 
dni w tygodniu. Jestem osobą w pełni odpowiedzialną, dyspozycyjną, bez nałogów. Posiadam 

doświadczenia, ponieważ jestem mamą 4-letniej córeczki z którą Twoje dziecko mogłoby się 

pobawić. Z dziećmi szybko nawiązuję kontakt i zapewniam im kreatywne i rozwijające spędze-
nie czasu. Mieszkam w Portadown. Mój nr.tel: Beata 07923194844  E-mail(*): betina29@o2.pl 

 

Sprzedam łóżeczko niemowlęce, dwupoziomowe firmy Mamas&Papas w bardzo dobrym 
stanie plus 3 paczki pampersów Huggies newborn wszystko razem £30 Kontakt: Jolan-

ta  jolanta002@buziaczek.pl  

 
Sprzedam tanio szafę w doskonalej kondycji. Cena: 8 Kontakt: magda p sara7703@interia.pl  
Telefon: 07592334662,  

Mam do sprzedania muzyczny nocnik Fisher Price. Bardzo pomocny, uczy rutyny w toalecie 
oraz umila pobyt śmiesznymi piosenkami w języku angielskim. Cena: 15, krzesełko Chicco 

Polly cena 40  oraz stepper firmy Reebok cena 35 Kontakt:  hannah_one@hotmail.com  

2005 RENAULT ESPACE EXPRESSION 2.2 DCI Manual, MPV, diesel, 92,000 mil, Grey, 2 
właściciel, 6 Speed, w doskonałym stanie wewnątrz i na zewnątrz, bardzo wygodny i duży 

samochód rodzinny, 7 miejsc,12 miesięcy MOT, TAX 6 miesięcy, (Na 81,712 mil, silnik został 

zastąpiony przez drugi, który był używany tylko 41.337 mil i to bez haka holowniczego. Mam 

wszystkie dokumenty zakupu i wymiany). Cena  £ 3995 Kontakt: Mirek Telefon: 07591019081 

Samochód mitsubishi space star rok 2000 pojemność silnika 1.2 moto do lutego następnego 

roku auto w świetnym stanie wizualnie jak i technicznie niedawno robiony serwis olej filtry 
oraz rozrząd z pompą wody. świetny mini wan z japońskim silnikiem ,komputer pokładowy, 

wspomaganie kierownicy trzeci pas tylnej kanapy ,blokada dziecięca wszystkich drzwi, komplet 

opon zimowych. Cena wyjściowa 850f.zapraszam do obejrzenia i ewentualnego kupna  kontakt  

Diana ;07547333221 

SPRZEDAM: Buciki dziewczęce skórzane ``zara`` roz.3 uk  jasny brąz cena-10f  Buciki spor-
towe ``adidas`` roz.3 uk różowo-białe cena-10f, Buciki dziewczęce ``clarks`` roz.3 uk fioletowe 

cena-10f, Buciki dziewczęce roz.19 eur różowo-granatowe cena-5f, Buciki dziewczęce skórza-

ne roz.14eur żółte cena-5f. Buciki są w bardzo dobrym stanie. Tel. kontaktowy Karolina 

07510599191lub E-mai: karolina-253@wp.pl 

Sprzedam sterylizator elektryczny firmy Avent w bardzo dobrym stanie, cena £10 oraz pod-

grzewacz tej samej firmy cena  £10, wózek podwójny w bardzo dobrym stanie, mało używany, 

firmy Zooper cena £80,  Kontakt:  Renata  Telefon: 07592334849  E-mail : kukaread@op.pl 

Sprzedam Auto Typu Hyundai accent, 1.3si Benzyna. Rok Produkcji 2001. Kolor zielony. 3 

drzwiowy. Samochód ma przejechane prawie 31000 tys mil. Rok temu był zmieniany pasek 

rozrządu. Dwie opony nowe z przodu. Auto było niewiele używane (przede wszystkim na do-

jazd do pracy) Tax do 31 maja 2012 oraz MOT do 21 10.2012.Cena: 700 Funtów Kontakt: 

Tomasz Telefon: 07874917520 E-mail(*): fantomasz1982@o2.pl  

Masz problem potrzebujesz 

porady? Napisz do nas:                                      

agnieszka@polskicraigavon.com   

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:jolanta002@buziaczek.pl
mailto:sara7703@interia.pl
mailto:hannah_one@hotmail.com
mailto:kukaread@op.pl
mailto:fantomasz1982@o2.pl
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Dzień Matki … 

W zdowiu i w chorobie. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

Święto mamy dzisiaj mamy, 

sto buziaków Mamom damy, 

sto uśmiechów, sto serduszek, 

sto uścisków i kwiatuszek. 

Jest jedno słowo, słowo jedno,  

przy którym wszystkie inne 

słowa bledną! 

Słowo jak słońce jaśniejące,  

co wszystkie inne słowa gasi! 

Słowo z muzyki i uśmiechu, 

z zapachu kwiatów i nut ptasich. 

słowo, co nigdy nie zawodzi! 

Wierne i czułe do ostatka! 

Jedno, jedyne słowo: Matka! 

Kochana mamo w dniu twojego 

święta chcę byś była uśmiech-

nięta. 

Żeby dobrze Ci się żyło 

z roku na rok lepiej było. 

Chcę byś minę uśmiechniętą 

miała 

i żebyś radosna była cała, 

także by były piękne twe dni 

tego właśnie życzę Ci 

Health and sickness /helf end siknes/ - 

zdrowie i choroba 

Symptoms/simptemz/ objawy 

stomachache/stomak ejk/ - ból żołądka 

backache - /bak ejk/ból pleców 

headache/hed ejk/ - ból głowy 

toothache/tuf ejk/ - ból zęba 

earache -/ir ejk/ ból ucha 

sore throat /sor trołt/- ból gardła 

runny nose/ranni nołs/ - mieć katar 

cough/kof/ - kaszel 

chest pain/czest pejn/ - ból w klatce piersiowej 

muscle pain/masl pejn/ - ból mięśni 

fever/fiwe/ - gorączka 

diarrhoea/dajerije/ - biegunka 

faint/fejnt/ - omdlenie 

rash/rasz/ - wysypka 

hiccup/hikap/ - czkawka 

indigestion/indajdżeszczyn/ – niestrawność 

Sicknesses/siknesys/ choroby 
flu (influenza) /flu(influenza)/- grypa 

asthma/asme/ - astma 

chicken pox /czikin pox/- ospa wietrzna  

pneumonia/njumonia/ - zapalenie płuc 

ear infection/ir infekszyn/ - zapalenie ucha 

tuberculosis/tjubekjuleuzis/- gruźlica 

measles/miizylz/ - odra 

mumps/mamps/ - świnka 

epilepsy/epilepsi/ - padaczka 

cancer/kanser/ - rak 

allergy/alerdżi/ - uczulenie 

insominia/insomnia/ – bezsenność 

doctors/doktes/lekarze 
general practicioner (GP) /dżeneral praktiszyner 

(dżi pi)/- lekarz ogólny 

nurse /nees/- pielęgniarka 

male nurse/mejl nees/ - pielęgniarz 

surgeon/seedżen/- chirurg 

pediatrician/pidjetriszyn/ - pediatra 

dentist/dentist/ - dentysta 

dermatologist /demetolodżist/- dermatolog 

oculist/okjulist/- okulista 

gynecologist/gajnikolodżist/- ginekolog 

cardiologist/kadiolodżist/- kardiolog 

obstetrician/obstetriszyn/- lekarz położnik 

midwife /mydłajf/- akuszerka 

psychiatrist/sajkajetrist/ - psychiatra  

Przymiotniki Adjectives/edżektiws/ 
healthy/helfi/ - zdrowy (o produktach, trybie życia) 

harmless/hamles/ - nieszkodliwy 

unhealthy/anhelfi/ - niezdrowy (o produktach, trybie życia) 

harmful /hamful/- szkodliwy 

fit/fit/ - sprawny 

weak/łik/ - słaby 

injured/indżerd/ -ranny  

unconscious/ankonszys/ - nieprzytomny 

hygienic/hajdżenik/ - higieniczny 

contagious, infectious/kentejdżys,infekszys/- zaraźliwy 

swollen /słolen/- opuchnięty 

broken/brołken/ - złamany 

twisted/tłystyd/ - skręcony 

severe /siwije/- ostry, przenikliwy (o bólu) 

Useful words/jusful łords/ przydatne slówka 

health insurance/helf inszurens/ - ubezpieczenie zdrowotne 

appointment/ejpojntment/-wizyta (np. u lekarza) 

treatment/healing/tritment/hiling/ - leczenie 

injection/indżekszyn/-zastrzyk 

vaccination/waksinejszyn/ - szczepienie 

prescription /preskripszyn/- recepta 

medicine/medisin/-lekarstwo  

improvement/impruwmnet/ - poprawa (zdrowia) 

recovery/rikaweri/ - powrót do zdrowia 

consulting hours/konsalting ałers/ - godziny przyjęć 

sending to hospital/sending tu hospital/ - skierowanie do szpitala 

medical treatment /medical tritment/- opieka medyczna 

patient/pejszent/ - pacjent 

Mojej mamie...  

Za dłonie Twoje zmęczone 

głaszczące mnie wtedy na do-

branoc, 

za tysiące przeczytanych bajek 

-dzisiaj dziękuję Ci mamo. 

Za każdą otartą łzę, 

za każde opatrzone kolano, 

za każdy mój oswojony lęk 

-dzisiaj dziękuję Ci mamo. 

Za Twoje życiowe mądrości, 

za zasady we mnie wpajane, 

za przestrogi i za zakazy 

-dzisiaj dziękuję Ci mamo. 

Za słowa otuchy i wiary, 

za nadzieję we mnie pokładaną, 

za Twoją pomocną dłoń 

i za Twe serce - dziękuję mamo! 
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Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme 
Głównym celem CIP jest dostarczanie 

praktycznego wsparcia dla nowych spo-
łeczności w regionie Craigavon oraz kie-

rowanie interesantów do odpowiednich 

instytucji. CIP oferuje następujące usłu-
gi: Informacje na temat: zdrowia, opieki 

społecznej, prawa zatrudnienia, mieszkal-

nictwa oraz edukacji, pomoc w wypełnia-
niu formularzy oraz kierowanie do organi-

zacji świadczących odpowiednie usługi, 

organizowanie spotkań informacyjnych, 
poradnictwo w sprawie szkolnictwa oraz 

treningów, asystowanie w rozwoju wyda-

rzeń kulturalnych i sportowych, tworzenie 
projektów promujących integrację spo-

łeczności. Wszystkie usługi są poufne 

oraz bezpłatne. 
 Craigavon Intercultural Programme   

16 Mandeville Street, Portadown      

 T e l  0 2 8  3 8 3 9  3 3 7 2                                                                                                                    

www.craiga vo nintercu l tural .o rg                                                                   
Polski doradca – Wojciech Dylewicz   

Tel. 07840135040 

  

Springwell  Centre 
Springwell Centre jest lokalną organizacją 

działającą na rzecz rodzin i osobistego 

rozwoju, która oferuje również usługi dla  
członków polskiej społeczności. Oprócz 

pomocy indywidualnej pomaga także w 

kwestiach dotyczących rodziny, edukacji , 

zdrowia itp. Przy centrum  działa polska 

grupa Mother and Toddler (spotkania dla 

mam    i małych dzieci, które nie rozpo-
częły  jeszcze szkoły), w ramach tych 

spotkań są  zajęcia muzyczno-ruchowe, 

plastyczne oraz wspólne wyjścia do figlo-
raju.   Dla troszkę starszych dzieci organi-

zowane są  lekcje języka  angielskiego, 

nauka  odbywa się poprzez zabawę, czyta-
nie książeczek czy śpiewanie piosenek. 

Dla rodziców i dzieci uczęszczających do 

szkoły podstawowej został stworzony 
klub pracy domowej. 

Chcesz wiedzieć więcej? Springwell 

Centre, 55 Edward Street, Lurgan  
Tel.02838 347222  

Polski Craigavon Sieć Społecz-

na  
Kontakt:  

agnieszka@polskicraigavon.com    

Informacje i porady na temat spraw imi-

gracyjnych uzyskasz  

w Centrum  Prawnym (Law Centre NI) 

infolinia 028 9024 4401 lub   
admin.belfast@lawcentreni.org.   

 Infolinia dla bezdomnych  

02838334444     

Usługi tłumaczeniowe 

STEP  02887750213    

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierównego 
traktowania ze względu na rasę, religię, 

płeć, niepełnosprawność, orientację sek-

sualną, skontaktuj się z: 

Komisją ds. Równouprawnienia 

(EqualityCommission NI).Telefon:  

028 9050 0600 / E-mail  
information@equalityni.org /Adres inter-

netowy: www.equalityni.org.   

Poradę i wsparcie oferuje: Północnoir-

landzka Rada ds. Mniejszości Etnic-

znych– Northern Ireland Council for 

Ethnic Minorities (NICEM) Adres: 3rd 
Floor, Ascot House, 24-31 Shaftsbury 

Square, BELFAST, BT2 7DB Telefon: 

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

Strona internetowa: www.nicem.org.uk   

W innych sprawach polecamy Biuro Po-

rad Obywatelskich(Citizens Advice 

Bureau). Jest to organizacja charytatywna 

wspierająca obywateli bezpłatną i poufną 
poradą w kwestiach ich praw i nie tylko. 

Pracownicy chętnie pomagają we wszyst-

kich kwestiach np: w problemach z praco-
dawcą i wielu wielu innych.                                                  

Jerome Mullen                                                                                                
Honorowy Konsul Polski w Irlandii  

Północnej                                                               

5 Seafields, Warrenpoint 
Newry, Co Down 

Northern Ireland, BT34 8TG    

jerome@polishconsulateni.org 
Tel: +44 (0)7836 734040 

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  

Irlandzki Kongres Związków Za-

wodowych (Irish Congress of Trade Un-

ions) 

4 – 6 Donegall Street Place 
Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpośrednia w 

jęz. polskim)  

 Informacje, porady i wskazówki na temat 

pracy w Europie uzyskasz w EURES 

(European Employment Services) pod 

numerem 028 9025 2270.   

 Masz w rodzinie 

problem alkoholo-

wy? Nie umiesz 

sobie poradzić? 

Bliska Ci osoba jest 

alkoholikiem i nie 

wiesz jak jej pomóc? W Belfaście ruszyły 

spotkania otwarte skierowane do rodzin 

dotkniętych alkoholizmem. Grupa spotyka 

się  w każdą niedzielę od godziny 10:30 

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

Church, Willowfield Crescent, BT6HP 

(numer kontaktowy 07935843442-Benek) 

Przypominamy także iż grupa AA działa 

w Ballymena w każdą sobotę od godziny 

17:30 do 19:15,adres:21A Foutain Place, 

p rzy parkingu Tower Cent re. 

(07746251245 -Artur lub 07521305967-

Wojtek) Są to spotkania zamknięte dla 

osób bezpośrednio dotkniętych alkoholi-

zmem.   

Newry and Mourne Ethnic Minority 

Support Centre ,  Newry Town Hall 

Artur Kmiecik:  
 ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, 

tel. 028 30252544 

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
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 


