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Szanowni Państwo! Noworoczne zmiany, jak zapewne          
zdążyliście już zauważyć nie ominęły naszego magazynu. 
Dzięki pomocy Pani Eweliny Barnaś możemy dzisiaj oddać w 
Wasze ręce magazyn w nowej  szacie graficznej. Wyrażamy 
nadzieję, iż zmiany spodobają się Wam. Dzięki nim nasz       
magazyn nabrał kolorytu, świeżości  i przejrzystości. Chciała-
bym bardzo podziękować Pani Ewelinie  za to, że zdecydowała 
się poświęcić swój czas i wspomóc nas swoim  wieloletnim  
doświadczeniem graficznym i dobrymi pomysłami  a wszystko 
to  w ramach pracy wolontaryjnej. W dzisiejszych czasach,  
kiedy to wszyscy gonimy za pieniądzem i lepszym życiem    
bardzo ciężko jest znaleźć bezinteresowne osoby, więc tym 
bardziej po stokroć dziękuję. 
 
Słyszałam, iż czytelnicy tęsknią za artykułami z serii, co warto 
zwiedzić. Obiecuję, że już wkrótce wyruszymy z naszą kamerą 
na poszukiwanie ciekawych miejsc i będziemy dzielić się z   
Wami naszymi odkryciami. A póki co zachęcam do lektury  
bieżącego numeru. 
        



 

Postanowiłam zmierzyć się z tematem 
sportu. Zamiar taki miałam od dawna, 
ale dopiero teraz się odważyłam. Sportu, 
który mnie osobiście emocjonuje najbar-
dziej. Ale od strony ludzi, którzy ten 
sport współtworzą. Mam na myśli piłkę 
nożną. Dokładniej rzecz ujmując jej 
przedstawicieli po stronie Polski i Irlandii 
Północnej. Chciałabym w najbliższym 
czasie pokazać wizerunki przedstawicieli 
tej samej branży w tych dwóch bliskich 
nam krajach. Na dzień dzisiejszy wybra-
łam sobie dwie osobowości, których 
życie i kariera sportowa mnie fascynują. 
Pierwszym z nich jest Zbigniew Boniek, 
drugim George Best. Piłkarze, których 
nazwiska zna cały świat. Niestety ten 
drugi już nie żyje, ale sądzę, że jego le-
genda będzie wiecznie żywa. Irlandia 
Północna po śmierci swojego piłkarskie-
go idola nadała lotnisku w Belfaście jego 
imię.  ( George Best Belfast City Airport)       
Nazwisko zobowiązuje...ktoś kto          
nazywał się Best powinien podołać zna-
czeniu tego  słowa...bywało jednak   
różnie. Tłumaczenia znaczenia nazwiska 
Zbigniewa Bońka nie znajdziemy, ale 
jego zarówno piłkarskie jak i obecne 
sukcesy mówią same za siebie. Wybory 
na Prezesa PZPN w 2012 roku pokazały 
jak wielki szacunek mają dla niego lu-
dzie. Boniek to osoba inteligentna, nie-
przeciętnie zdolna, a nade  wszystko        
z poczuciem humoru. Z ciętym językiem, 
jeżeli wymaga tego sytuacja. Urodził się 
w 1956 roku. Według FIFA należy do 
grona stu najlepszych piłkarzy w historii 
światowej piłki nożnej. Kiedy George 
Best był u schyłku kariery sportowej, 
Zbigniew Boniek dopiero wkraczał na jej 
szczyt. Faktem jest, że Boniek trafił do 
bardzo mocnej wówczas reprezentacji 
Polski, której selekcjonerem był           
niezastąpiony Kazimierz Górski. Zibi czy 
Rudy jak nazywali go koledzy w czasie 
swojej kariery w reprezentacji narodowej 
strzelił 24 bramki. Ciekawym zbiegiem 
okoliczności dla mnie piszącej ten         
artykuł jest to, że Zbigniew Boniek      
zakończył swoją przygodę z czynnym 
futbolem w meczu z....Irlandią Północną 
w 1988 roku. Niestety tej drugiej strony 
nie reprezentował już wówczas najlepszy 
z najlepszych Irlandczyków . 

George Best przegrał życie na własne życzenie. 
Alkoholizm był nałogiem większej części jego 
dorosłego życia. Telewizja angielska ma w swoich 
zbiorach archiwalnych filmy z wywiadów z piłka-
rzem. W tym również ten zapamiętany przez 
większość ludzi, kiedy przyszedł do studia w stanie 
dość głębokiego upojenia. Best był swojego czasu 
bożyszczem kobiet, był uważany za jednego           
z najlepszych graczy w historii futbolu. Gra w  
dosyć słabej drużynie reprezentacji Irlandii        
Północnej nie dała mu możliwości osiągnięcia 
sukcesów, ale zupełnie nie umniejszało to jego 
talentu. To człowiek również inteligentny,        
dowcipny. Urodził się  w roku 1946 w rodzinie 
wielodzietnej w Belfaście. Był dzieckiem bardzo 
uzdolnionym naukowo w wieku lat 11 dostał się do     
Grosvenor High School. Jednak buntowniczy  
charakter nastolatka i jego wydalenie ze szkoły 
spowodowało inny bieg jego dziejów. Przeniósł się 
wówczas do innej szkoły, w której spotkał swoich 
przyjaciół z podstawówki. Łączyła ich wspólna 
pasja do piłki nożnej. Przygodę z zawodowym 
futbolem rozpoczął mając 14 lat, a szczyt jego 
możliwości przypadł  w roku 1966, był najważniej-
szym zawodnikiem Manchesteru United. Trzy lata 
później otworzył dwa kluby nocne i siec butików    
z modną odzieżą. Jako właściciel sprawdzał się  
bardzo dobrze, ale niestety w tym czasie zaczął się 
jego nałóg; alkoholizm i hazard. Sam mówił            
o sobie, że to, plus kobiety i samochody stało się 
celem jego życia, a wszystkie pieniądze, jakie miał 
wydawał na te „przyjemności”. Po wielu            
wybrykach piłkarza jego klub postanowił z niego 
zrezygnować (1975) i wtedy zaczął sięgać dna. 
Tułał się po różnych klubach piłkarskich, ale jego 
nałogi nabierały mocy. Sam doskonale wiedział, 
że mógł osiągnąć wiele więcej. Był piłkarskim  
geniuszem, pochodzącym z kraju,  ubogiego w 
talenty piłkarskie. Sam Pele mówił, że „jest to 
najlepszy zawodnik na świecie”. Żył pełnią życia, 
nigdy nie odkładał pieniędzy. Z uzależnienia od 
alkoholu nie robił problemu.  
O czym świadczą jego słynne cytaty:  
 „Nigdy nie budziłem się rano z zamiarem upicia 
się. To działo się samo z siebie. „ 
„Po zakończeniu kariery myślałem nad tym, co 
może jeszcze sprawiać mi taką radość.                
Może    właśnie alkohol czynił mnie szczęśliwszym        
człowiekiem?” 
„Owszem, przestawałem pić, ale tylko podczas 
snu.” 
„Większość swojego majątku przeznaczyłem na 
kobiety, drinki i szybkie samochody. Resztę po 
prostu roztrwoniłem.” 
 

„Urodziłem się z wielkim darem, który nie raz 
obracał się przeciwko mnie.” 
Ten daleki od sportowego tryb życia Besta 
spowodował ,że w 2000 roku przeszedł    
transplantację wątroby. Cztery lata później 
chciał powrócić do sportu jako trener           
młodzieży, niestety los zadecydował inaczej.        
25 listopada 2005 zmarł w ciężkim stanie         
w szpitalu w Londynie. Po śmierci na terenie 
Irlandii Północnej i Manchesteru wydano    
limitowaną serię banknotów 5 funtowych         
z podobizną Georga Besta. Jest również        
bohaterem biograficznego filmu produkcji 
brytyjskiej pt. „Best”. Zagrał go irlandzki    
aktor John Lynch. Polski zespół Myslovic ucz-
cił idola   piosenką „ Książe życia umiera”. 
  
„Odurzony Piotruś Pan  
Zwykle w centrum świata stał  
Wieczny chłopiec taki był  
Przegrał wszystko nie poczuł nic  
Gdy pełną szklankę wychylił znów  
Rosły mu skrzydła i wtedy się czuł 
Powiedz Georgie Best, co poszło źle  
I jak mogłeś wszystko tak spieprzyć, powiedz 
 
Agnieszka Sztajner - Iwińska 



ROZSTANIE, ODEJŚCIE, STRATA 
 

 …i dlaczego los zabrał nam tak młodego człowieka, pełnego życia, planów, który miał jeszcze tyle 
do zrobienia, zamiast kogoś starego, cierpiącego, który nierzadko wręcz prosi o śmierć, bo tak już 
jest zmęczony życiem… 
 
    ( autentyczne pytanie, zadane mi na 3 dni przed  
    Świętami, a na które nie znalazłem odpowiedzi) 

 
Chyba właśnie ta moja bezradność w udzieleniu wspierającej odpowiedzi,  i to osobie mi bardzo bliskiej, 
skłoniła mnie do wyboru tego właśnie  tematu. Ktoś powie, po co tak smutno zaczynać  nowy rok, bo  tu 
niedawne święta,  Sylwester, sztuczne ognie i trwający jeszcze karnawał.  
W naszych spotkaniach  zazwyczaj zaczynałem od spraw łatwych i stopniowo przechodziłem do tych 
trudnych. Tym razem będzie na odwrót, bo rozpocznę od tego najbardziej bolesnego rozstania  i odejścia 
jakim jest śmierć. Mimo, że jest ona wpisana niejako w naszą egzystencję, bo co się rozpoczęło musi się 
skończyć,  a co się urodziło musi umrzeć , to zawsze takiemu odejściu towarzyszy żal  i bunt. Tak jak mój 
przyjaciel, którego zacytowałem na wstępie, pytamy DLACZEGO?, Dlaczego akurat on/ona, dlaczego 
teraz, przecież mógłby/ mogłaby jeszcze… 

 Temu stanowi emocjonalnemu towarzyszą mniej 
lub bardziej typowe zmiany zachowania jak:  
obniżenie nastroju, zmiana przyzwyczajeń, lęk, 
zaburzenia snu, dolegliwości somatyczne lub 
zaburzenia łaknienia. Po starcie bliskiej  osoby 
występują dwie  skrajne  postawy relacji społecz-
nych – albo stajemy się nadaktywni, rzucając się 
w wir dnia codziennego, wypełniając dzień od 
świtu do nocy ( robiąc czasami rzeczy zbędne         
i bezsensowne, po to aby niejako zapomnieć) 
albo  zamykamy się, izolujemy, zaniedbujemy 
kontakty ze światem. Ta druga postawa wystę-
puje częściej.  
Ten stan w psychologii nazywany depresją reak-
tywną, bo jest reakcją na konkretne, tragiczne 
wydarzenie. Zaburzenie to nie jest chorobą             
i przybiera kilka faz w czasie trwania. Pierwsza 
fazą jest szok, potem bunt, następnie odrętwie-
nie, tęsknota, depresja i na koniec powrót do 
normalności. Zazwyczaj okres ten trwa około 
roku (  i stąd chyba kulturowy okres noszenia 
żałoby przez z wdowy). 
Bywają jednak sytuacje, kiedy natężenie lub 
okres trwania przekraczają typowe normy. Osoby 
takie reagują na stratę osoby bliskiej  dziwnie         
i nietypowo. Może to być opóźnienie żałoby,  jej 
nagłe przerwanie, pojawienie się dziwnych za-
chowań, reakcje  głębokiej izolacji społecznej 
albo silne reakcje agresywne wobec otoczenia lub 
siebie samego ( z próbami samobójczymi włącz-
nie). Ten stan wymaga już interwencji psychia-
trycznej, kontaktu z psychologiem lub terapeutą. 
Potrzebna jest wtedy psychoterapia    a nierzadko 
połączona z farmakoterapią ( lekami antydepre-
syjnymi, wzmacniającymi i podnoszącymi       
nastrój). 
W tym miejscu nasuwają mi się trzy refleksje,        
z którymi chciałbym się podzielić. Pierwszą jest 
dziwne zjawisko coraz częściej występujące          
w społeczeństwach zachodnich a mianowicie 
ucieczki, lekceważenia i bagatelizowania faktu 
śmierci. Ludzie Zachodu hołdują szczęściu, rado-
ści, siłom witalnym i aktywności. Dla nich śmierć 
oznacza słabość, jest „niemodna”.  Nie chcą mieć 
nic wspólnego z przygotowaniami pogrzebowymi 
zlecając wszystko wyspecjalizowanym firmom.  

Są kraje, gdzie pogrzeb staje się swego rodzaju „show”, spotkaniem towarzyskim, w czasie które-
go  rodzina ma okazję zaprezentować się  z jak „ najbogatszej strony”. Towarzyszy temu blichtr       
i przepych, wstęgi, atłasy, sztucznie kwiaty i nierzadko „sztuczne” łzy. Drugą refleksją jest zjawisko 
( dziwnie pomijane w fachowych opracowaniach na temat przeżywania żałoby )  samoobwiniania. 
 Osoby takie winią siebie (i tylko siebie), że nie zrobiły wszystkiego, że zaniedbały pierwsze sygnały 
choroby, że nie potraktowały należycie serio sygnałów, próśb i życzeń zmarłego. Dręczą ich wyrzu-
ty sumienia, że zbyt mało czasu poświęcali zmarłemu za życia albo nie zdążyły się wszystkiego 
dowiedzieć o nim i jego życiu, a teraz jest już za późno. 
Dobra rada – NIE OBWINIAJMY SIĘ !  Dodatkowe, silne poczucie winy wydłuża okres traumy             
i może doprowadzić do opisywanych wyżej patologicznych, chorobowych jej postaci.  
Trzecią refleksją jest przeżywanie odejścia osoby bliskiej przez dzieci. Dziecko nie rozumie w pełni 
czym jest śmierć. Boi się jej panicznie i buntuje się, wypierając fakt definitywnego odejścia zmarłe-
go.  W kulturach Wschodu dzieci bardzo często uczestniczą w ostatnich momentach życia osoby 
bliskiej, a nawet czynnie pomagają w przygotowaniach do pogrzebu ( namaszczając, ubierając         
i asystując w kondukcie a potem spaleniu czy pochówku). W naszym kręgu kulturowym nie ma 
jednoznacznego modelu roli dziecka w tych trudnych momentach. Ważne jest tylko jedno:           
NIE NALEŻY DZIECKA OKŁAMYWAĆ!  Nie można  mu wmawiać, że bliska osoba wyjechała, jest w 
szpitalu, czy nawet zaginęła. Dziecko żyje wtedy nadzieją na spotkanie i powrót, a nasze kłamstwo 
i tak wyjdzie na jaw, natomiast uraz pozostaje u młodego człowieka często na długie lata. Dla   
rodzin wierzących problem ten jest trochę łatwiejszy, bo można wtedy po prostu powiedzieć, że 
„babcia jest już u Bozi, braciszek jest wśród aniołków”,  a nawet  „mamusia jest już w Niebie,     
patrzy na nas i nami się opiekuje”. Niezwykle ważnym jest to, że tak w przypadku dziecka , jak         
i dorosłego żałobę i odejście TRZEBA PRZEŻYĆ  i PRZETRWAĆ.  Im bardziej bolący jest to okres, 
tym krócej będzie trwać. Ważną rolę spełniają w tych trudnych momentach tzw. GRUPY WSPAR-
CIA. Tworzą je ludzie o podobnych problemach, lub których dotknęła podobna tragedia. Wspólne 
spotkanie, dzielenie się radami, nazywanie rzeczy po imieniu, przeżywanie wzajemnych lęków, 
żalu i bólu zdecydowanie pomaga uczestnikom takiej grupy. Wiem, że w Belfaście działają                
z   dużym powodzeniem takie polskie grupy wsparcia i to zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Roz-
stanie, odejście lub zerwanie związku są już łagodniejszymi postaciami straty drugiej osoby. Zaw-
sze przecież istnieje szansa ponownego spotkania, naprawienia relacji czy rozwiązania    problemu. 
Mimo, że jest jakaś nadzieja , to każdemu rozstaniu towarzyszą ( szczególnie w początkowej fazie) 
opisywane wyżej silne emocje: żal, rozpacz, lęk, poczucie bezsensu a nawet agresja. Aż nazbyt 
często mam do czynienia ze złymi i toksycznymi emocjami u pacjentów w sytuacji     konfliktu, czy 
rozwodu. Natomiast sytuacja dziecka w rozwodzącym się małżeństwie  wydaje się   o wiele bar-
dziej  skomplikowana niż w sytu-
acji śmierci wujka czy babci. 
Postaram się zająć tym proble-
mem w najbliższym czasie, bo-
wiem    często zapominamy, że 
w sytuacji rozwodu najbardziej 
pokrzywdzona jest nie  zdradzo-
na żona, czy  niekochany już 
mąż, ale   właśnie ich dzieci. 
 



 

Rozbicie małżeństwa lub związku może być 
bardzo trudne i budzić wiele emocji dla 
wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza 
dla dzieci. W tym artykule będziemy koncen-
trować się nad rozpadem małżeństwa.      
Osoby niebędące w związku małżeńskim        
z partnerem muszą zasięgnąć niezależnej   
porady prawnej, jak najszybciej, ponieważ 
istnieją różnice w środkach prawnych dostęp-
nych w przypadku rozpadu małżeństwa i w 
przypadku zerwania relacji osób mieszkają-
cych wspólnie. 

Podstawę prawną rozwodów w Irlandii     
Północnej reguluje akt Matrimonial Causes 
(NI) z roku 1978.  W przeciwieństwie do    
innych części Wielkiej Brytanii, w Irlandii 
Północnej nie jest możliwe, aby uzyskać   
rozwód drogą pocztową, każdy pozew             
o  rozwód należy wnieść do właściwego sądu. 
Żeby sąd udzielił rozwodu, sąd musi być 
przekonany, że małżeństwo uległo rozbiciu 
bezpowrotnie tzn. nie ma perspektywy    
pojednania między mężem i żoną. W celu 
udowodnienia w sądzie, że małżeństwo    
zeczywiście uległo całkowitemu rozpadowi 
należy we wniosku rozwodowym podać   
przynajmniej jeden z poniższych pięciu    
powodów:  

- druga strona dopuściła się niewłaściwego 
zachowania 

- druga strona dopuściła się zdrady 

- druga strona opuściła partnera dwa lata 
wcześniej 

- upłynął dwuletni okres separacji, jeśli     
rozwód odbywa się za porozumieniem stron 

- upłynął pięcioletni okres separacji, jeśli   
rozwód odbywa się bez porozumienia stron 

Pierwsze trzy powody są określane, jako 
„dowody winy, „ podczas gdy kolejne dwa są 
określane, jako brak dowodów winy. ( Można 
to przyrównać do polskiego rozwodu za orze-
czeniem winy lub bez orzeczenia winy – przy-
pisek redakcji) Tam gdzie to możliwe, sądy 
zachęcają rozwodzące się pary by użyły, jako 
podstawy rozwodu powodów określanych, 
jako brak dowodów winy i zachęcają do   
przedyskutowania podstawy, na jakiej roz-
wód  będzie rozpatrywany z wybranym przez 
siebie prawnikiem.  

 
Jedną z podstaw do uzyskania  rozwodu         
w sądzie, w którym został złożony pozew  jest 
zdolność do przekonania sądu, iż sąd w tej 
lokalizacji jest w mocy udzielić tego rozwodu 
i że nie naruszone zostaje prawo „jurysdykcji” 
Istnieją przepisy prawne, które regulują  gdzie 
wniosek rozwodowy można złożyć, dotyczą 
one miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. 
Jeśli składający pozew nie spełnia wymagań  
z zakresu prawa  „jurysdykcji” to może się 
okazać, iż udzielenie rozwodu nie będzie 
możliwe.  Jest to kwestia, którą należy skon-
sultować  ze swoim  adwokatem. 
 
Jeśli jesteś małżonkiem wnoszącym petycję 
rozwodową będziesz zobowiązany do stawie-
nia się na rozprawę sądową.  To jest stosun-
kowo krótka rozprawa odnosząca się do tego, 
co zostało określone w petycji rozwodowej.  
Jeśli wszystkie sprawy finansowe zostały 
rozwiązane między stronami, to akt orzekają-
cy rozwód może zostać wydany w terminie 
sześciu tygodni i jednego dnia od chwili 
orzecznictwa sądu. Nie ma wymogu, aby 
stawić się w sądzie w celu odebrania aktu 
rozwodu, ale należy to zrobić, jeśli jedna ze 
stron chce ponownie zawrzeć związek      
małżeński. Jeśli strony nie doszły do porozu-
mienia w sprawach finansowych podczas 
trwania rozprawy rozwodowej należy złożyć 
wniosek do sądu o podział majątku pocho-
dzącego z czasu trwania małżeństwa.         
Prowadzone w tej sprawie postępowanie 
nazywane jest postępowaniem uzupełniają-
cym. Jest tak nazywane, ponieważ stanowi 
ono uzupełnienie do petycji rozwodowej.   
Więcej w następnym numerze magazynu. 

The breakdown of a marriage or any rela-
tionship can be very emotional for all 
involved and  especially for the children.  This 
article will concentrate on the breakdown of a 
marriage.  If you are not married to your part-
ner you should seek independent legal advice 
at the earliest opportunity as there are diffe-
rences in the legal remedies available follo-
wing the breakdown of a marriage and the 
breakdown of a cohabiting relationship.   

 

The law relating to divorce in Northern         
Ireland is set out in the Matrimo-
nial Causes (NI) Order 1978.  Unlike 
other parts of the United Kingdom, 
it is not possible to get a postal 
divorce and any petition for divor-
ce must be brought to the appro-
priate court.  If the court is to grant 
a divorce, the court must be satis-
fied that the marriage has broken 
down irretrievably i.e. there is no 
prospect of a reconciliation betwe-
en the husband and wife. 

Rozwody i separacje. 

In order to prove to the court that the marriage 
has indeed broken down irretrievably one of five 
grounds must be used in the divorce petition. 
These five grounds are as follows:  
The other spouse’s unreasonable behaviour; 
The other spouse’s adultery;  
The other spouse deserting the marriage for 
two years;  
Two years separation with the consent of both 
parties;  
Five years separation without the need for con-
sent from the other party.  
 
The first three grounds are referred to as the 
“fault grounds” while the second two are re-
ferred to as the “non-fault grounds”.  Where 
possible, the courts encourage divorcing cou-
ples to use one of the non-fault grounds and 
you should discuss the ground on which your 
divorce will proceed with your lawyer.   
One of the key aspects of a divorce is to satisfy 
the court that it has the power or what is re-
ferred to in legal terms as the “jurisdiction” to 
deal with the divorce.  There are certain resi-
dence and domicile requirements that are set 
out in the legislation and if you do not satisfy 
these requirements it may not be possible for 
you to bring a divorce.  Again this is a matter 
that you should discuss with your solicitor.   
 
If you are the Petitioner who is bringing the 
divorce against your husband or wife, you will 
need to attend Court for the Decree Nisi hear-
ing.  This is a relatively short hearing based on 
what you have stated in your divorce petition.  If 
all of the finances have been resolved between 
the parties, then the Decree Absolute can be 
applied for administratively in six weeks and 
one day after the Decree Nisi is granted.  There 
is no requirement to attend court  to obtain the 
Decree Absolute and it is only when the Decree 
Absolute has been issued by the court that ei-
ther of the parties are free to marry again.   
 
If the finances have not been sorted out by the 
time of the Decree Nisi hearing, then an appli-
cation for the Court to deal with the finances 
emanating from the breakdown of the marriage 
can be issued.  These proceedings are called 
“Ancillary Relief Proceedings” and are so named 
because they are “ancillary” to the main divorce 
petition.  It is also possible to issue Ancillary 
Relief Proceedings alongside the divorce peti-
tion rather than waiting until after the Decree 
Nisi Hearing.   
 



 

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców nie zabrakło 
na stole wigilijnych potraw był barszcz, pierogi, ryba, pyszne 
ciasta i inne smakowitości.  Po występie przybył  św. Mikołaj 
z workami pełnymi prezentów i ten właśnie moment dla 
dzieci był najważniejszy. Podczas spotkania wyróżniliśmy 
najładniejsze opowiadania świąteczne dzieci z grupy pani 
Eweliny. Wybraliśmy najładniejsze ozdoby, kartki świątecz-
ne, a także sprawdziliśmy wiedzę naszych uczniów                  
o tradycjach bożonarodzeniowych. Rodzice również mieli   
okazję wykazać się swoim talentem artystycznym w         
konkursie na najładniejszą kartkę świąteczną, rodzice  mieli 
niecałe 5 minut na zaprojektowanie kartki. Zadanie było 
dość  stresujące zwłaszcza, że prace rodziców oceniały   
dzieci! Na zwycięzców konkursów czekały wspaniałe słodkie      
nagrody i nie tylko, oczywiście  od św. Mikołaja! 
 
Polish Abroad pragnie podziękować Rodzicom, naszym    
wiernym Wolontariuszom za przygotowanie potraw         
wigilijnych a także za pomoc w organizacji spotkania.      
Dziękujemy również Karolina Shop za wsparcie. Mamy      
nadzieję, że Ci z państwa którzy byli z nami w sobotę będą 
wspominali spotkanie pozytywnie, a tych którzy nie mogli 
do nas dołączyć zapraszamy na kolejne wydarzenia                
organizowane przez Polish Abroad. 
 
Artykuł zredagowało Polish Abroad. 
 

Polska Szkoła Sobotnia w Derry 
15 grudnia 2012 był dla Polskiej Szkoły Sobotniej w Derry 
dniem szczególnie uroczystym, gdyż odbyło się tego dnia 
Spotkanie Wigilijne, które rozpoczęło się od pasowania 
przedszkolaków. Przedszkolaki z Naszej Paki, wspierane 
przez uczniów uczestniczących w warsztatach muzyczno-
teatralnych przy naszej  szkole dzielnie recytowały wiersze 
zatańczyły „Grozika” oraz złożyły przysięgę. Po pasowaniu 
przedszkolaka przy dźwiękach polskich kolęd uczniowie-
aktorzy przedstawili  jasełka przed jakże wyszukaną publicz-
nością  –  rodzicami i przyjaciółmi Polish Abroad. Oczywiście 
jasełka nie mogłyby się odbyć bez pomocy  pani   Celiny 
(przedszkolanki), która udostępniła stroje, przygotowała 
dzieci, a także pani Moniki (nauczycielki grupy wczesnosz-
kolnej). Całość przedstawienia przeplatana była kolędami 
tworzącymi niepowtarzalny klimat radości  i refleksji. Jasełka 
pozwoliły poczuć rodzinną atmosferę  zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia .  



 

Polski Magazyn postanowił podtrzymać polską tradycję   
i 31 grudnia 2012 roku  zorganizował bal sylwestrowy. Na 
Bal zostały zaproszone osoby  współpracujące z magazy-
nem, rodzice uczniów PSS Craigavon oraz rada pedago-
giczna szkoły, a także członkowie Polish Craigavon Com-
munity Network. Ze względu na brak   wystarczających 
środków finansowych uczestnicy zostali poproszeni          
o wniesienie dotacji w wysokości £20 od osoby.  Nowy 
Rok wspólnie witały 24 osoby, małe  grono, ale zabawa 
była wyjątkowo udana. Pod wpływem napoi energetyzu-
jących  jedni latali wyżej inni niżej a jeszcze inni   w ogóle, 
co nie  przeszkadzało im w dobrej zabawie ale na szczę-
ście nikt nie   zawadził o  kominy… 

Impreza przebiegała  w miłej  i kulturalnej    atmosferze 
bez nieprzewidzianych zdarzeń. Przymusowo odtańczy  
liśmy macarenę i  taniec w stylu gangam. Nie zabrakło 
też pociągu. O północy wszyscy wypili symboliczną   
lampkę szampana i złożyli sobie noworoczne życzenia. 
Na koniec imprezy uczestnicy serdecznie dziękowali                   
organizatorom i już dopytywali się o bal karnawałowy. 
Polska społeczność kolejny raz udowodniła, że potrafi się 
bawić w kulturalny sposób. Chciałabym serdecznie       
podziękować wszystkim uczestnikom za to, że udało się 
nam stworzyć tak wspaniałą atmosferę. Szczególne     
podziękowania dla Polish Deli za pomoc w „kryzysowej” 
sytuacji. Mam nadzieję, że z wszystkimi uczestnikami już 
niedługo spotkamy się   ponownie na parkiecie.  

Do zobaczenia!  

AT 

 



 

Więcej zdjęć na: www.polskieni.com/galeria  



 

URBAN-PHARMACY          

ZAPRASZA NA  

PROMOCJE  

KOSMETYKÓW  VICHY! 

25% ZNIŻKI NA WYBRANE KOSMETYKI ORAZ 

PREZENT PRZY ZAKUPIE DWÓCH PRODUKTOW* 

LIFTACTIVE RETINOL HA NIGHT 
Krem  na noc do kompleksowej korekty, 
wypełniający trzy typy zmarszczek: 

utrwalone, odwracalne i embrioniczne. 

AQUALIA ANTIOX SERUM 
Odświeżająca 21-dniowa kuracja  anty-
oksydacyjna. Opakowanie zawiera 16ml 
serum w płynie (czysty polifenol z cytru-

sów) oraz  4g czystej witaminy C- 10%             
      

LIFTACTIV EYES,15 ml 
Przeciwzmarszczkowa pielęgnacja 
liftingująca skórę wokół oczu. 
 

NEOVADIOL NIGHT, 50ml 
Krem na noc przywracający gęstość  
 skóry i proporcje twarzy. 

 

 

Więcej produktów  Vichy Cosmetics w promocyjnych 
cenach można nabyć na stronie internetowej 

www.ubeautyni.com  
lub odwiedzając  Urban Pharmacy  

(możliwość obsługi w języku polskim - wystarczy          
zapytać o Agnieszkę). 

Firma wznawia transport przesyłek z Polski !!! 

Chcesz znać szczegóły? ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ  

14 lutego to dzień, który jedni celebrują bardziej,   
drudzy mniej a  jeszcze inni wcale. Bez względu na to 
musimy przyznać, że Walentynki wpisały się                
w kalendarz zarówno Polaków jak i Irlandczyków na 
zawsze. Na temat Dnia św. Walentego jest dużo      
różnych opinii. Uważa się bowiem, że jest to jedno       
z najbardziej komercyjnych współczesnych świąt.   
Drażni ono często ludzi samotnych, którzy w tym dniu 
najlepiej woleliby pozostać w domach i nigdzie nie   
wychodzić.  W restauracjach, pubach, kinach wszyscy 
siedzą parami, kwiaciarnie odnotowują pokaźny utarg 
itd. Zwykliśmy mówić, że walentynki dotarły do nas 
zza oceanu. W Polsce zwyczaj obchodzenia pojawił się 
stosunkowo późno, bo dopiero w latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku. To typowo komercyjne święto na 
dobre jednak zagościło w kalendarzu polskim.          
Obchodzimy je tradycyjnie, wysyłając kartki, kupując 
kwiaty, czekoladki czy prezenty. Zapraszamy swoich 
partnerów na kolacje, do kina, do teatru. Każdy      
świętuje na swój ulubiony sposób. Francuzi zamiast 
kartek wysyłają bukiety kwiatów z zaproszeniem do 
kina, czy koncert. We Włoszech jest zwyczaj                 
kupowania ukochanej osobie odzieży w kolorze     
czerwonym. W Japonii natomiast panie kupują                       
w  prezencie panom czekoladki. 

Agnieszka Sztajner - Iwińska 

 £21.38

£18,38 

£14,99 

£20.25 

http://www.ubeautyni.com/


 



 

Pomagali wszyscy, rodzice, starsi uczniowie, przyja-
ciele. Była ciepła, przyjazna atmosfera, dzięki której 
dzień upłynął sprawnie i miło. Każdy mógł wziąć 
udział w loteriach oraz zaopatrzyć się w atrakcyjne 
produkty, książki, rękodzieło.   
 
Zlicytowaliśmy wszystkie gadżety, jakie mieliśmy 
podczas 3 aukcji, które cieszyły się olbrzymim powo-
dzeniem. Zaangażowanie publiczności było naprawdę 
wspaniałe. Najdroższym przedmiotem zlicytowanym 
podczas XXI Finału w Dundalk było olbrzymie zdjęcie 
czerwonego samochodu, autorstwa lokalnego artysty 
(210 euro!) a także koszulka z Einsteinem, obraz Polki 
z Carrickmacross, srebrne serduszko i masa innych 
cennych rzeczy. 

 
   
 

Z przyjemnością informujemy, iż cała impreza zorganizo-
wana na terenie Dundalk Stadium zakończyła się wielkim 
sukcesem!  
   
Wolontariusze, zarówno Polacy jak i Irlandczycy, spisali się naprawdę 
na medal! Do końca pracowali bez chwili zwątpienia. Niektórzy z nas 
nadal pracują nad rozliczeniem Sztabu przed centralą. Na chwilę 
obecną możemy jedynie podać kwotę orientacyjną (pełna oficjalna 
kwota zostanie podana do wiadomości publicznej w momencie    
wpłaty na konto, gdyż możliwe są niewielkie różnice wynikające z 
różnorodności walut znajdujących się w puszkach) w przybliżeniu 
ponad      4 tysiące euro!!! 
   
Jak na pierwszy oficjalny Finał, samodzielnego sztabu, jest to olbrzy-
mi sukces. Jesteśmy przekonani, że duży wkład w to wydarzenie           
i jego pozytywne zakończenie, mają Polacy zamieszkujący County 
Louth, przede wszystkim mieszkańcy Dundalk, ale również nasi    
goście z Irlandii Północnej, a także z wielu innych zakątków obu    
sąsiadujących państw. Mieliśmy również gości z Polski, którzy spe-
cjalnie przyjechali na to wydarzenie. 
   
Oczywiście nie udałoby się to całe przedsięwzięcie, gdyby nie nasi 
irlandzcy przyjaciele, ludzie dobrej woli, sponsorzy i wszystkie osoby, 
które włożyły wiele trudu, aby przygotować ten piękny Finał w      
Dundalk. 
   
Podczas imprezy zagrało i wystąpiło około 20 zespołów, artystów, 
sportowców. Zjedzono dziesiątki kilogramów bigosu, fasolki,         
gulaszu, kiełbasek z grilla, pizzy, setki naleśników. Cały dzień          
wypełniła muzyka, przyjaźń i dobra zabawa. 
   
Nie zapomnieliśmy o dzieciach, dla których zorganizowane były    
różnego rodzaju atrakcje, konkursy m.in [4] wyścigi na konikach na 
patykach - z racji miejsca:) Poza tym, tradycyjnie malowaliśmy       
twarze, dzieci lepiły z plasteliny, robiły maski karnawałowe, rysowały 
oraz powstała piękna kolorowa kompozycja w formie gigantycznych 
puzzli, specjalnie przygotowana przez jedną z naszych nauczycielek            
z Polskiej Szkoły w Dundalk, Panią Joannę. 
   
  

Korzystając z okazji chcemy przekazać serdeczne 
podziękowania dla wszystkich osób, które przyczy-
niły się do naszego sukcesu, wspierały i były z nami 
podczas całej imprezy. 

Sylwia Gołębiewska Jakubas 



W dniu 22 grudnia 2012 o godz.12.00, w Bibliotece 
Miejskiej w Dundalk, odbył się występ uczniów,       
nauczycieli oraz rodziców z Polskiej Szkoły w           
Dundalk. Korzystając z zaproszenia przedstawicieli 
Biblioteki, dzieci przygotowały kolędy oraz piosenki 
świąteczne w dwóch wersjach językowych, które ujęły 
wszystkich zgromadzonych. 
 
Dzięki Pani Renacie Malone, jednej z naszych        
wspaniałych nauczycielek, która bez wahania podjęła 
się koordynacji nad tym projektem, całe przedsięwzię-
cie było kolejnym sukcesem naszych małych artystów. 
 
W trakcie przygotowań odkryliśmy talenty muzyczno-
wokalne uczniów, a także uczniów i nauczycieli, co na 
pewno pomoże w następnych występach artystycz-
nych. Dzięki uprzejmości jednego z Rodziców, Pana 
Ryszarda Kowalskiego, który również gra w zespole    
4 Wheel Drive, a także Oli Żyruń – naszej wspaniałej 
uczennicy, mogliśmy liczyć na oprawę muzyczną           
i instrumentalne wykonanie kolęd. 
 
Dzieci wystąpiły w strojach nawiązujących do trady-
cyjnych Jasełek, co dodało wyjątkowego uroku. 
Dla zaproszonych gości, osób zgromadzonych w    
Bibliotece, rodziców oraz samych uczniów było to 
piękne, wzruszające a także bardzo rodzinne spotka-
nie. Nie obyło się bez wzruszeń oraz ciepłych,           
pozytywnych życzeń. 

Dzięki naszym nauczycielom i rodzicom, mogliśmy zaprosić 
wszystkich obecnych do „wigilijnego stołu”, pachnącego 
siankiem, na którym znalazły się takie potrawy jak: wigilijna 
ryba, pierogi, kutia, kompot z suszonych owoców, ciasta       
i ciasteczka, ale przede wszystkim opłatek, który okazał się 
zaskoczeniem dla naszych irlandzkich przyjaciół. Ze wzru-
szeniem i wielką radością składaliśmy sobie życzenia,     
przełamując się opłatkiem – bez barier. 
 
Takie wydarzenia pokazują jak mało wciąż wiemy o sobie, 
jak bardzo potrzebujemy otwartości, zrozumienia, szacunku 
do tradycji i różnych kultur. 
 

Podczas Kolędowania z Polską Szkołą odwiedzili nas: 
Michael Curram – Louth County Concil, 
Peter Savage – Louth County Council, 

Eamonn O'Boyle – Dundalk Town Council 
Przedstawiciele Louth County Library in Dundalk, 

mieszkańcy miasta oraz szkolna społeczność 
 
Na zakończenie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia, 
które trafiły do świątecznej galerii portalu wp.pl za pośred-
nictwem którego mogliśmy przekazać życzenia naszym 
rodzinom, przyjaciołom oraz wszystkim ludziom na całym 
świecie. 

Sylwia Gołębiewska Jakubas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newry and Mourne Ethnic Minority Support Centre is located 

at Newry Town Hall. The Centre. It provides a comprehensive 

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 information sessions and regular ad-

vice clinics in partnership with Citizens Advice Bureau and 

Northern Ireland Housing Executive. 

Contact: Artur Kmiecik:   

ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, tel. 028 30252544 

Centrum Pomocy Mniejszościom Narodowym znajduje się          

w budynku Urzędu Miasta  Newry pod adresem Bank Parade , 

Newry, BT35 6HR  

Centrum oferuje : 

- kompleksowe doradztwo i wsparcie dla mniejszości etnicznych  

- pomoc w wypełnianiu formularzy 

- udziela informacji na temat prawa pracy, dostępnych rodzajów 

zasiłków, szkolnictwa, opieki zdrowotnej, spraw mieszkaniowych  

i  innych 

- kieruje do odpowiednich instytucji  

- kontaktuje z prawnikami 

- organizuje spotkania informacyjne 

 

Wsparcie można także uzyskać w Centrum Seashell, Newcastle 

Street, Kilkeel 

w pierwszy  piątek każdego miesiąca od 10.00 do 13.00 

oraz w Lir Dom, Dungormley Estate, Newtownhamilton w trzeci 

piątek każdego miesiąca od 10.00-13.00 

Kontakt: Artur Kmiecik: ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk, 

tel. 028 30252544 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek, środa: 

09:00 - 17:00  

Wtorek:  

14:00 - 17:00  

Czwartek: 14:00 - 

22:00 (po uzgodnie-

niu terminu) 

Ethnic Minority Support Centre 

Centrum Pomocy Mniejszościom 

Zaprasza Wszystkich na  
 

 
 

W każdą sobotę rano od godziny 10.00 do 12.00 
w Domu Parafialnym naprzeciw dworca autobusowego 

Zapisy na I pierwszych zajęciach 19 stycznia 2013 roku 
lub w późniejszym terminie. 

Kurs Języka Angielskiego 

z irlandzkim i polskim nauczycielem  

Tel: 028 3025 2544 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk


Symbole i tradycje Świąt Wielkanocnych.  



Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima.  
Sejm w Polsce przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima. 
W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica jego śmierci i w tym roku minie też sto lat od jego poetyckiego debiutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ławeczka Juliana Tuwima w Łodzi. 

źródło: Internet 

Julian Tuwim –poeta, urodził się w 1894 roku w Łodzi. Studiował prawo i filozo-
fię w Warszawie, II wojnę światową  spędził na emigracji: we Francji, Rio de Ja-
neiro i Nowym Jorku. W 1946 r. wrócił do kraju. Zmarł w 1953 roku. Pisał utwory 
dla dorosłych (wiersze, satyry, felietony, skecze kabaretowe) i jest także auto-
rem wielu wspaniałych wierszy dla dzieci: 
 

Lokomotywa,  Bambo, Pstryk  Rzepka , Okulary,  Ptasie radio, Abecadło,   Spóźnio-
ny słowik , Kotek  Zosia samosia, O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, Idzie Grześ 
przez wieś, Dyzio marzyciel , Słoń Trąbalski . 

 Julian Tuwim  
Spóźniony słowik 
Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, 
Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji, 
Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, 
A już jest po jedenastej - i Słowika nie ma! 
Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie, 
Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, 
Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, 
A na deser - tort z wietrzyka w księżycowym blasku. 
Może mu się co zdarzyło? może go napadli? 
Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? 
To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek! 
Piórka - głupstwo, bo odrosną, ale głos - majątek! 
Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze... 
Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę! 
A pan Słowik słodko ćwierka: "Wybacz, moje złoto, 
Ale wieczór taki piękny, ze szedłem piechotą!"  

Julian Tuwim  
Okulary 
 

Biega, krzyczy pan Hilary: 
"Gdzie są moje okulary?" 
 

Szuka w spodniach i w surducie, 
W prawym bucie, w lewym bucie. 
 

Wszystko w szafach poprzewracał, 
Maca szlafrok, palto maca. 
 

"Skandal! - krzyczy - nie do wiary! 
Ktoś mi ukradł okulary!" 
 

Pod kanapą, na kanapie, 
Wszędzie szuka, parska, sapie! 
 

Szuka w piecu i w kominie, 
W mysiej dziurze i w pianinie. 
 

Już podłogę chce odrywać, 
Już policję zaczął wzywać. 
 

Nagle zerknął do lusterka... 
Nie chce wierzyć... Znowu zerka. 
 

Znalazł! Są! Okazało się, 
Że je ma na własnym nosie. 

Julian Tuwim  
O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci 
 

- Wrzuciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? 
- List, proszę cioci? List? Wrzuciłem, ciociu miła! 
- Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie! 
- Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię! 
- Oj, Grzesiu kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci! 
- Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci! 
- Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. 
- No, słowo daję! I pamiętam szczegółowo: 
List był do wuja Leona, 
A skrzynka była czerwona, 
A koperta...no, taka... tego... 
Nic takiego nadzwyczajnego, 
A na kopercie - nazwisko 
I Łódź... i ta ulica z numerem, 
I pamiętam wszystko: 
Że znaczek był z Belwederem, 
A jak wrzucałem list do skrzynki, 
To przechodził tatuś Halinki, 
I jeden oficer też wrzucał, 
Wysoki - wysoki, 
Taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał, 
I jechała taksówka... i trąbił autobus, 
I szły jakieś trzy dziewczynki, 
Jak wrzucałem ten list do skrzynki... 
Ciocia głową pokiwała, 
Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia: 
- Oj, Grzesiu, Grzesiu! 
- Przecież ja ci wcale nie dałam 
- Żadnego listu do wrzucenia!... 

Julian Tuwim  
Zosia – Samosia 
 

Jest taka Zosia, 
Nazwano ją Zosia-Samosia, 
Bo wszystko "Sama! Sama! 
Sama!" 
Ważna mi dama! 
Wszystko sama lepiej wie, 
wszystko sama robić chce, 
Dla niej szkoła, książka, 
mama nic nie znaczą - wszystko 
sama! 
Zjadła wszystkie rozumy, 
Więc co jej po rozumie? 
Uczyć się nie chce - bo po co, 
Gdy sama wszystko umie? 
A jak zapytać Zosi: 
- Ile jest dwa i dwa? 
- Osiem! 
- A kto był Kopernik? 
- Król! 
- A co nam Śląsk daje? 
- Sól! 
- A gdzie leży Kraków? 
- Nad Wartą! 
- A uczyć się warto? 
- Nie warto! 
Bo ja sama wszystko wiem i 
śniadanie sama zjem, 
I samochód sama zrobię 
I z wszystkim poradzę sobie! 
Kto by się tam uczył, pytał, 
Dowiadywał się i czytał, 
Kto by sobie głowę łamał, 
Kiedy mogę sama, sama! 
- Toś ty taka mądra dama? 
A kto głupi jest! 
- Ja sama! 

Łódź, ul. Jana Kilińskiego 46 

(dawna ul.Widzewska 44) 

Tutaj, w dwupokojowym miesz-

kaniu z kuchnią, 13 września 

1894 roku urodził się Julian Tu-

wim. 



 

 
 

Rzepka  
Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, 
Chodził te rzepkę oglądać co dzień. 
Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, 
Schrupać by rzepkę z kawałkiem chleb-
ka! 
Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę, 
Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może! 
Zawołał dziadek na pomoc babcię: 
"Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!" 
I biedny dziadek z babcią niebogą 
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 
Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 
Przyleciał wnuczek, babci się złapał, 
Poci się, stęka, aż się zasapał! 
Wnuczek za babcię, 
Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 
Pocą się, sapią, stękają srogo, 
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 
Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka, 
Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka! 
Mruczek za wnuczka, 
Wnuczek za babcię, 
Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 
Pocą się, sapią, stękają srogo, 
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 
Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, 
Zaszczekał Mruczek: "Pomóż nam, Ki-
ciu!" 
Kicia za Mruczka, 
Mruczek za wnuczka, 
Wnuczek za babcię, 
Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Julian Tuwim  
Więc woła Kicia kurkę z podwórka, 
Wnet przyleciała usłużna kurka. 
Kurka za Kicię, 
Kicia za Mruczka, 
Mruczek za wnuczka, 
Wnuczek za babcię, 
Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 
Pocą się, sapią, stękają srogo, 
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 
Szła sobie gąska ścieżynką wąską, 
Krzyknęła kurka: "Chodź no tu gą-
sko!" 
Gąska za kurkę, 
Kurka za Kicię, 
Kicia za Mruczka, 
Mruczek za wnuczka, 
Wnuczek za babcię, 
Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 
Pocą się, sapią, stękają srogo, 
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 
Leciał wysoko bocian-długonos, 
"Fruńże tu, boćku, do nas na pomoc!" 
Bociek za gąskę, 
Gąska za kurkę, 
Kurka za Kicię, 
Kicia za Mruczka, 
Mruczek za wnuczka, 
Wnuczek za babcię, 
Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 
Pocą się, sapią, stękają srogo, 
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą! 
Skakała drogą zielona żabka, 
Złapała boćka - rzadka to gradka! 
Żabka za boćka, 
Bociek za gąskę, 
Gąska za kurkę, 
Kurka za Kicię, 
Kicia za Mruczka, 
Mruczek za wnuczka, 
Wnuczek za babcię, 

Babcia za dziadka, 
Dziadek za rzepkę, 
A na przyczepkę 
Kawka za żabkę 
Bo na tę rzepkę 
Też miała chrapkę. 
Tak się zawzięli,  
Tak się nadęli, 
Że nagle rzepkę 
Trrrach!! - wyciągnęli! 
Aż wstyd powiedzieć, 
Co było dalej! 
Wszyscy na siebie 
Poupadali: 
Rzepka na dziadka, 
Dziadek na babcię, 
Babcia na wnuczka, 
Wnuczek na Mruczka, 
Mruczek na Kicię, 
Kicia na kurkę, 
Kurka na gąskę, 
Gąska na boćka, 
Bociek na żabkę, 
Żabka na kawkę 
I na ostatku 

Łódź, ul. Sienkiewicza 

46 (dawna Mikołajew-
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nek, w którym dawniej 

mieściło się Męskie 

Gimnazjum Rządowe. 

Tuwim uczył się tam 

od 1904r. do 1914 

Przeczytaj uważnie wiersze Juliana Tuwima i uzupełnij krzyżów-

kę. Litery z oznaczonych pól wpisz w miejsce kropek. 

1. Co zasadził dziadek w ogrodzie? 

2. Miał być przed dziewiątą na kolacji. 

3. Okłamał ciocię. 

4. Zerknął tam Hilary i znalazł okulary. 

5. Zosia-…….. 

 

……………- autor utworów literackich pisa-

nych wierszem. 



Polskie Stowarzyszenie Sportowe Polonia N.I już od 2 lat działa bardzo aktywnie na       
terenie Irlandii Północnej i znane jest  bardziej pod nazwą SAPNI. W minionym  roku,    
zorganizowaliśmy aż 8 imprez sportowych dla rodaków mieszkających na  tym terenie. W 
większości wypadków były to imprezy dla dorosłych, kobiet i mężczyzn, oraz juniorów w 
wieku powyżej 15 roku życia. Były to : Turniej Szachowy, Turniej Koszykówki, Turniej   
Piłkarski VII Polonia Cup, Turniej Siatkówki, dwumecz piłkarski Belfast - Dublin, pod      
nazwą  Polish Football Challange, Turniej Tenisa Stołowego, oraz Futsal - II halowy        
Turniej Piłkarski Polonia Cup. Nie zapomnieliśmy również o działalności charytatywnej. 
Na początku 2012 roku w styczniu wsparliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej  Pomocy.      
W trzech miejscach zorganizowaliśmy spotkania sportowców, którzy w tym dniu zagrali 
dla WOŚP i zbieraliśmy pieniążki .  



 

Nie zapomnieliśmy również  
o młodszej populacji naszej społeczności.  W czerwcu zorga-
nizowaliśmy Dzień Dziecka pod nazwą Sport i Zabawa,        
w której uczestniczyły 3 Polskie Szkoły Sobotnie takie jak: 
PSS Craigavon, PSS Banbridge oraz współorganizator      
imprezy PSS Belfast. Zorganizowaliśmy również działalność 
dwóch szkółek sportowych dla dzieci i młodzieży. Pierwsza 
to Szkółka ogólno-sportowa, działająca na terenie Craigav-
on, natomiast druga to Szkółka gimnastyczna dla dziewcząt 
działająca w Belfaście i ciesząca się dużą popularnością 
wśród dzieci. Jesteśmy dumni z naszych dokonań, których 
nie bylibyśmy w stanie zrealizować, gdyby nie współpraca 
ludzi ze ścisłego Zarządu naszego Stowarzyszenia jak i 
wsparcie Polskiego Konsulatu w Edynburgu oraz pomoc 
kilku drobnych sponsorów takich jak: Hotel Barholm & The 
Ferry Port Caffe z Portaferry, warsztat samochodowy Car 
Clinic z Belfastu oraz sieć sklepów Polita.  

Im wszystkim bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że          
w nowym roku 2013 nasza współpraca w dalszym ciągu  
będzie się rozwijała, a być może dołączą do nas inni drobni 
polscy biznesmeni, którzy chcieliby wesprzeć naszą  działal-
ność. W nowym roku, nasze plany są jeszcze bardziej       
ambitne i mamy nadzieję, że  będziemy w stanie je  zreali-

zować. Idea którą się kierujemy to : integracja naszej  
społeczności na obczyźnie. 

 

Andrzej Lewiński - prezes SAPNI 



 

Od października 2012 roku w Banbridge ruszyła sekcja koszykówki dla dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w     
każdy wtorek od godziny 18.00. W treningach biorą udział dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 9 lat. Czasami jednak     
zdarza się, że znajdą się nawet 5  – latki. W programie zajęć są min. Zajęcia interaktywne (oczywiście z koszykówki i nie 
tylko), nauka podstawowych elementów gry w koszykówkę poprzez zabawę oraz różnego rodzaju gry. Obecnie zajęcia są 
odpłatne,  jednak klub stara się uzyskać  wsparcie finansowe, które pozwoli na nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach. Jest 
to wspaniałe przedsięwzięcie dzięki, któremu Polskie dzieci mieszkające w Irlandii Północnej mogą  spędzać  swój wolny 
czas nie tylko na zabawie, ale również mają okazję spotkać swoich rówieśników. Dzieci zwłaszcza w tym wieku wymagają 
szczególnej uwagi. Są pełne energii i potrafią się w fantastyczny sposób oddać w pełni zabawie. Taki sposób spędzania 
wolnego czasu pobudza w nich zarówno rozwój fizyczny jak i  psychiczny. Zajęcia odbywają się min. dzięki dobrej      
współpracy naszego klubu koszykarskiego i Polskiej Uzupełniającej Szkoły w Banbridge.  Jesteśmy otwarci na taką   
współpracę, gdyż buduje to pozytywne relacje nie tylko między samymi uczestnikami zajęć (czyli naszymi dziećmi), ale 
również między rodzicami. Trzeba obdarzyć ogromnym zaufaniem prowadzącego zajęcia by móc mieć pewność, że     
nasze pociechy będą w sposób bezpieczny  spędzać swój wolny czas na tym co lubią najbardziej - zabawie. Za to       
wszystkim  rodzicom serdecznie dziękujemy. Jeżeli chcesz aby Twoje dziecko dobrze się bawiło i rozwijało swoje         
umiejętności sportowe -  ZAPRASZAMY. 
  

Pozdrawiam, 
Tomasz Juchno 



 

21.12.2012 Wiosną 2013 r. rozpocznie emisję Telewizja Republika. 
Ma to być całodobowy kanał publicystyczno-informacyjny nadawany 
na żywo, którego redaktorem naczelnym będzie Bronisław Wildstein. 
Właścicielem TR jest Telewizja Niezależna S.A. 

21.12.2012 Ustawa dopuszczająca rejestrację i obrót nasionami 
GMO podpisana przez prezydenta. 

21.12.2012 Według Majów tego dnia miał nastąpić koniec świata, 
ale nie nastąpił…. 

23.12.2012 Krzysztof Wyszkowski, założyciel Wolnych Związków 
Zawodowych Wybrzeża, laureatem nagrody  

im. Lecha Kaczyńskiego. 

25.12.2012 Zmarł rzeźbiarz i performer Jerzy Bereś. Miał 82 lata. 

27.12.2012 Jerzy Miller, były szef MSWiA i szef komisji badającej 
przyczyny katastrofy powiedział w radiu TOK FM, że nie pojawiły 
się żadne nowe fakty, które uzasadniałyby wznowienie prac komisji 
badającej przyczyny katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. 

27.12.2012 10 lat temu wybuchła tzw. afera Rywina. 

27.12.2012 Prezydent podpisał ustawę liberalizującą rynek usług 
pocztowych w Polsce. Poczta Polska 4 Od 1 stycznia Poczta Polska 
straci monopol na listy lżejsze niż 50 g i dostarczaniem takich przesy-
łek będą mogli zajmować się również inni operatorzy. 

29.12.2012 Zmarł prof. Czesław Janicki, wicepremier i minister rol-
nictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Miał 86 lat. 

31.12.2012 Akt oskarżenia przeciwko Katarzynie W., matce małej 
Madzi z Sosnowca trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

01.01.2013 W życie wchodzą nowe przepisy, które mają  

ułatwić życie Polakom. Karuzelka z pieczątkami.Od tej  

pory wymeldowanie i zameldowanie w nowym miejscu zgłosimy tylko 
raz, w jednym urzędzie – a nie jak dotychczas podczas dwóch wizyt w 
urzędzie. Natomiast od 17 stycznia 2013 r. paszport będzie można wyro-
bić w dowolnym urzędzie, a nie tylko w miejscu zameldowania. 

02.01.2013 Premier Donald Tusk przyjął rezygnację Krzysztofa  Bonda-
ryka ze stanowiska szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

02.01.2013 Zmarła wybitna dziennikarka Teresa Torańska. 

04.01.2013 Kardiochirurg doktor Mirosław G. został skazany za     
przyjmowanie korzyści majątkowych na rok więzienia w zawieszeniu 
na dwa lata i grzywnę w wysokości 72 tys. złotych.  Sąd uniewinnił G. 
od zarzutu mobbingu. Wyrok jest nieprawomocny. 

05.01.2013 TVN 24: sędzia Igor Tuleya, który prowadził proces kardio-
chirurga Mirosława G. złoży do prokuratury dwa zawiadomienia:           
o możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy CBA              
i prokuratorów prowadzących postępowanie ws. tego lekarza. 

06.01.2013 Justyna Kowalczyk wygrała prestiżowy konkurs biegów 
narciarskich Tour de Ski 2013. 

07.01.2013 "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na dane GUS:     
w 2011 r. w Polsce aż 44,4 proc. osób w wieku 25-34 lata mieszkało        
z rodzicami (ponad 2,8 mln). To o 8 punktów proc. więcej niż w 2005 r. 

09.01.2013 Logistycy wojskowi udali się w 5-dniową podróż do Smo-
leńska, by zbadać techniczne możliwości sprowadzenia do Polski 
wraku tupolewa. 

 

Już od dłuższego czasu w brytyjskim parlamencie prowadzona jest dyskusja dotycząca możliwości  zmniejszenia nadmiernej liczby  

imigrantów na Wyspach. Plany polityków idą dalej i zmierzają do ograniczenia  prawa pobytu w kraju Elżbiety II nie tylko dla obcokrajo- 

-wców spoza Unii Europejskiej, ale także dla tych, którzy obecnie przebywają tu w pełni legalnie. Prowadzone obecnie w parlamencie prace zmierzają  

do ponownego zbadania statusu obywateli unijnych - w ramach ogólnej rewizji stosunków administracyjnych i prawnych Unii i Wielkiej Brytanii. Przegląd 
ten, wykonywany we współpracy z instytucjami unijnymi, nosi nazwę Balance of Competence Review i będzie trwał około dwóch lat. Jego celem jest    
przygotowanie zinterpretowanego na nowo prawa unijnego. - Polityka ta jest w tej chwili bardzo niekonkretna, dlatego że rząd znajduje się między  mło-
tem agresywnych eurofobów w partii konserwatywnej a kowadłem pro-europejskich lib-demokratów, którzy chcą utrzymać dobre stosunki z Europą.   
Podobne stanowisko co liberałowie może mieć Partia Pracy, która chce, aby Wielka Brytania pozostała w Europie z grubsza na obecnych warunkach jednak 
wobec negatywnej opinii publicznej nie chce się ogłosić oficjalnie jako partia proeuropejska. Wszyscy są jednak zmuszeni zająć jakieś stanowisko, gdyż 
referendum jest nieuniknione - wyjaśnia Wiktor Moszczyński, wieloletni działacz polonijny i były rzecznik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.   
Sytuacją zaniepokojona jest liczna polska społeczność na Wyspach, która ma podstawy do obaw o swoje prawa jako rezydentów w najbliższych latach. W 
związku z tym list do ministra ds. imigracji, Marka Harpera, wystosował laburzystowski poseł Stephen Pound z okręgu North Ealing, często zabierający głos 
w sprawach związanych z polskimi imigrantami. W odpowiedzi na jego pytanie, dotyczące konkretnie przyszłych losów Polaków w Wielkiej Brytanii,     
minister dość oględnie odpowiedział, że prawo pobytu i pracy w tym kraju mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej. Dodał jednak, że kwestia swobodne-
go przepływu obywateli UE będzie na nowo wzięta pod uwagę podczas prac brytyjskich polityków. - Trzeba pamiętać, że w obecnej chwili jednym z głów-
nych motorów niechęci większości Brytyjczyków wobec Unii jest duża liczba przyjezdnych z centralnej Europy, pracujących tu  i pobierających zasiłki.   
Żadna z głównych partii nie chce poruszyć tej sprawy publicznie – wiedząc, że wywoła to ostrą reakcję ze strony Europy i międzynarodowej finansjery, 
dlatego minister Harper nabiera wody w usta - podsumowuje Wiktor Moszczyński. Oznacza to, że Brytyjczycy wciąż szukają możliwości ukrócenia praw 
pobytu i pracy obywateli unijnych w Wielkiej Brytanii - na razie odbywa się to w ramach negocjacji z UE. Planowane na 2015 rok referendum w sprawie 
członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii pokaże, co dalej.           

                          Adriana C.– londynek.net 



Gdy dwoje ludzi spotyka się, pożąda, pragnie ze sobą przebywać, wówczas 
wydaje im się, że są dla siebie stworzeni i przeznaczeni. Sądzą, że nikt inni 
nie potrafi dać im szczęścia. Niestety, często bywa, że niebawem ich drogi 
się rozchodzą, a zamiast miłości pozostaje nienawiść.  

Czy jesteś przeznaczony / przeznaczona dla niego / dla niej? Czy jesteście 
połówkami jednej całości? Odpowiedzcie na niżej zadane pytania, a         
uzyskacie wynik, który być może was zaskoczy. Test ten powinny             
rozwiązywać dwie osoby, ale jeśli akurat nie ma przy tobie dziewczyny / 
chłopaka wówczas postaraj się odpowiedzieć za niego (nią) i dowiedz się 
czy on / ona jest tobie przeznaczony / przeznaczona.  

1. Czy jesteście marzycielami? 

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

b) oboje jesteśmy marzycielami...1 

c) oboje twardo stąpamy po ziemi...5 

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

a) z zupełnie krańcowych...1 

b) pochodzimy z bogatych rodzin...3 

c) pochodzimy z biednych rodzin...5 

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

a) Wilk i Czerwony Kapturek...3 

b) Kopciuszek i królewicz...1 

c) Jaś i Małgosia...5 

4. Jakie są wasze temperamenty seksualne? 

a) bardzo podobne...5 

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

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

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

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

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

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

6. Czy wykształcenie każdego z was jest porównywalne? 

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

b) nasze wykształcenie jest zbliżone...3 

c) nasze wykształcenie różni się o jeden stopień edukacji...5 

7. Czy jesteście oszczędni? 

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

b) oboje nie jesteśmy zbyt oszczędni...5 

c) oboje jesteśmy bardzo oszczędni...3 

8. Czy pracujecie lub uczycie się? 

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

b) oboje pracujemy lub uczymy się...5 

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

9. Jak często się wspólnie śmiejecie? 

a) bardzo często...5 

b) bardzo rzadko...1 

c) od czasu do czasu...3 

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

a) pięć minut...3 

b) piętnaście minut...5 

c) nie udało nam się rozwiązać tego testu we dwoje lub rozwiązywałem 
(am) w samotności...1 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 

 

Na dwoje babka wróżyła czy możecie powiedzieć, że: 

jesteśmy dla siebie przeznaczeni. Macie bardzo dużą 

wolę bycia razem, ale przeznaczeni sobie to nie jest takie 
pewne. Jesteście dwojgiem ludzi, którzy często podziwia-

ją się nawzajem, kochają, pragną i równie często nienawi-

dzą, gardzą sobą i odpychają siebie. Wasze życie teraz     
i w przyszłości, to huśtawka. Po jednej stronie tej huśtaw-

ki siedzi namiętność, po drugiej obojętność. Raz jedno,    

a raz drugie jest na górze. Mimo wszystko, że jesteście 
tak różnymi ludźmi, o różnych potrzebach, różnych  

temperamentach, różnych marzeniach, często starającymi 

się zdominować partnera, to i tak możecie przeżyć wiele 
wspólnych lat. Czas działa na waszą korzyść. Im dłużej 

jesteście ze sobą coraz bardziej się zaczynacie rozumieć, 

stajecie się bardziej tolerancyjni dla partnera, a zarazem 
zaczynacie się uzupełniać, a tym samy coraz bardziej 

stajecie się sobie przeznaczeni. Przez to uzupełnianie, 

niebawem zauważacie, że bez tej drugiej osoby byłoby 
wam bardzo ciężko żyć. Czujecie potrzebę obecności 

partnera, choć czasami was denerwuje. Jeśli jesteście 

młodą parą musicie uzmysłowić sobie, że przyszłość 
przed wami. Gdy jesteście parą ze stażem, spójrzcie 

wstecz i zauważcie, że to co was denerwowało dawniej 
teraz nie ma znaczenia. Takie życie... Okazuje się więc, 

że czas może spowodować, że pewnego dnia powiesz 

sobie - ona jest mnie przeznaczona; on jest mi           

przeznaczony. 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 

Znaleźliście się jak w korcu maku! Jesteście 
dla siebie stworzeni, przeznaczeni i skazani na 

siebie do końca waszych dni. Jedno dla drugie-

go jest uzupełnieniem, miłością, szczęściem     
i wszystkim tym, co najpiękniejsze. Tworzycie 

parę idealną, czego zazdroszczą wam inni. 

Okazujecie swoje uczucia, mówicie o nich 
głośno i czujecie, że nic wam do szczęścia nie 

jest potrzebne. Pamiętajcie jednak, że nawet ci 

ludzie, którzy są dla siebie przeznaczeni           
i stworzeni mogą się rozstać. Powodów może 

być wiele, ale radzimy uważać na trzy najważ-

niejsze. Po pierwsze: nie zwracajcie uwagi na 
osoby wam zazdroszczące, gdyż mogą robić 

wszystko, aby rozbić wasz związek. Po drugie: 

jesteście w stanie takiego amoku, że w       
marzeniach odlatujecie w świat nierzeczywisty. 

Gdy okaże się, że wasze marzenia są nie do 

zrealizowania, możecie zacząć obwiniać za to   
partnera. Po trzecie: oprócz was i waszej    

miłości istnieje świat realny, którego wy jakby-

ście przestali zauważać. Tymczasem pułapki 
życia czyhają na każdym kroku. To prawda, że 

wam łatwiej pokonywać niepowodzenia, po-

nieważ jesteście we dwoje, ale gdy niepowo-
dzenie przerasta waszą wspólną siłę, możecie 

obrócić się przeciw sobie. Uważajcie na to 

niebezpieczeństwo.  

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 

To tylko test, ale odpowiedź jest negatywna:  

nie jesteśmy dla siebie przeznaczeni. Niestety, nie jeste-
ście dla siebie stworzeni. Wasz związek jest niespójny, 

pełen napięć i nerwowych posunięć. Brakuje wam     

obopólnego zaufania i wyrozumiałości. Coś was jednak 
do siebie przyciąga. Być może to tylko jedno z was lgnie 

do drugiego i nie potrafi się wyzwolić z tego stanu. W 

pierwszym i drugim przypadku stracicie wiele nerwów, 
ale możecie winić za to tylko siebie. Musicie poważnie  

pomyśleć o waszych wspólnych relacjach. Odrzucić 

zaszłe urazy, krzywdy te prawdziwe     i wyimaginowane, 
a potem siąść do "okrągłego stołu". Możliwe jest bowiem, 

że to tylko chwilowy kryzys w waszym związku spowo-

dował, że tak się od siebie odsunęliście. Może tak na-
prawdę przeznaczeni sobie jesteście, ale ta chwila była 

nieodpowiednia do rozwiązywania psychotestu. Jeśli 

podczas spokojnej rozmowy dojdziecie do porozumienia, 
dacie sobie więcej swobody i obdarzycie większym zau-

faniem wówczas niebawem wasz związek przesunie się 

do grupy środkowej. Jeśli jednak przy "okrągłym stole" 
zaczniecie rozmawiać spokojnie, a w miarę upływu czasu 

zaczną powracać stare urazy, zaczniecie sobie je wypomi-

nać, wówczas najprawdopodobniej wasz związek nie 
będzie miał szans na dłuższe przetrwanie. Mimo wszyst-

ko walczcie o siebie, ale nie za wszelka cenę. Może się 

niespodziewanie okazać, że ta dziewczyna jest stworzona 
i przeznaczona dla ciebie. Być może ten chłopak będzie 

przeznaczony właśnie dla ciebie. 



 

Ust całowanych, policzków 
głaskanych, ramion ukocha-
nych i chwil wyjątkowych.   
Tego wszystkiego Ci Życzę       
w dniu  zakochanych. 

Dzisiaj mamy walentynki - dzień        
chłopaka i dziewczynki. Takich, co to się 
kochają no i sobie tez ufają. Dają sobie 
dziś prezenty, mówiąc przy tym - to  
Walenty. Potem spacer w parku krótki,  
jakieś piwo, trochę wódki. Aby lepiej się 
gadało no i miłość wyznawało. Jakieś 
kwiaty , a wieczorem marsz do chaty.    
A w chałupie, w pokoiku kolacyjka przy 
stoliku. Romantyczna oczywiście tak, że 
czułość w sercu ściśnie. Potem po 12 w 
nocy, 2 poduszki 1 kocyk. Jakieś buzi, 
przytulanka - to dopiero jest sielanka. 
Chyba, że ktoś nie ma damy, wtedy 
dzień jest przerypany. 

Długo w Twe serce Amor celował 

Aż wreszcie dla mnie Cię upolował. 

W sercu mym zamknę Cię na dwa spusty, 

Bo świat bez Ciebie jest strasznie pusty. 

Samotny byłem przez wiele lat 

Aż w końcu poznałem ciebie. 

Teraz jaśniejszy jest mój świat, 

Ty jesteś Słońcem na mym niebie. 

Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, 

z jakiej okazji list ten wysłany, 

przypomnij sobie, że WALENTEGO 

jest to światowy Dzień Zakochanych. 



 

         Podejdź bardziej rzeczowo do 
wszystkich etapów Twojego życia, poka-
zuj otoczeniu, że można Cię traktować na 
poważnie - na pewno na tym skorzystasz. 
Zauważy to ktoś z Twojego najbliższego 
otoczenia, być może zwierzchnik.                
W pierwszej połowie miesiąca uda Ci się 
zdobyć pieniądze, których potrzebujesz. 
W miłości dalej dobra passa. Przestań 
rozmyślać i rozprawiać na temat tego, co 
zamierzasz zrobić i zacznij wreszcie     
działać.   
Dni pomyślne: 3, 15, 22 i 26 lutego  

       Luty będzie miesiącem,             
w  którym postawisz wszystko na jedną 
kartę. Masz wielkie plany i albo uda Ci się 
je zrealizować i zabłysnąć w świetle     
reflektorów, albo zapomnisz o własnych 
potrzebach, pomagając innym. Nie wda-
waj się w małostkowe sprzeczki i kłótnie, 
które sprawią tylko, że spadnie Twoja 
wydajność. Nie unikaj kontaktów z ludź-
mi, spotykaj się jak najczęściej z przyja-
ciółmi. Związek z ukochaną osobą może 
wystawić Cię na próbę. 
Dni pomyślne: 11, 23 i 24 lutego  

       Ten miesiąc będzie dla Ciebie 
miesiącem bardzo aktywnym. Zaznaczą 
się wyraźnie niektóre z typowych dla 
Ciebie cech, równocześnie będziesz    
bardzo atrakcyjny dla płci przeciwnej         
i przyciągniesz wiele osób, wśród których 
znajdzie się kilka perełek, godnych      
zainteresowania. Na jedną z tych osób 
zwróć szczególną uwagę . Zdobędziesz 
uznanie otoczenia dzięki uzdolnieniom w 
dziedzinie sztuki, literatury, muzyki oraz 
innych dziedzin artystycznych.  
Dni pomyślne:  1, 8 i 14 lutego  

                        W tym miesiącu powinieneś 
zaufać swojej intuicji. W sprawach domu 
oraz rodziny wykażesz bowiem niepraw-
dopodobne zdolności przewidywania. 
Ktoś  z Twoich bliskich wpadnie w tarapa-
ty, możesz pomóc wysłuchując, co ma do 
powiedzenia. Spodziewaj się gościa oraz 
przyjęcia z tej okazji. W lutym możesz 
spotkać kogoś z przeszłości, co przywróci 
miłe wspomnienia. Przed Tobą wiele cie-
kawych spotkań  towarzyskich na których 
oczarujesz wszystkich.        
Dni pomyślne: 2, 3, 4 i 5 lutego  

                       W tym miesiącu humor i  op-
tymistyczny nastrój będzie Ci dopisywał, 
nic nie będzie w stanie go zepsuć. Ważną 
rolę odegrają osoby spod znaku Strzelca   
i Bliźniąt. W miłości mogą spotkać Cię 
kłopoty. Nieporozumienia z partnerem 
lub partnerką mogą doprowadzić do kry-
zysu. Postaraj się zapanować nad emocja-
mi, bo możesz powiedzieć coś, czego 
będziesz bardzo żałować. W sprawach 
zawodowych łatwo będziesz podejmo-
wać słuszne decyzje. 
Dni pomyślne: 4, 5, 6, 7 i 8 lutego  

                        Nie podejmuj się ryzykow-
nych zajęć i trzymaj się sprawdzonego 
planu. To dobry czas, aby uporządkować 
swoje sprawy, które ostatnio zaniedba-
łeś. Nadrobisz również zaległości        
towarzyskie, zadzwonisz do przyjaciół,     
z którymi dawno nie rozmawiałeś. Pewna 
zarozumiała, ale jednocześnie atrakcyjna 
osoba z Twojego otoczenia ma Ci wiele 
do przekazania. Zanim zaprezentujesz 
swoje pomysły, upewnij się, że nie ma w 
nich już żadnych pomyłek.  
Dni pomyślne: 7, 8, 9 i 10 lutego  

                        Łatwo będziesz nawiązywać 
kontakty z ludźmi i nowe znajomości. 
Twoja elokwencja wzrośnie i dobrze  
będziesz czuć się wśród osób o zainterso-
waniach umysłowych. Zapragniesz pogłę-
bić swoją wiedzę, zapisz się na jakiś kurs 
lub zajęcia grupowe. Pewna osoba płci 
odmiennej jest Tobą bez wątpienia     
zainteresowana i będzie Ci wysyłać     
sygnały. Lekkomyślny i niezbyt poważny 
związek o charakterze flirtu nie będzie od 
Ciebie wymagał zbyt wielu zobowiązań.  
Dni pomyślne: 9, 10, 11, 12 i 13 lutego  

                       W tym miesiącu pokażesz na 
co Cię stać i znajdziesz się w centrum 
zainteresowania. Twoja kariera zacznie 
się rozwijać. Weźmiesz na siebie  dodat-
kowe zobowiązania, ale może się okazać, 
że to zbyt wiele i będzie ciężko Ci się         
z nich wywiązać. Luty to dobry czas na 
zajęcie się sprawami rodzinnymi oraz 
sprawienie przyjemności ukochanej    
osobie. Zaręczyny, wesele lub inne      
zobowiązanie ma duże widoki na powo-
dzenie w tym  miesiącu.  
Dni pomyślne:  12, 13, 14    i 15 lutego  

                        W tym miesiącu będziesz 
bujać w obłokach. Jest to dobra pora na 
ucieczkę od tłumów i hałasu, a czas na 
lepsze poznanie siebie. Postaw na swoją 
intuicję, a nie pożałujesz! W razie potrze-
by zwróć się do swojego partnera 
(partnerki) o pomoc w utrzymaniu      
kierunku. Zaczniesz analizować swoją 
przeszłość, wszystkie powodzenia i nie-
powodzenia. Postaraj się zaakceptować, 
że nie zmienisz tego, co było i nie bądź 
dla siebie zbyt surowy i wyciągnij wnioski! 
Dni pomyślne:  2, 3, 4 i 5 lutego  

                        Będziesz mieć większe możli-
wości, aby ambitnie realizować swoje 
cele, pamiętaj zachowaj  jednak  zdrowy  
rozsądek! Szczęście Ci sprzyja, jednak       
w  tym miesiącu przede wszystkim  jedy-
nie w  rozważnych przedsięwzięciach. 
Zacznij robić to, co najbardziej  kochasz, 
zwłaszcza jeżeli odkładasz te plany już od 
dawna. Jeżeli udało Ci się poznać w ostat-
nich tygodniach ciekawą osobę, podtrzy-
muj cały czas tę znajomość, gdyż ma 
szansę w przyszłości się rozwinąć.        
Dni pomyślne: 2, 4 i 5 Lutego 

                       Mimo że zapowiada się czas 
pełen zajęć, zwłaszcza w domu, nie     
możesz też ograniczyć swojej aktywności 
w życiu zawodowym. Los przyniesie Ci    
doświadczenia i wyzwania, z którymi 
powinieneś się zmierzyć, gdyż istnieje 
ogromne prawdopodobieństwo, iż zwięk-
szysz poczucie swojej wartości. Uda Ci się 
także odpowiedzialnie realizować wszyst-
kie swoje dotychczasowe obowiązki           
i czerpać z tego niemałą satysfakcję. W 
lutym będzie Cię otaczał nastrój harmonii. 
Dni pomyślne: 15, 16 i 28 lutego  

                        W tym miesiącu spokojnie 
możesz się zabrać za kreślenie planów 
długofalowego przedsięwzięcia. Uda Ci 
się tak wszystko dopracować, że                
o pomyłkę będzie naprawdę trudno,            
a sukces w najbliższej przyszłości będzie 
murowany. Musisz podchodzić zupełnie 
na nowo do spraw związanych z reklamą, 
a także podróżami. Przemyśl wszystko, 
za co planujesz się zabrać i działaj    
gwiazdy wróżą Ci bowiem w tym         
miesiącu ogromną pomyślność.  
Dni pomyślne: 22, 24, 26 i 27 lutego  



 

Sprzedam Wózek Mamas & Papas.      
Newry, mało używany w bardzo dobrym 
stanie, cena 60 funtów. Kontakt Ania 
07895539378  

Mam do sprzedania atlas gimnastyczny      
z oprzyrządowaniem cena ok 250 funtów 
do uzgodnienia. Portadown. Kontakt  
Szymon Telefon: 07857065082 

Sprzedam Wózek dziecięcy wielofunkcyj-
ny Graco Quattro.  Wózek zawiera fotelik 
samochodowy z bazą, gondolkę dla    
niemowląt oraz wiele innych akcesorii. 
Cena: 50, monitor oddechu Angel Care 
zawiera oryginalne pudełko oraz instruk-
cję obsługi, wanienkę nakładaną na wan-
nę łazienkową nie wymaga stojaka            
b.wygodna. Cena 5 funtów.  Kontakt: 
07572525491  

Sprzedam Łóżko pojedyncze o wymiarach 
90 na 190 z metalowym stelażem i nowym 
materacem oraz łóżeczko dla dziecka 
drewniane   z nowym materacem Ikea -60f 
i wózek Mamas &Papas w dobrym stanie 
za 60 f (do wózka dołączony jest pokro-
wiec do głębokiej części i parasolka do 
spacerówki).Lisburn. Tel. 07526549116  

Sprzedam w doskonałej kondycji łóżeczko 
Mamas&Papas, które z czasem jak podro-
śnie maluszek można przerobić na lóżko.  
Cena £50. Bez materaca,  Sprzedam 50 szt 
różnych ubranek dla dziewczynki: spod-
nie, spódniczki, bluzeczki, sweterki itp. 
Cena £50 za wszystko. Kontakt:     Magda   
Telefon: 07592334662  

Sprzedam radio samochodowe pioneer 
deh400ub mp3/cd rds tuner. Cena: 50.  
Kontakt: aleksandra p Telefon: 
07759780415 

Sprzedam fotelik samochodowy(0-13 kg) 
szaro-czerwony, stan dobry;Lurgan 

Cena 15f, sprzedam krzesełko do karmie-
nia Chicco,stan bardzo dobry, regulacja 
stolika, regulowane oparcie, szelki, pod-
nóżek na nóżki dziecka, obszerny kosz 
pod spodem na zabawki lub śliniaczki, 
kolorowe, może być dla dziewczynki jak 
również dla chłopca cena 20f, karuzelę 
Fisher Price,stan bardzo dobry, Cena 20f, 
podgrzewacz i sterylizator firmy Avent           
cena 15f. Kontakt: Renata                 

Telefon: 07592334849  

  

Sprzedam lóżko Singel Bed razem z     
materacem, stan bardzo dobry nie     
zniszczony cena 65f,  łóżeczko z nowym 
materacem dla dziecka Ikea cena 60f. 
Divan double bed z materacem cena: 70f . 
Kontakt: Magda, 07526549116  

Masz problem z wypełnieniem formularza 

a może potrzebujesz porady lub wsparcia?  

Teraz nie musisz się już zastanawiać gdzie 

szukać pomocy. Od lutego 2012 roku CIP 

uruchamia dyżury w  Polskiej Szkole So-

botniej w Banbridge i w Polskiej Szkole 

Sobotniej w Craigavon.  Wojtek Dylewicz 

będzie służył pomocom wszystkim zainte-

resowanym osobom.  Pierwszy dyżur 2 – 

go lutego od godziny 10.00 do 14.00 w PSS 

Craigavon, 4 Drumellan Court. Kolejne co 

dwa tygodnie, czyli 16 luty, 2 marzec,         

16 marzec, 30 marzec itd.  W Banbridge 

dyżury również będą odbywać się w syste-

mie dwutygodniowym  począwszy od dnia 

9 lutego    w godzinach od 10.00 do 14.00 

w siedzibie PSS Banbridge.  

Oddam wanienkę dla niemowlaka w kolo-
rze niebieskim. Kontakt 07856590973  



 

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś omówię czas PRESENT CONTINUOUS. 

Jest to czas teraźniejszy i informuje nas przede wszystkim o tym, co się dzieje w chwili wypowiadania danego zdania. Na           
PRESENT CONTINUOUS składają się: czasownik posiłkowy być to be w formie osobowej oraz czasownik główny z końcówką –ing. 

 

 

I am (I'm)                                                                          we are (we're) 
you are (you're)                reading now.                you are (you're)            
reading now. 
he, she , it  is (he's, she's, it's)                             they are (they're) 

Jeżeli czasownik kończy się pojedynczym -e - zwykle to -e opuszcza-
my ( smile-smiling, drive - driving, ALE see-seeing ). 
Jeżeli czasownik kończy się sylabą akcentowaną (bądź składa się tylko 
z jednej sylaby), a sylaba ta z kolei kończy się pojedynczą spółgłoską 
następującą po pojedynczej samogłosce - spółgłoskę tę często podwa-
jamy (sit-sitting, swim-swimming, begin - beginning ALE enter-
entering, read-reading). 
Żeby utworzyć zdanie przeczące stawiamy not po czasowniku posił-
kowym: 
 
 I am not reading (forma ściągnięta łącząca am z not nie istnieje) 
you are not reading (aren't reading) 
he is not reading (isn't reading) 
 
I am (I'm) not reading now. Nie czytam w tej chwili. 
You are not (aren't) playing the piano. Ty nie grasz na fortepianie. 
She is not (isn't) working. Ona nie pracuje (teraz). 
 
W pytaniach przestawieniu ulega jak zwykle tylko czasownik posiłko-
wy, czyli am, are bądż is. 
Are you playing the piano? No, you aren't. Czy grasz (teraz) na          
fortepianie? Nie. 
What is she doing? She's dancing. Co ona (teraz) robi? Tańczy.  
Who is dancing?  Kto (teraz) tańczy? 
You are sitting, aren't you? Ty (teraz) siedzisz, prawda? 

 
Zastosowanie: 
 
1. Kiedy mówimy o czynnościach bądź sytuacjach, które właśnie   
trwają - właśnie, czyli w chwili wypowiadania zdania. 
Bill is looking for his tie. Bill szuka swojego krawata. (Teraz).  
It isn't snowing. The sun is shining. Nie pada śnieg. Świeci słońce. 
(Teraz) 
 
2. Kiedy mówimy o czynnościach bądź sytuacjach, które mają miej-
sce może nie dokładnie w chwili wypowiadania zdania, lecz dzieją 
się  teraz w szerszym tego słowa znaczeniu. 
I'm reading "Alice in Wonderland". Czytam "Alicję w krainie czarów" 
Bill is getting fat. Bill tyje. 
 
3. Kiedy mówimy o planach na przyszłość, przy czym często podję-
te zostały już jakieś kroki w kierunku realizacji owych planów. Na-
leży dodać określenie czasu przyszłego, powiedzieć kiedy planowa-
na  czynność będzie miała miejsce. Jeżeli brak jest określenia cza-
sowego - chodzi zwykle o bliską przyszłość. 
Susan and Bill aren't going out tonight. Susan i Bill nie planują           
żadnego wyjścia dziś wieczorem. 
 

Are you doing anything special on Saturday? Czy masz 
jakieś szczególne plany na sobotę? 
4. Mówiąc z dezaprobatą o czynnościach powtarzają-
cych się. Jest to nacechowany zniecierpliwieniem        
komentarz. Dla odróżnienia tego użycia Present         
Continuous od innych jego zastosowań konieczne jest 
użycie któregoś z takich słów jak always czy constantly 
zajmujących charakterystyczną pozycję w zdaniu.  
Mr Johnson is constantly losing umbrellas. Pan Johnson 
ciągle gubi parasole. 
Susan is always reading something.  Susan ciągle coś      
czyta. 
5. Kiedy mówimy o sytuacjach mających charakter        
tymczasowy.  
O człowieku, który często przeprowadza się z miasta do 
miasta można powiedzieć: 
Heʹs living in Katowice now. On mieszka teraz w Katowi-
cach. 
O kimś na stale zamieszkałym w Katowicach powiemy  
natomiast:He lives in Katowice. On mieszka w Katowicach. 
6. Kiedy chcemy powiedzieć, że czynność powtarzająca 
się trwa w określonym momencie lub też wtedy, kiedy 
dzieje się coś innego. 
Jill smokes a lot when she is studying. Jill dużo pali, kiedy 
się uczy. 
I like to listen to the radio when I'm driving. Lubię słuchać 
radia, kiedy prowadzę samochód. 
 
Istnieje w języku angielskim cały szereg czasowników, które  
nie tworzą Present Continuous bądź tworzą go rzadko. 

1. Czasowniki wyrażające uczucia, stosunek do ludzi,      
rzeczy, spraw, itp.: love, like, hate, want, prefer. Zamiast 
Present Continuous używamy Present Simple.  
2. Czasowniki nazywające stany intelektualne, wiedzę, 
przekonania, takie jak np.: know, understand, believe,   
remember. 
ALE:  Czasownik think może należeć do grupy 2, kiedy   
znaczy "sądzić", "uważać". Kiedy jednak zmienia znaczenie 
na "zastanawiać się", już do niej nie należy i może tworzyć 
Present Continuous . 
I think Mrs Johnson is a clever woman. Uważam, że pani 
Johnson jest mądrą kobietą. 
I'm thinking of going to Poznań. Zastanawiam się nad   
wyjazdem do Poznania. 
3. Czasowniki postrzegania zmysłowego, takie jak: hear, 
see, smell, taste, feel.  
 
W podsumowaniu należy zaznaczyć, że to nie tyle same cza-
sowniki nie tworzą Present Continuous, ile pewne czasowniki 
w niektórych swoich znaczeniach - na ogół tych, które       
nazywają nie czynności, lecz stany.  
 

 
Uczyła się z Wami:  

Patrycja Chmielowicz 
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HOLOWANIE AUT NA LAWECIE 


