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Z  okazji  Świąt Wielkanocnych  
wszystkim naszym Czytelnikom            

chcemy życzyć  wiele radości i spokoju 
przy świątecznym stole, dużo zdrowia 

i  rodzinnego ciepła oraz mokrego     
poniedziałkowego  poranka :) 
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Redakcja i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzial-
ności prawnej za treść wszystkich opublikowanych 
artykułów, za treść ogłoszeń, reklam i informacji.  
Magazyn ma za zadanie jedynie umilić Państwu czas               
i wiadomości w nim zawarte nie mogą stanowić              
podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Redakcja nie 
zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie 
prawo do ich skracania bądź redagowania. Nadesłane 
materiały przechodzą  na własność redakcji, co                  
oznacza przeniesienie praw autorskich i praw                        
do  publikacji  na  redakcję. 

Porada i wsparcie: Twój Notice Board 

Dzisiejsze kilka słów na wstępie pozwolę  sobie 
zatytułować:  
„KONCERT, SPRAWA POLSKA  i  PIESKI”   
Doszły mnie słuchy, że koncert muzyki               
klasycznej, z którego relację znajdziecie               
Państwo na stronie 14  NIE powinien się odbyć   
w Newry, bo „INNI” wkraczają nie na swój 
teren. Ten sposób rozumowania wydaje mi się 
wyjątkowo dziecinny i odzwierciedla myślenie 
pieska, który sikając na murek i krzaczki zazna-
cza granice  terenu należącego do niego.               
Nie dajmy się zbałamucić pieskom, tym                         
bardziej, że ani ten ani tamten teren nie jest 
nasz, bo akurat to MY tu przyjechaliśmy.                 
Nie ma też - INNYCH. Dlatego każda impreza, 
która jest dobra i nas promuje - nie ważne czy 
będzie organizowana przez ośrodki polonijne 
w Caigavon, Dungannon czy Berlinie, a następ-
nie powtórzona  w Newry, Cork czy Belfaście -  
powinna być wspierana. Trzymajmy się twardo 
zasady, że jeśli  mamy szansę pokazać się z tej 
najlepszej strony, to trzeba to zrobić! Dajmy 
sobie spokój z gierkami i intrygami rodem         
z przedpołudniowych seriali telewizyjnych. 
Tym bardziej, że nasze życie tutaj trudno              
nazwać telenowelą. Promujmy więc polskie           
imprezy niezależnie od tego, kto jest ich               
organizatorem! Przy Sali wypełnionej do   
ostatniego miejsca w Newry popis swojego 
talentu dali Marcin Dominik Głuch  i Bartosz 
Thiede. Koncert Polskiej Muzyki Klasycznej 
przyciągnął głównie Irlandczyków. Wśród  
publiczności widzieliśmy Konsula Honorowego 
Jeroma Mullen’a, wielu nauczycieli muzyki z 
okolicznych szkół, ale też ks. Stanisława  Haj-
kowskiego, który trafnie zauważył po koncer-
cie, że przez wiele następnych tygodni Irland-
czycy będą nas postrzegali właśnie ’’przez 
Marcina     i Bartosza’’, przez ich wirtuozowskie 
granie. Jest rzeczą niezwykle ważną, aby poka-
zywać, iż potrafimy nie tylko ciężko pracować, 
ale też tworzyć sztukę. A co do  piesków? … no 
cóż, pieski pogońmy nawet te od ogrodnika. 



 

Świąteczny dobór potraw wielkanocnych nigdy nie był    
przypadkowy. Zarówno ludowa, jak i chrześcijańska            
tradycja dokładnie opisuje znaczenie poszczególnych dań 
goszczących  na  stole  wielkanocnym.  
 
Potraw w koszyku może być wiele, ale jest siedem głównych, których nie            
powinno nigdy zabraknąć.  Wskazują  one  przesłanie  Wielkanocy.  
 

Oto najważniejsze symbole: 
 

Chleb - Jest to pokarm niezbędny do życia. Gwarantuje  dobrobyt i pomyśl-

ność. Wśród chrześcijan zawsze  był  najważniejszym symbolem  -  symbolem 
Ciała  Chrystusa. Oprócz codziennego pieczywa  na  Wielkanoc pieczono      
także  paschę. 
 

Jajko - Jest to dowód odradzającego się życia, symbol zwycięstwa nad            

śmiercią. Dawniej istniał zakaz spożywania jaj podczas Wielkiego Postu.         
Jaja powracały do jadłospisu dopiero w Niedzielę Wielkanocną. 
 

Sól - Życiodajny minerał, który w tradycji ludowej posiadał  moc odstraszania 

wszelkiego zła. Sól to przede wszystkim oczyszczenie, sedno istnienia i  praw-
dy. Już w Kazaniu na Górze Chrystus nazywał swoich uczniów „solą ziemi”. 
 

Wędlina - Ma zapewnić zdrowie i płodność. Symbolizuje także dostatek, na 

który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. 
 

Ser - Jest to symbol przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody. Z racji      

na pochodzenie od krów, owiec i kóz zapewnia zdrowy rozwój zwierząt              
domowych. 
 

Chrzan - Był starym ludowym znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy. 

Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność. 
 

Ciasto - Jest to symbol umiejętności gospodyń. Obowiązkowo musi być to    
domowy wypiek, najlepiej lukrowana baba drożdżowa.  

Kolorowe pisanki - Jajko to oczywisty symbol życia, siły, miłości i płodności. Dawniej uważano, że malowanie jaj jest            

warunkiem istnienia świata. Kolory mają symboliczne znaczenie. Żółty, zielony i różowy wyrażają radość ze                               
Zmartwychwstania, czerwony  przypomina o cierpieniu Chrystusa, fioletowy i niebieski oznaczają żałobę wielkopostną. 
 

Zajączek - Ma bardzo krótką historię na wielkanocnym stole. Najstarsze źródła przedstawiające zająca z pisankami         
pochodzą z końca XVII wieku. W wielu kulturach zając jest znakiem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności.             
Do Polski przywędrował  z Niemiec. Jest raczej świątecznym pupilem niż symbolem Wielkanocy. 
 

Kurczaczek - Podobnie jak jaja symbolizuje nowe życie. Jego żółta barwa pokazuje radość ze Zmartwychwstania. 

 
Ewelina Barnaś  
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Jak w oryginalny sposób ozdobić jajka na Wielkanoc? 
Wielkanoc już niedługo, wszyscy odmierzamy dni do kolejnej przerwy świątecznej.   
Jak powszechnie  wiadomo, nieodzownym symbolem Świąt Zmartwychwstania są  
pisanki. Jajka to symbol nowego życia i pomyślności. Poniżej prezentujemy kilka  
propozycji na ich nietypowe  ozdabianie.  

Zwyczaj malowania jajek w Polsce jest tak 
stary jak samo chrześcijaństwo. Warto  
jednak dodać, że przez ponad  dwieście lat 
duchowni zakazywali ich spożywania   
podczas Wielkanocy. W końcu uznano je 
za symbol Zmartwychwstania i nieodzow-
ny element tych wiosennych świąt . 
 

Tradycja i folklor 
Za pierwsze metody ozdabiania jajek uznaje się pisanie 
na skorupce rozgrzanym woskiem, a następnie zanu-
rzanie jej w barwniku. Tradycyjne barwienie pisanek 
odbywało się poprzez ich gotowanie w wywarze            
z  łupin cebuli. Poniżej podajemy naturalne sposoby na 
uzyskanie odpowiedniego koloru. Brązowy - łupiny 
cebuli, żółty - rumianek, liście  brzozy, różowy - sok         
z buraka, zielony - wywar z trawy,   pokrzywy lub jemio-
ły, pomarańczowy - marchewka, niebieski - owoce  tar-
niny. Najlepiej przygotować pisanki we własnym stylu, 
tak by były niepowtarzalne i odróżniały się od innych.  
 

Cekinowy szał 
Cekiny i koraliki to bardzo modne tej Wielkanocy     
techniki zdobnicze. Są pracochłonne, ale efekt jest  
tego wart. Potrzebujemy dobrego kleju dekoracyjnego, 
a cekiny i koraliki możemy nabyć w każdej pasmanterii 
bądź zamówić w sklepie internetowym. Najskuteczniej-
szą metodą jest  nawleczenie koralików na żyłkę             
i   przyklejenie jej na skorupkę. Taki sposób ozdabiania 
uczy precyzji i cierpliwości.  
 

Włoski akcent 
Do dekorowania możemy użyć również makaronu. 
Najlepiej by był on drobny, możemy nadać mu odpo-
wiednią barwę i okleić nim jajko. Jeśli nie mamy maka-
ronu możemy wykorzystać  fasolkę, ryż czy  też kaszę.  
 

Pisanki szydełkowe 
To prawdziwy majstersztyk. Metoda przeznaczona dla 
osób lubiących ręczne robótki. Polega ona na wyszy-
waniu szydełkowych koszulek na pisanki. Mogą być 
wykonane z cienkiej włóczki lub kolorowych kordon-
ków. Prezentują się niesamowicie, szczególnie, że   
można je dodatkowo ozdobić wstążkami i cekinami.  
 

Pisankowe wyznania 
Propozycja nie tylko dla młodzieży, ale i starszych,    
którzy mogą wykazać się nieograniczoną artystyczną 
wyobraźnią. Graffiti, oryginalne napisy-wszystkie  takty-
ki dozwolone.  Tego typu pisanki mogą być sposobem 
na miłosne wyznania czy dowody sympatii. 
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Dziś kolejna odsłona  gwiazd Polski i Wielkiej            

Brytanii. Tym razem sceny muzycznej. Dwie wielkie 

osobowości, muzycy o nieprzeciętnym talencie 

tworzenia i niezwykłych głosach. Niestety nie ma 

ich już wśród nas, odeszli młodo z powodu trybu 

swojego życia. Ale wydaje się, że każdy z nich     

przeżył  życie najbardziej jak potrafił i tak jak chciał. 

Wypełniając je bezgraniczną pasją. Osobiście nie 

wyobrażam sobie żeby nie było zespołu Dżem             

i Queen. Freddie Mercury a tak naprawdę Farrokh 

Bulsara urodził się 1946 w Zanzibarze. Lider brytyj-

skiej grupy Queen. Wokalista, autor tekstów.             

Zanzibar był wówczas kolonią brytyjską. W wieku             

5 lat młody Bulsara zaczął uczęszczać do szkoły 

brytyjskiej. To właśnie w szkole zaczęto nazywać go     

Freddie. W szkole obowiązywała wielka dyscyplina. 

Freddie od początku był utalentowany muzycznie, 

ukończył IV stopień gry na fortepianie. Interesował 

go również sport. Mama Freddiego w jednym                      

z wywiadów powiedziała; „ Gdyby to zależało od 

niego, pisałby piosenki już od najwcześniejszych lat. 

Ale ja powtarzałam kontynuuj naukę i posprzątaj 

swój pokój”. Teksty piosenek zawsze wkładał pod 

poduszkę.  W wieku 18 lat z powodu wojny               

domowej w Zanzibarze wyjechał wraz  z rodziną do 

Anglii. Zamieszkał w Hounslow ( notabene, sama 

mieszkałam w tym mieście przez pół roku). Praco-

wał jako ekspedient w sklepie z używaną odzieżą     

a także  w cateringu na lotnisku Heathrow.  

W 1970 roku połączył się z Brianem Mayem i Roge-

rem Taylorem, czyli grupą Smile. Udało mu się jed-

nak przekonać kolegów do zmiany nazwy na              

Queen. Od całej muzycznej reszty różniły ich               

koncerty, niesamowite, na których Freddie mówił :  

„ Daję wszystko, co mam, bo taki już jestem”. Cały 

zespół często uważano za „ pajaców”, podczas, gdy 

byli to bardzo  wykształceni ludzie. Freddiego        

uznawano za  brytyjską gwiazdę rocka  z Azji, bo on 

sam nigdy nie wstydził się swojego pochodzenia 

perskiego. Posiadał  dyplom z zakresu Sztuki                        

i Projektowania Grafiki. Mimo, że prywatność             

oddzielał od sceny, był serdecznym człowiekiem, 

mawiał o sobie „ Jestem tylko muzyczną prostytut-

ką”. Fascynowała go kultura japońska, tak bardzo, 

że na ozdoby i antyki japońskie mógł w pół godziny 

na zakupach wydać ćwierć miliona funtów... Koty 

kochał bardziej niż ludzi. W 1987 roku dowiedział 

się, że choruje na Aids. Jednak temu zaprzeczał. 

Dopiero dzień przed śmiercią wydał oficjalne 

oświadczenie o swojej  chorobie. Zmarł w 1991 

roku, ale dla fanów będzie zawsze żywy. Bo takie 

utwory jak „ Don’t Stop Me  Now”,  

 

„ Somebody To Love Me”, czy „ We Are The 

Champions” wraz z nim są nieśmiertelne. Kiedy 

Freddie Mercury  był dziesięciolatkiem  7  wrze-

śnia 1956 roku na Śląsku urodził się Ryszard 

Riedel. Kilkanaście lat później polska muzyka 

zyskała jednego z najbardziej charyzmatycz-

nych wokalistów. Człowieka, którego pasja  

stała się również celem życia. Niestety tak 

ogromnym, że nie dał rady długo temu życiu 

podołać... Na świat mu się nie spieszyło jak  

mówi jego matka. Urodził się 11 dni po terminie.     

U mamy młody Rysiek zawsze mógł znaleźć 

wsparcie. Ojciec pozbawiony był większych 

uczuć. Wolał być tylko z żoną. Dzieci raczej nie 

pasowały do jego schematu życia. Siostra              

Ryszarda wspomina jak zimą brat chodził                     

w trampkach a ona w gumowcach.  Nie było 

pieniędzy, bo ojciec kupił syrenkę  i garaż. Póź-

niej interesowały go nowsze samochody. Młody 

Riedel nie chciał być podobny do ojca, dlatego 

nie żył dla pieniędzy. Kiedy już jako dorosły, 

śpiewał, nie wykonywał tekstów o przemocy.           

W dzieciństwie fascynował się kulturą Indian. 

Jego marzeniem było poznać prawdziwego 

Indianina. Z kolegą z klasy wybrali sobie w lesie 

drzewo, które nazwali świętym. To ono było 

świadkiem spowiedzi, trosk  i zwierzeń. Tam 

organizowali ogniska. Za pieniądze na bilet do 

kina na „ Winnetou” Rysiek obiecywał ojcu trzy 

oceny bardzo dobre pod rząd. Jako uczeń był 

niedoceniany. Na ironię losu szczególnie ze 

śpiewu... Dobre wyniki miał ze sprawowania, 

bardzo dobre z plastyki. Kiedy uczniowie             

opowiadali na  lekcjach treści filmów lub lektur, 

on rysował do nich obrazy na tablicy. Później 

jego rysunki często będą na okładkach płyt  

zespołu Dżem. Sam mówił, że  „ cholerna szkoła 

śniła mu się po nocach” . Szukał swojej drogi do 

szczęścia. Kiedyś zapytał matkę : „Kiedy byłaś 

naprawdę szczęśliwa?” usłyszał odpowiedź          

„ widzisz synu, w życiu piękne są tylko chwile...” 

Później te słowa staną się przesłaniem jednej            

z najpiękniejszych piosenek Dżemu. W 1969 

roku pod Będzinem miał miejsce debiut wokal-

ny Riedla. Wtedy zyskał uznanie rówieśników. 

W 1972 roku po ukończeniu 7 klas szkoły podsta-

wowej rzucił naukę aby oddać się muzyce.            

Przyszli koledzy z zespołu Dżem, gdy usłyszeli 

jego wokal powiedzieli” Buty nam spadły jak dał 

głos”. Później już były tylko takie stwierdzenia 

jak ; „ Geniusz wokalu”, „ Taki rodzi się raz na 

sto lat”. Riedel to zlepek talentów, grał na             

harmonijce ustnej, malował, pisał teksty. Jak 

wspomniałam interesował się kulturą Indian              

w dzieciństwie i prawdopodobnie stąd wzięło 

się jego dążenie do wolności. Jego przyjaciel 

„Pudel” mówił, że Rysiek miał na drugie imię 

Wolność. Jego teksty odzwierciedlają te dążenia 

i są zlepkiem autobiograficznym wokalisty. Sam 

w końcu je pisał. Ale jedna z najbardziej „ wol-

nych” piosenek pt. „ Outsider ” nie jest jego 

autorstwa.  W wieku 21 lat mimo zamiłowania 

dla wolności ożenił się  z Małgorzatą.   

Rodzi im się dwójka dzieci. Życie z takim               

mężem i ojcem nie było łatwe, ale pełne wrażeń      

i przeżyć. Żona Riedla mówi, że miesiąc przed 

ślubem nie było go w domu.  

Do urzędu szedł jak na ścięcie, do tego pieszo           

i w trampkach. Spóźnił się dwie godziny bo               

zapomniał z domu dowodu osobistego. Po weselu 

odprowadzał przyjaciela przez 2 tygodnie. Był 

pozbawiony dyscypliny. Nigdy nie miał pieniędzy. 

Potrafił jeść z dwoma przyjaciółmi jedną pomido-

rówkę    i trzy bułki bo tacy byli głodni, a na więcej 

nie było ich stać. Był człowiekiem bardzo                 

łagodnym, o naturalnie normalnym myśleniu. 

Niestety kolega z zespołu pierwszy raz podał im 

narkotyki. Dla lidera Dżemu były one początkiem 

jego końca. Nie pomagały kolejne detoxy. Jego 

kolega z pokoju z którym odbywali odwyk, mówił, 

że widział w oczach Riedla błysk nadziei, że mu się 

uda. Niestety nałóg był tak ogromny, że potrafił 

jechać taksówką 500 km po narkotyki żeby zaspo-

koić głód. Sam wokalista przestrzegał wszystkich 

przed używkami. Ten ogromny potencjał, nieprze-

ciętny talent, indywidualna osobowość i wspaniała 

zwykła „ ludzkość” upadły. Nie dał rady z powodu 

nałogu stawiać się na próby, koncerty. Zapominał 

tekstów.  Koledzy z zespołu nie mogli już dłużej 

tak funkcjonować, albo nie chcieli. Riedel          

„musiał”  przestać śpiewać. Skończył z największą 

swoją miłością i pasją. A mogło być zupełnie            

inaczej. Syn Sebastian wspomina jak po sukcesie 

płyty Cegła, tłumy ludzi wystawały pod drzwiami 

ich mieszkania. Kochał swoje dzieci i rodzinę. 

Zdjęcie córki zawsze nosił na sercu. Niestety                  

nadszedł rok 1994, kiedy trafił na odwyk kolejny 

raz. Przerwał jednak leczenie. Niedługo potem 

trafił do szpitala w Chorzowie. Podobno jeden            

z kolegów podał mu wtedy przez okno ostatnią 

działkę, mimo iż obecnie twierdzi, że nigdy by 

tego nie zrobił. 30 lipca tego samego roku Riedel 

umarł z powodu niewydolności serca. Odszedł        

w wieku 38 lat, ale wcześniej napisał jeszcze: 

„ Czy przyjmiesz mnie mój Boże, kiedy odejść 

przyjdzie czas. Czy podasz mi swą rękę...”  

To była jego stacja końcowa! Jerzy Linder w jed-

nym z najlepszych filmów dokumentalnych                  

o Riedlu pt. „ Się macie ludzie” powiedział, że 

umarł On we właściwym momencie. Bo chyba nikt 

kto znał jego osobowość, jego twórczość nie             

wyobraża sobie, że z tego ostatniego pokolenia 

cyganerii mógł przejść do funkcjonowania                        

w komercyjnym przemyśle muzycznym. Dwie 

różne osoby, dwa różne statuty społeczne,                

wykształcenia, podejście do życia. Jedna pasja - 

muzyka, nieziemskie głosy i najlepsze teksty. Dwa 

zbyt wczesne zakończenia, przez popełniony                  

w życiu kiedyś błąd. Ale istnienia spełnione. Matka 

Riedla powiedziała, że jej syn miał krótkie,                     

ale dobre życie. Freddie zapytany kiedyś, czy boi 

się śmierci, odpowiedział bez wahania: „ Nawet 

gdyby przyszło mi umrzeć jutro, nic mnie to nie 

obchodzi. Spróbowałem wszystkiego” . 

Agnieszka Sztajner - Iwińska 
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TRAGEDIA ROZSTANIA 
 

… i nie wiem, czy jest jeszcze sens próbować, nie mam już siły 
wysłuchiwać kolejnych przyrzeczeń i zapewnień. Za mało sza-
cunku i za dużo alkoholu, za mało ciepła, rozmów i kontaktu,       
a za dużo krzyków, agresji i podejrzeń. Chyba się poddaję, tak 
dłużej już nie wytrzymam. To już chyba koniec… 
 
( przybliżony fragment rozmowy telefonicznej) 

Ostatnio pisałem o tym  najsmutniejszym rozstaniu, tym definitywnym, 
jakim jest śmierć. Przez całe nasze życie doświadczamy i spotkań i rozstań. 
Rozstaliśmy się z byłym zakładem pracy,  z naszym krajem ( nawet jeżeli 
na jakiś czas) , z bliskimi czy z mieszkaniem po niedawnej przeprowadzce.  
Wszystkie one są  przykre, nawet jeżeli z ulgą zmieniliśmy otoczenie, to po 
pewnym czasie, gdy miną emocje, z sentymentem wracamy do miejsc         
i sytuacji. 
 Jest jednak jeden rodzaj rozstań, który jest nie mniej tragiczny niż 
śmierć. Jest to rozstanie długoletnich partnerów, małżonków, rozpad           
rodziny czyli mówiąc krótko  ROZWÓD. 
  Nie będę się rozpisywał na temat przyczyn rozwodu, bo to temat 
na obszerną monografię, natomiast chcę się skupić na tylko dwóch zagad-
nieniach. Pierwszym z nich jest SZACUNEK.  W czasie moich rozmów          
z pacjentami, będącymi w trakcie traumy rozwodowej, dostrzegłem                
pewną smutną prawidłowość, że im więcej było miłości, zależności i blisko-
ści  między małżonkami lub partnerami, tym większa jest nienawiść,               
zazdrość  i utrudnianie życia po rozstaniu. Dotyczy to  wielu zagadnień - od 
przysłowiowego piłowania szafy na połowę czy dzielenia łyżek i widelców 
do psychicznego i emocjonalnego nękania byłego partnera.  Spotkałem 
się z wieloma przypadkami odmowy płacenia należnych alimentów, burze-
nia tzw „ miru domowego” poprzez nachodzenie pod pozorem tęsknoty za 
dziećmi, zabierania nienależnych rzeczy, nękania wulgarnymi sms-sami      
i telefonami. Jest jeszcze jedna smutna rzecz, która niestety jest bardzo 
powszechna w naszym, polskim środowisku, a mianowicie rozpowszech-
nianie  bzdurnych plotek i oskarżeń wśród znajomych, przyjaciół i rodziny. 
Pewne z tych zachowań, dzięki Bogu, regulowane są przez prawo, dlatego 
nie bójmy się dzwonić i informować zajmujące się tym instytucje, a pozo-
stałe niegodziwe zachowania powinna regulować, kultura i dobry obyczaj. 
 Drugą smutną, a nawet tragiczną rzeczą towarzyszącą rozstaniu       
i rozwodowi jest sytuacja DZIECI.  Ogólnie rzecz biorąc, to one są najbar-
dziej pokrzywdzone, gdy związek się rozpada.  Nawet te maluszki,                    
nie zdając sobie sprawy, odczuwają lęk i niepokój na długo przed rozsta-
niem, gdy są świadkami coraz częstszych kłótni, podniesionych głosów        
i napiętej atmosfery w domu. U dzieci występuje wtedy tzw.  LĘK SEPA-
RACYJNY.  Po prostu boją się, że zostaną same, że będą musiały być tylko 
przy którymś z rodziców, że przestaje się je kochać. Odbija się to bardzo 
często na  ich zachowaniu, wynikach w szkole, zamknięciu w sobie albo 
ucieczkach    z takiego domu. 
 Jest to swoisty KRZYK  O POMOC. Dzieci usiłują tym zwrócić na siebie 
uwagę, podświadomie licząc, że  miłość rodziców do nich jest silniejsza niż 
kłótnie i nieporozumienia. W bardzo wielu przypadkach spotkałem się,       
z obrzydliwym zjawiskiem traktowania dzieci jako „monetę” przetargową 
w sytuacji rozpadu rodziny.  Starsze dzieci są często sprytnie nastawiane 
przeciwko drugiej stronie, wmawia im się rzeczy i piętrzy oskarżenia  na 
współmałżonka. W czasie ustalonych przez sąd widzeń,  jeden z rodziców  
„ indoktrynuje” dzieci przeciwko drugiej stronie, przekupia i obłaskawia je 
słodyczami, grami i łaszkami, których nie ma na co dzień. Szczególnie  
małe dzieci dają się nabrać na ten haczyk, sztucznie później tęskniąc -              
nie za drugim rodzicem , ale za uciechami i pseudo- wolnością w czasie 
kilkugodzinnych widzeń.  

 DZIECI W ŻADNYM PRZYPADKU NIE MOGĄ BYĆ 
OBIEKTEM MANIPULACJI!  Należy pamiętać, że dziecko 
szybko dorasta i niedługo zacznie rozumieć nasze zachowa-
nie, przejrzy nieuczciwą grę i straci do nas szacunek.                 
Niestety często, spotykam się również ze zjawiskiem 
sztucznego utrudniania widzeń z dziećmi, spędzania                  
wakacji, wyjazdów na wycieczki szkolne czy  odwiedzin                
w kraju. Wykorzystuje się wtedy wymaganą zgodę obojga 
rodziców, ale czyny te podyktowane są złymi emocjami , jak 
złość, zazdrość, zawiść, rewanżyzm, zamiast dbania                    
o   prawdziwe dobro i szczęście własnych dzieci.  
  Na całe szczęście, w kraju, w którym mieszkamy, 
jest wiele organizacji i instytucji, które zajmują się ochroną    
i pomocą osobom po rozwodzie. Dotyczy to zarówno spraw 
prawno-formalnych , jak i wsparcia psychicznego i emocjo-
nalnego. W sytuacji problemów w małżeństwie, nie                 
rezygnujmy i walczmy do końca o trwałość związku,                  
korzystając z profesjonalnych terapii małżeńskich, porad 
pedagogów, psychologów i terapeutów. Okazuje się                
bowiem, że wiele, niby beznadziejnych przypadków, udaje 
się uratować .  Nawet, gdy dochodzi do tego najtragiczniej-
szego momentu - czyli rozstania lub rozwodu, to  odbywa 
się to w atmosferze przeświadczenia, że zrobiliśmy              
wszystko, co tylko możliwe, aby ten związek ratować. 
 Wszyscy rozumiemy, że rozstanie i rozwód to wielki 
ból dla wszystkich, ale nie pogłębiajmy go poprzez dodat-
kowe , niepotrzebne zadawanie sobie wzajemnych ran.  Nie 
mieszajmy w to osób trzecich, znajomych i rodziny.  Staraj-
my się ten trudny okres przetrwać , co prawda w smutku, 
ale bez złych emocji. Warto zamiast walczyć z byłym                
partnerem skoncentrować się na refleksji, co było przyczyną 
tego stanu rzeczy, jakie błędy popełniliśmy w naszym                
małżeństwie, jakie wnioski na przyszłość można wyciągnąć 
aby tego uniknąć.  Powinniśmy się kierować, wspomnianym 
wyżej SZACUNKIEM dla byłego partnera, z jednej strony,    
a  PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ do naszych dzieci. To one są 
najbardziej poszkodowane i nasze błędy w tym trudnym 
okresie mogą się głęboko odbić na ich kruchej, dopiero 
kształtowanej psychice i późniejszym zachowaniu,  a także  
na wyniesionym obrazie rodziny, małżeństwa czy związku. 
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Innym sposobem radzenia sobie z kwestia-
mi finansowymi między stronami jest wyne-
gocjowanie małżeńskiej umowy. Mąż i żona 
dokonują dokumentacji wszystkich swoich 
aktywów i przekazują ją do swoich                  
prawników, którzy następnie wymieniają 
się dokumentami . Korzystne jest, aby być 
w stanie wynegocjować takie rozliczenie 
finansowe, które zadowoli obie strony 
zamiast narażać się na długą sprawę  sądo-
wą, która może okazać się bardzo kosztow-
na. Rozliczenie finansowe będzie dotyczyć 
nieruchomości, oszczędności, emerytury                
i innych  aktywów finansowych. W ostat-
nich latach, niektóre pary rozwodzące się 
wybrały "Collaborative law" jako sposób 
uporządkowania swoich finansów po sepa-
racji. Collaborative law wiąże obie strony      
i nie ma potrzeby obecności w sądzie           
z wyjątkiem rozprawy rozwodowej. Obie 
strony oraz ich adwokaci zasiadają wokół 
stołu i negocjują rozliczenia finansowe, tak 
aby obie strony były zadowolone. Wszystko 
odbywa się w ciągu kilku spotkań. Zaletą 
tego procesu jest to, że daje on większą 
elastyczność,  mąż i żona spotykają się przy 
stole z ich prawnikami i mogą omówić twa-
rzą w twarz wszystkie zagadnienia, sprawy 
związane z dziećmi, jak również finanse. 
Jeśli zdecydujesz się wybrać to rozwiązanie 
to Twój prawnik ma obowiązek podjąć 
decyzję, czy sprawa nadaje się do takiego 
procesu. W przypadkach, w których zaist-
niała przemoc w rodzinie lub gdy jedna ze 
stron czuje się pod presją to ta metoda 
prawdopodobnie nie byłaby odpowiednia. 
Należy omówić opcje ze swoim adwoka-
tem. Istnieją także aplikacje sądowe,  doty-
czące alimentów, które mogą być wykorzy-
stane przed ostateczną decyzją sądu.  
Wniosek o przyznanie alimentów można 
pobrać w miejscowym sądzie podstawowej 
instancji, ale w niektórych okolicznościach 
możliwe jest wniesienie pozwu o alimenty 
do Sądu Najwyższego i to jeszcze przed 
rozprawą rozwodową.  Istnieją dwa rodzaje 
alimentów : alimenty dla współmałżonka,  
które są wypłacane przez jednego małżon-
ka na rzecz drugiego  

małżonka oraz alimenty na utrzymanie 
dziecka, które są wypłacane  przez rodzica 
bez całodobowej opieki rodzicowi, z któ-
rym dzieci zamieszkują. Alimentami zajmu-
je się  agencja rządowa zwana Child Main-
tenance and Enforcement Division. 
Najważniejszym aspektem każdego                
rozwodu jest upewnienie się, że ustalenia 
dotyczące dzieci są opracowane i że dzieci 
są bezpieczne finansowo i szczęśliwe.   
Zalecane jest, by  mąż i żona wypracowali  
między sobą porozumienie u kogo dzieci 
zamieszkają i porozumieli się co do                   
ustalenia kontaktu. Jeśli nie jest to możli-
we, to można złożyć wniosek  do miejsco-
wego Sądu rodzinnego o przyznanie praw 
rodzicielskich.  
Jednym z negatywnych aspektów                    
separacji jest obecność przemocy w rodzi-
nie. Jeśli jesteś ofiarą przemocy to należy 
natychmiast skontaktować się z policją. 
Możesz skorzystać z telefonu alarmowego  
999.  Przemoc w rodzinie jest zła i  nigdy 
nie powinna być tolerowana. Należy dbać 
o bezpieczeństwo swoje i dzieci. Jeśli         
w rodzinie występuje przemoc to trzeba 
opuścić takie  małżeństwo jak najszybciej,  
dobrze jest mieć plan, gdzie możesz się 
udać w takich nagłych sytuacjach.  
Istnieją sytuacje, kiedy wskazane będzie 
uzyskanie sądowego nakazu przeciwko 
współmałżonkowi, który stosuje przemoc. 
Wniosek może być złożony w trybie               
pilnym i początkowo bez wiedzy drugiej 
strony. Wyróżniamy dwa rodzaje wnio-
sków i nakazów sądowych: Non Molesta-
tion Order  i Occupation Order. Non               
Molestation Order   przyznane przez sąd 
oznacza, że drugi małżonek nie może Ci 
grozić, dręczyć Cię prześladować czy             
zastraszyć lub używać przemocy wobec 
ciebie. Nie może także namawiać lub             
zachęcać inne osoby do zrobienia tego.     
Occupation Order wyklucza inne osoby                
z Twojej nieruchomości. Te dwa rodzaje 
aplikacji i nakazów sądowych mają zasto-
sowanie nie tylko do mężów i żon, ale 
także do partnerów żyjących w  konkubi-
nacie, rodziców tego samego dziecka,        
a w niektórych okolicznościach do niektó-
rych grup krewnych i ludzi z  tego samego 
gospodarstwa domowego. Jeżeli nakaz 
zostanie wydany przez sąd to wykonywa-
ny jest przez policję i sprawa zostaje odro-
czona by umożliwić drugiej stronie włącze-
nie się i złożenie oświadczenia. Jeżeli  
wniosek zostanie zakwestionowany, to 
sprawa zostanie skierowana na rozprawę 
sądową   w   późniejszym   terminie.   Jeżeli  

wniosek nie jest kwestionowany 
będzie można uzyskać pełny  
nakaz na okres ustalony przez sąd 
bez konieczności uczestnictwa             
w rozprawie.  
We wszystkich sprawach związa-
nych z separacją i rozwodem, 
ważne jest, aby zasięgnąć                 
niezależnej porady prawnej,                   
w możliwie najkrótszym czasie, 
tak aby móc poznać wszystkie 
możliwości i jak najlepiej chronić 
siebie i swoje dzieci. 

Another method of dealing with financial issues between the parties 
is to negotiate a Matrimonial Agreement.  The husband and wife will 
provide their financial documentation of all their assets to their              
respective solicitors and this financial documentation is exchanged 
between solicitors and forms the basis of negotiations.  It is prefera-
ble to be able to negotiate a financial settlement that suits both   
parties rather than having a long court case which can be costly.  The 
financial settlement will deal with property, savings, pensions and 
any other financial assets.  
In recent years, some divorcing couples have opted for 
“Collaborative Law” as a means to sort out their finances and various 
other practicalities following a separation.  Collaborative Law                
involves both parties undertaking not to go to court except for the 
Decree Nisi hearing.  The idea is that both parties and their respective 
solicitors will all sit round a table and try and negotiate a financial 
settlement with which both parties are satisfied.  This will normally 
take a few meetings. The benefit of this process is that it gives             
a greater degree of flexibility as the husband and wife are meeting 
around the table with their lawyers and all issues such as matters 
relating to the children of the marriage as well as the finances can be 
discussed face to face.  If you decide to go down the Collaborative 
Law route it is your solicitor’s responsibility to decide if your case is 
suitable for Collaborative Law.  In cases where there is or has been 
domestic violence or where one of the parties feels under pressure to 
settle the case, then Collaborative Law would probably not be                 
suitable.  You should talk over the options with your solicitor.   
There are other court applications that can be made for maintenance 
before a final agreement or court order is achieved.  Maintenance can 
be sought in the local Domestic Proceedings Court in certain circum-
stances and in some cases it is possible to bring an application for 
maintenance in the High Court before the Decree Nisi hearing.   There 
are two types of maintenance – spousal maintenance which is 
maintenance paid by one spouse to the other spouse and child 
maintenance which is maintenance paid by the parent without full 
time care of the children to the parent with whom the children re-
side.  Child maintenance is dealt with through a government agency 
known as the Child Maintenance and Enforcement Division.   
The most important aspect of any divorce is to make sure that the 
arrangements for the children are worked out and that the children 
are safe, and happy and financially provided for.  It is always prefera-
ble for the husband and wife to work out between themselves who 
the children are going to live with and the contact arrangements.     If 
it is not possible to arrange this, then an application can be made to 
the local Family Proceedings Court to deal with these issues.   
One of the unfortunate aspects of separations can be the presence 
of domestic violence.  If you have suffered or are suffering domestic 
violence you should immediately contact the Police and use the 
emergency services telephone number of 999 as appropriate.                  
Domestic violence is wrong and should never be tolerated. You 
should keep yourself and your children safe and if there is domestic 
violence and you do need to leave the marriage in a hurry you should 
have a plan in your head as to where you would go on an emergency 
basis.   There are occasions when it will be advisable for you to get               
a court order against your spouse where there is domestic violence.  
These applications can be made on an emergency basis and initially 
without the other person knowing about the application.  The two 
main applications are a Non Molestation Order and an Occupation 
Order. A Non Molestation Order if granted by the court means that 
the other spouse cannot threaten you, harass you, pester you, intimi-
date you or use violence against you or incite or encourage any third 
party to do likewise.  An Occupation Order excludes the other person 
from your property.  These two applications apply not only to                 
husbands and wives but to cohabiting partners, to parents of the 
same child, to certain groups of relatives and people of the same 
household in certain circumstances.  If the Court grants the emergen-
cy orders these will be served normally by the Police and the case will 
be adjourned to allow the other person to turn up and make                   
representations about the emergency application.  If the application 
is contested, the case will be listed for a hearing at a later date.  If the 
application is not contested you will be able to get your full order for 
a period fixed by the court or in other instances it may be possible to 
negotiate  a full order without going to a full hearing.   
In all matters relating to separation and divorce, it is important to 
seek independent legal advice at the earliest opportunity so that you 
know your options and how to protect yourself and your children.  
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TYLKO OD NAS ZALEŻY JAK SPĘDZIMY WOLNY CZAS  

CZY GO W TYM ROKU  ZMARNUJEMY, CZY WYKORZYSTAMY W PEŁNI? 

 

Dlatego też zapraszamy wszystkich na lekcje języka polskiego do naszej polskiej szkoły.                    

Oferujemy nauczanie  przedszkolne, nauczanie zintegrowane, język polski (z elementami              

przygotowania do GCSE – polska matura) historię, warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci               

i młodzieży w wieku od lat  3 wzwyż. 

 

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych  nauczycieli w oparciu o program nauczania 

dla Szkół  Sobotnich poza granicami Polski zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji                       

Narodowej. Robimy wszystko, aby nauka i czas spędzony w szkole był przyjemnością, a nasi 

uczniowie byli dumni ze swojego polskiego pochodzenia, aby w przyszłości potrafili odnaleźć 

drogę życiową, odkryć swoje powołanie i pasję. 

 

Czas spędzony w szkole to dobra okazja na spotkania z polskojęzycznymi rówieśnikami                           

i nieograniczone możliwości nowych przyjaźni. Opłata miesięczna za 1 dziecko wynosi £16     

za drugie dziecko: £12, za każde kolejne: £ 6.  

 

Nie ma limitu, kiedy można zapisywać dziecko do szkoły. 

Polish N.I. Community Network  
Współpracujące z Bangor Polish Association  

Zaprasza wszystkich do odwiedzenia portalu:   

polskieni.com/bangor    



 

 11 lutego 2013 roku miałam okazję uczestniczyć w obchodach   

Chińskiego Nowego Roku. Uroczystość została zorganizowana przez Wah Chinese Community Association przy              
współpracy z Chalenge of Change. Był to naprawdę miło spędzony choć bardzo długi wieczór, bo spotkanie rozpoczęło się 
o godzinie 18.00, a zakończyło o 23.00. Podczas uroczystości zebrani goście mieli okazję poznać chińskie tradycje, a także 
chińską kulturę  poprzez rozmaite prezentacje w tym  prezentację narodowego tańca i  pokaz sztuk walki. Mnie najbardziej 
zafascynował taniec lwa, a przede wszystkim przebranie lwa, które wykonane było po mistrzowsku.  
 
Chińska społeczność pokazała także jak ważna jest integracja, wzajemne poznanie różnych kultur i tradycji, ponieważ  nie 
zabrakło prezentacji innych narodowości. Między innymi zobaczyliśmy: taniec współczesny w wykonaniu dzieci ze szkoły 
tańca, taniec irlandzki, taniec szkocki, a także usłyszeliśmy pieśni afrykańskie w wykonaniu przedstawiciela tego                            
kontynentu. Każdy mógł także przekonać się co czeka go w najbliższej przyszłości dzięki ciasteczku z wróżbą. Moja wróżba 
daje mi do myślenia: Potrzebujesz wiedzieć czego chcesz, jeśli nie to musisz polubić to co dostaniesz.  
 
Podczas uroczystości podany został obiad, który nawiązywał do lokalnej tradycji bożonarodzeniowej, a na zakończenie od-
była się loteria z bardzo cennymi fantami, mógł w niej uczestniczyć każdy, kto wykupił los. Mnie niestety nie udało się nic  
wygrać, no ale tak to już jest, kiedy się ma szczęście w miłości..... 
Więcej informacji na temat tradycji związanych z obchodami Chińskiego Nowego Roku znajdą państwo na stronie: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ski_Nowy_Rok       ( Źródło: Wikipedia )                                                                                                                                                    

AT 

                                                            Chiński Nowy Rok  
                         w dosłownym tłumaczeniu oznacza   
                    Święto Wiosny – jest to najważniejsze  
święto w tradycyjnym kalendarzu chińskim, 
przypadające między końcem stycznia,                         
a końcem lutego. Od najdawniejszych czasów 
jest w Chinach najważniejszym świętem                 
publicznym i prywatnym, zapożyczyły je                
również zamieszkujące  w Chinach mniejszości 
narodowe. Najważniejszym dniem jest wigilia 
Nowego    Roku,    którą     Chińczycy     spędzają           
                                    w domu  w gronie rodzinnym.   



 

Wydarzenie fotografował: Maniek 

Wydarzenie fotografował: Maniek 

Głównym daniem są pierożki jiaozi.    W tym dniu wręcza się sobie     nawzajem prezenty.      Zazwyczaj są to świeże       owoce, owoce w cukrze,        ciastka, cukierki lub koperty         z pieniędzmi. O zmroku na ulicach odbywają się  
        pokazy sztucznych ogni i wybuchy petard.           Następnie tradycyjnie składa się ofiarę na domowym                        

          Ołtarzyku poświęconym przodkom i zasiada do wspólnej          
           wieczerzy, do której tradycyjnie spożywa się grzane    
            wino lub wódkę. Rodzina spędza czas przy stole do rana,   
                                                           rozmawiając  i grając w różne gry. 

Wydarzenie fotografował: Maniek 



 

Zawody wędkarskie to tylko mała namiastka tego, co oferujemy  dzieciom  i młodzieży                
w ramach Klubu Wędkarskiego PANI. Wspólne pikniki rodzinne, wyjazdy biwakowe,               
szkolenia i warsztaty dotyczące sprawdzonych metod wędkarskich na pewno dodatkowo 
wzbogacą ich wiedzę. Chcemy, aby Nasz Klub Wędkarski był dla dzieci i młodzieży                  
miejscem, w którym chętnie będą spędzać czas. Pragniemy zaszczepić w nich podstawowe      
zasady dbania o środowisko  naturalne oraz aktywny, zdrowy tryb życia.  
Razem możemy więcej!   Redakcja Polish Anglers Northern Ireland 

Czekamy właśnie na Ciebie!!! 
Nie zwlekaj przyłącz się do Nas już dziś. 

odwiedź naszą stronę www.polishanglers-ni.pl 

Zarejestruj się na naszym forum! 

W  związku  z  faktem,  iż  w  Klubie Big Fish  doszło  do  podziału,  a  osobą  ściśle  współpracującą  
z  Polish N.I. Community Network i z Polskim Magazynem -  był Tomasz Rzońca i to właśnie dzięki jego staraniom    przekazaliśmy 
klubowi gazebo i niewielkie środki finansowe, to podjęliśmy decyzje, iż  gazebo i inne rzeczy zakupione za ofiarowane środki           
podążą za Tomaszem i zostaną przekazane nowo powołanemu klubowi wędkarskiemu. Decyzja ta  wydaje nam się najlogiczniej-
sza po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji. Przy jej podejmowaniu wzięliśmy pod uwagę także fakt, iż to  zdecydowana               
większość zarządu Big Fish podjęła decyzje o odłączeniu i powołaniu nowego klubu i że nie jest to wymysł jednego człowieka,               
ale przemyślane działanie kilku osób, mające na celu stworzenie polonijnej organizacji, która będzie współpracowała z innymi                  
stowarzyszeniami, tworząc silną i zwartą Polonię w Irlandii Północnej. Wyrażamy nadzieje, iż decyzja ta nie jest w żaden sposób 

dla nikogo krzywdząca.                                                                                                                                                                                             Agnieszka 

- Nowy Klub Wędkarski. 

Polish Anglers Northern Ireland łączy ludzi wspólnym zamiłowaniem do wędkarstwa sportowego  i  aktywnego oraz                

rodzinnego wypoczynku nad wodą. Klub powstał w celu popularyzacji wędkarstwa sportowego zarówno wśród dorosłych jak                     
i najmłodszych adeptów wędkarskiego rzemiosła na terenie całej Irlandii Północnej. Klub jest otwarty dla wszystkich wędkarzy                    
a nasi członkowie traktują wędkarstwo jako pasję i hobby. Swoje cele realizujemy poprzez  organizacje zawodów wędkarskich, 
wspólnych spotkań na wodą, szkoleń i warsztatów dla najmłodszych oraz poprzez aktywny udział w utrzymaniu  łowisk przy            
współpracy z lokalnymi instytucjami (DCLA, Loughs Agency etc.). Nasi członkowie traktują wędkarstwo jako sport, na zawodach 
propagujemy zasadę „złap i wypuść”, wędkujemy z pasją i dla przyjemności w atmosferze wzajemnego  poszanowania z zachowa-
niem sportowego współzawodnictwa. Klub posiada sekcje Juniorów, która  ma na celu zaszczepić u najmłodszych „bakcyl”                     
wędkarstwa. Chcemy, aby młodzi adepci wędkowania aktywnie uczestniczyli w życiu klubu, aby brali udział w zawodach oraz           
innych przedsięwzięciach klubowych. Pragniemy propagować aktywne spędzanie czasu na łonie przyrody z rodzinami i najbliższy-
mi. Dzieci będą miały okazję nauczyć się wielu pożytecznych technik i metod wędkarskich, a te, które już wędkują będą mogły  
rozwijać swe zainteresowania oraz pogłębiać wędkarska wiedzę. Nie ma nic lepszego niż rodzinne wyjazdy nad wodę i wspólna 
pasja, która łączy rodziców z dziećmi. Chcemy, aby Sekcja Juniorów była ważnym filarem naszego klubu, aby dzieci miały okazję 
poznać nowych przyjaciół, aktywnie spędzić czas i powędkować z doświadczonymi wędkarzami. 
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       hwila z książką  
                Anne Tyler “Przypadkowy turysta” 
  
                Przywykliśmy współczuć kobiecie,         
której świat się zawalił, bo mąż ją porzucił,  
zdradził, przestał  kochać. Tym razem role się 
odwróciły. Po 20-tu latach wspólnego małżeń-
stwa Sara odchodzi od  Macona. Zapewne do 
innego mężczyzny. Ale do podjęcia tej decyzji 
przyczynia się śmierć ich  syna. Denerwuje ją 
zachowanie męża w tej sytuacji, który wydaje 
się zachowywać tak, jakby go nie interesowała. 
W rzeczywistości jest jednak inaczej. Macon po 
odejściu żony próbuje poradzić sobie z samym 
sobą i ze swoim agresywnym psem. Dzięki            
któremu poznaje młodą Muriel. Trochę dziwną, 
nieprzewidywalną kobietę, matkę samotnie 
wychowującą syna. Którą zostawił nieodpowie-
dzialny mąż, po tym jak okazało się, że ich 
dziecko jest chore i wymaga większego zainte-
resowania.  Początkowa przyjaźń Macona                    
i  Muriel przeradza się w coś więcej.  

Mimo różnicy pochodzenia i wykształcenia. 
Macon jest autorem przewodników turystycz-
nych dla bogatych przedsiębiorców, Muriel  
pracuje w hotelu dla zwierząt i tresuje psy.  
Mężczyzna wprowadza  w życie młodej kobiety 
chwile bezpieczeństwa, uczucia. Zapewnia ją, 
że nigdy od niej nie  odejdzie... 
 
Czy warto zaufać mężczyźnie, który niby jest              
wolny, ale tak naprawdę ma żonę? Czy żona nie 
poczuje chęci powrotu? Czy On sam będzie  
wiedział jak zachować się w sytuacji w jakiej się 
znajdzie. A może nie warto rezygnować z walki 
o mężczyznę na którym kobiecie zależy mimo, 
że nie jest   do końca jej...  
 
Te wszystkie zawiłości zostają rozwikłane po 
przeczytaniu książki pt: „ Przypadkowy turysta”, 
która to doczekała się ekranizacji filmowej. 
Książka dostępna jest w bibliotece w Lurgan     
w dziale z polskimi książkami.  

Agnieszka Sztajner - Iwińska 
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Bartosz  Thiede 

Polish pianist, Marcin Dominic Gluch and the pupil of St 
Colman’s College, Bartosz Tiede played Beethoven, Chopin and 
Paderewski to the full house in Sean Hollywood Arts Centre on 
Sunday the 3rd. In the audience, there were Mr Jerome   Mullen, 
Polish Honorary Consul and Mr Michael Curran Director of Ser-
vices Louth County Council with his wife, Roberta and Fr. Stan 
Hajkowski. The concert, which was organised by the Ethnic Mi-
onrity Support Centre in Newry and Polish Saturday School in 
Dundalk lasted for two hours and ended with the standing ova-
tion for Marcin Dominic Gluch who had arrived to Newry 
straight from Gothenburg, Sweden.  
Marcin Gluch has given piano concerts in almost all major             
European cities: in Paris and Berlin, Nice and Palma de Mallorca,  
Warsaw and Kiev. For many years he was also a pianist of the 
Monte Carlo Ballet in Monaco. 

Marcin, Dominik Głuch 
He has been invited to Festivals of classical music in China and 
America. He studied music at the Frederc Chopin                
Academy of Music in Warsaw at the department of choir  
conducting (Antoni Szalinski), chamber piano music (Krystyna 
Makowska - Lawrynowicz) and composite (Romuald 
Twardowski). He is also the author of numerous academic 
publications concerning anthropology of Polish musical             
culture in Sweden. His works can be found in the Library of 
the Polish Cultural Institute in London and the Royal Library in 
Stockholm.  
 
Marcin Gluch’s repertoire in Newry included Polish classical 
music from 19th century  to modern days. He introduced each 
composition with an intriguing story that surrounded its              
creation. Among many other compositions, The Newry public 
could listen to the beautiful piece which Chopin composed 
only hours before his death and  Piesni Podroznych written by 
Paderewski on his numerous train trips around the                  
country after he had become the first Prime Minister in 1919 
of the independent Poland.  

It is not often that we can listen to such great talents in  
Newry especially in the realm of classical music so no               
wonder that the concert lasted longer than planned and 
ended with one of the Chopin’s nocturnes played by Marcin 
Gluch as a token of gratitude for being so warmly                       
wolcomed. The the Chopin’s nocturnes are considered the 
finest short solo works for the instrument and hold an               
important place for each pianist who wants to show his  
virtuosity.  

Jerome Mullen, Polish Honorary 
Consul, Aleksandra Stańczak, 
Bar tosz  Thiede ,  Sylwia 
Gołębiowska Jakubas oraz                  
Mr Michael Curran Director of 
Services Louth County Council. 
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Karnawał -  
- zwany również zapustami, to czas zimowych balów                  
i maskarad. Rozpoczyna się od święta Trzech Króli, zaś              
kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza 
początek Wielkiego Postu. Cały świat ogarnia wówczas     
szaleństwo pochodów i zabaw. Ten najsłynniejszy ma               
miejsce w Rio de Janeiro, oraz w Wenecji, gdzie owe               
widowiska przyciągają tłumy turystów z całego świata.  
 
Nawiązując do tej pięknej tradycji Polska Szkoła Uzupełniają-
ca im. Mikołaja Kopernika w Newry zorganizowała dla               
swoim  milusińskich bal karnawałowy. Odbył się on w sobo-
tę, dziewiątego lutego br. w Parish Centre w Newry.                     
W uroczystości wzięli udział uczniowie z rodzicami oraz                
nauczyciele. Wszyscy mieli spełnić tylko jeden warunek.                   
By wziąć udział w balu każdy obowiązkowo musiał pojawić 
się w przebraniu. Nie zabrakło wsród uczestników balu                       
księżniczek, rycerzy, oraz wróżek. Nawet nauczyciele                
pojawili się w kostiumach. Zjawiskowo zaprezentowała się 
Marta Szwenik, Dyrektor PSU w stroju boskiej Kleopatry. 
Zrobiła na wszystkich piorunujące wrażenie, zwłaszcza na 
diabełku, który boginią starożytnego Egiptu był oczarowa-
ny. Z kolei Łukasz Wachowiak, belfer od zajęć sportowych 
prężył muskuły w stroju Spidermana. Andrzej Konieczny – 
szkolny matematyk przeistoczył się w diabła, strasząc dzieci, 
że zabierze je ze sobą do piekła. Zaskoczeniem okazała się 
Anna Motyka, której wyrosły… wąsy i broda – atrybuty 
prawdziwego pirata. Pszczółka Maja w wykonaniu Elżbiety 
Pawłowskiej to był prawdziwy karnawałowy majstersztyk. 
Bal nie mógł się oczywiście odbyć bez nieśmiertelnego              
Czerwonego Kapturka, którego postać zaprezentowała 
gościom Kamila Greszta. 
 
Organizatorzy zadbali o to, by nie zabrakło konkursów, gier                  
i zabaw. Wiele  emocji wzbudził wybór króla oraz królowej  
balu. Komisja miała nie lada dylemat, jednak po burzliwych 
naradach Królową oraz Królem balu karnawałowego                         
Anno  Domini 2013 zostali Lenka Cendrowska oraz Kacper   
Klimczak. Konkurencją, na którą niecierpliwie czekali                 
wszyscy uczestnicy balu była loteria fantowa. Warto było 
kupić choć jeden los, gdyż tegoroczne nagrody okazały się 
wyjątkowe. Trzeba przyznać – sponsorzy w tym roku dopisa-
li wyjątkowo. O zaplecze fantowe zadbały na balu następu-
jące instytucje: Eddy Curtis –Director of Administration New-
ry, Newry and Mourne District Council, Karolina Shop,              
Patrycja McMahon – Ambition Salon, Magdalena Kowalczyk 
                   – Menager Yves Saint Laurent z Debenham Newry            
oraz Academy Dance Studio. Gośćmni honorowymi                    
uroczystości byli burmistrz Newry John McArdle i konsul 
honorowy Jerome Mullen. Serdeczne podziękowania należą 
się zaprzyjaźnionemu ze szkołą księdzu Stanisławowi Haj-
kowskiemu, dzięki któremu bal mógł się odbyć w centrum 
parafialnym  w Newry. 

Redaktor: Andrzej Konieczny 
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Godziny otwarcia: 
Poniedziałek, środa:  

09:00 - 17:00  

Wtorek:  

14:00 - 17:00  

Czwartek: 14:00 - 22:00  

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 każdy pierwszy piątek miesiąca od 14.00 do 

16.00 oraz w Lir Dom, Dungormley Estate, Newtownhamilton    

w dwa czwartki w miesiącu  od 10.00-13.00 

         

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

tel. 028 30252544 

UWAGA! NOWE USŁUGI!                                                                             

W CZWARTEK WYPEŁNIAMY  

FORMULARZE JUŻ OD  9.50 do 14.00  

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 mi-

nor  ity residents of the District on issues such as rights,  

access to services, benefits etc. The Centre also arranges 

information sessions and regular advice clinics in   partner-

ship with Citizens Advice Bureau and Northern Ireland 

Housing  Executive. 

 Contact: Artur Kmiecik:   

ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk,  

tel.028 30252544 

Jeśli urodziło Ci się dziecko to jesteś zobowiązany do dokonania rejestracji jego urodzin.                

Prosimy o telefon do biura rejestracji urodzin w urzędzie miasta Newry. Jeśli jesteś                         

w Związku  małżeńskim  to wystarczy, iż jedno z rodziców przyjdzie dokonać rejestracji.  Jeśli  

natomiast  nie   jesteś  w Związku małżeńskim to do rejestracji urodzin dziecka  wymagana jest 

obecność obydwojga rodziców. Po przybyciu do biura rejestracji zostaniesz  poproszony                  

o  wypełnienie formularza rejestrującego.  

 

Skrócony akt  urodzenia zostanie wydany bez opłat, ale jeśli będziesz chciał otrzymać pełny 

akt urodzenia to  zostaniesz  poproszony  o dokonanie opłaty w  wysokości £8 za jeden                

egzemplarz. Należy pamiętać, iż pełny akt urodzenia jest niezbędny przy składaniu  wniosku  

paszportowego.  

 

Jeśli chcesz zawrzeć związek  

małżeński w okręgu Newry and Mourne to  

musisz wypełnić aplikację dostępną w biurze rejestracji w urzędzie miasta Newry,  

gdzie otrzymasz także  ulotkę informacyjną w twoim języku na temat  prawnych wymogów dotyczących                     

zawarcia małżeństwa. Urząd Stanu Cywilnego (Registration Office), znajduje się w ratuszu Newry (Newry Town 

Hall) przy Bank Parade w Newry i jest czynny od poniedziałku do piątku. Godziny urzędowania od 9:30                     

do 12:30 i od 14:00 do 16:00. W dni wolne od pracy urząd jest nieczynny.    

 

Numer telefonu to: 028 302 61512. 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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ARGOS. Do dzieła!!! 
 
KONKURS  jest przeznaczony dla dzieci w  

wieku od 4 do 12 lat. Prace należy nadsyłać  

na internetowy adres redakcji -  

redakcja@polskieni.com   

do dnia 20.04.2013 

Konkurs  objęty  patronatem Polskiej             
Szkoły Sobotniej  w  Craigavon. 

Wiosna! 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom  
konkursu. Wszystkie prace były wspaniałe i nie potra-
filiśmy zdecydować, która praca zasługuje na                   
nagrodę, dlatego podjęliśmy decyzję, iż zwycięzcy 
będą wyłaniani w drodze losowania.  W konkursie 
zatytułowanym: Symbole i tradycje wielkanocne                   

- Nagrodę wylosowała Wiktoria Juchno lat 7                             
z Banbridge.  GRATULUJEMY!!! 
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Wisława Szymborska - poetka, eseistka,  krytyk literacki, tłumaczka, 

felietonistka. Urodziła się   2 lipca 1923 r. w Bninie pod Poznaniem, 

związana całe życie z Krakowem, gdzie  studiowała, mieszkała                 

i pracowała. Zmarła 1 lutego 2012 roku. W 1966 roku otrzymała                    

literacką Nagrodę Nobla. Opublikowała około 350 wierszy, jest                       

autorką cyklu felietonów ”Lektury nadobowiązkowe”. Jej utwory                 

zostały przetłumaczone na 42 języki. 
 

Maria Skłodowska-Curie - urodziła się 7 listopada 1867 w Warszawie    

zmarła 4 lipca 1934 roku we Francji na skutek choroby spowodowanej        

długoletnią pracą z substancjami promieniotwórczymi. W 1891 roku  wyje-

chała do Francjji. Pierwsza kobieta będąca profesorem Sorbony. Wraz     

z mężem, Piotrem Curie w 1898 odkryła rad i polon. Dwukrotna  laureatka 

Nagrody   Nobla - w 1903 wraz z mężem (z fizyki) za badania nad odkry-

tym przez  H. Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości naturalnej oraz   

w 1911 (z chemii) za wydzielenie czystego radu. W 1914 założyła Instytut 

Radowy w Paryżu. Z jej inicjatywy powstał Instytut Radowy w Warszawie. 

Irena Szewińska ( ur.24maja 1946 ) - najwybitniejsza polska sportsmenka. 

Uczestniczka 5 igrzysk olimpijskich (w Tokio 1964, Meksyku 1968, Mona-

chium 1972, Montrealu 1976 i Moskwie 1980).Lekkoatletykę zaczęła upra-

wiać mając 14 lat. Jest wychowanką klubu sportowego Polonia Warsza-

wa. Zdobyła 7 medali olimpijskich ( 3 złote, 2 srebrne, 2 brązowe ), brała 

udział w mistrzostwach Europy( 1966, 1971, 1974, 1978 ) i wywalczyła 10 

medali ( 5 złotych, 1 srebrny, 4 brązowe ). W latach 1965 -1979 zdobyła 

też 26 tytułów mistrzyni Polski w biegu na 100 metrów, 200 metrów, 400 

metrów,  w sztafecie 4 × 100 metrów oraz w skoku w dal. 

Justyna Kowalczyk ( ur. 19 stycznia 1983 w Limanowej ) – polska bie-

gaczka narciarska, medalistka olimpijska( 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązo-

we ), medalistka mistrzostw świata ( 2 złote, 2 srebrne, 2 brązowe ), 

trzykrotna zdobywczyni   Pucharu Świata w biegach narciarskich. Jed-

na z dwóch biegaczek  narciarskich w historii tej dyscypliny ( obok Fin-

ki MarjoMatikainen ), które  zdobywały Puchar Świata trzy razy z rzędu. 

Jedyna zawodniczka, która 4 razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym 

cyklu Tour de Ski. 
 

 

Anna Dymna - ( ur. 20 lipca 1951 w Legnicy ) aktorka filmowa i teatral-

na. Założycielka i prezes Fundacji "Mimo Wszystko", która pomaga wie-

lu  osobom chorym  i  niepełnosprawnym w całej Polsce, a także koor-

dynuje  pracę wolontariuszy. Organizuje również Festiwal Zaczarowa-

nej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji 

„Zwyciężać mimo wszystko” oraz Ogólnopolski Festiwal Twórczości Te-

atralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”. 
 

Jadwiga(ok.1374-1399)panowała w Polsce od 1384 roku. Została                

koronowana w wieku 11 lat. Żona Władysława   Jagiełły. Była kobietą 

wykształconą i uczynną. Opiekowała się chorymi w szpitalach,                   

troszczyła się o biednych i wspierała uczonych. Część swoich                      

kosztowności przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej.                 

Jadwiga została kanonizowana  w 1997 roku. Jest patronką Polski. Jadwiga(1374-1399) 

źródło: Internet  

źródło: Internet  

źródło: Internet  

źródło: Internet  

źródło: Internet  

źródło: Internet  



 

Magdalena Abakanowicz - urodziła się 20 czerwca 1930 roku w Falen-

tach pod Warszawą. Rzeźbiarka światową sławę zdobyła cyklem                  

przestrzennych tkanin-zwanych od jej nazwiska-abakanami, za które 

dostała główną nagrodę na Biennale w Săo Paulo (1965). Od lat 70-

tych tworzy z płótna, drzewa, brązu i kamienia skorupowe fragmenty 

postaci ludzkich. Tworzy także rzeźby do przestrzeni otwartych (np. 

Przestrzeń smoka - 10 metaforycznych głów zwierzęcych w Parku Olim-

pijskim w Seulu, 1988). Od 2000 roku jest  członkiem elitarnego niemiec-

kiego stowarzyszenia  Orderu za Zasługi dla Nauki i Sztuki. 9 marca 2001 

została laureatką Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za  wybitne osią-

gnięcia w dziedzinie kultury.  Od 20 listopada 2012 roku do 30 stycznia 

2013 roku w istambulskiej galerii sztuki Akbank Sanat można było   obej-

rzeć   pierwszą   w   Turcji   wystawę  Magdaleny  Abakanowicz   -  

”Human  adventure”  (Ludzka przygoda). 

Maria Szymanowska - pianistka i kompozytorka. urodziła się 14 grudnia 

1789 w Warszawie, zmarła 24 lipca 1831 w Petersburgu.  Koncertowała w  

Rosji, Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech. W 1827 roku osiadła na stałe                            

w Petersburgu, gdzie zajęła się głównie działalnością pedagogiczną,                   

prowadząc równocześnie salon, w którym spotykali się wielcy pisarze, po-

eci, artyści i arystokraci polscy i rosyjscy, między innymi Adam Mickiewicz,                  

Aleksander Puszkin.  Skomponowała liczne utwory fortepianowe: mazurki,  

walce, polonezy, etiudy, nokturny, a także pieśni i utwory kameralne                       

do tekstów A. Mickiewicza i J.U. Niemcewicza. 

Grażyna Bacewicz - urodziła się 5 lutego 1909 w Łodzi, zmarła 17 stycznia 

1969 w Warszawie. Skrzypaczka, kompozytorka i pedagog muzyczny z ty-

tułem profesora zwyczajnego. Występowała w Polsce i za granicą. Zdoby-

ła wiele nagród i wyróżnień na prestiżowych konkursach. Komponowała 

głównie utwory na instrumenty smyczkowe. Najbardziej znane, to: Koncert 

na orkiestrę smyczkową (1948), Pensierinotturni (1961), In una parte (1967). 

Wykładała  również w Akademii Muzycznej w Łodzi i Warszawie. Była wi-

ceprezesem  Polskiego Związku Kompozytorów i jurorem wielu międzynaro-

dowych konkursów kompozytorskich i skrzypcowych.  

  1. Maria- pianistka i kompozytorka. 

  2. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. 

  3. Patronka Polski. 

  4. Rzeźbiarka, tworzy abakany. 

  5. Aktorka, założycielka i prezes fundacji 

"Mimo Wszystko". 

  6.  Komponowała głównie utwory na               

instrumenty smyczkowe. 

  7. Odkryty przez Skłodowską-Curie. 

  8.  Poetka, otrzymała literacką Nagrodę 

Nobla. 

  9.   Trzykrotna zdobywczyni Pucharu              

Świata w biegach narciarskich. 

10. Olga-malarka. 

11. Najwybitniejsza polska sportsmenka.  

Przygotowała: Katarzyna Pawlikowska - Golonka 

Olga Boznańska - urodziła się 15 kwietnia 1865 roku w Krakowie, zmarła  26 października 1940 roku       

w Paryżu. Jest uznawana za jedną z najbardziej uzdolnionych polskich malarek. Malarstwa uczyła się 

prywatnie w Krakowie m.in. u Antoniego  Piotrowskiego i Kazimierza Pochwalskiego, a podczas pobytu 

w Monachium (1886-98) uczęszczała do prywatnych szkół artystycznych. Od 1898 roku mieszkała        

w Paryżu. Była członkinią Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka   i SociétéNationale des BeauxArts. By-

ła portrecistką i to portrety przyniosły jej największa sławę chociaż częstym motywem jej obrazów są 

wnętrza pracowni lub widoki z okna. Do najważniejszych dzieł Olgi Boznańskiej należą: „Portret kobie-

ty” lub „Kwiaty”, które znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie, „Dziewczynka z koszem jarzyn 

w ogrodzie” – Muzeum  Narodowe w Warszawie, „Portret panny Dygat” i „Portret młodej kobiety        

w bieli” –  Muzeum Orsay w Paryżu. 

źródło: Internet  

Olga Boznańska, Autoportret  

Magdalena Abakanowicz na tle "Tłumu" 

źródło: Internet  

źródło: Internet  
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Aby poczuć smak świąt Wielkiej Nocy trzeba znać 
tradycje, obrzędy i  zwyczaje jakie im towarzyszą.  
Wbrew pozorom nie jest tylko biesiadowanie                  
i polewanie się wodą.  
 
A ty co wiesz o wielkanocnych świętach?  
Czy wiesz co oznaczają poszczególne zwyczaje 
wielkanocne? Czy zdajesz sobie sprawę jakie     
tradycje wielkanocne powinny być twoim udzia-
łem?  Wielkanoc - co ty o niej wiesz? 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 
Albo spadłeś z Księżyca, albo dopiero co    
przyjechałeś do Polski z dalekich krajów.   
Tylko tak można wytłumaczyć twój bezmiar 
indolencji dotyczący tradycji świąt Wielkiej 
Nocy. Można powiedzieć, że Wielkanoc to dla 
ciebie tylko okazja do odpoczynku i lenistwa. 
Poza tym nie wyczuwasz tej wielkanocnej 
atmosfery, tej magii i tego swoistego uroku. 
Bardzo trudno byłoby ci w Wielką Sobotę 
wziąć koszyczek i iść z nim do święcenia. Jed-
nocześnie, gdy widzisz rodziny lub dzieci  
idące z tym koszyczkiem robi ci się ciepło na 
sercu. Zwyczaje wielkanocne są ci zupełnie 
obce. 
 

 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 
Nie jesteś znawcą obyczajów i obrzędów  
obchodzonych na Wielkanoc. Jak mówi stare 
powiedzenie "wiesz, że dzwonią, tylko nie 
wiesz w którym kościele". Nie ulega jednak 
wątpliwości, że bardzo się starasz, aby święta 
w twoim domu wypadły okazale i zgodnie z 
narodową tradycją. Czasami zapożyczasz 
tradycje na przykład anglosaskie, ale jest to 
spowodowane tylko i wyłącznie ochotą spró-
bowania czegoś nowego. W następnym roku 
nie wracasz do tego uważając, że niektóre 
zwyczaje innych narodów bywają nieco wydu-
mane. Wielkanocne tradycje nie są ci zupełnie 
obce, ale niezbyt wiele o nich wiesz, a koniec 
końców Wielkanoc ma być polska. 

 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 
Jeśli chodzi o Wielkanoc, to jesteś tradycjona-
listą jak mało kto. Najważniejsze jest to, że 
twoja wiedza na temat tych świąt jest bardzo 
duża, co pozwala ci przygotować się do nich, a 
potem spędzić je w sposób zgodny z polską 
obyczajowością. Jesteś natomiast bardzo 
oporny na wprowadzanie tradycji z innych 
rejonów świata. Chowanie zajączków lub sło-
dyczy, aby dzieci mogły je znaleźć uznajesz za 
zachodni wymysł nie mający nic wspólnego z 
Wielkanocą. Nie przekonuje cię nawet       
argument, że taki zwyczaj spotykany jest na 
Śląsku. Święta wielkanocne i związane z nimi 
tradycje, obrzędy i zwyczaje są ci znane jak 
mało komu. 

1. Gałązki zielonych borówek w wielkanocnym  
koszyczku to... 
a) ładny wystrój...1 
b) prośba o obfite zbiory...3 
c) podziękowanie za przetrwanie zimy...5 
 
2. Wielkanocny zajączek jest symbolem... 
a) chrześcijańskich wierzeń...1 
b) budzącej się wiosny...3 
c) bujności i płodności natury...5 
 
3. Czy można usiąść przy samym rogu  
wielkanocnego stołu? 
a) tak...1 
b) jeśli nie ma innego miejsca to tak....3 
c) nie...5 
 
4. Barwy wielkanocnego stołu powinny zamykać  
się w kolorach... 
a) tak wielu jak się da...1 
b) białym, żółtym, pomarańczowym...3 
c) białym, żółtym, zielonym...5 
 
5. Zielone gałązki brzozowe służyły w Wielkanoc ... 
a) do ozdoby...1 
b) do smagania nimi najbliższych...3 
c) do wypędzania zła z człowieka, które się w  
nim zimą nagromadziło...5 
 

6.Gości zapraszamy... 
a) nie zapraszamy, bo to święta rodzinne...1 
b) w drugi dzień świąt...3 
c) w pierwszy dzień świąt...5 
 
7. Rozmowa o chorobach przy wielkanocnym stole może 
przynieść więcej dobrego czy złego? 
a) dobrego...1 
b) ani dobrego, ani złego...3 
c) złego...5 
 
8. Święta Wielkanocne obchodzone są zawsze... 
a) zaraz po skończeniu postu...1 
b) tuż przed pierwszą wiosenną pełnią Księżyca...3 
c) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni                   
Księżyca...5 
 
9. Co to jest śmigus-dyngus? 
a) lany poniedziałek...1 
b) śmigus to wielkanocne kolędowanie, a dyngus to polewa-
nie wodą...3 
c) śmigus to polewanie wodą, a dyngus to wielkanocne               
kolędowanie...5 
 
10. Czy w lany poniedziałek dziewczęta mogą wodą         
polewać chłopców? 
a) mogą...1 
b) tylko wtedy, gdy zostaną oblane wodą...3 
c) nie mogą...5 



 

Firma wznawia transport przesyłek z Polski !!! 

Chcesz znać szczegóły? ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ  
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2) Zajęczy skok

6) Państewko

7) Pies myśliwski po-

chodzenia brytyjs-

kiego

8) Kropla smutku lub

radości

9) Pływający znak;

boja

11) Cofanie się w roz-

woju

12) Popisy w ujeżdża-

niu koni

13) Część łodygi i ko-

rzenia; walec osio-

wy

14) Metal szlachetny

16) Pisany, czytany

lub drukowany

18) Skóra na torby,

kurtki, pantofle

21) Kroniki, roczniki

23) Lampa z lampy

(anagram)

24) Stopień wojskowy

Hubala

25) Wodoru to deuter

lub tryt

26) Gabro lub piasko-

wiec

27) Gdy piłka opuści

pole gry

28) W ręku taternika

29) Dzieła pisane pro-

zą

30) Biały lub żółty to

produkt mleczar-

ski

PIONOWO:

1) „Maraton” satyry-

ków

2) Rower lub kajak

3) Gospodarz doży-

nek

4) Gra z kulą

5) Możny pan, czło-

nek starego rodu

9) Pogromca, treser

10) Rozszerzony prze-

łyk u ptaków

15) Anarchia, chaos

17) Małpa człeko-

kształtna (dżung-

le Afryki równiko-

wej)

19) Dobry fachowiec

20) Pokonał go pod-

stępem szewczyk

Skuba

22) Sklep z medyka-

mentami
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Tadeusza Brezy.

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie na adres redakcja@polskieni.com w terminie do 

dnia 20.04.2013r. Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą w ciągu 30 dni. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego                

miesiąca to: Niektóre role pisane są pod suflera. Nagrodę otrzymuje Pani Elżbieta Cwen z Belfastu. GRATULUJEMY!!! 

Przed świętami wielkanocny-
mi zajączek odwiedzając nie-
dźwiedzia wręczył mu wielka-
nocną pisankę. Gdy misiek 
wziął ją w łapy, pisanka wybu-
chła i wybiła mu wszystkie 
zęby.  
Zajączek patrzy na niedźwie-
dzia  i mówi: 

- Co tak gębę otworzyłeś? 
Nigdy nie widziałeś  

kinder-niespodzianki?  

Przychodzi zając do jeża fryzjera                  
i  mówi: 
- Poproszę na jeża. 
Na to jeż odpowiada: 
- No to wskakuj.  

Idzie miś przez las, spotyka 
jedzącego jeża i pyta: 
- Co jesz jeżyk? 
Na to zając: 
- Nic, misiu niedźwiedziu  

mailto:redakcja@polskieni.com


22 nr 23 03/2013 

Drużyna piłkarska  Pff Polonia, która               
grywa w Belfast Friday  6 a- side Leagues, 
zdobyła mistrzostwo tej Ligii, pokonując 
01.lutego 2013 r. w finałowym pojedynku  
3-krotnego mistrza i obrońcę tytułu,                
drużynę Belfast Boys 5:3 ! Jest to juz drugi 
tytuł  mistrzowski wywalczony w tej               
lidze. Po raz pierwszy miało to miejsce               
w listopadzie 2010 r.  Polonia  juz od  2007 
r. bierze udział w rozgrywkach tej Ligii. 
Zaczynając od  2-nd Division awansowała 
sezon po sezonie do najwyższej Premier 
League. Łącznie rozegrała 19 sezonów               
w lidze. Aktualnie skład drużyny stano-
wią : Michał Majewski - bramkarz, Michał  
Jaciubek - kapitan, Krystian Piotrowski, 
Piotrek Ruciński ,Maciek Dąbrowski,                
Marcel Miciur, Dominik Luzynczyk,  
Krzysztof Karakura, Iven Hidalgo, Dawid 
Giszka. Opiekunem i managerem drużyny   
od początku istnienia Polonii, jest                   
Andrzej Lewiński. Gratulujemy wspaniałe-
go sukcesu i mamy nadzieje, że nie jest to 
koniec dobrej passy drużyny !!!  
 
 
 

Sport Association Polonia N.I  
zorganizowała Szkółkę Gimnastyczną  dla 
dziewcząt w wieku od 4 do 14 lat. Szkółka 
działa od września 2012 r. Zajęcia                       
prowadzone są pod nadzorem dwóch                 
instruktorów, ze specjalizacją gimnastyki 
artystycznej. To oznacza, że będą                      
prowadzone zajęcia z przyrządami do 
gimnastyki artystycznej takimi, jak:              
skakanka, piłka, wstążka i obręcz, a także 
ćwiczenia prawidłowej postawy gimna-
stycznej. Zajęcia  są prowadzone                 
w Belfaście w każdy czwartek w godz.                    
od 17:30 do 19:00  w Rosario Youth  Club 
469  Ormeau Road, BT7 3GR. 

Na zdjęciu : U góry od lewej:  Dawid Giszka,  Krystian Piotrowski, Maciek Dąbrowski ;  
Na dole od lewej: Dominik Luzynczyk, Piotr Ruciński, Iven Hidalgo, Michał Jaciubek, Michał Majewski 

Zainteresowani rodzice, mogą zgłaszać swoje 
pociechy,  bezpośrednio do opiekuna   
Szkółki Pana  Maksymiliana  Pawluka  
Kontakt : 07756118563 

Polonia posiada swoją stronę internetową, na której można  
obserwować  bezpośrednio  poczynania drużyny  

www.pffpolonia.futbolowo.pl 

Serdecznie Zapraszamy! 
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Od kwietnia ceny energii pójdą w górę. 

  "Już od kwietnia br. mieszkańcy Wielkiej Brytanii odczują rosnące koszty energii" - przestrzega szef Ofgem,                      
Alistair Buchanan. 

Ofgem, czyli ciało nadzorujące rynek energetyczny w Wielkiej Brytanii, poinformowało, że w związku ze spadkiem 
ilości produkowanej przez kraj energii, jej ceny poszybują w górę. "W ciągu trzech do pięciu lat nasze elektrownie 
będą coraz mniej wydajne i skazani będziemy na import" - wyjaśnia Alistair Buchanan, cytowany przez BBC. 

Planowane zamknięcia starych elektrowni i powolny rozwój nowych stacji produkujących energię odnawialną może 
spowodować spadek produkcji o 10% - i to już od kwietnia br. Likwidowane mają być także elektrownie zanieczysz-
czające środowisko, a proces ten już się rozpoczął i potrwa przez najbliższych kilka lat. Zdaniem szefa Ofgem, Wiel-
ka Brytania potrzebuje także więcej dostaw gazu, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców i również w tym przy-
padku może być uzależniona od importu z innych krajów. 

To wszystko sprawi, że Brytyjczycy muszą się liczyć z rosnącymi już w najbliższych miesiącach rachunkami za gaz       
i prąd - twierdzi Alistair Buchanan. Jego zdaniem przyczyną tej sytuacji jest kryzys ekonomiczny na świecie, nazwany 
przez niego "finansowym tsunami". (op) Źródło: londynek.net 

10.01.2013 do 11.01.2013 W Sanoku w jednym z miesz-
kań przy ul. Cegielnianej podejrzewany o zabójstwo 
32-letni uzbrojony mężczyzna zabarykadował się 
wraz    z 17-latką. Mężczyzna nie chciał negocjować z 
policją.  W nocy antyterroryści przypuścili szturm na 
mieszkanie, w którym znaleziono zwłoki mężczyzny i 
kobiety. Oboje zginęli od strzału w głowę. 
12.01.2013 "Gazeta Wyborcza" informuje, że były pre-
zydent Aleksander Kwaśniewski doradza Kazachsta-
nowi w reformowaniu i demokratyzowaniu kraju.     
"A jest co doradzać, bo prezydent tego kraju Nursuł-
tan Nazarbajew to jeden z najbardziej krwawych dyk-
tatorów byłych republik ZSRR" - pisze gazeta. 
14.01.2013 Warszawski sąd okręgowy oddalił wnio-
sek Ruchu Palikota ws. usunięcia krzyża z sali posie-
dzeń Sejmu. 
17.01.2013 Zmarła Jadwiga Kaczyńska, matka Lecha     
i Jarosława Kaczyńskich. Miała 87 lat. 
23.01.2013 Zmarł kard. Józef Glemp. Miał 83 lata. 

29.01.2013 Wiadomości TVP poinformowały,  
że Komisja Europejska wstrzymuje dopłaty  
w wysokości 3,5 mld zł na budowę trzech  
odcinków polskich dróg. 
08.02.2013 Jest porozumienie na szczycie UE                           
w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Polska otrzyma 
ok. 441 mld złotych (prawie 106 mld euro). 
11.02.2013 Papież Benedykt XVI ogłosił decyzję                          
o swoim ustąpieniu. 
18.02.2013 Przed Sądem Okręgowym w Katowicach 

rozpoczął się proces Katarzyny W. oskarżonej                          

o zabójstwo swojej półrocznej córki Magdaleny. 

21.02.2013  Jest "kompromis roboczy" ws. zastąpienia 

Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem                     

w wysokości 0,5 proc. podatku dochodowego na rzecz             

Kościołów i związków wyznaniowych. Informację tę 

ogłosili na wspólnej konferencji minister administracji            

i cyfryzacji Michał Boni z kard. Kazimierzem Nyczem. 



 

         W tym miesiącu przez kilka 
dni, będziesz mieć problemy z tym, aby 
poradzić sobie z tym, co było kiedyś,          
a tym, co jest teraz. Może Ci się wydawać, 
że umyka Ci coś ważnego jeżeli tak   bę-
dzie, to pomyśl sobie, że w istocie zmiany 
są dobre być może zyskujesz dzięki nim 
swobodę, poczucie szacunku dla własnej 
osoby i mobilizację do działania. W pracy 
masz szansę na awans do 26 marca, po-
tem będzie Ci coraz trudniej zabłysnąć         
i zyskać uznanie w oczach szefa. 
Dni pomyślne: 15, 17 i 21  marca 

       Marzec to dobry miesiąc na to, 
aby zaplanować kilkudniowy wyjazd wy-
poczynkowy. Uda Ci się odpocząć zwłasz-
cza od 3 do 12 dnia tego miesiąca – nie 
zmarnuj swojej szansy, bo przyda Ci się 
doładowanie baterii na najbliższy czas. 
Weź ze sobą bliską Ci osobę, podróż zbli-
ży was do siebie. Skorzystaj z możliwości 
współuczestniczenia w nowym projekcie. 
Może się to okazać opłacalne zwłaszcza 
od strony finansowej. Twój umysł będzie 
tryskać oryginalnymi pomysłami . 
Dni pomyślne: 15, 17 i 21  marca 

       W marcu pojawi się przed Tobą 
możliwość powiększenia majątku, plano-
wania remontu czy poprawy zabezpiecze-
nia materialnego. Nie działaj pochopnie, 
nie oczekuj natychmiastowych wyników, 
jest to bowiem dobry czas na to, aby czuj-
nie oczekiwać. Zwrócisz też szczególną 
uwagę na sprawy rodzinne. Ktoś                   
z bliski wykaże się inicjatywą w ważnej 
dla Ciebie sprawie. Końcem     miesiąca 
może pojawić się perspektywa podróży, 
połączonej z przyjemnym wydarzeniem.  
Dni pomyślne:  3, 14 i 16  marca 

                     Będziesz miał lekkie i optymi-
styczne nastawienie do życia. Z chęcią 
będziesz podróżował, poznawał nowe 
miejsca i uczył się nowych rzeczy. Spowo-
duje to, że w codziennej pracy będziesz 
miał więcej entuzjazmu i pomysłów.   
Spotkasz też kogoś, kto tak jak Ty będzie 
ciekawy świata, możliwie, że do waszego 
spotkania doprowadzi wspólna podróż. 
Marzec będzie sprzyjał interesom. W tym 
miesiącu bliska osoba będzie w stosunku 
do ciebie łagodna i pobłażliwa.   
Dni pomyślne: 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30 i 31 marca 

                      Pochłoną Cię sprawy dotyczą-
ce Twojego zdrowia i wyglądu zewnętrz-
nego. Rozpoczęta w tym czasie dieta lub 
też ćwiczenia gimnastyczne rokują więcej 
nadziei na powodzenie niż zazwyczaj. 
Dzięki Twojej samodyscyplinie uda ci się 
pokonać własne słabości i osiągnąć to, co 
sobie postanowisz. W tym miesiącu kładź 
akcent  na rozrywki oraz sprawy sercowe, 
a  w Twoim życiu pojawi się ktoś ważny. 
Wszystko będzie układać się pomyślnie. 
Będziesz jedynie narzekać na brak czasu. 
Dni pomyślne: 4, 5, 6 i 7 marca 

                      Ogarnie Cię uczucie swobody  
i energia. W marcu odwiedzi Cię   osoba, 
która wróci z inspirującej podróży. Istnie-
ją duże nadzieje na zgodny i trwały zwią-
zek. Dużą rolę odegrają teraz osoby spod 
znaku Strzelca, Panny i Bliźniąt. Będziesz 
zachwycać swoją pomysłowością, co 
może wpłynąć na Twoją dalszą karierę. 
Wiadomość, na którą czekasz może nie 
nadejść przed końcem miesiąca, ale war-
to na nią czekać. Marzec to dobry czas na 
podróż i poszerzanie swojej wiedzy. 
Dni pomyślne: 6, 7, 8, 9 i 10 marca 

                      Twój rytm życia zwolni, dzięki 
czemu będziesz miał więcej czasu dla 
rodziny i najbliższych. Praca i kariera  
zejdzie na dalszy tor. Jest to również 
dobry czas na przemyślenie swojego  
życia, a szczególnie uczuć. Jest to dobry 
czas na odebranie należnych Ci długów 
finansowych, szczególnie po w okolicy 30 
marca. Będziesz mieć sporo szczęścia w 
grach, konkursach i zawodach. Możesz 
więc spróbować jakiejś rywalizacji                
w  konkursie. Powodzenia! 
Dni pomyślne: 9, 10, 11 i 12 marca 

                      Miesiąc ten będzie sprzyjał 
sprawom duchowym i artystycznym. 
Zastanów się czy idziesz dobrą drogą           
w życiu osobistym oraz zawodowym. Jest 
to dobry czas na refleksje nad wartościa-
mi i tym, co naprawdę ważne w życiu. Nie 
ufaj ludziom, którzy oferują ci złoty     
interes, bo okaże się jednym wielkim 
oszustwem. Odczujesz spory przypływ 
energii. Pewna wrażliwa, romantyczna          
i pełna pomysłów osoba może dać ci       
w tym miesiącu wiele szczęścia.  
Dni pomyślne:  11, 12, 13 i 14 marca 

                      Uda Ci się zrobić duże wraże-
nie na innych. Będzie to miesiąc ważny 
dla miłości, pieniędzy i uznania. Będziesz 
mieć dobrą głowę do interesów, dlatego 
też uda Ci się zrealizować zaległe pomy-
sły. Możesz poprosić kogoś o pomoc 
finansową. W sprawach uczuć przycią-
gniesz kogoś interesującego się muzyką. 
Ponieważ jest to również Twoja pasja, 
znajdziecie wiele wspólnych tematów. 
Marzec nie jest to natomiast dobry czas 
na zakupowe szaleństwa. 
Dni pomyślne:  13, 14, 15, 16 i 17 marca 

                     Marzec będzie dobrym miesią-
cem, aby usunąć się w cień. Skup się  
przede wszystkim na sprawach domo-
wych. To, co dzieje się w pracy, nie po-
winno angażować w 100% Twojej uwagi, 
zwłaszcza, że ostatnio zdarzało Ci się 
zaniedbywać najbliższych. Wzrosną Two-
je umiejętności dyplomatyczne, więc        
w przypadku sporów,  będziesz mieć pole 
do popisu. W połowie miesiąca możliwa 
propozycja wyjazdu na kilka dni, którą 
naprawdę warto przyjąć. 
Dni pomyślne: 2, 11,19 i 29 marca 

                    Marzec przyniesie Ci koniecz-
ność odpoczynku i wyłączenia się z prak-
tycznych działań. Zdecyduj się do kilkud-
niowego wyjazdu wypoczynkowego, 
który w tym okresie może pozwolić Ci się 
w pełni zrelaksować. W drugiej połowie 
miesiąca wzrośnie Twój urok osobisty. 
Będziesz marzyć o wielkiej miłości – jeżeli 
zaczniesz bywać w towarzystwie i spoty-
kać się z ciekawymi ludźmi – istnieje 
ogromne prawdopodobieństwo,                                   
że     zaczniesz namiętny romans... 
Dni pomyślne: 4, 10 i 31 marca 

                    W tym miesiącu życie stanie się 
bardziej poważne i realne, musisz obiek-
tywnie oceniać to, co dzieje się wokół 
Ciebie i wyciągać odpowiednie wnioski, 
Dobrych pomysłów Ci nie zabraknie,  
jednak aby się narodziły, musisz włożyć  
w nie nieco wysiłku. Po 16 marca zainicjuj 
nowe spotkania służbowe, gdyż będzie Ci 
dopisywać elokwencja i uda Ci się przeko-
nać do swoich racji nowych klientów lub 
wspólników. Odczujesz, że rozpoczyna 
się nowy etap w Twoim życiu . 
Dni pomyślne: 16, 17, 19 i 21  marca 
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Sprzedam ubranka dla dziewczynki w 
rozmiarach od 0 do 24 miesięcy a także 
ubranka niemowlęce uniwersalne oraz 
chłopięce. Wszystkie ubranka w                 
bardzo dobrym stanie. Szczegóły pod 
numerem telefonu 07851972029 
 
Sprzedam łóżeczko dla niemowląt 
seria MAMMUT  (kolor niebieski)                   
w  dobrym stanie  ( ślady na poręczy 
po ugryzieniach dziecka) po atrakcyj-
nej cenie oraz ciuchy dziecięce dla 
chłopczyka 0-3 miesięcy 6-12 miesięcy 
18-24 oraz 2-3 lata. Zainteresowanych  
proszę o kontakt: Karolina  
Telfon: 07438518733  
E-mail: Karola8328@interia.pl 
 
Sprzedam ciuchy dziecięce  
w bardzo dobrym stanie od 6-12                   
miesięcy od 12-18 miesięcy i od  2-3 lata. 
Zainteresowanych zapraszam do               
pisania na emeila. Karolina Taras,                     
E-mail:  Karola8328@interia.pl 

"Grupa północ" Jest najwięszą, najsil-
niejszą polską grupą motocyklową       
w Irlandii Północnej. W  ekipie mamy 
zarówno kobiety jak i mężczyzn  i rożne-
go rodzaju motocykle. Jesteśmy dużą  
zwartą ekipą pomagającą sobie nawza-
jem. Lubimy wspólne wycieczki krajowe 
i zagraniczne. Spotykamy się nie tylko 
na motorach ale również całymi                  
rodzinami. Jeśli jesteście gotowi przyłą-
czyć się do nas to ZAPRASZAMY.                
Znajdziecie nas na stronie 
 WWW.HUSARRIA.COM na facebooku 
jako grupa północ, na youtub lub pod 
numerem telefonu ARTEK 07712262355 
 
Sprzedam wózek dziecięcy wielofunk-
cyjny Graco Quattro  z gondolką, foteli-
kiem samochodowym i  z bazą. Stan: 
dobry. Cena: 45 funtów. Kontakt:  arrg  
Telefon:07572525491                                             
E-mail:  arrg@wp.pl 

Sprzedam wózek "mothercare", w bar-
dzo dobrym stanie mało używany,          
w kolorze czarno-szarym. Newry, Cena: 
60 funtów Kontakt: 07895539378               
Anna Rosada E-mail:  aksnilef@wp.pl 

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 Sobotniej                
w Banbridge i w Polskiej Szkole 
Sobotniej w Craigavon. Wojtek 
Dylewicz będzie służył pomocą 
wszystkim zainteresowanym oso-
bom. 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 systemie dwutygodniowym 
począwszy od dnia 9 lutego                    
w godzinach od 10.00 do 14.00                 
w siedzibie PSS Banbridge.  

mailto:Karola8328@interia.pl
http://WWW.HUSARRIA.COM
mailto:arrg@wp.pl
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Hello everyone. How are you today?   Witam. Jak się dzisiaj miewacie?  
Gotowi na kolejną dawkę angielszczyzny - no to zaczynamy.  
Dziś zajmiemy się FUTURE SIMPLE, czasem przyszłym prostym.  
Użycie FUTURE SIMPLE jest najbardziej neutralne i uniwersalne.  

I will (I'll) come back next week.     
Wrócę w przyszłym tygodniu. 
 
Bob will do his shopping on Friday.    
Bob zrobi zakupy w piątek. 
 
Zdania przeczące tworzymy dodając 
not do czasownika posiłkowego. 
 
I will not (won't) come back  
until Monday.    
Nie wrócę aż do  poniedziałku. 
 
Bob will not (won't)  do his  
shopping tomorrow.    
Bob nie zrobi jutro zakupów.  
 
W pytaniach przestawieniu ulega jak  
zwykle tylko czasownik posiłkowy, 
czyli will.  
 
Will you come back next week?                 
Czy wrócisz w przyszłym tygodnu? 
 
Yes, I will.  Tak.    No, I won't.  Nie. 
 
They'll like this book, won't they?                 
Spodoba im się ta książka, prawda?  
 
Kończąc omawianie formy FUTURE 
SIMPLE należy jeszcze wspomnieć o 
dwóch   sprawach: 
 
- w brytyjskiej angielszczyznie w 
pierwszej osobie, czyli dla I and we, 
stosuje się niekiedy zamiast will     
słówko shall. Jego formą  ściągniętą  
jest w twierdzeniu również 'll,              
natomiast   w  przeczeniu - shan't 

Zastosowanie: 
1. Future Simple stosuje się by, poin-
formować o czymś, co zdaniem oso-
by mówiącej nastąpi w przyszłości - 
przyszłości bliskiej bądź dalekiej,                    
określonej bądź nieokreślonej. Są to 
przewidywania pozbawione elemen-
tów osobistej interpretacji i bardzo 
uniwersalne. Jeżeli więc nie jest się 
pewnym, którą z konstrukcji  grama-
tycznych mówiących o przyszłości 
wybrać - najlepiej  zdecydować się na  
Future Simple. 
 
The show will begin any moment now.  
Przedstawienie rozpocznie się lada 
moment. 
 
We'll go by train.   
Pojedziemy pociągiem. 
 
It'll be sunny tomorrow.  
Jutro będzie słonecznie. 
 
2. W zasadzie stosujemy w Future 
Simple will dla wszystkich osób, ale 
jak już wspomnieliśmy - można w  
wypadku  I  i  we  używać również  
shall i właśnie shall jest słówkiem 
neutralnym. Mówiąc I will czy  we 
will sugerujemy wolę zrobienia      
czegoś, postanowienie, obietnicę itp. 
Można to jednak potraktować jako 
różnicę bez większego znaczenia,    
albowiem mówiąc o czymś, co się    
samemu zrobi w przyszłości, siłą       
rzeczy informuje się rozmówcę           
o  swoim postanowieniu, tym silniej-
szym, im bardziej   akcentuje się will. 

I will help her, don't worry.  
Pomogę jej, nie martw się. 
 
We will finish the work tomorrow.  
Skończymy tę pracę jutro. 
 
Zastosowanie shall nadałoby powyż-
szym wypowiedziom bardziej                 
neutralny charakter, sugerując, iż 
sprawy, o których mowa, wynikają    
z naturalnego biegu rzeczy, nie zaś    
z decyzji osoby mówiącej. 
 
3. Future Simple używamy także dla 
wyrażenia decyzji w momencie jej 
podejmowania - decyzji, nad którą 
się specjalnie nie zastanawiano. 
 

Mam nadzieje, ze te krótkie omówienia czasów pomogą  choć   trochę 
rozjaśnić ich znaczenie i zastosowanie. Namawiam do częstego     
rozmawiania po  angielsku, bowiem "praktyka  czyni  mistrza".  

FUTURE SIMPLE   składa   się   z   will   i   czasownika  głównego  w  formie   podstawowej,   bez    żadnej   końcówki. 

Uczyła się z Wami: Patrycja Chmielowicz 



 



 

  (w pobliżu  Shelbourne Motors)  

148 Mahon Road Portadown  

BT 62 3SF, Co Armagh  

Nowa usługa:  

HOLOWANIE AUT NA LAWECIE 


