




 

Oddajemy w Państwa ręce 24 numer Polskie-
go Magazynu. Z tej okazji postanowiliśmy 
dołożyć dodatkowe 4 strony i przypomnieć 
miejsca, które  naszym zdaniem warto zwie-
dzić. Oczywiście na „Zielonej Wyspie” tych 
miejsc jest znacznie więcej i wyrażamy nadzie-
ję, że wraz z poprawą warunków pogodowych 
uda nam się odwiedzić kolejne ciekawe zakąt-
ki. Tymczasem, kiedy za oknem ziąb i deszcz, 
nie pozostaje nam nic innego niż napalić           
w  naszych kominkach i rozkoszując się przy-
jemnym ciepłem oczekiwać na przybycie 

wiosny, która w tym roku idzie do nas piechotą 
i to okrężną drogą… 
 

Przyjście wiosny (J Brzechwa) 
 

Naplotkowała sosna, 
że już zbliża się wiosna 

Kret skrzywił się ponuro: 
przyjedzie pewno furą... 

jeż się najeżył srodze 
Raczej na hulajnodze. 

Wąż sykną 
- ja nie wierzę, 

przyjedzie na rowerze. 
Kos gwizdnął: 

Wiem coś o tym, 
przyleci samolotem. 

Skąd znowu - rzekła sroka 
ja jej nie spuszczam z oka 
i w zeszłym roku w maju 

widziałam ja w tramwaju. 
Nieprawda wiosna zwykle 
przyjeżdża motocyklem. 

A ja wam to dowiodę 
że właśnie samochodem. 
Nieprawda bo w karecie! 
W karecie, co pan plecie? 
Oświadczyć mogę krótko, 

że płynie właśnie łódką! 
A wiosna przyszła pieszo 

Już kwiaty z nią się śpieszą, 
już trawy przed nią rosną i szumią 

Witaj wiosno.    

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. 
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Aktualności sportowe. 

Kącik czytelnika: Dziewczyna w mieście aniołów. 

Dzień Św. Patryka w Dundalk. 

Toruńskie pierniki. 



 

Trzymają Państwo w ręku 24 numer Polskiego Magazynu                         

co oznacza,  iż   dwa  lata  ciężkiej  pracy  za  nami.  
 

Pamiętam dzień w którym podjęłam decyzję o rozpoczęciu prac nad powstaniem 

magazynu tak jakby to było wczoraj. Trzymałam w ręku pierwszy numer magazynu 

48 i pomyślałam, jeśli Belfast może to my też. Dlaczego wszystko dzieje się w Belfa-

ście? Dlaczego Craigavon nie może podjąć inicjatywy? Decyzja okazała się tym 

bardziej trafna, iż ukazały się zaledwie 2 numery magazynu 48 i w tym samym czasie 

zniknął też z rynku Link Polska Expres. Nie mieliśmy doświadczenia, a jedynie wizje te-

go jak chcemy by magazyn wyglądał od strony zawartych w nim treści. I choć pa-

trząc na pierwsze numery, widzimy, jak niewiele miały wspólnego z profesjonalną pu-

blikacją, to jednak treść jaką prezentowaliśmy wzbudziła zainteresowanie, pozyskała 

czytelników i dała możliwość dalszego rozwoju. Pierwsze pozytywne opinie niezmier-

nie nas ucieszyły. 
  

‘Poczytałem Polski Craigavon i myślę, że są bliscy formuły magazynu jaki powinien być                

wydawany tutaj: 1) bezpretensjonalny  2) o nas!  3) mądry w artykułach  ( pouczające           

o emigracji, i dobre przemyślenia filozoficzne przytoczone przez księdza Krzysztofa )                           

4) nienaśladujący kolorowanki wydawane w Polsce i na całym świecie (bo te i tak będą  

lepsze i każdy może sobie kupić)  5) coś dla dzieci (zgrabnie wybrane). Tak na gorąco - to 

chciałbym mieć Polski Craigavon w biurze by rozdać.  

 

 Już 2 lata  jesteśmy 

z Wami! 
Już 2 lata  jesteśmy 

z Wami! 



Kto płaci za  jego wydanie? .Chyba warto by poszerzyć o Newry i  rozprowadzać tu-

taj! Artur. 

 

 

Rozpoczęcie publikacji Polskiego Magazynu nie byłoby możliwe, gdyby nie sponso-

rzy, którzy zadeklarowali, iż będą nas wspierać od pierwszego numeru. Słowa dotrzy-

mali, wspierając nas do dnia dzisiejszego, firmy:  Sam Smak, Polish Deli, Komis 

samochodowy Tom & Les.  Później dołączyli do nas i inni przedsiębiorcy z rekla-

mami swoich firm. Jedni byli z nami przez chwilę, a inni zostali z nami na dłużej: Piotr 

Skalski-Telewizja Satelitarna, Twoja Paczka, Pack Man, Barts Kebab –  to Ci 

najwierniejsi. Dziękujemy, że z nami jesteście i chociaż może to zabrzmi nieskromnie, 

uważam, iż możecie być dumni z tego, iż dzięki Waszym funduszom możecie być 

częścią podjętej przez nas inicjatywy społecznej.  

 

W szczególny sposób dziękuje Arturowi Kmiecikowi  za pomoc finansową, jaka 

dzięki jego wysiłkom płynie do nas z Newry a przede wszystkim za ogromne wsparcie 

merytoryczne i metodyczne, jakim nas obdarza. Dziękuję  Siostrze Helenie Daly       
z Tesol Project za bezinteresowne wsparcie i wszystkim reklamodawcom, którzy byli    

z nami dłużej czy krócej w całym tym okresie a także osobom współpracującym        

z nami: Andrzejowi Mańce, Andrzejowi Lewińskiemu i Oisinowi Toner. Oczy-

wistym jest fakt, iż nie byłoby magazynu, gdyby nie osoby tworzące redakcję: Kata-

rzyna Pawlikowska  –  Golonka, Agnieszka Sztajner –  Iwińska, Patrycja 

Chmielowicz  oraz  Ewelina Barnaś,  która co prawda dołączyła do nas cał-

kiem niedawno, ale dzięki jej graficznym umiejętnościom magazyn nabrał naprawdę 

profesjonalnego wyglądu. Wielkie dzięki dziewczyny  –  kawał dobrej roboty za nami. 

Nie byłoby magazynu, gdyby nie jego naczelny  Mariusz  – jedyny mężczyzna w na-

szym babskim gronie redakcyjnym. Dzięki, że pchasz „ten wózek” razem z nami. Na 

koniec najważniejsze podziękowania: 

 

Dziękuję wszystkim czytelnikom – bez Was nie byłoby nas. 
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Bilans zysków i strat…. 

“ Emigracyjny rachunek sumienia” robi po jakimś czasie od wyjazdu z własnego kraju 
pewnie każdy dorosły człowiek. Jednak skupię się w tym przypadku tylko na roda-
kach. Przy okazji moich marcowych urodzin, pozwoliłam sobie sprawić sama prezent 
i na portalu społecznościowym zwróciłam się z prośbą do znajomych, dotyczącą wła-
śnie  w/w tematu. Dziękuję im za podzielenie się swoimi poglądami i przydatnymi in-
formacjami. Większość Polaków przyjechała na Wyspy z konkretnym zamiarem, po-
bytu  dwa, góra trzy lata żeby się czegoś dorobić. No właśnie- „ czegoś” bo ten wyraz 
jest chyba najbardziej adekwatny w tym temacie. Zamiar zdobycia określonej sumy 
pieniędzy na różne cele, tj. jak budowa domu, zakup mieszkania czy zwyczajnie osz-
czędności  u znacznej ilości ludzi przemienił się w straty. Wg. emigracyjnych statystyk 
o stratach mówią głównie osoby mieszkające w małych miejscowościach. Tam, gdzie 
dostęp do dobrej pracy jest bardzo ciężki. Ludzie wykształceni wymieniają często 
brak dostępu do kultury, tj. kina, teatru.  

Okazuje się też, że coraz więcej ludzi tęskni za 
krajem. Przede wszystkim za rodziną, przyjaciół-
mi, których zostawiliśmy daleko od siebie. Prowi-
zoryczny kontakt często się w końcu urywa. Oka-
zuje się, że stajemy się sobie obcy, mamy już 
zupełnie inne zainteresowania, poglądy na życie. 
Nie jesteśmy w stanie się dogadać i w konse-
kwencji taka znajomość zwyczajnie „ umiera, 
śmiercią naturalną”. Niepowetowaną stratą jest 
odebranie kontaktu dzieciom z dziadkami i od-
wrotnie. Babcia i dziadek to najlepsi przyjaciele 
małego dziecka. Nigdy później już nic nie odbu-
duje takich relacji i nie wróci straconych chwil.  
W naszym rachunku sumienia pojawiają się też 
problemy w związkach, małżeństwach. Nie będę 
nikomu wmawiała, że zdrady czy kłótnie zdarza-
ją się tylko wśród emigrantów, bo to nie jest 
prawda. Bez wątpienia jednak ulegamy pokusom 
częściej, gdy jedno z małżonków przebywa samo 
w innym kraju. Jednak będąc nawet razem zda-
rza się to częściej na emigracji. Myślę, że to dzia-
ła na zasadzie „ okazja czyni z nas złodzieja”.    
W Polsce mieliśmy konkretne grono znajomych, 
których znaliśmy długo. Przybywamy nagle        
w inne miejsce, spotykamy nowych ludzi, widuje-
my się z nimi, próbujemy zaprzyjaźnić. Wtedy 
często ulega się też pokusom. Osoby piszące do 
mnie, po stronie minusów wymieniały zwyczaj-
nie  „ stracone lata”, ale i brak pieniędzy. Ludzie 
nie są w stanie przez dłuższy okres czasu poje-
chać nawet do Polski bo ich na to nie stać. Tylko 
nielicznym w tak małych miastach udaje się mieć 
bardzo dobrze płatną i adekwatną do swoich 
kwalifikacji i ambicji pracę. Dużo ludzi żyje od 
pensji do pensji, a smutne jest to, że znaczna ich 
część zwyczajnie udaje przed innymi, że jest im 
wspaniale. Że odnieśli sukces, pogoda wcale im 
nie przeszkadza i czego się dowiedziałam są ta-
cy, którzy nawet w domu nie rozmawiają po pol-
sku. A ich najbliższym celem jest przyjąć brytyj-
skie obywatelstwo a pozbyć się polskiego.         
W Londynie Polacy przyznają jeden po drugim, 
że ich emigracyjne życie to pasmo wzlotów.    
Wg. danych dzieje się tak dlatego, że ludzie 
wstydzą się przed znajomymi w Polsce przyznać 
do porażki.  

Są osoby, które biorą kredyty po to aby za te pieniądze pojechać na kilka dni do do-
mu. Pokazać się. Następnie po powrocie na Wyspy, czeka ich długie zaciskanie pa-
sa... Aby samodzielnie móc przeżyć w Londynie średnia płaca powinna być zdecydo-
wanie wyższa od tej, którą się ludziom oferuje. Ludzie nie wytrzymują też życia po 
kilkanaście osób w jednym domu. W wynajmowanym pokoju, wspólnej kuchni i toa-
lecie z zupełnie obcymi osobami. Znam to z autopsji i przyznam, że nic nie wzbudza 
we mnie takiego uczucia wstrętu i wręcz obrzydzenia jak wspomnienie tamtych 
chwil. Ale wiem, że zależy to od charakteru człowieka, a nie każdy jest takim indywi-
dualistą jak np. ja. To, że emigranci częściej piją i zapadają na nerwice, depresje to 
akurat jest kwestia sporna, bo w Polsce ludzie też piją, palą, biorą narkotyki i leczą 
się w przychodniach zdrowia psychicznego. Nowe otoczenie daje nam zyski w po-
staci nowych przyjaciół, znajomych. Ci odpowiednio dobrani, sprawdzeni zostaną w 
naszym życiu już na zawsze, obojętnie, gdzie przyjdzie nam jeszcze żyć. Poznanie 
obcej kultury, mentalności, to również pozytywne aspekty. No, a przede wszystkim 
możliwość nauki języka przez dorosłych i dzieci, które zdobywają w szkołach odpo-
wiedni akcent. 
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Na emigracji, podobnie jak generalnie w całym życiu trze-
ba mieć cel. Jeżeli wiemy po co tutaj jesteśmy, co chcemy 
osiągnąć jest nam łatwiej. Oczywiście, nie udaje się tego 
zawsze spełnić, ale przynajmniej wiemy, że próbowaliśmy. 
Może wystarczy czasami zwyczajnie przestać udawać 
przed samym sobą, nie brać udziału w finansowym wyści-
gu szczurów. Nie zakładać zbyt wiele. W bilansie zysków    
i strat szala przeważa się na tą pierwszą stronę w więk-
szych miastach. Bowiem w Londynie, Dublinie czy Belfa-
ście są emigranci nie tylko Ci, którzy udają przed światem, 
że im się powiodło. Dużo Polaków naprawdę osiągnęło 
jakiś sukces. Wcale nie mam tutaj na myśli tego finansowe-
go. Jeżeli dobre wykształcenie idzie w parze z dobrą pracą 
to już jest dużo. W miejscach, gdzie dostęp do lepszej pra-
cy jest większy, ludzie widzą więcej plusów emigracji, chcą 
pozostać na stałe. Nie myślą o powrocie, o straconym cza-
sie. Chcą korzystać z życia, spełniać swoje marzenia, reali-
zować się. Łatwiej jest ludziom młodym, tym, którzy nie 
mają jeszcze dzieci. Z badań jednego z polskich socjolo-
gów wynika, że emigracja przynosi więcej plusów niż mi-
nusów, ale znaczna część Polaków wróci jednak do kraju. 
Zapytani co ze sobą przywiozą, najczęściej odpowiadają: 
doświadczenie, tolerancję, wyrozumiałość dla innych kul-
tur i religii, obyczaje. Ale przede wszystkim mądrzy ludzie 
przywiozą ze sobą naukę życia. Bo kto poradził sobie na 
emigracji, ten poradzi sobie wszędzie. Podpisuję się pod 
tym z pełną świadomością! 
 

 
Agnieszka Sztajner- Iwińska 
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ROZWÓD- DZIECKO NA ROZSTAJU. 
 

( …niech pan z nimi coś zrobi, żebyśmy znowu mieszkali razem i żeby było 
jak dawniej i żeby się nie kłócili, bo ja chcę mieć i mamę i tatę…) 

 
 Z taką prośbą zwrócił się do mnie  jedenastoletni syn małżeństwa, 
które po 17 lach związku zaczęło się rozpadać. Obiecałem  sobie, że zrobię 
wszystko, aby prośbę tego młodego człowieka spełnić.  W tym przypadku 
udało się, ale nie było łatwo. Teraz są znowu razem, a na dowód w czerw-
cu urodzi się  upragniona córeczka.  – „Będziemy mieli parkę, jesteśmy 
tacy szczęśliwi, dziękujemy, miał pan rację..- ( takie słowa usłyszałem 
przez telefon któregoś popołudnia). 

Ale nie zawsze terapia małżeńska kończy się sukcesem.  Zgłaszają 
się pary za późno, kiedy sprawy zaszły już za daleko, padło już za 
wiele bolesnych słów, podjęto wiele niepotrzebnych, emocjonal-
nych decyzji. Taką moją „ostatnią deską ratunku” jest  bolesne 
uświadomienie rodzicom , co naprawdę przeżywają dzieci, gdy 
rodzice się rozchodzą. Już na początku tych trudnych terapii padały 
słowa, że  …My to chcemy zrobić tak, żeby nasze dzieci na tym nie 
ucierpiały… NIE MA CZEGOŚ TAKIEGO! Dzieci zawsze głęboko 
przeżywają i cierpią nawet wtedy, gdy nie w pełni uświadamiają 
sobie, co w ogóle się dzieje i jakie z tego faktu wynikną konsekwen-
cje . 
 Młody, wystraszony człowiek, postawiony jest w niezmier-
nie trudnej sytuacji dokonania wyboru, bowiem dzieci zawsze 
przyjmują stronę któregoś z rodziców.  Po zachowaniu nawet  ma-
łego dziecka, można wywnioskować z kim jest ono bardziej związa-
ne. Nie wolno stawiać dziecka przed wyborem z kim chce zostać, 
gdyż  nie jest ono przygotowane emocjonalnie do dokonywania 
takich odpowiedzialnych decyzji. Tu pojawia się niebezpieczna po-
kusa wykorzystywania dziecka do rozgrywek z drugą stroną.  Poni-
żej przedstawię w punktach te najważniejsze problemy  i zalecenia, 
jakie należy wziąć pod uwagę: 
1. Nie należy kłócić się w obecności dziecka. Szczególnie, gdy 

dotyczy  to problemu, z kim ono zostaje, jak mają wyglądać 
widzenia, ile mają wynosić alimenty i jak będzie wyglądać 
podział majątku. 

2. Nie należy mówić źle o drugiej stronie do dziecka lub w jego 
obecności.  

3. Nie traktować dziecka jako sędziego, mediatora, szpiega 
czy nawet posłańca.  

4. Unikać wciągania dziecka w sprawy sądowe, procesy  i spo-
tkania mediacyjne.  

5. Gdy już dochodzi do powyższych sytuacji, nie wolno dziecka 
„ustawiać”, typu „mów to  i to , ale o tym nie wspominaj, gdy 
cię będą pytać”.  

6. Zadbaj o częste i regularne kontakty drugiej strony                 
z dzieckiem. Unikajmy rewanżu i zemsty  typu:” skoro od 
nas odchodzisz, to nie zobaczysz więcej swoich dzieci”  

7. Buduj obiektywny obraz drugiej strony ( bowiem dziecko 
nadal  ją kocha !). Przypominaj dziecku o kartkach, życze-
niach, urodzinach byłego partnera. 

8. Nie należy utrudniać, blokować i ograniczać kontaktów 
dziecka z rodziną drugiej strony, babcią, dziadkiem, kuzyna-
mi i wujostwem, gdy mieszkają tutaj lub w czasie wakacji    
w Kraju. 

9. Jeżeli decyzja o rozstaniu została podjęta ( i zachęcam  do 
rozwagi i spokoju, bowiem musimy mieć pewność, że wyczer-
paliśmy wszystkie środki, aby do tego nie dopuścić), dziecko 
powinno być poinformowane o rozstaniu rodziców przez 
ich obojga (wiem, że to nie jest łatwe). Zasługuje ono bo-
wiem, żeby dowiedziało się o tym tragicznym wydarzeniu 
od rodziców a nie od sąsiadów czy kolegów w szkole. 

10. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że  po rozstaniu pojawia się 
nowy ktoś, to należy to robić bardzo spokojnie, mądrze         

  tatuś,” lub „ będziemy mieli nową mamusię” – odpadają! Możemy usły-
szeć wtedy: „ Ja mam jednego tatusia, i kocham go mimo, że nie mieszka 
teraz z nami” . „ Ona przecież nie jest moją biologiczną matką,  i w przyszłą 
sobotę idę do niej na weekend”. 
 
Powyższe uwagi dotyczą, jak się domyślamy, dzieci starszych i młodzieży.   
A co z maluszkami? Usłyszałem kiedyś takie zdania rozwodzącej się pary: „ 
Bo proszę pana, my to chcemy zrobić jak najszybciej, póki dzieci są małe, żeby 
ich nie skrzywdzić, bo one nic jeszcze nie rozumieją”.  To nam się tylko tak 
wydaje ! Rzeczywiście małe dzieci, nie rozumieją co się dzieje, ale odczuwa-
ją , boją się, i cierpią tak jak dorośli ( a może nawet bardziej ).  
  Badania  psychologiczne wykazują, że u małych dzieci, w sytuacji 
rozpadu związku,  występują zaburzenia snu, łaknienia, dodatkowe mocze-
nie nocne. U dzieci starszych obniżenie wyników w nauce, napady złości, 
agresja, zamknięcie  się w sobie, a nawet ucieczki z domu. Psychologowie 
stwierdzili, że nawet dorosłe dzieci i młodzież, mimo że w pewnym stopniu, 
zrozumiały decyzję rodziców o rozwodzie, to do końca  nigdy jej w pełni 
nie zaakceptowały.  
  Na koniec jeszcze jedna , smutna uwaga.  Szeroko przeprowadzone 
badania, wykazały, że trauma rozwodu rodziców zostaje u potomstwa do 
końca życia, dzieci dokładnie pamiętają przez kogo i jak zostały poinformo-
wane o rozpadzie rodziny, a przez długie lata noszą w sercu żal do życia, że  
moi rodzice, z jakichś tam powodów ( i tu nie ważne dla nich z jakich!) mu-
sieli się rozstać. 
 
Drodzy czytelnicy. Jest to ostatni artykuł niejako zamykający serię tych 
smutnych a nawet tragicznych.  Idzie przecież wiosna, budzi się nowe życie 
i odżywają nowe nadzieje. Idą Święta. Wobec tego korzystam z okazji, aby 
złożyć Wam serdeczne życzenia wielkanocne aby przebiegły w spokoju, 
miłej atmosferze, aby była to okazja do sympatycznego spotkania z bliskimi  

- tego PRAWDZIWEGO SPOTKANIA. 



 

Społeczność szkolna dumnie prezentowała narodowe barwy  biało-czerwone co miało wyraźny 

akcent dla całej grupy .  Rozpo-

znawano nas  z tłumu pozosta-

łych uczestników. Każdy kto 

miał ochotę mógł przyłączyć się 

w trakcie. Dzieci na głowach 

miały biało--- czerwone bocianie 

czapki, przygotowane przez 

naszych nauczycieli. Wszystkie 

trzy organizacje prezentowały 

wybrane symbole Polski tj, 

Orzeł Biały, Jan Paweł II, Maria 

Curie - Skłodowska, Smok Wa-

welski, Mikołaj Kopernik, Fryde-

ryk Chopin, Lech Wałęsa, Zbi-

gniew Boniek, bocian oraz War-

szawska Syrenka i Lajkonik. 

Niezwykłym talentem aktor-

skim wykazał się jeden z rodzi-

ców, pan Tomek Kozak, który wcielił się w rolę Orła Białego i zyskał sympatię wszystkich widzów, w 

każdym wieku. Był on najczęściej 

fotografowanym" symbolem " a 

jego aktywny udział w Paradzie przy-

prawił o niejeden uśmiech tego dnia. 

Dzięki dobrej pogodzie każdy czuł 

się wspaniale w swojej roli. Dla wielu 

naszych wspaniałych uczniów była 

to pierwsza okazja aby wziąć udział 

w Paradzie, co było oczywiście wiel-

kim przeżyciem. 

Nasz najmłodszy uczestnik Piotruś 

Chomik nie ma jeszcze roku i dzielnie 

zniósł aktywny dzień, dumnie pre-

zentując bocianią czapkę na głowie. 

Dzień Św. Patryka w Dundalk. 

17 marca Polska Szkoła w Dundalk po raz pierwszy wzięła udział w Paradzie Świętego Patryka w Dundalk. Uczniowie , nauczyciele 

oraz rodzice wraz z grupą młodzieży z Klubu Młodych Pajęczyna oraz przedstawicielami Organizacji Simul Polonia, przemaszero-

wali ulicami miasta , zaznaczając swoją obecność, działania oraz wkład w integrację kultur w Dundalk. 

Chcielibyśmy również 

zaznaczyć , iż wielu z na-

szych uczniów oraz rodzi-

ców wzięło udział w Para-

dzie w swoich miastecz-

kach, klubach sporto-

wych, orkiestrze oraz re-

prezentując szkoły ir-

landzkie, z czego jeste-

śmy bardzo dumni!!! Przy-

padkowa kolejność           

w Paradzie również oka-

zała się być wyjątkowa, 

gdyż mogliśmy wzajemnie 

wspierać zaprzyjaźniony 

irlandzki klub sportowy 

GFC Pats z Lordhip,           

w którym jedna z naszych 

uczennic Julianna Jakubas 

ćwiczy taniec irlandzki. 

Dzięki temu pokazaliśmy, 

iż wspieramy się , szanuje-

my i pomagamy nie tylko 

w swoich polonijnych , ale 

również w lokalnych, wie-

lokulturowych społeczno-

ściach.  

Sylwia i Emil Jakubas  



 

 

 

Polish Abroad Saturday School oraz Księgarnia Renatka zapraszają na Kiermasz  Książki 

Polskiej w ramach akcji: ALL OF EUROPE READS TO KIDS 
 

13 kwietnia (sobota) w godzinach 10:00 – 13:30 

St. Oliver’s Plunkett Primary School 

Strathfoyle, Derry-Londonderry 
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„Tuwimowo, czyli moja polsko - irlandzka  podróż  

z bohaterami wierszy Juliana Tuwima” 

„Tuwimowo, czyli moja polsko - irlandzka  podróż  

z bohaterami wierszy Juliana Tuwima” 

Jesteśmy uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej (Polish Abroad School PASS)                 

w Derry/Londonderry w Irlandii Północnej. W naszej szkole mówimy, czytamy, 

śpiewamy, myślimy, a nawet malujemy po polsku. Rok 2013 jest rokiem                

Juliana Tuwima. Postanowiliśmy z jego Lokomotywą wyruszyć w świat                       

w poszukiwaniu tych, którzy kochają nie tylko jego wiersze, ale wszystkich,                

którzy kochają czytać. Tak zrodził się nasz projekt edukacyjny „Tuwimowo, czyli 

moja polsko-irlandzka podróż z bohaterami wierszy Juliana Tuwima”                        

Dołączylismy do programu „Czytające Szkoły i Kluby Sobotnie”, który jest               

częścią kampanii „Cała Europa Czyta Dzieciom” - „All Of Europe Reads                

To Kids”. Program jest wspierany przez Fundację ABCXXI znaną z kampanii „Cała 

Polska Czyta Dzieciom” oraz portal The Polish Guide stawiający  w głównej mie-

rze na edukację i czytelnictwa.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy z wierszami Tuwima (i nie tylko)  

Uczestnikami naszego projektu mogą zostać wszyscy: szkoły i przedszkola,  ci mali 

i ci duzi, każdy, kto lubi czytać.  

W ofercie książki dla dzieci, młodzieży, gry edukacyjne, podręczniki              

szkolne, książki dla dorosłych i wiele innych. Podczas Kiermaszu będzie  

również prowadzona sprzedaż używanych książek, magazynów,                 

wyrobów  artystycznych  na  rzecz  Polskiej  Szkoły  Sobotniej  w Derry.               

Co należy zrobić? 
• Przeczytaj lub  wysłuchaj  jakis wiersz Juliana Tuwima 

• Narysuj, namaluj, sfotografuj, opisz, nagraj to, co przeczytałeś i  wyślij nam na 

   naszą stronę projektu https://www.facebook.com/tuwimowa.lokomotowya 

• Polub naszą stronę, powiedz o nas innym na  

   https://www.facebook.com/tuwimowa.lokomotowya 

• Gdy braknie Ci  wierszy  Tuwima, czytaj to,  co lubisz i poleć innym,  pochwal 

   się tym na naszej stronie.   
Czytajmy razem ! 
Organizatorem Kampanii  czytania na Wyspach Brytyjskich jest:  

http://www.thepolishguide.com/index_edu.shtml  

KORDYNATOREM KAMPANII CZYTANIA NA WYSPACH JEST PORTAL  

The Polish Guide  -  http://thepolishguide.com/edu-cpcd.shtml 

Poniżej strona Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” 

http://www.cpcd.pl/              



 

Witamy wszystkich pozytywnie zakręconych. Największa 

i najszybciej rozwijająca się grupa motocyklistów                     

w  Irlandii  Północnej   "GRRupa Północ"   -   Zaprasza! 
 
Jesteśmy silną, zgraną grupą i wciąż się rozwijamy. Naszą pasją są    

motory. Nasza przygoda zaczęła się dość dawno temu. Na początku 

większość z nas jeździła motorami osobno lub w małych 2 - osobo-

wych składach. Tak było do czasu, aż połączyło nas forum 

www.husarria.com. Od tego momentu  zaczęliśmy się wspólnie                

spotykać, poznawać i tworzyć coraz bardziej zwartą  grupę. Na              

początku były to tylko krótkie wyjazdy – wycieczki po okolicy  mające 

na celu  poznanie się lepiej. Teraz jeździmy na krajowe i zagraniczne 

wycieczki (Polska, Francja, Hiszpania, Kornwalia, Szkocja, Portugalia               

i wiele innych państw, co roku coś innego) spotykamy się całymi              

rodzinami (karawany, namioty, pikniki przy grilu, itd.) udzielamy się 

społecznie, charytatywnie uczestniczymy w imprezach dla dzieci 

(mikołajki, dzień dziecka i inne) organizujemy otwarcia i zamknięcia 

sezonu motocyklowego. Nasza grupa łączy ze sobą doświadczonych 

jak i początkujących” bajkerów”  i „ bajkerki” wszystkim dajemy               

szansę, wszyscy są mile widziani. Jesteśmy wyrozumiali i pomocni jak 

tylko potrafimy. Cała grupa wspiera się nawzajem. 
 
Jeśli masz motor, lubisz przygody, wycieczki krajowe i zagraniczne, 

wspólne wypady w miłym gronie to zapraszamy do przyłączenia się 

do nas. Witamy wszystkich nowych motocyklistów z otwartymi                    

ramionami. 
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronkę www.husarria.com  

lub  facebook " grrupa polnoc "  albo  pod  numerem  tel.  07712262355   
ARTEK 

 Forum husarria liczy ponad 1600  zarejestrowanych 

użytkowników, mamy tam nasz dział  

" stajnia Irlandii Północnej " , w którym  

na bieżąco  informujemy o naszych  

spotkaniach i akcjach  w jakich  
uczestniczymy. 
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Polish N.I. Community Network  
Współpracujące z Bangor Polish Association  
Zaprasza wszystkich do odwiedzenia portalu:   
polskieni.com/bangor    

DZIEWCZYNA W MIEŚCIE ANIOŁÓW 

Książka z cyklu Literatura w spódnicy. Przyznam, że często do nich nie 
sięgam, ale kilka pozycji przywiozła mi koleżanka z Polski, o których 
pewnie będę miała okazję jeszcze napisać. Ta opowieść jest dostępna 
w bibliotece w Lurgan. Początkowo myślałam, że to książka dosyć 
infantylna, nie byłam pewna czy ją przeczytam. Zresztą dużo osób 
recenzujących ją odnosiło takie wrażenie. Ale stało się inaczej. 

Bohaterką jest młoda kobieta z małego miasta, która dla swojego narzeczonego 
przenosi się do Los Angeles. Zupełnie obcego jej świata. Niemalże pod każdym 
względem: towarzyskim, mentalnym, finansowym itd... Czuje się tam „ dziwnie” 
nawet ze względu na sposób ubierania się, fryzurę”. Rzucona na głęboką wodę, 
po tym jak narzeczony zmienia swoje plany wspólnego życia z nią, musi nauczyć 
się sobie radzić w bardzo szybkim czasie. Wynajęte przez nią mieszkanie potrzebu-
je współlokatora aby móc je utrzymać. Sara, bo tak ma na imię bohaterka szuka 
pracy, poznaje przypadkowo chłopaka, który pomaga jej bezinteresownie. Nie jest 
kandydatem na partnera jej życia, ponieważ jest homoseksualistą. Ale staje się jej 
najlepszym przyjacielem. Do mieszkania Sary wprowadza się kontrowersyjna Mar-
tika, która od tej pory będzie starała się wywrócić do góry nogami nudne i mono-
tonne jej zdaniem życie Sary. Wprowadza ją w świat imprez, klubów i przygodnie 
poznawanych mężczyzn. W książce jest trochę opisów, które nie są odpowiednie 
dla zbyt młodego czytelnika. Oraz dla tych, którzy nie lubią w literaturze tego typu 
scen. Ale sama akcja jest warta uwagi. Pokazuje jak jedna osoba potrafi mieć 
wpływ na drugą, jak łatwo czasami ulec komuś. Tylko czy to się przytrafi głównej 
bohaterce? Czy może uda jej się pozostać sobą w tym zupełnie innym dla niej świe-
cie. Tego dowiedzie się, gdy przeczytacie!  

Agnieszka Sztajner- Iwińska 

Przepis na sukces:  

Bajaderki. 

Składniki: 
 
   80 - 90 dag pokruszonych ciastek, resztek ciast 
   ½  szklanki mleka 
   ½  szklanki cukru (jeżeli ciastka są słodkie nie doda-
wać cukru) 
    rodzynki (wcześniej namoczone) 
    ok. 350 - 400 g dżemu (marmolady lub powidła) 
    125 g masła  
    olejek rumowy 
    3 - 4 łyżki kakao  
   wiórki kokosowe lub orzechy 

Przygotowanie: 
 

1.Ciastka, ciasta drobno pokruszyć .  
2. Zagotować razem mleko, cukier, masło i kakao.  
3. Lekko przestudzić i wymieszać z pokruszonymi ciastami, dżemem i olejkiem.  
4. Dodać rodzynki i zagnieść na jednolitą masę. 
5. Z przygotowanej masy formować kulki. 
6. Czekoladę rozpuścić w gorącej kąpieli. 
7. Przygotowane z ciasta kulki obtoczyć w polewie czekoladowej a następnie  
w orzechach lub wiórkach kokosowych.  
8. Odstawić do stężenia. 



 

Centrum Pomocy Mniejszościom Narodowym   
zorganizowało wieczór informacyjny z przedstawiciela-

mi związków zawodowych dnia 21 lutego 2013 roku.  

Poruszone tematy podsumowane zostały przy pomocy 

poniższej prezentacji. 

Centrum Pomocy Mniejszościom Narodowym   
zorganizowało wieczór informacyjny z przedstawiciela-

mi związków zawodowych dnia 21 lutego 2013 roku.  

Poruszone tematy podsumowane zostały przy pomocy 

poniższej prezentacji. 



 

Masz prawo do ochrony przed          

dyskryminacją ze względu na ciążę           

i macierzyństwo. 

Twoje prawa w miejscu pracy  

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM PRZYSŁUGUJĄ : 

- prawa pracownicze 

- poszanowanie godności 

- prawo do przystąpienia do związków zawodowych 

 - praca wolna od prześladowania i dyskryminacji 

Czas pracy - urlopy 

Umowa o pracę powinna precyzować dni i godziny pracy.  

- Jaki jest minimalny wymiar przysługującego urlopu? 

28 dni 

- Czy wliczane są w to święta państwowe? 

Tak, mogą być 

- Jakie wynagrodzenie otrzymujesz za urlop? 

Otrzymujesz normalną stawkę 

- Czy pracodawca może decydować o tym kiedy  

bierzesz urlop? 

Tak 

- Czy otrzymujesz rekompensatę za niewykorzystany 
urlop po zakończeniu pracy? 

Tak 

- Ile płatnego urlopu przysługuje pracownikom 
półetatowym? 

W zależności od wymiaru czasu pracy                 

(np. 2dni x 5.6 tyg.= 11.2 dni) 

Obliczenia możesz wykonać na stronie: 

http://www.nidirect.gov.uk/calculating-holiday-entitlement 

Twój pracodawca nie może wymagać prac 

powyżej 48 godzin w okresie 7 dni, chyba,  

że podpiszesz na to zgodę tzw. opt-out clause 
(uśrednione na okres 17 tygodni) 

Pracownicy zmiany nocnej  

(pomiędzy 23.00 a 6.00) 

Pracodawca nie może żądać od was  

wykonywania pracy dłuższej niż 8 godzin.  

Maksymalny czas pracy : 

Twój normalny wymiar czasu pracy powinien 

być ściśle określony umową o pracę. 

Praca, a rodzina Skargi na pracodawcę można złożyć                   

w sądzie pracy  

(Industrial Tribunal) 
Masz prawo do ochrony przed          

dyskryminacją ze względu na ciążę           

i macierzyństwo. 



Migrant  Workers  Support   Unions                                

Irish Congress of Trade Unions 

       

Procedury  obowiązujące  przy redukcji  etatów : 

Podstwowe prawa jakie przysługują pracownikom 

agencyjnym to między innymi : 

Maksymalny czas pracy : 

Jakie prawa mają pracownicy agencyjni ? 

Migrant  Workers  Support   Unions                             

Irish Congress of Trade Unions 

      Kasia Garbal/ Kevin Doherty 

!    WARTO WIEDZIEĆ ŻE:     !  
  Prawo do równego             

wynagrodzenia                           

nie przysługuje jednak                 

pracownikom, którzy              

podpiszą stałą umowę             

z agencją - gwarantującą 

im płacę pomiędzy              

zleceniami. 

4-6 Donegall Street Place, Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  
(linia bezpośrednia – można zostawić widomość po polsku) 

 
Email: kasia.garbal@ictuni.org     

kevin.doherty@ictuni.org 

Gdzie szukać pomocy ?  

- Dyskryminacja - Equality Commission 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Health and Safety 
Executive 

- Pracownicy agencyjni - Department for                               
Employment and Learning 

- Pracownicy dla agencji w rolnictwie i przetwórstwie 
żywności - Gangmasters Licensing Authority 

   - Krajowa płaca minimalna - HM Revenue                         
and Customs 

Wybór pracowników  -  sprawiedliwy 

Obiektywne kryteria: przewinienia dyscyplinarne, frekwencja                  

i  punktualność,  doświadczenie,  umiejętności,  itp 

 

- płatny urlop 

- prawo do przerw w pracy 

- ograniczenia dotyczące maksymalnego wymiaru godzin pracy 

- zakaz bezprawnych potrąceń z wypłaty 

- krajowa płaca minimalna 

- zakaz dyskryminacji osób chronionych prawem dotyczącym      

  równouprawnienia.  
 

Nowe prawa (obowiązujące od grudnia 2011) 

 
Pracownicy agencyjni zatrudnieni na tym samym zleceniu przez 

okres 12 tygodni mają prawo do równego traktowania ze                 

względu na wysokość wynagrodzenia i podstawowe warunki  

zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych                    

!     RÓWNOUPRAWNIENIE      ! 
W MIEJSCU PRACY 

Niezgodne z prawem jest traktowanie                      
pracownika gorzej od innych ze 

względu na jego/jej: 
 

- płeć, rasę, włączając kolor skóry, wiek                 

pochodzenie etniczne czy narodowe,                  

religię, niepełnosprawność, przekonania               

polityczne, orientację seksualną. 

Masz  problemy w pracy ?  Postaramy się pomóc !!  

mailto:kasia.garbal@ictuni.org
mailto:kevin.doherty@ictuni.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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 

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. 

Ulubione zwierzątko. 

Tym razem nie było chętnych dzieci do wzięcia udziału    
w naszym konkursie.  Mamy nadzieję, że temat „ ulubione 
zwierzątko” znajdzie swoich amatorów i że otrzymamy 
wiele prac konkursowych. ZAPRASZAMY !!! 
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dobry sternik”  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Toruńskie pierniki 
Maria Krüger 
 

   W Toruniu mieszkał stary mistrz piekarski – Bartłomiej. Pomagał mu w pracy czeladnik – 
Bogumił, który jednak o sławę nie zabiegał, chociaż piekł nie gorzej niż sam mistrz. Chłopiec 
kochał się w pięknej jedynaczce Bartłomieja – Rózi. Rodzice jednak nie bardzo chcieli się 
zgodzić na ich ślub, gdyż woleli dla córki męża zamożnego. Takim człowiekiem był pasamo-
nik (rzemieślnik wyrabiający pasy, frędzle i taśmy służące jako ozdoby do sukien), majętny 
wdowiec Pankracy. 
Rózia nie sprzyjała jednak starszemu, grubemu panu, chociaż ten obsypywał ją drogimi pre-
zentami, a Bogumił mógł jej zaledwie ofiarować słodkie ciastko czy polne kwiatki. 
   Pewnego razu Bogumił chciał narwać dla swej ukochanej niezapominajek i pochylając się nad jeziorkiem zauważył tonącą pszczołę. 

Podsunął więc jej listek, aby wydobyć z wody. Pszczoła osuszyła skrzydełka        
i odleciała. W tej samej chwili litościwy młodzian usłyszał za sobą cieniutki gło-
sik niczym brząkanie struny. Odwrócił się i zobaczył królową krasnoludków, 
która podziękowała mu za uratowanie pszczoły – matki pszczelego rodu              
i w nagrodę wyjawiła mu wielką tajemnicę. Poradziła, aby do wypiekanych pier-
ników dodać miodu. 
    Bogumił wrócił do miasta i zastał tu wielkie poruszenie. Okazało się, że naza-
jutrz zjeżdża tam król ze swą rodziną. Bartłomiej był bardzo niezadowolony        
ze spóźnienia czeladnika i zaraz zagnał go do roboty, grożąc wypędzeniem, 
jeśli  w porę pierników nie upiecze. Czeladnik podczas pracy przypomniał sobie 
o radzie królowej krasnoludków. Dodał więc miodu do swoich wypieków. 
Następnego dnia królewnom tak smakowały pierniki upieczone przez Bogumi-
ła, że sam król raczył spróbować. Nadał też przywilej dla miasta Torunia. Jego 
mieszkańcy otrzymali po wsze czasy prawo wypiekania pierników miodowych    

i wysyłania ich do innych miast, a zwłaszcza do Królewca. Działo się to w roku 1557 i aż po dzisiejszy dzień mistrzowie piekarscy w Toru-
niu z tego przywileju korzystają.    Bogumił oczywiście po tak błyskotliwym sukcesie bez przeszkód mógł ożenić się z Rózią. A owa para 
żyła długo i szczęśliwie. 
 
 

 

 

Toruńskie pierniki -słynny wypiek 
piekarzy toruńskich. Pierwsze 
wzmianki o toruńskich piernikach po-
chodzą z około 1380. roku i mówią       
o piekarzu Niclosie Czanie, który praw-
dopodobnie trudnił się wypiekiem, 
obok chleba, także tych korzennych 
ciastek. W dawnych czasach, Toruń 
położony był na skrzyżowaniu najważ-
niejszych europejskich szlaków han-
dlowych. Dzięki temu bez problemu 
przywożono tu część składników nie-
zbędnych do wyrobu pierników: imbir, 
goździki, cynamon, kardamon, gałkę 
muszkatołową itd. Pierniki wypiekane 
były między innymi w kształcie karet, 
herbów, rycerzy, mieszczan i miesz-
czek w trakcie zajęć, serc, a przede 
wszystkim Katarzynek, które są jedny-
mi z najsłynniejszych toruńskich pierni-
ków.    Do historii przeszedł piernik 
wypieczony w 1778 roku dla carycy 
Katarzyny, który miał ok. 2 metrów 
długości i był gruby na 30 cm. 

 

 

 

 

 
 

 
Piernik 

 źródło: Internet 

 

 

 

 

KATARZYNKI 

źródło: Internet 

 

Krzyżówka 
1. Mistrz piekarski. 
2. Uratowana przez czeladnika. 
3. Córka Bartłomieja. 
4. Dodał miodu do swoich wypieków. 
5. Działo się to w roku 1557 i aż po dzisiejszy …….. mistrzo-

wie piekarscy z tego przywileju korzystają. 

Odczytaj hasło w oznaczonych kratkach i wpisz w miejsce kropek. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toruń 
źródło: Internet 

…………………………..- jest jednym z najstarszych miast w Pol-
sce, leży nad Wisłą i Drwęcą. Słynie z najsmaczniejszych w kraju 
pierników, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika a także wspaniałych 
zabytków, które znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Cegla-
nego. W 1997 roku miasto zostało wpisane na  Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.  
Najpiękniejszą częścią Torunia jest Stare i Nowe Miasto  z zacho-
wanym prawie bez zmian XIII-wiecznym układem urbanistycznym.  
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Krzywa Wieża 
źródło: Internet 

Turyści podziwiają m.in.: gotyckie kościoły, barokowe pałace, ruiny 
zamku krzyżackiego oraz pozostałości średniowiecznych obwarowań 
miejskich (murów, bram, baszt).  Dużym zainteresowaniem cieszy się -
Krzywa Wieża- która swą nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od 
pionu, ok. 1,46m. Wybudowana została w drugiej połowie XIII wieku 
jako prosta, 15-metrowa baszta obronna. 

Dzieci stawiają pomnik 
Wanda Chotomska 
 
Co Kopernik robił? Wiecie? 
- On coś odkrył pierwszy w świecie... 
- Mnie obiło się o uszy, 
że Kopernik Ziemię ruszył. 
- Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 
polskie wydało go plemię. 
- Wstrzymał Słońce? Co to znaczy? 
- Ja wam mogę wytłumaczyć!- 
- Tata mówił, że przed laty 
ludzie się nie znali na tym 
i nie wiedział nikt z uczonych, 
jak ten świat jest urządzony 
"Słońce krąży wokół Ziemi" - 
powtarzali ci uczeni 
i pojęcia żaden nie miał, 
że to właśnie krąży Ziemia. 
Krąży, krąży i bez końca 
kręci się dokoła Słońca! 
To Kopernik odkrył pierwszy 
i stąd właśnie jest ten wierszyk:. 
"Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, 
polskie wydało go plemię" 

 

 

 

 

źródło: Internet 

Mikołaj Kopernik znany polski astro-

nom, urodził się w 1473 roku w Toruniu. 
Jest autorem dzieła "De revolutionibus 
orbium coelestium" ("O obrotach sfer nie-
bieskich"), które zostało opublikowane     
w 1543 roku. Przedstawił w nim teorię he-
liocentrycznej budowy Układu Słoneczne-
go, według której Słońce znajduje się         
w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie 
jak pozostałe planety obiega Słońce po 
orbicie kolistej. 

 

 

 

 

 

 
 

Dom Kopernika 

źródło: Internet 

 

 

 

 
 

 
Geodium 

źródło: Internet 

Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu- zostało otwarte      
17 lutego 1994 roku i cieszy się ogromną popularnością. W Planetarium         w 
trakcie seansów astronomicznych, na sztucznym niebie, którym jest kopuła 
planetarium można podziwiać układ gwiazd, układ gwiazdozbiorów, konfi-
gurację planet zodiaku, fazy księżyca, zaćmienia. W Geodium stworzona 
została interaktywna wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej central-
nym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli 
ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można prze-
konać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. W sali 
Orbitarium znajdują się  interaktywne stanowiska, gdzie można poznać i zro-
zumieć zjawiska i procesy zachodzące we Wszechświecie. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planetarium 
źródło: Internet 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orbitarium 
źródło: Internet 

Przygotowała: Katarzyna Pawlikowska - Golonka. 



CO WARTO ZWIEDZIĆ 

Ulster Folk to niesamowite miejsce zwłaszcza dla dzieci takich jak 
moje czyli typowych mieszczuchów, które nie znają uroków polskiej 
wsi           z przed kilkunastu lat. Dzieci, które nie wyobrażają sobie 
życia bez podstawowych- dla nich i myślę, że dla nas już tez-dóbr 
materialnych typu telewizor, telefon, komputer czy łazienka. W mu-
zeum tym cofniemy się w czasie aż o 100 lat i odkryjemy sposób 
ówczesnego życia. Zobaczymy tam ówczesne domostwa, farmę, 
szkołę, bank, warsztat samochodowy, warsztat szewca, sklepy i 
wiele innych atrakcji. Będziemy przechadzać się uliczkami, przyglą-
dać wystawą sklepowym i zapewne niejeden z nas stwierdzi, że nie 
pasuje do takiego stylu życia. Ale ludzie tak kiedyś funkcjonowali i 

Ulster Folk i Muzeum Transportu   w Belfaście. 

Niesamowite wrażenia zapewni nam także muzeum trans-
portu. Zobaczycie tam majestatyczne parowozy, zabytkowe 
auta, powozy konne, wozy strażackie  i inne cuda techniki. 
Ceny biletów są przystępne. Za wejście do obu muzeów za-
płacimy  £8 za osobę dorosłą, £4 za dziecko lub mamy do 
wyboru zestawy familijne: £21.50 za rodzinę(2dorosłych  plus 
max 3 dzieci) lub £16 za rodzinę (1 osoba dorosła plus max 3 
dzieci). Dzieci do lat 5 wstęp bezpłatny. Jeśli chodzi o Folk 
Muzeum to niestety potrzebna jest nam dobra pogoda, po-
nieważ zwiedzając miasteczko przebywamy głównie na ze-
wnątrz , natomiast Muzeum Transportu jest całkowicie zada-
szone i tutaj warunki pogodowe nas nie interesują. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie  http://www.nmni.com/ 

Muzeum mieści się w Belfaście, Cultra, Holywood BT18 0EU i jest otwarte od października do lutego  od 
wtorku do piątku od 10.00 do 16.00 i w weekend od 11.00 do 16.00 natomiast od marca do września  od wtor-
ku do niedzieli od 10.00 do 17.00. W poniedziałki nieczynne za wyjątkiem świąt.  

Silent Vailley - Park krajobrazowy 

Silent Reservoir Valley jest  to 
zbiornik wodny - tama  znajdująca  
się w Górach Mourne w  pobliżu 
Kilkeel , County Down w Irlandii 
Północnej . Zbiornik ten jest wła-
snością Northern Ireland Water 
Limited.  Dostarcza większość 
wody w County Down, oraz oko-
licznych hrabstwach, a przede 
wszystkim do  Belfastu . Zbiornik 
został wybudowany w latach 1923 
i 1933 roku. Przy jego budowie 
pracowało ponad tysiąc męż-
czyzn, dziewięciu z nich zmarło. 

Silent Valley to nie tylko zbiornik wodny, ale i przepiękny park krajobrazowy. Widoki zapierające dech         w 
piersiach. Silent Valley zwane jest także milczącą doliną. Otoczone górami, "The Valley" stał się ważną atrak-
cją turystyczną w Irlandii Północnej. Przyciąga około 50.000 zwiedzających rocznie, z których większość przy-
bywa tam aby cieszyć się ciszą i samotnością tego obszaru górskiego oraz dzikością  przyrody. 
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Carrick-a-Rede Rope Bridge  - 

Carrick-a-Rede Rope Bridge to most wiszą-
cy na linach  w pobliżu Ballintoy, County 
Antrim , w Irlandii Północnej . Most jest wła-
snością i jest utrzymywany przez National 
Trust . Położony nad przepaścią  na wysoko-
ści 30 metrów otoczony skałami.  
Przez ponad 300 lat most linowy był jedyną 
formą dostępu do Carrick-a-rede wyspy 
miejscowych rybaków. Chociaż nadal  jest 
używany przez rybaków to jednak znacznie 
bardziej intensywnie używają go tysiące 
turystów, którzy przyjeżdżają na miejsce 
każdego roku. Most kołysze się  i chwieje , 
jego przejście wymaga silnych nerwów i braku obawy przed wysokością. Chociaż nikt nigdy nie był ranny na 
wskutek upadku z mostu, to w wielu przypadkach odwiedzający  nie są w stanie zmierzyć się z drogą  powrotną  
przez most, w wyniku czego muszą być sprowadzeni  z wyspy statkiem.  Jest to jedna z najbardziej popularnych  
atrakcji w Irlandii Północnej, Carrick-a-Rede oferuje niezapomniane widoki doskonałych  nadmorskich krajobra-
zów i ciekawe doświadczenie jakie niesie ze sobą przejście przez most linowy. 

Oceanarium w Portaferry. 

Oceanarium otwarte jest : 
od kwietnia do sierpnia 
poniedziałek - piątek od 10.00 do 18.00 
sobota od 11.00 do 18.00 
niedziela od 12.00 do 18.00 
 
Od września do marca 
poniedziałek - piątek od 10.00 do 17.00 
sobota od 11.00 do 17.00 
niedziela od 13.00 do 17.00 

Opłaty za wstęp: 
Osoba dorosła: £ 7.00 
Dziecko w wieku poniżej lat 16: £ 4.50 
Dziecko w wieku poniżej 4 lat: bez opłat 
Bilet rodzinny 1 osoba dorosła i 4 dzieci:         
£ 19.50 
Bilet rodzinny 2 osoby dorosłe i 4 dzieci:         
£ 22.00 
Osoby powyżej 60 roku życia, osoby niepeł-
nosprawne  

Portaferry to małe miasteczko w okręgu 
Down w Irlandii Północnej usytuowane na 
południowym krańcu półwyspu Ards.            
Do Portaferry można dostać się w dwojaki 
sposób:  drogą lądową okrążając zatokę 
morską Strangford, co niestety zajmie nam 
troszkę czasu lub drogą morską korzystając 
z promu płynącego z miasteczka o takiej 
samej nazwie jak zatoka, czyli Strangford. 
Osobiście polecam tę drugą możliwość nie 
tylko przez wzgląd na oszczędność czasu, 
ale przede wszystkim na moim zdaniem 
atrakcyjność krótkiej podróży morskiej. Oce-
anarium cieszy się ogromną popularnością 
wśród turystów i choć dla tych, którzy mieli 
okazję zwiedzić oceanarium w Paryżu          
w cenie 32 euro za osobę, to na pewno nic 
ciekawego to jednak dla tych, którzy nigdy 
nie mieli okazji być  w podobnym miejscu to 
wspaniała przygoda i niesamowite wraże-
nia.  
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Wyspa Tory. 

Wyspa Tory leży w odległości 9 mil od pół-
nocno-zachodniego wybrzeża w Donegal. 
Cudowne widoki- niemalże nietknięta natu-
ra. Zgodnie z informacjami zaczerpniętymi 
z Wikipedia wyspa ma 5km długości i 1km 
szerokości. Stojąc w najwęższym punkcie 
wyspy widzimy otaczający ją z trzech stron 
ocean. Podczas spisu ludności w 2002 roku 
odnotowano 133 osoby zamieszkałe wy-
spę, ale w roku 2010 „Król” wyspy Patsy 
Dan Rodgers powiedział, iż wyspę zamiesz-
kuje 96 osób. Król nie ma formalnych 
uprawnień, choć do jego obowiązków na-
leży m.in. występowanie w roli rzecznika 
prasowego wyspy, przyjmowania ludzi na 
wyspę oraz witanie przypływających tury-
stów. Tory nie ma lotniska, ale posiada re-
gularne połączenia promowe z lądem          
w hrabstwie Donegal. Prom pływa codzien-
nie od kwietnia do października i pięć razy 
w tygodniu w pozostałe miesiące.  

Prom nie zabiera samochodów przewozi jedynie pasażerów. 
Podróż oceanem trwa około 40 minut  a jej koszt to 20 euro za 
osobę dorosłą w obie strony.  Głównym językiem na wyspie 
jest irlandzki ale niektóre osoby mówią także po angielsku. 
Pomimo niewielkich rozmiarów, Tory Island ma wiele histo-
rycznych i mitologicznych miejsc:  
Dún Bhaloir (Balor Fort) położony jest  we wschodniej części 
wyspy . To półwysep otoczony z trzech stron 90metrowymi 
skałami.   
The Stone Wishing to  płaska skała obok północnego urwiska . 
Tradycja nakazuje jeśli ktoś jest na tyle szalony , aby stanąć na 
skale i rzucić trzy kamienie. Wtedy wszystkie życzenia się speł-
nią.   
Cloigtheach (Bell Tower) Ruiny klasztoru zbudowanego             
w 6 lub 7 wieku. 
Tau Cross-krzyż w kształcie litery T. Jest jednym z dwóch krzy-
ży Tau na terenie Irlandii. Powstał najprawdopodobniej    w 12 
wieku.  
The Lighthouse, -latarnia morska powstała w latach 1828-1832 
Dla osób kochających naturę to naprawdę wymarzone miej-
sce. Malownicze klify , piękne plaże… 
Warto zwiedzić. Na wyspie można pozostać na noc w lokal-
nym motelu. 

 

Wytwórnia otwarta jest od  poniedziałku do soboty w godzinach od  9.15 do 17.00 i w niedziele od 12.00 do 

17.00. Ostatnie wejście jest  o godzinie 16.00. 

2 Distillery Road  Bushmills,  

County Antrim BT57 8XH  

028 2073 3218  

Old Bushmills Distillery, to wytwórnia whisky  w  Bushmills , w County Antrim  w Irlandii Północnej . Jest popu-
larną atrakcją turystyczną goszczącą w swoich progach  około 110.000 turystów  rocznie. Licencja na produkcję 
whisky w tej wytwórni została przyznana w 1608 roku przez króla Jakuba I i taką datę przyjmuje się za powsta-
nie wytwórni i jest ona umieszczana na wszystkich etykietach. Wytwórnia whisky w Bushmills jest jedną            
z najstarszych a kto wie czy nawet nie najstarszą wytwórnią na świecie.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dtory%2Bisland%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Db3T%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Divnsm&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/County_Donegal&us
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bold%2Bbushmills%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxMB%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.uk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bold%2Bbushmills%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxMB%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.uk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dthe%2Bold%2Bbushmills%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DxMB%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.uk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki


 

Belfast Zoo jest jedną  z najlepiej zarabiających atrakcji turystycz-
nych w Irlandii Północnej. Co roku odwiedza je ponad 300 000 
osób . Znajduje się w północnym Belfaście, ma 55 hektarów po-
wierzchni i  jest domem dla ponad 1200 zwierząt i 140 gatunków. 
Większość mieszkańców Belfast Zoo to zagrożone gatunki  w na-
turalnym środowisku. Zoo prowadzi ważne prace konserwatorskie 
i bierze udział w ponad 90 europejskich i międzynarodowych pro-
gramach hodowlanych, których celem jest zapewnienie przetrwa-
nia wielu gatunków zagrożonych. Belfast Zoo jest własnością Bel-
fast City Council.  Urząd miasta wydaje około  £ 1,5 mln rocznie na 
prowadzenie i promowanie zoo, które jest jednym z niewielu lo-
kalnych finansowanych przez rząd ogrodów zoologicznych             
w Wielkiej Brytanii  i Irlandii.  
Zoo jest otwarte: 
Sezon zimowy (1 październik do 31 marzec) 
Codziennie od 10.00 do 16.00 
Ostatnie wejście o 14.30 
Sezon letni (1 kwietnia do 30 września) 
Codziennie od 10.00 do 19.00 
Ostatnie wejście o 17.00 

Belfast zoo. 

Tollymore Forest Park, Newcastle 

Bryansford Road, Newcastle   

Park jest otwarty przez cały rok 

od godziny 10 aż do zmierzchu. 

Foto: Maniek 

Dla miłośników przyrody to miejsce 
to nie lada gratka a nawet ośmielę 
się powiedzieć, że to prawdziwy 
skarb. Kamienne filary, gotyckie łuki 
dodatkowo wzbogacają to miejsce    
i wskazują wpływ projektanta Tho-
masa Wrighta z Durham (1711-1786), 
który był przyjacielem Pana Clan-
brassil, właściciela  Tollymore w tym 
czasie. Spacer wzdłuż  rzeki Shimna 
zachwyci nawet najbardziej wybred-
nego zwolennika przepięknych wi-
doków. Naturalne i sztuczne - wy-
chodnie skalne, mosty, groty i jaski-
nie nadają temu miejscu niesamowi-
tego klimatu. Ciekawostką jest, iż 
drewno z tych lasów było wykorzy-
stane przy budowie wnętrza Titani-
ca.   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dbelfast%2Bzoo%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dj58%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast_City_Coun
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&prev=/search%3Fq%3Dbelfast%2Bzoo%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dj58%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Belfast_City_Coun
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331502895231&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.discovernorthernireland.com%2FTollymore-Forest-Park-Newcastle-P2888&ei=8B5dT-XDH8it0QW7z52hCg&usg=AFQjCNFuxBYK593FETmJZ4gagU4hWiqLkg


Prawidłowa dieta, to nie tylko podstawa zdrowego    
życia, ale i dobrego samopoczucia. A czy ty dbasz  o to, 
aby zdrowo się odżywiać? Zdrowe odżywianie nie jest 
takie trudne. Trzeba przestrzegać tylko kilku zasad,  
które ten test prezentuje. Sprawdź czy potrafisz się 
zdrowo odżywiać i przestrzegasz zasad zdrowego                
odżywiania. 

1. O której jesz ostatni posiłek? 
a) przed godziną 17...5 
b) między 17 a 19...3 
c) po godzinie 19...1 
 
2. Jak często jesz świeże owoce  i warzwa? 
a) codziennie...5 
b) co najmniej raz w tygodniu...3 
c) bardzo rzadko...5 
 
3. Czy twoje posiłki są urozmaicone? 
a) tak...5 
b) średnio...3 
c) nie...1 
 
4. Czy lubisz jadać tłusto? 
a) nie...5 
b) w miarę...3 
c) tak...1 
 
5. Czy nadużywasz alkoholu? 
a) nie...5 
b) rzadko...3 
c) często...1 
 
6. Czy pijesz czerwone wino? 
a) codziennie jedną, dwie lampki...5 
b) od czasu do czasu...3 
c) nie...1 
 

 
 
 
 
 
7. Czy masz nadwagę? 
a) nie...5 
b) niewielką...3 
c) znaczną...1 
 
8. Czy przyjmujesz parafarmaceutyki np. 
witaminy w tabletkach? 
a) nie...5 
b) rzadko...3 
c) często...1 
 
9. Czy po jedzeniu masz uczucie pełnej syto-
ści? 
a) nie...5 
b) po prostu nie jestem głodny...3 
c) czasami czuje się jak napchany po brzegi              
worek...1 
 
10. Gdy między posiłkami chwyci cię głód, 
to... 
a) zjem jakiś owoc lub napije się soku...5 
b) zjem kanapkę...3 
c) zjem jakiś baton, kawałek czekolady lub 
jakąś inną słodkość...1 

Jeśli uzyskałeś(aś) 10-22 punkty 
Nie dbasz o zdrowe odżywianie. Mało tego! 
Ty odżywiasz się bardzo niezdrowo.                        
Pod względem kalorycznym i zdrowotnym nie 
zwracasz uwagi na to co jesz. Najważniejsze 
jest, aby wszystko ci smakowało i pozwoliło 
poczuć nasycenie. Przez myśl ci nie przejdzie, 
że dany produkt może zawierać szkodliwe 
substancje chemiczne. Uważasz, że skoro jest 
smaczny, to nie ma o czym mówić. Czasami 
nie masz umiaru i konsumujesz, jakbyś nie jadł 
co najmniej przez tydzień. Takie podejście                
do własnego wyżywienia często powoduje, 
że jesteś ociężały i nic ci się nie chce. Zdrowe 
odżywianie jest podstawą nie tylko dobrego 
zdrowia, ale także dobrej intelektualnej 
sprawności. Tymczasem ty łamiesz wszystkie 
zasady zdrowego odżywiania się. 
 

Jeśli uzyskałeś(aś) 23-37 punktów 
Zdrowe odżywianie traktujesz jak coś                 
niezbędnego, ale mało realnego. Chociaż 
posiadasz świadomość, że człowiek powinien 
odżywiać się zdrowo, to zazwyczaj nie               
potrafisz zapanować nad własną dietą. Co 
prawda czasami nachodzi cię chęć stosowa-
nia jakiejś diety i bywa, że nawet zaczynasz ją 
stosować, ale dość szybko się załamujesz                
i natychmiast zaczynasz nadrabiać zaległości 
w fatalnym odżywianiu. Trzeba jednak                 
przyznać, że jesteś bardzo podatny na                
obrzydzanie niezdrowych produktów. Gdy na              
przykład usłyszysz w telewizji, że jakaś               
żywość zawiera mnóstwo szkodliwych związ-
ków chemicznych, to już nie weźmiesz tego 
do ust. Postaraj   się,   aby  zdrowe odżywia-
nie było dla ciebie codziennością.  
 

Jeśli uzyskałeś(aś) 38-50 punktów 
Zdrowe odżywianie jest dla ciebie codzienno-
ścią. Starasz się odżywiać bardzo zdrowo                
i z reguły ci się to udaje. Czasami skusisz się 
na jakiś niezdrowy smakołyk, ale można to             
potraktować jako wypadek przy pracy. Dzięki 
temu, że jadasz z rozsądkiem i myślisz zanim 
coś włożysz do ust, czujesz się zdrowo i jesteś 
pełen werwy. Istnieje jednak pewna pułapka 
zdrowego odżywiania. Nie możesz dopuścić 
do tego, aby konsumowanie wyłącznie                
zdrowej żywności stało się twoją obsesją. Gdy 
tak się stanie, to zamiast pozytywnego              
oddziaływania na organizm możesz popaść           
w anemię i niedożywienie. Pamiętaj więc, 
żeby zdrowe odżywianie nie stało się twoją 
obsesją. Wystarczy, że będziesz przestrzegał            
zasad zdrowego odżywiania i nic poza tym. 



 

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: Nerwy przestępcy to sojusznik prawa. 

Nagrodę otrzymuje Pani  Karolina Włodarczyk z Belfastu.  GRATULUJEMY!!! 
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POZIOMO:

4) Koniec końców

7) Rodzaj przysłowia

8) Rosyjska zupa ryb-

na

9) Chrząszcz czczo-

ny w starożytnym

Egipcie

11) Aromatyczna przy-

prawa kuchenna

13) Suszone owoce

winorośli

17) Metal odporny

chemicznie

18) Właściciel pasieki

20) Ogół stawek w

grze

21) Jej niedobór powo-

duje cukrzycę

22) Ssak z rodziny ła-

sicowatych (np.

kamionka)

PIONOWO:

1) Jego królem był El-

vis Presley

2) Bardzo szybki

drapieżnik w cętki

3) Dawna zsyłka do

wiosłowania

4) Rysak

5) Okrągła lub do

obchodzenia

6) Natarcie kawalerii

10) Przestarzale o sa-

molocie

12) Pęk zżętego zbo-

ża lub słomy

14) Aktorzy jednej

sztuki

15) Fermentuje w go-

rzelni

16) Nieporządek, za-

męt

19) Wolny z linami

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

Żona wraca do domu nad ranem. Mąż 
otwiera jej drzwi: 
- Gdzie byłaś? Miałaś wrócić od koleżan-
ki o 21 a jest 2 w nocy? 
- Parkowałam...  

- Maryla! Zobacz jakie ciacho! 
- Daj spokój, ma simlocka na palcu! 
- Eee tam, simlocka da się ściągnąć!  

Facet chcący zaciągnąć dziewczynę do 
łóżka jest gotów na każdą podłość, byleby 
osiągnąć cel. Przebić go może tylko kobie-
ta chcąca zaciągnąć faceta przed ołtarz.  

Lekarz radzi pacjentce: 

– Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu 
na świeżym powietrzu i bardzo proszę 
ubierać się ciepło. 

Po powrocie do domu pacjentka relacjonu-
je mężowi: 

– Lekarz polecił mi pojechać na tydzień na 
Bermudy, później w Alpy na narty... Ach!    
I upierał się jeszcze, żebyś mi kupił futro.  

Kobieta w kwiecie wieku staje 
przed lustrem i mówi do męża. 

- Ech... przybyło mi zmarszczek, 
utyłam, te włosy takie jakieś nija-
kie... Zbrzydłam. Powiedz mi, ko-
chanie, coś miłego! 

- Wzrok masz dalej dobry!  

Na przyjęciu goście spierają się, kto jest bar-
dziej godny zaufania - kobiety czy mężczyź-
ni.  
- Żadna kobieta nie potrafi dochować tajem-
nicy - powiedział pogardliwie jeden facet.  
- Nie wydaje mi się - odpowiedziała kobieta - 
Trzymam w tajemnicy mój wiek odkąd skoń-
czyłam 21 lat.  
- Któregoś dnia pani się wyda - upierał się 
facet. 
- Nie sądzę! - odrzekła - Kiedy kobieta trzyma 

coś w sekrecie przez 27 lat, może zatrzymać 

go na wieki!  

mailto:redakcja@polskieni.com
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Zainteresowani rodzi-
ce, mogą zgłaszać 
swój pociechy,  bezpo-
średnio do opiekuna  
Szkółki Pana  Maksy-
miliana  Pawluka - 
Kontakt : 07756118563 

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 specja-
lizacją gimnastyki artystycznej. To oznacza, że będą prowadzone zaję-
cia z przyrządami do gimnastyki artystycznej  takimi, jak: skakanka, pił-
ka, 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.  

Serdecznie 
 zapraszamy !!! 

Witam! Nazywam się Łukasz Górny, mam 25 lat, pochodzę z Gniezna. Jestem trenerem Capoei-
ra. Capoeira jest formą manifestacji brazylijskiej kultury, która łączy w sobie osobliwe cechy: 
mieszaniny walki, "gry", tańca, elementów akrobatycznych, praktykowanej do dźwięków in-
strumentów muzycznych takich jak: berimbau, pandeiro i atabaque,  a także klaskania i śpiewu. 
Jest to wyjątkowy system samoobrony i treningu fizycznego, wyróżnia się pośród dyscyplin 
sportowych swym unikatowym brazylijskim pochodzeniem oraz zakorzenieniem w tradycjach 
kulturowych Brazylii. Moja przygoda z tą sztuką walki rozpoczęła się ponad 15 lat temu, po 
obejrzeniu filmu pod tytułem "Only the Strong". Zafascynowany, postanowiłem spróbować 
swych sił w tej dziedzinie. Początki były trudne, w tych czasach Capoeira nie była jeszcze tak 
popularna w Polsce. Po pewnym czasie Capoeira pojawila sie w moim mieście. Nadal pamiętam 
mój pierwszy trening Capoeira. Mam wrażenie jakby to było wczoraj, a tak naprawdę od tego 
dnia minęło juz wiele lat. Jako małe dziecko nie rozu-
miałem do końca na czym ta sztuka polega, ale już 
wtedy  wiedziałem na pewno, że nie zrezygnuję z niej. 
Dzięki treningom dowiadywałem się co to znaczy być 
odpowiedzialnym i zdyscyplinowanym. 
Capoeira również nauczyła mnie dystansu do życia 
oraz pokazała mi jakich wartości w życiu należy prze-
strzegać. Capoeira  jest  doskonalą formą odstresowa-

nia, wyładowania napięcia a także zabawy. Po latach treningów, licznych pokazach            
i warsztatach postanowiłem podzielić się swoja wiedzą oraz umiejętnościami. Obecnie 
poszukuję osób chętnych i zainteresowanych nauką tejże fascynującej sztuki walki. 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Kontakt nr tel.  07544296897, email: capoeira.ballymena@gmail.com 
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Taniej jest kupić niż wynająć? 
Podczas gdy koszty wynajmu domów i mieszkań gwałtownie wzrosły, kredyty mieszkaniowe stały się tańsze. Czy to ozna-
cza, że w dzisiejszych czasach bardziej opłaca się kupić nieruchomość? Według organizacji charytatywnej Shelter, zajmują-
cej się problemami związanymi z mieszkalnictwem w Wielkiej Brytanii, koszt wynajmu wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy o 300 funtów. W tym samym czasie kredyty mieszkaniowe staniały na tyle, że obecnie posiadają najniższe od lat opro-
centowanie.  Oznacza to, że kupując dom za 475 tys. funtów i biorąc na niego 30-letni kredyt, co miesiąc musielibyśmy 
spłacać 1 600 funtów raty - wylicza portal BBC. Przyjmując współlokatorów, kwotę tę odpowiednio dzielimy przez liczbę 
zamieszkujących z nami osób. W rezultacie otrzymamy bardzo zbliżoną - jeśli nie taką samą - sumę pieniędzy, jaką musieli-
byśmy zapłacić za wynajem. Niestety, przeszkodą nie do pokonania jest dla wielu chętnych depozyt, który wynosi 20 pro-
cent wartości nieruchomości. Do tego dochodzą odpowiednie opłaty administracyjne (stamp duty). W przypadku domu 
wartego 475 tys. funtów depozyt wyniósłby ok. 95 tys. Wraz z opłatami manipulacyjnymi potencjalny kupiec musiałby 
wyłożyć ok. 110 tys., aby otrzymać kredyt.  Według danych brytyjskiego Ministerstwa Samorządów Lokalnych i Społeczno-
ści, przeciętny lokator w Anglii płaci średnio za wynajem 160 funtów tygodniowo, a właściciel nieruchomości spłaca kre-
dyt w kwocie, która wynosi go tygodniowo średnio 143 funty.  Jednak dane te nie uwzględniają faktu, że niektórym wła-
ścicielom udało się kupić domy jeszcze przed wielkim boomem na rynku nieruchomości, czyli po cenach znacznie niższych 
od obecnych.   Adriana C.  (NZ)  Źródło: londynek.net 

22.02.2013 Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stanął na czele 
Ruchu Europa Plus i razem z m. in. Januszem Palikotem i Markiem 
Siwcem zamierza stworzyć wspólną centrolewicową listę w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. 

23.02.2013 Andrzej Gołota przegrał z Przemysławem Saletą walkę 
przez nokaut w szóstej rundzie w trójmiejskiej Ergo Arenie. Dla obu 
zawodników miało być to - według wcześniejszych deklaracji - poże-
gnanie z ringiem. 

24.02.2013 Kandydat PiS na premiera prof. Piotr Gliński przedstawił 
zespół 24 ekspertów, którzy mają pomóc mu tworzyć "rząd technicz-
ny". 

24.02.2013 Burza po wypowiedzi ks. prof. Franciszka Longchamps de 
Beriera ws. dzieci poczętych metodą in vitro, który wystąpił w pro-
gramie Moniki Olejnik i tłumaczył się ze wcześniejszych wypowiedzi. 

01.03.2013 Szef Biura Ochrony Rządu Marian Janicki podał się do 
dymisji. 

26.02.2013 Na spotkaniu Rady Gabinetowej obradowano na temat 
polskiej strategii wejścia do strefy euro. 

27.02.2013 Sondaż CBOS: 85 proc. Polaków popiera legalizację związ-
ków partnerskich kobiety i mężczyzny; a związki osób tej samej płci 
33 proc. badanych. 

28.02.2013 W KPRM obradował zarząd Platformy Obywatelskiej: 
Donald Tusk zamierza kandydować w kolejnych wyborach na prze-
wodniczącego partii 
28.02.2013 Kamil Stoch mistrzem świata w skokach narciarskich. 

01.03.2013  Oburzająca wypowiedź Lecha Wałęsy na temat gejów. Ho-
moseksualizm „Doprowadziliśmy do tego, że ta mniejszość wchodzi na 
głowę większości” – przekonywał były prezydent w TVN24. Pytany, czy 
homoseksualista powinien siedzieć w ostatniej ławie w Sejmie, odparł: 
„Oczywiście, że tak. Jak sprawiedliwość to sprawiedliwość. (...) A nawet 
jeszcze za murem. Jestem demokratą w stu procentach, ale nie żeby 
jeden procent wchodził mi na głowę”. 

02.03.2013 Polscy skoczkowie zdobyli brązowy medal w konkursie 
drużynowym podczas mistrzostw świata w skokach narciarskich w Val 
di Fiemme. 

02.03.2013 Zaskakujące oświadczenie Lidii i Jerzego Owsiaków, w któ-
rym napisali, że "dalsze działania WOŚP na rzecz medycyny dziecięcej 
stoją pod znakiem zapytania". Oświadczenie jest odpowiedzią na donie-
sienia o nieudzieleniu pomocy medycznej 2,5-letniej dziewczynce w 
Łodzi, co spowodowało śmierć dziecka. 

06.03.2013 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP        
o 0,50 pkt. proc. Zgodnie z tą decyzją, stopa referencyjna wynosi teraz 
najmniej w historii 

06.03.2013 Ryszard Kalisz zawieszony w prawach członka SLD. O dal-
szych losach polityka zdecyduje sąd koleżeński partii. 

07.03.2013 Sejmowa debata nad wnioskiem PiS o konstruktywnym 
wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. 

 



 

     W tym miesiącu akcent powinien 
paść na oryginalność, reputację oraz pozy-
cję w społeczeństwie. Zaznacz w towarzy-
stwie swój indywidualny styl, nie podążaj 
ślepo za modą, a na pewno zostaniesz 
doceniony. W okolicach 10 kwietnia możli-
we spotkanie z kimś spod znaku Lwa lub 
Wodnika. Twoje ciepło, wrażliwość oraz 
niezwykła intuicja mogą okazać się głów-
nym atutem w nowym związku lub przyjaź-
ni. Zastanów się też, czy nie warto byłoby 
wprowadzić jakichś zmian w wyglądzie. 

Dni pomyślne: 5, 7, 10, 25 kwietnia  

       Nie przystępuj zbyt pośpiesz-
nie do nowych działań, jeżeli nie przemy-
ślisz ich uprzednio dokładnie – to nie 
będzie dobry czas na zbyt pochopne de-
cyzje. Jeżeli zamierzasz pójść w nowym 
kierunku w karierze, nauczaniu czy spra-
wach sercowych – wstrzymaj się na razie i 
uważnie obserwuj to, co dzieje się dooko-
ła, przynajmniej do 18 kwietnia – nie dys-
ponujesz bowiem jeszcze wszystkimi 
faktami, które potrzebne Ci będą do wy-
konania odpowiednich kroków. 
Dni pomyślne: 20, 21, 22 i 23 kwietnia  

                   Wzrośnie Twoja popularność na 
gruncie towarzyskim, jednak lekkość bycia, 
jaka ostatnio towarzyszy Twoim przedsię-
wzięciom, może nadwyrężyć Twój budżet. 
Zaciśnij na jakiś czas pasa, bo sytuacja może 
się pogorszyć!  Zachowaj poczucie humoru 
bez względu na okoliczności, nie decyduj 
się na żaden kredyt i nie podejmuj żadnych 
poważnych działań związanych z finansami, 
zwłaszcza do 14 kwietnia. Ten czas poświęć 
raczej sprawom rodzinnym – na uporządko-
wanie czekają m.in. relacje z partnerem. 
Dni pomyślne:  15, 17 i 19 kwietnia  

                   Jest to miesiąc wielkich możliwo-
ści. Musisz jednak zadbać o szczegóły oraz 
samodyscyplinę, aby wytrwać i dokończyć 
swoją pracę. Będziesz przygotowywać się 
do dużego przedsięwzięcia. Zachowaj 
ostrożność w rozmowach z innymi.             
W pierwszej połowie miesiąca możesz być 
trochę leniwy, ale staraj się z tym walczyć. 
Z kolei w drugiej połowie kwietnia Wenus 
pobudzi Twoje zamiłowanie do nauki oraz 
badań. Będzie to idealny czas na rozwój       
i zdobywanie dalszego wykształcenia.  
Dni pomyślne:  25, 26, 27 i 28 kwietnia  

                      Przed Tobą nowe znajomości, 
nowe wydarzenia i miejsca. Wprowadzisz 
niezwykłe zmiany w rutynie codzienności. 
Będzie to gorący okres w życiu uczucio-
wym, poznasz kogoś, z kim będziesz się 
często spotykał. Czeka Cię dużo dobrej 
zabawy. Rozejrzyj się za kimś spod znaku 
Panny lub Bliźniąt, nawiążesz przyjaźń, 
która z czasem przerodzi się w coś wię-
cej. Możliwy wspólny, romantyczny wy-
jazd, który jeszcze bardziej was zbliży do 
siebie. 
Dni pomyślne: 1, 2, 3, 27, 28, 29 i 30 kwietnia  

                   W tym miesiącu musisz więcej 
czasu poświęcić swojej rodzinie oraz uko-
chanej osobie, bo tak naprawdę tylko dzię-
ki nim masz prawdziwe wsparcie i powinie-
neś to docenić. Odsuń więc inne sprawy na 
bok i skup się na uczuciach. Jeśli jesteś 
osobą samotną, całkiem możliwe, że już 
niedługo w Twoim życiu zagości miłość. 
Związek, w którym aktualnie jesteś zacieśni 
się, a być może zakończy nawet małżeń-
stwem. Jeśli zaś jesteś już w związku mał-
żeńskim to będziesz odczuwać szczęście      
i spełnienie.  
Dni pomyślne: 2, 3, 4, 5 i 6 kwietnia  

                  Poczujesz pragnienie wyłącze-
nia się i odosobnienia. Potrzebujesz chwili 
na refleksję, aby zastanowić się, dokąd 
zmierzasz i jaki jest Twój cel w życiu. Zau-
faj swojej intuicji i słuchaj głosu serca, 
zamiast słuchać tego, co mówią inni lu-
dzie. Sam najlepiej wiesz, czego Ci potrze-
ba. Rozluźnij się i pozwól sobie na miłość   
i romans. Zasługujesz na odrobinę szaleń-
stwa i przyjemności. Udaj się również na 
zakupy i kup to, o czym od dawna marzy-
łeś. Nie warto stale oszczędzać i się ogra-
niczać. Każdemu z nas należy się coś od 
życia! 
Dni pomyślne: 5, 6, 7 i 8 kwietnia  

                      Jest to dobry czas dla spraw 
zawodowych. Kwiecień to idealna pora 
na przekształcanie pomysłów w rzeczywi-
stość. Uważaj na zobowiązania i obietni-
ce, bo podjęte teraz okażą się długoter-
minowe. Ktoś straszy udzieli Ci pewnej 
rady, warto jej posłuchać – nie pożału-
jesz. W uczuciach pewne komplikacje. 
Powinieneś być ostrożny i uważać, by nie 
zrobić żadnego błędu, bo może Cię on 
sporo kosztować. Unikaj kłótni i scen, 
problemy w związku lepiej rozwiązywać 
przez szczerą rozmowę.  

Dni pomyślne:  7, 8, 9, 10 i 11 kwietnia  

                    Rozwiniesz skrzydła, nowi 
przyjaciele pobudzą Cię do rozwoju. Roz-
kwitnie również Twoje życie uczuciowe – 
zarówno dla osób w związkach jak i sa-
motnych będzie to dobry czas. Pomyśl     
o krótkim odpoczynku i wybierz się na 
urlop z ukochaną osobą.  Unikaj pochop-
nych i nieprzemyślanych posunięć finan-
sowych, szczególnie na początku miesią-
ca. Nie warto teraz ryzykować. Dopiero 
po 14 kwietnia możesz spodziewać się 
dodatkowych dochodów i poprawienia 
sytuacji materialnej.  
Dni pomyślne:  10, 11, 12 i 13 kwietnia  

                   W kwietniu wyraźnie zaznaczy 
się Twoja silna osobowość. Pojawią się 
szanse na zmiany, jednak musisz się upew-
nić, czy zmierzają w dobrym kierunku – 
wyobraźnia przecież nie raz sprowadzała 
Cię na złe drogi. Masz szansę na wiele 
wspaniałych pomysłów, nie pozwól, aby 
wprowadziły w Twoje życie zamęt. Na 
początku miesiąca będziesz przeżywać 
miłosne uniesienia u boku bliskiej Ci osoby. 
Możecie snuć marzenia o wspólnej przy-
szłości, bo macie ku temu naprawdę solid-
ne podstawy.  

Dni pomyślne: 25, 26, 28 i 29 kwietnia  

          Ten miesiąc, jeżeli udało Ci się odpo-
cząć w ciągu ostatnich tygodni, będzie 
należał do Ciebie. Zostaniesz bowiem ob-
darzony bystrością umysłu i intuicją, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse. Nie zmar-
nuj więc swojej szansy i weź w swoje ręce 
sprawy zawodowe i handlowe, zwłaszcza 
jeżeli już od jakiegoś czasu odkładałeś je na 
bok. Pewna stagnacja może pojawić się, 
jeżeli chodzi o Twoje kontakty z najbliższy-
mi i życie towarzyskie, jednak powinno to 
pozostać bez wpływu na Twoje powodze-
nie w sprawach zawodowych.  

Dni pomyślne: 13, 15, 20 i 22 kwietnia  

                    W tym miesiącu powinieneś 
skupić się przede wszystkim na sprawach 
związanych z uczuciami. Zadbaj o to, aby 
Twoje stosunki z drugą połówką były jak 
najlepsze, nawet jeżeli będzie to wymagało 
od Ciebie cierpliwości i samozapar-
cia. Jeżeli jesteś singlem, koniecznie rozej-
rzyj się uważniej dookoła siebie, bo masz 
szanse na to, aby spotkać kogoś wyjątko-
wego, zwłaszcza w okolicach 4 – 11 dnia 
kwietnia. Od 16 kwietnia możesz śmiało 
dokonywać śmiałych posunięć  sprawach 
finansowych.  
Dni pomyślne: 4, 6, 9 i 17 kwietnia  
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Mam do sprzedania nowiusieńki ze-
staw 2 płyt i 1ksiazka do testów teore-
tycznych w języku polskim 1 płyta Ha-
zard 2 multimedialne testy na prawo 
jazdy w UK Oraz książka brytyjski ko-
deks drogowy w języku polskim wy-
dawnictwo EMANO Stan: Bardzo Do-
bry Cena: 50 funtow Kontakt: Natalia 
Wojtkowiak Telefon: 07521106062         
E-mail:  wojtkowiak-n@wp.pl 
 
Zaopiekuje się dzieckiem w wieku 0-12 
lat na terenie Portadown. Możliwość 
dowożenia i odbioru ze szkoły czy 
przedszkola. Kontakt  Aga Wisniewska  
pod numerem- 07528641884 E-mail:   
awisdj100@wp.pl 
 
Sprzedam pieska rasy Shih Tzu. Jest to 
pies z rodowodem i wszystkimi doku-
mentami. Posiada również paszport. 
Wszystkich dodatkowych informacji 
udzielam pod podanym numerem tele-
fonu.  Cena: 200 Kontakt: Małgorzata 
Darowska Telefon: 07871752945 E-mail: 
magsdar86@gmail.com 

Sprzedam fotelik samochodowy stan 
dobry, kolor szary, do 13 kg, Lurgan, 
Cena: 5 funtów, sprzedam fotelik samo-
chodowy stan dobry, kolor czerwono-
szary od 9-18 kg, Cena: 10 f, nosidełko 
Ifantino stan idealny w oryginalnym 
opakowaniu (raz użyte), świetne na 
wycieczki, wygodne dla dziecka i dla 
rodzica, Cena: 15 f, podgrzewacz i stery-
lizator Avent stan bardzo dobry, cena 
razem 15 funtów, osobno po 10, sprze-
dam krzesełko Chicco w bardzo dobrym 
stanie, krzesełko ma regulowane opar-
cie, stolik, i szelki, obszerny kosz pod 
spodem, Cena: 15 f,  sprzedam karuzelę 
Fisher Price  w bardzo dobrym stanie 
świetna do usypiania, ma kilka fajnych 
melodyjek Bacha, Mozarta), kolorowe, 
ruchome zwierzątka, posiada także 
pilota Cena: 15 f Kontakt: Renata Tele-
fon: 07592334849  E-mail: kukare-
ad@op.pl 

Sprzedam ciuchy dziecięce dla chłop-
czyka 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 wózek "mothercare", 
w bardzo dobrym stanie mało 
używany, w kolorze czarno-
szarym. Newry, Cena: 60 funtów 
Kontakt: 07895539378   Anna Ro-
sada 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.  Zadzwoń i umów się na 
spotkanie 07840135040. 

Sprzedam monitor Angelcare AC401 - 
to dwa urządzenia w jednym : Moni-
tor Oddechu i bezprzewodowa Niania 
Elektroniczna. Stan: dobry Cena: 50f 
Kontakt: Agata Telefon: 07511042506 

E-mail:  agatasz17@wp.pl  
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Uczyła się z Wami: Patrycja Chmielowicz 

GOING  TO  

Ostatnim razem omawialiśmy czas Future Simple, dlatego też postanowiłam dziś omó-
wić zwrot GOING TO, który nie jest czasem gramatycznym, ale pełni funkcję podobną 
do czasu przyszłego i jest bardzo często używany.  
 
Na formę zwrotu GOING TO składa się czasownik  to be w formie osobowej następnie 
going to, a po nim czasownik główny w formie podstawowej, bez żadnej końcówki.  
 
I am (I'm)  going to spend my holidays at the seaside.  Mam zamiar spędzić urlop nad 
morzem.  
Mr Johnson is going to cook dinner on Sunday. Pan Johnson ma zamiar ugotować w nie-
dzielę obiad.  
Susan and Bill are going to take a difficult exam next year.  Susan  i Bill  maja zamiar przy-
stąpić do trudnego egzaminu w przyszłym roku.  
 
Zdanie przeczące tworzymy dodając not do czasownika to be. 
 
I am not (I'm not) going to spend holidays in mountain. Nie mam zamiaru spędzać urlo-
pu w górach. 
 Mr Johnson is not (isn't) going to cook dinner on Saturday.  Pan Johnson nie ma zamia-
ru  ugotować obiadu w sobotę.  
Susan and Bill are not ( aren't) going to take any exams this year. Susan i Bill nie mają 
zamiaru przystępować w tym roku do żadnych egzaminów.  
 
W pytaniach przestawieniu ulega tylko czasownik posiłkowy. On też występuje w krót-
kich odpowiedziach.. 
 
Are you going to spend your holiday at seaside? Yes, I am. No, I'm not. Czy masz zamiar 
spędzić urlop nad morzem? Tak. Nie. 
Where are you going to spend your holiday? Gdzie masz zamiar spędzić urlop? 
Why is Mr Johnson going to cook dinner on Sunday? Dlaczego pan Johnson ma zamiar 
ugotować w niedzielę obiad? 
Mr Johnson is going to cook on Sunday, isn't he? Pan Johnson ma zamiar w niedzielę 
gotować, prawda? 
Who is going to take a difficulty exam net year? Kto ma zamiar przystąpić w przyszłym 
roku do trudnego egzaminu? 
Susan and Bill aren't going to take any exams this year, are they?  Susan i Bill nie mają 
zamiaru przystępować w tym roku do żadnych egzaminów, prawda? 
 
Zastosowanie: 
 
1. Mówiąc o zamiarze dokonania czegoś w przyszłości - bliskiej lub dalekiej . 
 
I'm going to do some work this afternoon. Zamierzam trochę popracować po południu. 
Susan is going to wash the dog tomorrow. Susan ma zamiar wykąpać jutro psa. 
 
2. Dla wyrażenia przewidywań na temat przyszłości, opartych na teraźniejszych prze-
słankach. 
 
It's going to rain. Będzie padało ( Na niebie zebrały się ciemne chmury ). 
Be careful. You're going to spill your tea. Uważaj. Rozlejesz herbatę. ( Trzymasz filiżan-
kę nieostrożnie) 
 
Czasami trudno od razu rozróżnić, czy dane zdanie mówi o zamierzeniach czy przewidy-
waniach. W takich niejasnych przypadkach we właściwym zrozumieniu pomoże nam 
logika bądź zdania towarzyszące, czyli kontekst, albo też sytuacja, w której wypowiada-
ne jest zdanie.  

3. Going to ma formę przeszłą, na 
którą składa się - zależnie od osoby- 
was bądź were, going to i czasownik 
główny w formie podstawowej. 
Konstrukcja ta jest używana: 
- kiedy mówimy o przyszłych zamia-
rach, do których realizacji nie doszło. 
She was going to take an exam, but 
she fell ill. Miała zamiar przystąpić do 
egzaminu, ale się rozchorowała.        
( I nie przystąpiła) 
- oraz w pewnych sytuacjach w mo-
wie zależnej. 
She said she was going to give me 
something tomorrow. Powiedziała, że 
ma zamiar coś mi jutro dać. 
 
Dziękuję bardzo, że poświęciliście 
chwilkę na powyższą lekcję,                  
a w związku z nadchodzącymi Świę-
tami Wielkanocnymi składam Wam 
najserdeczniejsze życzenia, smaczne-
go jajka i mokrego Dyngusa.  
Happy Easter!!!!! 



 



  (w pobliżu  Shelbourne Motors)  

148 Mahon Road Portadown  

BT 62 3SF, Co Armagh  

Nowa usługa:  

HOLOWANIE AUT NA LAWECIE 

Firma wznawia transport przesyłek  z  Polski !!! 

Chcesz znać szczegóły?  ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ  

 


