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

Tematy warte uwagi: 

Odwiedź naszą stronę i dowiedz się znacznie więcej o życiu na wyspach.  
Między innymi znajdziesz tam  informacje o tym:  gdzie i w jaki sposób starać się o benefi-

ty, jak zdobyć prawo jazdy w UK, gdzie możesz szukać pracy bądź pomocy prawnej lub 

też, którą szkołę wybrać dla swojego dziecka. Po więcej zapraszamy na nasz portal: 
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Wybraliśmy się z naszą kamerą w poszukiwaniu miejsc, które 

warto zwiedzić i warto polecić. Tymczasem co znaleźliśmy ? 

Zacytuję w tym miejscu jednego z bohaterów kultowego 

filmu „Seksmisja”  –  „Nasi tu byli”. Tylko czy akurat w tym 

przypadku, to był powód do dumy? Zdecydowanie nie. 

Rzadko to robię, bo z reguły nie wstydzę się tego, że jestem 

Polką, ale w tej sytuacji, w czasie tej wycieczki,  znaczącym  

gestem pokazałam swoim dzieciom, że mają siedzieć ci-

cho. No bo wstyd się odezwać w takich okolicznościach      

i przyznać, że my też jesteśmy Polakami. Nie wiem dlacze-

go, ale mnie wychowano w przekonaniu, że u kogoś w do-

mu, należy zachowywać się przyzwoicie, nie śmiecić, nie 

brudzić, być pomocnym itp. A przecież tu nie jesteśmy        

u siebie. Jesteśmy gośćmi i co po sobie zostawiamy???? 

Przecież my wszyscy jesteśmy oceniani poprzez pryzmat 

działań jednostki. No przecież jak jeden Polak narozrabia to 

już cały naród winny. Oczywiście, że nie zgadzam się z ta-

kim sposobem myślenia, ale niestety tak to funkcjonuje. Je-

den, chcąc nie chcąc, musi się wstydzić za drugiego. Więc 

następnym razem, kiedy wybierzecie się na piknik i będzie-

cie mieli zamiar pozostawić po sobie stos śmieci, zastanów-

cie się przez chwilkę czy czasami ktoś inny nie będzie mu-

siał przez was chować głowy w piasek. 

Jest takie słowo, słowo jedno, przed 
którym inne słowa bledną. Słowo, 
jak słońce jaśniejące, co wszystkie 
inne słowa gasi, słowo z muzyki i z 
uśmiechu, z zapachu kwiatów i nut 
ptasich. Słowo, co nigdy nie zawo-
dzi, wierne i czułe do ostatka, naj-
bliższe sercu, najpiękniejsze. Jedno, 
jedyne słowo - MATKA. 
 
Wszystkim mamom życzymy samych 
pogodnych dni... 
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Dzień Matki obchodzony jest w 40 krajach  na całym świecie! 
Termin obchodów jest bardzo różny – od drugiej niedzieli lutego – tak świętują Dzień Matki                  

Norwegowie, do 22 grudnia – to Dzień Matki w Indonezji. Jednak najwięcej państw oficjalny Dzień 

Matki obchodzi w maju – jest chyba jakaś magia tego miesiąca, którą można dostrzec nie tylko                

w Europie. Najczęściej święto to pojawia się w niedzielę danego miesiąca, natomiast my Polacy 

świętujemy Dzień Matki, jako jedyni 26 maja. Najwięcej państw obchodzi Dzień Matki  w drugą               

niedzielę maja i są to kraje rozrzucone po całym globie: USA, Australia, Kuba, Hongkong, Indie,                 

Filipiny czy też Peru. 

 

Dzień Matki – święto, które zdecydowanie wyróżnia się spośród wszystkich kalendarzowych świąt.    

W tym dniu każda mama może poczuć się naprawdę wyjątkowo i piękne jest to, że wiele z nas w 

tym dniu może uściskać swoją ukochaną mamę, dziękując jej za wszystko co robi dla nas od chwili 

narodzin, a równocześnie  -  same będąc już mamami możemy doświadczyć uroku jaki niesie ze so-

bą Dzień Matki. Każda z nas  -  matek  -  potrzebuje czuć się kochana i potrzebna  -  i kiedy to nasze 

pociechy czy te małe, czy też te duże, przybiegają z laurkami lub  innym upominkiem i szczerym 

uśmiechem na ustach, by mocno nas przytulić - to czy może być coś na świecie cenniejszego? 

 

Wszyscy kochamy nasze mamy, jednak często, dopiero kiedy same stajemy się matkami, możemy 

dostrzec jak wiele dla nas poświęciły i jak wiele wysiłku wkładały każdego dnia w nasze wychowa-

nie, by niczego nam nie brakło do szczęścia. Dlatego szczególnie na emigracji, daleko od korzeni     

i rodzinnego domu, choć często zbyt pochłonięci swoim życiem i pogonią za własnymi marzeniami  

-  warto żebyśmy pamiętali, że serce matki kocha i tęskni niezależnie od tego ile mamy już za sobą 

przebytych lat i jak daleko wyfrunęliśmy z rodzinnego gniazda - jej miłość zawsze jest niezmienna. 

 

Matka, mama, mamusia to od zawsze symbol mądrej, bezinteresownej miłości. To najważniejsza 

osoba w życiu każdego dziecka, to ona kołysała nas do snu i była zawsze obok gotowa,                  

by otrzeć nam z oczu każdą łzę. Od zawsze wspiera nas swoim dobrym słowem i wierzy                        

w nas jak nikt inny.  

Bo nie ma jak u mamy… 

 

Bo nie ma jak u mamy… 
26 Maj - Dzień Matki -  O tym święcie pamięta każdy  

z nas i oczywiście nie ma się co dziwić, bo przecież nikt nie śmie zaprzeczyć, że to 

właśnie jego mama jest i zawsze będzie tą wyjątkową i najwspanialszą mamą na 

świecie. Tą, która gotuje najsmaczniejszy rosołek, czy też piecze najpyszniejsze                        

szarlotki . To ona dała nam życie, pokazała nam świat i uczyła jak żyć. 



 

 

Dlatego pamiętajmy o naszych mamach, w końcu to one troszczyły się o nas od pierwszych 

chwil naszego życia...Zadbajmy o to, aby poczuły się wyjątkowe i kochane, bo jak nikt inny              

zasługują na nasza wdzięczność, miłość i pamięć - nie tylko 26 maja, ale każdego dnia.  

 

  

  

  

  

     

 

  

 

 

Spotkanie z matką  
 

Ona mi pierwsza pokazała księżyc 

i pierwszy śnieg na świerkach, 

i pierwszy deszcz. 

Byłem wtedy mały jak muszelka, 

a czarna suknia matki szumiała  

jak Morze Czarne. 

 

Noc. 

Dopala się nafta w lampce. 

Lamentuje nad uchem komar. 

Może to ty, matko, na niebie 

jesteś tymi gwiazdami kilkoma ? 

 

Albo na jeziorze żaglem białym ? 

Albo falą w brzegi pochyłe ? 

Może twoje dłonie posypały 

mój manuskrypt gwiaździstym pyłem ? 
 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 

Za to że jesteś - Dziękuję Ci mamo… 

       

 Ewelina Barnaś 
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„… teraz dopiero zobaczyłam, co to znaczy szczęśli-

wy związek, kiedy można zaufać komuś bezgranicz-

nie,. Wracam z radością  z pracy, bo tam czeka  na 

mnie ciepły, uczciwy i pełen czułości człowiek..” 

Druga miłość... 

Takie stwierdzenie, wypowiedziane mimochodem 

przez rozwiedzioną mamę, która zgłosiła się z zupeł-

nie innym problemem, skłoniło mnie do dokładniej-

szego przyjrzenia się temu zagadnieniu. 

 Czasami można usłyszeć popularne stwierdzenie 

„druga młodość”. Wspaniała to rzecz, gdy mamy do 

czynienia z rodzajem przebudzenia, zerwania z ruty-

ną czy nałogami. Gdy ktoś naraz zaczyna uprawiać 

sport, wsiada na rower, zaczyna chodzić na basen, 

uczyć się języków obcych, dbać o właściwą dietę 

lub prowadzić zdrowy  styl życia. Tylko przyklasnąć.   

Trochę inaczej ma się sprawa, gdy osoba w wieku 

przed, a nawet po „balzakowskim”, na siłę wcina się 

w obcisłe jeansy, zapuszcza kucyka, zaczyna używać 

w sztuczny sposób języka subkultury młodzieżowej, 

pojawia się kolczyk, tatuaż lub przesadna opaleni-

zna, a nawet chirurgiczne  „poprawianie” urody. 

Prawda zawsze leży pośrodku, a przesada w którąś 

ze stron bywa albo smutna, albo śmieszna. 

 Tyle o stylu życia i priorytetach. Ale co zrobić  ze sfe-

rą uczuć, z tak ważnym pragnieniem każdego czło-

wieka, aby być SZCZĘŚLIWYM. 

Część I (niestety ta smutna) 

Nazbyt często spotykam się, w czasie terapii par, ze 

zjawiskiem kłopotów, które wynikły, gdy okazało się, 

że jedna ze stron jest ( albo była) uwikłana w jakąś 

dziwną, nową znajomość. Okazuje się, że wszystko 

zaczęło się bardzo niewinnie. Ona w czasie przerw w 

pracy coraz częściej i dłużej rozmawiała z kolegą, 

zaczęli znajdywać coraz więcej wspólnych tematów 

i zainteresowań. Był dla niej bratnią duszą, wspaniale  

ją rozumiał, doradzał, pomagał. 

 A jej mąż, czy partner w tym czasie spędzał czas 

przed komputerem i nomen-omen natknął się na 

dawną miłość szkolną, wróciły wspomnienia i pojawi-

ły się wzajemne „narzekania” na partnerów. Dzisiaj, 

przy pomocy kilku kliknięć na klawiaturze, można  (na 

początku niby dla zabawy) poszukać tej nowej, wir-

tualnej połowy. 

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie została prze-

kroczona pewna, bardzo delikatna i trudna do 

uchwycenia granica. Ona zaczęła cieszyć się i tęsk-

nić za rozmowami z nowym znajomym,  zaczęli spoty-

kać się na „niewinnej” kawie, umawiać się na wspól-

ne zakupy czy spacery.   A druga strona  (on) zaczął 

prowadzić coraz dłuższe rozmowy na skypie czy fa-

cebooku, narzekania zamieniły się w zwierzenia, i to 

coraz bardziej śmiałe, a nawet intymne wyznania. 

Pojawiły się tajemnicze, wieczorne telefony, dziwne 

sms-y, późne powroty od jakichś nowych , wspania-

łych znajomych.   

  

A z „małżeńskiej szafy” wychodzi wtedy pierwszy upiór – 

KŁAMSTWO.  

I znowu „niewinne”, małe kłamstewka, „że kolega dzwonił”, 

„że musiałam dłużej posiedzieć u koleżanki” itd.. itd… Ale 

jedno kłamstwo pociąga za sobą drugie  i to już o wiele 

większe. Zaczynamy brnąć w zawiłe tłumaczenia,  fałszywe 

zapewnienia i sztuczne bagatelizowanie kąśliwych uwag, 

uśmieszków czy plotek otoczenia. Zaciska się nam na szyi  

pętla upleciona z łgarstwa i  obłudy.   

Z „małżeńskiej szafy” wychodzi drugi upiór -  NIEUFNOŚĆ.  

Wtedy zaczynają się podejrzenia, zazdrość, podpytywanie, 

podsłuchiwanie, wywiady po kolegach i  koleżankach, pod-

glądanie, łamanie zasad prywatności i taktu.  W zamian 

otrzymujemy coraz bardziej zawiłe historie i tłumaczenia,  

irytację, kontr-zarzuty, agresję słowną a nawet fizyczną.  

Partnerzy przestają ze sobą rozmawiać, czekają na wzajem-

ne błędy i potknięcia, zaczynają wygrzebywać „trupy”          

z przeszłości  i obrzucać się wzajemnie oskarżeniami. 

W tym miejscu zrobię małą  przerwę, bo jest to właśnie mo-

ment, w którym jest jeszcze szansa, na uratowanie związku. 

Trzeba dojrzale i mądrze, bez emocji, rozważyć wszystkie za   

i przeciw. Może nawet uderzyć się w piersi i przed sobą wy-

znać swój błąd. Odpowiedzieć sobie na pytania: Czy to na-

prawdę koniec?, Czy zrobiłem /zrobiłam wszystko, żeby nasz 

związek ratować?, Czy nowa sytuacja rzeczywiście coś zmie-

ni?, Czy podołam temu nowemu wyzwaniu? 

To właśnie jest moment, żeby spokojnie, bez emocji spróbo-

wać uzdrowić relacje ( nie eskalując oskarżeń , ale częścio-

wo przyznać się do winy). Radzę  wspomóc się bezstronnym 

mężem zaufania  lub zgłosić na terapię do specjalisty. 

 Jeżeli zlekceważymy ten moment, to z naszej 

„małżeńskiej szafy” wychodzi trzeci upiór- ZDRADA. Jak sama 

nazwa wskazuje jest sprytna, przebiegła, bezwzględna i  ma 

różne oblicza. Dla jednych jest to wyłącznie fizyczne, anato-

miczne spotkanie, a dla innych  ( tych z drugiego bieguna) 

czułość wyznań, planowanie wspólnej przyszłości,  tęsknota   

i oczekiwanie. Jedno jest pewne,  jedna i druga – niszczy!  

 W tym momencie niestety psycholog już staje się bezradny. 

Wszystko już zależy od drugiej strony. Zostaje tylko wysłuchać 

pięknej piosenki Hanki Ordonównej - ” Miłość Ci Wszystko 

Wybaczy”.  

  

Ja zawsze wierzę, że jest, nawet resztka, odrobinka. Zakwitnie 

znowu. Musimy znowu zacząć ją podlewać i o nią dbać, tak,  

jak ja zaczynam troszczyć się o swoje ukochane kwiaty na 

balkonie. 

W drugiej części ( za miesiąc) pomówimy o tej uczciwej, 

prawdziwej ( może nawet i pierwszej ) miłości, kiedy wolny, 

tzw . singiel ( obrzydliwe określenie), w końcu spotyka tą dru-

gą, wyśnioną i wymarzoną połowę. 

 

       Andrzej Mańka 
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Lorna Jennings  

COLOUR SENSES 
 

If I were blind 

Then I couldn’t see 

The colour of your skin my friend, 

Or how you’d look at me 

As it wouldn’t really matter 

If your face was black or white, 

If you wore rags or royal robes 

It means nothing without my sight, 

I just need a helping hand my friend 

To guide me across life’s road, 

It makes no difference where you’re from, 

Only the love you’ve showed,  

 

Only the love, 

Only the love, 

Only the love you show  

I see! 

 

If I where deaf 

Then I couldn’t hear 

The things that people say my friend 

With love or hate or fear, 

I’d only see their face make shapes 

With sadness or delight, 

How people’s eyes make tears my friend 

Regardless of skin type, 

 

Only the love, 

Only the love, 

Only the love you show 

I hear! 

 

If I were dumb 

Then I couldn't say 

How much you really mean my friend, 

And how you made the way 

When I cried out and no one heard  

You said a prayer for me. 

I didn’t care what language you spoke  

Your words made sense to me, 

 

Only the love, 

Only the love,  

Only the love you show 

I speak! 

KOLORY ZMYSŁÓW 

 
Jeśli  byłabym niewidoma     

Wtedy nie mogłabym zobaczyć     

Koloru twojej skóry mój przyjacielu,     

Albo tego jak  byś na mnie patrzył    

Nie miałoby znaczenia       

Czy twoja twarz jest biała, czy czarna,    

Czy nosisz szmaty, czy królewskie szaty   

Nic by to dla mnie nie znaczyło bez mojego wzroku, 

Ja  potrzebuję tylko przyjaznej ręki mój przyjacielu  

By poprowadziła mnie przez życiową drogę,   

Nie ma dla mnie znaczenia skąd pochodzisz, 

   

Tylko miłość jaką okazałeś, 

Tylko miłość,       

Tylko miłość,       

Tylko miłość jaką okazujesz      

Ją widzę! 

 

Jeśli byłabym niesłysząca     

Wtedy nie mogłabym usłyszeć     

Rzeczy o których mówią ludzie  mój przyjacielu  

Z miłością, nienawiścią lub strachem,    

Zobaczyłabym jedynie ich twarze kształtujące się  

w smutku lub radości,  

To jak ludzkie oczy płaczą mój przyjacielu   

Niezależnie od rodzaju skóry, 

 

Tylko miłość,       

Tylko miłość,       

Tylko miłość jaką okazujesz      

Ją słyszę! 

 

Gdybym była niemową                  

Wtedy nie mogłabym powiedzieć              

Ile tak naprawdę znaczysz  mój przyjacielu                 

I jak odnalazłeś drogę                                

  Kiedy płakałam i nikt mnie nie słyszał                  

 Modliłeś się za mnie,   

Nie obchodziło mnie w jakim języku mówiłeś  

Twoje słowa miały dla mnie sens, 

 

Tylko miłość, 

Tylko miłość,       

Tylko miłością jaką okazujesz     

    

Ja mówię! 



Witamy wszystkich czytelników i miłośników motocykli  

- po krótce  opiszemy  jeden z naszych wypadów,  

by przybliżyć wam naszą pasję i zajawkę motocyklową.   
 

Sierpień - Wrzesień 2012 - Artek - Radek 

 

Więc zaczęło się od poszukiwania jakiegoś ciepłego miejsca, gdzie 

można będzie odpocząć od tych wiecznych deszczów, które funduje 

nam ta kraina deszczowców. By w pełni cieszyć się codzienną jazdą na 

motocyklu połykając kilometr za kilometrem, a raczej milę za milą. Nasz 

wybór padł na Hiszpanię. Uzgodniliśmy punkt docelowy  SAN SEBASTIAN. 

Nie zastanawiając się długo zarezerwowaliśmy  bilety, urlopy i czekali-

śmy tylko z niecierpliwością do dnia wyjazdu. To była jedna z pierw-

szych, tak dalekich wypraw, więc było dużo niewiadomych. Zastana-

wialiśmy się  jak się przygotować i co zabrać. Pytań było tyle, że w koń-

cu  stwierdziliśmy, że idziemy na żywioł i co ma być to będzie. Zabraliśmy 

tylko to co potrzebne, podstawowe rzeczy, z których najważniejsza była  

KARTA KREDYTOWA z dużym limitem - ha ha! Stacjonowaliśmy na polu 

namiotowym ciesząc się z pięknej pogody.  

 

Jeżdżąc po okolicy zwiedzaliśmy wszystko co tylko można było, a cieka-

wych miejsc było naprawdę dużo. Widoków, wrażeń nie da się opisać 

słowami. Tam trzeba być i to widzieć. Po prostu było super. Piękne okoli-

ce, góry, plaże, miejscowe atrakcje i bardzo mili pomocni ludzie. Nawet 

tam dało się gdzieniegdzie usłyszeć głosy rodaków. Niestety z żalem 

musieliśmy się pożegnać z tym miejscem, bo był już czas powrotu do do-

mu i  obowiązków.  Nadszedł koniec wakacji. Po powrocie wszyscy byli 

zachwyceni tym jak tam jest, filmami, zdjęciami no i wspomnieniami, 

które ze sobą przywieźliśmy z  powrotem.  
 



 

Nie obyło się bez śmiesznych przygód,         

np.: problemów z komunikacją, brakiem 

paliwa czy zbłądzeniem i wielu innych  

sytuacji, które wspólnie wspominamy                                  

z uśmiechem na ustach. Było bardzo  

wesoło, a przecież o to chodzi. Na licznik 

nawinęliśmy ponad 1700 mil w 2 tygo-

dnie, może przebieg ten szału nie robi, 

ale dla nas było to dość dużo. Drogi były 

dobre i przeplatały się ze wspaniałymi 

widokami.  Cały wypad był bardzo uda-

ny. Bez problemów pokonaliśmy trasę      

i  szczęśliwie wróciliśmy do domu.                        

 

Mogę     tylko    polecić  

i     zachęcić     do  

zagranicznych wypadów. 

 

 

Artur. 



 

Enniskillen  –  Hrabstwo Fermanagh 
 

                 Legenda  głosi,   że  za  zalanie  hrabstwa  wodą            

          odpowiedzialna jest para młodych, zakochanych 

ludzi. Ponoć niegdyś te tereny były całkiem suche,                     

jedynie po środku stała zaczarowana studnia, zawsze 

szczelnie przykryta. Młodzi kochankowie, spragnieni                   

zaczerpnęli wody ze studni, jednakże zapomnieli zakryć 

wieko. Następnego dnia, gdy tylko pierwsze promienie 

słoneczne oświetliły studnię, zaczęła z niej wypływać                

woda, która szybko zalała większość hrabstwa                         

i tak  pozostało po dziś dzień.  

 

Jedna trzecia powierzchni Fermanagh to woda w postaci 

dwóch bliźniaczych jezior Górnego i dolnego Erne. Jeziora 

te łącznie rozciągają się na dystansie ponad 80 km                       

i podzielone są wąskim przesmykiem na którym wzniesiono 

stolicę hrabstwa miasto Enniskillen. Cała okolica                           

zdominowana ponadto jest przez pasma wzgórz                               

i  przepiękne tereny leśne. Park Lough Navar sprzyja                   

zarówno wycieczkom pieszym, ale także i samochodo-

wym. Na trasie można znaleźć miejsca piknikowe i punkty 

widokowe, z których najpiękniejszy Lough Navar Forest           

zlokalizowany jest nad urwiskami Magho. Roztacza się                

z stamtąd widok zapierający dech w piersiach, bezmiar               

jeziora dolnego Erne nie można opisać słowami.                           

 

To trzeba zobaczyć!  

 

Hrabstwo Fermanagh  (irl. Contae 

Fhear Manach lub Fear Manach)             

– jedno z sześciu hrabstw położo-

nych w irlandzkiej prowincji Ulster,                          

wchodzących w skład brytyjskiej 

Irlandii Północnej. Położone                    

w północnej  części  wyspy.  

 

Hrabstwo graniczy z hrabstwem 

Tyrone na północnym wschodzie 

oraz z czterema hrabstwami Repu-

bliki Irlandii – Donegal na północy, 

Leitrim na zachodzie, Cavan na 

południu oraz z Monaghan                

na wschodzie. 

 

Stolicą hrabstwa jest miasto                   

Enniskillen. 



 

 
Z wysp jeziora dolnego                          

najbardziej znana i warta                         

odwiedzenia jest                                       

wyspa Devenish.                                   

Nie powinno się także                               

ominąć wysp:                                         

Boa i White.  

 

Choć wiele uroczych pejzaży                  

zobaczyć  można z brzegu czy             

właśnie z punktów widokowych, to  

jednak na pewno nic nie zastąpi 

rejsu po jeziorze. Podobno na                  

dolnym Erne doliczono się 93 wysp                

a na górnym 152. Ale tak napraw-

dę, to chyba nikt nie wie ile ich jest.  

 

Okolice Enniskillen to jednak nie 

tylko przepiękna przyroda , ale 

także  i  przepiękne zamki:  Tully, 

Monea no i oczywiście                 

zamek Enniskillen. Będąc w tym 

regionie nie można pominąć               

Pałacu Florence                               

oraz  Pałacu Coole.  



 

Witamy wszystkich zapalonych wędkarzy… 
 
W niedzielę 24/03/2013 na zbiorniku Moorlough odbyły się pierwsze zawody integracyjne klubu P.A.N.I. oraz Polish Abroad. 
Pomimo niesprzyjającej pogody na miejscu stawiło się 23 zapalonych wędkarzy przy czym należy zaznaczyć, iż wielu z nich 
przyjechało z tak odległych miejsc jak Belfast czy Dungannon. Zgodnie z planem około godziny 9:00 rozpoczęliśmy zbiórkę, 
sprawdziliśmy licencje, a dzięki uprzejmości „The Bridge Guns and Tackles” zapominalscy mogli zakupić wymagane                       
pozwolenia na miejscu. Od 10:00 do 12:00 odbyła się pierwsza tura zawodów, podczas której wszyscy zawodnicy zdecydowali 
się przetestować metodę spinningową. Podczas gdy wędkarze brodzili  w wodzie w poszukiwaniu pstrąga, organizatorzy 
przygotowali dla nich przepyszny poczęstunek z grilla, na który produkty dostarczyły sklepy Spiżarnia z Belfastu                                       
i Glengormley. Podczas przerwy, która trwała do godziny 13:00 zawodnicy rozgrzali się ciepłą kawą i herbatą oraz posilili się 
przygotowanymi przez Pawła kiełbaską, kaszanką, żeberkami, szaszłykami czy karkówką prosto z grilla, specjalne                                 
podziękowania dla pani Gosi ze sklepu Spiżarnia w Glengormley oraz Piotra ze Sklepu Spiżarnia w Belfaście za przygotowanie 
fantastycznych przysmaków na grilla :)  Na półmetku zawodów nie było jeszcze zdecydowanego lidera więc nadal każdy liczył 
się w walce o laur najlepszego, co dodało rywalizacji rumieńców. Na tym etapie zabawy niektórzy zdecydowali się na zmianę 
taktyki, zamieniając spinningi na muchówki, co okazało się przysłowiowym strzałem w 10! O godzinie 15:00 zakończyła się                 
rywalizacja i wszyscy ponownie mogli napić się ciepłej herbatki oraz raczyć się wspaniałymi potrawami z grilla, ale to jeszcze 
nie był koniec emocji przewidzianych na ten dzień. Po podliczeniu wyników nastąpiło wręczenie nagród: 
 
Miejsce 1 – Henry Worsky 
Miejsce 2 – Grzegorz Majchrzak 
Miejsce 3 – Paul Forbes 
Miejsce 4 – Artur Bojczewski 
Miejsce 5 – Connor Neeson 

-  Pierwsze zawody P.A.N.I.  już za nami!  
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Szykują się kolejne imprezy nad wodą !!!    Szykują się kolejne imprezy nad wodą !!!   Nie zwlekaj przyłącz się do Nas już dziś! 

Odwiedź naszą stronę www.polishanglers-ni.pl i zarejestruj się na naszym forum! 

Organizatorzy zadbali żeby tego dnia każdy uczestnik zawodów 
został wyróżniony i rozlosowanych zostało mnóstwo nagród                            
i upominków  ( wędki, kołowrotki, podbieraki, pokrowce, żyłki,                
przynęty i wiele innych ),  tak więc KAŻDY został nagrodzony ! 
 
Nagrodę specjalną, w postaci pucharu i vouchera na jednodniową 
wyprawę wędkarską na jezioro Erne ufundowane przez Fishing NI, 
otrzymał Mariusz Parzych za złowienie najmniejszej ryby. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyjechali 
i uświetnili swoją obecnością niedzielne spotkanie.   
 
Serdeczne podziękowania dla naszych wspaniałych sponsorów: 
-Polish Abroad – współorganizator 
-Sklepy Spiżarnia – catering 
-Baracuda Fishing Tackle – fundator nagród 
-The Bridge Guns and Tackles – fundator nagród 
-Handyman Belfast – fundator nagród 
-Sunshine Caffe – fundator nagród 
-Fishing NI – fundator nagród 
-Projekt współfinansowany ze środków Loughs Agency  

Organizatorzy zawodów: Tomasz Rzońca,                       

Andrzej  Petla,   Sławomir  Zając ,  Wiesław  Nowicki. 
 
Z pozdrowieniami: Tomasz Rzońca 



 

Wypadki drogowe 

Prawo pracy 

Zatrzymanie 

Prawa najemcy 



 

Co  należy zrobić natychmiast 
po wypadku: 
Przede wszystkim zachować 
spokój i pozostać na miejscu. 
Nie ruszaj auta, chyba że jest 
zagrożeniem dla innych pojaz-
dów lub pieszych. Po drugie, 
należy zadzwonić  na policję 
zgłosić wypadek i poprosić o 
pomoc w razie potrzeby. Za-

dzwoń także  pod numer 999 po karetkę, jeśli ktoś jest kontuzjowa-
ny i wymaga natychmiastowego leczenia. Po trzecie, wymień szcze-
góły z innym kierowcą - uczestnikiem wypadku . Jesteś zobowiąza-
ny prawem do udzielania wszelkich  informacji, a drugi kierowca 
musi również podać Ci swoje dane: nazwisko, adres, dane pojazdu, 
dane ubezpieczyciela itp. Jeśli ktoś był świadkiem wypadku, rów-
nież pobierz od niego jego dane. Jeśli masz aparat, możesz zrobić 
zdjęcia na miejscu wypadku: położenie pojazdów, miejsce kolizji, 
ślady na  drodze. 
Jak mam żądać wypłaty za szkodę? 
Należy zgłosić wypadek do Twojej firmy ubezpieczeniowej  i to jak 

najszybciej, nawet jeśli wypadek nie był z Twojej winy.  

Jestem pracownikiem 
agencji i byłem zatrud-
niony w tej samej fa-
bryce, przez 15 tygodni. 
Jakie są moje upraw-
nienia? 
 Kiedy kończy się Twój   

12 tygodniowy  okres 

próbnego zatrudnienia, 

twoje podstawowe 

warunki zatrudnienia 

muszą  być co najmniej  

równe tym, które obowiązują, jeśli zostałeś  zwerbowany bezpo-

średnio do pracy w tej  fabryce i na tym samym stanowisku. Po 

prostu, jesteś generalnie uprawniony do dostępu do takich sa-

mych praw pracowniczych jak inni  zatrudnieni na stałe. ( Rozsze-

rzone wakacje w tym święta, dłuższe przerwy na lunch). 

Czy przysługuje mi prawnik, jeśli znajdę się na posterunku policji? 
 Tak,  jeśli zostałeś aresztowany i znajdujesz się w areszcie policyj-
nym  to automatycznie przysługuje Ci pomoc prawna, która jest 
opłacana przez Legal Aid (czyli dla Ciebie usługa ta jest bezpłatna - 
przypisek redakcji) bez względu na to jakie zarzuty zostały Ci po-
stawione i nawet wtedy,  jeśli są one błahe.  Możesz uzyskać kon-
takt z prawnikiem telefonicznie lub osobiście. 
Jak mam skontaktować się z adwokatem jeśli jestem na komisaria-

cie policji i jakiego adwokata mogę wybrać ? Powiedz policji, że 

chcesz skorzystać z usług adwokata. W tym zakresie masz prawo 

wyboru, możesz wybrać  adwokata według własnego uznania.    

( W Polsce nie masz możliwości wyboru, przysługuje Ci adwokat z 

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

nie w zakresie prawa kryminalnego i pomocy na posterunku policji, 

służymy pomocą w trybie 24/7  w związku z czym polecamy nasze 

usługi    i proponujemy byś w chwili aresztowania poprosił o kon-

takt z adwokatem z  GUS Campbell Solicitor.  Nasz numer to 

02837525999, prawnik jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. 

Pamiętaj, że jeśli nie ponosisz całkowitej lub częściowej winy 
za wypadek  to wypłata odszkodowania  nie nastąpi od Two-
jego ubezpieczyciela.  Pamiętaj także, iż masz prawo do pora-
dy prawnej od prawnika, którego sobie sam wybierzesz. Jeśli 
wypadek nie był z  Twojej winy, to odszkodowanie otrzymasz 
od ubezpieczalni w której ubezpieczona była osoba winna 
zajścia.    W takim przypadku Twoja polisa ubezpieczeniowa 
nie zostanie naruszona.   
O jakie odszkodowanie mogę się ubiegać? 
Jeśli Ty lub pasażer w samochodzie zostaliście  pokrzywdzeni, 

to macie prawo do dochodzenia  odszkodowana za poniesio-

ne obrażenia. Należy  wtedy zgłosić się  do lekarza jak naj-

szybciej po wypadku. Jesteś także uprawniony do dochodze-

nia odszkodowania  na pokrycie  kosztów leczenia medyczne-

go nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym NHS, na przy-

kład fizjoterapii. Jeśli nie będziesz w stanie pracować z powo-

du odniesionych urazów, masz prawo żądać przyznania od-

szkodowania  z tytułu utraty zarobków. Masz prawo do do-

chodzenia kosztów naprawy pojazdu, lub gdy pojazd  nie jest  

do naprawienia do otrzymania zwrotu wartości pojazdu, po-

winno to być  oceniane  przez niezależnego eksperta motory-

zacyjnego. Jeżeli  wartość Twojego samochodu  obniżyła się  

wskutek uszkodzenia podczas wypadku, masz prawo złożyć 

wniosek    o  odszkodowanie o obniżenie wartości  ( pod uwa-

gę zostanie wzięty  wiek pojazdu , przebieg i powypadkowy  

stan auta ). Możesz  także być uprawniony do dochodzenia 

kosztów wynajmu pojazdu zastępczego podczas  gdy Twój 

uszkodzony  samochód  jest wyłączony z ruchu drogowego 

lub odszkodowania za to, że pozostałeś  bez pojazdu. Masz  

prawo złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania z powodu 

odniesionych obrażeń personalnych w terminie do 3 lat od 

dnia zaistnienia wypadku. W przypadku dziecka, jest to ter-

min  3 lat od chwili kiedy dziecko ukończy  18 rok życia. Więc  

jeśli miałeś wypadek i doznałeś  trwałej szkody lub straty to 

być  może nie jest jeszcze za późno, by wystąpić  z wnioskiem 

o odszkodowanie. Należy skonsultować się z adwokatem w 

celu uzyskania porady. Najlepiej  zasięgnąć profesjonalnej 

porady jak najszybciej po wypadku, żeby zapewnić sobie pra-

widłową i bezzwłoczną pomoc. 



I am an Agency Worker and I have been employed at the 
same  
factory for 15 weeks.What are my entitlements? 
  
As you have fulfilled the initial 12 week qualifying period 
your basic employment conditions must be equivalent to at 
least those that would apply, if you had been recruited di-
rectly by the factory to occupy the same job. Simply put, 
you are generally entitled to access the same facilities and 
receive the same treatment enjoyed by directly employed 
staff.  (Enhanced holidays including bank holidays; Longer 
lunch breaks.) 
 
Can I obtain a Solicitor when in the Police Station? 
Yes, if you have been arrested and are in Police Custody you 
are automatically entitled to representation, paid for by 
Legal Aid, in the Police Station by a Solicitor no matter how 
trivial the allegations against you are. This can be in person 
or on the telephone.   
 
How can I make contact with a Solicitor when I am in the 
Police Station and which Solicitor should I use?   
Tell the Police that you would like them to get a Solicitor. 
You are entirely free to instruct whichever Solicitor you 
wish. Given that we have a lot of experience with Criminal 
Law and Police Station Assistance, and operate a 24/7 Poli-
ce Station call-out scheme, we would recommend that you 
ask for us – Gus Campbell Solicitor Advocates. Our contact 
number is 02837525999 and a Solicitor is contactable anyti-
me of the day or night. 
 
Who is responsible for repairing the property I am ren-
ting? 
Generally, the Landlord is responsible for repairing the 
structure of the building including the roof but may not be 
responsible for repairing or replacing the plate glass in the 
windows.  You would therefore be responsible for this. You 
are usually responsible for maintaining the interior of the 
property and keeping it in a state of good order and repair. 
You should specifically refer to your tenancy agreement to 
see what the repairing obligations are for both your Lan-
dlord and you. In relation to the supply of water, gas, elec-
tric and sewerage, you should check your tenancy agree-
ment to ascertain who is respon-
sible for the maintenance and 
repair of these services. If you 
wish to redecorate the property 
you are renting, you should seek 
the written consent of the lan-
dlord for you to carry out any re-
decoration before commencing 
same. 
 
How do I get my deposit monies 
back? 
If you have paid a deposit, at the 
end of your tenancy term you 
should be entitled to receive sa-
me back from Your landlord may 
be entitled to keep some or all of 
your deposit if there are rent ar-
rears owing to him or money 
owed for damage to the property 
or furnishings.   

What should I do immediately after the accident: 
First of all, stay calm and remain at the scene. Do not move 
your vehicle unless it is a risk to other vehicles or pe-
destrians. Second, call the PSNI to report the accident and 
seek assistance if needed. Call 999 for an ambulance if anyo-
ne is injured needing immediate medical treatment. Third, 
exchange details with other driver(s). You are required by 
law to provide details, and the other driver must give you 
their details- name, address, vehicle and insurance details 
etc. 
If anyone has witnessed the accident, get their details. If you 
have a camera, take pictures of the scene of the accident- 
the position of vehicles, point of collision, skid marks or de-
bris on the road. Who can I claim from: You should report 
the accident to your own insurance company as soon as po-
ssible, even if the accident was not your fault. Remember, if 
you are not at fault or not completely at fault, you do not 
have to claim from your own insurance or use any company 
that your insurance company may send you to. You are en-
titled to seek legal advice from a solicitor that you have cho-
sen. If the accident was not your fault, you are entitled to 
make    a claim from the party who was to blame, or their 
insurers. If you are successful in your claim, your own insu-
rance policy will not be affected. 
 
What can I claim for: If you, or any passenger in your vehicle 
has been injured you are entitled to claim for your injuries. 
You should seek medical attention as soon as possible after 
an accident. You are also entitled to claim for the costs of 
any reasonable medical treatment not covered by the NHS, 
for example, physiotherapy treatment. If you have been una-
ble to work as a result of your injuries, you are entitled to 
make a claim for loss of earnings. You are entitled to claim 
for the cost of repairs to your vehicle, or if the vehicle is bey-
ond repair, the value of your vehicle which should be asses-
sed by an independent motor assessor. If your car has lost 
value due to accident damage, you are entitled to make a 
claim for the depreciation in value (subject to age, mileage 
and pre-accident condition). You may be entitled to claim for 
the cost of hiring a replacement vehicle while your damaged 
car is off the road, or compensation for having to do without 

a vehicle. 
You have up to 3 years 
from the date of an acci-
dent to make     a claim for 
personal injury. In the ca-
se of a child, 3 years from 
the child’s 18th Birthday. 
So even if you have had 
an accident and sustained 
injury or loss and did not 
claim at the time, it may 
not be too late. You 
should speak to your soli-
citor for further advice. It 
is always better to seek 
professional advice as 
soon as possible after the 
accident so that matters 
can be promptly and pro-
perly investigated. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurka dla mamy. 
 
Wymaluję na laurce czerwone                      
serduszko, ptaka co ma złote pióra                   
i kwiaty w dzbanuszku.   
 
Żyj mamusiu moja miła 100 lat albo 
dłużej, bądź wesoła i szczęśliwa, 
zdrowie niech ci sprzyja.   
 
Dziś dla Ciebie rano, świeci słońce 
złote i dla Ciebie też na oknie usiadł 
barwny motyl.  
Dziś dla Ciebie mamo płyną białe 
chmurki, a wiatr je układa                             
w świąteczne laurki.  
  
Dzisiaj droga mamo masz twarz 
uśmiechniętą, więc niech                            
przez rok cały trwa to Twoje święto! 

Kwiatek dla mamy. 
   

Dam ci dziś piękny kwiatek  
i wstążkę na dodatek.   
Dam ci złoty pierścionek,   

na górce mały domek.  
Ogródek malowany  

i ławkę pod  
wielkim kasztanem.   

 
Dam ci słońce nad domem, 
Słońce i złotą koronę.  

I dam ci księżyc, wiesz?   
I jeszcze... co tylko chcesz.   

Bo wiesz mamo… 
ja jestem bardzo, bardzo  bogaty...

   
Dostałem kredki od taty. 



 

Trębacz ratuszowy  

i król kruków  
Czesław Kędzierski 

 
 
Opowiem wam dziś pewną piękną historię o ratuszu poznań-
skim.  
Ratusz poznański znacie z pewnością wszyscy, a przynajmniej 
znacie wy wszyscy, którzy  mieszkacie w Poznaniu, a wy kocha-
ni, mieszkający tam dalej, poza Poznaniem, widzieliście już             
za-pewne ratusz poznański choćby na obrazku, na fotografii. 
Jest to najpiękniejszy gmach Poznania, a jeden z najpiękniej-
szych w całej Polsce. Wznosi się on na starym rynku od                   
sześciuset lat, a dumna jego, wysoka, niebotyczna wieża pamię-
ta jeszcze chwały   pełne czasy Jagiellońskie. Z wieży tej rozta-
cza  się piękny widok na całe miasto i daleką okolicę. W wieży, 
tuż pod wielkim zegarem, znajduje się od dawien dawna izba 
tak zwanego trębacza ratuszowego.  
Trębacz ratuszowy był w dawnych czasach  wartownikiem miej-
skim, to znaczy – czuwał stale we dnie i w nocy nad bezpieczeń-
stwem miasta. Jeżeli na przykład gdzieś w mieście wybuchnął 
pożar, wtedy trębacz ratuszowy trąbił na alarm, wzywając 
mieszkańców do gaszenia pożaru. Otóż przed wielu, wielu laty 
takim strażnikiem  ratuszowym był zacny i wierny Przemko. 
Miał on synka Bolka, dla którego największą radością  było prze-
bywanie na galeryjce wieży. Przesiadywał tam też codziennie 
całymi godzinami. Przyglądał się ze swej wysoczyzny ludziom 
chodzącym ulicami, takim maleńkim jak karzełki. I przyglądał się 
chmurkom na niebie, które  przybierały kształty różnych wielko-
ludów i koni, i smoków fantastycznych. I przysłuchiwał się                
głośnemu tykaniu zegara ratuszowego, który powtarzał bez 
przerwy swoją mowę tajemniczą: Tyk - tak, tyk - tak, tyk - tak, 
było tak, jest tak, będzie tak! A potem huczał: Bam - bam - bam,            
ludzie tam, ludzie tam, a ja sam, służę wam, bam, bam...  
 
Ach, śliczny był świat tam wysoko, na wieży  ratuszowej, cał-
kiem inny niż ten mały, tam na dole, na rynku i ulicach miasta. 
Toteż Bolko postanowił zostać, gdy dorośnie, jeno trębaczem  
ratuszowym, podobnie jak ojciec jego, Przemko. Jednego razu, 
kiedy Bolko siedział jak zwykle na galeryjce wieży i rozmarzo-
nym okiem w dal patrzył, nagle coś czarnego runęło u nóg jego. 
Bolko przeraził się ogromnie, ale uspokoił się niebawem, gdy 
spostrzegł, że był to tylko ptak, czarny kruk. Ptak leżał u stóp 
jego bezsilny,  z obwisłym i skrwawionym skrzydłem. Bolko był 
chłopcem bardzo dobrym i litościwym dla wszelkich zwierząt. 
Toteż nie namyślając się długo, podniósł ostrożnie rannego kru-
ka,  pogłaskał czule po czarnym, lśniącym łebku  i zaniósł do 
izby ojcowej. Tu wymył mu troskliwie zranione skrzydło, ranę 
wysmarował tłuszczem  gojącym i ułożył na miękkim wełniaku, 
w kąciku obok swego łóżeczka. Bolko siadywał teraz                       
całymi dniami przy kruku i pielęgnował go  z serdeczną litością.  
I jakaż była jego radość, gdy po kilku dniach kruk wyzdrowiał już 
o tyle,   że mógł się jako tako ruszać. Od tej chwili  - skacząc za-
bawnie, kruk chodził wszędzie  za  Bolkiem, niby  piesek wierny  
za  swoim panem.  
Aliści minął dalszy tydzień, kruk zupełnie  już wyzdrowiał i wte-
dy jednej nocy zdarzyło się coś bardzo niezwykłego. Oto kruk 
wskoczył  na łóżeczko i dziobem uderzył Bolka lekko kilka razy 
w rękę. Bolko zbudził się, otworzył oczy szeroko - i nagle stała 
się światłość. Przed nim stał kruk, który niebawem zmienił się                             
w małego  karzełka, w długim płaszczu purpurowym i ze złotą 
koroną na głowie. Bolko oniemiał z przerażenia. Ale w tejże 
chwili karzełek przemówił do niego głosem smutnym a pełnym 

miłości:  
 
- Nie lękaj się, Bolku. Ja jestem królem kruków, któremu urato-
wałeś życie. Pewien strzelec miejski strzelił do mnie z samopału 
i przestrzelił mi skrzydło. I gdyby nie twoje serce litościwe i two-
ja troskliwa opieka, byłbym na pewno umarł.  Ale teraz nadeszła 
chwila, kiedy musimy się  rozstać. Muszę już wracać do mego 
ludu kruczego. Tobie zawdzięczam dziś życie, a w podzięce za 
okazaną mi litość i miłość pozostawiam ci ten oto mały upomi-
nek. Powiedziawszy to, wręczył Bolkowi małą srebrną trąbkę, 
po czym rzekł jeszcze:  
- Gdy będziesz kiedy w potrzebie, zatrąb na tej trąbce z wieży 
ratuszowej, zatrąb z każdego  narożnika wieży na cztery strony 
świata i czekaj na mnie z ufnością. A teraz żegnaj mi! I karzełek 
zmienił się z powrotem w kruka, skoczył  na okno, rozpostarł 
skrzydła i zniknął w przestrzeni, wśród ciemnej nocy... Po odlo-
cie kruka Bolko posmutniał bardzo, żal mu było ptaka, który stał 
mu się towarzyszem   najmilszym   i   zabawką   i    do    którego  
przywiązał się całym sercem. Nazajutrz wyszukał  w domu moc-
ną tasiemkę, przywiązał do trąbki, po czym trąbkę zawiesił na 
piersi. Odtąd już nie rozłączał się z trąbką ani na chwilę.  
Minęły lata i Bolko wyrósł na dzielnego  młodzieńca; pomagał 
ojcu w czuwaniu na wieży nad bezpieczeństwem miasta, a poza 
tym  ćwiczył się w rzemiośle wojennym jako żołnierz miejski dla 
obrony miasta. I wtedy to nastały    ciężkie czasy dla Poznania. 
Wojska nieprzyjacielskie wtargnęły do Polski, stanęły przed mu-
rami Poznania i zaczęły uderzać na nie ze wszystkich stron. Po-
znańczycy bronili się dzielnie, a  najdzielniej walczył Bolko. Ale 
nieprzyjaciół    było bardzo wielu. I kiedy wojska nieprzyjaciel-
skie z wielką siłą uderzyły na bramę Wrocławską,  wtedy zdawa-
ło się, że maluczko, a miasto zdobędą. Kobiety, dzieci i starcy    
w popłochu chronili się do kościołów i pałacu arcybiskupiego na 
wyspie tumskiej, a przy bramie zagrożonej zostali jeno mężczyź-
ni. Walczyli jak lwy, ale szeregi ich malały coraz bardziej. Bolko, 
widząc dokoła siebie tak straszne spustoszenie, szalał                   
z rozpaczy na myśl, że ukochane miasto padnie ofiarą wroga. 
Ale wtedy właśnie przypomniał sobie z lat dziecięcych trąbkę     
i słowa karzełka, króla kruków:  
"Gdy będziesz w potrzebie, zatrąb na tej trąbce  z wieży ratu-
szowej na cztery strony świata i czekaj na mnie z ufnością".  
I Bolko powiedział sobie: - Wszakże jestem teraz w wielkiej po-
trzebie, wszakże miastu mojemu i wszystkim mieszkańcom gro-
zi straszne niebezpieczeństwo od wroga. Pokaż więc, trąbko 
moja, swoją moc!" Po czym Bolko zawołał do swych walczących              
towarzyszów:  
– Wytrwajcie, bracia, na stanowisku! Nie dajcie się! Ja śpieszę po 
pomoc! Nasze będzie  zwycięstwo! Wytrwajcie! Bóg i Ojczyzna!                            
– krzyknął i pobiegł co tchu w stronę ratusza, wbiegł po krętych 
schodach na wieżę ratuszową i na swej srebrnej trąbce zagrał   
z całych sił na wszystkie cztery strony świata. Gdy przebrzmiał 
ostatni dźwięk trąbki, Bolko wytężył wzrok i słuch. Z zapartym 
oddechem czekał na to, co teraz powinno nastąpić.                    
Hen, na dole, na murach koło bramy  Wrocławskiej toczyła się 
dalej walka zażarta i nic  nie zaszło takiego, co by zapowiadało 
bliski  ratunek dla oblężonych.  



 
 
 
Bolko niecierpliwił się   coraz więcej, każda chwila oczekiwania                  
wydawała mu się wiecznością. Okrzyki walczących wzmagają 
się, rosną, aż  w pewnej chwili wybuchają potężnym rykiem 
zwycięstwa. To wojska nieprzyjacielskie zaczynają przełamywać 
opór walecznych obrońców.  
Bolko, zobaczywszy to, myślał już tylko o tym, że nie wolno mu 
stać tu bezczynnie, że musi  podążyć co prędzej naprzeciw wro-
gom   - i choćby zginąć śmiercią walecznych.    I już  odwrócił się, 
by zbiec z wieży ratuszowej, gdy wtem ktoś przytrzymał go za 
kurtkę.  
Bolko spojrzał za siebie i jakież było jego zdziwienie, kiedy ujrzał 
króla kruków w płaszczu  purpurowym na ramionach i w koro-
nie złotej na głowie. - Przywołałeś mnie – rzekł do Bolka.              
- Uspokój się, pomoc już bliska. - A powiedziawszy to, przyłożył 
do ust maleńką złotą trąbkę i zatrąbił swój sygnał królewski.  
I w tejże chwili na krańcach nieba pokazały się chmury czarne, 
które zbliżały się z błyskawiczną szybkością. Były to olbrzymie, 
niezliczone, tysiączne stada kruków, nadlatujących ze        
wszystkich stron. Bolko, zobaczywszy to, oniemiał całkiem ze 
zdumienia. Zafurkotało w powietrzu, załomotało, jak gdyby 
grzmot szalejącej burzy i tysiące kruków, kracząc złowieszczo, 
runęły z góry wprost na wojska nieprzyjacielskie. Mocnymi 
skrzydłami biły w twarze napastników: I wtedy stało się coś 
całkiem nieoczekiwanego.  
Wrogowie sądząc że to sam diabeł wystąpił   przeciwko nim na 
czele swych wojsk piekielnych, rzucali broń i uciekali w popło-
chu. Ale kruki nie     zaprzestały walki, a przeciwnie - rzuciły się                     
w pogoń za uciekającymi i zabijały ich swoimi dziobami.  
Bolko nie  posiadał się z radości. Pałającymi  oczyma śledził 
przebieg tej dziwnej walki  i ostateczną klęskę wojsk napastni-
czych.  A kiedy ostatni już wróg legł pod ciosami potężnych kru-
ków, wtedy dopiero ocknął się i odwrócił się, ażeby podzięko-
wać swemu wybawcy. Ale króla kruków już nie było. Znikł nie-
postrzeżenie. Bolko dojrzał go w oddali; lecącego wysoko na 
czele swych zwycięskich wojsk kruczych. Zerwał więc czapkę    
z głowy i krzyknął za odlatującymi:                           
 
- Żegnaj mi, królu kruków! Dzięki ci, dzięki   stokrotne za zwycię-
stwo! Radość wielka zapanowała w mieście z powodu pogromu               
wroga. Bolka w nagrodę za uratowanie miasta od wroga obno-
szono tryumfalnie po wszystkich ulicach i obrano wójtem mia-
sta Poznania. A dla uczczenia tego niezwykłego  zwycięstwa                 
postanowiono, ażeby trębacz  ratuszowy od tej pory grał hejnał 
zwycięski króla kruków stale, co godzinę z czterech narożników 
wieży. Hejnał ten słyszymy po dziś dzień. Kruki co prawda już 
nie przylatują, ponieważ srebrna trąbka króla kruków zaginęła 
bezpowrotnie. Bolko upuścił ją z wieży przerażony widokiem 
zbliżających się stad  kruczych. I mimo poszukiwań trąbki czaro-
dziejskiej już nie znaleziono. Przepadła bez śladu. Pozostał jed-
nak hejnał, który nam gra. 

1. Bolko przyglądał im się z wieży ratu-
szowej. 
2. Strażnik ratuszowy. 
3. ………….. nieprzyjacielskie wtargnęły 
do Polski i stanęły przed murami Pozna-
nia. 
4. Miasto z legendy. 
5. Kim chciał zostać Bolko, gdy dorośnie?  
6. Kolor trąbki króla kruków. 

Odczytaj hasło w oznaczonych kratkach   

i wpisz w miejsce kropek. 

……………………… melodia grana 

przez trębacza o określonej porze z wieży 

kościelnej, ratuszowej lub w obozie. 

Hejnał Poznania, to jeden z najstarszych hejnałów miejskich. In-
formacje o trębaczach można już znaleźć w dokumentach pocho-
dzących z XV w.  Trębacze miejscy musieli być czujni, ich zadaniem 
było obserwowanie miasta z wieży i wypatrywanie zagrożeń. Po-
wiadamiali mieszczan, np.: o pożarach. Z czasem,  grany o wyzna-
czonych godzinach, zaczął również służyć informowaniu o upływie 
czasu. Tradycja regularnego odgrywania hejnału przetrwała. Cza-
sem jednak zawieszano działalność trębaczy. Począwszy od 1 
czerwca 2002 roku hejnał odgrywany jest w Poznaniu codziennie 
w południe. W 2003 roku w wieży ratuszowej został zainstalowa-
ny carillon, wygrywający hejnał   o każdej pełnej godzinie między 
7.00 a 21.00.  

Carillon, karylion (z fr. gra dzwonów) – instrument muzyczny, 
będący zespołem dzwonów wieżowych, na których można 
wybijać melodie młotkami lub sercami dzwonów uruchamiany-
mi przez mechanizm zegarowy lub ręcznie, za pomocą klawia-
tury. W nowoczesnych carillonach stosowane jest sterowanie 
elektroniczne. 

Ratusz w Poznaniu, to przepiękny i cenny zabytek architektury 
renesansu. Został zbudowany w stylu gotyckim na przełomie XIII    
i XIV wieku, ale w 1536 roku został zupełnie zniszczony przez po-
żar. W latach 1550-1560 dokonano przebudowy ratusza. W  tym 
czasie też,  zamówiono u mistrza ślusarskiego Bartłomieja Wolfa, 
nowy zegar, który posiadał trzy pełne tarcze i jedną pół tarczę 
oraz "urządzenie błazeńskie, mianowicie koziołki". W południe 
koziołki wychodzą ze środkowej wieżyczki i przez minutę trykają 
się rogami. Ratusz był jeszcze kilkakrotnie remontowany i rozbu-
dowywany a obecny mechanizm koziołków pochodzi z końca XX 
wieku. Od 1954 roku w ratuszu znajduje się Muzeum Historii Mia-
sta Poznania. 

                                                                                   

Ratusz 

Poznań 

źródło: Internet 

Przygotowała: Katarzyna Pawlikowska - Golonka 
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Niektórzy rodzice nie potrafią pogodzić się z faktem, że ich dziecko stało się dorosłym człowiekiem i trzyma-
ją je na uczuciowej pępowinie niczym na smyczy. Niektórzy nie potrafią odciąć tej pępowiny i choć są dorośli 
postrzegani są jako maminsynki i mamincóreczki. Czy Ty jesteś maminsynkiem? Odpowiedz sobie na pyta-
nie: jaka jestem, jaki jestem. To jest Twoja psychozabawa. Poznaj siebie! Dowiedz się czy maminsynek to 
ty.  

1. Czy liczysz się ze zdaniem rodziców, jak masz urządzić swój 
pokój, swoje mieszkanie? 

a) to oni urządzają...1 

b) niektóre sugestie przyjmuje...3 

c) nie liczę się z ich zdaniem...5 

2. Wyjeżdżasz w daleką podróż. Czy po przybyciu na miejsce 
telefonujesz do rodziców? 

a) tak, natychmiast...1 

b) tak, ale dopiero jak się urządzę i trochę rozejrzę...3 

c) nie...5 

3. Czy twoi rodzice opowiadają znajomym, jakim byłeś roz-
kosznym dzieckiem? 

a) tak, bardzo często...1 

b) bardzo rzadko...3 

c) nie wiem...5 

4. Jak często słyszysz od rodziców: "a nie mówiłem!" 

a) nigdy...1 

b) czasami...3 

c) bardzo często...5 

5. Czy twój chłopak, dziewczyna, mąż, żona musi być zaakcep-
towany przez twoich rodziców? 

a) tak...1 

b) do pewnego stopnia, ale nie jest to czynnik decydujący...3 

c) nie...5 

6. Jak często słyszysz od rodziców: "a tyle dla ciebie zrobiliśmy!" 

a) nigdy...1 

b) rzadko...3 

c) często...5 

7. Nie ma jak u mamy? 

a) oczywiście...1 

b) chyba tak...3 

c) niekoniecznie...5 

8. Jak często słyszysz od rodziców: "zobacz co ci kupiliśmy!" 

a) bardzo często...1 

b) czasami...3 

c) nigdy...5 

9. Czy w domu twoich rodziców zawsze czeka na ciebie obiad? 

a) tak...1 

b) tylko jak się umówimy...3 

c) nie czeka...5 

10. Czy kłócisz się z rodzicami? 

a) nigdy...1 

b) czasami...3 

c) często...5 

Jeśli uzyskałeś (aś) 10-22 punk-
ty 

Maminsynek to twoje drugie imię. 
Twoja duchowa pępowina łącząca 
cię z rodzicami lub jednym z nich 
jest bardzo mocna i praktycznie 
niemożliwa do rozerwania. Nie po-
trafisz się wyzwolić spod rodziciel-
skiego wpływu. Trudno powiedzieć 
czy wynika to z twojej wewnętrznej 
potrzeby czy jest to siłą narzucone 
przez ojca lub matkę. Wiadomo 
natomiast, że jesteś tak zdomino-
wany przez najbliższych, iż trudno 
ci żyć własnym życiem. Oczywiście 
powiesz, że to wszystko przez to, 
że ty kochasz rodziców, a oni cie-
bie. Jest to jednak miłość nie w peł-
ni zdrowa. Przez tą miłość możesz 
nie zaznać miłości jaka łączy męż-
czyznę i kobietę! Na pytanie czy 
zadane sobie czy jestem maminsyn-
kiem możesz bez żadnych wątpli-
wości odpowiedzieć - tak jestem 
maminsynek. 

Jeśli uzyskałeś (aś) 23-37 punk-
tów 

Nie jesteś maminsynkiem. Twoje rela-
cje między rodzicami, a tobą są raczej 
prawidłowe. Oni uważają, że jesteś 
osobą dorosłą i odpowiadasz za sie-
bie, a ty rozumiesz, że jesteś ich 
dzieckiem i zawsze będą się o ciebie 
martwić. Starasz się, aby ich nie ura-
zić swoim postępowaniem i jednocze-
śnie nie dajesz sobie narzucać rodzi-
cielskiej woli. I choć czasami docho-
dzi między wami do napięć, to można 
powiedzieć, że znaleźliście złoty śro-
dek. A pępowina? Owszem jest i łączy 
was w sposób nierozerwalny. Jest 
ona jednak na tyle długa i elastyczna, 
że nie krępuje twoich życiowych ru-
chów. Do maminsynka dość jest ci 
daleko, ale wcale nie jest powiedzia-
ne, że maminsynek w tobie nie siedzi. 

Jeśli uzyskałeś (aś) 38-50 punk-
tów 

 

Nie jesteś maminsynkiem. Całkowicie 
rozerwałeś więzy, jakie łączą cię z ro-
dzicami i jesteś dokładnym przeci-
wieństwem określenia maminsynek. 
W ogóle należałoby zadać sobie pyta-
nie czy kiedykolwiek istniała duchowa 
pępowina łącząca cię z matką i ojcem. 
Jesteście od siebie bardzo oddaleni. 
Nie rozumiecie się. Rodzice nie mogą 
odkryć, dlaczego nie chcesz słuchać 
ich rad, a ty nie możesz pojąć dlaczego 
wciąż jesteś przez nich traktowany jak 
małe dziecko. Efekt jest taki, że im 
dłużej to trwa tym bardziej stajecie się 
sobie obcy. Może jednak to ty powi-
nieneś pójść na kompromis i wycią-
gnąć swą dłoń. Jednak nie oczekuj nic 
w zamian. Nie obawiaj się jednak, że 
taki krok spowoduje, że ktoś powie do 
ciebie maminsynek. 



 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi prosimy o przesłanie na adres:                                        

redakcja@polskieni.com w terminie do dnia 20.05.2013r. Nagrodę niespodziankę wyślemy pocztą w ciągu 

30 dni. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego miesiąca to: Lepszy przykład niż rada. Nagrodę otrzy-

muje Pani Sylwia Wieczyńska-Orzeł z Moneymore. GRATULUJEMY!!! 
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POZIOMO:

1) Wróżba z kart

7) Walczy o czys-

tość środowiska

8) Sentencja, afo-

ryzm

10) Zespół obrzędów

religijnych

11) Ceownik lub kąto-

wnik

17) Zbiór dokumen-

tów

20) Gatunek pająka,

twórca „babiego

lata”

21) Gra z patyczkami

22) Garderoba

PIONOWO:

1) Odgłos zbliżają-

cej się burzy

2) Ciasto pieczone

na rożnie

3) Schronienie ucho-

dźcy

4) Marka hiszpańs-

kiego samochodu

5) Potocznie: zale-

canie się

6) Np. Artemida

9) Węglowy proszek

12) Rodzaj placka

13) Bojaźliwy jest

nim podszyty

14) Tkanina używana

na firanki

15) Komórka nerwo-

wa

16) Karambol na dro-

dze

18) Wypełnienie rub-

ryki

19) Na kluski i ciasto

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

Mała żabka pyta się mamy: 
- Mamo,skąd się wzięłam? 
a mama odpowiada: 
- Nie uwierzysz! Bocian cię przyniósł  

Dwa szczury jedzą taśmę filmową... 
-Dobry film - mówi jeden. 
-Tak - odpowiada drugi. 
-Ale książka była lepsza!  

Jeden żółw wchodzi na górę i śpiewa za 
rok morze dwa... 
Drugi schodzi z góry i śpiewa 40 lat minę-

Blondynka pracuje w hotelu jako sprzą-
taczka. Jej prezes mówi: 
- Posprzątaj windę. 
- Na wszystkich piętrach?  

Dlaczego blondynka stawia paprykę chili 
na telewizor? Aby mieć ostrzejszy obraz  

Dzwoni blondynka do mechanika i mówi 
mu: 
-Proszę Pana jakaś plama jest pod moim 
samochodem! 
-To pewnie olej- powiedział mechanik 
-To olewam..  

Czym się różni blondynka od papieru 
toaletowego?? 
-papier się rozwija a blondynka nie.  

Brunetka i blondynka idą przez park. Bru-
netka nagle mówi: "Och, popatrz na  
tego biednego zdechłego ptaszka!"  
Blondynka spojrzała na niebo i spytała 
"Gdzie?"  

mailto:redakcja@polskieni.com
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     VIII  Turniej Piłkarski  6 a- side  POLONIA CUP 
26 Maja 2013 r. (niedziela), na Balyssillan Leisure Centre, Balyssillan Road, Belfast BT 14 7QP, w godzinach od 11:00 do 16:00  
Zbliża się  już kolejna edycja  najpopularniejszego polskiego turnieju piłkarskiego  w  Irlandii  Północnej, organizowanego wspólnie 
przez Sport Association Polonia N.I oraz PFF Polonia. Jest to impreza integracyjna, w której  uczestniczą nie tylko polskie drużyny, ale 
także drużyny lokalne oraz innych grup społecznych. W imprezie zazwyczaj bierze  udział kilkanaście drużyn nie tylko z N.I., ale także   
z Dublina. Ostatnim zwycięzcą, była drużyna Klif Eagles z Dublina. Jak będzie  w tym roku, zobaczymy ! Organizator zapewnia, że  jak 
co roku będzie wiele nagród i pucharów dla najlepszych. Bedzie  stoisko z BBQ oraz w czasie trwania zawodów przeprowadzona bę-
dzie  loteria fantowa.  Zgłoszenia  drużyn, można kierować bezpośrednio do organizatora  imprezy pod numer tel. 07792552001 oraz 
na adres email : almagic61@gmail.com 
Więcej informacji na bieżąco  będzie można uzyskać na stronach internetowych: pffpolonia.futbolowo.pl oraz www.sapni.org.uk  
 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

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 gimna-
styki artystycznej. To oznacza, że będą prowadzone zajęcia z przyrządami do gimna-
styki artystycznej, takimi jak: skakanka, piłka, wstążka i obręcz, a także ćwiczenia  
prawidłowej postawy gimnastycznej.  

 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. Zain-
teresowani rodzice, mogą 
zgłaszać swój pociechy,  bez-
pośrednio do opiekuna  
szkółki Pana  Maksymiliana  
Pawluka - Kontakt : 
07756118563 
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08.04.2013 Ryszard Kalisz został wykluczony z SLD. 

11.04.2013 Sąd w Poznaniu uznał, że seksuolog Lechosław 
Gapik jest winny molestowania sześciu pacjentek. Seksu-
ologa skazano na cztery lata więzienia, ma też 6-letni 
zakaz wykonywania zawodu. 

13.04.2013 W Częstochowie odsłonięto największą na 
świecie figurę papieża Jana Pawła II. 

16.04.2013 Prokuratura wojskowa ponownie zdemento-
wała medialne wypowiedzi m.in. Antoniego Macierewi-
cza " jakoby istniały dowody na to, że katastrofę Tu-154M 
przeżyły trzy osoby". Chodzi o wypowiedzi w tej sprawie 
sprzed kilku dni, kiedy w trzecią rocznicę katastrofy Anto-
ni Macierewicz prezentował ustalenia swojego zespołu. 
Wówczas Macierewicz stwierdził, że "z olbrzymią dozą 
pewności, czy prawdopodobieństwa, że relacje o tym, że 
trzy osoby przeżyły (katastrofę), są wiarygodne". Poseł 
powoływał się na "trzy niezależne źródła" tych informa-
cji. 

18.03.2013 Zaczęły obowiązywać przepisy wydłużające urlop 
macierzyński nawet do roku.  

20.03.2013 Kolejny polski żołnierz, starszy szeregowy Paweł 
Ordyński z 12. Brygady Zmechanizowanej zginął w Afganista-
nie. 

22.03.2013 Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział 
plany w ochronie zdrowia, w tym m. in. likwidację centrali 
NFZ, przekazanie kompetencji wojewódzkim oddziałom fun-
duszu oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, 
który zajmie się m.in. wyceną świadczeń. 

22.03.2013 Polska przegrała z Ukrainą 1-3 w meczu eliminacji 
piłkarskich mistrzostw świata. Mecz Polska - Ukraina Mecz 
rozgrywano na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

02.04.2013 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi nowej plat-
formy telewizyjnej nC+, spółce ITI Neovision, która powstała 
w wyniku fuzji dwóch telewizji: n i Cyfry+. telewizja cyfrowa 4 
Decyzja UOKiK jest reakcją na skargi klientów platformy, któ-
rzy skarżą się na zmianę cen usługi          i oferty programowej 
w umowach zawartych na czas określony, zbyt krótki czas na 
odstąpienie od umów i poinformowanie o zmianach zwykłym 
listem. 
 

Wzrośnie płaca minimalna na Wyspach 
Dobra wiadomość  - brytyjski rząd ogłosił dzisiaj, że 

minimalna płaca w Wielkiej Brytanii wzrośnie o 12 pen-

sów. Nowa stawka w wysokości 6,31 funta za godzinę 

zacznie obowiązywać od października. Stawka dla 

osób w wieku 18-20 lat wzrośnie o 5 pensów i wynie-

sie 5,03 funta, natomiast godzina pracy 16- i 17-latków 

będzie warta 4 pensy więcej, czyli 3,72 funta. Ministro-

wie odrzucili rekomendacje niezależnej Komisji Płacy 

Minimalnej (Low Pay Commission - LPC), dotyczące 

zamrożenia stawki dla praktykantów. "Każdego roku 

komisja odgrywa kluczową rolę przy ustalaniu krajo-

wej płacy minimalnej. Jesteśmy w stanie zaakcepto-

wać jej propozycje dotyczące podwyżek dla dorosłych 

i młodzieży - oświadczył cytowany przez Sky News 

sekretarz ds. biznesu, Vince Cable. 

"Jednak mamy dowody na to, że wielu pracodawców nie 

płaci stażystom odpowiedniej płacy minimalnej. Trzeba pa-

miętać, że praktyki wspierają naszą gospodarkę, a więc bar-

dzo ważne jest, aby w dalszym ciągu były atrakcyjne dla mło-

dych ludzi. W związku z tym, odrzuciliśmy zalecenia LPC do-

tyczące zamrożenia płacy za praktyki zawodowe" - dodał 

Cable, ogłaszając 3-pensowy wzrost płacy minimalnej dla 

stażystów, którzy od października otrzymają wynagrodzenie 

w wysokości 2,68 funta za godzinę. Wiadomość tę z zado-

woleniem przyjął sekretarz generalny związków zawodo-

wych TUC, Frances O'Grady. Jednocześnie zapewnił, że 

"związki będą pilnowały i naciskały, aby politycy odpowied-

nio egzekwowali wypłacanie przez pracodawców minimum 

krajowego". (op) Źródło: londynek.net 



 

W tym miesiącu skup się na swoich relacjach    
z najbliższymi. Ktoś z grona bliskich Ci osób 
czeka na Twoją uwagę i potrzebuje Twojego 
wsparcia  – koniecznie poświęć mu swój wolny 
czas, a poczujesz się potrzebny. Zastanów się 
nad swoimi finansami i przeanalizuj budżet. 
Czas na oszczędności – nie wydawaj pochop-
nie pieniędzy, wydatki ogranicz do minimum     
i postępuj rozsądnie, bo w tym miesiącu nie 
będzie niespodziewanego zastrzyku gotówki. 
Wenus doda Ci uroku i wyzwoli w Tobie arty-
styczne zdolności. Znajdziesz nowe drogi wyra-
żania swojej duszy. Dzięki temu osoby płci 
odmiennej spotykane na Twojej drodze będą 
do Ciebie lgnęły. Dni pomyślne: 17, 19 i 21 maja 

W tym miesiącu odczujesz, że wzrasta Twoja 
popularność. Możliwe liczne spotkania towa-
rzyskie, w czasie których nawiążesz nowe 
znajomości, niektóre rokujące dobrze na przy-
szłość, być może także związane z Twoimi 
sprawami sercowymi. Miej więc oczy i uszy 
szeroko otwarte i nie unikaj żadnej okazji na 
spotkanie z bliższymi oraz dalszymi znajomy-
mi. Ktoś płci przeciwnej może zostać Twoim 
powiernikiem, zwłaszcza w okolicach 19 maja. 
Możesz z powodzeniem powierzyć mu swoje 
najskrytsze sekrety i mieć pewność, że nie 
poda ich dalej. Doradzi, podpowie, jak rozwią-
zać problemy – korzystaj z tego. Dni pomyślne: 
2, 4, 18 i 19 maja 

Możesz teraz oczekiwać uznania, a także znacz-
nej aktywności w sprawach uznawanych za 
publiczne. Będziesz mieć naprawdę dużo na 
głowie, co może sprawić, że poczujesz się nieco 
zagubiony. Nie pozwól się przytłoczyć nadmia-
rem obowiązków i jeżeli będziesz czuć, że nie 
jesteś w stanie wziąć na siebie więcej, wykaż się 
asertywnością i odmawiaj. Skup się na sobie        
i staraj się lepiej zorganizować swój czas, tak, 
żeby wszystko, co robisz, było w 100 % dopiesz-
czone, ktoś bowiem uważnie przygląda się 
wszystkim Twoim poczynaniom i – jeżeli wyka-
żesz się odpowiedzialnością i sumiennością, 
których przecież Ci nie brakuje – możesz zostać 
doceniony. Dni pomyślne: 1, 7, 25 i 29 maja 

Maj to dla Ciebie okres zmian! Poczujesz wol-
ność i możliwość przezwyciężenia ograniczeń. 
Chętnie będziesz spotykał się z ludźmi, rozma-
wiaj z przyjaciółmi, a także snuł plany w spra-
wach sercowych. Twoi krewni oraz sąsiedzi 
chętnie pomogą ci, gdy będziesz tego potrze-
bował. Po 8 maja ruszą twoje sprawy związane 
z karierą. Staraj się dbać o dobry wygląd spoty-
kając się z ważnymi ludźmi. Otrzymasz telefon 
z daleka, który przyniesie ciekawe propozycje   
i możliwości. Przygotuj się na rozmowę z obco-
krajowcem, który będzie miał mnóstwo fascy-
nujących pomysłów. Podróż za granicę może 
pogłębić Waszą znajomość. Dni pomyślne: 
22, 23, 24 i 25 maja 

W tym miesiącu czeka Cię wyjątkowa uroczy-
stość, która okaże się bardzo romantyczna. 
Możliwe, że będzie to wesele, rocznica ślubu 
lub inne wielkie wydarzenie. Niewykluczone, 
że to dla Ciebie zabiją weselne dzwony lub dla 
osoby bardzo bliskiej. Przed Tobą duże zmiany. 
Na początku miesiąca spodziewaj się wizyty 
krewnych. Od 8 maja do 5 czerwca poczujesz 
się pełen wdzięku w sprawach natury kultural-
nej i religijnej. Zamarzysz o podróży w towarzy-
stwie przyjaciół lub rodziny, będzie to senty-
mentalna podróż w Twoją przeszłość. Miesiąc 
maj będzie przyjemny i bardzo sentymentalny.  
Dni pomyślne: 24, 25, 25, 27 i 28 maja 

Odczujesz potrzebę wyłączenia się i głębszego 
zastanowienia nad sobą. Być może odkryjesz     
w sobie jakiś ukryty talent. W tym miesiącu mo-
żesz polegać na swojej intuicji, która z pewno-
ścią Cię nie zawiedzie. Poświęć się pracy i rozwi-
jaj swoje umiejętności, a nie pożałujesz. Masz 
szansę na podwyżkę lub nawet awans, dlatego 
warto się postarać. Jest to wspaniały czas na 
zwiększenie kreatywności, masz głowę pełną 
pomysłów, nie zmarnuj więc szansy i wykorzy-
staj je. W tym miesiącu ważne będą osoby spod 
znaku Panny oraz Ryb. Wybierz się na koncert, 
słuchaj muzyki lub pójdź do galerii sztuki. Uko-
chana osoba spojrzy na Ciebie innymi oczyma, 
zaintrygujesz ją na nowo i rozpalisz w niej pożą-
danie. Dni pomyślne: 1, 2, 3, 27, 28, 29 i 30 maja 

Sprawy sercowe staną się poważniejsze, możli-
we, że zaczniesz rozważać pewne zobowiąza-
nia wobec ukochanej osoby. W sprawach za-
wodowych natomiast warto zaryzykować          
i zrobić krok naprzód. Jeśli weźmiesz na siebie 
więcej odpowiedzialności, spotka Cię wielka 
nagroda. Będziesz mógł skupić się na swoim 
hobby. Bez problemu uda Ci się pogodzić inte-
resy z rozrywką i przyjemnościami. W tym 
miesiącu będziesz trochę bujać w obłokach       
i rozmyślać o dalekich planach na przyszłość. 
Idealnym towarzystwem dla Ciebie będzie inny 
zodiakalny Koziorożec. Docenisz jego rozsądek 
i to, że twardo stoi na ziemi, podobnie jak Ty. 
Dobrze będziecie czuć się w swoim towarzy-
stwie. Jeśli jesteś singlem, to być może okaże 
się to partner (partnerka) idealna. 
Dni pomyślne: 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30 i 31 maja 

W tym miesiącu pojawi się szansa na długotrwa-
ły związek. Jeśli jesteś w stanie wolnym i zasta-
nawiasz się nad małżeństwem , to jest to dosko-
nały czas, aby budować przyszłość. Główną rolę 
będą grać osoby spod znaku Raka lub Kozioroż-
ca. Po 13 maja w miłości aż zakipi. Poczujesz 
większą chęć do zabaw oraz towarzyskich spo-
tkań. To idealny moment na organizację przyjęć  
i spotkań w kręgu przyjaciół. Pozwól sobie też 
na odrobinę przyjemności i poświęć czas na 
swoje ulubione zajęcie. Będziesz miał wrażenie, 
że pora zakończyć pewne sprawy. Powstrzymaj 
jednak swoją impulsywność w działaniu i sło-
wach, bo możesz potem tego żałować. Może 
mieć to związek z rezygnacją z pracy lub rozsta-
niem z przyjacielem. 
Dni pomyślne: 5, 6, 7 i 8 maja 

                       

Maj będzie dla Ciebie bardzo korzystnym mie-
siącem, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Nie 
licz jednak zbytnio na wygraną w Lotto czy 
inny niespodziewany przypływ gotówki, ale 
bardziej na siebie i swoje możliwości, które 
warto byłoby teraz uaktywnić. Wskazane, abyś 
nawiązał kontakty z osobami, które posiadają 
doświadczenie w dziedzinach dla Ciebie jesz-
cze tajemniczych, nowych. Szczęście będzie Ci 
sprzyjało także jeżeli chodzi o dalekosiężne 
plany dotyczące Twojej kariery oraz pozycji     
w środowisku. Co więcej, dobrze byłoby, abyś 
zaangażował się w te sprawy w 100%, ze 
wszystkich sił – niewskazane są tym razem 
półśrodki. Dni pomyślne: 17, 18, 30 i 31 maja 

To będzie dobry miesiąc na realizację dawno 
zaplanowanych działań, dokończenie zale-
głych projektów czy rozpoczęcie własnej dzia-
łalności. Będziesz bowiem mieć głowę pełną 
nowych pomysłów, kreatywnych i oryginal-
nych, a także swobodę w ich realizacji – 
wszystko powinno się układać po Twojej myśli, 
jeżeli tylko weźmiesz sprawy w swoje ręce. 
Możesz spotkać się ze szczególnymi naciskami 
ze strony bliskiej Ci osoby, dotyczącymi waż-
nych spraw, związanych m.in. z waszą wspólną 
przyszłością. Przemyśl dobrze jej słowa, nie 
odpowiadaj na nie agresywnie, nawet jeżeli 
wydaje Ci się, że brakuje w nich sensu, gdyż 
może dojść do poważnej kłótni z negatywnymi 
konsekwencjami. Dni pomyślne: 3, 5 i 16 maja 

W tym miesiącu zacznie się okres, kiedy dobrze 
byłoby, abyś przystopował, jeżeli chodzi o inwe-
stycje, sprawy finansowe, walkę o awans czy 
podwyżkę w pracy. Skup się na sprawach ro-
dzinnych, gdyż będziesz mieć dobre wyczucie, 
gdzie być, co powiedzieć, kiedy komu pomóc i w 
jaki sposób. Sprawy sercowe, początkowo owia-
ne tajemnicą, z czasem staną się jasne i klarow-
ne. Wyjaśnisz dotychczasowe niedomówienia, 
waśni i spory, razem z bliską osobą rozpocznie-
cie nowy etap waszego związku. Single mogą 
się pokusić o wyznanie swoich uczuć obiektowi 
westchnień. Mają spore szanse na to, aby spo-
tkać się z odwzajemnieniem swojej miłości, 
zwłaszcza w okolicach 7-15 maja. Dni pomyślne: 
7, 10, 15 i 22 maja 

Twój nastrój znacznie się poprawi. Nie zabraknie 
Ci okazji do miłosnych podbojów. Twoja tajemni-
czość bardzo kogoś zaintryguje i zechce poznać 
Cię bliżej. Przed Tobą romantyczne i interesujące 
spotkania. Możliwe, że osobą tą będzie zodiakal-
ny Lew lub Wodnik. Odezwij się do kogoś, o kim 
ostatnio trochę zapomniałeś. Osoba ta już dłuż-
szy czas czeka na wiadomość od Ciebie. Nie zanie-
dbuj starych przyjaciół, bo już niedługo mogą 
okazać się bardzo przydatni. Maj to okres pełen 
randek, towarzyskich spotkań i rozrywek. Na 
pewno nie będziesz mieć czasu na nudę. Około 15 
maja będzie dobry okres na zrobienie czegoś 
ważnego, co ciągle przekładasz w czasie.  

Dni pomyślne: 7, 8, 8 i 10 maja 
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Odsprzedam tanio ubranka dla 
chłopca 0-6 miesiecy. Stan bardzo 
dobry. Uprane, wyprasowane           
i gotowe do odbioru w Craigavon. 
Kontakt: Malgorzata Darowska 
Telefon: 07871752945            E-mail: 
magsdar86@gmail.com 
 
Sprzedam Monitor oddechu Angel 
Care  zawiera instrukcję obsługi       
i pudełko. Stan: b. dobry Cena: £10 , 
wanienkę nakładaną na wannę, 
bardzo wygodną,(kosztowała 25 
funtów). Stan: b. dobry Cena: £ 5 , 
Książkę "U malucha na talerzu" 
Książka jest nowoczesnym prze-
wodnikiem żywieniowym, zawiera 
wiele przepisów posiłków dla nie-
mowląt karmionych piersią oraz w 
sposób sztuczny. Książka przezna-
czona jest dla niemowląt 0-12 m-ca 
życia. Cena: 2.50 Kontakt: arrg  
Telefon: 07572525491      
E-mail:  arrg@wp.pl 

  
Masz problem z wypełnieniem formularza a może potrze-
bujesz porady lub wsparcia? Teraz nie musisz się już zasta-
nawiać gdzie szukać pomocy. Od lutego 2012 roku CIP uru-
chamia dyżury  w Polskiej Szkole Sobotniej w Banbridge     
i w Polskiej Szkole Sobotniej w Craigavon. Wojtek Dyle-
wicz będzie służył pomocą wszystkim zainteresowanym 
osobom. Zadzwoń i umów się na spotkanie 07840135040. 
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Uczyła się z Wami: Patrycja Chmielowicz 

Hello everyone. How are you? Not too bad? That is fine. Ready for a new lesson? No to zaczynamy :)  
 
PAST SIMPLE to czas przeszły. Formę czasowników regularnych tworzy się przez dodanie do formy podsta-
wowej końcówki -ed. Należy jednak pamiętać, iż niekiedy ortografia angielska wymaga dokonania pewnych 
zmian przed dodaniem -ed. Czasowniki nieregularne z łatwością znajdziecie w książkach do nauki angiel-
skiego, bądź w internecie.  

I watched  TV last night.  Oglądałam telewizję wczoraj wieczorem. 
Mrs Johnson married Mr Johnson in 1970. Pani Jonhson wyszła za pana Johnsona w 1970 
roku. 
Ażeby utworzyć zdanie przeczące, przed czasownik główny w formie podstawowej,          
a więc bez żadnej końcówki, wstawiamy did not (forma ściągnięta didn't). 
I did not (didn't) watch TV yesterday morning. Nie oglądałam wczoraj TV. 
Mrs Johnson did not (didn't) marry Mr Johnson in 1975. Pani Johnson nie wyszła za pana 
Johnson w 1975 roku.  
Did potrzebne jest również do tworzenia pytań. Jest to bowiem czasownik posiłkowy        
i zajmuje pozycję przed podmiotem ( czasownik główny występuje wówczas zawsze        
w formie podstawowej. Did stosowane jest także w krótkich odpowiedziach, tzw. que-
stion-tags oraz innych podobnych konstrukcjach.  
Did you watch TV last night?.  Czy oglądałaś telewizję wczoraj wieczorem? Yes, I did. Tak. 
No, I didn't.  Nie. 
What did you do last night .   Co robiłaś wczoraj wieczorem? 
Why did he listen to the radio last night?   Dlaczego słuchał radia wczoraj wieczorem? 
You watched TV last night, didn't you? Oglądałaś telewizję wczoraj wieczorem, prawda? 
W Past Simple szczególną uwagę trzeba zwrócić na pytanie o podmiot, czyli o wykonaw-
cę czynności. 
Who watched TV last night? I did. Kto oglądał telewizję wczoraj wieczorem? Ja. 
Who liked Pushkin? Mickiewicz did.   Kto lubił Puszkina? Mickiewicz. 
Whose grandparents knew the man? Mine did.    Czyi dziadkowie znali tego człowieka? Moi.  
What made you sad yesterday? The rainy weather.    Co cię zasmuciło wczoraj. Deszczowa 
pogoda. 
W pytaniach o podmiot, jak widać w powyższych przykładach, nie występuje did, zaś cza-
sownik główny występuje w Past Simple ( z końcówką -ed, bądź jako forma nieregularna z 
listy czasowników nieregularnych).  
 
Zastosowanie:  
 
1, Kiedy mówimy o czynnościach bądź stanach, które miały miejsce w przeszłości określo-
nej, choć nie zawsze precyzyjnie. 
Susan washed the dog on Sunday.    Susan wykąpała psa w niedzielę. 
It didn't rain at all last spring.        Wcale nie padało zeszłej wiosny. 
2, Kiedy chcemy zapytać, kiedy coś miało miejsce.  Słowo when pełni wówczas funkcję jak 
gdyby określenia czasowego ze znakiem zapytania, zaś właściwe określenie czasowe po-
jawia się w odpowiedzi. 
When did Bill come back home? At three.    Kiedy  Bill wrócił do domu? O trzeciej. 
When did you see Anne? Two days ago.   Kiedy widziałaś Annie? Dwa dni temu. 
3, Past Simple stosujemy również, kiedy mówimy o czynnościach bądź sytuacjach. które 
miały miejsce zdecydowanie w przeszłości, choć przeszłość ta nie jest sprecyzowana w 
żadnym określeniu czasowym.  
Mr Johnson bought that tie in Paris.  Pan Johnson kupił ten krawat w Paryżu. (A więc wte-
dy, kiedy był w Paryżu) 
That's a nice dress. Did you make it yourself? Ładna sukienka. Czy sama ją uszyłaś? (Teraz 
sukienka jest gotowa, a więc szyta była oczywiście w przeszłości) 
Również o faktach historycznych , nawet jeśli nie wiemy, bądź nie wspominamy kiedy mia-
ły miejsce, mówimy w Past Simple.  
Columbus discovered America. Kolumb odkrył Amerykę.  
4, Past Simple stosujemy, kiedy opowiadamy o zdarzeniach , które następowały po sobie 
w przeszłości.  
Anne got up, put on her coat and left without a word. Anne wstała, włożyła płaszcz i wy-
szła bez słowa. 

5, Kiedy chcemy wyrazić przyszłość w nie-
których zdaniach warunkowych. 
If he got a lot of money, he'd spend it im-
mediately.  Gdyby dostał mnóstwo pienię-
dzy, wydałby je natychmiast. 
Czasu Present Simple używamy także       
w pewnych przypadkach w mowie zależ-
nej i innych zdaniach  złożonych.  
She said she knew him. Powiedziała, że go 
zna. 
6, Kiedy chcemy, żeby nasza wypowiedź 
była bardziej uprzejma.   
I wanted to speak to you. Chciałam z  tobą 
pomówić.  
I thought you might need some money. 
Myślałam, że możesz potrzebować pienię-
dzy.  
7, Past Simple stosujemy zamiast czasu 
teraźniejszego lub przyszłego po takich 
wyrażeniach jak: I wish, if only, it's time. 
I wish I knew the answer to this question.  
Żałuję, że nie znam odpowiedzi na to pyta-
nie. 
It's time we went home. Czas, żebyśmy 
poszli do domu.  



 



  (w pobliżu  Shelbourne Motors)  

148 Mahon Road Portadown  

BT 62 3SF, Co Armagh  

Nowa usługa:  

HOLOWANIE AUT NA LAWECIE 


