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W jednym z polskich sieciowych  sklepów 

na terenie Lurgan zobaczyłam powyższe 

ogłoszenie. Nie wiem czy osoba, która je 

umieściła zna prawo obowiązujące w Irlan-

dii Północnej. Zapytałam naszego prawnika 

Oisina Toner co myśli o tym ogłoszeniu.  

" Przy umieszczaniu ogłoszeń tego typu 

należy być bardzo ostrożnym, ponieważ      

w świetle prawa obowiązującego w N.I. 

może to zostać uznane jako dyskryminacja 

na tle wieku" - powiedział Oisin. 

Prawo mówi jasno „Wszyscy są wobec pra-

wa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania. Nikt nie może być dyskrymi-

nowany w życiu politycznym, społecznym 

lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczy-

ny‖ - fragment Konstytucji Rzeczypospoli-

tej Polskiej. Ten przepis dotyczy całej Unii 

europejskiej i sięga nawet dalej.   

Wszystkie organizacje, które zostały powo-

łane do życia w U.K. na podstawie statutu 

mają zapis, iż wykonują swoją działalność 

ze szczególną  uwagą by nikogo nie dyskry-

minować na tle :   wieku, sexu, rasy, prze-

konań politycznych, religii czy innych  po-

glądów.  Niestety dyskryminacja na tle wie-

ku występuje bardzo często dlatego należy      

na nią zwrócić szczególną uwagę i dlatego 

w zapisach konstytucyjnych wymieniana 

jest jako pierwsza.  Wszyscy Polacy prowa-

dzący działalność gospodarczą powinni 

zwrócić  uwagę czy dając ogłoszenie  nie 

naruszają przepisów dotyczących dyskrymi-

nacji. Wywieszając tego typu informacje na 

widok publiczny narażamy się na dość wy-

soką karę grzywny. Mam nadzieję, że tych 

kilka słów na wstępie  pomoże wszystkim 

zrozumieć co oznacza dyskryminacja i jak 

ważne jest zarówno ze względów prawnych, 

jak i moralnych  by unikać jej przejawów   

w jakiejkolwiek postaci.  

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:mariusz@polskicraigavon.com
http://www.publicdomainpictures.net/browse-author.php?a=1
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Dlaczego,? Ponieważ są one wielkości 

talerzyka deserowego i tylko chyba cud 

sprawia, że w kraju w którym kierowcy 

nie przechodzą kontrolnych badań le-

karskich, w tym wzroku, jakoś udaje się 

im się do tej prędkości stosować. 

Przejdźmy do tematyki mieszkaniowej. 

Domy jak domy, wiele jednakowych lub 

bardzo podobnych. Ładnych, czasami 

kolorowych, oko cieszyć mogą. Zadba-

ne malutkie podwórka, ukwiecone 

ogródki. Ale, że przy wiatrach osiągają-

cych prędkość świetlną dachy są ciągle 

na swoim miejscu to zjawisko niewytłu-

maczalne. Konstrukcja zdaje się być      

„ lichutka‖, bez podpiwniczenia, bez 

porządnego strychu. Ścianki cieniutkie  

i bez ocieplania, a olej opałowy z roku na rok w cenie wykwintnego szampa-

na...Okna. Też otwierają się „ troszkę‖ inaczej niż zwykliśmy w Polsce. Umycie 

takowego to też nie lada wyczyn gimnastyczny, no, ale tego już bym się nie czepia-

ła, bo w cywilizowanych krajach, zajmują się tym specjalne firmy. Akustyka ścian 

też jest dla wytrwałych. Kolejna odmienność, łazienki i toalety. Mało kto z przy-

jezdnych wie, że sznurek zwisający z sufitu, po jego pociągnięciu da nam niemalże  

Jakby na domiar tego i na prze-

kór światu Brytyjczycy mają 

wszystko na odwrót. Samochody 

jeżdżą bowiem po innej stronie 

ulicy, kierownice posiadając lo-

gicznie w tym przypadku po 

prawej stronie. Każdy kto tutaj 

przyjeżdża początkowo ma pro-

blemy z przechodzeniem na tzw. 

pasach, bowiem takowych nie 

ma, a i oglądać należy się w inne 

strony niż zwykliśmy w Polsce, 

czy pozostałych krajach Europy  

Na przekór światu… 

System sześciu rond w angielskim mieście Swindon 

Wielka Brytania to bez wątpienia potęga za-

równo europejska jak i światowa. Wiele osób 

zastanawia się dlaczego. Czy z powodu  splotu 

wydarzeń historycznych, czy aktualnej liczby 

pracujących w tym kraju emigrantów? Wszyst-

kiego po trochu. Wiek XIX to  wielkie wyzwa-

nie dla Anglii. Jednocześnie była  największym 

kolonialistą świata i stanęła przed wielką pró-

bą ratowania gospodarki, zagrożonej przez 

Napoleona Bonaparte. Cesarz Francji w 1806 

roku w Berlinie wydał dekret wprowadzający 

Blokadę Kontynentalną. Był to system blokady 

ekonomicznej gospodarki Wielkiej Brytanii 

przez Francję.  

Napoleon chciał całkowitego odcięcia swo-

jego sąsiada a jednocześnie rywala od wy-

miany handlowej z innymi państwami. Od-

cięło to Zjednoczone Królestwo od rynków 

zbytu i dostaw surowców. Mocno nadszarp-

nęło to gospodarkę ekonomiczną Brytyjczy-

ków, o co zresztą chodziło Napoleonowi. 

Ale blokada nie spełniła największych jego 

oczekiwań. Anglicy nie skłonili się do wsze-

lakich ustępstw, a ich gospodarka wcale nie 

uległa całkowitej zagładzie. Do tego  embar-

go handlowe wobec Wielkiej Brytanii nie 

było przestrzegane przez wszystkie państwa, 

wobec czego Blokada Kontynentalna została 

ostatecznie zniesiona w 1812 roku. Te 6 lat  

z perspektywy czasu wyszły Anglii w dużej 

mierze na dobre. Wyspy Brytyjskie poprzez 

swoje położenie geograficzne, skazane wów-

czas na inne państwa w obliczu kilkuletniego 

embarga, zaczęły na dużą skalę rozwijać 

własny przemysł. Jak widać potrzeba zdol-

nych i logicznie myślących umysłów żeby   

z czegoś co pozornie miało doprowadzić do 

zagłady, wyciągnąć korzyści. Pod koniec 

XIX wieku do Korony Brytyjskiej należała 

już ¼ globu ziemskiego. Właściwie nawet 

dla laika historycznego Anglia kojarzy się 

zawsze z potęgą, ciężko, próżno doszukiwać 

się jej całkowitego upadku w jakimkolwiek 

okresie. Poszczególne części Wielkie Bryta-

nii, Irlandia Południowa, czy Północna prze-

żywały ogromne kryzysy. O jednym z nich, 

zarazie ziemniaczanej w XVIII i XIX wieku 

pisałam w jednym z pierwszych artykułów 

naszej gazety. Dotyczył on zjawiska emigra-

cji. Ale to osobny temat, nie na dziś. Zatem 

przechodząc do sedna sprawy, tytułem tego 

dosyć obszernego wstępu, wydaje się, że nic 

w tym kraju dziwić nie może, wszystko jest 

na swoim miejscu, ludzie żyją jak w raju       

i czego potrzeba więcej.  Pewnie często tak 

jest z punktu widzenia rdzennych mieszkań-

ców Wysp, mieszkańców ich byłych kolonii, 

emigrantów czy obserwatorów z zewnątrz.  

Tylko, tutaj nie o gospodarce mowa, ale o odmienności dnia codziennego. W dzie-

dzinach: obyczajowości, sztuki użytkowej itp. Sam fakt, że kraj jest wyspą już nale-

ży do odmienności. Wszak wiele krajów świata ma taki sam status, ale jednak więk-

szość leży na kontynentach. Jakby na domiar tego i na przekór światu Brytyjczycy 

mają wszystko na odwrót. Samochody jeżdżą bowiem po innej stronie ulicy, kie-

rownice posiadając logicznie w tym przypadku po prawej stronie. Każdy kto tutaj 

przyjeżdża początkowo ma problemy z przechodzeniem na tzw. pasach, bowiem 

takowych nie ma, a i oglądać należy się w inne strony niż zwykliśmy w Polsce, czy 

pozostałych krajach Europy. Przyznaję się osobiście, że po kilku latach mieszkania 

tutaj, będąc w innych krajach, przechodzę przez ulicę na tzw. „ wyczucie‖. Myślenia 

w tej czynności nie uruchamiam, generalnie tylko obserwuje czy mogę przejść bez-

piecznie i po cichu liczę na cud, że i tym razem się uda... A, że jak większość kobiet 

posiadam instynkt i wyjątkowo podzielną uwagę, potrafię przechodzić na drugą 

stronę, odczytując jednocześnie wiadomość w telefonie i rozmawiając np. z córką. 

Generalnie naśladowania nie polecam, szczególnie mężczyznom, no chyba, że uro-

dził się taki, który potrafi wykonywać kilka czynności naraz, ale o takiego, z natury 

ciężko. Chodzi generalnie o te półkule mózgowe, jaka płeć, ile używa itd. Ale to 

inna dziedzina nauki niż moja, więc odpuszczam. Moją długoletnią koleżankę, która 

odwiedziła mnie w tym roku w Irlandii Północnej doprowadziły do łez  niektóre 

znaki drogowe obwieszczające kierowcom dozwoloną prędkość.  
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Agnieszka Sztajner - Iwińska 

ciepłą   a drugi z zimną wodą jest wiele 

teorii. Jedna z nich zakłada, że jest to spo-

wodowane przepisami Health and Safety 

Act, druga, że to z powodu oszczędności 

wody. Bowiem jeżeli chcemy mieć wodę o 

odpowiedniej temperaturze, wlewamy do 

zlewu czy wanny pół ciepłej, pół zimnej a 

nie myjemy się pod bieżącą. Bowiem 

mieszkańcy Anglii płacą za wodę, nie tak 

jak tutaj w Irlandii Północnej, gdzie mamy 

ją darmo. Kolejna teoria wyjaśnia, że ciepła 

i zimna woda doprowadzana jest rurami pod 

różnym ciśnieniem. Po to aby uniknąć bry-

zgania i chlapania przy połączeniu się tych 

ciśnień Anglicy wymyślili dwa osobne kra-

ny. Chociaż dwa wyżej opisane przeze mnie 

wytłumaczenia, są najwłaściwsze, pozwolę 

sobie przytoczyć  jeszcze jedno.  

Właściwie uważam je za anegdotę, ale kto 

wie jak jest naprawdę...Otóż kiedyś jedna 

z kobiet remontując zakupiony dopiero co 

dom, poprosiła hydraulika żeby założył jej 

jeden kran, tak jak bywa to w innych kra-

jach. On bardzo próbował ją namówić na 

zmianę tej decyzji. Kiedy już wyczerpał 

wszelkie argumenty, a kobieta nie chciała 

ustąpić, wymyślił, że jeżeli ktoś będzie 

chciał umyć twarz, wówczas pochyli się    

i uderzy głową o ten środkowy kurek. Po-

za tym fakt, że prąd na kartę „ kupuje się‖ 

w sklepie, olej opałowy tankuje się do 

beczki na podwórku, a włączenie guziczka 

w domu powoduje uruchomienie pieca      

i ciepło w domu, wszystko inne wydaje się 

normalne. Bo też normalne jest, tyle, że co 

kraj to obyczaj. Brytyjskie dziwactwa ma-

ją w sobie  duży urok, a po jakimś czasie 

mieszkania na Wyspach, dla każdego stają 

się codziennością. Ja wyznaję zasadę, że 

co bardziej oryginalne tym ciekawsze. Jest 

jednak kilka odmienności w tym kraju, 

które zasługują na miano dziwactw          

w kwestiach finansowych i socjalnych, ale 

pastwienie się nad tym tematem pozosta-

wiam sobie na inny numer magazynu. 

 

jak za sprawą dotknięcia czarodziejskiej 

różdżki wyczekiwane oświetlenie. Dzi-

wić może również fakt, że nie wysuszy-

my włosów przed lustrem po wyjściu     

z wanny. Kontaktów elektrycznych bo-

wiem tam nie uświadczymy, ale to głu-

pie nie jest bo dzięki temu roztargnieni, 

albo potencjalne ofiary kogoś kto za 

nimi delikatnie mówiąc nie przepadają, 

unikną porażenia prądem, oraz nie bę-

dzie to ich ostatnia kąpiel przed udaniem 

się w inny wymiar. Tyle, że gdyby te 

kontakty jednak w łazienkach się znaj-

dowały to i tak odwiedzający Anglika 

gość z Polski, Hiszpanii, Francji czy 

Włoch, chcący użyć własnej suszarki, 

golarki czy depilatora, dokonać by tego 

nie mógł. No chyba, że zaopatrzy się     

w travel adaptor. W „ funciaku‖ dostęp-

nym za funta. Ale należy zwrócić uwagę 

na ilość amperów, oznaczonych symbo-

lem A, rzecz jasna, żeby się później nie 

okazało, że będziemy mogli naładować 

tylko komórkę, bo z powodu zbyt niskiej 

ilości A suszarka, czy żelazko nam już 

nie zadziałają. No, ale to już nie kwestia 

różnic pomiędzy krajami, tylko zasady 

fizyki. Na temat  tego,  dlaczego w 

Wielkiej Brytanii montuje się w umy-

walkach dwa osobne  krany, jeden z 
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Testament czyli ostatnia wola. 

Why make a Will? 

A Will is a legal document stating how you wish to dispose of your assets 

upon your death. By making a Will you will ensure that only those people 

whom you wish to benefit from your estate will be provided for, pursuant 

to your Will. If you do not make a Will you will die intestate, which 

means that legislation will dictate who benefits from your estate upon your 

death, and this may not reflect your wishes as to how your estate should be 

distributed upon your death. 

 

Who can make a Will? 

Anyone over the age of eighteen years old (members of the armed forces 

can make a Will under the age of eighteen years old but should seek legal 

advice prior to doing so)can make a Will provided that they have the ap-

propriate testamentary capacity to do so. This means that the person mak-

ing the Will must know and understand; 

The nature of the gift they are giving away and its effect; 

To extent of the property which he/she is devising; and 

Appreciate the claims to which he/she ought to give effect. 

 

Should a Will be in writing? 

In order for a Will to be valid it must be in writing and be signed by both 

the Testator (the person making the Will) and two witnesses. All the par-

ties must sign the Will in the presence of each other. If the Testator is in-

capable of signing the Will for himself then he should have same signed 

by someone else on his behalf and in his presence. Beneficiaries named in 

the Will should not act as witnesses nor should their spouses or civil part-

ners, otherwise the gift to them as set out in the Will, will become void 

and cannot be made to the beneficiary named in the Will. 

 

Can a Will be contested? 

Yes a Will may be contested on the ground of mental incapacity, on the 

basis that the Testator did not have the appropriate testamentary capacity 

to make his Will at the time when the Will was made. A Will can also be 

contested by family members/spouses/civil partners on the basis that ap-

propriate financial provision has not been made for them in the Will.        

A Will may also be contested on the basis of someone asserting/ trying to 

assert undue influence upon the Testator. 

 

Should I review my Will? 

A Will should always be kept under review and should be reviewed either 

annually or bi-annually to take account of any change in circumstances.   

A Will should also be reviewed after major life events such as marriage, 

civil partnerships (marriages and civil partnerships will revoke a Will 

made prior to the marriage/civil partnership), divorce, birth of children or 

other major life events. 

Dlaczego warto sporządzić testament?  
Testament jest dokumentem prawnym, wskazującym, 

w jaki sposób chcemy zarządzić  swoimi aktywami  

w chwili śmierci. Spisując testament  możemy być 

pewni, że tylko osoby, które wybierzemy będą mogły 

skorzystać z naszych dóbr i że nasza wola zostanie 

spełniona. Jeśli nie sporządzisz testamentu                    

a  umrzesz będzie to oznaczało, że prawo będzie dyk-

tować  za Ciebie kto będzie korzystał z Twojego ma-

jątku po Twojej śmierci, a to niekoniecznie musi 

odzwierciedlać  Twoją wolę. 

 

Kto może sporządzić testament? 
Każdy w wieku powyżej osiemnastu lat (członkowie 

sił zbrojnych mogą  sporządzić testament w wieku 

poniżej osiemnastu lat, ale zanim to zrobią  powinny 

zasięgnąć porady prawnej ) może sporządzić testa-

ment, pod warunkiem że posiada odpowiednie zdol-

ności do sporządzenia testamentu. Oznacza to, że 

osoba składająca testament musi znać i rozumieć; 

charakter daru, który  sporządza i jaki on może mieć 

wpływ, wartość i zakresu nieruchomości, którą prze-

kazuje, czy dar zostanie doceniony. 

 

Czy testament musi być  w formie pisemnej? 
Aby testament był  ważny musi być sporządzony  na 

piśmie i podpisany przez spadkodawcę (osoba skła-

dająca testament) i dwóch świadków. Wszystkie stro-

ny muszą podpisać testament w tej samej chwili, 

czyli wszyscy muszą być obecni. Jeśli spadkodawca 

nie jest w stanie podpisać  testamentu  to powinien 

mieć osobę, która zrobi to w jego imieniu  i w jego  

obecności. Beneficjenci wymienieni w testamencie 

nie powinni występować  w charakterze świadków 

ani też ich małżonkowie  lub partnerzy cywilni, po-

nieważ testament może wtedy stracić ważność           

i czynność  prawna na rzecz beneficjenta może nie 

zostać wykonana.  

 

Czy testament może być zakwestionowany? 
Tak,  testament  może być zakwestionowany z powo-

du niesprawności umysłowej sporządzającego testa-

ment  co znaczy, że spadkodawca nie miał odpowied-

niej zdolności prawnej  do sporządzenia testamentu.  

Testament  może być zaskarżony przez członków 

rodziny / małżonków / partnerów cywilnych, którzy 

zostali wykluczeni z testamentu. Testament może być 

zaskarżony także  na podstawie zeznań osoby twier-

dzącej, iż ktoś wywarł   zbyt duży wpływ na spadko-

dawcę. 

 

Czy mogę zmienić swój testament ? 
Tak, testament   powinien być poddawany ocenie       

i weryfikacji  w ujęciu rocznym lub nawet dwa razy 

w roku w celu uwzględnienia wszelkich zaistniałych 

w tym czasie  okoliczności. Czyli powinien zostać 

poddany przeglądowi po głównych wydarzeniach  

życiowych, takich jak małżeństwo, spółki cywilne, 

partnerstwo cywilne, rozwód, narodziny dzieci lub 

inne ważne   wydarzenia  życiowe. 



Polski Magazyn – dla całej rodziny  numer 18/10/2012/ 

www.polskicraigavon.com              7 

Czy jesteś świadomy, że tracisz nie wie-

dząc  o istnieniu Warm Homes Scheme?                                           

         
Wielu ludzi w Irlandii Północnej nie jest świado-

mych, iż dostępna jest dla nich darmowa pomoc w 

izolacji i ogrzewaniu domu, dzięki Warm Homes 

Scheme (Projekt Ciepłe Domy). Projekt ten jest fi-

nansowany przez Wydział Rozwoju Społecznego 

(Department for Social Development), jego celem 

jest spowodowanie, by twój dom był cieplejszy, 

zdrowszy i bardziej wydajny energetycznie. Projekt 

obejmuje darmową izolację poddasza, izolację ubyt-

ków w ścianach, otuliny dla zbiorników z gorącą 

wodą oraz doradztwo do spraw energii. Dostępne są 

również uzupełnienia izolacji poddaszy, jeśli nie były 

one izolowane w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Każdy zgłaszający się ma  zapewnioną usługę spraw-

dzenia czy jest uprawniony do otrzymywania które-

gokolwiek z zasiłków aby miał pewność, że otrzymu-

je wszystkie należne dodatki. 

Nowy system grzewczy, gazowy lub na olej, może 

być również dostępny dla tych, którzy otrzymują 

jeden z zasiłków plus(*) na ciepły dom, oraz tym, 

którzy posiadają ogrzewanie Economy 7, LPG , 

ogrzewanie na paliwo stałe, lub nie posiadają ogrze-

wania wcale. 

Warm Homes Scheme - darmowa pomoc w izo-

lacji domu. 

 

Halloween, Hallowe'en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta 

zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem 

Wszystkich Świętych. Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Ponad 2 

tys. lat temu w ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. 

Celtowie wierzyli, iż   w dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a świa-

tem ludzi żyjących, zaś duchom, zarówno złym jak i dobrym, łatwiej było się przedo-

stać do świata żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś 

odstraszano. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się 

zwyczaj przebierania się w ów dzień   w dziwaczne stroje i zakładania masek. 

Halloween najhuczniej jest 

obchodzony w Stanach Zjed-

noczonych, Kanadzie, Irlan-

dii i Wielkiej Brytanii. Mi-

mo, że dzień nie jest świętem 

urzędowym, cieszy się po 

święcie Bożego Narodzenia 

największą popularnością. 

Święto Halloween w Polsce 

pojawiło się    w latach 90. 

(Źródło: Wikipedia 

Czy kwalifikuję się by uzyskać pomoc  z Projektu Ciepły 

Domy( Warm Homes Scheme)? 

 
By kwalifikować się do uzyskania pomocy musisz posiadać dom na 

własność lub wynajmować go prywatnie i otrzymywać jeden z poniż-

szych zasiłków: 

Zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support)* 

Związany z niskimi dochodami zasiłek dla osób, które nie są w stanie 

pracować z powodu choroby lub niepełnosprawności (Income Related 

Employment & Support Allowance)* 

Związany z dochodami zasiłek dla bezrobotnych (Income Based Job 

Seekers Allowance)* 

Wyrównania emerytury (Pension Credit)* 

Dodatek na dziecko /istotna wysokość dochodów poniżej £15,860/ (Child 

Tax Credit)* 

Dodatek do przychodów dla osób pracujących (Working Tax Credit)* 

Zasiłek dla osób niepełnosprawnych (Disability Living Allowance) 

Zasiłek pielęgnacyjny (Attendance Allowance) 

Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)*  

Wszystkie powyżej wymienione zasiłki kwalifikują do uzyskania pakietu 

izolacyjnego, ale tylko te oznaczone gwiazdką kwalifikują się na nowy 

system grzewczy. To jest w pełni finansowany projekt, dlatego też żad-

nych kosztów nie ponoszą właściciele domów, lokatorzy, czy właścicieli 

wynajmowanych nieruchomości. 

Jak się zgłosić? 

By sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania pomocy z tego projek-

tu zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu: 0800 988 0559 lub wejdź na 

stronę internetową www.warm-homes.com 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://www.warm-homes.com


  
“Ostatnio to już nawet boję się wyjść z domu, a jak już muszę, to pełna lęku unikam 

zatłoczonych miejsc. Nagle ogarnia mnie panika, że coś mi się stanie, że jestem sa-

ma. Pojawia się kołatanie serca, kręci mi się w głowie i czuję, że zaraz zemdle-

ję…..” ( fragment wywiadu z pacjentką). 

AŻ STRACH SIĘ BAĆ 

To kolokwialne i humorystyczne określenie tytułu dobrze odzwierciedla  temat, jakim chciałbym się 

dziś zająć. W potocznym rozumieniu starch, lęk, panikę czy obawę używamy zamiennie, choć jest 

między nimi zasadnicza różnica. 

LĘK jest podobną sytuacją, z tą tylko różnicą, że  

w danym momencie nie dostrzegamy zagrożenia, 

boimy się czegoś, co może się zdarzyć ( ale nie 

musi). Reakcja organizmu jest taka sama, nato-

miast brak aktualnego bodźca i długi czas ocze-

kiwania powoduje, że uczucie lęku jest bardzo 

wyczerpujące i stresujące. W dużym uproszcze-

niu można powiedzieć, że lęk jest wyczekiwa-

niem i obawą przed zagrożeniem, strachem         

stresem i niepewnością. 

Zarówno strach i lęk są zjawiskami powszechny-

mi i normalnymi. Zupełnie inaczej wygląda spra-

wa, gdy zaczynamy się bać czegoś, co jest mało 

prawdopodobne, niemożliwe lub czegoś, co po 

prostu nie istnieje. Gwałtowne uczucie lęku wy-

stępuje nagle i bez wyraźnej przyczyny. Nie wia-

domo dlaczego może  pojawić się kołatanie ser-

ca, ból mostkowy,  bezdech, zaburzenia widze-

nia, pocenie się, zawroty głowy. Towarzyszy 

temu paniczny lęk, że za chwilę stracimy przy-

tomność, dostaniemy zawału, postradamy zmy-

sły czy nawet stracimy życie. Mamy wtedy do 

czynienia z napadem paniki. 

NAPAD PANIKI to już zaburzenie lękowe, 

które trzeba leczyć.  Napadom paniki towarzyszy 

najczęściej wielki lęk o własne życie i zdrowie.  

Utrudnieniem jest fakt, że występuje nieregular-

nie, bez wyraźnej przyczyny, jest bardzo uciążli-

we i najczęściej pogłębia się. Występuje zjawi-

sko ―nakręcania się‖ – zaczynamy się bać, że 

będziemy się bać. Spirala rozkręca się a towarzy-

szące  i naturalne, somatyczne efekty strachu 

stają się przyczyną i potwierdzeniem, że  ― coś 

niedobrego się ze mną rzeczywiście dzieje‖. Jest 

nieregularne, trwa zazwyczaj 15-20 minut a po-

zostałością jest coraz większy lęk czy i kiedy się 

znowu pojawi. Często lęk ma jedną, określoną, 

choć trochę -  nieracjonalną przyczynę. Ludzie 

panicznie boją się żab, ślimaków, pająków, wy-

sokości, otwartych czy zamkniętych pomiesz-

czeń. Mamy wtedy do czynienia z fobią. 

FOBIA to paniczny lęk przed konkretnym 

obiektem lub miejscem. Drwiną i uśmieszkiem 

reaguje otoczenie na czyjś  paniczny strach przed 

owadami, lataniem samolotem czy wejściem do 

windy. Coraz częściej spotykam się z fobią  

STRACH jest naturalną reakcją naszej psychiki i organizmu na zagrożenie. Słysząc uderzenie pioruna 

czy widząc złego psa biegnącego w naszym kierunku pojawia się uczucie strachu i jednocześnie obser-

wujemy somatyczne reakcje naszego organizmu. Niejako automatycznie serce zaczyna szybciej bić 

( aby lepiej ukrwić mięsnie i mózg przygotowując do walki lub ucieczki), oddech jest przyspieszony 

( aby szybciej płynąca krew była odpowiednio dotleniona), rozszerzają się źrenice ( aby lepiej dostrzec zagrożenie) a stające  ―dęba 

włosy‖ są niczym innym jak tylko pozostałością po naszej ewolucyjnej przeszłości, kiedy zwierzę się nadymało i stroszyło pióra aby 

odstraszyć przeciwnika. Nawet krople potu na naszym czole mają swoje zadanie, aby przygotować walczący lub uciekający orga-

nizm do  zwiększonego wysiłku i odpowiednio wychłodzić.  Od zwierząt różnimy się tym, że dysponujemy rozumem, myśleniem 

logicznym i wnioskowaniem. Po chwili , po przeanalizowaniu sytuacji  podejmujemy racjonalne decyzje. 

 przed obecnością w zatłoczonych miejscach, supermarketach, windach, mo-

stach itp. Jest to AGORAFOBIA. 

Na początku osoby źle się czują w kolejkach i tłumie, wydaję im się , że za 

chwile zemdleją. Towarzyszy temu kołatanie serca, bladość ( lub nienaturalny 

rumieniec), pocenie się, nieregularny oddech, drżenie lub zesztywnienie mię-

śni. Osoby po takim przeżyciu z czasem zaczynają unikać takich miejsc, ogra-

niczać życie towarzyskie, jeździć samochodem, boją się same wychodzić        

z domu a w skrajnych postaciach opuszczać go lub pozostawać w nim same. 

Nie ma jasnego obrazu co do przyczyn powstawania tego zaburzenia, choć 

podkreśla się niekorzystny wpływ długotrwałego stresu, braku odpoczynku      

i aktywności fizycznej, oglądania i roztrząsania tragedii, wypadków i katakli-

zmów ( horrory, krwawe sensacje, traumatyczne cudze i własne przeżycia). 

Na koniec podam parę skutecznych wskazówek, jak radzić sobie w sytuacji 

nagłego napadu lęku lub paniki. 

1. Staraj się zapanować nad własnym oddechem. Oddychaj głeboko i regular-

nie licząc 1-2-3 na każdy wdech i wydech. 

2. Zrezygnuj z analizowania skutków napadu ( nie wizualizujemy tego co się 

stanie, gdy stracę przytomność, albo co się się stanie z dziećmi jak umrę itp..)

3. Powtarzaj automatyczne sentencje i wierszyki lub zwroty. Nazywamy to 

“mantrowaniem”. Dla wierzących to np. - ―Zdrowaś Maryjo‖, ―Aniele Boży‖ 

albo inne typu ―Siała baba mak..‖  a nawet znane wierszki Brzechwy lub Tu-

wima. Może to śmieszne, ale wierzcie mi – bardzo skuteczne. 

4. Przypominamy sobie piękne, cudowne przeżycie z przeszłości, miłe spotka-

nie czy niedawny bardzo przyjemny moment lub widok. 

Pocieszeniem jest fakt, że napady lęku i paniki są tylko zaburzeniami a nie 

chorobami  i są uleczalne w stu procentach, pod warunkiem , że nie są  to zale-

głe nerwice lękowe czy u podłoża nie leży psychoza lękowa. Leczenie przebie-

ga dwutorowo: farmakologicznie oraz poprzez fachową psychoterapię. Czyli 

―głowa do góry‖- NIE BÓJMY PRZESTAĆ SIĘ BAĆ – BO SIĘ DA!‖ 
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Polski Magazyn -  

bez wychodzenia        

z domu. 
 
Już teraz możesz mieć Polski Magazyn bez wychodzenia 

z domu. Męczy Cię codzienne chodzenie do sklepu by 

sprawdzić czy magazyn jest już dostępny a może mar-

twisz się, że nie zdążysz na czas i nakład zostanie wyczer-

pany, albo mieszkasz w miejscowości gdzie nasz maga-

zyn nie dociera? Jeśli tak to mamy ofertę właśnie dla Cie-

bie !!! 

Wystarczy zamówić prenumeratę i nie będziesz się musiał 

już  martwić. 6 -miesięczna prenumerata to koszt £12. 

Aby zamówić prenumeratę należy dokonać wpłaty na 

konto: Polish Craigavon Community Network, Bank Of 

Ireland, sort code 90-23-11, account number 41604249   

w tytule wpłaty należy podać nazwisko, następnie należy 

przesłać emaila na adres redakcja@polskicraigavon.com 

podając swoje szczegółowe dane i adres wysyłki.  

AT 

Polska Szkoła Sobotnia w Craigavon 

- rok szkolny rozpoczęty. 
Pierwszego września w St. Anthony's Hall odbyło się uroczyste rozpo-

częcie roku szkolnego 2012/2013  Polskiej Szkoły Sobotniej w Cra-

igavon. Dzieci miały okazję pożegnać wakacje w nastroju zabawy : 

skacząc na bouncy castel, malując twarze i objadając się słodkościami.  

Jak nakazuje nasza szkolna tradycja dzieci, które obchodziły urodziny 

podczas wakacji otrzymały tort i wysłuchały chóralnego 100 lat.  Ro-

dzice natomiast mieli okazję do chwili wytchnie-

nia i towarzyskiej rozmowy.  Dzieci  wypoczęte 

po przerwie wakacyjnej deklarowały gotowość 

powrotu do szkoły i cieszyły się ze spotkania ze 

swoimi  szkolnymi przyjaciółmi. Rozpoczęcie 

roku szkolnego przebiegło w bardzo miłej, przy-

jacielskiej atmosferze.  

Zajęcia szkolne rozpoczęły się  08 wrze-

śnia w siedzibie szkoły czyli Drumellan 

Association, Drumellan Court, Cra-

igavon. W tym roku do naszego grona 

dołączyła spora grupa nowych uczniów. 

Chcielibyśmy serdecznie Was przywitać. Wyrażamy nadzieję, 

że poczujecie się  u nas jak w domu i zostaniecie z nami na dłu-

żej. A teraz kilka słów o nauczycielach. Lekcje języka polskiego 

poprowadzi dyrektor szkoły mgr Katarzyna Pawlikowska - Go-

lonka, historii i geografii będzie uczyć mgr Agnieszka Sztajner - 

Iwińska a grupę naszych maluszków poprowadzi mgr Wiesława 

Piskorska. Lekcje religii poprowadzi Ksiądz Marian Jachym. 

Wszystkie działania wspomagać będzie wolontariuszka Magda 

Babska. Agnieszka Tomsa jak zwykle czuwać będzie nad cało-

ścią oraz zajmować się stroną finansową  szkoły. Wszystkim 

uczniom życzymy sukcesów  w nauce  oraz zawsze uśmiechnię-

tej buzi… 

Więcej zdjęć na www.polskicraigavon.com/galeria 
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Polska  Szkoła  Sobotnia  w Craigavon.  Nasi uczniowie 2012/2013 

Dorian 

    

Klaudia Klaudia 

Adam 

Natalia Emil Kamil 

    

Agnieszka Kamil 

Jakub Alan 

Alan 

Julia 

Ola 

Patryk Nicola 
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Emilia 

    

Sebastian Piotrek 
Kacper Natalia 

Mateusz Justyna 

    

Kryspin 
Kacper 

Jagoda 
Emilia Natalia Natalia 

Agata Martyna Nikola 
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Podczas rozgrywanych zawodów najwięcej trafiało się płoci na białe-

go robaka. Bywały naprawdę ładne okazy i od czasu do czasu okoń 

brał na czerwonego robaka.  W pierwszej połowie rozgrywanych 

zawodów wszyscy zawodnicy cieszyli się z częstotliwości brań, na-

wet dzieci startujących zawodników.  Ale już w drugiej połowie, po 

przerwie obiadowej, ryba przestała żerować i brać tak często jak  o 

porannej porze. Na prowadzenie wysunęła się trójka zawodników 

siedzących obok  siebie. Panowie  rzucając spławik koło spławika, 

wyciągali ryby praktycznie za każdym rzutem i w  krótkim czasie…  

I ci właśnie  zawodnicy rywalizowali ze sobą aż do ostatniej minuty 

zakończenia zawodów,  porozumiewali się partnersko między sobą    

i mieli z tego świetną zabawę. Oczywiście ta trójka stanęła na podium 

i zgarnęła wszystkie nagrody.Była to niesamowita sytuacja. Po zawo-

dach spotkaliśmy się znów  wszyscy  przy grillu podsumowując już 

mijający i jakże miły i wyczerpujący dzień.  Podczas zawodów mieli-

śmy okazję gościć Agnieszkę - redaktorkę Polskiego Magazynu, któ-

ra ochoczo przyjęła nasze zaproszenie.  Agnieszka ze swoim okiem 

kamery przyglądała się końcowej fazie zawodów czyli podliczeniu    

i wręczaniu nagród. Wszystkie zdjęcia można obejrzeć na 

www.polskicraigavon.com/galeria. Chcielibyśmy bardzo podzięko-

wać Agnieszce za tą miłą wizytę.  Po podliczeniu i zważeniu wszyst-

kie ryby wróciły z powrotem do wody. Szanujemy zasadę „złap         

i wypuść‖ a wędkarstwo traktujemy jako sport, hobby i dobrą zaba-

wę, przy której wszyscy możemy się spotkać. 

W dzisiejszym numerze relacja z ostatnich zawodów Spła-

wikowo-gruntowych. Zawody odbyły się nad jeziorem 

LOUGH NEAGH w sobotę 26 sierpnia. Lough Neagh jest 

to największe jezioro Wysp Brytyjskich , ma pow. 396 km2, 

27 km długości, 16 km szerokości, średnia głębokość 12 m, 

maksymalna 31 m. Brzegi płaskie, zabagnione, kilka wysp. 

Zbiornik zasilany wodami rzek Blackwater,Ballinderry, 

Upper Bann; wypływa rzeka Lower Bann. Spotkaliśmy się 

w południowej  części tego jeziora, a dokładnie na Oxford  

Island- Carrickcraft (osobiście uważam, że jest to świetne 

miejsce do wędkowania). Brzeg ten zmienił się na korzyść 

dla wędkarzy. Wylano nowe betonowe pomosty z drewnia-

nymi podestami, jak również jest dogodne dojście do łowi-

ska. Zbiórkę zorganizowaliśmy o godzinie 8-00 rano przed 

bramą Mariny. Po omówieniu szczegółów dotyczących za-

wodów, sprawdzeniu licencji wędkarskiej  i zapoznaniu się 

z dokładnym  regulaminem, udaliśmy się w stronę stano-

wisk. Każdy zawodnik otrzymał swoje stanowisko, gdzie 

mógł swobodnie rozłożyć „graty‖. Ostanie minuty do star-

tu…zawodnicy  przygotowują zanęty, mieszają składniki,  

dopasowują zapachy za pomocą  atraktorów.  Zawody zaczęły się o godzinie 9-00. Poranek był piękny, słoneczny i bezwietrzny,      

a pogoda dopisywała nam do końca zawodów. Zawody trwały 6 godzin po dwie trzygodzinne tury. W połowie zawodów mieliśmy 

godzinną przerwę na grillowane kiełbaski i kaszankę, ciepłą herbatę i kawę, no i oczywiście na wesołe tematy.. 

 

 

Witamy wszystkich zapalonych wędkarzy… 

A oto pierwsza trójka, która wybiła się na prowadzenie… 

1-Jacek Januszewski -ilość punktów 5.680,ryb sztuk 34 

2-Andrzej Petla 2.130 p,ryb 43 

3-Wiesław Nowicki 2.080 p,ryb 20 

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA 

WZIĘCIE UDZIAŁU W KOLEJNYCH ZAWO-

DACH „SPŁAWIKOWO-GRUNTOWYCH" 

WIELKIE GRATULACJE DLA ZWYCIĘZ-

CÓW! SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYST-

KICH CHĘTNYCH, DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

NASTĘPNYCH ZAWODACH KLUBU „BIG 

FISH” ZAJRZYJ NA FORUM WWW.FISHING-

CLUB.PL  I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ SZCZEGÓ-

ŁÓW!  

TOMASZ RZOŃCA  

Może zacznę od tego, iż byłam pod dużym wrażeniem po zawodach na 

których miałam okazję być obecna. Pod wrażeniem "wędkarskiej rodziny", 

którą udało się klubowi stworzyć. Pasja, zaangażowanie i jednocześnie 

dobra zabawa w doborowym towarzystwie połączone także z pielęgnacją 

wartości rodzinnych. To wszystko ukazało się moim oczom i nie ukrywam, 

że lekko mną wstrząsnęło. Polacy na emigracji to zazwyczaj samotne wilki 

i do tego jak Ci nie zaszkodzą to na pewno nie pomogą. Wędkarzom  udało 

się obalić to jakże niepochlebne zdanie na temat rodaków. Chcieliśmy 

wspomóc działanie klubu i po sprawdzeniu naszych możliwości finanso-

wych naczelny Polskiego Magazynu - Mariusz podjął decyzję o zakupie 

gazebo.   Czytaj więcej na str. 20 

http://WWW.FISHING-CLUB.PL
http://WWW.FISHING-CLUB.PL


 

NIEUCZENIE SIĘ ANGIELSKIEGO JEST TAK SA-

MO GROŹNE DLA NASZEGO BYTU TUTAJ JAK 

PALENIE PAPIEROSÓW DLA ZDROWIA! 

 

KONIEC WYMÓWEK! 

 

KURSY ANGIELSKIEGO PRAWIE CODZIENNIE. 

JEŚLI SIĘ NIE UCZYSZ TO PO PROSTU NIE 

CHCESZ. NA TYCH STRONACH REKLAMUJEMY 

ZAJĘCIA AŻ W TRZECH RÓŻNYCH DNIACH. 
 

ZAPRASZAMY NA KURS ANGIELSKIEGO Z POLSKIM LEKTOREM 

W KAŻDĄ SOBOTĘ:  

 

grupa  pierwsza - od godziny 10.00 do 11.30. A grupa druga od 

12.00 do 13.30. Kurs prowadzony jest w domu parafialnym obok 

dworca autobusowego. 

 

Zapisy na telefon w Centrum Pomocy Mniejszościom 028 3025 

2544 LUB 07837 406859 



 

The exhibition ran until the 30th of September and 

featured work from Yulia Pristupa, Malachy 

Barry, Martin Campbell, Angie Gibson, Erica 

Kucera, Katarzyna Piwowarczyk, Mateusz Kuca, 

Robert Balcer, Ruth Warde, Margaret McParland, 

Peter Cunningham, DeirdreSchiller, Martin 

McEvoy, Kerry McKeown, PJ McEvoy, Gerald-

ine Dean, Sheila McKevitt, Joanna Dlugosz, June 

E, Nicholl and 15 year old Edyta Baran from 

Dundalk.  

The ‘Art Together’ Exhibition was organised by 

Artur Kmiecik from Ethnic Minority Support 

Centre in Newry. Local participating artists were 

drawn from the Southern Health and Social Care 

Trust Arts Care workshop program facilitated by 

Gwen Stevenson, Gerry Fearon and Phemie Mur-

phy.   

 
 

 

 

Ethnic Minority Support Centre launched ‘Art Together’ exhibition  in September.  

 ‘Art Together', an exhibition of new paintings by local and Eastern European artists was officially opened 

by Mayor of Newry and Mourne, John McArdle in the Sean Hollywood Arts Centre on Friday evening, the 

14th of September.  

Visitors were invited to purchase the work or simply admire the talent of this talented community of paint-

ers, who had come together through their shared love of art from as far afield as Russia and Poland to put on 

this magnificent display with their local counterparts.   

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

Burmistrz Miasta Newry, Honorowy Konsul Rzeczypospo-

litej Polskiej, kustosz wystawy, artyści i organizatorzy. 

Najmłodsza uczestniczka wystawy Edyta Baran ze 

swoją mamą i nauczycielem Robertem Balcerem.  

Joanna Długosz z przyjaciółmi. 
Yulia Pristupa.  
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Jerome Mullen Honorowy 

Konsul Rzeczypospolitej Pol-

skiej. 

Cały wrzesień  można było podziwiać w Arts Centre w Newry wystawę obrazów  artystów lokalnych i tych 

pochodzących z Europy Wschodniej. Wystawę Art Together  oficjalnie otworzył Burmistrz Newry and Mo-

urne John McArdle. Zwiedzający  zostali zaproszeni do zakupu prac ale mogli także  po prostu podziwiać ta-

lent tej wspólnoty malarzy, którzy przybyli z odległych krajów wraz z ich zamiłowaniem do sztuki.  
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Katarzyna Piwowarska - Rosiak i Jerome Mullen. 

Andrzej Dąbrowski, Mateusz Kuca i Robert Balcer. 



 

Newry and Mourne Ethnic Minority Support Centre is located 

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

advice and support service for ethnic minority residents of the 

District on issues such as rights, access to services, benefits etc. 

The Centre also arranges information sessions and regular ad-

vice clinics in partnership with Citizens Advice Bureau and 

Northern Ireland Housing Executive. 

Contact: Artur Kmiecik:   

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

Centrum Pomocy Mniejszościom Narodowym znajduje się          

w budynku Urzędu Miasta  Newry pod adresem Bank Parade , 

Newry, BT35 6HR  

Centrum oferuje : 

- kompleksowe doradztwo i wsparcie dla mniejszości etnicznych  

 - pomoc w wypełnianiu formularzy 

 - udziela informacji na temat prawa pracy, dostępnych rodzajów 

zasiłków, szkolnictwa, opieki zdrowotnej, spraw mieszkaniowych  

i  innych 

 - kieruje do odpowiednich instytucji  

 - kontaktuje z prawnikami 

 - organizuje spotkania informacyjne 

Wsparcie można także uzyskać w Centrum Seashell, Newcastle 

Street, Kilkeel 

w pierwszy  piątek każdego miesiąca od 10.00 do 13.00 

oraz w Lir Dom, Dungormley Estate, Newtownhamilton w trzeci 

piątek każdego miesiąca 

od 10.00-13.00 

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

tel. 028 30252544 

Newry and Mourne News edited by Artur Kmiecik  

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek, środa: 

09:00 - 17:00  

Wtorek:  

14:00 - 17:00  

Czwartek: 14:00 - 

22:00 (po uzgodnie-

niu terminu) 

DARMOWY   KURS  JĘZYKA   

ANGIELSKIEGO  

DLA  DOROSŁYCH 

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 4.10.12 

o godz. 19.00 w 

 

St. Joseph’s Boys’ High School  

20 Armagh Road 

Newry 

BT35 6DH 

Tel. 079 550 504 38  
 

 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

  Bezpłatne lekcje angielskiego   

  w Metro 
  

  Poziomy: podstawowy i średnio-   

  zaawansowany 

  

  Adres: Metropolitan Church, Edward  

  Street, Newry, BT35 6AN (naprzeciwko 

  JT Carpets) 

  

  Czas: piątki w go-

dzinach 18:00-19:15 

  

  Rejestracja przed 

zajęciami. 

  

  Dołącz do nas! 

mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
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WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT……  

Drodzy Rodzice, 
Wasze dziecko właśnie rozpoczęło naukę w szkole, a wy nie jesteście w stanie mu pomóc w odrabianiu 

zadań domowych ? 

Nie możecie uczęszczać na lekcje angielskiego wieczorem, ponieważ jesteście zajęci? 

A może nie macie z kim zostawić waszego dziecka na czas trwania zajęć? 

 

 

 
DARMOWE LEKCJE JĘZYKA  ANGIELSKIE-

GO DLA RODZICÓW, Z ŻŁOBKIEM DLA 

MALUCHÓW 

Poziom dla początkujących oraz średnio-

zaawansowanych 

prowadzone przez doświadczonego lektora  

Zapewniamy opiekę dla dzieci w wieku od 2 do 

4 lat na czas trwania lekcji.  

ZAJĘCIA I ŻŁOBEK DLA DZIECI SĄ 

CAŁKOWICIE BEZPŁATNE! 

Pierwsze spotkanie: 

1 Październik  2012 o godz. 10.30 –12.00 

w Ballybot House 
/obok ronda na rynku, 28 Cornmarket w Newry, na 
przeciwko wejścia z Health Village a T.K.Maxx/ 

 

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1.30 

godziny lekcyjnej przez 10 tygodni 

Serdecznie zapraszamy ! 

Helena Daly     Artur Kmiecik 

Home Avenue                                      Newry Town Hall 

 Newry               Bank Parade   

BT34 2DL     Newry  

Tel. 07711786066   BT35 6HR 

E-mail : h.daly@btinternet.com           Tel. 028 3025 2544 
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LEGENDA O SIEI WIGIERSKIEJ   
( „Legendy i baśnie Suwalszczyzny‖/Janusza Kopciał) 

 

   Kameduli przyjechali z bardzo dalekiego kraju, były nim 

Włochy. Pośród nich był brat Barnaba, który zajmował się 

kuchnią. Jego głównym obowiązkiem było przygotowanie 

posiłku dla przeora. Barnaba miał codziennie ten sam pro-

blem: „co przygotować przeorowi na obiad?‖. Owo „coś‖ 

nie mogło być byle jakie. Powinno bowiem odróżniać się 

od zwykłych dań biedoty wiejskiej. 

Pewnego wieczoru nieopodal kuchni, gdzie siedział braci-

szek Barnaba, przechodził przeor. Poczuł aromat potraw, 

które podziałały na jego wyobraźnię. Pomyślał, że chętnie 

„coś‖ by zjadł. Cóż, była już późna noc. Przeor zdawał so-

bie sprawę z tego, że nie może mieć o tej porze zbytnich 

wymagań. Zapytał więc zapobiegawczo Barnaby o to, co 

mu jutro zrobi na obiad. Kucharz odpowiedział, że jutro 

jest post, więc będzie ryba. 

 - A jaka ryba?- dopytywał przeor. 

Barnaba zaczął po kolei wymieniać wszystkie ryby, które 

można było w Wigrach złowić. Niestety, przeor tylko kręcił 

głową i kiedy Barnabie zabrakło już pomysłów, przeor po-

wiedział: 

- Wiesz, co bym chętnie zjadł? …sieję! 

W umyśle Barnaby zrodziło się pytanie: „skąd niby wezmę 

dla przeora sieję, kiedy tutaj jej nie ma?!". Myślał i myślał. 

Wszyscy pogrążyli się w błogim śnie, a on w dalszym cią-

gu siedział w kuchni, spoglądając na jezioro. Bezustannie 

powtarzał: „Sieja, sieja…‖. Najprawdopodobniej Przeor 

powiedział to ot tak sobie, ale dla Barnaby nie zrobienie 

jego wymarzonego posiłku, równałoby się z ujmą na hono-

rze. Wreszcie, powiedział na głos: 

- Już bym i samemu diabłu duszę oddał, byle tę sieję dostać 

na jutrzejszy obiad! 

Licho ma dobre uszy, diabeł wnet się zjawił. W gruncie 

rzeczy też daleko do Barnaby nie miał, bowiem siedział 

nieopodal i czekał tylko na to, aby zwieść na pokuszenie 

jakiegoś zakonnika. Kiedy Barnaba wymówił ostatnie sło-

wo, diabeł wpadł przez okno. Pokłonił mu się aż do ziemi, 

po czym przemówił: 

- Bardzo dobrze, że mnie przywołujesz. Nikt inny nie jest 

bowiem w stanie spełnić twojego życzenia. Tylko ja mogę 

to uczynić…- zaczął. 

Barnaba zląkł się. Chociaż doskonale wiedział, że z dia-

błem lepiej nie wchodzić w interesy, do umysłu napłynęła 

mu pewna myśl: „Przechytrzę to diabelskie pomiotło, będę 

mieć sieję i duszy nie utracę!". W międzyczasie diabeł wy-

szykował cyrograf i podsunął kucharzowi pod sam nos: 

- Podpisz tylko, a jutro na obiadek twój przeor będzie jadł 

świeżutką sieję.- kusił. 

Barnaba widzi, że nie są to przelewki, lecz postanawia 

brnąć dalej. 

- Dobrze. - mówi - Podpiszę, ale pod pewnymi warunkami: 

Sieję przyniesiesz mi z samych Włoch, żywą i świeżutką, 

zupełnie tak, jakby była prosto z wody wyciągnięta. I pa-

miętaj… jeżeli przed świtem nie będzie ryby na tym stole, 

nasza umowa jest nieważna. 

przeor-przełożony klasztoru 

 

Diabeł zaczął się krzywić i grymasić. To za daleko, noc jest za 

krótka i nie zdąży. Ostatecznie przystał na żądania Barnaby, jed-

nak w rzeczywistości owa akceptacja warunków była jedynie 

przykrywką, aby skłonić kucharza do podpisu cyrografu. 

Barnaba wtenczas pomyślał: „Zamarudzi diabeł i nie zdąży, a jak 

tylko na jutrznię zadzwonią, nie dostanie mnie już w swoje łapy‖. 

Podpisał więc cyrograf, po czym zwrócił się do diabła: 

- Idź, nie trać już czasu. Do świtu pozostała zaledwie godzina… 

- Za godzinę już tutaj będę! - wrzasnął posłaniec ciemności i wy-

leciał przez okno. 

Barnaba wyjrzał szybko za nim, ale nie było go już widać. Zupeł-

ni tak, jakby rozmył się w ciemności. Jedynie wiatr hulał nad 

jeziorem. 

Kucharz zląkł się straszliwie, cóż uczynił!? Chciał oszukać dia-

bła, lecz to on prawie miał jego duszę w garści. Zaczął potwornie 

lamentować, tłukł głową o ścianę i nasłuchiwał powrotu posłańca 

ciemności. Przeor usłyszał jego płacz, błyskawicznie udał się do 

niego i zapytał: 

- Co tobie, bracie Barnabo? Czemu tak strasznie narzekasz? 

- Jak mam niby nie płakać, kiedy diabeł za chwilę po moją duszę 

przyjdzie!?- mówił zrozpaczony, po czym opowiedział o wszyst-

kim przeorowi. 

Przeor najpierw go skrzyczał, że dla marnej ryby oddał swoją 

duszę na wieczne potępienie. Jednak bardzo żal mu było kucha-

rza, zasmucił się. Poczuł się winny, że dla jego zachcianki, Bar-

nabę diabli do piekła porwą. Powiedział mu więc: 

- Nie smuć się bracie Barnabo. Dobry Bóg zmiłuje się nad nami  

i jakiś ratunek przyśle. 

Pocieszywszy kucharza, wyszedł i począł chodzić zamyślony po 

korytarzach. Zastanawiał się, w jaki sposób mógłby przechytrzyć 

diabła. Zaszedł aż na wieżę klasztorną. Nie wiedział, że tuż za 

nim idzie anioł stróż Barnaby. 

Kiedy z wysokiej wieży spojrzał na jezioro, dojrzał nad samą 

taflą wody nisko lecącego diabła. Krzyknął przerażony, po czym 

szybko przeżegnał się. Nagle, anioł Barnaby szepnął mu do ucha: 

- Łap za sznur i dzwoń ile sił, tylko prędko! 

Posłuchał przeor anioła i zaczął dzwonić na jutrznię, choć było 

przed czasem. Uwiesił się u sznura i rozkołysał dzwon. W klasz-

torze zrobił się ruch. Ojcowie zaczęli iść do kaplicy na modły,    

a Barnaba w swojej kuchni upadł krzyżem. Dziękował Bogu za 

ratunek. Kiedy diabeł usłyszał dzwony, będąc wówczas już bar-

dzo blisko okna, zazgrzytał zębami ze złości. Nie mogąc już nic 

uczynić Barnabie, albowiem do klasztoru nie miał już wstępu, 

ścisnął pazurami biedną sieję i wrzucił ją do jeziora. 

       Od owego czasu, ryba zwana sieją, na dobre zagościła         

w Wigrach. Diabeł nigdy nie podarował sobie tego, że dał się 

zwieść zakonnikom, dlatego każdej nocy lata nad taflą jeziora      

i jak dmuchnie w wodę, pojawia się ogromna fala. Znika jeszcze 

zanim dosięga brzegu. 
cyrograf-pakt, umowa 
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Katarzyna Pawlikowska-Golonka 

1. Kameduli przyjechali z …….. 

2. Ryba dla przeora. 

3. Umowa z diabłem. 

4. Przełożony klasztoru. 

5. Sieja- to…. 

Odczytaj rozwiązanie w oznaczonych kratkach. 

 W miejsce kropek wpisz hasło z krzyżówki. 

 

……………… – jezioro położone  

w północno-wschodniej Polsce w województwie podla-

skim na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. 

 

Park narodowy- obszar chroniony ze względu na swo-

je walory, głównie przyrodnicze o powierzchni powy-

żej 1000 hektarów.  Na jego terenie ochronie podlega 

cała przyroda. Obecnie w Polsce są 23 parki narodowe 

 

Wigierski Park Narodowy-(utworzony w 1989 roku) 

w jego granicach znajdują się 42 jeziora i 6 rzek. 

Ochroną jest objętych około 50 gatunków roślin. Żyje 

tutaj 51 gatunków ssaków m.in. lis, jenot, kuna leśna, 

wilk, łoś, jeleń szlachetny, sarna, dzik, bóbr europejski; 

12 gat. nietoperzy; 206 gatunków ptaków m.in. orzeł 

bielik, łabędź niemy, czapla; 5 gatunków gadów: żmija 

zygzakowata, zaskroniec, padalec, jaszczurka żyworod-

na i zwinka; 12 gatunków płazów; 31 gatunków ryb. W 

parku jest również ok. 2000 gatunków bezkręgowców z 

czego 66 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, a 6 

ochroną częściową. 

Turyści mogą podziwiać przyrodę korzystając z pie-

szych, rowerowych i wodnych szlaków turystycznych. 

źródło: www.wigry.win.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.wigry.win.pl 
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 FC Antrim Polita, zwycięzcą turnieju                                                                                        

TESCO MOBILE SARI SOCCERFEST  Dublin 2012 

W Dublinie, 8 i 9 września, odbyła się  już  16 edycja turnieju piłkarskiego 7 a-side z cyklu Tesco Mobile SARI Soccerfest. Turniej, 

już od 16 lat, organizuje irlandzka organizacja SARI Against Racism. Ideą tego turnieju jest integracja społeczności emigracyjnej 

zamieszkującej  Irlandię. Dlatego głównym celem organizatorów jest uczestnictwo jak największej ilości drużyn różnych narodowo-

ści. Turniej ten jest największą  tego rodzaju imprezą w Europie. W zawodach wzięło udział, aż 40 drużyn różnych narodowości,  w 

tym również jedna nasza lokalna polska drużyna FC Antrim Polita, która juz po raz drugi wzięła udział w tym turnieju. Rok wcze-

śniej zajęła 3 miejsce a w  tym roku sięgnęła po najwyższe trofeum, wygrywając cały turniej. Zawody rozgrywane były systemem 

trójfazowym. Pierwsza i druga runda rozgrywane były w systemie grupowym , natomiast trzecia runda juz ćwierćfinało-

wa ,rozgrywana była systemem pucharowym. FC  Antrim Polita, wygrała obie fazy grupowe .W ćwierćfinale trafiła na drużynę 

Athletico Gingerbread, którą pokonali 2:0. W półfinale pokonali  drużynę Galway w rzutach karnych. W finale zagrali z drużyną  

Insaka, wygrywając 1:0, a bramkę na wagę historycznego zwycięstwa  strzelił  Łukasz Adamczyk. Tak, po raz pierwszy w historii 

turnieju, zawody wygrywa drużyna z Irlandii Północnej  i co nas najbardziej cieszy, jest to drużyna Polska - FC ANTRIM POLI-

TA !!! Gratulujemy wielkiego sukcesu!!! 

 
Gazebo to tylko taki mały wyraz uznania dla klubu wędkarskiego dla tego co robią. Mam na-

dzieję, że to nie ostatni wyraz uznania z naszej strony i że w niedalekiej przyszłości będziemy 

mogli znowu z przyjemnością ich wspomóc.  Ze swojej strony obiecuję, że zrobię wszystko, 

żeby tak właśnie było. Co do samej "ceremonii" wręczenia to było naprawdę miły wieczór. Cie-

szymy się, że mogliśmy nieco bliżej poznać trójkę "przewodników" Big Fish i ich rodziny. 

Dziękujemy za fajnie spędzony czas.   AT 

SKŁAD REDAKCJI 

CHCIAŁBY SERDECZNIE 

PODZIĘKOWAĆ W IMIE-

NIU CAŁEGO KLUBU „BIG 

FISH”  REDAKCJI  "POLSKIEGO MAGAZYNU dla całej rodziny"  ZA SPREZENTOWANE NAM „GAZEBO”. JESTE-

ŚMY MILE ZASKOCZENI TĄ NIESPODZIANKĄ, KTÓRĄ PAŃSTWO NAM PRZEKAZALI. DZIĘKI TEJ UPRZEJ-

MOŚCI  BĘDZIEMY MOGLI ROZWIJAĆ DALSZE ZMAGANIA NASZEGO KLUBU. POZDRAWIAMY !!!                                                                                                      
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          Co nowego w Uk? 

Polski  skrót ...   

myślowy? 
Czyli przegląd najważniejszych wydarzeń            

w Polsce według portalu Polityka.pl  

 13.08.2012 Stanisław Kalemba w wywiadzie dla "Gazety Wy-

borczej" zapowiedział wprowadzenie podatku dochodowego 

dla rolników. 

 13.08.2012 Wielka awaria na budowie stacji metra Powiśle        

w Warszawie: pod tunelem Wisłostrady doszło do przebicia 

wody. Awaria na pewno opóźni całą budowę. W pierwszych dniach 

po zauważeniu wycieku media donoszą nawet o rocznym przesu-

nięciu terminu oddania metra do użytku. Problemem najbliższych 

miesięcy będzie też zamknięty tunel Wisłostrady.  

 14.08.2012 Jeden z wierzycieli Amber Gold złożył w sądzie 

wniosek o upadłość tej firmy. 

14.08.2012 Premier Donald Tusk odniósł się do pojawiających 

się w mediach od kilku dni informacji dotyczących zatrudnie-

nia jego syna Michała w firmie OLT Express. Michał Tusk od 

kilku dni tłumaczy się ze swojej współpracy z OLT, którą podjął, 

gdy zatrudniony był jednocześnie w Porcie Lotniczym w Gdańsku. 
Syn premiera przyznał także, że jeszcze jako dziennikarz trójmiej-

skiej "Gazety Wyborczej" układał pytania do wywiadu z dyrekto-

rem OLT, a następnie - już jako PR-owiec tej firmy - odpowiadał 
na nie (wywiad opatrzono nazwiskiem jego redakcyjnego kolegi). 

Donald Tusk na konferencji prasowej przyznał, że przestrzegał 

syna przed współpracą z OLT. Premier oświadczył także, iż "nie 
uzyskał ze strony służb państwowych żadnych informacji, których 

celem było ostrzeżenie jego syna".  

15.08.2012 Bronisław Komorowski powiedział podczas uroczy-

stości z okazji święta Wojska Polskiego, że "potrzebna jest 

nasza polska tarcza" antyrakietowa. 

 16.08.2012 Nieudany debiut nowego selekcjonera polskiej re-

prezentacji Waldemara Fornalika: Polska przegrała w meczu 

sparingowym z Estonią 0:1. Do początku eliminacji do mistrzostw 

świata został niespełna miesiąc.  

 16.08.2012 do 19.08.2012 Historyczna wizyta zwierzchnika 

rosyjskiej Cerkwi Cyryla I w Polsce. 17 sierpnia Cyryl I oraz 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik 

podpisali przesłanie wzywające do pojednania obu narodów.  

17.08.2012 Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła Mar-

cinowi P. sześć zarzutów w związku z działalnością Amber 

Gold. Zarzuty dotyczą m.in. złamania prawa bankowego oraz nie-

złożenia do sądu sprawozdań finansowych spółki. P. nie został 

aresztowany, zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania 

kraju.  

 17.08.2012 Spółka Amber Gold nie będzie sponsorem filmu o Lechu Wałęsie w reżyserii 

Andrzeja Wajdy. Michał Kwieciński z Akson Studio, które jest producentem tego filmu wy-

jaśnił, że przekazane dotychczas producentom filmu pieniądze zostaną złożone w depozycie 

bankowym do czasu wyjaśnienia sprawy Amber Gold. Trwa poszukiwanie nowych sponsorów. 
Wiadomo też, że planowana na początek 2013 r. premiera filmu zostanie przesunięta o co 

najmniej kilka miesięcy. Kilka dni wcześniej sam Lech Wałęsa mówił w mediach, że "nie 

chciałby, by brudzono jego nazwisko".  

 21.08.2012 Prokuratura postawiła piosenkarce Korze Jackowskiej zarzut posiadania 

substancji odurzających. W domu piosenkarki znaleziono 2,83 gram marihuany, za co może 

jej grozić nawet 3 lata więzienia.  

21.08.2012 Firma RUCH SA sprzedała budynek, w którym mieści się siedziba Instytutu 

Pamięci Narodowej - poinformował IPN. Oznacza to, że Instytut będzie musiał najprawdo-

podobniej opuścić to miejsce.  

 24.08.2012 "Dziennik Gazeta Prawna": sąd nie zgodził się na upadłość linii OLT 

Express. Według sądu spółka nie dysponuje wystarczającym majątkiem, by upaść. Właścicie-

lem OLT Express jest Amber Gold, spółka o której również głośno w ostatnich tygodniach.  

28.08.2012 Piotr Duda i pomagający mu związkowcy odcięli napis "im. Lenina" z bramy 

Stoczni Gdańskiej. 

 29.08.2012 do 09.09.2012 Letnie igrzyska paraolimpijskie w Londynie. Polscy zawodnicy 

zdobyli w sumie 36 medali, w tym 14 złotych, 13 srebrnych i 9 brązowych.  

 30.08.2012 Sąd w Gdańsku zdecydował o aresztowaniu szefa Amber Gold Marcina P. na 

trzy miesiące. 

 31.08.2012 Po długiej i burzliwej debacie w Sejmie, posłowie zdecydowali, że komisja 

śledcza ws. Amber Gold nie powstanie.  Za powołaniem komisji głosowało 220 posłów, 

przeciwko było 235.  

01.09.2012 Druga największa w historii Lotto wygrana padła w Bolesławcu: 30 927 429,6 

zł. 

03.09.2012 Roman Giertych adwokatem Michała Tuska. Mecenas poinformował, że złożył 

w imieniu swojego klienta pozew przeciwko gazecie "Fakt" i wnioski ugodowe wobec "Super 

Expressu" i tygodnika "Wprost".  

 04.09.2012 Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu państwa na 2013 r. Dochody mają 
wynieść 299,18 mld zł, wydatki - na 334,78 mld zł. Deficyt nie przekroczy 35,6 mld zł, wzrost 

gospodarczy 2,2 proc.  

09.09.2012 Robert Kubica po przerwie spowodowanej kontuzją ręki wraca do ścigania: 

wygrał rajd Ronde Gomitolo di Lana. Kierowca ze swoim pilotem Guliano Manfredim byli 

pierwszymi na wszystkich czterech odcinkach specjalnych rajdu.  

10.09.2012 Amerykanie ujawnili archiwalia dotyczące zbrodni katyńskiej. 

11.09.2012 Wypadek polskiego autokaru w okolicach Miluzy na wschodzie Francji. Na 

pokładzie jadącego do Marsylii autobusu znajdowało się 65 pasażerów i trzech członków zało-

gi. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, 32 zostały ranne, w tym stan 11 osób jest ciężki.  

 11.09.2012 Sejm odrzucił przygotowany przez lewicę projekt przewidujący likwidację 

Instytutu Pamięci Narodowej i zakończenie lustracji w Polsce. 

 12.09.2012 Zapadły wyroki w trwającym 6 lat w tzw. drugim procesie gangu pruszkow-

skiego. Andrzej Z. "Słowik" i Zygmunt R. "Bolo" zostali uniewinnieni, podobnie jak 12 in-

nych oskarżonych. Dawny szef "Pruszkowa" Janusz P., pseud. Parasol został skazany tylko na 
1,5 roku więzienia. Najwyższą karę, 8 lat więzienia - sąd wymierzył Marcinowi B., pseud. 

Bryndziak.  

Wielka Brytania: coraz więcej szkół 

chce kontrolować uczniów.  
Jak poinformowali przedstawiciele organizacji Big Brother 
Watch, już ponad 200 brytyjskich szkół zdecydowało się 

na ukryte kamery w szatniach i łazienkach.  

Dla jednych zjawisko to jest niepokojące, bowiem narusza 
prawo uczniów do prywatności. Z drugiej jednak strony 

kamery pozwalają lepiej kontrolować to, co się dzieje na 

terenie szkoły, szczególnie w miejscach, gdzie obecność 
pilnujących porządku nauczycieli jest utrudniona. 

Dyrektorzy szkół wyjaśniają, że nagrania są dostępne tylko 

wąskiej grupie osób i są przeglądane tylko w przypadkach, 
gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzyło się coś złego. Ka-

mery umieszczane w łazienkach są skierowane na umy-

walki, nie zaś na toalety. Komentując doniesienia BBW 
wiele osób zastanawia się, czy rzeczywiście konieczne jest 

monitorowanie szkolnych łazienek. Jest to uzasadnione w 

Stanach Zjednoczonych, gdzie skala przestępczości wśród 
uczniów jest wysoka, ale w porządnych brytyjskich szko-

łach wydaje się to zbyteczne. Niektórzy jednak zadają 

pytanie, czy wzmożony monitoring nie oznacza, że rów-
nież na Wyspach nie występuje ukryty jak dotąd wzrost 

niebezpiecznych zachowań wśród uczniów.  

(sm) Goniec Polski 

Pasażerowie Ryanaira to „idioci” 
Słowa idioci użył szef Ryanaira Michael O'Leary w stosunku do niezadowolonych klientów, którzy 
skrzyknęli się na Facebooku - informuje goniec.com.  Początek tej inicjatywie dała Suzy McLeod, 

która podróżując Ryanairem z rodziną musiała ponieść dodatkową opłatę w wysokości ponad 200 

funtów za to, że nie wydrukowała kart pokładowych dla siebie, swoich rodziców i dwójki dzieci. 
Zainicjowany przez nią protest przeciwko dodatkowym opłatom poparło już ponad 350 tys. osób. 

Ekscentryczny szef Ryanaira skomentował akcję w charakterystyczny dla siebie sposób: „matka 

zapłaciła 200 funtów za to, że jest idiotką i nie dotrzymała umowy, którą zawarła podczas rezerwacji 
biletu. (...) Uważamy, że pani McLeod powinna była zapłacić 60 euro za to, że jest tak głupia‖ – 

stwierdził. Tych, którzy wsparli pasażerkę na Facebooku, nazwał „idiotami, którzy powinni się od-

pier...‖ Niezadowolenie klientów Ryanaira nie jest niczym nowym. Opłatę za brak wydruku karty 
pokładowej ponosi rocznie prawie 16 tys. pasażerów. 

Tymczasem „tanie linie‖ planują wprowadzenie kolejnych oszczędności i opłat dodatkowych. Ostat-

nim pomysłem Michela O'Leary jest wprowadzenie opłat za korzystanie z toalety pokładowej. Fakt, 

że pasażerowie nie zostali nimi dotąd obciążeni należy zawdzięczać producentowi drzwi, który nie 

zgodził się na montowanie w nich automatów blokujących na monety. 

(sm) Goniec Polski 

 www.publicdomainpictures.net Foto: Daniel Smith 
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Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Psychozabawa. 

Foto: Vera Kratochvil 

www.publicdomainpictures.net 

Pasjonuje Cię reinkarnacja? Podświadomie czujesz, że Twoja 

dusza znajdowała się kiedyś w innym ciele? A może wręcz prze-

ciwnie, bardzo sceptycznie podchodzisz to tego typu rewelacji? 

Nieważne! Ten  psychotest pozwoli Ci cofnąć się w czasie, za-

trzymać się na chwilę i zajrzeć w głąb własnej osobowości. Dzię-

ki niemu odkryjesz nowe, niezgłębione dotąd tajniki duszy. Do-

wiesz się, co mogłabyś jeszcze zrobić, aby Twoje życie bardziej 

Cię satysfakcjonowało. 

1. Planujesz wakacje. Gdzie chciałabyś 

pojechać? 

A. Musi to być miejsce, w którym jest 

dużo do zwiedzania 

B. Nie lubię się nudzić. Uwielbiam jeź-

dzić tam, gdzie jest wiele rozrywek i 

atrakcji 

C. Cenię sobie możliwość wypoczywa-

nia na łonie natury 

D. Najlepiej na bezludną wyspę 

2. Moja ulubiona potrawa to: 

A. Wegetariańskie danie gotowane na 

parze 

B. Sushi 

C. Pizza 

D. Sałatka warzywna lub owocowa 

3. Wybierasz się na wesele do znajo-

mych. Na jaką kreację zdecydowała-

byś się najchętniej? 

A. Klasyczna mała czarna 

B. Obcisła kreacja, podkreślająca wdzię-

ki 

C. Zwiewna romantyczna sukienka 

D. Modny, drogi i bardzo stylowy strój 

4. Jakie filmy najbardziej lubisz oglą-

dać? 

A.  Filmy dokumentalne lub kino nieza-

leżne 

B. Filmy historyczne, kostiumowe 

C. Komedie romantyczne 

D. Thrillery, horrory, kino sensacyjne 

5. Jakie zwierzę chciałabyś mieć w do-

mu? 

A. Wąż boa, jaszczurka, pająk 

B. Pies 

C. Kot 

D. Rybki, chomik, papużki 

6. Twój wymarzony typ faceta to: 

A. Wykształcony mężczyzna, który czę-

sto podróżuje i ma szeroką wiedzę o 

świecie 

B. Dżentelmen 

C. Dobrze zbudowany przystojniak 

D. Mężczyzna opiekuńczy, który podej-

muje za mnie ważne decyzje 

7. Idziesz ulicą, aż tu nagle dostrzegasz 

swojego faceta, trzymającego za rękę 

jakąś dziewczynę. Jak reagujesz? 

A. Wracasz do domu i analizujesz to, co 

zobaczyłaś 

B. Unosisz się honorem i przechodzisz 

obok, jakby nic się nie stało 

C. Robisz ukochanemu scenę zazdrości 

na środku ulicy 

D. Kupujesz pół litra wódki i idziesz się 

upić. Czekasz na wyjaśnienia faceta 

8. Twój charakter można opisać nastę-

pującymi określeniami: 

A. Ambitna, dociekliwa 

B. Pewna siebie, spontaniczna, energicz-

na 

C. Wrażliwa, szczera, empatyczna 

D. Nieśmiała, uległa 

9. Jak często chodzisz do fryzjera? 

A. Raz na pół roku 

B. Przynajmniej raz w miesiącu 

C. Koleżanka mnie strzyże 

D. Nigdy 

10.Twoja ulubiona pozycja seksualna 

to: 

A. Na jeźdźca 

B. Cała Kamasutra 

C. Na pieska 

D. Misjonarska 

Przewaga odpowiedzi A: Intelektualist-

ka 

To pewne – w poprzednim życiu byłaś 

intelektualistką. Jak nikt ceniłaś sobie zdo-

bywanie wiedzy i poszerzanie własnych 

horyzontów. Dużo podróżowałaś, a swoje 

wspomnienia z wakacji opisałaś w książ-

ce, która stała się prawdziwym bestselle-

rem. Z dawnego życia pozostało Ci zresztą 

zamiłowanie do dobrej lektury i wielogo-

dzinnych rozmów z przyjaciółmi na różne, 

najczęściej egzystencjalne tematy. Ponie-

waż sama jesteś ambitna i żądna wiedzy, 

Twój partner również powinien się tym 

charakteryzować. Nie zniosłabyś u swoje-

go boku kogoś, kto nie potrafi wyrażać 

własnych poglądów lub nie posiada cieka-

wych zainteresowań. 

 

 Przewaga odpowiedzi B: Dama z wyższych 

sfer 

Jeśli zastanawiałaś się kiedykolwiek, skąd 

bierze się Twoje zamiłowanie do luksusu, 

wykwintnego jedzenia i elegancji, mamy 

odpowiedź: w poprzednim życiu byłaś damą 

z wyższych sfer. Miałaś gigantyczną fortunę, 

którą uwielbiałaś trwonić na własne rozrywki 

i zachcianki. Gardziłaś też mężczyznami, 

którzy nie okazywali Ci należytego szacun-

ku. Z dawnego wcielenia pozostało zresztą 

Twoje obecne nastawienie do facetów: muszą 

być kulturalnymi, dobrze wychowanymi 

dżentelmenami, żebyś w ogóle zwróciła na 

nich swoją uwagę. Nie ma w tym nic złego, 

choć powinnaś pamiętać, że czasem pozory 

mylą i nawet łobuz może okazać się czułym    

i oddanym wielbicielem. 

 

Przewaga odpowiedzi C: Uboga pasterka 

Nie ma żadnych wątpliwości, w poprzednim 

wcieleniu byłaś osobą bardzo mocno związa-

ną z naturą. Niewykluczone, że wiodłaś spo-

kojny żywot na wsi. To zamiłowanie do 

Ziemi i naturalnego piękna pozostało Ci 

zresztą do dzisiaj. Posiadasz w sobie wro-

dzoną empatię, skromność i dobroć wzglę-

dem innych ludzi i zwierząt. W miłości ce-

nisz sobie przede wszystkim szlachetność     

i łagodność. Twój partner powinien zawsze 

starać się zapewnić ci odpowiednie wsparcie 

i bezpieczeństwo. 

Przewaga odpowiedzi D: Niewolnica 

Niestety, w poprzednim życiu los za bardzo 

Cię nie rozpieszczał. Bardzo prawdopodob-

ne, że byłaś kiedyś upokarzaną służącą lub 

skazaną za jakiś niegodny czyn niewolnicą. 

Całe dnie spędzałaś w swojej samotnej celi. 

Z dala od ludzi marzyłaś o księciu z bajki, 

który odmieniłby Twoją egzystencję. Ten 

swoisty pesymizm i brak wiary we własne 

możliwości pozostał Ci zresztą do dzisiaj. 

To właśnie dlatego tak trudno jest Ci zaufać 

drugiej osobie. Również w relacjach z face-

tami masz więc spore problemy. Cały czas 

szukasz tego Jedynego, mężczyzny który 

oddałby się Tobie bez reszty. 

Wróżka Nunila 
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Chwila dla Ciebie…. 

Przepis na sukces: Wafelki 
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POZIOMO:

5) Tyran, gnębiciel

7) Wielkie drzwi dwu-

skrzydłowe

8) Wyścigowy minisa-

mochód

11) Skok do wody

12) Część składowa

palenisk

13) Handlowa propo-

zycja

14) Krótki szkic, spis,

streszczenie

15) Obok jabłka i koro-

ny

16) Znawca zwierząt

20) Układ, sposób roz-

mieszczenia cze-

goś

PIONOWO:

1) Uczestnik manifes-

tacji

2) Niesienie pomocy

potrzebującym;

dobroczynność

3) Poręczenie zobo-

wiązania wekslo-

wego

4) System rozgrywek

piłkarskich

5) Trapez lub romb

6) Bardzo lekki metal

8) Jest ich 100 w zło-

tówce

9) Wyznawane zasa-

dy

10) Miniona moda

17) Polska rzeka gra-

niczna

18) Kraśnieje z zado-

wolenia lub wsty-

du

19) Czasem niewarta

świeczki

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - aforyzm Dominika Opolskiego.

Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Psychozabawa. 

Składniki: 

- wafle 

- 3 szklanki mleka 

- 2 szklanki cukru 

ok.12 kostek białej czekolady 

- 1 szklanka wiórków kokosowych 

- ½ kostki masła 

Przygotowanie: 

1. Mleko z cukrem podgrzewać w garnku. Gotować tak 

długo aż zacznie powoli gęstnieć. 

2. Do gęstniejącego mleka dodać wiórki kokosowe, wy-

mieszać i odstawić w chłodne miejsce. 

3. W gorącej kąpieli roztopić czekoladę, dodać do masy      

i wymieszać. 

4. Roztopić masło i dodać do wystudzonej masy. 

5. Tak przygotowanym kremem smarować wafle. 

Prawidłowe rozwiązanie wraz z danymi kontaktowymi 

prosimy o przesłanie do dnia 20.10.2012  na adres:  redak-

cja@polskicraigavon.com Nagrodę niespodziankę wyśle-

my pocztą. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z zeszłego 

miesiąca to: Okazja to perskie oko losu.  Nagrodę otrzy-

muje  Pani Ewa Tchórz z Ballyconnell.   

GRATULUJEMY!  

Firma wznawia transport przesyłek z Polski !!! 

Chcesz znać szczegóły? ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ  

mailto:redakcja@polskicraigavon.com
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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doradzisz metodę postępowania. Niewykluczone, iż 

chodzi o osobę spod znaku Skorpiona — uważaj, by nie 

podsunęła ci sfałszowanych dokumentów. Sprawdź 
wszystko dokładnie, zapoznaj się z materiałami źródło-

wymi i nie wahaj się zadawać pytań wynikających z twej 

niewiedzy. 

W tym miesiącu będziesz się zwijał 

jak w ukropie. Nawet jeśli nie ru-

szysz się krokiem poza miejsce 

stałego pobytu, trybiki twojego 

umysłu nie zwolnią ani na moment, 

a ciekawość intelektualna wykaże 

stałą tendencję wzrostową. Pochło-
nie cię zdobywanie informacji 

dotyczących podróży, pism, publi-

kowania oraz organizacji edukacyjnych. Krewny przy-

czyni się do powstania pewnego dylematu, gdyż będzie 

nalegał na grę fair przy podziale majątku i płynących 

stąd profitów. Znaczące role w tym miesiącu odegrają 

Bliźnięta, Panna i Strzelec. W ich imionach mogą wystą-

pić litery E, N, W. Październik postawi przed tobą szereg 
pytań: jak długo jeszcze? czy to miłość, czy tylko fizycz-

na fascynacja? czy powinieneś spróbować swoich sił w 

sztuce lub w muzyce? może lepiej się na razie nie zmie-

niać? Odkryjesz nowe metody, które pozwolą ci w pełni 

zademonstrować swój talent. Życie małżeńskie ułoży się 

pomyślnie: niewykluczone, iż czeka cię powiększenie 

rodziny. Gwiazdy są przychylne sprawom finansowym, 

flirtom, randce w ciemno lub przypadkowym spotka-
niom. W twoim życiu uczuciowym będzie się mnóstwo 

działo. Niewielka sprzeczka z osobami spod znaków 

Bliźniąt i Strzelca, w których imionach występują litery 

C, L, U, może w rezultacie doprowadzić do ważnego 

związku, nawet małżeństwa. Po okazyjnej cenie kupisz 

potrzebny ci od dawna sprzęt gospodarstwa domowego. 

Czeka cię również praca twórcza, związana z publikowa-
niem lub promocją unikatowego produktu. Wyzwania, 

których ci nie poskąpi październik, seks oraz przypływ 

wiary we własne siły, sprawią iż będziesz żył pogrążony 

niemal w euforii. Problem prawny, z którym się bory-

kasz, zostanie rozstrzygnięty na twoją korzyść. 

Wyjdź z ukrycia! Pozbądź się 

obciążającego cię emocjonalnego 

kokonu. W tym miesiącu przycią-

gasz osoby urodzone pod znakiem 

Byka, Lwa i Skorpiona. W ich 

imionach bądź inicjałach pojawiają 
się litery F, O. Jeśli posiadasz 

rodzinę, podejmiecie decyzję doty-

czącą stylu życia, miejsca zamiesz-

kania czy też sprzedaży lub kupna posiadłości albo 

domu. Jeśli jesteś wolny, istnieje możliwość wstąpienia 

w związek małżeński.      W październiku ujawnią się 

twoje talenty muzyczne oraz zmieni się brzmienie twoje-
go głosu. Niektóre osoby płci przeciwnej zupełnie nie 

będą dbać o to, co mówisz, po prostu zostaną zahipnoty-

zowane jego barwą. Szczególnie skup uwagę na pienią-

dzach, płatnościach, zbiorach oraz na podarunkach wy-

obrażających miłosne symbole. Upiększysz otoczenie, 

uwagę twoją przyciągną kwiaty    i muzyka. Promienie-

jesz pięknem, zsyłasz ludziom, głównie członkom rodzi-

ny, nadzieję i optymizm. Wniesiesz też trochę życia tam, 

gdzie wygasło. 

Wyszło szydło z worka! Nacisk    
w październiku pada na sekrety, 

prywatne zasoby, tajne porozumie-

nia, które niespodziewanie wycho-

dzą na wierzch. Chociaż nigdy się 

o to nie prosiłeś, dostaniesz jakiś 

poufny materiał. Ujrzysz coś, co 

nie było przeznaczone do ogląda-

nia, posiądziesz przedwczesną 
wiedzę na różne tematy. Może wystąpić element ryzyka, 

więc bądź raczej dyskretny. Przez cały październik 

towarzyszyć ci będą osoby spod znaków Panny i Ryb,    

a w ich imionach lub inicjałach mogą znajdować się 

litery G, P, Y. Z Rybami wejdziesz w kontakt uczucio-

wy. Panna zadba zaś o twoją rozrywkę. Trzymaj jednak 

karty zakryte. Czeka cię wiele dreszczyków emocji, lecz 

uważaj, by cię nie oszukano. Po twojej stronie jest czas, 
więc nie śpiesz się. Należy bardziej precyzyjnie określić 

warunki, o twojej roli nie wspominając. Dowiedz się, 

czego się od ciebie oczekuje i czego możesz się spodzie-

wać w zamian za pomoc finansową i uczuciową. Uwaga  

.Zmiana miejsca zamieszkania może okazać się bar-

dziej kosztowna i czasochłonna niż planowaliście. 

Czas przyjrzeć się bliżej twojemu związkowi małżeń-
skiemu. Dużego znaczenia nabiorą kontakty  z osobami 

urodzonymi pod znakiem Raka i Koziorożca. Odszukaj 

w ich imionach litery B, K, T. Ze spotkań wynikną 

zapewne jakieś korzyści, nie oznacza to jednak oży-

wionych stosunków przyjacielskich. Dojdą do głosu 

emocje, zarówno twoje, jak i innych. Niektóre działa-

nia oraz wypowiedzi mogą zostać źle zinterpretowane, 

co doprowadzi do niezgody, a nawet poczucia wyobco-
wania. Jeśli uszanujesz potrzeby ludzi wrażliwych, 

choćby wyjątkowo dziwaczne, wszystko pójdzie do-

brze. Twoje kontakty z młodymi osobami, także              

z własnym potomstwem, staną się przez to regularniej-

sze. Pomyśl o anonimowych dotacjach, poświęć trochę 

czasu i pieniędzy wspomagając organizacje zajmujące 

się dziećmi niepełnosprawnymi lub upośledzonymi. 

Możesz zdecydować się na adopcję. Jeśli jesteś           
w stanie wolnym, nie przegap romansu; dużo osób 

zabiega o twoje względy. Osoby płci przeciwnej chęt-

nie dostarczą ci rozrywek i szczodrze obdarują kosz-

townymi podarunkami. Wrażenie zrobi na tobie ktoś, 

kto prowadzi piękny samochód lub ubiera się z wysma-

kowaną elegancją. Na pierwszy plan wysuwa się osoba 

urodzona pod znakiem Wagi. Pomoc i uruchomienie 
specjalnych funduszy jest możliwe, jeśli zaczniesz 

szukać we właściwych miejscach. Pamiętaj, że dyplo-

macja zaprowadzi cię dalej niż naciski. Niewielkie 

pochlebstwo jest zawsze na miejscu — a może zdziałać 

cuda.  

Zapnij pasy i przygotuj się do 

startu! Na ludzi i sprawy patrz z 

innej perspektywy. Twoje siły 

duchowe nakażą ci rozpocząć 

wszystko od nowa; odnajdziesz 
miłość, odkryjesz ogrom i różno-

rodność czekających cię perspek-

tyw, większą niezależność i siłę 

własnych przekonań. Niemałą 

rolę w twoim życiu odegrają 

osoby spod znaków Lwa  i Wodnika z literami A, S, .J 

w imionach. Już wkrótce harmonia zajmie miejsce 

sporu powstałego na tle kontrowersji odnośnie budże-
tu, płatności, dystansu lub barier językowych. Porzuć 

tych, którym brakuje wiary i inspiracji. Stawiaj na 

siebie samego, dąż ku nowemu, wykorzystaj niezależ-

ność i kreatywność. Uwaga: jest także miejsce na nową 

miłość. Kiedy gwiazdy ci sprzyjają, narzuć własny styl, 

promuj niezależność myśli      i działań. Z kolei pod-

czas dni niepomyślnych odczekaj, graj na zwłokę. 

Niedziela 7 października będzie zarówno dniem zna-
czącym, jak i pomyślnym. Wiele twoich nadziei, ma-

rzeń i pragnień. Zaznacz ten dzień w kalendarzu — 

zapamiętasz go na długo! Ktoś z krewnych poprosi cię 

o dotrzymanie towarzystwa i pomoc          w realizacji 

zamierzeń. Jeśli zdobędziesz potrzebne informacje, 

wyraź zgodę. W przeciwnym wypadku będziesz poru-

szał się po omacku. W październiku szeroko rozpo-
strzesz skrzydła obwieszczając całemu światu, że nie 

masz ochoty stąd odchodzić. 

W październiku napotkasz osoby 
spod znaków Byka, Skorpiona         

i Lwa z literami D, M, F w imio-

nach. W tym miesiącu przywiązuj 

dużą wagę do szczegółów, drobia-

zgów oraz notatek. Nie bierz 

wszystkiego dosłownie. Nie daj się 

namówić sąsiadowi lub krewnemu 
na coś, co sprawia wrażenie strzału w ciemno. Uważaj 

podczas jazdy samochodem: możliwa awaria. Zacho-

waj dyskrecję, obserwuj i czekaj, gotując się do pracy. 

Staranniejsze przygotowania okażą się niezbędne. 

Przypadkowe spotkanie, randka w ciemno lub niewin-

ny flirt mogą się przerodzić w korzystne i interesujące 

przedsięwzięcie. Niemałą rolę odgrywa w nim muzyka. 

Pamiętaj o rozliczeniach związanych z produkcją. Nie 
przemęczaj się, czekają cię liczne podróże. Choćbyś 

nie wiadomo jak się martwił — opóźnienie to nie 

porażka. Uwaga specjalna: Koniecznie należy rozwi-

kłać jakąś sprawę, by w jej miejsce wznieść solidniej-

szą strukturę. Komuś, kto  zmierza do celu jak najkrót-

szą drogą,  

Ekscytujące! Moc kryje się          

w podróżach, komunikacji, filo-

zofii, astrologii, edukacji, a także 
w romansie z przyjacielem od 

serca. Pokonasz bariery związane 

z odległością i językiem; ko-

nieczność porozumiewania się 

może wynikać z prowadzenia 

d z i a ł a ln oś c i  i m p o r t o w o -

eksportowej. W październiku 

skonkretyzuje się twoje widzenie świata — również 
świat dostrzeże ciebie — co wpłynie bezpośrednio na 

działania kooperacji, kontakty z ludźmi, umowy prawne 

i stan cywilny. Raczej dokończ jedną rzecz nim roz-

poczniesz kolejną. Nie zostawiaj spraw w połowie; ktoś 

patrzy ci na ręce. Wyjdź poza status quo i nie pozosta-

waj w nastroju jesiennym. Wcześniej w tym roku wzią-

łeś sobie na barki pewne zobowiązanie. To posunięcie 

trudno zaliczyć do twoich sukcesów, więc poniechaj go. 
Co może się wydarzyć: Pod koniec aktualnego związku 

należy posiać nasiona, aby zaowocowały nową przygo-

dą. Posiądziesz sekret uniwersalnego przyciągania 

innych, a w sprawach uczuć wykażesz się trzeźwym 

osądem. Przynajmniej jedna osoba płci przeciwnej 

wyzna: "Nie mogę się od ciebie oderwać!" Podczas 

pomyślnego cyklu przejmij inicjatywę, zmierzaj ku 
nowemu. Dni niepomyślne przeczekaj. Spodziewaj się 

wzmożonego działania podczas znaczących dat. 

Kiedy już ogarnie cię pełna 

rezygnacja i dojdziesz do wnio-

sku, że twoje wysiłki spełzły na 
niczym, odczujesz przypływ 

energii. Poświeć dużo uwagi 

diecie, uważaj na sposób odży-

wiania. Istotną pomocą służyć 

ci będzie artykuł zamieszczony 

w magazynie poświęconym 

zdrowiu. Podejmując decyzję 

weźmiesz też pod uwagę pro-
blemy związane z pracą i sprawami o fundamentalnym 

znaczeniu oraz konieczność wypróbowania narzędzi w 

świetle nowych przepisów. Spodziewaj się powrotu 

krewnego z podróży. Wróci bogatszy w doświadczenia; 

wie już, ile co jest warte. Spotkasz osoby spod znaku 

Lwa i Wodnika, których imiona zawierają litery A, S, J. 

Docenisz wagę niezależności, oryginalności, odwagi      

i optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Światło 
rozjaśni ciemne strony twojego życia. Przypadkowe 

spotkanie lub randka w ciemno doprowadzą do starcia 

indywidualności. Poczujesz do kogoś silny pociąg 

fizyczny, być może przerodzi się on w coś poważnego. 

Będziesz znowu powtarzać: "Życie jest piękne!" Ważną 

rolę odegra w twoich planach żyłka awanturnicza. 

Odetniesz się od przeszłości, wypracujesz nowy styl       
i nowe metody działania. Twórz samodzielnie scena-

riusz swego życia. W październiku wokół ciebie, być 

może w twoim środowisku zawodowym, pojawi się 

więcej muzyki. Twoje je krytyczne analizy żywności, 

usług specjalnych oraz rozrywki zyskały wysokie noto-

wania. Nie obniżaj lotów, choć niektórzy oskarżą cię o 

tworzenie elit. Twoja odpowiedź winna brzmieć: "Jeśli 

elity tworzą ci, którzy pragną wcielać w życie najlepsze 
rozwiązania, to istotnie, jestem elitarystą". Ilekroć 

wspomnisz ten październik, zauważysz, że jego głów-

nym wyznacznikiem jest miłość! 

 

Będzie cię dręczyło deja vu. 

Twarze i miejsca wydadzą ci się 

znajome; powtórzą się sytuacje 
z początku roku. Przygotuj się 

na cykl rodzinnych spotkań z 

osobami, które odegrały ważną 

rolę w twojej przeszłości. W 

niektórych przypadkach pro-

blem zdrowotny, który zdawał 

się być nieaktualny, znowu 

zacznie wymagać uwagi. Winę 
może ponosić dieta: w miarę upływu czasu zrozumiesz, 

że niezbędne jest przestrzeganie regularności posiłków i 

ograniczenie się do lekkostrawnych dań. Unikaj słody-

czy, ciężkich sosów i ostrych przypraw. W październiku 

na plan pierwszy wysuną się sprawy domowe. Pochło-

nie cię dekorowanie i upiększanie otoczenia. Masz 

wrodzoną umiejętność łączenia barw i kształtów. Kupuj 

obrazy i rzeźby; zainwestuj trochę pieniędzy w oświe-

tlenie  i kotary.      

Byk 

Bliźnięta 

Horoskop na październik. 

Panna 

Rak 

Skorpion 

Waga 

Baran 

Lew 
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specjalna: Postrzegaj ludzi, miejsca, sytuacje oraz propozycje realnie, a 

nie idealistycznie. Koniecznie dopuść do głosu logikę, niech stoi na 

równi z działaniami emocjonalnymi. Twoje siły psychiczne w tym 
miesiącu otoczone są mocą — dysponujesz bez wątpienia zdolnością 

postrzegania pozazmysłowego. 

Tuż przed połową miesiąca wzrosną wydatki 
związane z życiem towarzyskim. 12 październi-

ka, presję wywierać będą nerwowi, dający się 

łatwo sprowokować przyjaciele. Zwierz się brat-

nim duszom z wszelkich drążących cię wątpliwo-

ści i unikaj kłótni. Twoje poglądy i stosunek do 

trwających właśnie zmian, a także opinie na 

temat stanu finansów, wydadzą się interesujące 
osobom spod znaków Koziorożca i Raka. Przy-

ciąganie okaże się intensywniejsze, o ile w imionach i nazwiskach tych 

osób pojawią się litery H, Z. W październiku akcent pada na sprawy 

związane z życiem towarzyskim, Po 28 chętniej niż zazwyczaj bę-

dziesz się kontaktował z bratnimi duszami, gdyż Wenus przesuwa się 

w znak Wagi. Sprawy wymagające natychmiastowego załatwienia 

staną się ciekawsze, bowiem po 11 października otwierają się przed 

tobą nowe drzwi. Oczekujesz na przygody i ubarwienie codzienności. 
Zapalasz się do zmian i ulepszeń. Niewykluczone nowe pomysły doty-

czące komunikacji i transportu. Tak, otwórz wszystkie kanały komuni-

kacyjne, skup się na korespondencji, swobodnym przepływie informa-

cji, rozmowach telefonicznych i krótkich podróżach. Prawdopodobna 

jakaś ekscytująca odmiana w sprawach dotyczących zobowiązań,          

a także atmosfery w miejscu pracy. Zaniechaj projektu, który źle roku-

je. 

Tuż przed 12 października w sprawach zawodo-

wych mogą wystąpić pewne komplikacje. Strzeż 

swojej reputacji, skłaniaj się ku tradycji i kon-
wencjonalnym rozwiązaniom. Miesiąc zapowiada 

się obiecująco, jeśli chodzi o interesy i sprawy 

finansowe. Rozpierają cię energia, wiara w siebie 

i entuzjazm; ponadto, jesteś w stanie przekazać 

własną siłę innym. Chcesz zarabiać i oszczędzać. 

Po 4 października przygotuj się do podróży. 

Druga połowa miesiąca zapowiada się bardzo korzystnie. Fascynujesz 

ciekawe osoby spod znaku Barana i Wagi. Na Baranie możesz polegać 
w każdej sytuacji, natomiast Waga pomoże ci w sprawach zawodo-

wych, zwłaszcza po 9 października. W imionach lub inicjałach wspo-

mnianych osób odnajdziesz litery I oraz R. Po 21 października zajmij 

się zaproszeniami. Pod koniec miesiąca przyjaźń stanie się dla ciebie 

źródłem szczęścia; pokrewne dusze dodadzą ci otuchy i odpowiednio 

tobą pokierują. Nie należy lekceważyć poważnych ofert finansowych, 

ale działania rozpocznij po 11 października. 

Październik sprzyja związkom partnerskim, 

wszelkiego rodzaju kontraktom i umowom. 

Musisz honorować opinie twoich współpracowni-
ków, decydować się na rozwiązania kompromiso-

we. Postępuj tak zwłaszcza wtedy, kiedy inni 

sprawiaj ą wrażenie drażliwych i poirytowanych. 

Pomiędzy 4 i 29 października pojawi się szansa 

dokonania pewnych usprawnień domowych — 

na przykład zainstalowania nowych okien i zdo-

bionych drzwi. Możesz także zaopatrzyć się w 

system alarmowy. W ciągu ostatnich pięciu dni miesiąca rozpędu 
nabiorą sprawy związane z karierą, statusem społecznym, prestiżem. 

Wprawdzie pomiędzy 7 a 15 października dalekie podróże nie są wska-

zane, lecz przez całą resztę miesiąca wszelkie wyjazdy zdecydowanie 

ci służą. Zależy ci na zmianie miejsca pobytu lub choćby otoczenia. 

Lew i Wodnik pozostają w tym miesiącu pod wrażeniem twojej 

wszechstronności, lekkiego traktowania wielu spraw i oryginalności. 

Przyciągasz osoby, w których imionach lub nazwiskach pojawiają się 
litery A, S, J. Po 11 października, jeśli rzeczywiście tego chcesz, mo-

żesz przekształcić swój image. Pomyślnie przeprowadzisz wszelkiego 

rodzaju modernizacje i zrealizujesz najnowsze pomysły. 

Możesz wiele dokonać. Pomoc masz zapewnio-

ną. Na pewno zechcesz ocenić ponownie wyda-

rzenia z przeszłości. Lew, Panna, Waga i Skor-

pion wpływają na twoje decyzje i sposób myśle-

nia. Profity wynikają z bliskiej współpracy, 

wspólnych przedsięwzięć oraz inwestycji poczy-

nionych przez ciebie i partnera. Poświęć trochę 
uwagi właściwemu zabezpieczeniu drzwi, zam-

ków, okien i urządzeń alarmowych. Dobra 

atmosfera w związku przedłuży się aż do końca 

roku. Spokój panujący w domu towarzyszyć ci będzie wszędzie. Zmia-

ny, które spróbujesz wprowadzić około 12 października, nie wyjdą; 

lepiej trochę poczekać. Kogo przyciągasz: Ludzi żyjących w zgodzie z 

obowiązującymi normami, respektujących prawo i porządek tego 

świata. Przyciągasz osobowości mocne, stojące obiema nogami na 
ziemi. W pobliżu znajduje się Panna i Waga. Dowiesz się, że ktoś z 

daleka tęskni za 

tobą. 

Róbta co chceta…..  

Czytaj więcej na www.horoskop-internetowy.com 

Koziorożec 

Ryby 

Strzelec 

Wodnik 

 Sprzedam  nosidełko dla dziecka firmy Infantino, dziecko może być noszone z przodu, 
tyłem lub twarzą do nas, lub na naszych plecach, Bardzo wygodne, miękki materiał, dla 

dziecka od 3.6kg-14.5kg,raz użyte, cena £20,  karuzelę Fisher Price, karuzela ma 4 melo-

dyjki, podświetlany obrazek, posiada zaczepione zwierzaczki które kręcą się naokoło, świa-
tełko i ruchome zwierzaczki można wyłączyć, część ruchomą można odkręcić i pozostawić 

samą melodyjkę, karuzela posiada również pilota, czas melodyjek około 10 -15 minut, stan 

bardzo dobry cena £20,  krzesełko do karmienia firmy Chicco , mało używane, w dobrym 
stanie, oparcie regulowane, pojemny kosz pod spodem na zabawki lub śliniaczki itp. Cena 

£20 sterylizator elektryczny firmy Avent w bardzo dobrym stanie, cena £10 oraz podgrze-

wacz tej samej firmy cena  £10, wózek podwójny w bardzo dobrym stanie, mało używany, 
firmy Zooper cena £40,  Kontakt:  Renata  Telefon: 07592334849  E-mail : kukaread@op.pl 

 

OKAZJA !!! Sprzedam nowy dywan MONACO rozmiar 120/160 cm, gruby splot za £25 

( CENA W SKLEPIE 69f). Kontakt: Wioletta Rebecka Telefon: 07598938070, E-mail wiolu-
nia72@interia.eu 

 

Sprzedam Renault Laguna Estate 2003 rok ,grey,garażowany ,serwisowany , Mot do 8 
Listopada ,nowe turbo , amortyzatory oraz wahacze. Na  wszystko jest gwarancja .Cena 1300 

telefon 0 7526549116. 

 
Przyjmę do pracy krawcowa z doświadczeniem, z komunikatywnym angielskim, do pracy 

w sklepie z przeróbkami odzieży.  Praca na cały lub pól etatu.  Lokalizacje-centrum handlo-

we "Abecenter" Newtownabbey oraz Belfast.  Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel. 
 Deborah 07523976308 lub 02890365348. 

 
Zarejestrowana opiekunka do dzieci. Zapewniam profesjonalna opiekę, poczucie bezpie-

czeństwa i zabawę dla każdego malucha. Możliwość odbierania ze szkoły. Kontakt: Marta 

Idzikowska 07840186259 
 

Mam do sprzedania używany elektryczny rowerek dla dziecka w bardzo dobrym stanie. 

Cena: 30, kontakt  Aga Telefon: 07856590973,  awisdj100@wp.pl 

Masz problem potrzebujesz porady? Napisz do nas:  

agnieszka@polskicraigavon.com   

Chcesz sprzedać samochód? A może szukasz partnera z którym chcesz 

przejść przez życie ? Szukasz sublokatora?  A może Twoja dziewczyna ma 

właśnie urodziny? 

To strona jest specjalnie dla was. Piszcie,  składajcie życzenia „róbta co chce-

ta‖ Ogłoszenie należy wysłać na adres email:  

 redakcja@polskicraigavon.com lub zamieścić je  w module ogłoszeń na stro-

nie www.polskicraigavon.com  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redago-

wania nadesłanych tekstów a także do nie publikacji zlecenia bez  podania  przyczyny. 

mailto:kukaread@op.pl
mailto:wiolunia72@interia.eu
mailto:wiolunia72@interia.eu
mailto:awisdj100@wp.pl
mailto:redakcja@polskicraigavon.com
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Dzisiaj książka inna niż wszystkie do tej pory, które polecałam       

w magazynie. Biografia, ale też nie taka typowa, lecz wywiad-

rzeka. Podsumowanie dotychczasowego życia jednego z najbar-

dziej popularnych felietonistów polskich przełomu stuleci. Czło-
wieka, który do chwili obecnej przeżył 74 lata. Jego poczucia hu-

moru wystarczyłoby na rozdzielenie co najmniej kilku ludziom. 

Intelektu, polotu a wreszcie własnej historii jeszcze większej ilości 
śmiertelników. Z autorem książki rozmawia Jan Ordyński, inny 

polski dziennikarz, znany w polskim świecie publicystyki. Młodszy 

od Passenta, ale znający się doskonale na swoim zawodzie i zgłę-
biający twórczość i życie swojego rozmówcy. Daniel Passent, mąż 

zmarłej przed laty autorki tekstów Agnieszki Osieckiej i ojciec 

zdeklarowanej feministki- felietonistki Agaty Passent. Człowiek, który zdecydował się na 
napisanie tej swoistej autobiografii dla siebie samego. Traktującej jej jako rachunek su-

mienia. Mówiący, że jego była żona Agnieszka od lat miała w domu zielone pudełko       

w którym trzymała wszystkie metryki i dokumenty na wypadek śmierci. Zaznaczający, że 
ta książka to właśnie takie jego osobiste zielone pudełko, w razie czego...Daniel Passent 

to absolwent kilku zagranicznych, prestiżowych uczelni. Władający wyśmienicie języka-

mi: angielskim i niemieckim. Mieszkający kiedyś we Francji, żałujący, że nigdy nie na-
uczył się tego języka. Dziennikarz uważający, że zawód przez niego wykonywany jest 

najgorszym z możliwych zawodów. Człowiek twierdzący, że brak ambicji i pracowitości 

spowodował, że został tym kim został zawodowo. Postać o barwnym życiu, ale i ciężkim 
dzieciństwie. Żydowskie pochodzenie sprawiło, że nigdy nie poznał swoich rodziców, 

którzy oddali go pod opiekę innych ludzi, aby uchronić go przed śmiercią z rąk hitlerow-

ców. Chyba przeczuwali co mogło go czekać, bo absurdalnie, ukrywając się przez całą 
wojnę zostali rozstrzelani pod jej koniec. Dla zainteresowanych, najlepszą atmosferę jego 

książki oddam cytując w tym momencie jego własne słowa: „ Dzieciństwo mam amputo-
wane. Od najmłodszych lat byłem pogodzony z tym, że nie mam rodziców, że oni nie 

żyją, że ich nawet nie pamiętam, że nie mam żadnej fotografii Matki, i tylko jedno zdjęcie 

Ojca. Kiedy toczą się kolejne spory o pogrom kielecki, o Jedwabne, o Treblinkę, w któ-
rych padają pytania: „ Polacy- bohaterowie czy hieny?‖, mam jedną odpowiedź: spójrzcie 

na mnie, ja zostałem przez Polaków ocalony, a mój ojciec i matka- zdradzeni. O czym tu 

więcej mówić? „ Właściwie na tym cytacie powinnam skończyć, bo mówi on wszystko 
sam za siebie. Ale chcę powiedzieć jeszcze tylko jedno zdanie: ja bardzo się cieszę, że 

Daniel Passent został dziennikarzem, a nie jak wspomina, że lepiej byłoby gdyby został 

naukowcem. Dlaczego? Dlatego, że mam dostęp do jego twórczości felietonistycznej, do 
jego książki i wywiadów. Nie tylko tych pisemnych, ale i słownych. Jak chociażby u 

kontrowersyjnego Kuby Wojewódzkiego, u którego gościł w tym roku. Kazał sobie mó-

wić po imieniu, a jego słowa były istną ucztą dla mojego ducha. Polecam twórczość         
i opisywaną książkę ze szczerego serca, bo zwykły śmiertelnik taki jak ja czy mnie po-

dobni może tylko czerpać ogromną radość i satysfakcję, że jego kraj może mieć u siebie 

takich ludzi jak Daniel Passent! 

 

Uśmiechnij się... 

Człowiek. 

Uczyła się z Wami:  

Anna Laskosz 

 

 

 

 

Agnieszka Sztajner-Iwińska 

 

   

     

 

Nauczycielka pyta dzieci: 

- Jakie macie zwierzęta w do-

mach ? 

- Ja mam psa. 

- A ja mam kota. 

- A ja mam kurczaka w zamra-

żarce... - mówi Jaś.  

- Nasza nauczycielka mówi 

sama do siebie. Wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że jej słu-

chamy!  

- Jasiu, kim jest twój ojciec? 

- On jest chory. 

- Ale co on robi? 

- Kaszle.  

W czasie zjazdu absolwentów 

profesor pyta dawnego ucznia: 

- A, ty Jasiu, ile masz dzieci? 

- Ośmioro! - odpowiada z du-

mą pan Jan. 

- No tak - mruczy nauczyciel, - 

w klasie też nigdy nie uważa-

łeś...  

Nauczycielka z liceum spotyka 

swego dawnego ucznia Jasia. 

- No co u ciebie słychać Jasiu, 

co porabiasz? 

- A wie Pani, chemię wykładam. 

- Naprawdę Jasiu? A gdzie? 

- W "Biedronce". Na regały...  

- Co trzeba zrobić, by iść do 

nieba? - pyta ksiądz na lekcji 

religii. 

Dzieci kolejno odpowiadają: 

- Trzeba pomagać rodzicom! 

- ... być dobrym! 

- ... chodzić do kościoła! 

Kazio przekrzykuje wszystkich: 

- Trzeba umrzeć!  

Human/hjuman/- człowiek 

Body parts /bodi parts/- części ciała 

arm /arm/- ręka, ramię 

back /bak/- plecy 

chin /czin/- podbródek 

cheek /czik/- policzek 

elbow /elboł/- łokieć 

eye /aj/- oko 

ear /ir/- ucho 

face /fejs/- twarz 

finger /finger/- palec 

foot /fut/- stopa 

feet /fiit/- stopy 

hand/ hand/- dłoń 

head /hed/- głowa 

hip /hip/- biodro 

knee/ ni/- kolano 

leg /leg/- noga 

mouth /małf/- usta 

neck /nek/- szyja 

nose /nołs/- nos 

shoulder /szolder/- 

ramię 

skin /skin/- skóra 

stomach /stomak/- 

żołądek 

toe /toł/- palec u stopy 

waist /łejst/- talia 

wrist /rist/- nadgarstek 

Appearance /apirens/ wygląd zewnętrzny  

short /szort/- niski 

tall /tol/- wysoki 

of medium height /ef midjem sajz/- średniego wzrostu/ 

slim /slim/- szczupły 

fat /fat/- gruby 

plump/ plamp/- pulchny 

skinny /skini/- wychudzony 

well- built /łel bilt/- dobrze zbudowany 

attractive /etraktiw/-atrakcyjna/y 

handsome /hensm/- przystojny 

pretty /priti/- ładna 

ugly /agli/- brzydki 

small /smol/- mały 

big /big/- duży 

pale /pejl/- blady 

tanned /tand/- opalony 

young/jang/- młody 

old/old/- stary 

 

Character /karakter/- charak-

ter 

Kind/kajnd/- miły 

Responsible /responsibul/- od-

powiedzialny 

Brave /brejw/- miły 

Cheerful /czirful/- pogodny 

Polite /polajt/- uprzejmy 

Generous /dżeneres/- hojny 

Friendly /frendli/- przyjacielski 

Sensitive/ sensitiw/- wrażliwy 

Calm /kalm/- spokojny 

Moody /mudi/- humorzasty 

Rude/rud/- arogancki 

Selfish/selfisz/- samolubny 

Lazy /lejzi/- leniwy 

Dishonest /dyzonest/- nieuczci-

wy 

Mean /min/- podły, skąpy 

Impatinet /impejszynt/- niecier-

pliwy 

Forgetful /fogetful/- zapominal-

ski 
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Twój Notice 
Board 

Centrum  wsparcia  Craigavon 

Intercultural Programme. 

16 Mandeville Street, Portadown      

 Tel 028 3839 3372 

www.craigavonintercultural.org 

Polski doradca – Wojciech Dyle-

wicz   

Tel. 07840135040 

CIP oferuje następujące usłu-

gi: Informacje na temat: zdrowia, 

opieki społecznej, prawa zatrudnie-

nia, mieszkalnictwa oraz edukacji, 

pomoc w wypełnianiu formularzy 

oraz kierowanie do organizacji 

świadczących odpowiednie usługi, 

organizowanie spotkań informacyj-

nych, poradnictwo w sprawie szkol-

nictwa oraz treningów, asystowanie 

w rozwoju wydarzeń kulturalnych      

i sportowych, tworzenie projektów 

promujących integrację społeczności.  

 Springwell  Centre 

Springwell Centre jest lokalną 

organizacją działającą na rzecz 

rodzin i osobistego rozwoju, która 

oferuje również usługi dla  człon-

ków polskiej społeczności. 

Oprócz pomocy indywidualnej 

pomaga także w kwestiach doty-

czących rodziny, edukacji , zdro-

wia itp. Przy centrum  działa pol-

ska grupa Mother and Toddler 

(spotkania dla mam    i małych 

dzieci, które nie rozpoczęły  jesz-

cze szkoły). Chcesz wiedzieć 

więcej? Springwell Centre, 55 

Edward Street, Lurgan  Tel.02838 

347222  

Polski Craigavon Sieć Społeczna  
Kontakt:  

agnieszka@polskicraigavon.com    

Informacje i porady na temat spraw 

imigracyjnych uzyskasz  

w Centrum  Prawnym (Law Centre 

NI) infolinia 028 9024 4401 lub   

admin.belfast@lawcentreni.org.   

Jeśli uważasz sie za ofiarę nierówne-

go traktowania ze względu na rasę, 

religię, płeć, niepełnosprawność, 

orientację seksualną, skontaktuj się 

z: Komisją ds. Równouprawnienia 

(EqualityCommission NI).Telefon:  

028 9050 0600 / E-mail  

information@equalityni.org /Adres 

internetowy: www.equalityni.org.   

Poradę i wsparcie oferuje: Północno-

irlandzka Rada ds. Mniejszości 

Etnicznych– Northern Ireland 

Council for Ethnic Minorities 

(NICEM) Adres: 3rd Floor, Ascot 

House, 24-31 Shaftsbury Square, 

BELFAST, BT2 7DB Telefon: 028 

9023 8645  E-mail: 

 info@nicem.org.uk  Strona interne-

towa:  www.nicem.org.uk   

NICEM: Mid Ulster & Down 

14-16 William Street, Lurgan , 

BT66 6JA 

Mark Caffrey (Development Officer) 

mark@nicem.org.uk, 07730 747865 

NICEM: North-West ,The Old 

Church 

Clarendon Street, Derry, BT48 7ES 

Max Petrushkin (Development Offi-

cer) 

max@nicem.org.uk, 07730 747860 

W innych sprawach polecamy Biuro 

Porad Obywatelskich(Citizens 

Advice Bureau). Jest to organizacja 

charytatywna wspierająca obywateli 

bezpłatną i poufną poradą.  

Jerome Mullen                                                                                                
Honorowy Konsul Polski w Irlandii  

Północnej                                                               

5 Seafields, Warrenpoint 

Newry, Co Down 

Northern Ireland, BT34 8TG    

jerome@polishconsulateni.org 

Tel: +44 (0)7836 734040 

South Tyrone Empowerment  

Programme (STEP)  

Adres: Unit T7,  2 Coalisland Road, 

DUNGANNON, BT71 6JT  

Telefon: 028 8772 9002    

E-mail: info@stepni.org   

Strona internetowa: 

 www.stepni.org  

Irlandzki Kongres Związków 

Zawodowych (Irish Congress of 

Trade Unions) 4 – 6 Donegall 

Street Place 

Belfast, BT1 2FN 

Tel. 028 90319644  (linia bezpo-

średnia w jęz. polskim)  

 Informacje, porady i wskazówki 

na temat pracy w Europie uzy-

skasz w EURES (European Em-

ployment Services) pod numerem 

028 9025 2270.   

Masz w rodzinie 

problem alkoholo-

wy? Nie umiesz 

sobie poradzić? 

Bliska Ci osoba jest 

alkoholikiem i nie wiesz jak jej 

pomóc? W Belfaście ruszyły spotka-

nia otwarte skierowane do rodzin 

dotkniętych alkoholizmem. Grupa 

spotyka się  w każdą niedzielę od 

godziny 10:30 do 12:30,na terenie 

kościoła St.Anthony's Church, Wil-

lowfield Crescent, BT6HP (numer 

kontaktowy 07935843442-Benek) 

Przypominamy także iż grupa AA 

działa w Ballymena w każdą sobotę 

o d  g o d z i n y  1 7 : 3 0  d o 

19:15,adres:21A Foutain Place, przy 

p a r k i n g u  T o w e r  C e n t r e . 

(07746251245 -Artur lub 075-

21305967-Wojtek) Są to spotkania 

zamknięte dla osób bezpośrednio 

dotkniętych alkoholizmem.   

Newry and Mourne Ethnic Mi-

nority Support Centre ,  Newry 

Town Hall 

Artur Kmiecik:  

ethnicsup-

port@newryandmourne.gov.uk,  

tel. 028 30252544 

http://www.craigavonintercultural.org/
mailto:admin.belfast@lawcentreni.org
http://www.equalityni.org/
mailto:info@nicem.org.uk
http://www.nicem.org.uk/
mailto:mark@nicem.org.uk
mailto:max@nicem.org.uk
mailto:info@stepni.org
http://www.stepni.org
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk
mailto:ethnicsupport@newryandmourne.gov.uk


Nowa usługa: 

HOLOWANIE AUT  

NA LAWECIE 

 


