
Na okres Świąt Bożego Narodzenia, od 23 do 27 grudnia (5 dni),
wprowadzone będzie ogólnokrajowe tymczasowe złagodzenie re-
strykcji. Pozwoli to na utworzenie większych „baniek wsparcia”,
składających się z trzech domostw (zamiast dotychczasowych
dwóch). Dzięki temu rodziny będa mogły odwiedzać się podczas
Świąt, a nawet nocować poza domem.

Od 15 grudnia 2020 roku pasażerowie przybywający do Wielkiej
Brytanii  z krajów, których nie ma na liście tzw. korytarzy po-
wietrznych, będą mieli możliwość skrócenia obecnego 14-dnio-
wego okresu kwarantanny poprzez wykonanie testu na
koronawirusa. Test będą musieli wykonać we własnym zakresie,
korzystając z prywatnych laboratoriów, po pięciu dniach od przy-
lotu (przez te 5 dni należy przestrzegać zasad kwarantanny). Ne-
gatywny wynik testu zwalnia z konieczności pozostawania 
w dalszej izolacji.

Na East Midlands Airport podróżujący mogą wykonać cztery ro-
dzaje testów na koronawirusa, które kosztują od 40 do 99 funtów.
Na wyniki – w zależności od rodzaju testu – czeka się od 60 minut
do 72 godzin. Aby skorzystać z laboratorium, należy zarezerwować
test z wyprzedzeniem, korzystając z portalu rezerwacji Collinson,
do którego link znajduje się na stronie internetowej lotniska EMA. 
n nKz
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Beata polanowska

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
chciałbym przekazać Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

Rok 2020 jest dla nas wszystkich trudnym czasem, 
w którym zmagamy się z nieznanymi nam wcześniej przeciwnościami.

Czas pandemii raz jeszcze uświadomił nam bezpośrednio kluczową rolę wszelkich wspólnot, 
a zwłaszcza tej nam najbliższej, czyli rodziny.

Pragnę życzyć Państwu spokojnych, pogodnych oraz pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. 
Życzę, by nadchodzący rok pozwolił spełnić Państwa nadzieje i plany.  

Wesołych Świąt, 
Michał Mazurek,
Konsul Generalny

Ostateczne rozstanie Wielkiej Bry-
tanii z Unią Europejską tuż tuż, 
a przygotowania do nowej rzeczy-
wistości posuwają się małymi kro-
kami.  Zbyt małymi, by zdążyć 
z wypracowaniem nowych rozwią-
zań, które umożliwiłyby sprawne
funkcjonowanie poza strukturami
unijnymi od Nowego Roku.  Jedno
jest pewne, UK nie chce bliskich re-
lacji z Unią.

Od lata negocjacje w sprawie Bre-
xitu toczą się niemalże bez przerwy.
Aczkolwiek regularnie dochodziło
do nagłych zerwań rozmów, które,
po interwencji zwierzchników, po
kilku dniach ciszy zostawały wzna-
wiane.  Tak też było na końcowym
etapie rozmów w grudniu.  Do 
momentu, kiedy wysłaliśmy East
Midlands po Polsku do druku, nie
było wiadomo, czy któraś ze stron
zamierza ustąpić, czy zostanie wy-
pracowany kompromis satysfakcjo-

nujący wszystkich zaangażowa-
nych.  Premier Johnson chce osią-
gnąć porozumienie, ale nie za
wszelką cenę.  Podobnie jest z part-
nerami z Unii.  Parlament brytyjski
oraz parlamenty państw unijnych
mają coraz mniej czasu na przegło-
sowanie potencjalnej umowy, która
jest możliwa do osiągnięcia dopóty,
dopóki nie zakończy się okres
przejściowy 31 grudnia 2020 roku. 

nowe zasady imigracyjne
Prawo do wolnego przemieszczania
się osób przez granice Wielkiej
Brytanii zakończy się 31 grudnia
2020 roku.  Obywatele UE, którzy
już przebywają w UK lub będą na
jego terytorium do końca grudnia,
mogą wnioskować o settled lub pre-
settled status i w ten sposób uzy-
skują prawo do pobytu, pracy i do
korzystania z usług publicznych 
w Wielkiej Brytanii.

Obywatele UE, którzy nie mają
prawa wnioskowania o settled lub

presettled status, ponieważ przeby-
wają poza terytorium UK, mogą już
aplikować o wizę pozwalającą na
pobyt i pracę w UK.  Osoby te będą
musiały wykazać się dobrą znajo-
mością języka angielskiego i zade-
monstrować, że ich zarobki nie
będą niższe niż £25600 rocznie.
Wizy takie będą oferowane tylko 
w sektorach, w których brakuje wy-
specjalizowanych pracowników.
Kandydaci będą musieli zdobyć
wymaganą ilość punktów, tylko
wtedy otrzymają pozwolenie na
pobyt i pracę w UK.  Nowy system
imigracyjny, polegający na meto-
dzie przyznawania punktów, oparty
został na wzorze imigracyjnego
systemu obowiązującego w Austra-
lii.

przewóz towarów
Rząd utrzymuje, że poczynił
znaczne przygotowania do wyjścia
z Unii, ale przedsiębiorcy pozostają

Brexit: Godzina zero i nic

Ciąg dalszy na str. 7

Święta podczas pandemii
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The Signpost to Polish Success
(SPS) jest organizacją charyta-
tywną, dostarczającą bezpłatnych
i ważnych dla polskiej lokalnej
społeczności usług.  Prowadzimy
biuro doradcze, w ramach któ-
rego pomagamy naszym użyt-
kownikom w różnego rodzaju
trudnych sytuacjach  życiowych.
Przychodzą do nas ludzie, któ-
rych nagła choroba pozbawiła
możliwości pracy zarobkowej,
oraz osoby, które padły ofiarą
oszustwa i zostały zostawione
same sobie bez środków do

życia. Pomagamy samotnym
matkom i ojcom. Prowadzimy
bank żywności.  W SPS mają
miejsce kursy języka angiel-
skiego i komputerowe, które edu-
kują i jednoczą. Organizujemy,
przy pomocy wspaniałych wo-
lontariuszy, imprezy rodzinne
takie jak Dzień Dziecka, Tłusty
Czwartek w Sobotę, przedsta-
wienia teatralne dla dzieci,
warsztaty informacyjne. Publiku-
jemy miesięcznik East Midlands
po Polsku. 

Utrzymujemy się z funduszy,
które sami zdobywamy: są to w
większości fundusze brytyjskie,
w mniejszym stopniu fundusze z
polskich źródeł. Niestety nie jest
ich zbyt dużo. Dlatego zwracamy
się do naszych czytelników, użyt-
kowników naszych usług, do
przedstawicieli lokalnej Polonii i
do wszystkich zainteresowanych:
jeśli możecie wesprzeć naszą
pracę, to prosimy o Wasze datki.
Na naszej stronie internetowej
www.empp.co.uk znajduje się od
niedawna guzik DONATE (udo-

stępniony przez PayPal), dzięki
któremu można bezpiecznie
wpłacić na nasze konto bankowe
dowolną kwotę.  wesprzyj nas,
jeśli możesz. A na dorocznym
zebraniu walnym SPS można do-
wiedzieć się, jak zarządzamy na-
szymi finansami.  Będziemy
wdzięczni za każdą kwotę.  
n

pomÓŻ sps pomaGaĆ

Drodzy Czytelnicy,

Na święta Bożego Narodzenia

2020 będziemy mogli spotkać się

z rodziną i przyjaciółmi 

z trzech domostw, według zapo-

wiedzi rządu UK.  Biorąc pod

uwagę obecne i wcześniejsze

ograniczenia, możliwość spędze-

nia świąt w większym gronie wy-

daje się być niezwykłym darem,

najlepszym prezentem, jakiego

mogliśmy sobie zażyczyć.  

Gorzej z osobami, które plano-

wały wyjazd do rodziny w kraju.

Wielka Brytania jesienią 

wprowadziła dwutygodniową 

kwarantannę dla osób przyjeż-

dżających z Polski.  Niedawno

ogłoszono, że od 15 grudnia zo-

stanie ona skrócona do 5 dni, 

o ile podróżujący poddadzą 

się płatnemu testowi na 

COVID-19.  Lotnisko East Mi-

dlands Airport, jako pierwsze 

w kraju, od 10 grudnia będzie

oferować możliwość zabukowa-

nia testu.  Nie wiemy jeszcze, ile

dokładnie trzeba będzie zapłacić

i jak długo będziemy czekać na

rezultat.  W Polsce także obowią-

zują obostrzenia, na święta

można zapraszać do 5 osób, ist-

nieją limity osób przebywają-

cych w miejscach publicznych,

obowiązuje nakaz noszenia ma-

seczek.  

Doświadczenie kilku ostatnich

miesięcy nauczyło nas, że ob-

ostrzenia COVID-19 mogą się

zmienić z godziny na godzinę 

i ten właśnie fakt jest najtrudniej-

szy podczas planowania po-

dróży.  Nie możemy po prostu

być pewni, czy wrócimy do domu

bez dodatkowych komplikacji.

Nadal nie wiemy, co z Brexitem.

Premier Johnson udaje się 

w drugim tygodniu grudnia na

kluczowe rozmowy w Brukseli

ponieważ dotychczasowe nego-

cjacje ugrzęzły w martwym

punkcie po raz kolejny.  Wielka

Brytania 8 grudnia zaoferowała

usunięcie  trzech klauzul z kon-

trowersyjnej Ustawy o Rynku

Wewnętrznym, wszystko po to, by

nie zamykać przed sobą drogi do

porozumienia.

Wśród tych wszystkich niewiado-

mych życzymy naszym czytelni-

kom dobrej lektury oraz

wszystkiego dobrego na święta

Bożego Narodzenia 2020 i spo-

kojnego roku 2021.

Beata Polanowska

Okres przejściowy, w czasie któ-
rego w Wielkiej Brytanii obowią-
zują unijne prawa, kończy się 31
grudnia 2020 r.  Jeszcze nie wiemy,
na jakich zasadach UK ostatecznie
rozstanie się z UE.  Obywatele UE,
aby pozostać w Wielkiej Brytanii,
muszą wnioskować o settled status.
Proces wnioskowania będzie
otwarty do końca czerwca 2021 r.
Aczkolwiek, bezpieczniej jest za-
pewnić sobie i swojej rodzinie po-
siadanie statusu osiedleńca do
końca grudnia 2020 r.  Łatwiej bę-
dzie nam np. wtedy podróżować po

1 stycznia 2021 r. poza granice UK
lub też składać wnioski o zasiłki.

Biuro SPS pomaga w procesie
wnioskowania o settled status. Pro-
simy o umawianie się z nami jak
najszybciej, tym bardziej, że 
w razie ewentualnych problemów
(gdy, na przykład, Home Office po-
prosi o materiały dowodowe) jest
sporo czasu na bezstresowe ich roz-
wiązanie.

Settled status w przypadku osób,
które uzyskały wcześniej pre-set-

tled status, nie jest przyznawany au-
tomatycznie! Osoby, które miesz-
kają w Wielkiej Brytanii już ponad
5 lat, a wcześniej aplikowały o pre-
settled status, muszą wnioskować
po raz kolejny o settled status. 

co zabrać na spotkanie?
Potrzebny jest paszport (lub dowód
osobisty, ale w przypadku tego do-
kumentu należy liczyć się z ko-
niecznością wysłania go do Home
Office, we własnym zakresie, po
zakończeniu procesu aplikacji),
numer NI (tzw. NINo), numer tele-

fonu, dostęp do swojej skrzynki
poczty elektronicznej, dla dzieci –
akty urodzenia, nie trzeba tłuma-
czyć polskich dokumentów. Oso-
bom nie posiadającym skrzynek
mailowych pomożemy w założeniu
darmowego konta na potrzeby
wnioskowania.  

Już dziś umów się na spotkanie do
naszego doradcy, pisząc na adres
help@empp.co.uk. Można też wy-
słać SMS pod numer 0737 514 69
35. 
n

Bezpłatnie pomaGamY w apliKowaniu o status osiedleńca 
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nanotecHnoloG wYnalazca
Naukowiec pracujący w Nottin-
gham Trent University – dr Gareth
Cave – wynalazł maseczkę, która
jest w stanie zniszczyć koronawi-
rusa i ma aż 90% skuteczności. Jak
to możliwe? W pięciowarstwowej
masce znajduje się miedziana wy-
ściółka uwalniająca jony, które za-
bijają wirusa, jeśli wejdą z nim 
w kontakt. Testy wykazały, że
ochrona trwa 7 godzin, a zabijane
są również wirusy grypy. 

„Opracowana przez nas maseczka
dezaktywuje wirusy, które wcze-
śniej zostały zablokowane przez
warstwy filtrujące” – tłumaczy
Cave. – „Dzięki temu, zużyta
maska nie stanowi potencjalnego
źródła pasywnego przenoszenia wi-
rusa”.

Produkcja nowoczesnych maseczek

rozpoczęła się pod koniec listopada
w BioCity w Nottingham. Póki co,
maseczki są dostępne tylko dla pla-
cówek opieki zdrowotnej, firm lo-
gistycznych i gastronomicznych,
lecz już wkrótce będzie można je
kupić. Jedna sztuka kosztować ma
około jednego funta.

Warto dodać, że u naukowca 3 lata
temu zdiagnozowano nowotwór.
Cave pracował nad swoim wyna-
lazkiem z nadzieją, że będzie mógł
w ten sposób podziękować persone-
lowi medycznemu za wspaniałą
opiekę. 
n nKz

BanK ŻYwnoŚci w sps

Bank żywności w SPS czynny jest od poniedziałku do czwartku.
Osoby, które chciałyby otrzymać paczki żwynościowe na święta

proszone są o szybki kontakt: help@empp.co.uk. 

Inżynierowie zatrudnieni przez
firmę Rolls-Royce w Raynesway 
w Derby pracują nad wartym wiele
milionów funtów programem bu-
dowy szesnastu małych elektrowni
z jądrowym reaktorem modułowym
(SMR). Elektrownie miałyby zo-
stać zbudowane w ciągu najbliż-
szych 20 lat. 

Tom Samson, tymczasowy dyrektor
generalny konsorcjum SMR, któ-
remu przewodzi Rolls-Royce po-
wiedział: „Opracowaliśmy proces
produkcji i montażu, który sprawi,
że niezawodna, niskoemisyjna
energia jądrowa będzie przystępna
cenowo.Tworząc elektrownię na fa-
brycznej linii montażowej, radykal-
nie zmniejszymy wiele zagrożeń
budowlanych, związanych z no-
wymi elektrowniami jądrowymi; 
a stosując sprawdzoną technologię
nuklearną wraz ze znormalizowa-
nymi i uproszczonymi komponen-
tami, robimy to znacznie taniej.
Nasze konsorcjum łączy dziesięcio-
lecia doświadczeń w dziedzinie
energetyki jądrowej i pionierskie
doświadczenie w produkcji na
światowym poziomie. Reprezentu-
jemy siłę, jaką brytyjski przemysł
ma do zaoferowania w walce ze
zmianami klimatycznymi ”.

Każda kompaktowa elektrownia ją-
drowa może dostarczać 440 MW
energii elektrycznej, która wystar-
czy do zasilania miasta liczącego
450 000 domów przez 60 lat. Rolls-
Royce twierdzi, że pierwsza jed-
nostka zostanie uruchomiona 
w ciągu 10 lat od pierwszego zamó-
wienia, a później fabryki będą
mogły produkować dwie jednostki
rocznie. Natomiast podwojenie lub
potrojenie liczby fabryk umożliwi-
łoby szybszą produkcję większej
liczby elektrowni, aby sprostać do-
datkowemu popytowi w Wielkiej
Brytanii i na świecie. Szacuje się,
że wartość samego eksportu może
wynosić 250 miliardów funtów.

Jeśli program zostanie zatwier-
dzony przez rząd, stworzonych zo-

stanie 6000 miejsc pracy w regio-
nie.

Tymczasem, na terenie byłego za-
kładu Rolls-Royce przy Nightin-
gale Road w Derby, gdzie ma
powstać ponad 400 domów, znale-
ziono niebezpieczne chemikalia.
Eksperci odkryli rakotwórczy
Chromium IV (który można skoja-
rzyć z filmu Erin Brockovich 
z Julią Roberts), azbest i arsen.
Żeby przygotować teren pod bu-
dowę, inżynierowie odziani w spe-
cjalne kombinezony ochronne,
będą musieli wykopać i usunąć 
2 metry ziemi – w sumie 29139 me-
trów kwadratowych gleby!
n nKz

nuKlearnY pomYsł rolls-roYce

Organizacja charytatywna The 
Signpost to Polish Success (wy-
dawca gazety East Midlands po
Polsku) prowadzi zbiórkę książek i
czasopism w języku polskim.
Otrzymane tytuły przekazane zo-
staną – na prośbę pracowników
Nottinghamshire Police – do
aresztu tymczasowego w regionie. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
podarowane książki nie trafią do
przestępców, tylko do osób zatrzy-
manych, które często żadnego prze-

stępstwa nie popełniły. Do centrum
zatrzymań często trafiają ludzie
młodzi, którzy mieli pecha być 
w złym miejscu o złym czasie, ale
nie zrobili nic złego. Bywa, że byli
świadkami różnych zajść i muszą
być chwilowo odizolowani. To
także osoby, które mają problemy
natury imigracyjnej, a nie kryminal-
nej. 

Osobom zatrzymanym w areszcie
(winnym i niewinnym) czas bardzo
się dłuży, stąd prośba do polskiej

społeczności o przekazywanie ksią-
żek i różnego rodzaju magazynów.
Przyda się każdy tytuł – to co nie-
którym wydaje się nudne, może
zmienić życie innych.  

Książki można przynosić do 
siedziby organizacji The Signpost
to Polish Success w Nottingham
(NG7 4EP, Forest Road West) po
uprzednim umówieniu się, najlepiej
poprzez napisanie e-maila na adres
help@empp.co.uk.  
n nKz

zBiÓrKa KsiĄŻeK do BiBlioteKi
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Najwyższa przewidziana kara za ła-
manie zasad listopadowego lock-
downu to 10000 funtów. 
W Nottingham pierwszym ukara-
nym maksymalną grzywną był 19-
letni student, który 11 września
zorganizował „domówkę”, na którą
przyszło 50 osób. Nie odstraszyło
to jednak innych młodych imprezo-
wiczów – miesiąc później ukarano
w ten sposób czterech studentów.  

Grzywnę taką otrzymał także m.in.
właściciel klubu The Diamond 
z Sutton in Ashfield za zorganizo-
wanie koncertu, na którym bawiło
się 100 osób. Impreza miała miej-
sce 4 listopada, a więc jeden dzień
przed wejściem w życie obostrzeń
w całym kraju. Jednak już wtedy 
w Nottinghamshire obowiązywał

zakaz funkcjonowania lokali, które
nie serwują posiłków. W kolejnych
dniach okazało się, że kilkoro
uczestników koncertu zachorowało
na COVID-19. 

Tymczasem Krajowa Rada Szefów
Policji (National Police Chiefs Co-
uncil, w skrócie NPCC) wezwała
siły policyjne do zaprzestania na-
kładania maksymalnej grzywny.
Zamiast tego poleca kierowanie
spraw do sądów, które będą w sta-
nie ocenić sytuację finansową
oskarżonego i nałożyć adekwatną
karę.

Paddy Tipping, szef Nottingham-
shire Police, jest zaskoczony 
powyższym wezwaniem. „Jako
pierwsi nałożyliśmy grzywnę 

w wysokości 10000 funtów na 
organizatora imprezy studenckiej 
i zostaliśmy za to pochwaleni przez
samą minister spraw wewnętrz-
nych.”

Tylko między 27 marca a 21 wrze-
śnia, Nottinghamshire Police wy-
stawiła 186 mandatów za
naruszenie przepisów ustanowio-
nych na czas pandemii. Tylko 104
zostały opłacone w ciągu 28 dni. 

Nikt ani w Nottinghamshire, ani 
w całej Wielkiej Brytanii nie uregu-
lował mandatu w wysokości 10000
funtów. Te osoby zostaną wezwane
przed sądy, które zdecydują 
o ewentualnej egzekucji.
n nKz

duŻe KarY tYlKo w teorii

sKazanY za ataK i raBuneK

Maseczka za £1

- 100% bawełny, 2 warstwy
- rozmiar uniwersalny
- białe, bez wzorków
- idealne do szkoły

Maseczki można kupić
od poniedziałku do czwartku

w godz. 10-16.30 
w biurze SPS

(Tennyson, Forest Road West, NG7 4EP)

Usługi położnicze w dwóch szpita-
lach w Nottingham pozostawiają
wiele do życzenia – stwierdzili in-
spektorzy z Care Quality Commis-
sion, którzy odwiedzili Queen’s
Medical Center i City Hospital 
w połowie października. Kontrole
były niezapowiedziane.

Najpoważniejszy zarzut dotyczy
braku właściwej oceny ryzyka jeśli
chodzi o stan zdrowia pacjentek. 
W tym przypadku stwierdzono, że
personel (którego nota bene bra-
kuje) nie stosuje się do krajowych
wytycznych. 

Zauważono również, że dokumen-
tacja prowadzona była na dwa spo-
soby: tradycyjnie, na papierze 
i elektronicznie. Do głównego sys-
temu dokumentacji elektronicznej
miały dostęp jedynie położne, ale
już nie lekarze rodzinni, czy po-
łożne środowiskowe. Co więcej,
notatki dotyczące stanu zdrowia pa-
cjentek były często zdawkowe i nie
zawierały podstawowych informa-
cji, które mogłyby pomóc pracow-
nikom identyfikować potencjalne
problemy.  

Po inspekcji CQC wydało specjalne
ostrzeżenie, a zawarte w nim reko-
mendacje Nottingham University
Hospitals NHS Trust musi wdrożyć
w ciągu 3 miesięcy. 

Przedstawicielka szpitali, dyrektor
NUH Tracy Taylor, pytana o wyniki
kontroli, stwierdziła: „Chcemy ofe-
rować usługi położnicze na najwyż-
szym poziomie, a priorytetem
naszego zespołu położniczego jest
zapewnienie bezpiecznej opieki tra-

fiającym do nas rodzinom. Wiemy,
że w przeszłości bywało różnie, za
co przepraszamy. Chciałabym za-
pewnić miejscową ludność, że zro-
bimy wszystko, aby dostarczać
usługi położnicze, z których wszy-
scy będziemy dumni.”

CQC zapewniło, że sprawdzi czy 
w szpitalach w Nottingham wpro-
wadzono niezbędne ulepszenia.
n nKz

Kontrole oddziałÓw połoŻniczYcH

Jak donosi policja z Ashfield,
Dawid S. został skazany na 7 lat po-
zbawienia wolności za  napaść i ra-
bunek, których dopuścił się 21
września 2020 roku. 21-latek wła-
mał się do domu przy ulicy The
Oval w Sutton-in-Ashfield, gdzie
zaatakował 77-letniego mężczyznę
cierpiącego na demencję. Następnie
zabrał biżuterię, gotówkę i uciekł.

Sprawca został zatrzymany 
w Kirkby-in-Ashfield i trafił przed
sąd w Nottingham. Przyznał się do
winy. 

Córka zaatakowanego staruszka,
Michelle, powiedziała prasie, że
odetchnęła z ulgą, gdy napastnik
został skazany na karę więzienia.

Po zdarzeniu, jej ojciec trafił do
szpitala w złym stanie: miał obraże-
nia głowy i ramion. Niestety, 
77-latek nie jest w stanie wrócić do
samodzielnego życia, jakie prowa-
dził i został umieszczony w domu
opieki. „Sprawca zabrał ojcu nie
tylko pieniądze i biżuterię, ale też
wolność i niezależność” – mówiła
Michelle.   

Detektyw Adam Penn z Nottin-
ghamshire Police, który zajmował
się sprawą, ostro potępił działania
Dawida S.: „Zastosował on niewy-
baczalny poziom przemocy wobec
bezbronnego mężczyzny, który nie
miał szans na obronę przed ponad
50 lat młodszym napastnikiem.
Napad wywarł negatywny wpływ

na ofiarę i całą rodzinę, a także
wzbudził wiele niepokoju w lokal-
nej społeczności. Cieszę się, że
sprawca został ukarany i mam na-
dzieję, że wykorzysta czas, który
spędzi w więzieniu na refleksję nad
kierunkiem, w jakim zmierza jego
życie”.

„Tata niewiele pamięta z tego, co
się stało, co jest dla niego prawdo-
podobnie błogosławieństwem. Nie
chciałabym, aby jego ostatnim
wspomnieniem z domu, w którym
mieszkał 48 lat, była napaść, jakiej
dopuścił się ten zwyrodnialec” –
dodała Michelle. 
n nKz
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2 grudnia 2020 roku zakończył się
w Anglii drugi ogólnokrajowy lock-
down. Od tego dnia w różnych 
rejonach kraju obowiązują 
obostrzenia, których stopień zależy
od ryzyka związanego z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa. 

Tak jak poprzednio, mamy do czy-
nienia z trzema stopniami restrykcji
(tzw. tiers). Stopień pierwszy 
(tier 1) oznacza, że zagrożenie epi-
demiczne jest umiarkowane, wobec
czego obowiązujące obostrzenia są
raczej łagodne. Stopień drugi 
(tier 2) to poziom wysoki, a trzeci
(tier 3) to poziom najwyższy. Re-

strykcje różnią się od łagodniej-
szych w rejonach zaliczonych do
tier 1 do najostrzejszych w tier 3.
Większość Anglii znalazła się w tier
3. W rejonie East Midlands tylko
Northamptonshire i Rutland zali-
czone zostały do tier 2, czyli śred-
niego poziomu zagrożenia. Derby 
i Derbyshire, Leicester i Leicester-
shire, Lincolnshire, Nottingham 
i Nottinghamshire są w stopniu naj-
wyższym czyli tier 3. 

Niezależnie od stopnia, wszystkich
obowiązuje nakaz noszenia mase-
czek (lub innego typu nakryć twa-
rzy) w większości budynków 

i przestrzeganie zasad dystansu spo-
łecznego. 

W całej Anglii szkoły, uniwersytety
i przedszkola pozostają otwarte.
Rząd zaleca, w miarę możliwości,
unikanie środków transportu pu-
blicznego i pracę zdalną. Wszędzie
otwarte pozostają sklepy (również
te, które nie sprzedają towarów
pierwszej potrzeby), salony fryzjer-
skie i kosmetyczne, studia tatuażu i
masażu, solaria, biblioteki i inne
budynki użyteczności publicznej
(choć zakres proponowanych przez
te ostatnie usług jest nieco ograni-
czony), sądy, siedziby Jobcentre
Plus, przychodnie, toalety pu-

bliczne, czy wysypiska śmieci.
Również kościoły pozostają
otwarte, ale należy w nich unikać
bliskiego kontaktu z osobami spoza
własnego domostwa lub „bańki
wsparcia”.

Poniższa tabela przedstawia naj-
ważniejsze różnice w obostrzeniach
obowiązujących na terenach, w któ-
rych ryzyko epidemiczne jest wyso-
kie (tier 2) i bardzo wysokie (tier 3). 

W niektórych sytuacjach restrykcje
nie mają zastosowania, np. nawet w
obszarze zakwalifikowanym jako
tier 3 można odwiedzić osobę umie-
rającą. Dozwolone są spotkania w

ramach formalnych grup wsparcia ,
np. dla anonimowych alkoholików
lub ofiar przemocy. Można również
organizować przeprowadzki. 

Obecnie obowiązujące zasady będą
poddane analizie 16 grudnia. Jeśli
zapadnie decyzja o wprowadzeniu
jakichkolwiek zmian, będzie to
ogłoszone 17 grudnia, a nowe za-
sady wejdą w życie 19 grudnia. 

Na okres Świąt Bożego Narodze-
nia, od 23 do 27 grudnia (5 dni),
wprowadzone będzie ogólnokra-
jowe tymczasowe złagodzenie re-
strykcji. 
n es

zmodYfiKowanY sYstem restrYKcji

tier 2 tier 3
Spotkania towarzyskie

Bary, puby, restauracje

Rozrywka

Podróże

Noclegi poza domem

Śluby i pogrzeby

Sport, fitness

Duże imprezy sportowe 
i koncerty

W budynkach nie wolno spotykać się z osobami, z którymi się
nie mieszka, lub które nie należą do „bańki wsparcia”. Na świe-
żym powietrzu, zarówno w prywatnych ogrodach jak i miej-
scach publicznych, można spotykać się w grupach maksymalnie
6-osobowych.

Mogą pozostać otwarte, jeśli serwują główne posiłki. I tylko 
z takim posiłkiem można sprzedawać alkohol. Koniec zamó-
wień o godz. 22 i do godz. 23 lokale muszą zostać zamknięte.

Lokale rozrywkowe są otwarte.

O ile to możliwe, należy ograniczyć podróże, szczególnie do re-
jonów znajdujących się w tier 3 – chyba, że są to absolutnie nie-
zbędne dojazdy do pracy, szkoły, na zabiegi medyczne czy
opiekę nad innymi.

Dozwolone, ale tylko w towarzystwie członków własnego do-
mostwa lub „bańki wsparcia”.

Maksymalna ilość gości na ślubie i/lub przyjęciu weselnym –
15, na pogrzebie – 30.

Zajęcia sportowe dla dorosłych mogą odbywać się na świeżym
powietrzu, a wewnątrz pomieszczeń tylko jeśli nie ma żadnego
bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami z różnych do-
mostw. Imprezy sportowe dla profesjonalistów, młodzieży po-
niżej 18 roku życia i osób niepełnosprawnych mogą być
kontynuowane.

Dozwolone ale z ograniczoną do 50% liczbą uczestników lub
nie więcej jak 2000 osób na imprezach na świeżym powietrzu
(1000 w krytych halach czy arenach) – którakolwiek liczba jest
niższa. Należy też stosować się do zasad dystansu społecznego.

Nie wolno spotykać się z osobami, z którymi się nie mieszka,
lub które nie należą do „bańki wsparcia” ani na świeżym powie-
trzu, ani w budynkach. Wyjątek stanowią niektóre parki, lasy,
plaże i publiczne ogrody – tam można spotykać się w grupach
maksymalnie 6-osobowych.

Zamknięte – z wyjątkiem lokali, które sprzedają jedzenie na
wynos i/lub w dostawie.

Rozrywka tylko na świeżym powietrzu.

Należy unikać wyjazdów poza tereny tier 3, chyba, że są to ab-
solutnie niezbędne dojazdy do pracy, szkoły, na zabiegi me-
dyczne czy opiekę nad innymi. Ogólnie należy ograniczyć liczbę
podróży.

Nie są dozwolone, chyba że niezbędne do kontynuowania pracy
lub edukacji.

Maksymalna ilość gości na ślubie – 15, na pogrzebie – 30. Przy-
jęcia weselne nie mogą się odbywać.

Zajęcia sportowe dla dorosłych mogą się odbywać na świeżym
powietrzu, ale należy unikać jakiegokolwiek bezpośredniego
kontaktu. Grupowe zajęcia fitness i sportowe nie są dozwolone,
chyba że tylko z członkami własnego domostwa lub „bańki
wsparcia”. Imprezy sportowe dla profesjonalistów, młodzieży
poniżej 18 roku życia i osób niepełnosprawnych mogą być kon-
tynuowane.

Zakaz jakichkolwiek dużych imprez publicznych. Jedynie im-
prezy typu „drive-in” (nie wymagające konieczności wysiadania
z samochodu) są dozwolone.



„To wspaniały dzień dla nauki 
i ludzkości” – powiedział 9 listo-
pada prezes Pfizera Albert Bourla.
Tego samego dnia sprzedał więk-
szościowy pakiet akcji firmy, którą
kieruje. Sprzedaż tę planował już 
w sierpniu, wszystko odbyło się
zgodnie z prawem, w oparciu 
o przepisy regulujące handel 
akcjami pracowników spółek, któ-
rzy mogą posiadać wiedzę wpływa-
jącą na wycenę. Bourla niemalże 
w jednej chwili zarobił 5,6 miliona
dolarów, a wszystko dzięki optymi-
stycznej wiadomości, na jaką cze-
kał cały świat. Cóż, ewidentnie
wiedział, co robi, wszak konkuren-
cja deptała Pfizerowi po piętach. 

to jeszcze trochę potrwa
Po początkowej radości dopusz-
czono do głosu ekspertów, którzy
zaczęli podkreślać, że droga do wy-
gaszenia pandemii jest jeszcze
długa. Ogłoszenie opierało się na
wynikach wstępnej analizy, a na
niepodważalne dane należy pocze-
kać przynajmniej do zakończenia
trzeciej fazy badań klinicznych. 

Poza tym, szczepionka Pfizera,
która powstała we współpracy 
z niemiecką firmą biotechnolo-
giczną BioNTech SE, ma jedną
istotną wadę: musi być przechowy-
wana i transportowana w określo-
nych, rygorystycznych warunkach,
tj. w minus 70 st. Celsjusza. Kon-
cern opracował już specjalny po-
jemnik termalny z nadajnikiem
GPS i kontrolerem temperatury, 
w którym można przewieźć aż 5 ty-

sięcy dawek szczepionki, które, gdy
już trafią do szpitali czy przy-
chodni, mogą być przechowywane
w zamrażarkach przez okres 6 mie-
sięcy i lodówkach przez okres 5 dni.    
Niemniej jednak, po trzech dniach
Komisja Europejska ogłosiła, że za-
twierdza umowę z producentem
szczepionki i zakupi 300 miliardów
dawek. Nie wiadomo jeszcze, ile
Europejczycy zapłacą za jedną
dawkę, ale podobno mniej niż ich
koledzy z USA, którzy zgodzili się
zapłacić 19,5 dolara. Preferencyjna
cena jest jednak wynikiem wcze-
śniejszego udzielenia wsparcia fi-
nansowego producentom przez UE.   

Na początku grudnia świat obiegła
wiadomość, że Wielka Brytania
jako pierwsza zatwierdziła szcze-
pionkę na COVID-19 stworzoną
przez Pfizer i BioNTech. Rząd bry-
tyjski zawarł umowę na zakup 40
milionów dawek szczepionki z na-
dzieją, że jeszcze przed końcem
roku Pfizer dostarczy ich 10 milio-
nów, co zapewni ochronę dla 5 mi-
lionów ludzi.  

immunitet od odpowiedzialności
Pfizer i BioNTech SE twierdzą, że
ich produkt jest bezpieczny, bo nie
wywołał skutków ubocznych 
u 43500 ochotników. Należy jednak
pamiętać, że skutki uboczne mogą
się pojawić, zważywszy na bezpre-
cedensową prędkość, z jaką opraco-
wywana była szczepionka. 

Warto podkreślić, że wprowadzenie
do użytku jakiejkolwiek szcze-

pionki na COVID-19 w trybie na-
głym, bez wcześniejszej licencji,
oznacza, że producenci są zwol-
nieni z odpowiedzialności cywilnej
za ewentualne skutki uboczne,
które ich produkt może wywołać.
W normalnych warunkach prawo
brytyjskie (a również unijne) nie
pozwala na sprzedaż produktów
leczniczych bez pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu (czyli licen-
cji). Jednakże w wyjątkowych
przypadkach rząd może zadecydo-
wać inaczej i pominąć długotrwałe
licencjonowanie produktu – to wła-
śnie uczynił brytyjski rząd. Jednak
brak licencji nie oznacza, że szcze-
pionka jest niebezpieczna. I choć
prawo wyraźnie mówi, że „produ-
cenci generalnie nie mogą być 
pozywani za konsekwencje wyni-
kające z używania produktu nieli-
cencjonowanego”, to nie jest to
immunitet całkowity i producent
musi zapewnić bezpieczeństwo
substancji.

wyścig
Dwa dni po tym, jak rewelacja Pfi-
zera obiegła świat, twórcy rosyj-
skiej szczepionki o nazwie Sputnik
V ogłosili, że jej skuteczność wy-
nosi 92 procent. Badania nad prepa-
ratem wciąż trwają – bierze w nich
udział około 40 tysięcy ochotników.
Wiadomo już, że odporność rozwija
się w ciągu trzech tygodni od przy-
jęcia drugiej dawki szczepionki.

16 listopada świat obiegła informa-
cja o kolejnej szczepionce, tym
razem opracowanej przez amery-

kańską firmę Moderna. Jej skutecz-
ność określono na 94,5%. Tak jak w
poprzednich przypadkach, pełne
badania naukowe nie zostały jak
dotąd ujawnione. Wiadomo już jed-
nak, że preparat Moderny w lo-
dówce może być trzymany aż przez
miesiąc. Szczepionka Moderny wy-
maga podania dwóch dawek w od-
stępie 28 dni. Spółka planuje
wyprodukować do końca roku 20
milionów dawek szczepionki na
rynek amerykański.  

W trzecią, finalną fazę testów kli-
nicznych weszła też szczepionka
opracowana przez firmę AstraZe-
neca i Oxford University. Niestety,
eksperci mają wątpliwości co do
transparentności udostępnionych
opinii publicznej danych. Korpora-
cja zobowiązała się do przeprowa-
dzenia dodatkowych, globalnych
badań klinicznych, oceniających
skuteczność swojej szczepionki,

aczkolwiek utrzymuje, że chroni
ona w ponad 60% przypadków.  

potrzebny marketing
Tymczasem okazuje się, że szefo-
wie NHS, w odpowiedzi na rosnący
społeczny sceptycyzm, planują za-
trudnić lubianych i – przede wszyst-
kim – rozsądnych celebrytów do
reklamowania szczepionek. Oferta
skierowana będzie m.in. do lekarzy,
którzy często występują w telewizji,
czy odpowiedzialnych sportowców
(nieoficjalnie wspomina się m.in.
piłkarza Marcusa Rashforda). 

Nadal bez odpowiedzi pozostają
pytania o to, jak długo po przyjęciu
szczepionki będzie utrzymywać się
odporność i czy wystarczy zaszcze-
pić się raz w życiu, czy – tak jak w
przypadku grypy – szczepienia bę-
dzie trzeba powtarzać.   
n nKz

szczepionKowY wYŚciG
Gdy koncern farmaceutyczny pfizer – jako pierwszy na świecie – ogłosił 9 listopada, że jego szczepionka
na koronawirusa jest w 90% skuteczna, ludzie zaczęli świętować. euforia udzieliła się także rynkom fi-
nansowym. czy nie za wcześnie na optymizm? 
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Kto pierwszY, ten zaszczepionY
Gdy tylko rząd brytyjski ogłosił
zakup od firmy Pfizer pierwszych
10 milionów dawek szczepionki na
koronawirusa, opinia publiczna za-
częła zastanawiać się kto dostanie
je w pierwszej kolejności. Eksperci
uznali, że priorytetem programu
szczepień musi być przede wszyst-

kim zapobieganie śmiertelności 
z powodu COVID-19, a także
ochrona personelu służby zdrowia  i
opieki społecznej.

Aktualne dowody naukowe wska-
zują, że największym pojedynczym
ryzykiem zgonu z powodu choroby

COVID-19 jest wiek, dlatego
szczepienia zostaną zaoferowane
najpierw osobom najstarszym.

Tym samym, do grupy, która zosta-
nie zaszczepiona w pierwszej kolej-
ności, od 8 grudnia 2020 roku,
należą osoby, które ukończyły 

90 lat i przebywają w domach sta-
rości, oraz opiekunowie tych osób.
Jest to spowodowane faktem, że w
tego typu placówkach istnieje
zwiększone ryzyko wybuchów epi-
demii, zachorowalności i śmiertel-
ności, co zresztą pokazują statystyki
z marca 2020 roku.

Jako drudzy zaszczepieni zostaną
pracownicy służby zdrowia i opieki
społecznej, zwłaszcza ci, którzy
pracują na tzw. pierwszej linii.
Dzięki temu uniknąć będzie można
przenoszenia koronawirusa z zaka-
żonych na personel, a z personelu
na najbardziej narażonych pacjen-
tów. Wraz z pracownikami NHS,
zaszczepione zostaną osoby, które
ukończyły 80 lat, a po nich te, które
ukończyły 75 lat. 

Osoby, które mają mniej niż 70 lat,
ale należą do grupy wysokiego ry-
zyka powikłań i śmierci z powodu
COVID-19, będą szczepione razem
z grupą osób, które ukończyły 
70 rok życia. Wśród nich jest sporo
ludzi z obniżoną odpornością. Ba-

dania sugerują, że  mogą oni nie re-
agować tak dobrze na szczepionkę
jak osoby zdrowe, dlatego nawet po
przyjęciu obu dawek nowego pre-
paratu Pfizera będą musieli postę-
pować zgodnie z zaleceniami rządu
dotyczącymi zmniejszania ryzyka
infekcji.

Po zaszczepieniu osób, które ukoń-
czyły 65 lat, szczepionka zostanie
zaoferowana ludziom w wieku 16-
64, którzy cierpią na choroby
współistniejące, ale nie należą do
wyżej wspomnianej grupy najwyż-
szego ryzyka. 

Szczepionek nie otrzymają póki co
kobiety w ciąży. Również kobiety,
które planują zajść w ciążę w ciągu
trzech miesięcy od podania pierw-
szej dawki, nie powinny poddawać
się szczepieniu. Jeśli chodzi o
dzieci, to szczepienia będą ofero-
wane tylko tym, które są w grupie
wysokiego ryzyka.  
n nKz
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pełni obaw.  Nie pomaga fakt, że do
opinii publicznej podawane są in-
formacje na temat rozwiązań gra-
nicznych, które mają obowiązywać
w przypadku wyjścia bez umowy.

Spodziewać się możemy, że 
1 stycznia nastąpią ogromne
zmiany na brytyjskich przejściach
granicznych, bez względu na fakt,
czy będzie porozumienie czyli
‘deal’, czy też nie zostanie ono osią-
gnięte, czyli pozostaniemy 
z ‘no deal’.  UK nie zdąży się przy-
gotować do funkcjonowania we-
dług nowych zasad, jakiekolwiek
by one nie były.  Pewne jest to, że
zmiany, jakie nastąpią od stycznia
2021 roku, wywrą negatywny
wpływ na gospodarkę Wysp.

Jeśli porozumienie brytyjsko-unijne
zostanie wynegocjowane i podpi-
sana będzie umowa handlowa, to
możemy liczyć na kontrolowane ta-
ryfy na eksport i import towarów
oraz usług lub nawet na ich całko-
wite zniesienie.  Aczkolwiek, jeśli
porozumienie nie zostanie osią-
gnięte, możemy oczekiwać drama-
tycznych zmian. W przypadku
Irlandii Północnej, 9 grudnia ogło-
szono, że jeśli będzie ‘no deal’, to
na okres czasowy nie zostaną wpro-
wadzone opłaty celne na towary
transportowane z UK do Irlandii
Północnej.

Rząd upomina biznesy, żeby się
przygotowywały do nowych wa-
runków działania i obciąża je odpo-
wiedzialnością za dostosowanie się
do nowych wymogów.  Przedsię-
biorcy natomiast ripostują, że nie
wiedzą, na co mają się przygoto-
wać, ponieważ nadal nie wiadomo,
na jakich warunkach UK opuści
Unię.

Firmy transportowe uważają, że sy-
tuacja w Kent, hrabstwie, w którym
znajdują się przejścia graniczne, bę-
dzie katastrofalna.  Oczekuje się, że
z powodu nowych wymogów admi-
nistracyjnych, pojawią się tam
ogromne korki podczas przejazdów
do portu w Dover i do Eurotunelu
w Folkestone.  Kilometrowe sznury
ciężarówek, czekających godzinami
na autostradach w Kent, mogą zata-
mować lub spowolnić przepusto-
wość dróg nie tylko dla pojazdów
wysokogabarytowych ale także dla
kierowców vanów i pojazdów oso-
bowych.  Po stronie francuskiej sy-
tuacja może wyglądać podobnie.

Przewoźnicy będą musieli zapew-
nić swoim kierowcom pozwolenie
na przekroczenie granicy, tzw. Kent
Access Permit.  Jego posiadanie bę-
dzie oznaczało, że kierowca jest w
dyspozycji dokumentacji powalają-
cej na wwiezienie towarów do
państw Unii.  Bez takiego pozwole-
nia nie będą mogli wjeżdżać na
teren hrabstwa Kent.  Wymóg bę-
dzie dotyczyć pojazdów o ciężarze
większym niż 7.5 ton.  Nie będzie
obowiązywał w przypadku pojaz-
dów o mniejszych gabarytach.

Rząd ma nadzieję, że wprowadze-
nie Kent Access Permit umożliwi
ograniczenie tworzenia się korków
na drogach w Kent, aczkolwiek jed-
nocześnie buduje na terenie 
hrabstwa wielkie parkingi dla cię-
żarówek. Nawołuje także, by przed-
siębiorcy wzięli pod uwagę
korzystanie z innych portów 
w kraju.

W przypadku ‘no deal’, od 
1 stycznia trzeba będzie przygoto-
wywać deklaracje celne, sprawdzać
pochodzenie towarów, certyfikaty
bezpieczeństwa towarów oraz prze-
prowadzać inspekcje produktów
żywnościowych.  Po okresie pięć-
dziesięcioletniej przerwy, przedsię-
biorcy zajmujący się eksportem 
i importem między UK 
a Unią, będą musieli powrócić do
przestrzegania obszernych i szcze-
gółowych wymogów administra-
cyjnych związanych z handlem
międzynarodowym.

Latem rząd UK zdecydował, że nie
będzie prosić o przedłużenie okresu
przejściowego.  Aczkolwiek biorąc
pod uwagę zamieszanie, jakie zaist-
niało na skutek walki z pandemią
COVID-19, oraz zniszczenie go-
spodarki kraju, które się sukcesyw-
nie pogłębia, podjął decyzję 
o opóźnieniu na okres 6 miesięcy
wprowadzenia pełnej kontroli cel-
nej na towary sprowadzane do UK
z państw UE.  Do 1 lipca zostanie
opóźniona kontrola celna na więk-
szość towarów sprowadzanych do
UK.  Ta data będzie mogła ulec
zmianie, w zależności od dalszego
rozwoju koronawirusa i tempa po-
wrotu życia do normalności. 

Od 1 stycznia zostaną nałożone
kontrole na import towarów takich
jak alkohol i tytoń.  Także niektórzy
przedsiębiorcy, ci należący zdaniem
przedstawicieli rządu do grupy ry-
zyka, będą musieli wypełniać de-
klaracje celne.

Około 30% produktów spożyw-
czych konsumowanych w UK po-
chodzi z Unii.  W miesiącach
zimowych import  warzyw i owo-
ców wzrasta ze względu na male-
jące w tym czasie rodzime
możliwości produkcyjne spowodo-
wane warunkami pogodowymi.  
W tym czasie wzrasta zapotrzebo-
wanie na import produktów z Eu-
ropy południowej. Istnieją obawy,
że w pierwszych miesiącach 2021
roku nastąpią opóźnienia w dosta-
wach i mogą pojawić się braki 
niektórych produktów żywnościo-
wych.

Bez umowy rozwodowej zagrożony
zostanie przemysł samochodowy w
UK, oparty na produkcji w ramach
międzynarodowej współpracy wy-
twórców.  Jeśli zostaną nałożone
opłaty celne na części i podzespoły
samochodowe transportowane
przez granice, fakt ten spowoduje
wzrost ostatecznej ceny pojazdów
produkowanych w Wielkiej Bryta-
nii, co może spowodować załama-
nie się konkurencyjności rodzimego
przemysłu samochodowego, a co za

tym idzie, doprowadzić do jego
ostatecznego upadku. 

Kości niezgody umowy Brexitowej
Główny negocjator ze strony UE,
Michel Barnier, nie mógł przejść do
opracowania umowy handlowej bez
rozwiązania kluczowych kwestii
spornych, dzielących obie strony.
Pozostają nimi:
- prawo do połowu ryb dla państw
UE w brytyjskich wodach;
- zasada pomocy rządowej dla ro-
dzimych biznesów, jej wpływ na
konkurencyjność firm i ich jedna-
kowych szans w świetle pomocy
państwa;
- mechanizm koordynowania poro-
zumienia w momentach, kiedy po-
jawią się kwestie sporne, jak
zostaną rozwiązywane, przez kogo,
w jakim czasie, itd.

Lista zagadnień, które wymagają
dopracowania, a o których jeszcze
nic nie wiadomo, jest długa.  Są to
sprawy takie jak: dostęp do opieki

medycznej, korzystanie z usług te-
lekomunikacyjnych, dostęp do 
danych dotyczących osób poszuki-
wanych przez prawo, wymiana in-
formacji, usługi finansowe,
ubezpieczenia samochodowe, edu-
kacja, ważność dokumentów, etc.
Jeśli będzie ‘deal’, to rozmowy w
poszczególnych kwestiach będą
mogły się toczyć po 1 stycznia, jeśli
pozostaniemy z ‘no deal’, to wa-
runki życia w Wielkiej Brytanii ule-

gną znacznemu pogorszeniu, koszty
życia wzrosną a szansa na jakiekol-
wiek brytyjsko-unijne porozumie-
nie odejdzie w daleką przyszłość.

Na święta Bożego Narodzenia 2020
przygotowałam sobie wiele życzeń,
jednym z nich będzie myśl, aby
umowa brytyjsko-unijna została
wynegocjowana.
n

Brexit: Godzina zero i nic
Dokończenie ze str. 1

UWAGA! Biuro SPS będzie zamknięte 
od 21 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku.

Michel Barnier i Philippe Leglise-Costa, przedstawiciel Francji w UE
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castinG nie dla wszYstKicH?
tego jeszcze nie grali! ruszył casting do nowego filmu o rodzinie królewskiej. wiadomo już, że główną
rolę zagra amerykanka znana z filmu “zmierzch” Kristen stewart.

natalia Karpińska-zając

Gdy pod koniec roku ruszył casting
do nowego filmu o rodzinie królew-
skiej, opinia publiczna wpadła 
w osłupienie na wieść, że nie każdy
może wziąć w nim udział. Warunki
zaskoczyły zwłaszcza samych Bry-
tyjczyków, tym bardziej, że film ma
być biografią Diany, księżnej Walii,
tragicznie zmarłej w 1997 roku 
w Paryżu.

Reżyserem nowego filmu jest Pablo
Larrain, twórca filmu biograficz-
nego „Jackie” z 2016 roku, w któ-
rym Natalie Portman znakomicie
wcieliła się w rolę żony prezydenta
Johna F. Kennedy’ego. W nowym
projekcie Larraina główną rolę
zagra znana młodzieży z sagi 
o wampirach Kristen Stewart. 

Kontrowersje narosły wokół poszu-
kiwań aktora, który zagra 11-let-
niego syna księżnej – Williama.  

Według ogłoszenia z 25 listopada
2020 roku nie wszyscy młodociani

aktorzy mogli wziąć udział w ca-
stingu, bowiem jednym z wymo-
gów było posiadanie paszportu
jednego z krajów członkowskich
Unii Europejskiej! Ogłoszenie
zresztą dokładnie precyzowało tę
kwestię: posiadacze brytyjskich
paszportów nie byli brani pod
uwagę ze względu na „nowe zasady
związane z Brexitem obowiązujące
od 1 stycznia 2021 roku”.

Amy Hubbard, odpowiedzialna za
obsadę filmu, tłumaczyła, że jest to
związane z szeregiem wymogów,
jakie produkcje filmowe muszą
spełnić po to, aby np. móc dostać
dofinansowanie, skorzystać z ulg
podatkowych, czy być zakwalifiko-
wanym do niektórych festiwali. 

Wystąpienie Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej może zatem
wpłynąć na potencjalne szanse na
zatrudnienie osób bez paszportów
UE, które poszukują pracy przy
określonych projektach. Oczekuje
się jednak, że niektóre brytyjsko-
europejskie produkcje z brytyjską

obsadą będą mogły być kręcone na
kontynencie, dzięki Konwencji
Rady Europy o Koprodukcji Kine-
matograficznej.

Ogłoszenie Hubbard wywołało
swoisty skandal. Musiał interwe-
niować producent Paul Webster,
który zapewnił, że w przesłucha-
niach mogą brać udział Brytyj-
czycy, a Brexit nie ma znaczenia.
Przyznał, że część obsady filmu po-
chodzi z Europy, dzięki czemu speł-
nione są określone wymagania
dotyczące finansowania.

Akcja filmu pt. „Spencer” (Spencer
to nazwisko panieńskie Diany) roz-
grywa się w posiadłości Sandrin-
gham i obejmuje trzy świąteczne
dni na początku lat 90-tych, kiedy
to Diana zdała sobie sprawę, że jej
małżeństwo z Księciem Karolem
właśnie dobiegło końca. 

Kristen Stewart, która przygoto-
wuje się do roli pracując przede
wszystkim nad opanowaniem ak-
centu, stwierdziła, że ma do czynie-

nia z „jedną z najsmutniejszych hi-
storii, jakie kiedykolwiek miały
miejsce”. Wtóruje jej sam reżyser:
„To niesamowite, że ktoś decyduje
się zrezygnować z bycia królową,
chce pójść własną drogą i być
sobą... To taka bajka wywrócona do
góry nogami. To musiało być bar-
dzo trudne i to jest sedno tego
filmu.”

Film, do którego scenariusz napisał
Steven Knight, kręcony będzie 
w Niemczech. Zdjęcia mają trwać
od 26 stycznia do 30 marca 2021
roku.  

To nie pierwsza próba filmowego
sportretowania księżnej Walii.
Wcześniej, w 2013 roku, Dianę za-
grała utalentowana Naomi Watts.
Jak sama wspomina, musiała do tej
roli zakładać specjalną protezę
nosa. Jednak Film Olivera Hirsch-
biegela został przez krytyków zmie-
szany z błotem.

Obecnie w serialu The Crown, do-
stępnym na platformie Netflix,
Dianę gra znakomita Emma Corrin.    
n

Kristen Stewart Księżna Diana

rok 1848 był okresem pełnym dynamicznych fal rewolucyjnych, które sprowadziły fryderyka chopina
do wielkiej Brytanii. to właśnie w tym roku polski kompozytor odbył swoją pierwszą oraz jedyną podróż
do manchesteru. Konsulat Generalny rp w manchesterze przygotował wirtualną wystawę poświęconą
obecności fryderyka chopina w manchesterze, która przybliża tą nieznaną kartę z życia chopina. 

9 sierpnia 1848 roku w gazecie
Manchester Guardian ukazało się
ogłoszenie zapraszające na koncert
słynnego polskiego pianisty Fryde-
ryka Chopina. Koncert miał miejsce
w Manchester’s Gentleman Concert
Hall w miejscu będącym siedzibą
Gentleman’s Concert Society zało-
żonego w 1777 roku. 

Fryderyk Chopin specjalnie na ten
koncert wybrał fortepian marki
Broadwood Patent Repetition
Grand Pianoforte No. 17047 (Lon-
don, 1847), który obecnie jest w po-
siadaniu The Royal Academy of
Music. 

Chopin był znany z precyzyjnego
doboru fortepianów, na których za-
czarowywał słuchaczy swoją unika-
tową muzyką. Wspomniany
fortepian Broadwood został wy-
brany wspólnie z Jane Stirling
(szkocką studentką i przyjaciółką
kompozytora).

Koncert Chopina w Manchesterze
był z wielu powodów niepowtarzal-
nym wydarzeniem w życiu kompo-
zytora, m.in. z uwagi na fakt, że

zgromadził największe audytorium
słuchaczy, przed którym Chopin
kiedykolwiek koncertował. Pu-
bliczność była zachwycona wyjąt-
kowym, nieomylnym stylem
Fryderyka Chopina. 

„Celem, który towarzyszył nam
przy tworzeniu wirtualnej wystawy
LikeChopin – Mysterious Story in
Manchester była chęć pokazania
kreatywnego talentu Fryderyka
Chopina oraz wzniecenie iskry za-
interesowania polskimi twórcami 
z różnych dziedzin, za pośrednic-
twem jednego z najwybitniejszych
ambasadorów polskiej kultury” –

powiedział Patryk Gowin, Wice-
konsul, Kierownik Referatu ds.
konsularnych, polonijnych, dyplo-
macji publicznej i kulturalnej.

Link do wystawy: http://polishcon-
sulatemanchester.com/likechopin

W 2010  polscy oraz brytyjscy mi-
łośnicy muzyki Fryderyka Chopina
w celu upamiętnienia pobytu kom-
pozytora w Manchesterze ufundo-
wali jeden z największych
pomników Chopina poza granicami
Polski. Monument przedstawia gra-
jącego Chopina, któremu towarzy-
szy jego muza. Autor projektu,
Robert Sobociński, pozostawił
oglądającym wybór, aby zdecydo-
wali czy muzą jest George Sand,
Delfina Potocka, a może Jane Ster-
ling lub Jane Lind. Pomnik można
podziwiać w samym centrum mia-
sta, niedaleko miejsca, w którym
Chopin koncertował. 
n

#liKecHopin in mancHester

słowo roKu 2020
Collins Dictionary wybrał słowo
roku 2020. Baza danych Collins
Corpus, zawierająca artykuły ze
stron www i gazet, a także książki
czy materiały publikowane w radiu
i telewizji na całym świecie, wyka-
zała, że zwycięski rzeczownik
użyty był w mediach ponad 250000
razy. Dla porównania, w roku 2019,
użyto go jedynie 4000 razy. Jakie to
słowo? Lockdown!

„Język jest odzwierciedleniem ota-
czającego nas świata, a rok 2020
został zdominowany przez globalną
pandemię” – tłumaczy Helen New-
stead z Collins Dictionary. – „Lock-
down to wspólne doświadczenia
miliardów ludzi, którzy musieli do-
stosować się do obostrzeń w swoim
codziennym życiu w celu po-
wstrzymania rozprzestrzeniania się
wirusa. Lockdown wpłynął na spo-
sób pracy, nauki, zakupów i życia
towarzyskiego. (...) To podsumo-
wanie roku dla większości świata ”.
Nic więc dziwnego, że inne słowa
czy wyrażenia związane z pande-
mią, np. koronawirus, social distan-
cing, self-isolate, furlough czy
keyworker znalazły się na liście
dziesięciu najpopularniejszych
słów w słowniku. 

Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce
znalazło się też wyrażenie Megxit
(„wycofanie się księcia i księżnej
Sussex z pełnienia książęcych obo-
wiązków, ogłoszone w styczniu
2020 roku”). Ciekawostką na top 
liście jest koreańskie słowo 
mukbang, oznaczające film lub
transmisję internetową, podczas
której prowadzący zjada olbrzymią
porcję jedzenia ku uciesze widzów.
Na liście znalazło się także określe-
nie osoby, która regularnie i aktyw-
nie korzysta z aplikacji TikTok:
TikToker. Zauważony został rów-
nież skrót BLM (Black Lives Mat-
ter) z definicją: „ruch, który
prowadzi kampanię przeciwko
przemocy i uciskowi na tle raso-
wym”. 

Poprzednie słowa roku to: strajk
klimatyczny w 2019 roku (climate
strike; po tym, jak nastolatka Greta
Thunberg ogłosiła swój strajk), jed-
norazowy w 2018 roku (single-use;
słowo szeroko używane w związku
z problematyką zmian klimatycz-
nych), fałszywe wiadomości 
w 2017 roku (fake news;  i Brexit
w 2016 roku).  
n nKz
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Podziel się swoją opinią na temat planowanej transformacji usług
zdrowotnych NHS na terenie Leicestershire.

Lokalne placówki zdrowia, NHS Leicester, Leicestershire 
i Rutland, prowadzą obecnie konsultacje publiczne w sprawie 

przyszłości usług szpitalnych opieki doraźnej i położniczej 
na naszym terenie. 

Konsultacje dotyczą usług świadczonych w trzech głównych 
szpitalach w Leicester, prowadzonych przez University Hospitals of 

Leicester NHS Trust, a także usług świadczonych na oddziale 
położniczym w St Mary's Hospital w Melton Mowbray.

Planowana £450 milionowa transformacja proponuje, m. in.:
• przeniesienie usług pomocy doraźnej do szpitala 
Leicester Royal Infirmary and Glenfield Hospital,

• rozbudowę obecnych budynków i stworzenie 
nowoczesnych obiektów, 

• podwojoną liczbę miejsc szpitalnych na intensywnej terapii,
• społeczne centrum zdrowotne z siedzibą

w szpitalu General Hospital, 
• potencjalne przeniesienie oddziału

opieki położniczej z Melton Mowbray. 

Mają Państwo okazję, aby podzielić się swoją opinią 
na temat proponowanych zmian.  

Konsultacja potrwa do 21 grudnia 2020 r. 

Już dziś wypełnij kwestionariusz online: 
www.bettercareleicester.nhs.uk 

Szczegółowe plany zmian i dokumenty dotyczące konsultacji 
są dostępne na stronie internetowej

www.betterhospitalsleicester.nhs.uk 

Więcej informacji na temat konsultacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 0116 295 0750 oraz e-mailowo: 

beinvolved@LeicesterCityCCG.nhs.uk 

Facebook and Twitter: 
@nHsleicester #BetterHospitalsleicester

twoja opinia jest waŻna

Zaczęliśmy od organizacji warszta-
tów plastycznych dla dzieci. 22 i 29
października Ewa Sosnowska za-
prosiła widzów do wspólnego wy-
konania maczków na Dzień
Pamięci i Święto Niepodległości.
Prowadząca zachęcała wszystkich
do aktywnego włączenia się do za-
bawy podkreślając, że do zrobienia
wspaniałych maczków można wy-
korzystać materiały, które są w każ-
dym domu – stare gazety, papierki,
kartoniki po produktach spożyw-
czych, itp. Po zajęciach, swoje
piękne prace przesłały nam Maja i
Wiktoria. 

Pierwsze dwa poważne webinary
odbyły się 3 i 11 listopada na Face-
booku i dotyczyły settled status. Po-
mimo niewielkich problemów
technicznych, spotkały się z cie-
płym przyjęciem. Kwestie zwią-
zane z koniecznością aplikowania 
o status osiedleńca omawiała dr
Beata Polanowska. Widzowie
mogli zadawać pytania w komenta-
rzach. Najczęściej zadawane pyta-
nia dotyczyły czasu oczekiwania na
przyznanie statusu, sytuacji dzieci
posiadających podwójne obywatel-
stwo i ostatecznego terminu, do
którego można aplikować. 

Kolejne dwa webinary odbyły się
23 i 24 listopada. Pierwszy dotyczył
codziennych rytuałów w pielegnacji
skóry, a drugi – makijażu. Oba pro-
wadziła Katarzyna Klimuszko-Do-
browolska.

Wreszcie, 1 i 2 grudnia odbyły się
webinary, które zorganizowane zo-
stały dzięki pomocy Nottingham-
shire Police. Podczas pierwszego, o
rekrutacji do policji opowiadały po-
licjantki polskiego pochodzenia –
Monika Kitt i Małgorzata Kac-
przycka. Webinar cieszył się spo-
rym zainteresowaniem. Widzowie
mieli dużo pytań, m.in. o to w jaki
sposób można dostać się do policji,
ile razy można próbować i jak wy-
gląda proces rekrutacji. Drugi we-
binar dotyczył nienawiści wobec
mniejszości, a poprowadziła go
Marta Bugajska, pracująca w Not-
tinghamshire Police na stanowisku
Hate Crime Officer. Na końcu nie
zabrakło interesujących pytań, m.in.
o to gdzie kończy się wolność
słowa, a zaczyna coś, co może zo-
stać uznane za hate crime.    

Na profilu gazety East Midlands po
Polsku na Facebooku można nadal
obejrzeć wyżej wspomniane webi-
nary. Natomiast już teraz możemy

potwierdzić, że w  styczniu 2021
roku odbędzie się webinar doty-
czący bezpieczeństwa w Internecie.
n nKz

pandemia koronawirusa sprawiła, że organizacja charytatywna the signpost to polish success (będąca
wydawcą gazety east midlands po polsku) przeniosła swoje imprezy z siedziby w nottingham do inter-
netu.

transmisje na ŻYwo dla polonii w uK
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miejsca doBre na zimowe spacerY
nawiedzone ruiny zamku
Codnor Castle został uznany za najbardziej nawiedzone miejsce w
Derbyshire i jedenaste najbardziej nawiedzone miejsce w całej Wiel-
kiej Brytanii. Można tu doświadczyć szeregu zjawisk paranormalnych.
Podobno aktywność poltergeistów jest na porządku dziennym... a może
raczej należałoby powiedzieć – nocnym, na porządku nocnym. Zamek
został zbudowany w XII wieku, zamieszkiwany był od 1201 roku do
późnych lat trzydziestych XVII wieku. Obecnie ruinami zarządza Cod-
nor Castle Heritage Trust. Niestety, z powodu pandemii, wszystkie im-
prezy, które zazwyczaj mają miejsce na zamku, zostały odwołane.
Można jednak wybrać się na pieszą wycieczkę w rejony zamku. Do-
brym jej początkiem może być odwiedzenie popularnego Codnorpark
Reservoir. Stamtąd należy skierować się do Ironville i rozpocząć spa-
cer w górę Monument Lane.         
Codnor Park, Ironville, NG16 5PQ

Hemlock stone
Nikt nie wie skąd się wziął dwukolorowy, 8-metrowy głaz, który gó-
ruje nad parkiem w Stapleford. Niektórzy twierdzą, że sam diabeł,
chcąc uciszyć modlitwy pobożnych mnichów, rzucił nim w pobliski
klasztor w Lenton, ale nie trafił. Naukowcy sugerują, że może to być
element naturalny lub dzieło człowieka. Tak czy siak, gigantyczny głaz
warto zobaczyć na własne oczy, a przy okazji powędrować po okolicy.
W Bramcote Hills Park można znaleźć zegar słoneczny, dwa piękne
ogrody, jezioro, pomnik upamiętniający ofiary Holocaustu, czy lodow-
nię z 1881 roku. Koło bezpłatnego parkingu jest też plac zabaw dla
dzieci. Warto wejść na szczyt Stapleford Hill, który wznosi się na 101
metrów ponad poziom morza. Gdy widoczność jest dobra, można z
niego zobaczyć nawet Wollaton Hall.  
Bramcote Hills Park, Stapleford, NG9 3GH 

jaskinia pustelnika
Na początku XIII wieku, pewien piekarz z Derby ujrzał we śnie Matkę
Boską, która nakazała mu udać się do Depedale i spędzić resztę życia
w samotności, poświęcając się  modlitwie. Cornelius, bo tak mu było
na imię, udał się we wskazane miejsce. W lesie, pośród bagien, znalazł
klif z piaskowca, w którym postanowił wykuć jaskinię do zamieszka-
nia. Zrobił nawet otwory na drzwi i okna. Na jednej ze ścian wygra-
werowany jest krzyż. Po 20 latach, Cornelius przeniósł się nieco dalej
i dzięki pewnemu rycerzowi wybudował maleńką kapliczkę... Aby od-
wiedzić las i jaskinię pustelnika, należy odwiedzić maleńką wioskę
zwaną Dale Abbey położoną między Derby i Ilkeston. Tam należy kie-
rować się na All Saints Church i Hermit’s Wood. W lesie rośnie wiele
pięknych buków i dębów. Żeby dojść do jaskini, z głównej ścieżki na-
leży skręcić w prawo. Na spacer należy zabrać ze sobą porządne buty,
gdyż niektóre ścieżki są dosyć strome i błotniste. 
Hermit’s Wood, Erewash, DE7 4PJ       

Ponad stu muzyków, aktorów i ar-
tystów napisało list otwarty do Bo-
risa Johnsona, w którym wezwało
go do rozszerzenia praw publicz-
nych do swobodnego wędrowania
po angielskiej wsi. Inicjatywa ma
na celu zapewnienie ludziom więk-
szego dostępu do przyrody, co ma
skutkować poprawą zdrowia fizycz-
nego i psychicznego.  

„W książkach, które piszemy, 
w piosenkach, które śpiewamy, 
w sztuce, którą tworzymy, celebru-
jemy podstawowy związek, jaki od-
czuwamy z naturą. Naszą miłość do
natury podzielają miliony naszych
fanów, ale w Anglii prawo nie jest
po naszej stronie” – stwierdzają sy-
gnatariusze.

I rzeczywiście, w Anglii swobodnie
wędrować można jedynie po 8% te-
renów wiejskich, reszta to ziemie
prywatne, na które nikt nie ma
wstępu!

Inicjatorzy akcji wskazują także na
to, że w dzisiejszych czasach, jeśli
ktoś pragnie spędzić kilka dni na
łonie natury, to zmuszony jest do bi-
wakowania w wyznaczonych miej-
scach, za które trzeba słono
zapłacić. Koszty dojazdu do parku
narodowego i noclegów sprawiają,
że dostęp do przyrody jest uzależ-
niony od dochodów ekonomicz-
nych, a to sprawia, że spora część
społeczeństwa, zwłaszcza ta bied-
niejsza, jest realnie pozbawiona nie-
zbywalnego prawa do obcowania 
z naturą.   

„Rozszerzenie prawa do wędrowa-
nia byłoby odważnym i dalekosięż-
nym działaniem tego rządu, a jego
skutki doceniałyby kolejne pokole-
nia. Teraz, bardziej niż kiedykol-
wiek, nadszedł czas, aby dać
ludziom wolność ponownego połą-
czenia się z naturą w trosce o zdro-
wie publiczne” – tłumaczy Guy
Shrubsole, jeden z organizatorów
kampanii.

W Szkocji ludzie mogą chodzić po
skrajach pól, omijając uprawy, ma-
szyny i zwierzęta. Muszą jedynie
starać się o to, aby zostawiać tereny,
które odwiedzili w takim stanie, 
w jakim je zastali, a więc np. nie
śmiecić. Reguluje to ustawa z 2005
roku.

Tereny leśne też nie są dostępne dla
wszystkich. Otwartych jest jedynie
pół miliona akrów lasów, które są
własnością Komisji Leśnictwa. Do
większości lasów w Anglii nie
można wejść. Dlaczego? Bo są uży-
wane wyłącznie do polowania na
bażanty. Ptaki te są importowane 
z Francji i hodowane w lasach ku
uciesze wąskiej grupy uprzywilejo-
wanych myśliwych.

Kampania nie pomija praw dostępu
do rzek i zwraca uwagę, że wiele
krajów na całym świecie (np. Fran-
cja, Norwegia, Bułgaria, Szwecja)
zezwala na pełny lub częściowy do-
stęp do swoich rzek i jezior, pod-
czas gdy Anglia udziela dostępu
jedynie do 3% rzek. I choć pu-
bliczny dostęp do wszystkich rzek

zapewniony był już w 1215 roku 
w Magna Carta, to współczesne
lobby wędkarskie chce wyłączności
na korzystanie z nich, od tego prze-
cież  zależy ich lukratywny prze-
mysł.  

List do premiera Johnsona podpisali
między innymi: Stephen Fry (aktor,
komik, pisarz i reżyser znany z fil-
mów takich jak Sherlock Holmes:
Gra Cieni, Hobbit: Pustkowie
Smauga i Hobbit: Bitwa Pięciu
Armii), Sir Mark Rylance (aktor
znany z filmów takich jak Dun-
kierka, Most Szpiegów, Player
One), Jarvis Cocker (muzyk, lider
zespołu Pulp), czy Ali Smith
(szkocka pisarka). 
n nKz

BezdroŻa dla wędrowcÓw
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Święta Bożego Narodzenia w An-
glii zazwyczaj zaczynają się wcze-
śnie – już od listopada możemy
zaobserwować i cieszyć się pozy-
tywną atmosferą, mnóstwem kolo-
rowych ulicznych dekoracji 
i światełek w milionach odsłon. W
tym roku, ze względu na pandemię
koronawirusa i lockdown, szał za-
kupów robionych w rytm świątecz-
nej muzyki wyjątkowo rozpoczął
się w grudniu. Mniej też będzie spe-
cjalnych atrakcji dla najmłodszych
i  jarmarków. 

24 grudnia w UK nie jest on ani
dniem wolnym od pracy, ani dniem
świętowania. To dzień, w którym
spędza się czas na ostatnich przygo-
towaniach. Dzieci szykują się na
przyjście Świętego Mikołaja – Fa-
ther Christmas. Przed pójściem
spać zostawiają przy choince cia-
steczka i ciepły napój dla podróżu-
jącego Mikołaja, a dla jego
towarzysza renifera – marchewkę.
Wieszają nad kominkiem lub pod
choinką skarpetki – christmas stoc-
kings, do których mają trafić upra-
gnione prezenty.

Najistotniejszym dniem jest Boże
Narodzenie – Christmas Day, kiedy
to Anglicy zasiadają do uroczystego
obiadu – Christmas Dinner, cieszą
się prezentami, dzielą się… cia-
steczkami! Nie ma tradycji dziele-
nia się opłatkiem, są to tak zwane
Christmas Crackers. Jednak to nie
są zwykłe ciasteczka, o jakich myśli
każdy z nas. To kartonowa rolka za-
pakowana i przyozdobiona koloro-
wym papierem, w sposób
przypominający cukierek. Zgodnie
ze zwyczajem przy świątecznym
stole otwiera się go z trzaskiem po-

przez jednoczesne pociągnięcie za
oba końce przez dwie osoby. Za-
wartość cukierka to najczęściej pa-
pierowa korona, niewielki
upominek lub karteczka z żartem,
wierszem lub wróżbą. Cukierkowy
zwyczaj pochodzi z połowy XIX
wieku, a zapoczątkował go londyń-
ski cukiernik Tom Smith, który
sprzedawał zapakowane w ten spo-
sób cukierki wraz z karteczkami, 
a w nich ukryte wiersze miłosne.
Tego dnia również ważne jest świą-
teczne orędzie Królowej Elżbiety II
czyli Royal Christmas Message,
które tradycyjnie o godzinie 15
transmitowane jest we wszystkich
mediach. Ten zwyczaj wprowadził
król Jerzy V w 1932 roku.

To co możemy zobaczyć na angiel-
skim stole podczas Bożego Naro-
dzenia, różni się od polskich
przysmaków. Nie ma tradycji dwu-
nastu potraw. Najważniejszy jest
nadziewany indyk – roast turkey 
z warzywami i ziemniakami. Pro-
pozycją dla wegetarian jest nut
roast - potrawa przyrządzona z
orzechów brazylijskich i orzechów
nerkowca. Ale Anglicy wiedzieli,
jak osłodzić sobie stratę tych dwu-
nastu potraw. Mają za to aż kilka
deserów m.in.: Christmas cake za-
wierające ciemne ciasto z baka-
liami, polane marcepanem, które
przygotowuje się na dwa miesiące
przed świętami oraz Christmas pud-
ding czyli również świąteczny fry-
kas z bakaliami, dodatkowo mocno
nasączony alkoholem, najczęściej
jest to brandy lub rum, wykonany
tradycyjnie z 13 składników sym-
bolizujących Jezusa i 12 apostołów.
Ponadto na świątecznym stole po-
jawia się deser mince pies – trady-
cyjne małe babeczki z suszonymi
owocami czy trifle – warstwowy

deser, w którym znajdziemy ciasto
biszkoptowe, owoce lub galaretkę,
budyniową masę i bitą śmietanę.

Boxing Day, czyli drugi dzień
Świąt Bożego Narodzenia (26 grud-
nia), to dzień spotkań z przyja-
ciółmi. Jest to dzień wolny od
pracy, ale nie dla wszystkich. Gale-
rie i duże sklepy pozostają otwarte,
bo to przede wszystkim dzień sza-
lonych wyprzedaży. Nazwa tego
święta pochodzi od tradycji dawa-
nia, właśnie w tym dniu, „świątecz-
nych pudełek”  służbie oraz ubogim
przez ludzi bogatych. Prezenty są
zapakowane w boxes – pudełka.
Tak było niegdyś, tak jest również
dzisiaj – Anglicy w drugi dzień
świąt obdarowują osoby ubogie
upominkami.

Tradycja śpiewania kolęd mocno
ugruntowana jest i w Polsce, 
i w UK. Polacy już w wieczór Wi-
gilijny kolędują przy stole. Brytyj-
czycy zazwyczaj przy stole nie
kolędują. Za to są uliczne koncerty,
gdzie zbiera się również datki na
szczytne cele. 

Anglicy również ubierają choinkę i
zawieszają magiczną roślinę, za
jaką jest uważana jemioła. Cieka-
wostką jest przesyłanie corocznie
do Anglii bożonarodzeniowego
drzewka z Norwegii, jako wyraz
upamiętnienia współpracy brytyj-
sko-norweskiej podczas II Wojny
Światowej. Choinka ozdabia Trafal-
gar Square.                      

Szczególnym zwyczajem bożona-
rodzeniowym w UK jest Świą-

teczna pantomima – Christmas pan-
tomime. Są to świąteczne spektakle
skierowane w szczególności do
dzieci. Pojawiają się w nich mo-
tywy baśniowe i bajkowe, zachęca-
jące do aktywnego uczestnictwa.
Dzieci to uwielbiają! Tradycją rów-
nież uwielbianą przez dzieci (i nie
tylko), jest otwieranie kalendarzy
adwentowych – advent calendars,
jest to oficjalna forma rozpoczęcia
odliczania do świąt. Kalendarz ma
24 dni i każdy dzień ma przypisaną
czekoladkę lub jakiś gadżet.

Każdy kraj ma swoje specyficzne
tradycje, zwyczaje. Jedno jest
pewne: Boże Narodzenie są to naj-
piękniejsze Święta niezależnie 
w jakim kraju są obchodzone.
n 

BoŻe narodzenie po anGielsKu 
justyna Kasperczuk

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, 
Nowego Roku pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy
Zespół SPS i redakcja East Midlands po Polsku
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GwiazdKowY KĄciK rozrYwKowY dla dzieci
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1. Jaki mamy teraz miesiąc? 
2. Jak się nazywa specjalna uroczystość, którą obchodzimy 24 grudnia? 
3. Co się dostaje pod choinkę, jeśli się jest grzecznym? 
4. Drzewko, które przynosimy do domu na święta Bożego Narodzenia. 
5. Ozdoby, którymi obwieszamy drzewko świąteczne. 
6. Ciągną sanie Mikołaja. 
7. Jak ma na imię najsławniejszy renifer na świecie? 
8. Pomagają Mikołajowi w robieniu prezentów. 
9. Świąteczne ciasto z makiem.
10. Świeci nocą na niebie i czasami wygląda jak rogal.

Choinka jest nieodłącznym elementem
świąt Bożego Narodzenia. Aż trudno uwie-
rzyć, że nie było tak zawsze, że na święta
nie stroiliśmy pięknie pachnącego zielo-
nego drzewka i nie wkładaliśmy pod nie
starannie zapakowanych prezentów.

Choinka pojawiła się w polskich domach
zaledwie 200 lat temu. Kiedyś dekorowano
chaty snopami zbóż lub ziół, które miały
przynieść domownikom dostatek 
i pomyślność w następującym roku. Przed
choinkami, drzewkiem świątecznym były
kręgółki, czyli wierzchołki jodeł.

W wielu kulturach drzewa, zwłaszcza igla-
ste, są symbolem życia i odrodzenia.
Drzewko bożenarodzeniowe pojawiło się w
16 wieku albo i wcześniej. Zwyczaj ten
prawdopodobnie pochodzi z Alzacji (znaj-
dujacjęcej się we Francji), gdzie wstawiano
je do domów i strojono ozdobami z papieru,
jabłek i innych naturalnych dekoracji. Ko-
ściół często krytykował zwyczaj dekorowa-

nia choinki, mówiąc że jest pogański. Na
początku były one obecne jedynie w bogat-
szych domach i były rzadkością. Z czasem
zwyczaj ubierania drzew iglastych zyskał
popularność. 

Wszystkie ozdoby choinkowe miały sym-
boliczne znaczenie. Jabłka miały przynieść
dobre zdrowie, długą młodość i urodzaj.
Orzechy włoskie, które wieszano po prze-
krojeniu na pół, co sprawiało, że wyglądały
juk półkule mózgowe, miały zapewnić mą-
drość i cierpliwość. Pierniczki w kształcie
zwierząt miały zapewnić dostatek w gospo-
darstwie. Ale najdziwniejsze z naszego
punktu widzenia ozdoby to cebula i czo-
snek. Cebulę wieszano, by zapewnić rodzi-
nie dobre plony i dorodne zwierzęta w
zagrodzie, czosnek miał chronić domowni-
ków przed złymi wydarzeniami.

Podobał wam się tekst?
Czego się z niego dowiedzieliście?
Opowiedzcie innym, żeby też mogli się cze-
goś nauczyć.  
n

sKĄd się wzięła cHoinKa
jagoda Brown-polanowska

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (poprzez stronę East Midlands
po Polsku na Facebooku, pisząc na adres konkurs@empp.co.uk lub wy-
syłając tradycyjny list na adres podany w stopce redakcyjnej na str. 2)
prawidłowe rozwiązania krzyżówki i rebusów do 15 stycznia 2021 roku,
rozlosujemy nagrody. 



Materiały:
- karton do wycięcia szablonu,
- kolorowy karton na gwiazdki (można wykorzystać np. kartki świąteczne z poprzednich lat, 
stare pocztówki, resztki kolorowych opakowań),
- ołówek i linijka (pomocna może być ekierka lub przykładnica),
- nożyczki i klej,
- dodatkowo wstążka lub sznureczek i ozdoby (guziczki, brokat, puchate bąbelki itp.).

www.empp.co.uk   |   info.empp@empp.co.uk 13

Jak narysować 8- ramienną gwiazdę? To chyba 
najtrudniejsza część projektu, ale można sobie z tym

poradzić przy pomocy jedynie linijki i ołówka:

1

Na kartonie przeznaczonym na szablon rysujemy kwa-
drat dowolnej wielkości, np. 10 cm x 10 cm. 

2

Zaznaczamy na nim rogi i punkty w środku każdego
boku (w przypadku kwadratu o boku 10 cm, oznaczmy
punkt na linii 5 cm) – czyli otrzymujemy 8 punktów,

które będą rogami naszej gwiazdki.

3
Wszystkie punkty oznaczamy kolejno 

literkami od A do H.
Przy pomocy linijki rysujemy ołówkiem linie łączące
co trzeci punkt, czyli kolejno: A-D, D-G, G-B, B-E, 

E-H, H-C, C-F i F-A.

4
Żeby ułatwić sobie wycinanie,

możemy obrysować kształt naszej gwiazdki.
Jak widać, jej ramiona 

nie są równe: 4 są dłuższe, a 4 krótsze.

5
W ten sposób mamy gotowy szablon. Można przygo-
tować kilka wariantów, w różnych rozmiarach. Teraz
możemy już zacząć tworzyć nasze ozdoby. Do każdej

należy wyciąć 2 gwiazdki tej samej wielkości – ale
możemy też spróbowac łączyć (za pomocą kleju lub
taśmy dwustronnej) mniejsze i większe, starajmy sie

jednak, aby różnica nie była większa niż 2 cm. 

6
Teraz zaczyna się twórcza zabawa. Jeśli chcemy je

zawiesić na choince lub wykorzystać jako zawieszki
do prezentów, możemy wkleić pomiędzy warstwy

wstażeczkę lub sznureczek. 
Mniejsze gwiazdki możemy wykorzystać do ozdobie-

nia kartek świątecznych. 
n es

Należy pamiętać, że w dalszym ciągu obo-
wiązują restrykcje związane z pandemią ko-
ronawirusa.

leicester
24 grudnia o godz. 22.00 (prawdopodobnie
będzie druga Pasterka, informacja zostanie
podana na stronie leicesterpolonia.co.uk). 
25 grudnia o godz.  8.45, 11.15 i 17.00.
26 grudnia o godz. 11.00 i 18.00.

loughborough
24 grudnia o godz. 22.00.
25 i 26 grudnia o godz. 9.00. 
1 stycznia o godz. 9.00.

melton mowbry 
24 grudnia o godz. 24.00.

25 i 26 grudnia o godz. 11.00.
1 stycznia o godz. 11.00.

nottingham
6 grudnia o godz. 9.30 i 11.00.
12 i 19 grudnia o godz. 19.00.
13, 20 i 27 grudnia o godz. 9.30, 11.00, 19.00.
24 grudnia o godz. 20.00 i 22.00.
25 grudnia o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 19.00.
26 grudnia o godz. 9.30, 11.00 i 12.30.
1 stycznia o godz. 9.30, 11.00 i 19.00.

worksop
24 grudnia o godz. 20.00.
25 grudnia o godz. 16.00.
27 grudnia o godz. 16.00.
1 stycznia o godz. 16.00.

mansfield 
24 grudnia o godz. 23.00. 
25 grudnia o godz. 9.30 i 11.15.
26 grudnia o godz. 9.30 i 11.15.
27 grudnia o godz. 9.30 i 11.15.
31 grudnia o godz. 18.30.
1 stycznia o godz. 9.30 i 11.15.
Rejestracja udziału w Mszach poprzez
stronę massbooking.com (należy wybrać
Sherwood i S. Barbara Mansfield). Szcze-
góły na stronie: parafia-mansfield.co.uk

scunthorpe 
24 grudnia o godz. 24.00.
25 grudnia jak w każdą niedzielę.
26 grudnia o godz. 11.00.
Rejestracja udziału w Mszach przez telefon:
Scunthorpe, 01724601087 w godz. 17-20. 

lincoln
24 grudnia o godz. 21.00.
25 grudnia jak w każdą niedzielę.
Rejestracja udziału w Mszach przez telefon:
Lincoln, tel. 07731483190 w godz. 20-21; 

Grimsby
24 grudnia o godz. 19.00.
25 grudnia jak w każdą niedzielę.
Na Mszę w Grimsby zapisy przez stronę
massbooking.com lub dzwoniąc do parafii
angielskiej.

derby
24 grudnia o godz. 21.00 i 24.00.
Więcej informacji na stronie
parafiaderby.org
n

msze Święte w oKresie ŚwiĄtecznYm

diY: 8-ramienna Gwiazda na cHoinKę
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Boże Narodzenie w kościołach
wschodnich (m.in. grekokatolickim
i prawosławnym) obchodzone jest
również 25 grudnia, ale według ka-
lendarza juliańskiego. Wypada więc
2 tygodnie po świętach katolickich
czyli 7 stycznia. Same obchody nie-
wiele różnią od tych nam znanych.
W Wigilię wierni udają się na nabo-
żeństwo w cerkwi, a w domach
dzielą się prosforą (poświęconym
chlebem wypiekanym z mąki, droż-
dży i wody) i jedzą uroczysty świą-
teczny posiłek. W Grecji bardzo
ważnym symbolem Świąt są wi-
doczne w miejscach publicznych
ogromne ozdoby w formie statków,
symbolizujące powrót żeglarzy do
domów. 

Hiszpania jest w większości krajem
katolickim, jednak pod wieloma
względami Boże Narodzenie w tym
kraju jest obchodzone zupełnie ina-
czej niż w Polsce. Okres świąteczny
rozpoczyna się 22 grudnia, kiedy to
Hiszpanie z zapartym tchem oglą-
dają losowanie „El Gordo” czyli
największej tego typu loterii na
świecie. Jedynie Wigilijna kolacja
(z innymi potrawami, także mię-
snymi) i Pasterka wyglądają zna-
jomo. Świąteczne prezenty
przynosi nie Mikołaj, a Trzej Kró-
lowie i to dopiero 6 stycznia – mali
Hiszpanie muszą się więc wykazać
większą cierpliwością. 

Najważniejszym hiszpańskim sym-
bolem świątecznym są szopki betle-
jemskie, ustawiane w domach,

kościołach i innych i miejscach pu-
blicznych. Tradycja wystawiania
szopek w Hiszpanii liczy 700 lat. 28
grudnia przypada  Dzień Świętych
Niewiniątek, który mimo bolesnej
genezy nawiązującej do rzezi dzieci
na rozkaz Heroda, jest odpowiedni-
kiem... kwietniowego PrimaAprilis.
Tego dnia wszyscy płatają sobie
żarty, a media często podają fał-
szywe informacje. Zabawne prze-
brania są mile widziane. Dzieci
często wycinają ludziki z papieru 
i przyklejają je dorosłym na plecy.
Ciekawe są też lokalne obchody w
różnych rejonach kraju, często w
postaci parad lub „wojen” przy uży-
ciu np. mąki i jajek. W jednym 
z miasteczek doroczna mączno-ja-
jeczna bitwa odbywa się pomiędzy
władzami miasta, a opozycją i biorą
w niej udział m. in. burmistrz, sę-
dzia i prokurator!

Kwanzaa, święto obchodzone 
w USA i trwające od 26 grudnia do
1 stycznia, jest stosunkowo młode.
Jego autorem i popularyzatorem był
Afroamerykański aktywista Mau-
lana Karenga. Jego zdaniem czarna
społeczność w USA potrzebowała
własnego święta, aby w pełni unie-
zależnić się od dominującej, białej
kultury. Kwanzaa nie jest jednak
konkurencją dla Bożego Narodze-
nia, ale okazją dla społeczności
Afroamerykańskiej do celebrowa-
nia wspólnego afrykańskiego dzie-
dzictwa. Podczas obchodów
świeczki w kolorach czerwonym,
zielonym i czarnym zapalane są na
specjalnym świeczniku (kinarze).
Trzy czerwone świeczki symboli-

zują przelaną krew, trzy zielone
przypominają o żyznych afrykań-
skich ziemiach, a centralna, czarna
świeca jest symbolem jedności rasy
afrykańskiej. Samo słowo „Kwan-
zaa'' wywodzi się z języka suahili 
i oznacza „pierwsze zbiory''. Ob-
chody Kwanzy zorganizowane były
po raz pierwszy na przełomie roku
1966 i 1967.

Chanuka to tzw. „święto ruchome”,
które rozpoczyna się 25 dnia mie-
siąca kislew. W tym roku obcho-
dzone jest od 10 grudnia wieczorem
(w judaizmie dni liczy się od za-
chodu słońca) do 18 grudnia. Cha-
nuka upamiętnia odzyskanie
Świątyni Jerozolimskiej z rąk Se-
leucydów przez żydowskich po-
wstańców pod wodzą Judy
Machabeusza. W odzyskanej świą-
tyni znajdowała się zaledwie odro-
bina rytualnie czystej oliwy, jednak
paliła się ona aż przez osiem dni.
Dlatego w czasie obchodów Cha-
nuki co wieczór przez 8 dni zapala
się świeczkę na specjalnym świecz-
niku – chanukiji. Tradycyjne po-
trawy spożywane w tym czasie to
głównie potrawy smażone na oli-
wie, np. placki ziemniaczane 
i pączki nadziewane marmoladą lub
budyniem. Popularne są również
potrawy z serem. Dzieci otrzymują
drobne upominki. Całe rodziny
grają w gry hazardowe, z których
najpopularniejszą jest zabawa 
z użyciem drewnianego bączka.

Nordycki Jul wypadający w dzień
przesilenia zimowego (na półkuli
północnej to zwykle 21 lub 22 grud-

nia) to obchodzone przez pogan
nordyckich święto powrotu słońca 
i życia, kiedy to po najdłuższej w
roku nocy dni zaczynaja się znów
wydłużać.  Jest to okazja do uczto-
wania w gronie rodziny i wyrażania
wdzięczności względem wspólnoty
przyjaciół i krewnych, dzięki któ-
rym można przetrwać  długą trudną
zimę. Po przyjęciu przez Nordyc-
kich mieszkańców chrześcijaństwa
nazwa tego święta stała się synoni-
mem Bożego Narodzenia. Chociaż
w większości krajów nordyckich
dawne wierzenia zostały wyparte
przez chrześcijaństwo, na Islandii
do dziś istnieje grupa wyznawców
nordyckiej religii – Asatru. Od 1973
roku „Asatruarfelagidh'' (isl. „To-
warzystwo Asatru'') stanowi oficjal-
nie zarejestrowany związek
religijny, a w 2010 roku liczba jego
członków wynosiła około 1400
osób (mniej więcej pół procent po-
pulacji Islandii). . 

Przesilenie zimowe świętują też
wyznawcy Shinto (rdzennej religii
Japonii) i Taoizmu (religii łączącej
nauki filozofa Laozi oraz ludowych
wierzeń chińskich). Wyznawacy
Shinto świętują powrót bogini
słońca, Amaterasu (od której ponoć

wywodzi się japońska dynastia ce-
sarska). Jak podaje legenda, Ama-
terasu, rozzłoszczona przez boga
burzy i zamętu, schowała się w ja-
skini, zabierając ze sobą światło
słoneczne. Tylko dzięki mediacji in-
nych bóstw, ukochana bogini po-
wróciła, aby ponownie ogrzać 
i oświetlić świat. Taoiści postrze-
gają przesilenie zimowe jako mo-
ment końca dominacji zimnej,
ciemnej, żeńskiej energii yin i po-
wrót ciepłej, jasnej, męskiej energii
yang.

Pancha Ganapati, obchodzone mię-
dzy 21 a 25 grudnia, to hindu-
istyczne święto na cześć Ganeszy –
słoniogłowego boga pomyślności,
bogactwa, szczęścia, nauki, mądro-
ści i sprytu. Ganesza jest uważany
za uosobienie siły usuwającej
wszelkie przeszkody i zapewniają-
cej pomyślność.  Święto na jego
cześć jest więc znakomitą okazją do
stawienia czoła nowym wyzwa-
niom i zerwania ze starymi błę-
dami. Pierwszego dnia obchodów
tworzony jest specjalny ołtarzyk, na
którym składa się ofiary z owoców,
słodyczy i kadzidła.
n

polskie zwyczaje bożonarodzeniowe mogą różnić się w zależności od regionu. jednak najbardziej ukochane
i przestrzegane tradycje są wspólne dla całego kraju.   

inne Grudniowe Święta

Zgodnie z tradycją każda wieczerza
wigilijna powinna rozpocząć się po
ukazaniu się pierwszej gwiazdki na
niebie. Jest to symboliczne nawią-
zanie do Gwiazdy Betlejemskiej,
która doprowadziła Trzech Króli do
stajenki z nowo narodzonym Jezu-
sem. W wielu rodzinach zadanie
wyglądania pierwszej gwiazdki
przydzielane jest najmłodszym –
często po to, aby nie wchodzili oni
w drogę dorosłym zajętym ostat-
nimi przygotowaniami do Wigilii.

Po modlitwie i odczytaniu frag-
mentu Ewangelii Łukasza uczest-
nicy wieczerzy przełamują się
opłatkiem i składają sobie życzenia
świąteczne. Opłatek wigilijny sta-
nowi symbol pojednania, zaufania 
i przyjaźni – kto dzieli się opłat-
kiem, ten dzieli się miłością i prze-
bacza winy. Osoby mieszkające z
dala od rodziny, np. za granicą, czę-
sto otrzymują świąteczny opłatek li-
stownie. Moment otwarcia takiej
poczty z Polski jest zawsze wzru-
szający. Dzielenie się opłatkiem nie
jest jednak zwyczajem wyłącznie

polskim. Spotykany jest też na Sło-
wacji, Litwie, Białorusi, Ukrainie,
w Czechach i we Włoszech.

Stół wigilijny jest tradycyjnie przy-
krywany białym obrusem, pod
który wkłada się wiązkę sianka. Ma
to znaczenie symboliczne – sianko
przypomina nam o ubóstwie, w któ-
rym narodził się Jezus, a biel obrusa
nawiązuje do jego szat. W przeszło-
ści siankiem z wigilijnego stołu
często karmiono zwierzęta w go-
spodarstwie, aby chowały sie 
w zdrowiu. Zwyczajowo pozosta-
wia się też  dodatkowe puste miej-
sce przy stole wigilijnym,
przeznaczone dla niezapowiedzia-
nego gościa. Zwyczaj ten upo-
wszechnił się w XIX wieku. Jest to
też nawiązanie do słowiańskich
wierzeń, gdzie nietkniętą część je-
dzenia zostawiało się dla duchów
przodków. Dla wielu rodzin jest to
również symboliczne miejsce dla
osób, których już z nami nie ma lub
tych, które są z dala od bliskich. 

Ważną tradycją wigilijną jest przy-
gotowywanie 12 potraw na wiecze-
rzę. Lista dań czy ich nazwy mogą

różnić się w zależności od regionu.
Jednak potrawy, które można zna-
leźć na prawie każdym stole to
barszcz czerwony na domowym za-
kwasie z buraków, śledzie, karp, 
kapusta wigilijna (czasem przygo-
towywana z grochem), kompot,
pierogi z kapustą i grzybami, zupa
grzybowa, kutia itp. Często do 12
potraw wigilijnych zalicza się także
ciasta, m.in. piernik i makowiec. 

Wiele z wigilijnych potraw ma
także znaczenie symboliczne. Wigi-
lijna ryba symbolizuje Jezusa i od-
radzanie się do życia. Według
wierzeń ludowych mak przynosił
bogactwo, gruszki miały zapewniać
długowieczność, jabłka dawać mi-
łość i zdrowie, a suszone śliwki od-
pędzały złe moce. Dlatego dania 
z makiem (takie jak kutia, kluski 
z makiem czy makowiec) i kompot
z suszonych owoców stanowią
istotną część wieczerzy. Piernik był
dla naszych przodków oznaką do-
brobytu i wyższego statusu społecz-
nego. Chleb jest również symbolem
dobrobytu oraz nowego życia. Jego
spożycie ma zapewnić pomyślność
w nadchodzącym roku. 

Oczywiście nie może być Wigilii
bez śpiewania kolęd. Wiele pol-
skich kolęd i pastorałek jest śpiewa-
nych nieprzerwanie od kilkuset lat.
Najstarszą znaną polską kolędą jest
„Zdrów bądź, Królu Anjelski” z
roku 1424. Niewiele młodsza jest
śpiewana do dziś „Anioł pasterzom
mówił”. Wiele kolęd pochodzi z
wieku XVII i XVIII, m. in. ogólnie
znane i lubiane „Dzisiaj w Betle-
jem” czy „Wśród nocnej ciszy”.
Twórcy większości z nich nie są
znani. Znaczącym wyjątkiem jest
kolęda, która niemalże stała sie pol-
skim hymnem narodowym. Jest to
opublikowana w roku 1792 „Bóg
się rodzi” autorstwa Franciszka
Karpińskiego. 

W Wigilię umieszczane są pod cho-
inką prezenty. W zależności od re-

gionu przynieść je może Gwiazdor,
św. Mikołaj, dzieciątko, aniołek lub
gwiazdka. 

Po kolacji wigilijnej wiele rodzin
wybiera się wspólnie na Pasterkę.
Msza odbywa się najczęściej około
północy, jednak tak naprawdę za-
leży to od ustaleń poszczególnych
parafii. Zdarza się, że rozpoczyna
się ona już o 21.00 lub 22.00. 

Jedną z polskich tradycji bożonaro-
dzeniowych jest zachowanie postu
w Wigilię. Choć w Kościele kato-
lickim obowiązek postu zniesiono
w 1983 roku, w Polsce episkopat
podtrzymywał post wigilijny spe-
cjalnym dokumentem aż do roku
2003. Od tego czasu post w Wigilię
jest jedynie zalecany.  
n
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W zeszłym roku o prezentach bożo-
narodzeniowych zaczęłam myśleć
już w listopadzie, gdy mój brat
uświadomił mi, że jego syn chce
znaleźć pod choinką nową konsolę
do gier. Nową i drogą konsolę do
gier. Brat pewnie by mi nawet 
o tym nie napomknął, gdyby kilka
miesięcy wcześniej poważnie się
nie rozchorował. I choć jego stan
zdrowia się poprawiał, kupowanie
najnowszego sprzętu nie mieściło
mu się w głowie. W końcu ostatnie
pół roku spędził na rozmyślaniu,
jak zabezpieczyć rodzinę finansowo
na wypadek swojego odejścia. 

Gdy nadeszło Boże Narodzenie
2019, pod choinką nie było konsoli.
Był za to inny sprzęt. Bratowa wy-
grzebała z piwnicy stary magneto-
wid. Upewniła się, że działa.
Znalazłyśmy kilka kaset video. Po
oficjalnym podłączeniu przedpoto-
powego sprzętu do równie przedpo-
topowego telewizora (spotkanie
rodzinne odbywało się u naszych
rodziców, którzy wyznają zasadę,
że jak coś działa, to nowe nie jest
potrzebne) i włączeniu pierwszego
rodzinnego filmu, przenieśliśmy 
się w inny świat, świat kompletnie
nieznany obecnej młodzieży. 
Śmiechów i chichów było co nie-
miara. Spędziliśmy tak bite dwie

godziny  – na żartach i opowie-
ściach. Młody nagrywał nas telefo-
nem komórkowym, śmiał się, że
zmontuje z tego nowy film pod ty-
tułem „Opowieści z krypty”.

Czy był zawiedziony, że nie dostał
nowej konsoli? Na początku
owszem, trochę. Teraz powtarza, że
to były najlepsze święta. W tym
roku od września męczy mnie,
żebym wpuściła go do swojej piw-
nicy. Domową przetrzepał już
wzdłuż i wszerz. Znalazł stary sto-
lik ojca, który postanowił odnowić.
Sam wymienił już stare śruby i po-
rządnie poprzykręcał to, co wyma-
gało przykręcenia. Jeszcze
szlifowanie i nowy kolor. Będzie
prezent jak znalazł, a w dodatku –
bezcenny. 

Dlaczego o tym piszę? Bo rok 2020
jest inny niż wszystkie. Czasy 
są niepewne, również pod wzglę-
dem ekonomicznym. Kupowanie 
drogich prezentów, bywa że na raty
i na chwilę, niekoniecznie jest roz-
sądne czy potrzebne. Zamiast tego
możemy poszukać sposobów na po-
darowanie prezentów ponadczaso-
wych, innych niż wszystkie, takich,
w które włożymy cząstkę siebie,
trochę serca. 

Znam osobę, która co roku własno-
ręcznie tworzy przepiękne kartki

świąteczne – dla każdego inną. Do
kartek wkłada specjalne talony, np.
voucher na masaż czekoladowy 
w zaciszu domowego spa. Gdy
przychodzi czas realizacji, na-
prawdę się stara. Sprząta dom, za-
pala świeczki, dba o delikatny
zapach i łagodną muzykę. Tylko
nigdy nie chciała mi powiedzieć,
czy do masażu używa Nutelli.
Chyba tak, skoro obdarowana
osoba chce co roku to samo!

Mam koleżankę, która jest zaciekłą
przeciwniczką konsumpcyjnego
stylu życia. Wyznaje zasadę zero

waste. Od lat przerabia stare rzeczy
i daje im nowe życie. Ze starych
ubrań szyje przepiękne narzuty na
łóżko. Zaczęła je nawet sprzeda-
wać. Dla bliskich personalizuje
swój produkt – w małe kieszonki
wszywa metki, na których są ukryte
wiadomości pełne dobrych słów.
Jak mówi: „W chłodny wieczór na-
rzuta ogrzeje ciało, a słowa ogrzeją
duszę”.

A gdyby tak ten raz nic nikomu nie
dawać? Za to z pełną premedytacją
umówić się, że każdy ma przygoto-
wać jakiś pomysł na wspólne spę-

dzenie czasu inaczej niż zazwyczaj?
Może fajnie byłoby zorganizować
noc zagadek i na przykład poprze-
bierać się za postacie z filmów? Pod
choinką mógłby być karton ze sta-
rymi ciuchami, kapeluszami, ko-
smetykami i charakterystycznymi
gadżetami – tak na zachętę. Wy-
obrażacie to sobie? Wyobrażacie
sobie dziadka Batmana? Słyszycie
ten śmiech w całym domu? To do-
piero byłyby rewelacyjne święta.
Jak to mówią młodzi, nowy Xbox
„się chowa”.
n
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miodowe ciasteczka

jeść czy nie jeść

składniki:
1/2 kg mąki
10 łyżek cukru pudru
10 łyżek miodu
1/2 kostki masła
jajko
1/2 płaskiej łyżeczki sody oczysz-
czonej
2 łyżki przyprawy korzennej 

przygotowanie:
Miód podgrzewamy z cukrem 
i przyprawą, studzimy. Mąkę mie-
szamy z sodą, wlewamy miód, do-
dajemy masło i jajko. Zagniatamy
ciasto, aż staje się gładkie i jedno-
lite. Formujemy ciasteczka. Pie-
czemy około 10 minut 
w piekarniku nagrzanym do 180°C.
Zdobimy wedle uznania.
n

„to BYłY najlepsze Święta”

justyna czekaj

Karolina Klimek

rok 2020 jest inny niż dotychczasowe, absolutnie precedensowy. pan-
demia i obostrzenia zmieniły nasze życie. nie do końca wiadomo, co
przyniesie nowy rok. dlatego w te Święta, zamiast szaleńczego wy-
dawania pieniędzy na drogie prezenty, warto podarować bliskim rze-
czy, które będą... bezcenne. 
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