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W Wielkiej Brytanii konsumenci korzysta-
jący ze standardowych taryf energetycznych
są chronieni przed nagłymi wzrostami cen
przez tzw. energy price cap.  Jest to limit,
który zmienia się cyklicznie według zaleceń
regulatora energetycznego Ofgem. Słowo
limit może być trochę mylące, bo tak na-
prawdę płaci się za realne zużycie energii.
Cap natomiast ogranicza koszt każdej jed-
nostki gazu i energii elektrycznej.

Osoby, które nigdy nie zmieniały swojej ta-
ryfy są objęte właśnie limitem cenowym. To
samo tyczy się osób, których firma energe-
tyczna niedawno zbankrutowała i zostały
przeniesione gdzie indziej oraz tych, które po
zakończeniu kontraktu nie zdecydowały się
na podpisanie nowego, choćby ze względu na
bardzo drogie propozycje.

Limit cenowy latem 2021 roku wynosił 1138
funtów. Od października 2021 roku wynosił
1277 funtów, jednak kwota ta nie uwzględ-
niała podwyżek hurtowych cen gazu. Szacuje
się, że od 1 kwietnia 2022 roku limit cenowy
wzrośnie o około 50% do 1925 funtów! Je-
dynie interwencja rządu lub zmiany ze strony
Ofgem mogą temu zapobiec. Kolejny raz
limit cenowy zmieni się w październiku 2022
roku, a zostanie wyliczony na podstawie hur-
towych cen energii od początku lutego do
końca lipca tego roku. Trudno przewidzieć,
co wydarzy się przez najbliższe miesiące, ale
prognozy nie są optymistyczne, zwłaszcza
biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie – na-
leży bowiem pamiętać, że jeśli dojdzie do
wojny, to jednym z narzędzi nacisku będzie
cena gazu.   

Martin Lewis, choć wielokrotnie podkreśla,
że nie ma szklanej kuli i nie jest w stanie

przepowiadać przyszłości, próbuje jak najle-
piej doradzać mieszkańcom Wysp również w
związku z rosnącymi cenami energii. Według
niego osoby, którym na przykład kończą się
kontrakty (tzw. fixes), nie powinny na razie
podpisywać kolejnych, gdyż ich warunki są
mało korzystne.

„Przypuszczam, po przeanalizowaniu wszyst-
kich dostępnych obecnie danych, że nie warto
teraz wiązać się nowym kontraktem – twier-
dzi Lewis – chyba że znajdziecie taki, który
będzie nie wyższy niż 40% ponad obecny
limit cenowy. Jeśli chcecie mieć pewność sta-
łej ceny, możecie pomyśleć ewentualnie o
podpisaniu kontraktu na kwotę wyższą o 50%
od limitu cenowego – taka strategia może być
dobra, zakładając kolejne, drastyczne pod-
wyżki cen w październiku 2022 roku. Nie-
stety, obecnie najtańsze propozycje na rynku
wynoszą ponad 70% więcej niż price cap.
Jeśli dojdzie do wojny na Ukrainie, to ceny
gazu poszybują bardzo wysoko – wówczas 3-
letni kontrakt na 2000 funtów rocznie będzie
opłacalny”.   

Oczywiście należy pamiętać, że jeżeli jakimś
cudem ceny energii jednak spadną, to 2- lub
3-letni kontrakt przestanie być opłacalny, a
żeby się z niego wyzwolić, będzie trzeba za-
płacić karę. 

W swoich wystąpieniach Lewis wielokrotnie
podkreśla, że nie ma prostej odpowiedzi na
pytanie, co robić w obecnej sytuacji. Jednak
do tej pory jego prognozy i porady dotyczące
działania w obliczu rosnących cen energii
okazywały się słuszne dla znacznej większo-
ści konsumentów. 
n NKZ

Beata Polanowska

POdwYŻki Cen enerGii
Martin lewis, brytyjski guru oszczędzania, zwiastuje katastrofę energetyczną, która do-
tknie miliony rodzin mieszkających na wyspach. według niego, jeśli rząd nie zrobi nic
w sprawie galopujących cen energii, większość ludzi znajdzie się na skraju ubóstwa. 

Osoby poszukujące pracy i otrzymujące Uni-
vesal Credit, jeśli po 4 tygodniach nie znajdą
pracy w obszarze ich doświadczenia zawodo-
wego i kwalifikacji, będą musiały poszerzyć
swoje poszukiwania o wakaty nie związane z
ich wykształceniem.  Wcześniej wnioskujący
mieli trzy miesiące, zanim musieli wykazać
się poszukiwaniami poza ich profilem zawo-
dowym.  Jeśli kandydaci nie zademonstrują,
że podejmują ‘reasonable efforts’ czyli jeśli
nie udowodnią, że podejmują wystarczające

kroki, by znaleźć pracę, wówczas wypłata za-
siłku może ulec redukcji.

Rząd podjął taką decyzję między innymi dla-
tego, że w Wielkiej Brytanii jest obecnie ty-
siące wakatów, na które pracodawcy nie
mogą znaleźć chętnych.  Byli pracownicy
albo wrócili po Brexicie do swoich krajów w
Europie Wschodniej, albo przeszli na emery-
turę.  Ministrowie oczekują, że do końca
czerwca pół miliona osób obecnie pobierają-
cych zasiłek podejmie się pracy.
n

Universal Credit – łatwiej O sankCje
Od 27 stycznia wchodzą zmiany dla osób znajdujących się na zasiłku Universal Credit.
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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,

I już rok 2022, i luty, a w moim

ogródku pojawił się pierwszy

przebiśnieg, no i sikorki przylatują

na nasionka, o ile wiewiórki ich

nie ukradną wcześniej.  

Ogródkową sielankę zakłóca

obraz wydarzeń na świecie.  Od

zakończenia Brexitu wzrastają

koszty życia, drożeją produkty

żywnościowe, płacimy lub

wkrótce zaczniemy płacić o 50%

więcej za energię.  Brytyjski pre-

mier walczy o przetrwanie na sta-

nowisku, podczas kiedy do opinii

publicznej docierają coraz to

nowsze informacje o przypadkach

łamania kowidowych obostrzeń w

siedzibie rządowej.  Prezydent

Putin gromadzi rosyjskie siły

zbrojne przy granicy z Ukrainą,

wprowadzając w panikę przywód-

ców europejskich i USA, nie

wspominając o mieszkańcach te-

renów zagrożonych atakiem.  

Wielu z nas, przyglądając się z dy-

stansu sytuacji na Ukrainie, mar-

twi się o rodzinę w Polsce.

Chcemy wierzyć, że deklaracje

Putina to tylko 'puste gadanie',

które tak naprawdę ma na celu

zwrócenie na siebie uwagi przy-

wódców światowych i nakłonienie

ich do rozmów.  Nie potrafimy

sobie wyobrazić, że za kilka tygo-

dni mogłyby się rozpocząć działa-

nia zbrojne, które do niczego nie

doprowadziłyby, z wyjątkiem de-

monstracji imperialnych ambicji

Rosji.  Zakręcanie kurków nafto-

wych potwierdza tylko zapędy Pu-

tina do odgrywania pierwszych

skrzypiec na świecie i nie pomaga

w moderowaniu panującego obec-

nie napięcia.  Przeciwnie, sprawia,

że wszyscy intensywniej odczu-

wamy pojawienie się kryzysu na

świecie.

W Wielkiej Brytanii z niedowierza-

niem obserwujemy, jak premier

Johnson utrzymuje się przy władzy,

mimo upublicznienia informacji o

łamaniu obostrzeń kowidowych w

siedzibie rządowej przy ulicy Do-

wning.   Według raportu Sue Gray,

która prowadziła dochodzenie w

tej sprawie, od maja 2020 odbyło

się 16 przyjęć w czasie, kiedy w

kraju obowiązywał zakaz zgroma-

dzeń.  Boris Johnson jeszcze nie

został zmuszony do odejścia, acz-

kolwiek, dochodzenie w sprawie

przyjęć prowadzi także policja, a w

maju odbędą się w UK wybory lo-

kalne, które potwierdzą pozycję

partii Tory w opinii publicznej.

Beata Polanowska

Tylko do 30 czerwca 2021 roku
obywatele Unii Europejskiej mogli
wnioskować o status osiedleńca. 

Osoby bez statusu nie mogą już
wjeżdżać do Uk na dowód osobi-
sty – konieczny jest teraz pasz-
port. Osoby posiadające settled lub
pre-settled status w dalszym ciągu
mogą podróżować z dowodem, lecz
zachęcamy wszystkich do korzysta-
nia raczej z ważnego paszportu.
Pracownicy linii lotniczych czy
promowych, którzy przeprowadzają

pierwszą kontrolę paszportową, nie
mają dostępu do danych Home Of-
fice. W przypadku osób okazują-
cych dowód, nie mają możliwości
sprawdzenia, czy status jest przy-
znany. Warto jest więc wyrobić
nowy paszport, jeśli nasz stracił
ważność, nawet gdy mamy ważny
dowód. Pozwoli nam to na uniknię-
cie niespodzianek w czasie po-
dróży. 

Biuro SPS nadal pomaga we wszel-
kich kwestiach dotyczących settled

status, na przykład w składaniu
spóźnionych wniosków (w skom-
plikowanych sprawach) o ile ist-
nieją dobre powody uzasadniające
zwłokę. Pomagamy także spraw-
dzić status, wygenerować kod dla
pracodawcy lub landlorda, czy uak-
tualnić dane, takie jak numer tele-
fonu komórkowego, adres
zamieszkania, adres e-mail, nazwi-
sko, numer dokumentu identyfika-
cyjnego. Należy pamiętać, że
osoby, które mieszkają w Wielkiej
Brytanii już ponad 5 lat, a wcze-

śniej aplikowały o pre-settled 
status, muszą wnioskować po raz
kolejny o settled status. Dotyczy to
również dzieci.  

Jeśli potrzebujesz pomocy, umów
się na spotkanie do naszego 
doradcy, pisząc na adres
help@empp.co.uk. Można też 
wysłać SMS pod numer 0737 514
69 35. 
n

statUs OsiedleńCa: nadal POMaGaMY BeZPłatnie

8 nOwOCZesnYCH, ZielOnYCH krZeseł 
w BardZO dOBrYM stanie 

sZUka nOweGO dOMU

ZaPrOPOnUj swOjĄ CenĘ

editor@empp.co.uk
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ławki nadZiei Od PlatFOrMY netFliX
nOttinGHaM
Dwie niezwykłe ławki stanęły 
w dwóch parkach w Nottingham: 
w Arboretum i Highfields Park.
Niezwykłe, gdyż wiążą się z seria-
lem After Life, który można oglą-
dać na platformie Netflix. Na
ławkach wygrawerowane są słowa
będące mottem serialu: „Hope is
everything” („Nadzieja jest wszyst-
kim”). Mają one zachęcać do odby-
wania rozmów z przyjaciółmi i
nieznajomymi, a także podnosić
świadomość dostępności pomocy
dla osób zmagających się z choro-
bami natury psychicznej.

W związku z ostatnim odcinkiem
serii, producenci serialu wraz z or-
ganizacją przeciwdziałającą samo-
bójstwom Campaign Against
Living Miserably (CALM) ufundo-
wali 25 ławek, które zostały prze-
kazane urzędom miejskim w kraju,
m.in. w Birmingham, Londynie,

Manchesterze, Li-
verpoolu, Glasgow 
i Cardiff.   

„Mamy nadzieję, że
ławki staną się spu-
ścizną serialu After
Life – powiedział
jego reżyser, scena-
rzysta i odtwórca
głównej roli Ricky
Gervais – a parki, 
w których stanęły
będą chętniej odwie-
dzane”. Zadowolenia z otrzymania
dwóch ‘ławek nadziei’ nie kryli
także pracownicy Nottingham City
Council: „Zdajemy sobie sprawę,
że nasze parki były dla wielu ludzi
kluczem do przetrwania lockdow-
nów. Te ławki zapewnią możliwość
odpoczynku, rozmowy z kimś
innym, czy refleksji” – powiedział
Eddie Curry.

Serial After Life jest tragikomedią
opowiadającą o dziennikarzu pra-
cującym w lokalnej gazecie, który
nie może pogodzić się ze śmiercią
ukochanej żony i poważnie roz-
waża samobójstwo. Często spotkać
go można na cmentarzu, siedzącego
na ławce i rozmawiającego ze star-
szą od siebie kobietą, która straciła
męża.
n NKZ

COnGestiOn CHarGe w Peak distriCt?
derBYsHire
W piątek 21 stycznia 2022 roku
miało miejsce spotkanie osób zasia-
dających w komitecie Peak District
National Park Authority’s Program-
mes and Resources. Rozmawiano
m.in. o zredukowaniu liczby samo-
chodów na drogach parku. 

Uzgodniono wdrażanie projektu
promującego zrównoważony trans-
port poprzez poprawę zasięgu sieci
autobusowej i tworzenie punktów
ładowania dla pojazdów elektrycz-
nych. Planowane jest też dokończe-
nie budowy tzw. White Peak Loop
– drogi dla rowerzystów, pieszych 
i jeźdźców konnych łączącej Bake-
well, Buxton i Matlock (na chwilę
obecną trakt ten ukończony jest 

w 71%). Dyskutowano jednak
przede wszystkim o możliwości
wprowadzenia tzw. congestion
charge, a więc dziennej opłaty za
poruszanie się na terenie Peak Di-
strict samochodem. Nie jest to
nowy pomysł. 

Planista odpo-
wiedzialny za
politykę trans-
portową, Tim
N i c h o l s o n
stwierdził, że
wprowadzenie
tego typu opłat
jest tylko kwe-
stią czasu. Pie-
niądze pobierane
od kierowców

miałyby zasilić budżet przezna-
czony na zwiększanie dostępności
środków komunikacji publicznej w
parku.
n nkZ

Bohaterowie serialu / fot. Netflix

newark
Symulator lotu kosztujący £35000
został stworzony i uruchomiony 
w Newark College. Dzięki inwesty-
cji uczniowie marzący o karierze 
w lotnictwie, będą mogli się do niej
przygotować. 

Symulator umożliwia odbywanie
lotów testowych oraz startowanie i
lądowanie na wirtualnej wersji lot-
niska East Midlands Airport. 

„To prawdziwa szansa na dostanie
się do pracy w branży lotniczej” –
powiedział Tom Marsden, dyrektor
ds. rozwoju strategicznego w Lin-
coln College Group. Podkreślił, że
program szkoleniowy został stwo-
rzony przy udziale ekspertów 
z RAF oraz przedstawicieli prze-
mysłu lotniczego i kosmicznego.
Przygotowano go z myślą nie tylko
o szkoleniu pilotów, ale również
przyszłych inżynierów i personelu

obsługi naziemnej na lotniskach ko-
mercyjnych i wojskowych.

Symulator ostatecznie zostanie
umieszczony w nowej siedzibie
szkoły, której budowa na miejscu
dawnego Newark Cattle Market ma
zakończyć się w 2023 roku.  
n NKZ

sYMUlatOr lOtU w sZkOle w newark

leiCester
Naukowcy z University of Leice-
ster odgrywają kluczową rolę w
międzynarodowym projekcie, który
ma stwierdzić, czy na Marsie ist-
niało życie. Wraz z Europejską
Agencją Kosmiczną (ESA) i Rosyj-
ską Agencją Kosmiczną Rosko-
smos zbudowali łazik, który
poszuka śladów procesów biolo-
gicznych i geologicznych na czer-
wonej planecie.

Łazik, w całości zbudowany 
w Wielkiej Brytanii, nazywa się
ExoMars Rosalind Franklin (na
cześć brytyjskiej chemiczki i pio-
nierki w dziedzinie DNA). 

Misja rozpocznie się we wrześniu
2022 roku z kosmodromu Bajkonur
w Kazachstanie. Po 9 miesiącach
pojazd dotrze na Marsa. Lądowanie
na czerwonej planecie, a dokładniej
w obszarze Oxia Planum, przewi-

dziane jest na 10 czerwca 2023.
Łazik, zasilany energią słoneczną,
spędzi na Marsie około pół roku.

Łazik jest w stanie wykonywać od-
wierty do głębokości 2 metrów, po-
siada też mikroskop i umiejętność
pieczętowania i zachowywania pró-
bek z odwiertów.     
n NKZ

Marsjańska Misja dZiĘki leiCester

Prywatny

Gabinet

Psychoterapii

w Nottingham
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iMPOnUjĄCY sZkielet iCHtiOZaUra
leiCestersHire
Jedenaście miesięcy temu w Ru-
tland Water Nature Reserve, Joe
Davis z Rutland Wildlife Trust,
podczas rutynowych prac w parku,
natknął się na ogromne skamieniałe
szczątki ichtiozaura. Davis natych-
miast zadzwonił do rady hrabstwa i
oznajmił: „Chyba znalazłem dino-
zaura”. Na miejsce przybyli paleon-
tolodzy z różnych brytyjskich
ośrodków naukowych i potwier-
dzili, że dziesięciometrowe znalezi-
sko to pozostałości po pradawnym
drapieżniku morskim.

Ichtiozaury, potocznie zwane „smo-
kami morskimi”, pojawiły się na
świecie 250 milionów lat temu, a
wyginęły 90 milionów lat temu.
Mogły osiągać do 25 metrów dłu-
gości. Naukowcy obliczyli, że ich-
tiozaur zamykał szczęki z siłą
ponad 3 ton! Dla porównania, jest

to siła dwukrotnie większa niż
ugryzienie dużego krokodyla słono-
wodnego. 

Według uczonych odkrycie z Ru-
tland jest bezprecedensowe ze
względu na wielkość i kompletność
szczątków i już teraz zyskało miano
jednego z największych znalezisk
w historii brytyjskiej paleontologii.
Mierzący około 10 metrów długo-
ści ichtiozaur ma okolo 180 milio-
nów lat. To nie jest pierwsze
odkrycie tego
typu w Ru-
tland – wcze-
śniej, w latach
70-tych XX
wieku, znale-
ziono tu dwa
niekompletne
szkielety dużo
mnie j szych
ichtiozaurów.

Firma Anglian Water, odpowie-
dzialna za zarządzanie zbiornikiem
Rutland, szuka obecnie funduszy
dzięki którym szkielet ichtiozaura
mógłby pozostać na terenie parku,
dostępny do oglądania dla turystów.

Końcowy etap prac wykopalisko-
wych był pokazany 11 stycznia w
programie „Digging for Britain” na
kanale BBC Two. Można go jesz-
cze obejrzeć na BBC iPlayer.
n nkZ, es

nOttinGHaMsHire
derBYsHire
Wiadukt łączący Derbyshire z Not-
tinghamshire, o długości 443 me-
trów i wysokości 18 metrów,
niszczejący przez ostatnich pięć-
dziesiąt lat, został otwarty dla tury-
stów po remoncie, który pochłonął
ponad półtora miliona funtów. Wia-
dukt łączy trasy piesze, które bie-
gną wzdłuż kanałów Erewash i
Nottingham (wcześniej tędy trans-
portowano towary). 

Wiadukt, zwany czasem Żelaznym
Gigantem (Iron Giant), został zbu-
dowany w 1877 roku w celu prze-
prowadzenia linii kolejowej przez
rzekę Erewash. Konstrukcja mu-
siała być stosunkowo lekka, aby za-
pobiec ewentualnemu zawaleniu się
podziemnych tuneli górniczych,
dlatego też wiadukt wybudowany
został z kutego żelaza, materiału,
który został wyparty przez stal.
Obecnie w Anglii przetrwał tylko
jeden inny wiadukt z kutego żelaza
(wiadukt Meldon). 

Ostatni pociąg towarowy przejechał
przez wiadukt Bennerley w 1968
roku. Konstrukcja została wycofana
z użytku i przeznaczona do roz-
biórki, przeciwko czemu zaczęli
protestować mieszkańcy okolicy,
którzy założyli Towarzystwo Przy-
jaciół Wiaduktu Bennerley. 

Organizacja postanowiła wyremon-
tować konstrukcję, co wpisało się w
ogólnokrajową strategię przekształ-
cenia nieużywanych tras kolejo-
wych w szlaki piesze i rowerowe, a
tym samym promocję zdrowia i do-
brego samopoczucia, wzmacnianie
więzi społecznych i spędzanie
czasu na świeżym powietrzu. To-
warzystwo zadbało o wpisanie wia-
duktu na listę World Monuments
Watch – funduszu mającego na celu
ratowanie obiektów architektonicz-
nych i kulturowych, które opowia-
dają historię cywilizacji. Co

ciekawe, na liście
znalazło się jedy-
nie 25 miejsc z ca-
łego świata, a
wiadukt Bennerley
był jedynym re-
p r e z e n t a n t e m
Wielkiej Brytanii.   

„Szukaliśmy spo-
sobu na przywró-
cenie wiaduktu do
życia od 1985
roku – powiedział
Andy Savage, dy-
rektor wykonaw-
czy organizacji
Railway Heritage
Trust, która party-
cypowała finan-
sowo w remoncie,
dając na ten cel ponad 550 tysięcy
funtów. – W końcu się udało,
przede wszystkim dzięki zaangażo-
waniu spółki Railway Paths Ltd i
lokalnej społeczności. Jestem nie-
zmiernie szczęśliwy. Wkrótce
przejdę na emeryturę, po 12 latach
pełnienia obowiązków, więc tym
bardziej cieszę się z osiągniętego
sukcesu”. 

Oficjalna ceremonia otwarcia wia-
duktu ma odbyć się jeszcze w tym
roku, ale już teraz piesi i rowerzyści
mogą cieszyć się pięknymi wido-
kami. 

Atrakcja już teraz przyciąga wielu
turystów, a tymczasem Towarzy-
stwo Przyjaciół Wiaduktu Benner-
ley otrzymało grant w wysokości
250 tys. funtów z National Lottery
Heritage Fund na dalszy rozwój.

Bennerley Viaduct usytuowany jest
pomiędzy miejscowościami Cot-
manhay i Awsworth, na granicy
hrabstw Nottinghamshire i Derby-
shire (DE7 8PX). 
n nkZ

wiktOriański wiadUkt OtwartY

Szkielet ichtiozaura / fot. Anglian Water
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W ostatni weekend stycznia weszły
w życie zmiany w kodeksie ruchu
drogowego.  Po kilkumiesięcznym
okresie konsultacji brytyjski rząd
podjął decyzję o uaktualnieniu ist-
niejących zasad w świetle ewolucji
sposobu korzystania z rodzimych
dróg i chodników. 

W ostatnich latach dąży się do bar-
dziej ‘zielonego’ podejścia do kwe-
stii transportu i emisji spalin.  
Z tego powodu powstało wiele pro-
gramów promujących jazdę na ro-
werze czy też przemieszczanie się
na piechotę jako alternatywę do
jazdy samochodem.  Kowidowe za-
lecenia przerzucenia się z trans-
portu publicznego na rowery oraz
piesze marsze także wywarły
wpływ na zmianę naszych przy-
zwyczajeń.  

W odpowiedzi na zmianę nawyków
społecznych brytyjskie minister-
stwo ds. transportu podjęło działa-
nia, by przede wszystkim zadbać o
bezpieczeństwo osób poruszają-
cych się po drogach w dobie współ-
czesnej.

Wprowadzona została hierarchia
użytkowników dróg pod względem
największego zagrożenia oraz posia-
dania największej odpowiedzialno-
ści.  Na szczycie tej hierarchii
znajdują się piesi, następnie rowe-
rzyści, osoby jadące konno, motocy-
kliści, kierowcy samochodów
osobowych, kierowcy minibusów i
vanów, na końcu kierowcy dużych
pojazdów, takich jak ciężarówki i
autobusy.  Osoby znajdujące się na
szczycie tej hierarchii nie mogą nad-
używać swej pozycji i narażać pozo-
stałych na niebezpieczeństwo,
aczkolwiek takie ustanowienie od-
powiedzialności ma nakazać kie-
rowcom pojazdów cięższych
zachowanie zapewniające pozosta-
łym bezpieczeństwo na drodze.

Rowerzyści powinni utrzymywać
pół metra dystansu od krawężnika,
a w niektórych odcinkach powinni
zajmować centralną pozycję na
swoim pasie, uzyskują pierwszeń-
stwo na rondach, mogą teraz jeździć
w grupie lub we dwoje w szeregu a
nie jeden za drugim.  Kierowcy po-
winni wyprzedzać ich, zachowując
bezpieczny dystans w zależności od
prędkości poruszania się.

Piesi i rowerzyści uzyskują pierw-
szeństwo podczas przechodzenia
czy przejeżdżania przez ulicę
boczną, kiedy kierowca skręca w
lewo właśnie w tę ulicę.

Wprowadzone zostało zalecenie
nowego sposobu otwierania drzwi
samochodu lub innego pojazdu –
ręką przeciwną do tej znajdującej
się po stronie drzwi, po to, by kie-
rowca lub pasażer pojazdu się ob-
rócili i sprawdzili, czy nie są
wyprzedzani przez inną osobę lub
pojazd, by uniknąć uderzenia ich
drzwiami.

Zamieściliśmy tu tylko wybrane za-
sady, które weszły w życie pod ko-
niec stycznia.  Po bardziej
szczegółową prezentację zmian w
brytyjskim kodeksie drogowym za-
praszamy do przeczytania ‘The Hi-
ghway Code: 8 changes you need to
know from 29 January 2022’, doku-
mentu, który znajduje się na stronie
rządowej www.gov.uk.  Należy
wpisać w wyszukiwarkę wyżej po-
dany tytuł.
n

Uniknij MandatU
Beata Polanowska

W drugiej połowie stycznia w Anglii
rozpoczęto luzowanie restrykcji
wprowadzonych pod koniec 2021 r.
w celu ograniczenia rozprzestrzenia-
nia się omikronu. 

Decyzja o zniesieniu restrykcji 
spowodowana była kilkoma czynni-
kami. Analiza danych statystycz-
nych potwierdziła wysoki procent
zaszczepienia boosterem wśród
mieszkańców Anglii oraz tendencje
spadkowe w rozwoju omikronu, jak
i łagodniejszy przebieg choroby po
zarażeniu się. 

Doszły także powody pragma-
tyczne.  Zaczęło brakować testów
PCR i antygenowych a laboratoria
nie nadążały z realizacją zamówień.
Natomiast wysoka ilość izolujących
się pracowników uniemożliwiła nor-
malne działanie wielu przedsiębior-
stwom.  Pracownicy supermarketu
Asda w Hyson Green w Nottingham
twierdzili, że na początku stycznia
50 osób z ich załogi musiało się 
izolować, a autobusowy transport
miejski w Nottingham zmienił 
normalny rozkład jazdy na sobotni 
(od 10.01.22 do 21.02.22) z powodu
braku kierowców.

Oto obowiązująca na początku lu-
tego 2022 lista zmian w obostrze-
niach:

Zniesione zostało zalecenie pracy 
w domu.

Wycofany został nakaz noszenia
maseczek w miejscach publicznych,

w jego miejsce wprowadzono reko-
mendację, żeby nadal je nakładać w
miejscach, gdzie przebywa wiele
osób.  Supermarkety Sainsbury’s 
i Tesco oraz sieć sklepów John
Lewis proszą klientów o dalsze sto-
sowanie maseczek.  Kategoryczniej
do tej kwestii podszedł burmistrz
Londynu, Sadiq Khan, który po-
twierdził, że w stolicy maseczki po-
zostają obowiązkowe podczas
korzystania z transportu miejskiego.

Zniesiono wymóg posiadania certy-
fikatów szczepionkowych, żeby
wejść na duże imprezy, takie jak
koncerty, festiwale oraz do klubów
nocnych, na stadiony, areny. 

Osoby, które otrzymają pozytywny
wynik testu na Covid, obecnie mogą
zakończyć izolację po dniu siód-
mym, a nie jak to było wcześniej, po
dziesiątym, o ile otrzymają dwa ne-
gatywne wyniki testu antygenowego
w dniu szóstym i siódmym.  Premier
Johnson potwierdził, że postara się
przyspieszyć zmianę regulacji naka-
zującej izolowanie się osobom, które
uzyskają pozytywny wynik testu na

Covid; obecne regulacje wygasną 
24 marca.

Podczas podróży zagranicznych, w
przypadku osób w pełni zaszczepio-
nych i ich dzieci, nie ma wymogu na
wykonanie testu antygenowego
przed wyruszeniem w drogę po-
wrotną do UK, a po przyjeździe nie
trzeba wykonywać testu PCR, w
jego miejsce wystarczy test antyge-
nowy.  

Od 11 lutego zostaje całkowicie
zniesiony nakaz testowania się po
powrocie do UK dla osób zaszcze-
pionych.  Natomiast w przypadku
osób niezaszczepionych, nie będą
one musiały się izolować, ale będą
musiały wykonać test antygenowy
przed podróżą oraz test PCR po po-
wrocie na dzień drugi i czekać na
potwierdzenie negatywnego wy-
niku.

Zostaną także złagodzone restrykcje
obowiązujące w domach dla osób
starszych, dla ich mieszkańców oraz
osób odwiedzających. 
n

najnOwsZe ZasadY kOwidOwe 
Beata Polanowska

POŻEGNANIE WANDY SZUWALSKIEJ

W sobotę 15 stycznia 2022 r. miała odbyć się

uroczystość upamiętniająca życie weteranki Wandy

Szuwalskiej, która zmarła 26 marca 2020 r. Niestety,

ze względu na pandemię COVID-19, uroczystość

została odwołana. O kolejnym terminie poinformu-

jemy na łamach East Midlands po Polsku.



Cold weather Payment
Jeśli pomiędzy 1 listopada a 31 marca tempe-
ratura powietrza spadnie do lub poniżej zera 
i utrzyma się tak przez kolejnych 7 dni, nie-
którzy będą mogli otrzymać tzw. Cold 
Weather Payment w wysokości 25 funtów ty-
godniowo. 

Aby dostać dofinansowanie, trzeba otrzymy-
wać świadczenia socjalne, np. Pension Credit.
Osoby, które otrzymują Income Support lub
Income-based Jobseeker’s Allowance, muszą
spełnić dodatkowe warunki, np. mieć dziecko
poniżej 5 roku życia lub dziecko niepełno-
sprawne, czy otrzymywać dodatek emery-
talny lub związany z niepełnosprawnością.
Osoby otrzymujące Income-related Employ-
ment and Support Allowance muszą należeć
do grupy wsparcia dla pracujących lub speł-
nić warunki takie same, jak dla osób pobiera-
jących Income Support (wymienione
powyżej). 

Osoby pobierające Universal Credit nie mogą
być zatrudnione lub samozatrudnione, a poza
tym muszą mieć dziecko poniżej piątego roku
życia lub też być uznawane za niepełno-
sprawne lub chore na tyle, że ich zdolność do
pracy jest ograniczona. Jeśli dziecko osoby
pobierającej UC jest niepełnosprawne, należy
jej się Cold Weather Payment niezależnie od
tego, czy pracuje, czy nie.    

Wypłata dofinansowania następuje automa-
tycznie w ciągu 14 dni od wystąpienia ujem-
nych temperatur, a pieniądze wpływają
bezpośrednio na konto, na które wypłacane
są inne świadczenia.  

Osoby, które uważają, że spełniają powyższe
kryteria, lecz nie otrzymały wypłat świadcze-
nia, powinny skontaktować się z Pension 
Service lub Jobcentre Plus. Osoby, które
otrzymują Universal Credit powinny zalogo-
wać się na swoje konto i samodzielnie dodać
wpis o braku wypłaty do swojego dzien-
niczka.

winter Fuel Payment
Osoby, które urodziły się przed 26 września
1955 roku i mieszkały w Wielkiej Brytanii
przez minimum jeden dzień w ciągu tygodnia
od 20 do 26 września 2021 (to tzw. qualifying
week), mogą otrzymać dofinansowanie na
pokrycie kosztów ogrzewania w wysokości
od 100 do 300 funtów. Świadczenie wypła-
cane jest automatycznie osobom, które pobie-
rają emeryturę (State Pension) lub inne
świadczenia socjalne (z wyjątkiem Housing
Benefit, Council Tax Reduction, Child Bene-
fit i Universal Credit). Niektórzy jednak
muszą złożyć wniosek, np. gdy otrzymują
świadczenia, ale mieszkają za granicą, np. w
krajach Unii Europejskiej (nie dotyczy to
Cypru, Francji, Grecji, Portugalii czy Hiszpa-
nii). 

Świadczenie najczęściej jest wypłacane w li-
stopadzie i grudniu. Osoby, które nie otrzy-
mają go do 14 stycznia 2022 roku, powinny
skontaktować się z Winter Fuel Payment
Centre. 

warm Home discount
Osoby, które otrzymują tzw. Guarantee Credit
w ramach emerytury i osoby z niskimi docho-
dami mogą starać się o jednorazowe obniże-
nie rachunków za energię o 140 funtów
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dOFinansOwanie na ZiMĘ
w obliczu rosnących cen gazu wiele rodzin obawia się utracenia płynności finansowej.
najbiedniejsi mogą skorzystać jednak z rządowych programów pomocowych.

pomiędzy październikiem a marcem. Sprawa
jest prosta dla emerytów – otrzymują oni spe-
cjalny list pomiędzy październikiem a grud-
niem z informacją o tym, czy się kwalifikują
do otrzymania zniżki, ewentualnie mogą zo-
stać poproszeni o telefon na specjalną infoli-
nię. Osoby z niskimi dochodami muszą
samodzielnie aplikować o Warm Home Di-
scount u swojego dostawcy energii. Ilość zni-
żek jest ograniczona i to firma energetyczna
decyduje komu je przyznać, dlatego poleca
się wypełnienie wniosku wczesną jesienią. 

energy trust
Niektórzy dostawcy energii oferują swoim
klientom, którzy mają problemy z płynnością
finansową, specjalne programy pomocowe
(np. British Gas, Scottish Power, E.ON).
Żeby otrzymać pomoc, należy wypełnić
szczegółowy kwestionariusz, w którym na-

leży uwzględnić swoje dochody i wydatki,
oraz wyjaśnić, co spowodowało trudną sytu-
ację finansową (np. pogarszający się stan
zdrowia uniemożliwiający pracę). Kryteria są
bardzo rygorystyczne, np. czasem trzeba
stworzyć specjalny arkusz budżetowy przy
pomocy doradcy FCA, ale dla osób, które po-
padły w tarapaty w wyniku nieszczęśliwych
zdarzeń losowych (np. ciężka choroba), ta
opcja może być bardzo pomocna. 

Co ciekawe, British Gas Energy Trust przyj-
muje wnioski o dofinansowanie w krytycz-
nych sytuacjach również od osób, które nie
są klientami firmy.  
n NKZ

Kwas foliowy to inaczej witamina
B9. Według specjalistów powinien
być przyjmowany przez kobiety
planujące zajście w ciążę. Suple-
mentacja powinna rozpocząć się
przynajmniej od 4 do 6 tygodni
przed zapłodnieniem i być kontynu-
owana minimum do końca pierw-
szego trymestru ciąży. Kwas
foliowy jest niezbędny dla prawi-
dłowego rozwoju płodu, gdyż
chroni on przed poważnymi wa-
dami, takimi jak rozszczep kręgo-
słupa, bezmózgowie czy
przepuklina oponowo-rdzeniowa. 

Biorąc pod uwagę statystykę, we-
dług której ponad połowa kobiet
mieszkających w UK nie planuje
zajścia w ciążę, nie dziwi fakt, że
celowe suplementowanie kwasu fo-
liowego nie jest powszechne. Rząd
Wielkiej Brytanii zdecydował więc
o obowiązkowym dodawaniu wita-
miny B9 do białej mąki pszennej i
ma nadzieję, że dzięki temu uda się
uniknąć około 200 przypadków
wad cewy nerwowej rocznie (co
oznaczać będzie spadek o 20%).

Sama idea wzbogacania mąki nie
jest niczym nowym. Od czasów II
Wojny światowej biała mąka
pszenna jest w Wielkiej Brytanii
wzbogacana żelazem, wapniem i
dwoma innymi witaminami z grupy

B – tiaminą i niacyną. Natomiast
kwas foliowy jest z powodzeniem
dodawany do mąki w ponad 80 kra-
jach świata, m.in. w Australii,
Nowej Zelandii i Kanadzie.     

„Niewiele rzeczy jest tak ważnych
jak zdrowie dziecka – tłumaczył
premier Boris Johnson. – Wzboga-
canie mąki kwasem foliowym to
skuteczne i proste rozwiązanie.
Dzięki temu nie tylko zapewnimy
przyszłym rodzicom spokój ducha,
ale także poprawimy ogólny stan
zdrowia dorosłych”.

„Kwas foliowy jest bezsmakowy i
bezpieczny – wtórował mu minister
zdrowia Savid Javid. – Wprowa-
dzenie go do narodowej diety
sprawi, że każdego roku będzie ro-
dzić się więcej zdrowych dzieci”.

W ponad 99% brytyjskich gospo-
darstw domowych spożywa się
chleb. Co więcej, ponad ćwierć
wszystkich produktów spożyw-
czych dostępnych w supermarke-
tach zawiera mąkę. To wszystko
oznacza, że zwiększy się poziom
kwasu foliowego w organizmach
milionów ludzi – nie tylko kobiet w
wieku rozrodczym. 

Głównym źródłem kwasu folio-
wego są warzywa (sałata, szpinak,

kapusta, kalafior, buraki, pomidory,
zielony groszek, szparagi, bruk-
selka), ziarna, orzechy i cytrusy. 

Witamina B9 znajduje się także w
produktach pochodzenia zwierzę-
cego, np. jajach i serach. To spra-
wia, że dorośli, których dieta opiera
się o zasady zdrowego żywienia,
najczęściej nie potrzebują dodatko-
wej suplementacji kwasem folio-
wym. Niektóre badania naukowe
twierdzą, że nadmiar kwasu folio-
wego może wywoływać stany de-
presyjne, bezsenność, rozdrażnienie
i zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
jednak niezależny organ doradczy
brytyjskiego rządu jest przekonany,
że wzbogacanie mąki jest słuszne
dla całego społeczeństwa.    

Obligatoryjnemu wzbogacaniu nie
będzie podlegała mąka pełnoziarni-
sta, która naturalnie jest bogata w
cenne dla zdrowia składniki, w tym
kwas foliowy. Również producenci
żywności bezglutenowej nie będą
musieli nic zmieniać w swoich re-
cepturach, aczkolwiek część z nich
od dawna dodaje witaminę B9 do
swoich wyrobów.
n NKZ

kwas FOliOwY OBOwiĄZkOwY w MĄCe
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Doskwiera Ci samotność? Masz ochotę spędzić

trochę czasu z innymi ludźmi, porozmawiać,

pograć w gry, zawrzeć nowe przyjaźnie?

Skontaktuj się z nami wysyłając maila na

info.empp@empp.co.uk
Może wspólnie uda nam się 

zorganizować spotkanie!

(Spotkania musiałyby odbywać się w środy lub czwartki 

w godzinach otwarcia biura SPS).

JOB OPPORTUNITY AT SPS

Integration Support Officer

This post is funded for 12 months, further employment possible, dependant on

availability of funding (SPS will continue fundraising to obtain necessary funds

to continue this post.)  The successful candidate will have to complete a four

month probationary period. The confirmed hours of work are 30 hours per week

(flexible hours).  Salary -  £19 557 pa pro rata with an increase available (in line

with experience and the completion of relevant training) and NEST pension

scheme is available.

This person will provide one-to-one information/guidance/support sessions at

the SPS premises.  These sessions will take place approx. 5/6 hours per day,

over 4 days per week.  The remaining hours will be spent completing necessary

administrative work, attending meetings and events, networking, training, as-

sisting with the provision of remaining SPS services (publication of East 

Midlands po Polsku, organising workshops and events, ESOL courses, office

tasks).  

The applicant will ideally have experience of working with the Eastern European

community and the voluntary sector, have knowledge of the structures of 

charities and community organisations.  This person may undergo training which

will enable them to provide information suitable to the needs of Eastern Euro-

pean migrants. He/she will be fluent in both written and spoken English and 

Polish, he/she will be computer literate and  he/she will be able to contribute to-

wards other services provided by SPS.  Knowledge of other Eastern European

languages would be an advantage. He/she will demonstrate an understanding

of the issues affecting Eastern European migrants to the UK, will be positively

inclined towards economic migrants, keen to provide them with knowledge, skills

and a greater understanding of local society to give them confidence to deal

with their own problems/issues. He/she will have ‘can do’ attitude and be 

empathetic.  

To apply: post or e-mail your CV in both English and Polish and an ac-
companying letter in both English and Polish, stating relevant experience
and your reasons for applying for this post.  

Please apply to: 

• By Email: SPS recruitment at jobs@empp.co.uk or 

• By Post: SPS recruitment, SPS, Tennyson, Unit B, Forest Rd West, Nottingham

NG7 4EP 

For further information please contact Beata Polanowska on:

editor@empp.co.uk

The closing date for receiving applications is Monday 28 February 2022,
9.00AM. 

Interviews will be held during the second or third week of March 2022.

The successful candidate is due to start as soon as possible after Easter 2022.

Job description and personal specifications available on www.empp.co.uk and

upon request (editor@empp.co.uk) 

Please state where you saw this advert?

The Signpost to Polish Success (SPS) is a Charitable Company 

(Registered Charity No. 1126928, Company No. 6693843) based in 

Nottingham that provides a range of services for Eastern European 

migrants who arrived in the UK after the EU enlargement in 2004.  We

are seeking to recruit a person for the following post:
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Polska szkoła 
Przedmiotów Ojczystych im. św. kazimierza  

w nottingham 
poszukuje:

 nauczycieli języka polskiego, jako języka drugiego 
z elementami historii i geografii

 osób z przygotowaniem pedagogicznym
 asystentów nauczycieli oraz wolontariuszy

Po więcej informacji prosimy kontaktować się 
ze szkołą mailowo: 

office@polishschoolnottingham.org

Organizacja The Signpost to Po-
lish Success (SPS) jak co roku za-
prasza na obchody Tłustego
Czwartku w Sobotę. Jest to okazja
do podzielenia się z lokalną spo-
łecznością polską kulturą i trady-
cjami jak również fajna zabawa
dla całej rodziny, po polsku i po
angielsku. Są też pyszne polskie 
(i darmowe!) pączki, zakupione
dzięki funduszom z Polskiego
Konsulatu w Manchesterze.

W tym roku tematem naszej im-
prezy jest ludowa tradycja topie-
nia Marzanny i pożegnania zimy.
W czasie warsztatów plastycz-
nych dzieci będą mogły wykonać
własną miniaturkę Marzanny.
Zgodnie z zapoczątkowanym w
październikowym Dodatku dla
Dzieci wątkiem ochrony środowi-

ska, wykorzystywać będziemy
tylko materiały recyklingowe.
Kreatywną radą i pomocą służyć
będą fantastyczni wolontariusze.
Będą też kolorowanki, rysowanie
i rodzinna atmosfera.

Przypominamy, że naszych Ma-
rzannek, nawet tych z recyklingu,
nie można wrzucać do rzek czy
stawów lub porzucać w lesie. Co
więc z nimi zrobić – zastanowimy
się wspólnie w czasie imprezy.

Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc nasi gospodarze, galeria
New Art Exchange, zapraszają do
rejestracji na stronie eventbrite:
https://www.eventbrite.co.uk/e/fat
-thursday-on-a-saturday-tickets-
228248626787

Wystarczy podać ilość miejsc do
rezerwacji, imię i nazwisko oraz
adres e-mailowy. Cena biletu po-
każe się jako „£0.00”.

My również zachęcamy do wcze-
śniejszej rejestracji na naszą im-
prezę. Pozwoli to i nam, i galerii
NAE, zapewnić bezpieczne wa-
runki dla wszystkich uczestników.
NAE prosi też przybywających na
ich  imprezy o założenie mase-
czek.

Osoby, które nie zdołają się zare-
jestrować, zachęcamy do śledze-
nia uaktualnień na profilu FB
„East Midlands po Polsku” i od-
wiedzenia Galerii NAE w dniu
imprezy, aby dowiedzieć się, czy
są wolne miejsca.
n es

tłUstY CZwartek w sOBOtĘ

Jednak spośród tak wielu utalento-
wanych pisarzy, grupa brytyjskich
autorów nagrodzonych literacką
Nagrodą Nobla, jest niewielka. Na-
leży do niej tylko ośmiu twórców:
Rudyard Kipling (1907), John Gal-
sworthy (1932), Thomas Stearns
Eliot (1948), Bertrand Russell
(1950), Winston Churchill (1953),
William Golding (1983), Harold
Pinter (2005), Doris Lessing
(2007).

Zamierzamy przedstawić ich syl-
wetki na łamach East Midlands po
Polsku. Naszą serię rozpoczniemy
od prezentacji Rudyarda Kiplinga.

Rudyard Kipling to angielski poeta,
dziennikarz i publicysta tworzący
w nurcie wiktorianizmu. Pisał opo-
wiadania, powieści, utwory poetyc-
kie, reportaże, opracowania
historyczne i wspomnienia. 

Nagrodę Nobla w dziedzinie litera-
tury otrzymał  w 1907 roku. Komi-
sja przyznała tę nagrodę za jego
„zmysł obserwacyjny, dojrzałość
idei i wybitny talent prozatorski”
oraz  „w uznaniu przenikliwości,
oryginalnej wyobraźni, śmiałych
pomysłów i wybitnego talentu nar-
racyjnego”.  Rudyard Kipling jest
autorem takich publikacji jak
„Księga dżungli”, „Kim” oraz
„Czarny diament”, a także wielu
wierszy, m.in.: „Mandalay”,
„Gunga Din” oraz „Jeżeli”. Jego
książki dla młodszych czytelników
na stałe weszły do kanonu litera-
tury dla dzieci i młodzieży.

Jedną z jego najpopularniejszych
dzieł (i chyba nie ma osoby, która
by co najmniej kilka razy nie oglą-
dała jej ekranizacji) jest „Księga
Dżungli” – The Jungle Book.

BrYtYjsCY nOBliŚCi
wielka Brytania może poszczycić się wieloma słynnymi twórcami literatury, od poezji i teatru po prozę.
dzieła autorów takich jak m. in. william szekspir, Charles dickens, jane austen czy agatha Christie znane
i czytane są na całym świecie, a ich twórczość często znajduje sie na listach lektur obowiązkowych.

Woskowa figura Kiplinga w Grange Museum Rottingdean / fot. diamond geezer

Książka ta jest zbiorem opowiadań
o Indiach, ich folklorze oraz o in-
dyjskich dżunglach i ich mieszkań-
cach. Ukazała się w 1894 roku, a jej
słynny bohater to Mowgli, mały
chłopiec, syn drwala, wychowany
przez wilki. W opowieści znaj-
dziemy również innych bohaterów
np. wilczycę Akelę, panterę Baghe-
erę, niedźwiedzia Baloo, słonia
Hathi oraz tygrysa Shere Khana.

Pozycja, o której również nie
można zapomnieć to „Kim” – po-
wieść opublikowana w roku 1901,
choć już w 1900 roku ukazała się 
w prasie w odcinkach. Należy ona
do klasyki literatury młodzieżowej.
Bohaterem książki jest osierocony
chłopiec pochodzenia irlandzkiego,
nazywany „małym przyjacielem
całego świata”. Kim wraz  z ducho-
wym przewodnikiem, lamą Teshoo,
przemierza Indie, napotykając 
w czasie wędrówek wiele oryginal-
nych postaci i doświadczając mnó-
stwa przygód. Zaś tłem powieści są
szpiegowskie potyczki między

Rosją a Wielką Brytanią na terenie
Azji Środkowej.

Z powyższym tytułem związana
jest ciekawa anegdota. Poczas
wojny Kipling korespondował 
z Francuzem, Maurice’em Hammo-
neau, któremu życie ocalił egzem-
plarz „Kima” schowany na piersi 
w kieszeni kurtki mundurowej. Z
wdzięczności, żołnierz podarował
pisarzowi książkę, w której utkwiła
kula, oraz swój Krzyż Wojenny. W
1929 roku Kipling zgodził się zo-
stać ojcem chrzestnym syna Ham-
moneau.

Obecnie wielbiciele twórczości Ki-
plinga mają szeroki wybór różnych
form adaptacji swoich ulubionych
książek. Pośród filmów animowa-
nych i fabularnych, e-booków i au-
diobooków – każdy znajdzie coś
dla siebie. Zachęcamy do czytania,
słuchania bądź oglądania.
n justk

Miejsce na Twoją reklamę
adverts@empp.co.uk
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PrOPOZYCje
na lUtY

Fire Pit Bake Off 
22-23 lutego w godz. 10.30-12.30
Wstęp: £7.50 dziecko, £2.50 towarzysząca
osoba dorosła
Zabawa przy ognisku połączona z przygoto-
waniem zimowych smakołyków. Uczestnicy
będą próbować swoich sił w pieczeniu na
ognisku chleba i czekoladowo-pomarańczo-
wych „brownies”. 
Chatsworth, Bakewell, DE45 1PP

linCOln

luke jerram's Museum of the Moon
7-27 lutego w godz. 10.00-17.00
Wstęp: wliczony w cenę wstępu do Katedry
(£4.80 dzieci 5-16 lat, £9.00 dorośli, £20.80
rodzina (do trójki dzieci)
Po podróży po całym świecie Muzeum Księ-
życa zawita  w lutym do Lincoln. Fanta-
styczna instalacja Luke’a Jerrama mierzy 7
metrów średnicy. Pokazuje ona bardzo  szcze-
gółowe obrazy powierzchni Księżyca, sfoto-
grafowane przez NASA w 120 dpi. W
przybliżonej skali 1:500 000 każdy centymetr
wewnętrznie oświetlonej sferycznej rzeźby
reprezentuje 5 km powierzchni księżyca. Hi-
storyczna katedra zapewni świetne tło.
Lincoln Cathedral Minster Yard, LN2 1PX

walentynkowy jarmark
12-13 lutego w godz. 10.00-16.00
Wstęp: wolny
Parowozownia w zamku Belvoir będzie go-
spodarzem walentynkowego jarmarku, peł-
nego romantycznych motywów i upominków
stworzonych przez lokalnych twórców. 
Belvoir Castle Engine Yard, Grantham, 
NG32 1PE

nOttinGHaM

light night 2022
4-5 lutego od godz. 18.00 do późna
Po dwuletniej przerwie Light Night powraca
do Nottingham. Przewodnim motywem serii
darmowych interakcyjnych imprez w róż-
nych punktach centrum miasta będzie „Mia-
sto buntowników”. Spektakularne instalacje
świetlne i dźwiękowe (m. in. na terenie
Zamku i Starego Rynku) ożywią dramatyczną
historię miasta.
Centrum Nottingham, NG1 2LH

Half term fun w Green’s windmill 
12 lutego
45-minutowe sesje rozpoczynają się o godz.
10.15, 11.00, 11.45, 13.00, 13.45 i 14.30
Wstęp: £4 za dziecko – rezerwacja konieczna
(telefon 0115 915 68784)
Zaproszenie dla dzieci powyżej 3 lat na
wspólne pieczenie słodkich lepkich ciaste-
czek owsianych. Wszystkie składniki wli-
czone w cenę wstępu. 
Green’s Windmill and Science Centre, NG2 4QB

taniec lwa i taniec smoka z ling Peng
13 lutego w godz. 13.00-14.00 i 15.00-16.00
Wstęp: £5 za dziecko 
Twórcze warsztaty dla dzieci w wieku 6-10
lat, w czasie których Ling Peng uczyć będzie
tradycyjnych i uroczystych Tańca Lwa i
Tańca Smoka. Odpowiednio zmniejszone re-
kwizyty oraz dźwięki bębnów i instrumentów
wprowadzą w nastrój obchodów Chińskiego
Nowego Roku.
Djanogly Theatre, Lakeside Arts, University
Park, NG7 2RD
n es

Księżyc w katedrze / fot. James Billings

leiCester

wystawa „tiger who Came to tea”  
Do 5 marca w godz. 10.00-15.00 (od środy
do soboty), wstęp: wolny
Interaktywna wystawa przedstawia szereg
oryginalnych ilustracji Judith Kerr i ożywia
historię Sophie i jej niespodziewanego gościa
dla nowego pokolenia czytelników. Odwie-
dzający mogą wejść do  reprodukcji kuchni
Sophie i usiąść przy herbatce z przytulaśnym
Tygrysem (o wysokości 120 cm!).  Jest też
kącik do czytania, przebieranki, łamigłówki,
gry i wiele innych zajęć związanych z Tygry-
sami. Wystawa opowiada również o dzieciń-
stwie Judith i jej doświadczeniach
związanych z ucieczką z Niemiec po dojściu
Hitlera do władzy i życiu uchodźcy w Szwaj-
carii,  Francji i ostatecznie w Londynie. 
Charnwood Gallery, Granby St. 
Loughborough LE11 3DU

space launch Uk (kosmiczny start)
12-21 lutego w godz. 10.00-17.00
Wstęp: £16.50 dorośli, £13.50 dzieci 5-16 lat,
dzieci poniżej 5 lat wstęp wolny (uprzednia
rezerwacja konieczna)
„Space Launch” to seria interaktywnych wy-
staw i zajęć, pokazujących przyszłość Wiel-
kiej Brytanii w kosmosie, która rozpoczyna
się już teraz  – w tym roku po raz pierwszy
rakiety wystartują z brytyjskich portów ko-
smicznych! Ich zadaniem będzie umieszcze-
nie na orbicie małych satelitów, zbierających
informacje przydatne m. in. do ochrony
Ziemi przed zmianami klimatycznymi. Do-
wiedzieć się też będzie można o tym, jak i
skąd obserwować starty rakiet i jak zaanaga-
żować się w projektowanie logo dla rakiet.
W programie m. in.: „To JEST nauka o rakie-
tach!” (historia rakiet od starożytnych fajer-
werków po rakiety kosmiczne przyszłości);
„Porty kosmiczne” (w Wielkiej Brytanii i na
świecie); „Mini Satelity” (satelity dzisiaj i w
przyszłości, rozwój technologii i praktyczne
zastosowanie) i pokazy w planetarium. Bę-
dzie również kawiarenka, a dla tych co wolą
przynieść własny posiłek – miejsce na piknik.
National Space Centre, Exploration Drive,
LE4 5NS

the spark Festival 2022 
7-13 lutego
Godziny i miejsca: różne
Wstęp: w zależności od imprezy, od darmo-
wego po £5-£10
Określany jako „najlepszy festiwal sztuki dla
dzieci na świecie”, Spark Festival odbywać
się będzie na żywo i on-line, przez siedem
dni. W imprezach festiwalowych uczestni-
czyć będzie można w szkołach, bibliotekach,
domach oraz w wielu punktach na terenie
miasta. Imprezy zróżnicowane są tematycz-
nie, od warsztatów plastycznych i twórczych
(np. jak malować graffiti, zajęcia dla młodych
pisarzy czy DJ-ów) po imprezy rodzinne i
przedstawienia, dla różnych grup wiekowych.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich
imprez: www.thesparkarts.co.uk/festival/pro-
gramme
W różnych punktach na terenie miasta 
Leicester, LE1 1RE

derBY

tots Make and do: a Curious animal
18 lutego w godz. 10.00-11.30
Wstęp: wolny (daj, co możesz)
Comiesięczne sesje typu drop-in dla dzieci w
wieku 2-5 lat. Tym razem uczestnicy będą
mogli zapoznać się z osobliwym zwierzęciem
– łuskowcem.  W programie m. in.: odwie-
dziny u łuskowca w Galerii Przyrody, pozna-
wanie ciekawych faktów na temat tego
zwierzęcia i kreatywna zabawa – tworzenie
własnego łuskowca do zabrania do domu.
Derby Museum & Art Gallery, 
The Strand, DE1 1BS

Peak district artisans showcase 
Do 13 marca w godz. 10.30-16.30
Wstęp: wolny do Stables Shop
Okazja do podziwiania prac ponad 20 lokal-
nych artystów i rzemieślników z rejonu Peak
District. Od zainspirowanej przez graffiti ce-
ramiki  i cyfrowych krajobrazów po rzeźby –
od prymitywnych figur po realistyczne stwo-
rzenia – to przykłady twórczego bogactwa
Peak District. 
Chatsworth Stable Shop, Bakewell, 
DE45 1PP

Spark Festival / fot.thesparkarts.co.uk
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dZieCiĘCY kĄCik rOZrYwkOwY

Rozwiąż krzyżówkę.

1. Pierwsze kwiaty po zimie.
2. Najkrótszy miesiąc w roku.
3. Ilość dni w lutym 2022.
4. Dzień Zakochanych.
5. Topi się ją na pożegnanie zimy.
6. Czerwony kolczasty kwiat.
7. Miły, słodki prezent.
8. Jemy je w Tłusty Czwartek.

Wśród dzieci, które nadeślą do 
redakcji (pocztą – adres na stronie 
2 gazety – lub poprzez profil East 
Midlands po Polsku na Facebooku)
trafne rozwiązanie krzyżówki do
20 lutego 2022 roku, zostanie roz-
losowana nagroda, którą będzie
można odebrać w siedzibie redak-
cji. Zapraszamy do zabawy!
n

jagoda Brown-Polanowska

1

2

3

4

5

6

7

8
Hasło:

12 CiekawOstek 
na teMat LINCOLN

1. Katedra w Lincoln była
najwyższym budynkiem
na świecie przez 200 lat 

W momencie ukończenia budowy,
w roku 1311,  Katedra w Lincoln
stała się najwyższą budowlą na
świecie, bijąc rekord utrzymy-
wany przez tysiące lat przez
Wielką Piramidę w Gizie (Egipt).
Gdyby iglica Katedry nie zawaliła
się w roku 1549, katedra w Lin-
coln pozostałaby najwyższym bu-
dynkiem na świecie znacznie
dłużej, przez prawie sześć wie-
ków. Jej poprzednia wysokość (z
iglicą prawie 160 m) nie została
przekroczona przez żadną inną
konstrukcję aż do ukończenia nie-
mieckiej Katedry w Ulm w 1890
roku.

2. Organy wewnętrzne Ele-
anory z Kastylii są pocho-
wane w Katedrze 

W roku 1290 Eleanora z Kastylii,
żona króla Edwarda I, wyruszyła

w podróż z Londynu do Lincoln.
Niestety, nigdy tam nie dotarła –
zmarła zaledwie 50 km od celu
podróży, we wsi Harby. Na trasie
jej przejazdu zostały postawione
krzyże (znane jako „Krzyże Ele-
anory”). Najsłynniejszy z nich
nadał nazwę Charing Cross w
Londynie, a szczątki innego
można zobaczyć na terenach ota-
czających zamek w Lincoln. Ele-
anora została pochowana w
Opactwie Westminsterskim. Jed-
nak zgodnie ze średniowieczną
tradycją jej organy życiowe były
pochowane oddzielnie, w gro-
bowcu pod Katedrą w Lincoln bę-
dacym kopią jej grobowca w
Westminster.

3. Zamek Lincoln został
zbudowany przez Wil-
helma Zdobywcę

W Lincoln znajduje się jeden z
najlepiej zachowanych normań-
skich zamków w Wielkiej Bryta-
nii. Fizycznie nie tak imponujący
jak katedra, ma  równie ważne
znaczenie historyczne. Prawie

1000-letni zamek Lincoln został
zbudowany przez Wilhelma Zdo-
bywcę na miejscu rzymskiego
fortu zaledwie dwa lata po zwy-
cięstwie armii normańsko-francu-
skiej w bitwie pod Hastings w
roku 1066. William rozpoznał
strategiczną wartość położenia
Lincoln i założył w mieście twier-
dzę, której ośrodkiem był zamek.

4. Jedna z oryginalnych
kopii Magna Carta znaj-
duje się w Lincoln

Najbardziej imponującym zabyt-
kiem w Lincoln jest bez wątpienia
oryginalna kopia Magna Carta
(Wielkiej Karty Swobód) z 1215
roku – jedna z zaledwie czterech,
które przetrwały do dziś. Kopia
należąca do katedry jest przecho-
wywana w zamku Lincoln, gdzie
można również zobaczyć orygi-
nalną kopię Carta Foresta (Karty
Lasu) z 1217 r. 

5. High Bridge to najstar-
szy w Wielkiej Brytanii
most z budynkami

Stanowiący jedną z najbardziej
rozpoznawalnych cech miasta,
High Bridge łączy High Street po
obu brzegach rzeki Witham. Zbu-
dowany został w XII wieku i jest
obecnie zabytkiem I stopnia. 

6. Zielone odzienie Robin
Hooda (podobno) było w
odcieniu „Lincoln Green”

W późnym średniowieczu gospo-
darka Lincoln koncentrowała się
wokół produkcji wełny. Lokalni
barwnicy stworzyli kolor tkaniny,
który stał się znany jako „Lincoln

Green”. Z biegiem lat ten odcień
zieleni  został powiązany z legen-
darnym Robin Hoodem. W wielu
popularnych opisach i obrazach
Robin i jego kompani odziani są
w zieleń w odcieniu „Lincoln
Green.”

7. Lincoln gości największy
w Europie festiwal 
steampunkowy

Asylum Steampunk Festival, od-
bywający się regularnie od roku
2009, odzwierciedla ekscen-
tryczną stronę Lincoln. Steam-
punk to trend w modzie, który
przerodził się w ruch społeczny,
łączący elementy science fiction z
wiktoriańskimi ubiorami. Festiwal
w Lincoln był pierwszą na świecie
tego typu imprezą. Dwukrotnie
odwołany w czasie pandemii, za-
powiada powrót na rok 2022. Ga-
zeta EMpP pisała o tym
wydarzeniu w wydaniu z września
roku 2021.

8. Czołg został wyna-
leziony w Lincoln 
w 1915 roku

Ten wynalazek inżynieryjny 
nie tylko zmienił bieg 
I wojny światowej, ale ukształto-
wał też konflikty zbrojne na nad-

chodzące dziesięciolecia. William
Tritton i Walter Wilson stworzyli
w Lincoln pierwszy prototyp
czołgu – „Little Willie”.
W miejscu pierwszych testów
czołgów biegnie dziś Tritton
Road, ulica nazwana na cześć
głównego inżyniera. W czasie wy-
nalezienia czołgu był on dyrekto-
rem firmy William Foster and Co
Ltd, która specjalizowała się w
maszynach rolniczych.

9. Sceny w „Kodzie Le-
onarda da Vinci” były krę-
cone w kapitule katedry

Kiedy Opactwo Westminsterskie
odmówiło zgody na kręcenie na
jego terenie filmu „Kod Leonarda
da Vinci” ze względu m.in. na
jego kontrowersyjny temat, ekipa
filmowa wyruszyła do Lincoln.
Miejscowa Katedra okazała się
idealnym sobowtórem Opactwa
Westminsterskiego. Reżyser Ron
Howard opisał Lincoln jako
„piękny, absolutnie wspaniały i
przyjazny”. Główna gwiazda
filmu, Tom Hanks, również stał
się fanem miasta. Podobno brał
udział w prywatnych wycieczkach
„Ghost Walk” (Szlak Duchów).
n
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justyna kasperczuk

Kwas askorbinowy, potocznie zwany wita-
miną C to istotna substancja dla naszego or-
ganizmu. Jest silnym przeciwutleniaczem,
który zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne
za uszkodzenia DNA. Witamina C ułatwia
przyswajanie żelaza i syntezuje kolagen,
wpływając na stan tkanki łącznej,  ułatwia go-
jenie ran, wzmacnia układ odpornościowy,
zabija bakterie wywołujące próchnicę zębów,
działa przeciwnowotworowo. Ponadto kwas
askorbinowy uczestniczy w wytwarzaniu
czerwonych krwinek, w przemianach amino-
kwasów, zwłaszcza tyrozyny, bierze udział w
syntezie  hormonów steroidowych (kortyko-
steroidów), ale także zapobiega odwapnieniu
kości, uszczelnia i wzmacnia naczynia krwio-
nośne, reguluje ciśnienie tętnicze i hamuje
utlenianie „złego” cholesterolu LDL, co
zmniejsza zmiany miażdżycowe.

Zapotrzebowanie 
na kwas askorbinowy wynosi średnio:

u dzieci - 40-50 mg dziennie
u kobiet - 75 mg dziennie

u mężczyzn - 90 mg dziennie

Natomiast istotny brak witaminy C w naszym
organizmie może spowodować ogólne osła-
bienie, szybkie męczenie się, bóle mięśni i
stawów, brak apetytu, obniżenie odporności,
infekcje i zapalenie błony śluzowej, problemy
w gojeniu się ran, skłonność do występowa-
nia siniaków, rozpulchnienie i krwawienie
dziąseł.

Gdzie najwięcej witaminy C?
Największa ilość witaminy C występuje w
dzikiej róży, czarnej porzeczce, papryce,

brukselce, brokułach. Ale również w aceroli
oraz jagodach camu camu. Ponadto, w jeży-
nach, pomarańczach, kiwi, ananasach, grejp-
frutach, truskawkach, malinach, jabłkach,
cytrynach, cebuli, szpinaku, kapuście, jar-
mużu, kalafiorze, zielonym groszku, pomido-
rach, karczochach, ziemniakach, kalarepie.
Witaminę C zawierają ponadto owoce aronii,
niektóre przyprawy, takie jak kardamon, oraz
słynące z niezwykłych właściwości prozdro-
wotnych daktyle. 

Amerykańscy naukowcy, którzy opubliko-
wali wyniki swoich badań w czasopiśmie
„American Journal of Clinical Nutrition”,
przekonują, że naturalna witamina C jest zde-
cydowanie lepsza od suplementów. Nic nie
jest w stanie jej zastąpić. Zaobserwowano, że
przyswajanie kwasu askorbinowego z diety
jest pięciokrotnie większe w porównaniu z
przyjmowaniem czystej witaminy pochodzą-
cej z suplementów. Do tego naturalnie wystę-
pująca witamina C dłużej utrzymuje się w
organizmie.

najwięcej witaminy C mają:

dzika róża - 250-800 mg/100 g
czarna porzeczka - 150-300 mg/100 g

papryka - 125-200 mg/100 g
brukselka - 65-145mg/100 g
brokuły - 65-100mg/100 g

acerola - 1000-4500 mg/100 g

Witamina C jest szczególnie wrażliwa na
światło, powietrze i temperaturę, a przez to
jest bardzo nietrwała. Aby uchronić się przed
jej utratą z pożywienia, należy spożywać pro-
dukty w postaci surowej. Warto wybierać jak
najświeższe owoce i warzywa, ponieważ naj-
więcej witaminy C znajduje się w nich zaraz

po zbiorze. Obierać warzywa i owoce w
ostatniej chwili, tuż przed podaniem i nie
przetrzymywać w wodzie zbyt długo.

Czy witaminę C można przedawkować?
Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie,
czyli nie gromadzi się w organizmie jak wi-
taminy D czy E, ale wydalana jest z moczem
i potem. W związku z tym trudno ją przedaw-
kować. Jeśli jednak jej dzienne spożycie prze-
kroczy 1000/2000 mg, mogą wystąpić
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, najczęściej
bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka
czy wysypka skórna. Ponadto duże dawki wi-
taminy C przyczyniają się do zakwaszenia
moczu. Kwaśny odczyn moczu może powo-
dować wytrącanie się moczanów i cystynia-
nów, a w konsekwencji do powstawania
kamieni nerkowych w układzie moczowym.

Czy dobrze mieć kosmetyki z witaminą C?
Witamina C to silny przeciwutleniacz, który
neutralizuje wolne rodniki uszkadzające ko-
mórki skóry i odpowiadające za proces jej
starzenia się, a także chroni skórę przed szko-
dliwym działaniem promieniowania UV.
Działa przeciwzapalnie i zmniejsza ryzyko
powstawania oparzeń słonecznych oraz
działa depigmentacyjnie.  

Kwas askorbinowy dodawany jest do kosme-
tyków przeznaczonych dla cery zwiotczałej,
z widocznymi zmarszczkami i przebarwie-
niami, pozbawionej zdrowego kolorytu i mło-
dzieńczego blasku (dotyczy to szczególnie
palaczy). Warto mieć w kosmetyczce dobry
krem czy serum z witaminą C, peeling che-
miczny, który likwiduje rozstępy czy ujędrnia
skórę.
n 
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składniki:  
1 opakowanie gotowego ciasta
francuskiego (puff pastry), 
4 średnie jabłka, 1 jajko, 1 ły-
żeczka soku z cytryny, garść ro-
dzynek, 1 łyżeczka cynamonu, 
1 łyżeczka ekstraktu wanilio-
wego, 1 łyżka mąki, ok. 100-
140g cukru brązowego (do
nadzienia i odrobina do dekora-
cji).

Przygotowanie: 
Piekarnik rozgrzewamy do
temp. 180 stopni. Jabłka obie-
ramy, usuwamy komory na-
sienne i kroimy w ok.
centymetrowe kawałki. W misce

starannie mieszamy jabłka z cu-
krem, sokiem z cytryny, cyna-
monem, mąką, wanilią 
i rodzynkami.  Na blasze do pie-
czenia rozkładamy ciasto fran-
cuskie i na obu brzegach robimy
8 ukośnych nacięć. Po środku
umieszczamy nadzienie,  przy-
krywając je naciętymi pasami
ciasta, na przemian z obu stron
(tak jak przy pleceniu warko-
cza). Całość smarujemy ubitym
jajkiem. Pieczemy 20 minut lub
dopóki ciasto nie będzie zaru-
mienione. Gotowego strudla po-
sypujemy cukrem. Smacznego!
n

PewnOŚĆ sieBie dZiĘki witaMinie C

strudel jagody

jeść czy nie jeść
jagoda Brown-Polanowska
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