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Pomnik polskiej działaczki społecz-
nej i charytatywnej, bohaterki II
wojny światowej, odznaczonej ty-
tułem Sprawiedliwych wśród Naro-
dów Świata – Ireny Sendlerowej –
odsłoniono 26 czerwca w Fountain
Gardens przy London Road w Ne-
wark. W niewielkiej ceremonii
wzięli udział m.in. Ambasador RP
Arkady Rzegocki, emerytowany
starszy dowódca Królewskich Sił
Powietrznych (RAF) Sir Andrew
Douglas Pulford i dyrektor Insty-
tutu Kultury Polskiej w Londynie
Marta de Zuniga.    

Pomnik został ufundowany prawie
w całości przez Instytut Pamięci
Narodowej. Postanowiono przeka-
zać go Newark and Sherwood Di-
strict Council, gdyż miasto jest

silnie związane z polską kulturą i
historią. 

Rzeźbę stworzył Andrew Lilley,
który jest Brytyjczykiem. Praca po-
chłonęła pół roku. „Bardzo cieszę
się, że rzeźba stanie w Newark –
powiedział. – Postawienie monu-
mentu w Fountain Gardens sprawi,
że jego przekaz trafi do wielu osób
w mieście. Świadomość, że historia
niepozornej osoby, która stanęła na-
przeciw okrucieństwu nazistow-
skiej machiny wojennej, będzie
widoczna dla wszystkich, zwłasz-
cza młodszych odbiorców, jest na-
prawdę budująca”.

Marta de Zuniga, dyrektor Instytutu
Kultury Polskiej w Londynie po-
wiedziała: „Jej historia przypomina

nam, że nawet w najbardziej bezna-
dziejnych czasach jedna osoba
może zmienić losy wielu ludzi i dać
godny naśladowania przykład”. 

Przewodniczący Newark i Sher-
wood District Council, radny David
Lloyd, powiedział: „Istnieje głę-
boko zakorzeniony związek między
Newark a polską społecznością.
Podczas II wojny światowej polski
personel wojskowy wielokrotnie
poświęcał się, aby powstrzymać na-
jazd nazistów i dalszy rozlew krwi.
Poświęcenie Ireny Sendlerowej ma-
jące na celu ratowanie dzieci przed
okrucieństwem Holokaustu zostało
zapisane dla przyszłych pokoleń.
To zaszczyt mieć ten niesamowity
pomnik w naszym mieście”.
n nKZ

PoMniK irenY senDLeroweJ

Opóźnione poluzowanie kowidowych re-
strykcji rozpocznie się 19 lipca, potwier-
dził w wystąpieniu 5 lipca premier
Johnson.  Ostateczna ocena sytuacji oraz
danych statystycznych nastąpi 12 lipca,
czyli  tydzień przed planowanym otwar-
ciem się  społeczeństwa.  Ministrowie
motywują swoją decyzję faktem, że nie
odnotowano wzrostu liczby osób leczo-
nych w szpitalach lub zgonów wywoła-
nych przez  COVID-19, mimo że rośnie
liczba osób zakażonych koronawirusem.
Sytuacja w szpitalach nie pogarsza się i
kontrola nad pandemią nie wymyka się z
rąk, mimo rozprzestrzeniania się w UK
wariantu Delta.  Uważa się, że dzieje się
tak za sprawą dynamicznej realizacji akcji
szczepień.  Większość mieszkańców
Zjednoczonego Królestwa otrzymała
jedną lub dwie dawki szczepionki na
COVID-19.

Rząd zmienia swoje nastawienie do walki
z pandemią.  Państwowe nakazy i zakazy
zostaną zastąpione odnoszeniem się do
poczucia odpowiedzialności każdego
obywatela, a choroba COVID-19 będzie
traktowana jak sezonowa grypa, na którą
szczepić się będą co roku najbardziej za-
grożone grupy.  Możliwe, że na obranie

takiego kierunku wpłynęły przetasowania
na szczeblu ministerialnym.  Pod koniec
czerwca, po upublicznieniu pozamałżeń-
skiego romansu oraz niedostosowywaniu
się do zasad dystansu społecznego Matta
Hancocka, byłego ministra zdrowia, jego
stanowisko przejął doświadczony polityk
Sajid Javid.  Z kolejnym ministrem zdro-
wia pojawia się nowa postawa: mamy
uczyć się żyć z koronawirusem.

Premier Johnson ogłosił już plany na
zmiany, jakie mają wejść w życie 19
lipca.  Między innymi zostanie zniesiony
nakaz noszenia maseczek na twarzy,
utrzymywania dystansu społecznego,
pracy w domu, ograniczeń ilości osób
spotykających się w budynkach i na ze-
wnątrz, otwarte zostaną miejsca takie jak
kluby nocne, sale koncertowe, restauracje
i puby wrócą do normalnego trybu obsłu-
giwania klientów.

Od 19 lipca zniesiony zostanie nakaz izo-
lowania całych klas szkolnych w przy-
padku, gdy następuje kontakt z
nauczycielem lub uczniem z pozytywnym
wynikiem testu na COVID-19.  Szkoły
nie będą musiały dzielić uczniów roczni-
kami na tzw. bańki (bubbles), by ograni-
czyć kontakt między dziećmi.  Będą

Koronawirus – Co nowego?
Beata Polanowska

Ciąg dalszy na str. 8
Sir Andrew Pulford i Ambasador Arkady Rzegocki / fot. Newark and Sherwood District Council
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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,
Nie widać końca pandemii a tu
ogłaszają znoszenie restrykcji.
Niektórzy z nas promienieją na te
zapowiedzi, a inni sceptycznie re-
agują, pełni obaw, że zachorowal-
ność drastycznie wzrośnie.  Nie
jesteśmy pewni, czy społeczeń-
stwo zachowa środki ostrożności,
potrzebne do ograniczenia sze-
rzenia się choroby bez nacisku ze
strony państwa.  Obawiamy się,
że szybko oduczymy się dobrych
zwyczajów, takich jak regularne
mycie rąk, czy utrzymanie dy-
stansu od osób chorujących, na-
bytych w ostatnich miesiącach.
Co prawda linie lotnicze Ryanair
potwierdziły, że nie wycofają się z
używania maseczek na pokładzie
ich samolotów.  Możliwe, że inni
usługodawcy także zachowają
niektóre restrykcje przez kolejne
miesiące.
Osoby, które cierpiały na samot-
ność z powodu Covidowych re-
strykcji, teraz będą mogły
spotykać się z przyjaciółmi i ro-
dziną.  Pacjenci, cierpiący na
choroby inne niż Covid 19, będą
mogli albo rozpocząć leczenie,
albo kontynuować je w bardziej
dynamiczny sposób.  Aczkolwiek,
tak długo żyliśmy w tym dziwnym
świecie, że trudno będzie nam
wrócić do przed-pandemicznej
rutyny bez kwestionowania obec-
nie podejmowanych rządowych
decyzji.  
Myślę, że wielu z nas samoistnie
będzie zachowywało środki
ostrożności.  Niekoniecznie bę-
dziemy spieszyć do przebywania
w zatłoczonych miejscach.  Bę-
dziemy oczekiwać od siebie na-
wzajem szanowania przestrzeni
innych osób znajdujących się
wokół nas.  
Otwarcie planowane na 19 lipca
zostało oparte na sukcesie reali-
zacji akcji szczepień, faktu, któ-
rego nie możemy podważyć.
Zatem, z zachowaniem wszelkich
ostrożności, zamierzam cieszyć
się myślą, że może jednak docho-
dzimy do początku końca i że od-
zyskamy nasze stare życie,
bardziej rozważni i mądrzejsi o
ciężko wypracowane doświadcze-
nie ostatnich 15 miesięcy.
Życzymy naszym czytelnikom cu-
downego wypoczynku podczas
nadchodzących letnich miesięcy,
oczywiście z obecnym wydaniem
‘East Midlands po Polsku’ w
ręku.  Zapraszamy do lektury.
Beata Polanowska

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

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 sprawdzić status,
wygenerować kod dla pracodawcy

lub landlorda, czy uaktualnić dane,
takie jak numer telefonu komórko-
wego, adres zamieszkania, adres 
e-mail, nazwisko, numer doku-
mentu identyfikacyjnego (np. pasz-
portu lub dowodu). Więcej na ten
temat piszemy na stronie 7. 

Należy pamiętać, że settled status 
w przypadku osób, które uzyskały
wcześniej pre-settled status, nie 
jest przyznawany automatycznie!
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.  

Co zabrać na spotkanie?
Osoby chcące sprawdzić status lub
uaktualnić swoje dane powinny za-
brać ze sobą dokument, którego
użyły podczas pierwotnego wnio-
skowania (paszport lub dowód oso-
bisty). Trzeba też mieć przy sobie
telefon lub dostęp do swojej
skrzynki poczty elektronicznej, aby

potwierdzić tożsamość przy po-
mocy kodu weryfikacyjnego. 

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
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nowe graniCe oKrĘgÓw wYBorCZYCH
east MiDLanDs
Niezależna od rządu organizacja
Boundary Commission for England
dokonuje przeglądu granic okręgów
wyborczych po to, aby uczynić wy-
bory bardziej sprawiedliwymi po-
przez zapewnienie, że w każdym
okręgu mieszka podobna ilość
uprawnionych do głosowania. 

Zgodnie z prawem, w każdym
okręgu wyborczym powinno za-
mieszkiwać od 69724 do 77026 

zarejestrowanych wyborców – i do
tego dąży komisja.   

Przegląd wynika ze zmian demo-
graficznych, jakie zaszły przez
ostatnią dekadę. Zmiany nie dotkną
tylko 10% okręgów wyborczych 
w kraju. W parlamencie ma nadal
zasiadać 650 posłów, ale aż 543 bę-
dzie wybieranych w Anglii (to o 10
więcej niż obecnie), 32 w Walii (to
o 8 mniej niż obecnie) i 57 w Szkoji
(o 2 mniej).  Dzięki proponowanym
zmianom, liczba okręgów wybor-

czych w East Midlands wzrośnie 
z 46 do 47. 

Mapę ilustrującą proponowane
zmiany można obejrzeć na stronie
www.bcereviews.org.uk, gdzie
można również wyrazić swoje zda-
nie odnośnie tej kwestii. Pierwsza
runda konsultacji publicznych po-
trwa do 2 sierpnia 2021 roku. Osta-
teczne ustalenia wejdą w życie
dopiero w czerwcu 2023 roku.
n nKZ

ZaMiast eLeKtrowni - sPaLarnia
nottingHaMsHire
W Ratcliffe-on-Soar w hrabstwie
Nottinghamshire, na miejscu starej
elektrowni węglowej, która ma zo-
stać zlikwidowana w ciągu pięciu
lat, stanąć ma spalarnia śmieci, któ-
rej budowa pochłonie 330 milio-
nów funtów. Przy samej budowie
pracę znalazłoby około 600 osób, 
a w gotowym obiekcie – 45.  

Przedsiębiorstwo generować będzie
energię ze spalania odpadów, któ-
rych nie udało się poddać proce-
sowi recyklingu, a pochodzących
zarówno z gospodarstw domowych,
jak i firm. Dzięki takiemu działaniu
ponad 500000 ton śmieci nie skoń-
czy na wysypiskach w kraju lub za

granicą. Wytworzona energia star-
czy na zasilenie 90000 domów.

Władze Nottinghamshire County
Council zatwierdziły projekt po-
mimo prostestów ekologów, którzy
twierdzą, że spalanie wytwarza
znaczne ilości dwutlenku węgla, co
kłóci się z przyjętym przez brytyj-
ski rząd zobowiązaniem do zmniej-
szenia emisji CO2 
o 78% do 2035
roku. 

Alternatywą dla
spalania śmieci jest
ich zakopywanie
lub – z czego słynie
Wielka Brytania –
wysyłanie ich do

krajów trzeciego świata. Obie opcje
są dyskusyjne – jedna ze względów
ekologicznych, druga – moralnych.
Specjaliści twierdzą, że w Wielkiej
Brytanii działa już wystarczająco
dużo spalarni odpadów, które
zmniejszają chęć recyklingu i nisz-
czą potencjalnie cenne zasoby.   
n nKZ

BraVe tHe sHaVe: oDwaga Bogusi

nottingHaM
Bogusia Głowacka z Nottingham
postanowiła przekonać się o tym
sama i zrobiła to w słusznej spra-
wie. Wzięła udział w akcji Brave
The Shave, jaką od 2015 roku pro-
wadzi organizacja charytatywna
Macmillan Cancer Support.
Wszystkie odważne kobiety, które
zdecydowały się wziąć udział w
akcji od początku jej trwania, ze-
brały jak dotąd ponad 22 miliony
funtów dla Macmillan Cancer Sup-
port. Za taką sumę można zatrudnić
140 pielęgniarek na 3 lata! 

„Ostatnie 2 lata były dla mnie bar-
dzo ciężkie i w moim życiu zaszło
wiele zmian, których nie planowa-
łam – tłumaczy Bogusia. – To spra-
wiło, że poczułam potrzebę
zaangażowania się w akcje charyta-
tywne. W ubiegłym roku pierwszy
raz zgłosiłam się do fundacji Walk
for Autism (sama mam synka auty-
stycznego), w tym roku to powtó-
rzyłam i już wiem, że będę
kontynuować. Na pomysł ścięcia
włosów wpadłam pod wpływem
chwili. Akurat zbliżały się moje 40

urodziny. Była to dla mnie w pew-
nym sensie forma terapii. Pomyśla-
łam: czwórka z przodu, nowy etap
w życiu, nowa ja. W międzyczasie
dowiedziałam się o tym, że moja
ciocia ma nowotwór i postanowi-
łam, że przy okazji mogę swoją me-
tamorfozą wesprzeć fundację
Macmillan, która pomaga ludziom
dotkniętym nowotworem i tych,
którzy golą się nie dlatego, że chcą,
tylko dlatego, że muszą. Goląc
głowę, czułam radość, że mogę w
ten sposób komuś pomoc i nie mar-
twiłam się kompletnie o włosy...
odrosną jeszcze piękniejsze!”.

Bogusia i jej pomocnicy zebrali 150
funtów. „Wiele osób i firm wsparło
mnie bezinteresownie, nie dostając

nic w zamian. Ludzie o dobrych
sercach wpłacali pieniądze i prze-
kazywali nam rzeczy, dzięki którym
mogłam stworzyć specjalną loterię
fantową”. 

Chcesz pójść w ślady Bogusi i w
szczytnym celu ogolić sobie głowę?
Do Brave the Shave można zgła-
szać się poprzez stronę internetową:
https://bravetheshave.macmillan.or
g.uk/join/  Co więcej, uczestniczki
mogą przekazać swoje włosy orga-
nizacji Little Princess Trust – po-
wstają z nich peruki dla dzieci i
młodzieży, które straciły swoje
włosy w wyniku leczenia raka lub
innych chorób.
n nKZ

wyprawa do salonu fryzjer-
skiego w celu zmiany fryzury
wiąże się dla większości kobiet ze
sporym stresem, nawet pomimo
przekonania, że metamorfozy
dokona profesjonalista. a jakie to
uczucie własnoręcznie całkowicie
ogolić sobie głowę?
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Ponowne otwarCie ZaMKu nottingHaM
nottingHaM
W poniedziałek 21 czerwca Zamek
przyjął pierwszych zwiedzających
po ponad trzyletniej przerwie. 

„Jestem podekscytowany perspek-
tywą, że wkrótce pierwsi goście zo-
baczą odnowioną wersję Zamku.
Jestem również niesamowicie
dumny z wysiłków zespołu urzęd-
ników Rady Miejskiej, którzy wraz
z Radnym Davem Trimble z entu-
zjazmem doprowadzili ten projekt
do realizacji. Nie mam wątpliwości,
że podobnie jak ja, mieszkańcy
Nottingham będą niezwykle usatys-
fakcjonowani tym ważnym mo-
mentem w długiej historii Zamku
Nottingham” – podkreślił w maju
David Mellen, Przewodniczący
Rady Miejskiej. Jego zdaniem  
Nottingham stanie się miejscem, do
którego coraz więcej ludzi będzie
chciało przyjeżdżać, co przełoży się
na poprawę pozycji i wzrost gospo-
darki miasta, natomiast samo
otwarcie zamku ma istotne znacze-
nie w postpandemicznej odbudowie
miasta. 

Rada Miejska już w 2012 roku po-
wołała zespół projektowy, aby

uczynić z obiektu atrakcję świato-
wej klasy, co z kolei przełożyłoby
się na zyski dla lokalnych przedsię-
biorców. Szeroko zakrojona prze-
budowa obejmowała prace
konserwacyjne i wprowadzenie zu-
pełnie nowych elementów w taki
sposób, aby jak najrzetelniej poka-
zać intrygującą przeszłość miasta.
Nottingham zdobyło 30 milionów
funtów na realizację tego ogrom-
nego przedsięwzięcia z pomocą
partnerów finansujących National
Lottery Heritage Fund, Local Enter-
prise Partnership i Nottingham Ca-
stle Trust. 

Jednymi z najbardziej widocznych
efektów remontu są interaktywne
eksponaty opowiadające historie o
Nottingham, ulepszone wrażenia ze
zwiedzania podziemnych jaskiń,
nowa kawiarnia i galeria Robin
Hooda, a także innowacyjny, nie-
standardowy plac zabaw i odno-
wione centrum przy wejściu dla
odwiedzających. 

Miasto spodziewa się, że zrewitali-
zowany Zamek zwiększy liczbę od-
wiedzających z 222000 do 400000
w pierwszym roku pełnego otwar-
cia, uwzględniając turystów lokal-
nych, krajowych i zagranicznych. 
n Dw

KLuB seniora otwiera DrZwi
LinCoLnsHire
Klub Seniora w Grantham działa od
ponad 3 lat. Osoby w nim zrzeszone
najpierw spotykały się w pubach i
domach, lecz później spotkania
przeniosły się do Senior Citizen
Community Club. Organizowane
były kursy języka angielskiego,
kursy IT, formalne wizyty przedsta-
wicieli policji, NHS czy różnych
organizacji pomocowych, np. spe-
cjalizujących się w pomocy ofia-
rom przemocy domowej. 

Wraz z luzowaniem obostrzeń, klub
zaprasza chętnych w każdym wieku
(i nie tylko polskiego pochodzenia)
na wesołe sesje zumby i jogi
(można przyjść na nie z dziećmi).
Poza tym, w ramach projektu Green
Space Project, osoby kochające
ogrodnictwo mogą pomóc w upra-
wianiu klubowej działki, na której
zawsze jest coś do zrobienia. 

„Zapraszamy na nasze zajęcia. Joga
i zumba dają dużo radości całym

rodzinom, a atmosfera
jest wspaniała – mówi
Anna Skrzypczak. – Nasi
klubowicze są otwarci,
zawsze pełni entuzjazmu
i gotowi na podejmowa-
nie nowych wyzwań.
Dzięki spotkaniom mamy
cząstkę naszej Polski, 
a tradycje i kultura są 
w naszych sercach”. 
n nKZ

nottingHaMsHire
Już 20 i 21 sierpnia odbędą się Mi-
strzostwa Europy w Kickboxingu
federacji WKO (World Kickboxing
Organisation). Mimo pandemicz-
nych obostrzeń, udało się zebrać re-
prezentację Polski. 

W  mistrzostwach wystąpią między
innymi zawodnicy z House of 
Fighters z Nottingham i Street 
Kickoboxing Club z Worksop.
Będą walczyć w różnych katego-
riach wiekowych, wagowych i for-

mułach. Najmłodszy
zawodnik z Worksop
– Krystian Such – ma
zaledwie 13 lat. 

Na zeszłorocznych
mistrzostwach polska
kadra WFMC zajęła
drugie miejsce w kla-
syfikacji medalowej
zdobywając 10 zło-
tych medali, 8 srebr-
nych i 3 brązowe.  
n nKZ
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naresZCie CZĘŚCi ZaMienne
względnie nowa, zepsuta pralka nadaje się jedynie na złom? Już nie! 1 lipca w życie weszły przepisy na-
kładające na producentów sprzętu agD obowiązek posiadania w swojej ofercie części zamiennych, dzięki
którym będzie można zreperować potrzebujące tego urządzenia!

Rok w rok ludzkość wytwarza
nawet 50 milionów ton elektro-
śmieci, z których zdecydowana
większość nie jest odpowiednio re-
cyklingowana. Wynika to w dużej
mierze z krótkiej żywotności sprze-
dawanego sprzętu. Nowe przepisy
mają na celu walkę ze zjawiskiem
tzw. planowego postarzania sprzę-
tów, jakiego dopuszczają się nie-
uczciwi producenci. Dla nich
tworzenie towarów  z ograniczo-
nym czasem działania, a więc ta-
kich, które zepsują się w
zaplanowanym terminie, jest sposo-
bem na zarabianie pieniędzy. Nikt –
rzecz jasna – się do tego nie przy-
znaje. Ale fakt, że reperowanie
sprzętu, który dopiero co stracił
gwarancję producenta, jest nieopła-
calne lub niemożliwe ze względu
na brak części zamiennych, mówi
sam za siebie.

Prawo do naprawy sprzętu nakłada
na jego producentów obowiązek
produkcji i posiadania w ofercie
części zamiennych do urządzeń,
które są po raz pierwszy wprowa-
dzane do obrotu przez 10 lat. Ser-
wisy będą natomiast musiały
posiadać pełną dokumentację tech-
niczno-serwisową. To wszystko ma
sprawić, że urządzenia AGD będą
służyć nam dłużej. Dzięki temu ze-
psute zmywarki, pralki czy lodówki
nie będą lądowały na wysypiskach
śmieci, bo będziemy w stanie je

tanio i szybko naprawić. Zaoszczę-
dzą klienci i zyska środowisko na-
turalne. Nowe przepisy nie dotyczą
mniejszych urządzeń elektronicz-
nych, np. telefonów komórkowych,
odkurzaczy, ekspresów do kawy,
robotów kuchennych czy nawigacji
samochodowych. 

Nowe uregulowania wyznaczają
także wyższe standardy efektywno-
ści energetycznej dla urządzeń elek-
trycznych. Dzięki temu nabywcy
nowoczesnych urządzeń zaoszczę-
dzą średnio 75 funtów rocznie na
rachunkach za energię.

Warto wspomnieć, że kilka mie-
sięcy temu w Wielkiej Brytanii (ale
też na terenie Unii Europejskiej)

wprowadzono prostsze etykiety
energetyczne. Na pralkach, zmy-
warkach, chłodziarkach i telewizo-
rach nie zobaczymy już oznaczeń z
plusem (np. A+++). Zamiast tego,
możemy spodziewać się liter od A
do G: najmniej energii zużywają
urządzenia należące do kategorii A
oznaczonej kolorem zielonym, a
najwięcej – urządzenia z kategorii
G (kolor czerwony). Od początku
września 2021 roku taki sam sys-
tem stosowany będzie również dla
żarówek. Dzięki jego prostocie
konsumenci mają szansę wybrać
produkt, który pomoże im jak naj-
więcej zaoszczędzić.   
n nKZ

Premiera książki 
„secret Love Letters – Poland 1982” 

autorstwa Anny Marii Mickiewicz i Tomasza Mickiewicza, 
opublikowanej przez londyńskie wydawnictwo Palewell Press 

obędzie się w czwartek 22 lipca o godz. 19.00. 

Publikacja zawiera dokumentację z okresu stanu wojennego 
w Polsce, na którą składają się sekretnie przekazywane listy, 

wspomnienia, eseje i wiersze Anny Marii Mickiewicz.  

Dane do logowania na spotkanie przez Zoom 
Meeting ID: 857 8618 3345, hasło: 577404.  

Należy podłączyć się do spotkania 
10 minut przed jego rozpoczęciem.

ZasZCZeP siĘ w sPs

W środę 21 lipca od 10 rano 
przy siedzibie SPS na ulicy Forest Road West 

stanie specjalnie wyposażony autobus szczepionkowy NHS. 
Oferowaną tego dnia szczepionkę AstraZeneca 

będą mogły przyjąć osoby, które:

- są powyżej 40 roku życia i  jeszcze się nie szczepiły,
- pierwszą dawkę przyjęły co najmniej 8 tygodni wcześniej 

(26 maja lub przed), niezależnie od tego, gdzie były szczepione.

Usługa ta będzie otwarta dla wszystkich spełniających wymogi. 
Należy przynieść ze sobą dokument tożsamości potwierdzający
datę urodzenia i karteczkę z NHS pokazującą datę pierwszego

szczepienia (dla tych, którzy pierwszą dawkę już przyjęli). Warto
znać swój numer NHS, ale nie jest to obowiązkowe. Obecni na

miejscu pracownicy NHS odpowiedzą na wszelkie pytania.

Aby otrzymać więcej informacji 
lub zapisać się na szczepienie, prosimy o kontakt z zespołem SPS: 

info.empp@empp.co.uk 

UWAGA!

BIURO SPS BĘDZIE ZAMKNIĘTE
W DNIACH

26 lipca, 2 sierpnia, 9 sierpnia
oraz

od 23 do 31 sierpnia.

Program pomocy rządowej na czas
pandemii, Coronavirus Job Reten-
tion Scheme (nazywany potocznie
„furlough”), został przedłużony do
końca września 2021 roku. Mar-
cowa decyzja ministra finansów po-
zostaje bez zmian pomimo
odroczenia o miesiąc ostatecznego
luzowania pandemicznych ob-
ostrzeń. Od czasu stworzenia w
marcu 2020 roku, program wspierał
w różnym czasie ponad 11,5 mi-
liona miejsc pracy. 

ONS szacuje, że w połowie maja
2021 roku korzystało z niego 8%
siły roboczej, co przekłada się na
około 2,1 miliona osób (dla porów-
nania: w styczniu 2021 roku, pod-
czas lockdownu, było to 20%
pracowników). 

Pod koniec kwietnia 2021 roku, 
z programu korzystały przede
wszystkim branże: gastronomiczna
(z naciskiem na wydawanie napo-
jów), hotelarska, lotnicza, fotogra-
ficzna, turystyczna, sportowa 
i rekreacyjna oraz odzieżowa.

Od 1 lipca pracownicy korzystający
z programu nadal będą otrzymywać
80% wynagrodzenia za nieprzepra-
cowane godziny (do kwoty 2500
funtów), ale pracodawcy będą mu-

sieli, co nie jest niczym nowym,
partycypować w kosztach. Rząd
każdego miesiąca będzie zmniej-
szał kwotę pomocy ze swojej
strony. 

I tak, w lipcu rząd pokryje 70% wy-
nagrodzenia pracownika do kwoty
£2187.50, a pracodawca będzie
miał obowiązek zapłacić składki na
ubezpieczenie społeczne (tzw. Na-
tional Insurance Contributions) i
składki emerytalne (tzw. pension

contributions) oraz 10% wynagro-
dzenia za nieprzepracowane go-
dziny.  W sierpniu i we wrześniu
rząd pokryje 60% wynagrodzenia,
a pracodawca – oprócz ww. składek
– będzie musiał dopłacić 20% pen-
sji. 

Każdy pracodawca, bez względu na
branżę, może skorzystać z pro-
gramu. 
n nKZ

FurLougH: ZMianY oD LiPCa
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MasZ status - MasZ oBowiĄZKi

Masz settled lub pre-settled status? Jesteś zo-
bowiązany do powiadomienia Home Office
o zmianie numeru telefonu komórkowego,
zmianie adresu e-mail, zmianie nazwiska,
zmianie dokumentu identyfikacyjnego (np.
paszportu lub dowodu) i zmianie adresu.
Służy do tego usługa aktualizacji danych na
koncie imigracyjnym (zwanym UKVI). A
konto imigracyjne posiada każdy, kto apliko-
wał o status osiedleńca.

uaktualnianie danych
Wystarczy przygotować swój dokument toż-
samości (np. paszport), który użyty był do
aplikowania o status, oraz mieć przy sobie
albo swój telefon komórkowy (na numer po-
dany podczas aplikowania zostanie wysłany
kod weryfikacyjny; alternatywą jest adres e-
mail, również podany przy aplikowaniu).
Zmian dokonać należy na rządowej stronie
internetowej: www.gov.uk/update-uk-visas-
immigration-account-details (można ją wy-
googlować wpisując w wyszukiwarkę hasło:
‘change of address settled status’ i wybrać
stronę „Update your UK Visas and Immigra-
tion account details – GOV.UK”). Najpierw
zostaniesz poproszony o wprowadzeniu nu-
meru dokumentu tożsamości (np. paszportu),
a następnie o potwierdzenie daty urodzenia.
W kolejnym kroku należy wybrać, jak ma zo-
stać dostarczony kod weryfikacyjny: SMS-
em czy poprzez e-mail. Po wprowadzeniu
kodu weryfikacyjnego pojawi się pytanie o
to, jakie dane chcesz zaktualizować: osobowe
(np. paszport, nazwisko, narodowość, datę
urodzenia), kontaktowe (numer telefonu,
adres e-mail lub adres zamieszkania w UK),
czy logowania (numer telefonu, adres 
e-mail). Dane zawsze powinny być aktualne,

po to aby móc udowodnić prawo pobytu w
UK, np. pracodawcom. 

twoja eVisa
Swój status imigracyjny (który w żargonie
Home Office nazwano eVisa) można spraw-
dzić lub udowodnić przez Internet, korzysta-
jąc z usługi „View and prove you
immigration status” (www.gov.uk/view-
prove-immigration-status). Proces logowania
wygląda tak samo, jak to zostało opisane po-
wyżej. Po zalogowaniu można zobaczyć
swoje zdjęcie i  swój status imigracyjny. 

Strona przypomina także, jakie prawa mają
osoby, które posiadają settled status. Wymie-
nione są, m.in. prawo do życia w UK, pracy,
nauki, wynajmowania mieszkania czy domu,
korzystania z usług NHS („w sposób zbliżony
do stałych rezydentów Wielkiej Brytanii”),
pobierania zasiłków i emerytury, o ile jest się
do tego uprawnionym, posiadania konta w
banku, wjazdu i wyjazdu z UK bez udowad-
niania statusu (gdyż ten proces ma przebiegać
automatycznie).

Potwierdzanie statusu
Zielony guzik „Prove your status” służy do
potwierdzenia swojego statusu imigracyj-
nego, gdy ktoś od nas tego wymaga (np. pra-
codawca, landlord). Po jego naciśnięciu,
można wygenerować specjalny kod (klikając
w guzik „Get share code”), który będzie
ważny przez 30 dni i który należy przekazać
zainteresowanemu wraz ze swoją datą uro-
dzenia. Sposób przekazania kodu wybiera się
samodzielnie, do wyboru są trzy opcje: wy-
słanie drogą mailową, wydrukowanie oraz za-
pisanie w celu przekazania osobistego.  

Uwaga! Każdy nowy kod jest unikalny 
i ważny przez 30 dni, ale tylko w konkretnym
celu: jeśli zdecydujesz się na wygenerowanie
kodu dla pracodawcy, to nie możesz przeka-
zać go landlordowi. Wygenerowanie nowego
kodu nie unieważnia starego kodu (unieważ-
nienie następuje po wspomnianych 
30 dniach).

Potwierdzanie tożsamości
Od 1 lipca 2021 roku obywatele krajów Unii
Europejskiej powinni udowadniać swoje
prawa w Wielkiej Brytanii za pomocą swo-
jego cyfrowego konta imigracyjnego, a nie –
jak do tej pory – za pomocą paszportu czy do-
wodu osobistego. 

Podróże
Aby wjechać do Wielkiej Brytanii, należy
mieć ze sobą dokument, którego użyto pod-
czas aplikowania po to, aby uniknąć opóźnień
na granicy (innymi słowy – jeśli aplikowałeś
o status przy pomocy dowodu osobistego, a

chcesz przekraczać granicę korzystając z
paszportu, to Home Office zaleca dodanie
paszportu do swoich danych na koncie
UKVI). Stary dokument zostanie nadal połą-
czony z kontem. 

od pre-settled do settled
Osoby, które aplikowały tylko o pre-settled
status, muszą pamiętać, że settled status nie
zostanie im przyznany automatycznie. Muszą
o niego aplikować – w taki sam sposób, w
jaki aplikowały wcześniej. Żeby to zrobić,
muszą mieszkać w Wielkiej Brytanii mini-
mum 5 lat; nie później jednak niż przed upły-
wem terminu wskazanego w liście o
przyznaniu pre-settled status. 

Na chwilę obecną, nasz status imigracyjny
automatycznie mogą potwierdzić takie insty-
tucje jak Department for Work and Pensions
(DWP), HM Revenue and Customs (HMRC)
i NHS. 
n nKZ

Posiadania statusu osiedleńca nie potwierdza żadna karta, ani żaden dokument, który
można by wydrukować. List informujący o przyznaniu settled lub pre-settled status
również nie jest uznawany. Brak fizycznego dowodu nie zwalnia od obowiązku uaktu-
alniania danych lub od konieczności udowadniania swoich praw pobytu w niektórych
sytuacjach.   

Na początku czerwca ktoś zadzwo-
nił na numer alarmowy (999) po to,
aby uzyskać poradę prawną doty-
czącą wysokości płotu! Ktoś inny
chciał poskarżyć się na kierowcę
firmy dostawczej, ktoś inny znalazł
dwie martwe kaczki. Jeszcze inna
osoba poprosiła operatora o zacze-
kanie na linii, aby mogła w tym
czasie odebrać inny telefon. Trafiają
się również ludzie, którzy uświada-
miają sobie, że nie powinni byli
dzwonić na numer alarmowy z
błahą sprawą. Co niektórzy potrafią
wówczas wybrać ponownie numer
alarmowy i przepraszać... nie rozu-
miejąc kompletnie, że znów blokują
linię.

Liczba połączeń z numerem alar-
mowym stale rośnie. Podczas gdy
w maju 2021 roku notowano prze-
ciętnie 3900 zgłoszeń tygodniowo
w samym Nottinghamshire, w
czerwcu było to już 4950 połączeń.
Tylko 40% wszystkich zgłoszeń
wymagało natychmiastowej uwagi
służb, co oznacza, że 60% telefo-

nów wykonano niepotrzebnie.
Przedstawiciele Nottinghamshire
Police apelują o rozwagę. „Wzrost
połączeń alarmowych obserwujemy
w całym kraju – tłumaczy nadin-
spektor Suk Verma. – Być może
wiąże się to z luzowaniem pande-
micznych restrykcji, piękną pogodą
i mistrzostwami w piłce nożnej.
Jednak tak dalej być nie może. Pod-
czas gdy jedni dzwonią z absurdal-
nymi sprawami, inni mogą
znajdować się w realnym niebez-
pieczeństwie i nie uzyskać pomocy
na czas, bo linia była zajęta”.

Operatorzy mówią, że tracą cenne
minuty na rozmowy z osobami,
które dzwonią bez uzasadnienia. A
to minuty i sekundy mogą decydo-
wać o życiu i śmierci ludzi, którzy
znaleźli się w sytuacji realnego za-
grożenia.

„Apeluję do ludzi, aby zastanowili
się dwukrotnie, zanim wybiorą
numer alarmowy. Pod numer 999
należy dzwonić tylko w nagłych

wypadkach, gdy ludzkie życie jest
w niebezpieczeństwie, lub gdy na
naszych oczach ma miejsce prze-
stępstwo – przypomina Verma. –
Jeśli potrzebna jest pomoc policji,
lecz nie w związku z nagłym wy-
padkiem, należy dzwonić pod
numer 101. Można też zgłosić incy-
dent poprzez stronę internetową
www.nottinghamshire.police.uk/do
-it-online/report-online”.

Jak sama nazwa wskazuje, linia
alarmowa powinna być wykorzy-
stywana jedynie w sytuacji alarmo-
wej. Na numer 101 należy dzwonić
w celu zgłoszenia drobniejszych
przestępstw lub zajść, np. kra-
dzieży, uszkodzeń mienia, czy spo-
rów cywilnych. Na ten sam numer
należy dzwonić, gdy ma się podej-
rzenia co do działalności przestęp-
czej w swoim sąsiedztwie (np.
handlu narkotykami) lub gdy chce
się zgłosić zachowania antyspo-
łeczne lub o coś zapytać.

Osoby chcące zgłosić popełnienie
przestępstwa i pozostać anonimo-
wymi, powinny skontaktować się z
Crimestoppers (telefon 0800 555
111 lub https://crimestoppers-
uk.org). Operator będzie pytał o
przestępstwo, ale nie zapyta o to,
kto dzwoni. Osoby obawiające się
ujawnienia swojego numeru pod-
czas połączenia, mogą wybrać 141
przed 0800555111, co zablokuje
widoczność ich numeru telefonu. 

Osoby chcące zgłosić podejrzenie
działalności terrorystycznej mogą
zadzwonić na narodową infolinię
antyterrorystyczną pod numer
0800789321.

Aby zgłosić oszustwo i cyberprze-
stępczość, należy kontaktować się z
Action Fraud (03001232040 lub
www.actionfraud.police.uk).  
n nKZ

teLeFonY aLarMowe 
od dziecka uczymy się, że na numery alarmowe należy dzwonić tylko w nagłych wypadkach. niestety nie
wszyscy o tym pamiątają. operatorzy numeru alarmowego w nottinghamshire biją na alarm: nieuzasad-
nione dzwonienie na numer 999 musi się wreszcie skończyć. 
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internet DoMowY tanieJ DLa PotrZeBuJĄCYCH

Internet nie jest już luksusem, a konieczno-
ścią. Bez niego ciężko jest szukać pracy, czy
korzystać z bankowości. Tymczasem coraz
więcej gospodarstw domowych, które z róż-
nych przyczyn korzystają z pomocy socjalnej,
ma trudności z opłacaniem rachunków za tzw.
broadband. Ofcom (brytyjski regulator rynku
telekomunikacyjnego) szacuje, że jest ich aż
19%. To dla nich stworzone zostały ekono-
miczne rozwiązania.

BT oferuje specjalny pakiet dla osób otrzy-
mujących Income Support, Income-based
Jobseeker’s Allowance (JSA), Income-based
Employment and Support Allowance, Univer-
sal Credit (przy zerowych dochodach), czy
Pension Credit. W skład pakietu BT Basic
wchodzi linia telefoniczna i Internet w cenie
o połowę niższej niż podobna usługa dla zwy-
kłego klienta. Prędkość pobierania danych
wynosi przeciętnie 36 Mb/s. Nie ma żadnych
opłat instalacyjnych, jednak trzeba pokryć
niewielki koszt wysyłki routera. Należy uwa-
żać, gdyż ilość danych w pakiecie jest ogra-
niczona, a za przekroczenie limitu trzeba
sporo płacić. 

Całkiem atrakcyjnie przedstawia się oferta
Virgin Media. Essential Broadband zapewnia
prędkość pobierania na poziomie 15 Mb/s
(minimalna prędkość we współczesnym
świecie powinna wynosić 10 Mb/s, ale żeby
w pełni cieszyć się możliwościami Internetu,
prędkość powinna wynosić 50, a najlepiej
100 Mb/s), co w zupełności wystarczy do
szukania pracy.  

Podobne pakiety mają w ofercie również inni
dostawcy, warto więc zawsze zapytać o opcje
dla osób pobierających świadczenia socjalne. 
Dane Ofcom pokazują jednak, że choć opcji
dla najuboższych jest na rynku sporo, to nie-
wiele osób z nich korzysta. 

Osoby, które nie chcą wiązać się umową na
rok, mogą skorzystać z opcji, w której za In-
ternet płaci się co miesiąc. W każdej chwili
można zrezygnować, jednak cena takiego
rozwiązania ‘no contract’ może nie być atrak-
cyjna. Należy także liczyć się z opłatami in-
stalacyjnymi.

Niektórzy wolą korzystać jedynie z pakietu
danych mobilnych. Rezygnują wówczas w
ogóle z Internetu domowego. Na rynku
można znaleźć propozycje kontraktów, dzięki
którym uzyskuje się nielimitowany dostęp do
danych, jednak cenowo może nie być to roz-
wiązanie najtańsze. 

Osoby, które nie mają dużych potrzeb, a
muszą przede wszystkim oszczędzać, mogą
skorzystać z Internetu w bibliotekach. Poza
tym, w całym kraju jest coraz więcej publicz-
nych punktów dostępowych, tzw. hotspotów,
dzięki którym można za darmo połączyć się
z siecią – warto poszukać ich w kawiarniach,
centrach handlowych, na dworcach, itp. Jed-
nak podczas korzystania z sieci publicznych
należy zadbać o bezpieczeństwo swoich da-
nych.   
n nKZ

mogły wrócić do rozpoczynania zajęć
szkolnych oraz ich kończenia o tych sa-
mych godzinach dla wszystkich klas.
Obecnie różne klasy rozpoczynają i koń-
czą lekcje w około dwudziestominuto-
wych przedziałach czasowych.  Ogranicza
się także przemieszczanie się dzieci po
szkole.  Praktyka masowego izolowania
uczniów zostanie wyparta przez zintensy-
fikowanie testów.  

Od 16 sierpnia zmianie ulegną zasady sa-
moizolacji w przypadku kontaktu z osobą
zakażoną koronawirusem.  Osoby po-
dwójnie zaszczepione, po upływie dwóch
tygodni od drugiej dawki, nie będą mu-
siały poddawać się kwarantannie w takiej
sytuacji.  Młodzież i dzieci poniżej 
18 roku życia –  podobnie – nie będą się
musiały izolować w przypadku kontaktu 
z osobą z pozytywnym wynikiem testu na 
COVID-19.   Aczkolwiek w przypadku
pozytywnego rezultatu testu na 
COVID-19, wszyscy – bez względu na
wiek oraz stan szczepień – będą musieli
się izolować.

Podróże i brytyjski certyfikat szczepień
Nie zostaną zniesione ograniczenia nało-
żone na podróże międzynarodowe.  Pre-
mier co prawda rozważa zniesienie pod
koniec lipca wymogu kwarantanny dla
osób podwójnie zaszczepionych w przy-
padku powrotu z podroży z kraju znajdu-
jącego się na pomarańczowej liście.
Osoby powracające z krajów takich jak
Polska oraz większość państw europej-
skich, nie będą musiały izolować się przez
10 dni w domu.  Będą musiały poddać się
testom.

W UK jako poświadczenie podwójnego
zaszczepienia służy aplikacja służby zdro-
wia, tzw. ‘NHS App’, dzięki której można
wygenerować ‘NHS COVID Pass’ czyli
dokument PDF, który można utrwalić na
smartfonie lub wydrukować.  Osoby nie
posiadające smartfonów mogą poprosić o
przesłanie papierowej wersji po zadzwo-
nieniu na numer 119.  W Wielkiej Brytanii
‘NHS COVID Pass’ jest dostępny dla
osób powyżej 16 roku życia.  Poświadcza
jeden z trzech różnych stanów, że dana
osoba:
- została podwójnie zaszczepiona; 
- otrzymała negatywny rezultat testu PCR
w wymaganym czasie;
- jest ozdrowieńcem.

‘NHS COVID Pass’ można wygenerować
2 tygodnie po drugim szczepieniu, jest
ważny 4 tygodnie od dnia wygenerowa-
nia.

Czy Unia Europejska zaakceptuje brytyj-
ski ‘NHS COVID Pass’?  Na początku
lipca jeszcze nie wiemy, ale Komisja Eu-
ropejska pracuje nad tą kwestią.  Jeśli za-
twierdzi, to ‘NHS COVID Pass’ będzie
rozpoznawalny we wszystkich krajach
Unii.  Jak na razie państwa UE indywidu-
alnie decydują o tym, czy akceptują bry-
tyjskie poświadczenie, tak jest w
przypadku Polski, Grecji czy Hiszpanii.
W rozmowie z redakcją EMpP pracownik
służby granicznej w Polsce potwierdził, że
informacje, jakie sprawdzają to: nazwa
szczepionki, data jej wykonania, ilość
dawek oraz dane osobowe.  Mogą być za-
prezentowane w wersji cyfrowej lub pa-

pierowej.  Wielka Brytania zadeklarowała,
że współpracuje w tej kwestii z Brukselą
i że zależy im na tym, żeby mieszkańcy
UK mogli swobodnie podróżować po Eu-
ropie.

Problem może stanowić fakt, że na rynku
brytyjskim obecna jest szczepionka Astra-
Zeneca pochodząca z Indii, której jeszcze
nie zatwierdziła Unia Europejska.  Osoby
zaszczepione AstraZenecą pochodzącą z
Indii – jak na razie – nie mogłyby wjechać
do UE na certyfikat szczepionkowy.  In-
dyjska szczepionka nazywa się Covishield
i posiada następujące numery seryjne:
4120Z001, 4120Z002 i 4120Z003.  Astra-
Zeneca o nazwie Vaxzevria nie pochodzi
z Indii, została wyprodukowana w UK i
jest dozwolona w Europie.  Według dekla-
racji rządowych, wszystkie szczepionki
AstraZeneca podane dotychczas w UK, to
rodzima Vaxzevria, czyli wersja akcepto-
wana przez UE.  Nazwa szczepionki,
nazwa wersji szczepionki w przypadku
AstraZeneci lub jej numer seryjny znaj-
dują się na wizytówce, wydawanej po
szczepieniu lub na certyfikacie ‘NHS
COVID Pass’.  

Niestety z powodu rosnącej ilości zakażeń
wariantem Delta na Wyspach, państwa
UE wprowadzają swoje własne dodat-
kowe zasady w postaci testów oraz wy-
mogów administracyjnych dla
mieszkańców Wielkiej Brytanii.  Podró-
żujący do Polski oraz na Maltę – w mo-
mencie wysyłania EMpP do druku –  jeśli
są podwójnie zaszczepieni, nie muszą
poddawać się kwarantannie, podobnie ich
dzieci poniżej 12 roku życia.  W przy-
padku Portugalii osoby zaczepione oraz
ich dzieci do 18 roku życia mogą wjechać
bez obowiązku kwarantanny.  Natomiast
w przypadku Holandii wszyscy podróżni
z UK w chwili obecnej muszą się poddać
kwarantannie.  Niemcy właśnie zniosły
zakaz wjazdu dla podróżnych z UK a
Francja nie wprowadzała tego wymogu
izolacji.  W przypadku tylko przejazdu
przez te kraje należy się przetestować oraz
wypełnić wymagane formularze.   

Paszport szczepionkowy w ue
W UE od 1 lipca obowiązuje ogólno-
unijny certyfikat, który potwierdza jedną
z trzech opcji, że dana osoba:
- została podwójnie zaszczepiona;
- przeszła test PCR z wynikiem negatyw-
nym w wymaganym czasie;
- jest ozdrowieńcem.

Europejski certyfikat obowiązuje we
wszystkich 27 państwach Unii oraz
Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Lichten-
steinie, jest bezpłatny, można używać go
w formie cyfrowej oraz papierowej.

Mieszkańcy UE, którzy posiadają euro-
pejski certyfikat szczepionkowy, nie
muszą poddawać się kwarantannie po
przekraczaniu granic, ponadto nie muszą
poddawać się dodatkowym testom, w
przeciwieństwie do mieszkańców UK.  

Nadchodzące lato niesie ze sobą wiele
niepewności, dla jednych będzie to czas
na wypoczynek, dla innych, możliwe, że
dla tych podejmujących podróże zagra-
niczne,  okres wyjątkowo stresujący.
Życzmy sobie, żeby kolejne wakacje były
łatwiejsze do zaplanowania niż te obecne.
n
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nowY BanKnot JuŻ w oBiegu  
23 czerwca 2021 roku do obiegu trafił nowy banknot o wartości 50 funtów z wizerunkiem
wybitnego brytyjskiego matematyka i kryptologa alana turinga. Jego historia jest nie-
zwykła, jak na geniusza przystało, ale też bolesna ze względu na czasy, w których przyszło
mu żyć.   

Turing urodził się 23 czerwca 1912 roku
(nowy banknot trafił do obiegu w 109 rocz-
nicę jego urodzin). Doktorat z matematyki
obronił w wieku 22 lat. Rok później opubli-
kował pracę „O liczbach obliczalnych”, którą
do dziś uznaje się za najbardziej wpływową
w historii matematyki. 

Turing zasłynął przede wszystkim dzięki
swojej pracy w Rządowej Szkole Kodów i
Szyfrów w Bletchley Park w Milton Keynes
i stworzeniu urządzeń, które automatyzowały
łamanie kodów zapisanych przez niemiecką
maszynę szyfrującą Enigma, co zmieniło bieg
II wojny światowej (mówi się nawet, że skró-
ciło ją o co najmniej dwa lata). Warto zauwa-
żyć, że konstrukcja urządzeń (tzw. bomb
kryptologicznych) została oparta na koncep-
cjach polskich kryptoanalityków – Mariana
Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego
Różyckiego, którzy jako pierwsi zdołali zła-
mać szyfry Enigmy. Swoją wiedzę przekazali
Brytyjczykom w 1939 roku. Jednak maszyny
nazistów były ciągle ulepszane, dlatego no-
watorskie metody Turinga okazały się tak
istotne. 

Po wojnie naukowiec zaprojektował ma-
szynę, którą dziś uznaje się za prototyp kom-
putera (tzw. uniwersalną maszynę Turinga).
Wymyślił również coś, co współcześni na-
zwaliby programem komputerowym. Chciał
stworzyć maszynę mogącą choć trochę zbli-
żyć się do sposobu myślenia człowieka. Nie
ulega wątpliwości, że Alan Turing dał począ-
tek kilku dziedzinom nauki, zapoczątkował
rewolucję technologiczną i informatyczną. 

Jego życie osobiste nie było jednak usłane ró-
żami. Genialny matematyk był homoseksu-
alistą, a w tamtym czasie homoseksualizm
był w Wielkiej Brytanii prawnie zakazany. 
W 1952 roku na jaw wyszedł przelotny ro-
mans Turinga z 19-latkiem, co doprowadziło
go przed sąd. Turing mógł kolejne lata życia
spędzić w więzieniu lub poddać się chemicz-
nej kastracji – wybrał to drugie. Chemiczna
kastracja polegała na wstrzykiwaniu do orga-
nizmu syntetycznego estrogenu, co zmniej-
szało popęd płciowy, powodowało
impotencję i ginekomastię. Turing otwarcie
opowiadał o swoich przeżyciach przyjacio-
łom, którzy wspominali później, że były one
dla niego traumatyczne. Gwoździem do
trumny było odsunięcie matematyka od
badań naukowych i partycypacji w tajnych
projektach oraz zakaz opuszczania Wielkiej
Brytanii, co wywołało u niego głęboką depre-
sję.       

Według oficjalnych informacji, Alan Turing
popełnił samobójstwo w czerwcu 1954 roku
(w wieku 41 lat). Miał nasączyć jabłko cyjan-
kiem potasu i zjeść kawałek owocu. Świad-
czyć miały o tym znalezione obok zwłok
nadgryzione jabłko i słoik z cyjankiem po-
tasu. Jednak do dziś pojawiają się głosy, że
śledztwo w sprawie śmierci matematyka po-
winno zostać ponownie przeprowadzone.
Niektórzy sugerują, że geniusza zabić mogły
brytyjskie służby, obawiając się tego, że
mógłby on przekazywać tajne informacje do
ZSRR. Tak czy siak, w 2013 roku królowa
Elżbieta pośmiertnie ułaskawiła Turinga.    

Dlaczego to właśnie Turing trafił na banknot
50-funtowy? W 2018 roku Bank of England
(BoE) zapytał brytyjską opinię publiczną,
czyj wizerunek powinien znaleźć się na
nowym banknocie. Można było  nominować
naukowców, w tym astronomów, biologów,
technologów, zoologów itp. Przez 6 tygodni
BoE otrzymał w sumie 227299 nominacji.
Decyzję podejmował ówczesny prezes insty-
tucji – Mark Carney. Alana Turinga wybrał
spośród zaprezentowanej mu listy 12 najlep-
szych zgłoszeń.   

Na banknocie znalazł się wizerunek Turinga
(tak naukowiec wyglądał w 1951 roku), jego
data urodzenia zapisana w systemie binarnym
i podpis, fragment obliczeń z jednej z jego
prac z 1936 roku, powszechnie uważanej za
fundamentalną dla informatyki, oraz słowa,
jakie wypowiedział podczas wywiadu dla

The Times w 1949 roku: „To tylko przedsmak
tego, co nadejdzie i cień tego, co będzie”. 

Wcześniej na banknotach 50-funtowych
można było oglądać wizerunki wynalazców
silników parowych  – Jamesa Watta i Tho-
masa Newcomena. Papierowych banknotów
20 i 50 funtowych będzie można używać
tylko do 30 września 2022 roku. 

Wszystkie nowe banknoty brytyjskie są obec-
nie polimerowe, czyli plastikowe. Na bank-
nocie 5-funtowym widnieje wizerunek
polityka Winstona Churchilla, na 10-funto-
wym – pisarki Jane Austen, a na 20-funto-
wym – malarza JMW Turnera. 
n nKZ

oPŁatY w roaMingu JeDnaK wraCaJĄ
nie tak miało być. Jeszcze pół roku temu większość brytyjskich operatorów telefonii komórkowej de-
klarowała, że nie zamierza wprowadzać opłat za połączenia przychodzące i wychodzące w roamingu
po Brexicie. tymczasem firma ee (której właścicielem jest British telecom) jako pierwsza poinformo-
wała o przywróceniu opłat. 

Sieć EE postanowiła, że wszyscy
nowi klienci, lub też klienci, któ-
rzy zdecydują się na przedłużenie
swoich kontraktów na nowych za-
sadach (tzw. upgrade) od 7 lipca
2021 roku będą musieli płacić £2
dziennie po to, abu móc używać
swoich pakietów minut i danych 
w 47 krajach europejskich. Opłata
pobierana będzie od początku
stycznia 2022 roku.

EE twierdzi, że tak osiągnięte
zyski przeznaczy na „wsparcie in-
westycji w zakresie obsługi klienta
i rozwoju wiodącej sieci w Wiel-
kiej Brytanii” i obiecuje, że po-
dróżni, zamiast płacić codziennie,
będą mogli wykupić specjalne
karnety na 30 dni za 10 funtów.

Podobne opłaty mogą wprowadzić
wszyscy brytyjscy operatorzy,
gdyż od stycznia 2021 roku nie są
już zobowiązani do przestrzegania
unijnego rozporządzenia z 2017
roku, które zniosło je na terenie
UE. 

Wiadomo już, że sieci O2, Three i
Vodafone zdecydowały się na
wprowadzenie miesięcznego li-
mitu danych w roamingu w ra-
mach tzw. dozwolonego użytku. 

Nie jest to nic nowego, już wcze-
śniej obowiązywały limity (tzw.
fair use limits), które miały na celu
zapobieganie różnego rodzaju
nadużyciom. 

I tak, klienci brytyjskich firm będą
musieli zapłacić za roaming tele-
foniczny w przypadku, gdy w
ciągu 4 miesięcy przez ponad 62
dni będą przebywać na terytorium
UE. Jeśli chodzi o dane – klienci
O2 mogą pobrać 25GB, zanim zo-
stanie im naliczona opłata w wy-
sokości £3,50 za każdy dodatkowy
gigabajt. Limit dla klientów Voda-
fone jest taki sam, ale późniejsza
opłata wynosi £3,13 za gigabajt.
Od lipca Three zmniejsza swój
limit – z 20 do 12GB z późniejszą
opłatą na poziomie £3 za każdy
dodatkowy gigabajt. 

Warto zaznaczyć, że umowa han-
dlowa z Unią Europejską nakazuje
operatorom, aby ewentualne
opłaty za roaming były przejrzyste
i mieściły się w granicach zdro-
wego rozsądku. Dodatkowo we-
wnętrzne przepisy brytyjskie
stanowią, że klient nie może być
obciążony kwotą większą niż £45
miesięcznie za zużycie danych za
granicą, chyba że zgodzi się na
dalsze płatności. Klienci muszą
również być informowani przez
operatora o osiągnięciu 80 i 100%
limitu swoich danych. 

Osoby podróżujące poza kraje UE
muszą pamiętać, że do opłat ro-
amingowych doliczony będzie po-
datek VAT w wysokości 20%.

Rząd Wielkiej Brytanii zaleca
klientom sprawdzenie szczegółów
swojej indywidualnej taryfy u ope-
ratora telefonicznego przed każdą
podróżą.
n nKZ
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Pitchfork był typowym mężem i ojcem
dwóch synów – jego rodzina mieszkała w Lit-
tlehorpe w hrabstwie Leicestershire. Był pie-
karzem, dobrze znanym lokalnej
społeczności. Sporo osób zamawiało u niego
torty urodzinowe, gdyż potrafił je efektownie
ozdabiać. Czy coś mogło wskazywać na jego
mordercze skłonności? Trudno powiedzieć.
Zanim wziął ślub, został skazany za ekshibi-
cjonizm i skierowany na terapię szpitalną. 

21 listopada 1983 roku Pitchfork dokonał
pierwszego morderstwa. Ofiarą była 15-letnia
Lynda Mann, która została zgwałcona i udu-
szona własnym szalikiem w pobliżu swojego
domu w Narborough w hrabstwie Leicester-
shire. Policja zabezpieczyła próbkę spermy
sprawcy, jednakże – z braku innych dowo-
dów – sprawa pozostawała otwarta. 31 lipca
1986 roku Pitchfork zaatakował po raz drugi.
Jego ofiarą padła 15-letnia Dawn Ashworth.
Detektywi szybko połączyli oba zdarzenia i
doszli do wniosku, że szukają seryjnego mor-
dercy, który najprawdopodobniej mieszka w
sąsiedztwie. Mieszkańców okolicznych wio-
sek ogarnęła panika. Policja aresztowała upo-
śledzonego intelektualnie 17-latka, Richarda
Bucklanda, który, z niewiadomych przyczyn,
przyznał się do zabicia Dawn, ale stanowczo
i uparcie zaprzeczał zabiciu Lyndy. Policjanci
byli przekonani, że nastolatek kłamie i jest
winny obu zabójstw. Musieli to jednak udo-
wodnić. 

Przełomowe badanie Dna
Chłopak być może zostałby skazany, gdyby
nie przypadkowe odkrycie, jakiego w 1984
roku dokonał genetyk Alec Jeffreys na Uni-
wersytecie w Leicester. Jeffreys prowadził
badanie nad chorobami dziedzicznymi, które
zakończyło się klapą, lecz jednocześnie do-
prowadziło do przełomowego odkrycia me-
tody analizy DNA, pozwalającej na
identyfikację osobniczą z prawdopodobień-
stwem graniczącym z pewnością. Metodę na-
zwano „genetycznym odciskiem palca”, i
choć miała sporo wad (np. do badania po-

trzebna była duża próbka materiału genetycz-
nego, np. krwi), to wkrótce zapytano jej
twórcę, czy może udowodnić winę oskarżo-
nego w sprawie o morderstwa. 

Co ciekawe, gdy genetyk zasugerował na jed-
nym ze swoich odczytów, że odkryta przez
niego technologia może pomóc w ujmowaniu
przestępców, na sali słychać było śmiechy.
Pierwsze prośby o  wykorzystanie analizy
DNA, jakie otrzymywał badacz, dotyczyły
udowodnienia pochodzenia dzieci w spra-
wach imigracyjnych. Aż do czasu sprawy
oskarżonego o dwa zabójstwa Bucklanda.
Jeffreysowi dostarczono próbki nasienia po-
brane z ciał ofiar i próbkę krwi domniema-
nego sprawcy. Genetyk ponad wszelką
wątpliwość orzekł, że oskarżony nie jest
sprawcą mordów, natomiast potwierdził, że
nasienie pochodzi od jednego sprawcy.     

Na początku roku 1987 policja stwierdziła, że
skoro analiza DNA jest tak dokładna, to naj-
lepszym sposobem na powstrzymanie mor-
dercy będzie masowe przetestowanie lokalnej
populacji mężczyzn w wieku 16-34 lat. Tak
też zrobiono. Próbek krwi do badań przyby-
wało szybko, lecz przeciążone laboratorium
pracowało powoli. Kolejne wyniki były ne-
gatywne. Policjanci skupili więc swoją uwagę
na mężczyznach, którzy nie zgadzali się na
pobranie próbki krwi. Jednak bez rezultatów.
Tymczasem 1 sierpnia 1987 roku w pubie w
Leicester spotkało się czterech znajomych,
którzy w pewnym momencie zaczęli komen-
tować niedwuznaczne zachowania swojego
kolegi z pracy względem kobiet. Rozmawiali
o Colinie Pitchforku. W pewnym momencie
jeden z nich wyznał, że Colin skłonił go do
oddania próbki krwi do policyjnego testu w
jego imieniu. Inny przyznał, że Colin ofero-
wał mu za to 200 funtów, ale ten odmówił.
Rozmowie przysłuchiwała się pracownica
piekarni, która aż za dobrze wiedziała, że
Pitchfork potrafi być natarczywy w relacjach
z kobietami. Wielokrotnie była przez niego
nękana, zresztą – nie tylko ona. Przez 6 tygo-

dni zastanawiała się, czy powinna donieść o
wszystkim policji, aż w końcu to zrobiła. 

Pitchfork został aresztowany. Miał wówczas
27 lat. Próbka jego krwi była 4583 próbką ba-
daną w tej sprawie. I ostatnią. Wynik testu
DNA nie pozostawiał wątpliwości – znale-
ziono mordercę obu piętnastolatek.

22 stycznia 1988 roku Pitchfork przyznał się
do stawianych mu zarzutów i został skazany
na dożywocie z możliwością ubiegania się o
przedterminowe zwolnienie po 30 latach. Był
pierwszym mordercą na świecie znalezionym
dzięki masowym testom DNA i skazanym
również dzięki technologii analizy DNA.  

Zwolnienie warunkowe
Po 33 latach odsiadki, w czerwcu bieżącego
roku, specjalna rada zajmująca się zwolnie-
niami warunkowymi, stwierdziła że Colin
Pitchfork pozytywnie przeszedł proces reso-
cjalizacji i może wrócić do życia w normal-
nych warunkach. W dokumentach
uzasadniających decyzję stwierdzono, że w
momencie trafienia do zakładu karnego Colin
Pitchfork „dużo myślał o seksie” i wykorzy-
stywał „przemoc oraz siłę” do „demonstro-
wania władzy i kontroli nad kobietami”.
Zmienił się jednak i zaczął pomagać osobom
z niepełnosprawnościami. 

Decyzja o zwolnieniu warunkowym prze-
stępcy wywołała falę protestów. Rodziny za-
mordowanych nastolatek nie kryły oburzenia.
Matka Dawn, Barbara Ashworth, powie-
działa, że „dożywocie powinno oznaczać do-
żywocie”. Ten sam pogląd reprezentuje Sir
Alec Jeffreys, którego badania zrewolucjoni-
zowały kryminalistykę. Prokurator, który pro-
wadził śledztwo ponad 30 lat temu, Brian
Escott-Cox także wierzy, że zwolnienie wa-
runkowe jest błędem, a sam sprawca jest psy-
chopatą, który potrafi świetnie manipulować
ludźmi: „Ten człowiek nigdy nie okazał skru-
chy, co jest typowe dla psychopatów – oni nie
czują winy”.   

W sprawę zaangażował się poseł z Leicester-
shire, Alberto Costa: „Takiego przestępstwa
nie da się zapomnieć, nawet po upływie 30
lat. Wypuszczenie mordercy tych dwóch
dziewczynek byłoby niemoralne, złe i po pro-
stu niebezpieczne”. 

Jeśli zwolnienie dojdzie do skutku, Pitchfork
ma podlegać ciągłej kontroli. Jeśli złamie któ-
ryś z 35 warunków zwolnienia, wróci za
kratki. Nie uspokaja to siostry zamordowanej
Lyndy, Rebecci Eastwood: „Nie wierzę w
system sprawiedliwości i w to, że jest dobrze
przygotowany na wypuszczenie kogoś ta-
kiego. Nikt nie da nam 100% gwarancji, że
Pitchfork ponownie nie popełni przestępstwa.
Nawet jeśli szansa, że znów kogoś skrzywdzi,
jest znikoma, to nie warto ryzykować”.

Prasa donosi, że jeśli dojdzie do zwolnienia,
to przestępca może otrzymać nową tożsa-
mość.  Wygląd nie tak łatwo zmienić, a w In-
ternecie dostępne są zdjęcia Pitchforka z 2017
roku.

Pod koniec czerwca minister sprawiedliwości
Robert Buckland podjął decyzję o urucho-
mieniu tzw. reconsideration mechanism.
Oznacza to, że dokumentacji rady ds. zwol-
nień warunkowych przyjrzy się sąd. Jego de-
cyzję społeczeństwo pozna w połowie lipca.
n nKZ

CZY MorDerCa wYJDZie ZZa Krat?
Colin Pitchfork został w 1988 roku skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za dwa zabójstwa 15-letnich dziewczynek,
których dopuścił się w Leicestershire. wszystko wskazuje na to, że po 33 latach odsiadki wyjdzie na zwolnienie warunkowe. sprawa
jest nie tylko dalece bulwersująca, ale i fascynująca, zważywszy na fakt, że Pitchfork był pierwszym mordercą na świecie, znalezionym
dzięki masowym testom Dna i skazanym również dzięki technologii analizy Dna. 

Zachowania zwierząt są od lat
obiektem badań ludzi. Kot to
szczególny przypadek do zbada-
nia. Jako opiekunka trzech kotów,
coś o tym wiem. Niełatwa jest co-
dzienność z kotami o różnych cha-
rakterach i przeżyciach, ale ich
zalety zdecydowanie przewyż-
szają małe kocie niedoskonałości.
Życie z kotem jest prawdziwą
przygodą, ale i doskonałą felino-
terapią. 

Jak być szczęśliwym opiekunem
kota, hmm… na to pytanie pró-

buje odpowiedzieć każdy, kto na
co dzień obcuje z kotem. Jackson
Galaxy, znany również jako Cat
Daddy oraz doktor Mikel Del-
gado, zwracają uwagę na wiele
spraw, wydawałoby się błahych z
perspektywy człowieka, ale nie
dla kota. Wielostronicowa książka
nie jest typowym poradnikiem dla
kociarzy. Ma taki charakter, ale
zdecydowanie wieje tu świeżo-
ścią, profesjonalizmem oraz nie
brakuje kociego humoru. Również
merytoryczna treść książki i wątki
historyczne nadają wyjątkowości.
Gwiazda programu „Koty z piekła
rodem” zdecydowanie odnajduje

się w tej tematyce, pozostawiając
czytelnika w przekonaniu, że to,
co czyta, umożliwi mu poprawie-
nie relacji ze swoim futrzakiem. A
ponadto zwraca uwagę, że nie je-
steśmy „właścicielami”, a co naj-
wyżej opiekunami tych jakże
królewskich zwierząt.

Lekkość książki, kolorowy język,
ciekawa grafika, pozwalają na re-
laksującą przygodę w trakcie czy-
tania, a cenne wskazówki na
pewno pomogą poprawić obo-
pólne relacje, a tym samym uczy-
nić mruczka szczęśliwszym. No i
dobrze jest wiedzieć, co to kocie

mojo? Zachęcam do lektury.
Oczywiście to książka, której nie
może zabraknąć na półce każdego
kociarza. Absolutny must have!
Miauuu…
n

Kocie mojo, czyli jak być opieku-
nem szczęśliwego kota / Mikel
Maria Delgado, Jackson Galaxy.
Kraków: Wydawnictwo SQN;
2019.  

MoJe KoCie CZY KoCie MoJo?
Jackson galaxy, a właściwie richard Kirshner, amerykański koci behawiorysta pochodzący z nowego
Jorku wraz z behawiorystką Mikel Maria Delgado są autorami publikacji „Kocie mojo, czyli jak być
opiekunem szczęśliwego kota”. na kartach książki próbują rozwiązać tajemnice kociej natury. Czy
faktycznie możemy sprawić, iż naszemu kotu będzie się żyło łatwiej z nami – ludźmi, czy możemy być
opiekunami szczęśliwych kotów? 

Justyna Kasperczuk

Colin Pitchfork / fot. Leicestershire Police



Dzień Dziecka w Parku Wollaton był
pierwszą od ponad roku  imprezą "na
żywo" zorganizowaną przez SPS. Wszy-
scy zaciskali kciuki, żeby nie było desz-
czu i... był upał. Po zimnej, deszczowej i
nieprzyjemnej wiośnie 2 czerwca okazał
się jednym z pierwszych gorących, praw-
dziwie letnich dni w tym roku.

Ze względu na w dalszym ciągu obowią-
zujące restrykcje COVID dotyczące ilości
zgromadzonych osób, udział w  imprezie
mógł odbyć się tylko za rezerwacją. Jed-
nak zaplanowanie zajęć w mniejszych
grupach umożliwiło przyjęcie kilku do-
datkowych uczestników. Miejsca wypeł-
niły się szybko. W sumie udział w
obchodach Dnia Dziecka wzięło 12 pol-
skich rodzin, w tym 20 dzieci, w wieku
od... 6 miesięcy do 16 lat. Tak, nawet na-
stolatki  nie tylko wzięły udział, ale do-

brze się bawiły – na co są dowody w po-
staci zdjęć. 

Impreza złożyła się z dwóch części.
Pierwszą stanowiły podchody, których
celem było znalezienie odpowiedzi na py-
tania dotyczące historii Parku Wollaton.
Na  przybywające na metę zespoły cze-
kała woda i krótki quiz ze zdobytej wie-
dzy, który wszyscy zaliczyli śpiewająco.

Druga część imprezy przygotowana była
przez kadetów Royal Navy i brytyjskiej
armii oraz funkcjonariuszy Nottingham-
shire Police. Każdy z uczestników mógł
wziąć udział w zajęciach. Wszystko roz-
stawione było w taki sposób, aby umożli-
wić zachowanie dystansu społecznego.
Był tor przeszkód dla najmłodszych i wy-
ścigi pod rozpiętą siatką z kamuflażem
dla troszkę starszych. Najstarsze dzieci

mogły przymierzyć i przekonać
się, ile waży ekwipunek woj-
skowy. Tej aktywności nie
mogli się oprzeć nawet niektó-

rzy rodzice. Były też ćwiczenia w gru-
pach prowadzone przez kadetów z Royal
Navy, pokazujące dobre strony pracy ze-
społowej. Chętni mogli zobaczyć wnętrze
policyjnej furgonetki i nawet zrobić pa-
miątkowe zdjęcie „za kratkami”. Za-
równo kadeci, jak i funcjonariusze
Nottinghamshire Police, chętnie odpowia-
dali na zadawane pytania, a było ich
sporo. Do udziału w tej części imprezy
zaproszone też były przebywajace w
parku rodziny brytyjskie.

Wolontariusze juniorzy Jagoda, Kuba i
Ala oraz dorośli, Iwona, Paweł i Kasia
stawili się na wezwanie. Jak zawsze ich
pomoc była bezcenna. 

Zespół SPS wszystkim serdecznie dzię-
kuje za udział. Było gorąco, trochę cha-
otycznie, ale zabawa była fajna. No i
dobrze było być znów razem – jeszcze
ostrożnie, z zachowaniem dystansu, ale
razem...
n es
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Zwrot KosZtÓw BiLetu LotniCZego
odwołanie lotu nie jest czymś przyjemnym, ale mamy prawo do zwrotu kosztów, albo alternatywnego
lotu, czy też zmiany rezerwacji lotu.

Jak tego dokonać?
Każda prośba musi opierać się na konkretnych dowodach. Należy podać wszystkie szczegóły dotyczące naszego
oryginalnego lotu, co przyspieszy i przyczyni się do pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby. Poniżej podajemy
przykłady, które pomogą w napisaniu listu z prośbą o zwrot kosztów biletu w języku angielskim.

Data i czas lotu Date and time of your flight 21.08.2021 at 06:45am

Numer lotu z karty pokladowej
Your flight number from your 

boarding pass/card
FR 1617

Twoje dane osobowe Your personal details Mrs Gabriela Szosnata

Dane lotu:
miejsce wylotu i lądowania

From: Destination East Midlands: Kraków

Przyczyna odwołania lotu
Reason of the cancelation 

of my flight
The reason why my flight 

was cancelled is .........

Zwroty grzecznościowe jakich używamy w pisaniu naszej prośby:

Piszę do Państwa, aby otrzymać rekompensatę za
odwołany lot w dniu (data i miejsce) z (miejsce,

skąd i dokąd ) na nazwisko (dane osobowe).

I am writing to you to request a refund for my 
cancelled flight on 21st of August 2021 at

06:45am, the flight number: FR1617, from East
Midlands to Kraków, passenger’s name: 

Mrs Gabriela Szosnata..

Proszę o pełen zwrot kosztów, ponieważ 
powodem odwołania mojego lotu było/a ....... 
A) odwołanie lotu z powodu wprowadzenia 

nowych restrykcji 
B) poważna sytuacja rodzinna (choroba członka

rodziny, śmierć, niespodziewany wypadek)

I am asking for a full refund of my ticket 
because of:

A) flight cancellation due to introducing 
new restrictions  

B) family emergency (illness, death, accident)

Chciałabym/Chciałbym, aby moja prośba została
rozważona pozytywnie, ponieważ jestem Waszym
klientem i doceniam Wasze usługi od lat, ale teraz

liczę na Waszą pomoc i wyrozumiałość.

I have been supporting your business for many
years and now I am counting on your help 

and understanding in this difficult situation. 

Zwroty pomocnicze.

Mam pełne prawo do zwrotu kosztów.
I am entitled to a full refund of the 

cancelled flight.

Oczekuję Waszego wsparcia ze zwrotem kosztów. I count on your support in this matter.

Uważam, że zasługuję na zwrot kosztów. I believe my request for a refund is justified.

Czekam na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. I hope for a positive outcome.

Początek listu

Zakończenie listu

Jeśli nie znasz imion pracowników,
tylko nazwę departamentu.

Dear Sir/Madam 

Jeśli znasz imię danej osoby. Dear Mr Brown

Z poważaniem, kiedy nie znasz imienia 
danej osoby, forma oficjalna.

Yours faithfully 

Z poważaniem, kiedy znasz imię danej osoby, 
forma oficjalna.

Your sincerely 

Dear sir/ Madam

Początek.

i am writing to you to request a refund for my cancelled flight on
21st of august 2021 at 06:45am, the flight number: Fr1617, from
east Midlands to Kraków, passenger’s name: Mrs gabriela szo-
snata.

Przykład A, miejsce na zwroty grzecznościowe.

the flight was cancelled by your airline which qualifies me for 
a full refund.

Przykład B, miejsce na zwroty grzecznościowe.

i had to cancel my flight due to the family emergency. Death of 
a family member required me to change my plans. i think this
justifies my request for a refund.

i have been supporting your business for many years  and now 
i am counting on your help and understanding in this difficult si-
tuation. 

Twoje oczekiwania. Miejsce na zwroty pomocnicze z tabelki.

i believe i am entitled to a full refund. 

Zakończenie listu.

Yours faithfully
gabriela szosnata

Poszukujemy wolontariuszy, którzy zechcą 

wesprzeć SPS w rolach:

- ogrodników,

- nauczycieli j. angielskiego na poziomie początkującym.

Patrycja gil
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ProPoZYCJe na waKaCJe
nottingHaM

titus: t. rex is King
4 czerwca 2021-31 sierpnia 2022
Godziny: 11-15.30 (poniedziałek-sobota)

Zapraszamy na fantastyczną wystawę prezen-
tującą pierwszego prawdziwego Tyranozaura
Rexa. Poznaj historię drapieżnika, przestudiuj
jego szkielet i zanurz się w multimedialnym
świecie ukazującym jego życie. Jedyna taka
okazja, aby stanąć twarzą w twarz z prawdzi-
wym dinozaurem. Zainteresowany? Dzieci
poniżej 3 roku życia nie potrzebują biletu. Bi-
lety dla dorosłych w cenie 13 funtów. Wstęp
rodzinny do nabycia w cenie 34 funtów
(dwoje dorosłych i dwoje dzieci). Wszystkim
nieletnim musi towarzyszyć pełnoletni opie-
kun. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź
stronę internetową: www.visit-nottingham-
shire.co.uk i wybierz odpowiednią sekcję.
Wollaton Hall and Deer Park, NG8 2AE

sherwood Forest Habitats - a guided
walk - Bestwood Country Park
15 lipca
Godziny: 10-12

Jesteś gotowy na odrobinę relaksu i letniej
przygody? Jeśli tak, to spacer z przewodni-
kiem po przyrodniczych starożytnych kró-
lewskich terenach łowieckich Sherwood jest
idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Interesują
Cię nie tylko ważne gatunki, ale i metody
ochrony? Jeśli tak, zapraszamy na wyprawę,
podczas której ekspert wyjaśni Ci szczegóły
przyrodnicze.  Brzmi ciekawie? Nie zapomnij
założyć solidnego obuwia i kurtki, aby nie za-
skoczyła cię deszczowa pogoda. Wydarzenie
przeznaczone dla grup wiekowych 19+. Wiel-
kość grupy waha się między 5 a 8 osobami.
Wydarzenie bezpłatne. Konieczna rezerwacja
miejsc (www.eventbride.co.uk). Pełna rezer-
wacja odbywa się za pomocą formularza
zgłoszeniowego, który musi wypełnić każda

osoba uczestnicząca w wyprawie. Aby mieć
możliwość uczestnictwa w spacerze musisz
mieszkać w Anglii/ Wielkiej Brytanii przez
ostatnie 3 lata. W razie pytań skontaktuj się z
organizatorem pod numerem 01623 677 200
lub wyślij maila na adres learning@inspire-
culture.org.uk
Bestwood Country Park, Park Road, Be-
stwood Village, NG6 8TQ

Film and Food Festival
15-18 lipca

Jesteś fanem dobrego kina i lokalnego jedze-
nia? Niemałe emocje zapewni ci regionalny
festiwal filmowy i kulinarny, który już na
dniach zawita w Nottingham. Dzięki zróżni-
cowanej mieszance oferty filmowej każdy
znajdzie coś dla siebie. Nie zabraknie rów-
nież ciepłych i zimnych potraw od wykwint-
nych hamburgerów po naleśniki i lody
karmelowe. Dodatkowo pojawi się bar ser-
wujący piwa i koktajle. Bramy otworzą się do
trzech godzin przed rozpoczęciem seansu.
Brak miejsc siedzących, więc pamiętaj o za-
braniu koca lub krzesełka kempingowego. Na
miejscu są dostępne toalety, w tym udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych. Cena bi-
letu wynosi około 20 funtów. 
Victoria Embankment

open air theatre
12 czerwca-10 sierpnia

Teatr na świeżym powietrzu to doskonała
rozrywka dla całej rodziny. Tego lata po raz
kolejny odbędzie się spektakularny program
przedstawień teatralnych w samym sercu
Wollaton Hall. Nie zapomnij zaopatrzyć się
w koce lub krzesełka, abyś mógł w pełni cie-
szyć się fantastycznymi występami. Bilety do
nabycia w cenie: dorosły: 16, dziecko: 11 fun-
tów (5-16 lat), rodzina: 46 funtów (2 osoby
dorosłe i 2 dzieci). Więcej informacji na stro-
nie: www.visit-nottinghamshire.co.uk.
Wollaton Hall and Deer Park, NG8 2AE

DerBY

elvaston Castle Food and drink Festival
17-18 lipca
Godziny: 10:30-16:30

Lubisz próbować nowych potraw i drinków?
Zapraszamy na bezpłatną imprezę, podczas
której spróbujesz znanych i mniej znanych
dań i napojów. Koncerty na żywo dopełnią
aurę festiwalową. Na dzieci czeka specjalnie
wydzielona strefa z miejscem do biegania i
zabawy. 
Elvaston Castle, Country Park, Borrowash
Road, Elvaston, Derby DE72 3EP

Bubblelicious Festival - część elvaston 
Castle Food and drink Festival
17-18 lipca
Godziny otwarcia: 10:30-16.30

Masz ochotę na imprezę rodzinną? Jeśli tak
to festiwal bąbelkowy jest idealnym wydarze-
niem dla ciebie i całej rodziny. Istnieją 3 od-
dzielne strefy przeznaczone dla dzieci -
zwierzęta, dmuchane zamki i muzyka na
żywo. Którą wybierasz? Wstęp darmowy. 
Elvaston Castle, Country Park, Borrowash
Road, Elvaston, Derby DE72 3EP

Derby Beer Festival
4-8 sierpnia
Godziny otwarcia:
4 sierpnia (środa) 18-23
5-7 sierpnia (czwartek-sobota) 12-17 i 18
8 sierpnia (niedziela) 12-17

Festiwal piwa w Derby opisywany jest jako
jedno z najlepszych miejsc na picie prawdzi-
wego piwa na świecie. Jako kontynuacja ze-
szłorocznego festiwalu piwnego, które
odbyło się w ramach Derby Market Place, fe-
stiwal oferuje szeroki wybór najlepszych piw.
Dla smakoszy innych trunków nie zabraknie
cydru, ginu i wina. Ceny w zależności od daty
i godziny wahają się między 3 a 5 funtami.
Posiłki na świeżym powietrzu nie są dostępne

podczas festiwalu. Aby dowiedzieć się wię-
cej, odwiedź stronę internetową www.derby-
marketplace.co.uk
Derby Market Place, DE1 3AH

newarK

nightflix Drive-in Cinema 
2-19 lipca
Daty i godziny w zależności od wybranego
seansu.

Ciesz się niezwykłymi filmami, siedząc wy-
godnie w fotelu bez wychodzenia z samo-
chodu. W repertuarze znajdują się nie tylko
klasyki, ale też najnowsze hity filmowe. Bi-
lety można nabyć w cenie około 27 funtów za
samochód. Aby dowiedzieć się więcej o da-
tach, godzinach i repertuarze seansów lipco-
wych odwiedź stronę organizatora:
www.nightflix.co.uk. 
Newark Showground, Coddington, Newark,
NG24 2NY

LeiCester

group walk - Humberstone Park to
Monks rest and old Humberstone
13 lipca
Godziny: 11-12:30

Uwielbiasz spacery? Może potrzebujesz
chwili relaksu na łonie natury? Jeżeli tak to
zapraszamy na bezpłatny 1,5 godzinny spacer
po zielonych zakątkach Humberstone Park i
Monks Rest Gardens, a także Humberstone
Village. To jeden z dłuższych spacerów usta-
lonych przez organizatora. Rezerwacja jest
niezbędna, ponieważ liczba uczestników jest
ograniczona. Dzieciom musi towarzyszyć
opiekun pełnoletni. W razie pytań skontaktuj
się z organizatorem pod numerem 0116 373
7589.
Humberstone Park, 301 Uppingham Road,
Leicester, LE5 4DG
n

Anderby Creek / fot. Tom Patterson

anDerBY CreeK

Donata woszczek

Pandemia koronawirusa zmusiła tu-
rystów do modyfikacji planów urlo-
powych. Wyjazdy zagraniczne stoją
pod znakiem zapytania mimo luzo-
wania restrykcji. Jednak wcale nie
trzeba jechać na drugi koniec
świata, aby odnaleźć wymarzone
miejsce na wypoczynek. Wiele
osób planujących wakacje w Anglii
zastanawia się, które z brytyjskich
kąpielisk warto wybrać na tego-
roczny urlop. Idealne miejsce
można znaleźć na wyciągnięcie ręki
w East Midlands. To właśnie tutaj
znajduje się długa piaszczysta 
i emanująca spokojem plaża.  

Anderby Creek leży na wybrzeżu
Morza Północnego i znajduje się
pomiędzy Sandilands i Mable-
thorpe na północy oraz Skegness i
Chapel St Leonards na południu.
Ponadto, według The Times (2021)
plaża Anderby Creek została
uznana za jedną z 40 najlepszych

plaż w Wielkiej Brytanii. W serwi-
sie TripAdvisor  plaża zajmuje trze-
cie miejsce na 17 atrakcji na
świeżym powietrzu w rejonie Ske-
gness. Na stronie jeden z recenzen-
tów opisał ją jako „mały kawałek
nieba”, inny jako „wspaniały ukryty
klejnot”. Należy jednak pamiętać,
że Anderby Creek nie jest do końca
nieznanym miejscem i latem wciąż
może być tu tłoczno. Można wy-
prowadzać tu psy. 

Co więcej, wybrzeże Lincolnshire
znajduje się jedynie 130 kilome-
trów od Nottingham (około 
2 godzin jazdy samochodem).
Mieszkańcom Derby dojazd zajmie
około 2 godzin i 30 minut (prawie
160 kilometrów). Anderby Creek
znajduje się 150 kilometrów od Le-
icester czyli 2 godziny i 15 minut
jazdy samochodem. Najkrótszą
trasę do pokonania będą mieli
mieszkańcy Lincoln, skąd dojazd

zajmie jedynie nieco ponad godzinę
(65 kilometrów). 

Parking na Sandy Lane ma bezpo-
średni dostęp do plaży. „Znalezie-
nie miejsca parkingowego zajęło
trochę czasu, ale można się tego
spodziewać w miesiącach letnich
podczas odwiedzania mniejszych
lokalizacji” komentuje użytkownik
portalu TripAdvisor. Jeśli będzie
problem ze znalezieniem miejsca
parkingowego, można wypróbować
pobliską plażę Moggs Eye, plaże w
Sutton-on-Sea lub Chapel St Le-
onards. Na plaży Anderby Creek
znajdują się toalety, kawiarnia i pub
z ogródkiem piwnym. Najbliższy
sklep można znaleźć w miasteczku
Anderby, około pół kilometra w
głąb lądu wzdłuż drogi prowadzą-
cej na plażę (nie mylić z Anderby
Creek). 
n Dw
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Jagoda Brown-Polanowska

DZieCiĘCY KĄCiK roZrYwKowY
Krzyżówka z hasłem.
1. Na patyku lub w rożku
2. Rozpoczynają się po zakończeniu roku szkolnego 
3. Polskie morze
4. Wręczane w dniu zakończenia roku szkolnego w polskich szkołach
5. Najpopularniejsze polskie góry
6. Uciążliwe letnie owady
7. Wygodne letnie obuwie
8. Kraina jezior w Polsce
9. Chroni głowę przed słońcem
10. Rozstawiony na polu biwakowym

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą – adres na stronie 2 gazety lub poprzez Face-
booka) trafne rozwiązanie krzyżówki do 25 sierpnia 2021 roku, zostanie rozlosowana nagroda,
którą będzie można odebrać w siedzibie redakcji. Nagrodę za trafne rozwiązanie z wydania
czerwcowego wylosował Krzyś Ł.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hasło:

Organizacja The Signpost to Polish Success planuje przeprowadzenie 
Zebrania Walnego jesienią 2021. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z SPS: editor@empp.co.uk



Metoda OCM (skrót od Oil Clean-
sing Method) pochodzi z Azji i po-
lega na oczyszczaniu skóry twarzy
olejami. Oleje delikatnie, ale sku-
tecznie niwelują brud i doskonale
usuwają makijaż. Nie ma potrzeby
sięgania po wysuszające czy alergi-
zujące mydła i płyny. Skóra jest
czysta, nawilżona i świetnie odży-
wiona, ponieważ oleje nie naruszają
jej naturalnej bariery lipidowej. 

Konserwanty, sulfaty, parabeny, al-
kohol, kwasy – takie składniki znaj-
dują się w większości kosmetyków
do mycia twarzy. Sprawiają, że
skóra zostaje pozbawiona swej war-
stwy ochronnej, która jest nie-
zbędna do jej prawidłowego
funkcjonowania. Praca gruczołów
łojowych zostaje zaburzona, cera
staje się przesuszona, dochodzi do
powstawania podrażnień, zaskórni-
ków i przebarwień. 

W OCM wykorzystuje się mie-
szankę olejów, która opiera się naj-
częściej na przeciwzapalnych,
oczyszczających i antyseptycznych
właściwościach oleju rycynowego.
Bywa, że w jego miejsce stosowany
jest olej jojoba – zwłaszcza w przy-
padku skóry suchej i wrażliwej.
Miesza się go z innym olejem (tzw.
olejem bazowym), wyboru którego
należy dokonać w zależności od
typu skóry. 

Najważniejsza zasada jest taka:
oleje muszą być naturalne, nierafi-
nowane i tłoczone na zimno. Ani
olej jojoba, ani olejek rycynowy nie
powinny być stosowane samodziel-
nie – konieczne jest dobranie oleju
bazowego.

I tak, najlepsze oleje bazowe dla
skóry suchej i dojrzałej to: olej ar-
ganowy, lniany, ze słodkich migda-
łów, z pestek malin, moreli,
awokado, z marakui, kiełków psze-
nicy, czy – wreszcie – dzikiej róży.
Skóra tłusta, mieszana i trądzikowa
polubi olej konopny, lniany, z czar-
nuszki, ogórecznika, krokosza, pe-
stek dyni, czy pachnotki. Cerę
naczynkową poprawią: olej ze słod-
kich migdałów, kocanki, dzikiej
róży lub ogórecznika. Dla cery nor-
malnej najlepiej wybrać: olej z pe-
stek winogron, granatu, moreli, olej
arganowy lub lniany. Wszyscy po-
winni unikać oleju kokosowego –
jego regularne stosowanie w OCM
może zapychać pory.  

Jak stworzyć mieszankę oleju rycy-
nowego lub jojoba z wybranym ole-
jem bazowym? Prawidłowe
proporcje dla skóry suchej i dojrza-
łej wynoszą 10% oleju rycynowego
i 90% oleju bazowego. Przy skórze
normalnej stosować należy 20%
oleju rycynowego i 80% oleju ba-
zowego, a przy skórze tłustej, mie-
szanej i trądzikowej: 30% oleju
rycynowego i 70% oleju bazowego.

Żeby mieszanka do OCM ładniej
pachniała, można dodać do niej
kilka kropelek ulubionego olejku
eterycznego. Trzeba pamiętać, że
nadają się do tego jedynie olejki na-
turalne. Jednak to nie zapach powi-
nien kierować wyborem. Liczą się
właściwości. Olejek lawendowy
może być stosowany praktycznie
do każdego rodzaju skóry. Olejek z
drzewa różanego jest najczęściej
wybierany w pielęgnacji cery su-
chej, dojrzałej i naczyniowej. Ole-
jek geraniowy sprawdzi się w
przypadku cery dojrzałej.

Jak prawidłowo oczyszczać twarz?
Kilka kropel swojej mieszanki na-
leży rozgrzać w czystych dłoniach,
a następnie rozetrzeć na suchej twa-
rzy. Skórę delikatnie masować, nie
zapominając o okolicy oczu. Zanie-
czyszczenia i resztki makijażu na-
leży usunąć za pomocą zwilżonej 
w ciepłej wodzie ściereczki, najle-
piej frotte (egzamin zda również
pielucha tetrowa). Rytuał można
przeprowadzić 3 razy, zwłaszcza w
przypadku mocnego makijażu. Na
koniec warto spłukać twarz chłodną
wodą. Ściereczkę po każdym uży-
ciu należy wyprać i wysuszyć.

Pierwsze efekty będzie widać po
kilku tygodniach stosowania. Nie
należy wpadać w panikę, gdy po
kilku dniach stosowania na twarzy
pojawią się drobne krostki – to
znak, że skóra się oczyszcza.   

Stworzoną przez siebie mieszankę
do OCM należy przechowywać 
w zamykanym pojemniku, który
koniecznie powinien stać w ciem-
nym miejscu (światło redukuje wła-
ściwości olejów i prowadzi do
utraty cennych składników). Oleje
należy wykorzystać koniecznie
przed upływem trzech miesięcy. 

W sklepach można kupić gotowe
mieszanki olejków do oczyszczania
twarzy. W składzie nie powinny
mieć parafiny, silikonów i barwni-
ków. Na pewno taniej jest samo-
dzielnie przygotować mieszankę do
OCM, ale warto najpierw dokładnie
zgłębić temat, aby stosowanie ole-
jów nie spowodowało więcej
szkody niż pożytku.  
n
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Lody truskawkowe z kawałkami czekolady 

Jeść czy nie jeść

składniki:
Opakowanie mascarpone
Pół kilograma truskawek 
150ml jogurtu naturalnego 
1 łyżka cukru
4 kostki czekolady 

Przygotowanie:
Truskawki blendujemy, dodajemy
serek mascarpone oraz jogurt i do-
sypujemy cukier. Następnie
wszystko blendujemy i przelewamy
do plastikowego pojemnika. Doda-
jemy pokrojone kawałki czekolady.
Mieszamy i wkładamy na 4 go-
dziny do zamrażarki. Smacznego! 
n

oCZYsZCZanie twarZY inaCZeJ 

Justyna Czekaj

Karolina Klimek

oczyszczanie twarzy olejami staje się coraz bardziej modne – i jak się okazuje – nie bez powodu. Cera
poddawana takiej pielęgnacji jest gładka i miękka. Korzystają również brwi i rzęsy – robią się gęstsze 
i mocniejsze. Czego chcieć więcej?  
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