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PASIEKA GOLDENDROPS SPALONA
21 sierpnia 2021 roku pasieka w
Rushcliffe w hrabstwie Nottinghamshire, której właścicielem jest
Mariusz Chudy, została celowo
podpalona. Trzy ule zostały całkowicie zniszczone, a trzy inne częściowo. W powietrzu unosił się
zapach benzyny, którą zostało oblane pole. 52-latek szacuje, że zginęło co najmniej milion pszczół.
„Jestem całkowicie zdruzgotany –
powiedział pszczelarz dziennikarzom. – Kiedy zobaczyłem, co się
stało, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Nie rozumiem, kto
mógł coś takiego zrobić”.
Mariusz Chudy zajmuje się pszczelarstwem od 1994 roku. Własnoręcznie wybudował swoje ule, był
znany wśród miejscowej Polonii.
Sprzedawał wyroby pszczelarskie
na lokalnych polskich imprezach
kulturalnych jak i wśród Brytyjczyków.
Nottinghamshire Police prowadzi
śledztwo w sprawie podpalenia.
„To był bezmyślny akt wandalizmu, złośliwy atak, który zdruzgotał właściciela – powiedział
rzecznik policji. – Proszę każdego,
kto ma jakiekolwiek informacje o
ataku lub widział coś podejrzanego
w okolicy o pomoc”.
n
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KONIEC BENZYNY E5
Większość posiadaczy samochodów nie zauważy zmiany, która weszła w życie
1 września 2021 roku. Jednak właściciele starszych samochodów, a jest ich przynajmniej 600 tysięcy, mogą mieć pewne problemy...
Do tej pory standardowa 95-oktanowa
benzyna bezołowiowa oznaczana była w
Wielkiej Brytanii symbolem E5. Znaczyło to, że w jej składzie znajduje się 5%
bioetanolu. Bioetanol, zwany też alkoholem rolniczym, produkowany jest z odpadów przemysłowych i spożywczych lub z
pełnowartościowych roślin (np. zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków). Może
służyć jako paliwo lub jako dodatek do
benzyny.
Od początku września na stacjach benzynowych nie znajdziemy już paliwa E5,
lecz E10, a więc zawierające do 10% bioetanolu w składzie. Warto tu zaznaczyć,
że dopuszczalna ilość bioetanolu w paliwie, jaką są w stanie wytrzymać standardowe silniki benzynowe to 10%.
Wprowadzona zmiana ma na celu
ochronę środowiska naturalnego: szacuje
się, że po przejściu na paliwo E10, emisje
CO2 zmniejszą się o 750000 ton rocznie
– to tak, jakby z brytyjskich dróg zniknęło
350000 samochodów.
Według brytyjskiej strony rządowej,
osoby tankujące paliwo E10 mogą spodziewać się, że ilość przejechanych przez
ich auto mil na galon może zmniejszyć się

o około 1% (zwraca się jednocześnie
uwagę na fakt, że na wydajność paliwa o
wiele bardziej wpływają styl jazdy, nieprawidłowy poziom ciśnienia w oponach
czy posiadanie bagażnika dachowego).
Posiadacze pojazdów wyprodukowanych
po roku 2011 nie mają powodów do
obaw, są one kompatybilne. Wszyscy inni
powinni sprawdzić, czy dany samochód
może być z powodzeniem zalewany paliwem E10 (najlepiej na stronie rządowej
www.gov.uk/check-vehicle-e10-petrol).
Departament transportu podkreśla, że odpowiedzialność za użycie paliwa E10 w
nieprzystosowanym pojeździe spoczywa
na jego właścicielu.
Kierowca, który zatankuje paliwo E10 do
samochodu, który nie jest do tego przystosowany, nie powinien się za bardzo
przejmować. Jednorazowa pomyłka nie
powinna stanowić poważnego problemu.
Następnym razem należy zatankować paliwo E5 (mające ponad 97 oktanów,
zwane również Super Unleaded), które
nadal ma być dostępne w sprzedaży na
większych stacjach benzynowych.
n
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Drodzy Czytelnicy,
Wypoczęci, opaleni, wygrzani na
słońcu po urlopach? Niestety nie,
o ile nie podjęliśmy podróży na
południe Europy. Mimo alarmujących raportów o ociepleniu globalnym, tegoroczne lato w Anglii
było dość zimne. W Polsce ogólnie też nie było rewelacyjnie,
mimo że w niektórych regionach
pogoda była słoneczna.
Gorętsze lata, cieplejsze zimy, zaskakujące opady deszczu i groźne
burze. Takiej pogody możemy
oczekiwać według raportu ONZ o
zmianach klimatycznych. Opublikowany w sierpniu raport bezlitośnie uzmysławia, że jeśli nie
ograniczymy emisji gazów cieplarnianych, to coraz częściej będziemy świadkami kataklizmów
niszczących środowisko wokół
nas.
Na koniec wakacji rząd brytyjski
ponownie zaktualizował kovidową listę kolorów dla destynacji
turystycznych. Coraz więcej
państw europejskich trafia na
listę zieloną. Polska niestety
nadal pozostaje w kategorii pomarańczowej. Tegoroczne podróże mogły okazać się dość
kosztowne, niekoniecznie z powodu ceny przejazdów, ale po
podliczeniu opłat za testy na
COVID-19, wymagane podczas
przekraczania granic. Nie miejsce tu jednak na liczenie pieniędzy. Najważniejsze, że po długiej
przerwie możemy wreszcie podróżować, spotkać się z rodziną i
przyjaciółmi.
Z niepokojem obserwujemy wydarzenia w Afganistanie. Jego
mieszkańcy albo podejmują się
ucieczki z kraju, zdając się na
łaskę ludzi, których napotkają na
swojej drodze, albo pozostają na
miejscu, niepewni przyszłości.
Wiele państw, między innymi Polska i Wielka Brytania, przygotowuje program pomocy afgańskim
uchodźcom.
Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania EMpP, wypełnianego informacjami z regionu,
polityką, poradami, ciekawostkami oraz rozrywką.
Beata Polanowska
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StAtuS OSIEDLEńCA: NADAL POMAGAMY BEZPŁAtNIE
Tylko do 30 czerwca 2021 roku
obywatele Unii Europejskiej mogli
wnioskować o status osiedleńca.
Biuro SPS nadal pomaga we wszelkich kwestiach dotyczących settled
status, na przykład w składaniu
spóźnionych wniosków (w skomplikowanych sprawach) o ile istnieją dobre powody uzasadniające
zwłokę.
Pomagamy także sprawdzić status,
wygenerować kod dla pracodawcy

lub landlorda, czy uaktualnić dane,
takie jak numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres email, nazwisko, numer dokumentu
identyfikacyjnego (np. paszportu
lub dowodu).
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 wcześniej 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 zabrać ze sobą dokument, którego
użyły podczas pierwotnego wnioskowania (paszport lub dowód osobisty). 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.
15 września o godzinie 15 odbędzie
się webinar na Facebooku East Midlands po Polsku dotyczący łączenia rodzin.
n

POMÓŻ SPS POMAGAĆ
The Signpost to Polish Success
(SPS) jest organizacją charytatywną, dostarczającą bezpłatnych
i ważnych dla polskiej lokalnej
społeczności usług. Prowadzimy
biuro doradcze, w ramach którego pomagamy naszym użytkownikom w różnego rodzaju
trudnych sytuacjach życiowych.
Przychodzą do nas ludzie, których 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 angielskiego i komputerowe, które edukują i jednoczą. Organizujemy,
przy pomocy wspaniałych wolontariuszy, imprezy rodzinne
takie jak Dzień Dziecka, Tłusty
Czwartek w Sobotę, przedstawienia teatralne dla dzieci,
warsztaty informacyjne. Publikujemy miesięcznik East Midlands
po Polsku.
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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, użytkowników 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-

B I URO
TH E S I G NPO S T TO PO L I S H S UCCES S :
PO RADY I I NFO RMACJ E

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 dowiedzieć się, jak zarządzamy naszymi finansami. Będziemy
wdzięczni za każdą kwotę.
n

East Midlands po Polsku
jest miesięcznikiem wydawanym przez
organizację charytatywną na
rzecz nowoprzybyłych Polaków

info.sps@empp.co.uk
tel. 0115 97 00 446
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania,
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niezamówionych.
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SPÓźNIONY PASAŻER NA tAśMIE BAGAŻOWEJ
EASt MIDLANDS
Do nieoczekiwanego zdarzenia doszło w sobotę 7 sierpnia 2021 roku
na terenie lotniska East Midlands.
34-letni pasażer próbował dostać
się na pokład samolotu do Rzeszowa przez taśmę bagażową. Na
angielskie lotnisko przybył z ponad
półgodzinnym opóźnieniem i z tego
powodu nie wpuszczono go na odprawę.
Według relacji rzecznika lotniska
East Midlands mężczyzna podszedł
do miejsca odprawy bagażowej
z nadzieją, że mimo spóźnienia zostanie jeszcze przepuszczony i doleci do Polski. Gdy prośby okazały
się nieskuteczne, wybrał inną drogę
do celu i rzucił się na taśmę bagażową. Wkrótce mężczyzna został
zatrzymany przez brytyjską policję
za wtargnięcie na obszar, na którym

obowiązuje ścisły zakaz
wstępu osób nieupoważnionych.
Zachowanie niesfornego
pasażera nie wpłynęło na
harmonogram
lotów,
a funkcjonariusze zastosowali wobec niego jedynie
upomnienie.
Mimo
wszystko 34-latek zamiast
cieszyć się pobytem w
Polsce, został zmuszony
do powrotu do domu.
Jak donosi stacja BBC,
zdarzenie
wywołało
śmiech wśród funkcjona- Pasażer na taśmie bagażowej / fot. Twitter
riuszy, którzy publikowali
zabawne posty na Twittenych pasażera, wszystko jednak
rze, porównując je do słynnej sceny wskazuje na to, że chodziło o obyz filmu „Szklana Pułapka”, w której watela Polski.
na taśmie bagażowej jedzie Bruce n DW
Willis. Stacja nie udostępniła da-

FLAGA PO tYSIĄCu LAtACH
LEICEStERSHIRE
Hrabstwo Leicestershire, jako jedyne w Anglii, nie miało jak dotąd
swojej oficjalnej flagi. Po tysiącu
latach wreszcie się jej doczekało
dzięki wysiłkom posłanki Alicii
Kearns. Flaga po raz pierwszy została zaprezentowana 19 lipca przed
budynkiem parlamentu w Londynie.
„Flaga Leicestershire daje nam
możliwość lepszego poznania naszej historii i uczczenia wszystkiego, co wspaniałe w naszym
hrabstwie – powiedziała Kearns. –
Flaga prezentuje naszą przeszłość,
naszą dumę i pomaga określić, kim
jesteśmy, a także scalić naszą społeczność”.
Flagę zaprojektował Jason Saber,
który pragnął, aby jego propozycja
harmonijnie łączyła motywy o

dużym znaczeniu lokalnym.
Flaga przedstawia biegnącego
lisa – symbol ten
był powszechnie
używany przez
instytucje w Leicestershire, np.
w godle policji,
herbie hrabstwa
i emblematach
kilku organizacji
sportowych.
Oprócz tego pojawia się na niej
kwiat pięciornika – symbol nawiązujący do herbu magnackiej rodziny
Beaumontów,
która
zakorzeniła się w Anglii po inwazji
Normanów w 1066 roku.

Czerwono-białe zygzakowate tło
nawiązuje do flagi trzymanej w
ręku przez Simona de Montfort,
szóstego hrabiego Leicester (12051265), przedstawionego na rysunku
witrażu, jaki został znaleziony w
katedrze w Chartres.
n NKZ

ZAREJEStRuJ SIę DO GŁOSOWANIA
NOttINGHAM
Jako obywatel Unii Europejskiej,
podczas zamieszkiwania w UK,
możesz się zarejestrować do głosowania w wyborach do lokalnych
urzędów. Jeśli masz 16 lat lub
ponad, wejdź na stronę internetową
i zarejestruj się na www.gov.uk/registertovote lub zadzwoń do Elec-

toral Services pod numer 0115
8764111. Urząd Miasta Nottingham
chce, abyś miał możliwość głosowania w lokalnych wyborach i miał
prawo zabierać głos w sprawach,
które są dla Ciebie ważne. Więc nie
przegap tej szansy i zarejestruj się
dziś! To łatwe i zajmie Ci 5 minut.
Przy rejestracji będzie potrzebny

National
(NINo).

Insurance

Number

Jeśli masz 16 lat lub więcej, wejdź
na stronę internetową i zarejestruj
się na www.gov.uk/registertovote
lub zadzwoń do działu Electoral Services pod numer 0115 8764111.
n

KSIĄŻKI Ku POKRZEPIENIu SERC
NOttINGHAM
Organizacja charytatywna The Signpost to Polish Success (wydawca
miesięcznika East Midlands po
Polsku) przeprowadziła zbiórkę
książek i czasopism w języku polskim dla zatrzymanych i przebywających
pod
tymczasowym
nadzorem Nottinghamshire Police.
Dzięki darczyńcom o wielkich sercach, w czerwcu organizacja SPS

przekazała duży zbiór książek do
centrum zatrzymań i do więzienia
w Nottingham. Dzięki temu, osoby,
które z różnych względów znalazły
się za kratami, będą mogły zająć się
i oderwać myśli od ciągłego roztrząsania sytuacji, w jakiej się znalazły.
W imieniu Police and Crime Commissioner szczególnie dziękujemy

pani Wandzie, której wielki księgozbiór polskich dzieł trafił do biblioteki w areszcie śledczym. Książki,
które jednym mogą wydawać się
mało atrakcyjne, może ze względu
na styl literacki, nazwisko autora
lub datę wydania, mają potencjał
zmienić życie innych – oby na lepsze.
n NKZ
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MOORWAYS SPORtS vILLAGE W DERBY
DERBY
Derby City Council buduje nowy
park wodny za ponad 42 miliony
funtów. Prace rozpoczęły się pod
koniec roku 2019, a zakończyć się
mają wiosną 2022. Obiekt powstaje
obok istniejącego już stadionu i
bieżni lekkoatletycznej.
W obiekcie znajdzie się 50-metrowy basen z dziesięcioma torami
oraz mniejszy basen dla dzieci i
strefa plażowa. Na trybunach powstaną miejsca dla 400 widzów. W
parku wodnym staną dwie 4-piętrowe zjeżdżalnie. Będzie można
skorzystać ze słynnych dmuchanych baniek, tzw. walk-on-water
balls i ślizgów wodnych. Na terenie
parku nie zabraknie siłowni, sauny,
kilku sal gimnastycznych, sal kon-

ferencyjnych, kawiarni i bawialni
dla najmłodszych.
Radni miasta oczekują, że szeroka
gama atrakcji sprawi, że Moorways
Sports Village stanie się miejscem
odwiedzanym przez ludzi z całego

regionu East Midlands. Nowy
obiekt umożliwi organizację zawodów sportowych o znaczeniu regionalnym.
n NKZ

SHERWOOD LASEM NuDYStÓW
NOttINGHAMSHIRE
Las, w którym według legendy żył
Robin Hood wraz ze swoimi kompanami, jest od kilku dziesięcioleci
miejscem wyjątkowo lubianym
przez naturystów. Na nagich spacerowiczów można natknąć się
przede wszystkim w rejonie wrzosowiska w Budby South Forest.

Naturyzm
na terenach RSPB
Tereny zarządzane przez
RSPB
Sherwood Forest
Major Oak
Punkt informacyjny
Parking
Budby South Forest

Bulwersuje to często ubranych turystów, którzy ze zdziwieniem dowiadują się o obowiązujących
przepisach. Nie zabraniają one naturyzmu, o ile praktykujące go
osoby stosują się do kilku zasad:
spacery muszą ograniczać się do
mało uczęszczanych obszarów, spacerowicze winni mieć ze sobą jakieś odzienie, aby – w razie
spotkania osób, którym ich nagość
wyraźnie przeszkadza – ubrać się.
Nie powinni też rozbierać się na
parkingu.
Zarządca Sherwood Forest National
Nature Reserve, RSPB, podkreśla,
że chociaż naturyzm jest tolero-

TUTAJ MOŻNA SPOTKAĆ
NATURYSTÓW
Teren zarządzany przez
Forestry England

wany, to nie oznacza to przyzwolenia na jakiekolwiek zachowania
seksualne, obraźliwe lub zastraszające: „Zachęcamy każdego, kto
czuje się nękany lub zaniepokojony
zachowaniem innych do jak najszybszego skontaktowania się z policją”.

Osoby, które na swojej drodze nie
chcą spotkać naturystów, powinny
ograniczyć swoje wycieczki do
dróg znajdujących się w granicach
RSPB Sherwood Forest (tu naturyzm jest odradzany ze względu na
dużą ilość turystów).
n NKZ

StEAMPuNK FEStIvAL POWRÓCI ZA ROK
LINCOLN
Słynny Steampunk Festival, który
w tym roku nie odbędzie się ze
względu na pandemię koronawirusa, powróci do Lincoln w 2022
roku.
Zapowiedziano także, że Steampunkowa impreza będzie się odbywać przez pięć kolejnych lat. John
Naylor z Ministerstwa Steampunk,
powiedział: „Lincoln zapewnia
spektakularne tło dla kreatywności
społeczności steampunkowej od
2009 roku, więc cieszymy się, że
możemy
wrócić.
Jesteśmy
niezmiernie wdzięczni za wsparcie
Rady Hrabstwa Lincolnshire i Rady
Miasta Lincoln (...). Z niecierpliwością czekamy na rozwój wydarzenia
w ciągu najbliższych pięciu lat, w
taki sposób, aby zbudować spektakularny, pomysłowy festiwal, z którego Lincoln może być dumny”.

Steampunk Festival został okrzyknięty jednym z najwspanialszych
festiwali na świecie. Steampunk
uważany za boczną gałąź cyberpunka zaczynał jako etykieta gatunku science fiction. Nazwa
pochodzi od słowa “steam” czyli
pary i nawiązuje do maszyn parowych epoki wiktoriańskiej, ery rewolucji technicznej.

Steampunkowie mają swoją własną
modę, gusta, muzykę. Często ubierają się w charakterystyczne kostiumy i przerabiają przedmioty
codziennego użytku w taki sposób,
aby pasowały do estetyki neowiktoriańskiej. Inaczej niż w cyberpunku, w tym przypadku technika
nie jest oparta na elektronice lecz na
mechanice.
n DW
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DIGItALIZACJA PRACY SŁuŻBY GRANICZNEJ
Stojąca na czele Home Office Priti
Patel zapowiedziała, że zamierza
wprowadzić elektroniczny system
wizowy, który pozwoli rządowi dokładnie policzyć osoby wjeżdżające
do i wyjeżdżające z Wielkiej Brytanii. Obecnie tego typu system
działa w USA od ponad dekady.
Osoby, które chciałyby przyjechać
do UK bez wizy lub nie posiadając
statusu imigracyjnego, bez znaczenia czy chciałyby w kraju zostać
kilka dni lub tygodni, czy też przesiadałyby się na brytyjskim lotnisku
po prostu do innego samolotu, musiałyby ubiegać się o elektroniczne
zezwolenie na podróż (ETA)
i uiścić stosowną opłatę (prawdopodobnie od kilku do kilkunastu funtów). Zezwolenie to automatycznie

określiłoby uprawnienia aplikanta.
Osoby, które chciałyby zostać w
UK na dłuższy czas lub podjąć
pracę, musiałyby starać się o wizę.
Home Office przewiduje, że o ETA
starałoby się około 30 milionów
osób rocznie.
System przyczyniłby się do zwiększenia bezpieczeństwa, ponieważ
do kraju nie wpuszczanoby zagranicznych przestępców. Home Office planuje również przyspieszenie
deportacji osób, które przebywają
na terytorium UK nielegalnie lub
poważnie złamały prawo. Szacuje
się, że obecnie w Wielkiej Brytanii
mieszka ponad 10000 kryminalistów pochodzących zza granicy, a
od początku roku deportowano 800.

SEttLED StAtuS
Podczas kontroli paszportowej
na granicy, obywatele unijni
posiadający status osiedleńca,
są automatycznie rozpoznawani
przez system komputerowy po
okazaniu paszportu lub dowodu
osobistego użytego do aplikowania o status.
Digitalizacja pracy służby granicznej jest częścią planów Patel mających na celu usprawnienie
brytyjskiego systemu azylowego i
imigracyjnego. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych ma zamiar wprowadzić elektroniczny system wizowy
do końca 2025 roku.
n NKZ

NADZIEJA W tERAPII GENOWEJ
Niebotycznie droga terapia genowa dla niemowląt chorych na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1) jest od tego
roku refundowana w ramach NHS. Pierwsi mali pacjenci otrzymali już najdroższy lek świata – Zolgensma,
którego jedna dawka kosztuje 1,79 miliona funtów.
Rdzeniowy zanik mięśni to ciężka
choroba nerwów powodująca osłabienie i zanikanie mięśni. Statystyka jest bezlitosna: ponad 90%
dzieci chorych na SMA1 nie dożywa drugich urodzin. Jedyna nadzieja dla małych pacjentów leży w
innowacyjnej terapii genowej, która
polega na zastąpieniu brakującego
lub uszkodzonego genu SMN1
działającą kopią. Co ważne, terapia
nie zmienia istniejącego kodu genetycznego człowieka, ani w żaden
sposób nie naprawia wady genetycznej leżącej u podłoża SMA.
Jednak wystarczy jednorazowe podanie leku Zolgensma, aby osiągnąć trwały efekt terapeutyczny u
dzieci, u których choroba nie wyrządziła jeszcze poważnych szkód.
Choroba przestaje postępować,

choć należy zaznaczyć, że pacjenci
nadal potrzebują fizjoterapii i wielospecjalistycznej opieki medycznej.
Brytyjski Narodowy Instytut Doskonałości w Zdrowiu i Opiece
(NICE) szacuje, że do leczenia
kwalifikowanych będzie około 80
dzieci rocznie. Według rekomendacji, będą to głównie niemowlęta w
wieku do 6 miesięcy. Trudniej będzie uzyskać leczenie dla dzieci w
wieku 7-12 miesięcy – w takich
przypadkach decyzję o refundacji
podejmie multidyscyplinarny zespół lekarski na podstawie ścisłych
kryteriów kwalifikacyjnych (dzieci
słabiej rokujące niestety nie mają
szans). Na decyzję takiej komisji
lekarskiej czeka obecnie prawie
półtoraroczny Jenson z Sutton-in-

Ashfield, który został zdiagnozowany, jak miał zaledwie 3 miesiące.
W Polsce do tej pory rodzice chorych dzieci organizują zbiórki pieniędzy na Zolgensma. Często
trwają one wiele miesięcy, a przecież im szybciej poda się lek, tym
lepsze rokowanie. W zeszłym roku
redakcja East Midlands po Polsku
włączyła się w promocję akcji pomocowej dla Hani Łączkowskiej –
koniec końców dziewczynka otrzymała refundację leczenia w Niemczech, a jej rodzice przekazali
zebrane podczas zbiórki pieniądze
na konta innych dzieci w tej samej
sytuacji.
Decyzja o refundacji podania leku
przez NFZ ma zapaść we wrześniu
tego roku.
n NKZ

COvID-19: DOśWIADCZENIA POLAKA
W pierwszej połowie sierpnia brytyjskie media obiegł apel Artura
Brylowskiego, w którym Polak ze
szpitalnego łoża zachęca do szczepienia się przeciw koronawirusowi.
Przebywający na oddziale intensywnej terapii w szpitalu w Wrexham 42-latek opowiadał, dlaczego
się nie zaszczepił i jak bardzo tego
żałuje.
„Trudno powiedzieć, dlaczego się
nie zaszczepiłem – mówił Brylowski w nagraniu ze szpitala. – To nie
tak, że jestem przeciwny szczepieniom. Po prostu myślałem, że te
konkretne szczepionki zostały
wprowadzone zbyt szybko, więc
nie są do końca bezpieczne. Czytałem informacje w mediach społecznościowych, ludzie pisali różne
rzeczy. A w ciągu ostatniego roku
mówiono, że to starsi ciężko chorują. Nigdy nie myślałem, że to
może przytrafić się mnie”.

Brylowski, ogólnie
zdrowy, silny i wysportowany, wspominał, że przez
pierwszy tydzień
choroby próbował
łagodzić swoje objawy paracetamolem i ibuprofenem.
Nie spodziewał się,
że po 2 tygodniach
będzie miał na tyle
poważne problemy
z oddychaniem, że
żona zdecyduje się
zadzwonić po kaArtur Brylowski / fot. Betsi Cadwaladr
retkę. „Nie bardzo
pamiętam, co działo
„Zrozumiałem, jak niebezpieczny
się później” – wyznał. W szpitalu może być ten wirus dla ludzi w każjego stan pogorszył się do tego dym wieku – powiedział mężczystopnia, że lekarze zaczęli rozważać zna. – Mam nadzieję, że dzięki
podłączenie go do respiratora. „My- mojej historii osoby, które się nie
ślałem, że już nigdy nie zobaczę zaszczepiły, zmienią zdanie. Ja sam
swojej rodziny” – wspominał Bry- bardzo żałuję, że się nie zaszczepilowski.
łem”.
n NKZ

5

6

East Midlands po Polsku

|

No 170 | September 2021

KONIEC KOSZtOWNEJ LOJALNOśCI
Bycie lojalnym klientem w Wielkiej Brytanii zwykle nie popłaca. Najlepiej wiedzą o tym posiadacze samochodów, którzy co roku zmuszeni są do wykupienia ubezpieczenia. Jeśli, dla świetego spokoju, nie chcą
zmieniać firmy ubezpieczeniowej, czy negocjować ceny – płacą więcej. Sporo więcej. Wkrótce ma się to
zmienić.
Financial Conduct Authority
(FCA), niezależna od rządu instytucja regulująca działanie firm finansowych świadczących usługi
konsumenckie w Wielkiej Brytanii,
postanowiła, że od 1 stycznia 2022
roku firmy ubezpieczeniowe nie
będą mogły swoim dotychczasowym klientom oferować wyższych
cen niż te oferowane nowym.
Oto przykłady, które przytoczyła
instytucja w uzasadnieniu swojej
decyzji. Roczna składka za ubezpieczenie domu dla nowego klienta
wynosi 130 funtów. Jeśli klient
przez 5 lat nie zmieni ubezpieczyciela, jego składka wzrośnie do 238
funtów rocznie. Podobnie sprawa
wygląda w przypadku ubezpieczeń
komunikacyjnych: pierwszy rok
z daną firmą może kosztować 285
funtów, ale po kolejnych 5 latach
cena szybuje do góry i wynosi 370
funtów.
O problemie wielokrotnie informowały grupy konsumenckie oraz or-

ganizacje pozarządowe, w tym
Citizens Advice, zwracając uwagę
na to, że ceny ubezpieczenia dla
stałych klientów są z roku na rok
większe, choć poziom ryzyka nie
ulega zmianie.
Niektórzy przyzwyczaili się do corocznych zmian ubezpieczycieli,
inni do podejmowania się negocjacji cenowych. Jednak – jak alarmowały organizacje charytatywne –
najwięcej traciły osoby o niskich
zarobkach, które nie umiały poszukać lepszych ofert w Internecie lub
w ogóle nie miały dostępu do nowoczesnych technologii, a także te
należące do mniejszości etnicznych, nieznające dobrze angielskiego.
Ponadto traciły również osoby po
65 roku życia, które – jak wynika z
badań – zazwyczaj pozostają lojalne
danej
firmie
ponad
4 lata (dla porównania – osoby,
które nie ukończyły 45 lat, zmieniają ubezpieczyciela przeciętnie co

2 lata). Ubezpieczalnie wykorzystywały te dane bez przysłowiowego
mrugnięcia okiem – choćby podczas negocjacji cenowych.
FCA wprowadzi również nowe
przepisy, dzięki którym konsumentom łatwiej będzie anulować automatyczne przedłużenie polisy, a na
ubezpieczycieli nałoży obowiązek
bardziej szczegółowego raportowania (dzięki czemu instytucja będzie
mogła baczniej obserwować rynek
i zrewidować swoje ustalenia
w 2024 roku).
FCA twierdzi, że dzięki przepisowi
lojalni klienci zaoszczędzą ponad
4 miliardy funtów w ciągu 10 lat.
Jednakże posunięcie to może również oznaczać koniec rewelacyjnych ofert dla nowych klientów, o
czym przekonują przedstawiciele
branży ubezpieczeniowej.
n NKZ

uwaga na tzw. magików od ubezpieczeń
Wiele osób korzysta z płatnych usług tzw. magików od ubezpieczeń. Za kilkadziesiąt funtów można zmniejszyć składkę swojego ubezpieczenia o kilkaset funtów. Jak to możliwe? Magicy twierdzą, na przykład, że
dostają zniżki od firm, które zarządzają porównywarkami. Podają dość sensownie brzmiące wyjaśnienia,
ale niestety, cudów nie ma i – w razie wypadku – można wpaść w poważne tarapaty. Do najczęściej stosowanych sztuczek należą dodanie fikcyjnego kierowcy w średnim wieku do polisy, zmiana daty zakupu i
stanu licznika pojazdu, znaczne zmniejszenie wartości pojazdu, czy zmiana adresu. Bywa, że klient płaci
za polisę, która tak naprawdę nie istnieje. Jednak najczęściej problemy wychodzą na jaw przy zgłaszaniu
szkody – nieprawdziwe dane podane podczas aplikacji przez magika sprawiają, że polisa przestaje obowiązywać. Dlatego przed skorzystaniem z usług pośrednika ubezpieczeniowego należy upewnić się, że jest on
zarejestrowany w rejestrze FCA (https://register.fca.org.uk/).

JEDNORAZÓWKI DROŻSZE
Od 21 maja wszystkie sklepy w Anglii mają obowiązek pobierać
opłatę za jednorazowe reklamówki
w wysokości minimum 10 pensów.
Do tej pory siatki kosztowały minimum 5 pensów – opłata ta obowiązywała od roku 2015 tylko
w większych punktach handlowych, a jej wprowadzenie przyczyniło się do 95% spadku sprzedaży
jednorazowych torb plastikowych
w największych supermarketach
w Anglii. Zanim wprowadzono
opłatę, przeciętne gospodarstwo domowe zużywało około 140 jednorazówek rocznie. Obecnie szacuje
się, że liczba ta wynosi 4.
Rząd przewiduje, że dzięki rozszerzeniu opłaty na wszystkie sklepy,
również te małe, oraz innego rodzaju firmy, używanie jednorazowych toreb plastikowych zmniejszy
się o 70-80%, a do budżetu państwa
wpłynie ponad 297 milionów funtów przez kolejnych 10 lat.
Duże supermarkety w ogóle zrezygnowały ze sprzedaży toreb jedno-

razowych, zastępując je tzw. torbami na całe życie (bags for life),
które są wytrzymalsze i, tym
samym, wielorazowe. Gdy ulegną
zniszczeniu, można poddać je recyklingowi (niestety w większości rejonów Anglii nie mogą być
wrzucone do przydomowych śmietników, można je jednak wyrzucić
do
specjalnych
pojemników
w większości hipermarketów).
Według danych zebranych przez
Greenpeace, w samym tylko 2019
roku supermarkety sprzedały półtora miliarda reklamówek wielorazowych. To 57 sztuk na
gospodarstwo domowe – co sugeruje, że ¼ populacji używa toreb
wielorazowych tak, jakby były jednorazowe. To sprawiło, że kierownictwo sieci sklepów Co-op
zdecydowało się na wycofanie ze
sprzedaży toreb wielorazowych
i zastąpienie ich siatkami kompostowalnymi, które również mogą
być stosowane wiele razy.

Tymczasem sieć Morrisons planuje
całkowite wyeliminowanie plastikowych toreb ze sprzedaży do roku
2022. Zastąpione mają zostać torbami z innych materiałów, m.in.
z papieru.
Podniesienie ceny siatek jednorazowych i rozszerzenie tej obowiązkowej opłaty na wszystkie firmy to
kolejny krok w walce Wielkiej Brytanii z zanieczyszczeniem środowiska
naturalnego
plastikiem.
Wcześniej wprowadzono zakaz
sprzedaży plastikowych słomek i
mieszadełek do napojów oraz patyczków higienicznych. Na przyszły
rok
planowane
jest
wprowadzenie specjalnego podatku, który będą musiały zapłacić
firmy sprzedające produkty w opakowaniach, w których udział przetworzonego plastiku wynosi mniej
niż 30%. Podatek ma zmusić firmy
do wykorzystywania plastiku pochodzącego z recyklingu.
n NKZ

PYtANIA I ODPOWIEDZI:
Czy to oznacza, że moja składka za odnowienie polisy nie zwiększy się?
Nie. Koszt ubezpieczenia nadal może pójść w górę z różnych powodów, np. po uprzednim zgłoszeniu szkody. Ale żaden klient nie będzie
płacił więcej tylko dlatego, że jest stałym klientem.
Czy nadal będzie sens szukać lepszych ofert?
Tak. Jest to nawet wskazane, bo firmy nadal oferować będą różne
produkty ubezpieczeniowe. Poza tym, ważnym czynnikiem przy wyborze ubezpieczenia pozostaje jakość obsługi klienta, o czym przekonują się najczęściej osoby zgłaszające szkodę.
Gdzie można samemu porównać oferty ubezpieczeniowe?
Oczywiście w Internecie. Warto użyć porównywarek, np. www.gocompare.com, www.confused.com, www.moneysupermarket.com,
czy www.comparethemarket.com
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POBREXItOWE BRAKI
Beata Polanowska
Producenci żywności, restauracje,
supermarkety, firmy transportowe
narzekają na brak pracowników i
towarów.
Jeśli sytuacja się
utrzyma, w nadchodzących miesiącach zauważymy znaczący wzrost
cen towarów w sklepach oraz podwyżkę opłat za usługi. W niektórych sektorach podwyżki już
nastąpiły.
W drugiej połowie sierpnia media
donosiły, że w 1250 lokalach
McDonaldsa nie można było kupić
milkshake’ów oraz napojów butelkowych a restauracja Nandos zamknęła 50 swoich oddziałów z
powodu opóźnień w dostawie kurczaka. Sieć KFC przyznała, że ma
trudności z uzupełnieniem niektórych produktów. Przedsiębiorstwo
mleczarskie Arla musiało zmniejszyć ilość mleka dostarczanego do
supermarketów z powodu braku
kierowców, podobnie z producentem słodyczy Haribo, który musiał
zredukować ilość dostaw. Potentat
naftowy BP zamknął niektóre ze
swoich stacji z powodu niemożliwości uzupełnienia zapasów paliwa. Brakowało też probówek do
badań krwi.

Producenci żywności narzekają pod
koniec lata, że nie zdążyli zebrać
warzyw i owoców z pól z powodu
braku rąk do pracy. Ponadto, wskazują, że tysiące ton żywności, które
udało się zebrać, zostały zmarnowane, ponieważ z powodu braku
kierowców nie mogły być dostarczone na czas do supermarketów.
Trudności tłumaczą restrykcjami
wprowadzonymi podczas walki z
pandemią koronawirusa oraz zmianami wywołanymi wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

obecnie brakuje około 10 tysięcy.
Uważa się, że 14 tysięcy kierowców pochodzących z krajów UE
wyjechało z UK do czerwca 2020 i
tylko 600 z nich wróciło. Rząd
miał wyszkolić kolejne 40 tysięcy
kierowców, z powodu pandemii
szkolenia się nie odbyły. Podobnie, nie przeprowadzono 30 tysięcy
testów na prawo jazdy na ciężarówki. Kierowcy – jak i wszyscy
inni mieszkańcy UK – musieli się
także izolować po powiadomieniu
przez aplikację NHS Covid-19.

W odpowiedzi rząd UK poucza
przedsiębiorców, że powinni zainwestować w rodzimą siłę roboczą
przez organizowanie szkoleń, oferowanie zachęcających warunków
zatrudnienia i podwyższenie płac.
Politycy jednocześnie podkreślają,
że opcja taniej siły roboczej z Europy Wschodniej nie powinna być
brana pod uwagę w obecnej pobrexitowej rzeczywistości.

Zakończenie okresu urlopowo-wakacyjnego może załagodzić obecnie
istniejące braki kadrowe lub, przeciwnie, zaostrzyć zaistniały kryzys.
Wysoki stopień zaszczepienia na
koronawirusa wśród mieszkańców
UK oraz zmiany w nakazie samoizolowania się, mimo zapowiedzi
wzrostu skali zakażeń w sezonie jesienno-zimowym, mogą przywrócić
dobrą frekwencję na rynku zatrudnienia. Aczkolwiek, obecne braki
kierowców ciężarówek wydają się
być długoterminowe. Przeszkolenie i przygotowanie kandydata do
wykonywania zawodu kierowcy
ciężarówki wynosi ok. 6 miesięcy.
Opcja na sprowadzanie kierowców
z Unii Europejskiej została za-

We wszystkich sektorach, które
działają w oparciu o usługi transportowe, trudności w dużej mierze
spowodowane są brakiem kierowców ciężarówek. Przed pandemią i
ostatecznym Brexitem w UK było
600 tysięcy kierowców ciężarówek,

HAtE CRIME: 6 MItÓW NA tEMAt ZGŁASZANIA
Do incydentów lub przestępstw na tle nienawiści najczęściej dochodzi z powodu rasy, wyznania, orientacji
seksualnej, niepełnosprawności, transpłciowości, mizoginizmu (niechęci do kobiet) czy przynależności do
jakiejś subkultury. Dzięki materiałom Nottinghamshire Police obalamy 6 mitów na temat ich zgłaszania.
Mit nr 1: Zgłoszenie incydentu na
tle nienawiści nie skutkuje podjęciem żadnych działań.
Prawda jest taka, że wszelkie incydenty na tle nienawiści traktowane
są bardzo poważnie. Każde zgłoszenie jest rejestrowane, nawet
wtedy, gdy nie wiadomo, kim jest
sprawca lub gdy nie ma żadnych
dowodów. Dzięki temu policja
może podjąć stosowne działania po
każdym zgłoszeniu i zapobiec tego
typu przestępstwom względem innych osób w przyszłości. Poza tym
policja może kierować swoje zasoby w miejsca, gdzie są najbardziej potrzebne (np. gdy z danego
osiedla wpływa wiele zgłoszeń,
częściej będą pojawiały się tam radiowozy).
Mit nr 2: By zgłosić przestępstwo
na tle nienawiści, trzeba znać
język angielski.
• Nottinghamshire Victim Care
www.nottsvictimcare.org.uk
telefon: 08003047575
• Derbyshire CORE
www.core-derbyshire.com
telefon: 08006126505
• Lincolnshire Victim Lincs
www.victimlincs.co.uk
telefon: 08081689111
• Leicestershire Victim First
www.victimfirst.org
telefon: 08009539595

Nie trzeba! Osoby zgłaszające incydent przez telefon lub na posterunku mogą skorzystać z pomocy
tłumacza. Wystarczy wskazać swój
język. Czasami niemożliwe jest natychmiastowe skontaktowanie się z
tłumaczem – wówczas policjanci
oddzwonią do zgłaszającego, gdy
tłumacz będzie dostępny.
Mit nr 3: Ze wsparcia dla ofiar
przestępstw na tle nienawiści
można skorzystać dopiero po
przekazaniu zgłoszenia policji.
Nie. Ofierze przestępstwa przysługuje prawo do skorzystania ze wsparcia niezależnie od zgłoszenia. Takie
wsparcie można uzyskać bezpłatnie
np. od organizacji Victim Care.
Mit nr 4: Zgłaszać należy wyłącznie przestępstwa “poważne” lub z
użyciem przemocy.
Nie! Przestępstwem na tle nienawiści jest każde przestępstwo lub incydent, którego motywacją w
rozumieniu osoby poszkodowanej
lub świadka jest wrogość lub uprzedzenie. Z tego względu zgłaszać
można (i należy) nie tylko przestępstwa z użyciem przemocy, ale też
inne incydenty (np. przemoc
słowną, graffiti, treści przekazywane za pomocą mediów społecznościowych). Policjanci zawsze
podejmują działania w porozumieniu z osobą poszkodowaną.

Mit nr 5: Przestępstwo na tle nienawiści może zgłosić tylko osoba
należąca do grupy, przeciwko
której była ona skierowana.
Nie. Ofiara przestępstwa na tle nienawiści nie musi utożsamiać się z
konkretną grupą, np. osoby heteroseksualne mogą czuć się poszkodowane w wyniku przestępstwa
motywowanego nienawiścią do
osób o orientacji homoseksualnej.
Mit nr 6: Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba poszkodowana.
Nie. Aby dokonać zgłoszenia, nie
trzeba być osobą poszkodowaną.
Może to zrobić świadek zdarzenia,
albo ktoś zupełnie inny (np. przyjaciel osoby poszkodowanej). Co
więcej, zgłoszenia można dokonać
anonimowo (wtedy nie uzyska się
informacji o postępie sprawy;
sprawy może nie udać się rozwiązać, ale zgłoszenie nadal jest
ważne). Jak zgłaszać przestępstwa i
incydenty na tle nienawiści? W
przypadkach nagłych należy zadzwonić pod numer 999, a w pozostałych – 101. Można też skorzystać
ze strony internetowej www.reportit.org.uk. Również w siedzibie SPS
w Nottingham można bezpiecznie
zgłosić hate crime.
n

mknięta, a rząd niechętnie podchodzi do propozycji wydania pozwolenia do pracy kandydatom z UE,
mimo że taki proces rekrutacyjny
trwałby w miarę krótko, bo od
4 do 6 tygodni. Ocena sytuacji na
rynku zatrudnienia pod kątem imigracyjnym ma odbyć się dopiero w
2022 r.

Od stycznia 2021, czyli od momentu ostatecznego Brexitu, dużym
wyzwaniem dla brytyjskich producentów jest transportowanie produktów z krótkim terminem
ważności do spożycia. Wymogi administracyjne podczas przekraczania granic oraz brak kierowców
intensyfikują problem. Analitycy
brytyjskiego rynku twierdzą, że rodzimi producenci będą musieli rozważyć ograniczenie lub całkowitą
likwidację niektórych sektorów
przemysłu spożywczego.
Istnieją już obawy, że zabraknie
pewnych towarów na święta Bożego Narodzenia. Supermarkety
rozpoczynają gromadzenie świątecznych zapasów już od września.
W obliczu obecnych trudności
Tesco zaoferowało kierowcom
£1000 jako bonus na rozpoczęcie
zatrudnienia. Inne supermarkety

także wychodzą z zachęcającymi
ofertami. Aczkolwiek, negatywnie
oceniając obecne możliwości rekrutacyjne na rynku brytyjskim, przedsiębiorcy rozpoczęli nakładanie
presji na rząd UK o sprowadzenie
kierowców oraz pracowników sezonowych do przemysłu spożywczego z Europy Wschodniej w
trybie natychmiastowym. Przedsiębiorcy wyszli także z propozycją,
by wpisać kierowców ciężarówek
na listę zawodów, do wykonywania
których można sprowadzić pracowników z zagranicy po uzyskaniu pozwolenia do pracy.

Obecny kryzys zaistniał na skutek
współgrania kilku czynników: restrykcji nałożonych z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa
oraz zmian pobrexitowych. Jeśli rekrutacja pracowników na rynku
brytyjskim nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, rząd brytyjski
będzie zmuszony do wprowadzenia
zmian w swojej polityce imigracyjnej i stworzenia możliwości do
sprowadzania sezonowej lub długoterminowej siły roboczej z Europy
Wschodniej. No i po co ten
Brexit…
n
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HERBAtKA O PIĄtEJ (CZęśĆ 2)
Podobno na jednego obywatela Wielkiej Brytanii przypada około 900 kubków herbaty rocznie. Rzecz
jasna wypitej. Oto odpowiedzi na kolejne pytania związane z fenomenem herbaty.
Karolina Polit
Jakie jest znacznie Low tea i
Afternoon tea – herbatki o piątej?
Bogaci brytyjscy arystokraci mieli
w zwyczaju jadać dwa główne posiłki w ciągu dnia, pierwszy zawsze
w południe, a drugi obowiązkowo o
godzinie 8. wieczorem. Taki układ
nie odpowiadał księżnej Annie z
Bedford, która późnym popołudniem zamawiała u służby herbaciany serwis wraz z tostem z
masłem lub lekkim ciastkiem.
Można lubiła zapraszać swoje przyjaciółki na wspólne pogawędki.
Spotkania najczęściej odbywały się
ok. godziny 5., kiedy to damy
razem raczyły się herbacianym podwieczorkiem, a gospodyni miała
okazję chwalić się swoją drogą porcelaną. Tak narodził się ceremoniał
Afternoon Tea (zwany też Low Tea,
gdyż na takich spotkaniach siadano
zwykle przy niskim stoliku).
Jakie przekąski serwowane są na
Afternoon tea i co to jest Cream
tea?
Dziś Afternoon Tea jest serwowane
w ekskluzywnych restauracjach i
hotelach, obowiązkowo późnym
popołudniem i wymagany jest do
niego savoir-vivre. Herbatę obowiązkowo serwuje się w najlepszej
zastawie i w wyrafinowanym stylu.
Przekąski ułożone na paterze mają
swoją hierarchię. Na górze patery
układane są markizy i ciastka, niżej
jedzone sztućcami małe wypieki i
bułeczki scones. Na samym dole
patery znajdują się zakąski jedzone
rękoma tj. kanapki, koniecznie pokrojone w małe kąski, by jak twierdzono niegdyś, damy nie musiały
brudzić rękawiczek przy ich spożywaniu.
Przyjęło się picie herbaty z zastawy
jako symbol elegancji i klasy. Charakterystyczny teapot – dzbanek do
herbaty stał się symbolem brytyjskiego snobizmu.
Afternoon Tea jest powszechnie
spotykany w mniej wyrafinowanej
formie. Herbata z przekąskami na
przyjęciach, w kawiarniach i restauracjach zwykle serwowana jest w
połowicznym wydaniu tego serwisu
i o różnych porach dnia.

łeczeństwa mieszkała na wsiach,
gdzie zwykle pracując na roli, przywykli do spożywania śniadania
przed pracą, a w ciągu dnia mogli
pozwolić sobie na dłuższą przerwę
obiadową. Rewolucja spowodowała
napływ ludzi do miast. Rytm dnia
zaburzył cykl pracy w kopalniach,
fabrykach i zakładach przemysłowych oraz uczęszczanie dzieci do
obowiązkowych już szkół. Całodzienna gonitwa nie dawała wiele
czasu na przygotowanie głównego
posiłku.
Pracownicy i uczniowie wracający
późnym popołudniem do domu konali z głodu, więc czas obiadu przypadł na godzinę zbiegającą się z
podwieczorkiem bogatych – Afteroon Tea.
Późny obiad został nazwany High
Tea, gdyż w przeciwieństwie do
Low Tea był spożywany przy wysokim stole. O ile Low Tea w większości brytyjskich domów jest już
przeżytkiem, to High Tea (potocznie nazywany jako Tea) cieszy się
popularnością we wszystkich warstwach społecznych dzisiejszych
Brytyjczyków.
Dlaczego dla Brytyjczyków gin
był gorszy od herbaty?
W czasie, gdy herbata zrobiła się na
tyle tania, aby mogła pozwolić
sobie na nią klasa średnia, to dla
społeczeństwa robotniczego wciąż
była dość drogim towarem. Bogaci
biznesmeni rozpoczęli różnego rodzaju nagonki, nie mogąc przełknąć
czary goryczy na myśl, że biedni
pracownicy mieliby mieć równy
dostęp do tak elitarnego napoju.
Zakazano pracownikom picia herbat, napiętnowano ich, że zamiast
pracować, obijają się przy piciu herbaty, a matki oskarżano, że zamiast
kupować jedzenie, głodzą swoje
dzieci, trwoniąc pieniądze na liście
herbaty. Oskarżenia te, choć prawdziwe, zawierały jednak małą niezgodność – nie chodziło o herbatę,
a o gin.

Toast with butter – delektowanie się
prostym tostem z masłem w towarzystwie dzbanka z herbatą (na
wzór księżnej Anny) jest w dobrym
tonie i świadczy o klasie i elegancji
jedzącego. Podobnie jak tosty, popularną przekąską jest Cream Tea,
czyli małe wypieki – scones, serwowane z dżemem i gęstą śmietanką
clotted cream w towarzystwie
dzbanka z herbatą.

Nagonka na ubogich pokryła się
okresem znanym jako Gin Craze.
Robotnicy zabawiali się tańszą
używką niż herbata – ginem. Gin,
tani i szybki w produkcji, w owych
czasach miał niechlubną opinię
trunku dla ubogich. Pijani pracownicy wszczynali bójki, awantury,
zaniedbywali rodziny i pracę. Aby
znów przywrócić porządek w społeczeństwie i miejscach pracy kościoły metodystów zapraszały
ubogich na spotkania przy herbatce.
Wielu pracodawców oferowało darmową herbatę w czasie przerw, aby
odciągnąć społeczeństwo od alkoholu.

Czy High tea to Herbatka o Piątej w wersji dla ubogich?
Przed nadejściem Rewolucji Przemysłowej większość ubogiego spo-

Kres alkoholizmu przyniosła nie
herbata, a ustawa Gin Act z 1751
roku nakładająca wysokie podatki i
kosztowne licencje na produkcję i

sprzedaż tanich trunków na Wyspach, co nie oznacza jednak, że
ubodzy nie posmakowali w herbacie.
Co oznacza picie Builders tea –
herbaty z kubka?
Wraz ze spadkiem cen herbaty rosła
jej popularność w niższych warstwach społecznych Wielkiej Brytanii. Robotnicy nie mając
wystarczająco czasu, aby bawić się
w ceremonię zaparzania naparu w
domu w akompaniamencie porcelanowego serwisu (na który nie było
ich stać) wyrobili sobie własny sposób przygotowywania herbaty.
Pracownicy zalewali liście w
dużym naczyniu i po dodaniu sporej
ilości cukru i mleka otrzymywali
pożywny napój na cały dzień. W
przeciwieństwie do wody lub lekkich cydrów, które zwykli pić, herbata dostarczała dawki energii i
kalorii nie powodując rauszu ani nie
wypłukując elektrolitów z organizmu.
Dziś taki sposób szybkiego zaparzania herbaty, czyli bezpośrednie
zalewanie torebki gorącą wodą w
dużym kubku i szybkie wmieszanie
w nią cukru i mleka (w zależności
od preferencji) nazywany jest Builders Tea – czyli herbatką budowniczych, gdyż to zwykle pracownicy
fizyczni, nie mając czasu na picie
herbaty z dzbanka, wybierają ją
właśnie w takiej formie. Częstym
sformułowaniem jest też pieszczotliwe – Cuppa.
Częstowanie gości herbatą w kubku
zamiast z zastawy ma na celu przekazanie niewerbalnej informacji, iż
nie mamy zbyt wiele czasu, aby ich
gościć. Natomiast zaproponowanie
rozmówcy herbaty, zamiast udzielenia odpowiedzi na zadane przez
niego pytanie, jest oznaką chęci
przerwania konwersacji.
Tak właśnie zrobił premier Borys
Johnson, serwując ową herbatę
dziennikarzom, którzy złożyli mu
niezapowiedzianą wizytę, próbując
wyciągnąć od niego odpowiedzi na
niewygodne mu pytania. Taka symbolika jednak zanika i już niewielu
zwraca na nią szczególną uwagę.
W jaki sposób herbata zapobiegła
wielu epidemiom na Wyspach?
Powszechne picie herbaty przez
wszystkie warstwy społeczne w
Wielkiej Brytanii doprowadziło do
zaniku wielu niebezpiecznych chorób, które w XIX wieku miały przebieg epidemiologiczny – biegunki,
cholera, tyfus i dur brzuszny to najpowszechniejsze z nich. Powodem
takiego stanu rzeczy był fakt, że
głównym napojem pitym w ciągu
dnia była nieprzegotowana woda,
która roznosiła mnóstwo niebezpiecznych bakterii. Herbata zalewana gorącą wodą i spożywana
przez cały dzień zniwelowała nie

tylko nieprzyjemne dolegliwości,
ale i ocaliła wiele ludzkich istnień.
W jakim celu Brytyjczycy w czasie II Wojny światowej wykupili
całą herbatę z Europy?
W czasie I Wojny Światowej niemieckie okręty podwodne zatopiły
brytyjskie statki handlowe, co spowodowało ograniczenie brytyjskiej
gospodarki, w tym importu herbaty.
Ceny wzrosły natychmiastowo.
Już na drugi dzień po wybuchu II
Wojny Światowej rząd zadecydował, aby wszystkie znajdujące się w
Londynie liście herbaty rozwieść do
magazynów w różnych częściach
Wielkiej Brytanii, aby w wyniku
ewentualnego bombardowania nie
stracić całego dobra narodowego.
Jak ważna dla Brytyjczyków była
herbata, mówi już sama piosenka o
tytule „In England everything stops
for tea”. Napisany dla potrzeby musicalu w 1935 roku tekst, wyśpiewany przez Jacka Buchanana,
okazał się jednym z najważniejszych sloganów II Wojny Światowej w Wielkiej Brytanii.
W 1942 roku Brytyjczycy zostali
pokonani przez Państwa Osi na
Kontynencie. W koloniach brytyjskich sytuacja też wyglądała nieciekawie. Handel nie docierał na
Wyspy. Żołnierze i cywile tracili
wiarę, motywację, zdrowie fizyczne
i psychicznie. Produktów ubywało
– nerwowość i niepokoje wzięły
górę. Rząd nie mogąc pozwolić
sobie na obnażenie swej niemocy i
wybuchy rozpaczy w społeczeństwie, zdecydował się na nietypowy
ruch – wykupienie całej dostępnej
w Europie czarnej herbaty.
Herbata była racjonowana, na każdego obywatela przydzielono 2
uncje liści na tydzień, co dawało ok.
2-3 kubki dość słabego naparu
dziennie (pracownicy kluczowych
zawodów i żołnierze otrzymywali
większe porcje).

Dlaczego to akurat na herbatę
rząd postanowił wydać niemałe
pieniądze?
W czasie wojny woda pitna dostarczana była na front w bańkach po
oleju, sprawiało to, że jej tekstura
była rażąca, smak jeszcze gorszy,
co doprowadziło do tego, że wśród
żołnierzy występowały objawy odwodnienia, co niosło za sobą wiele
innych dolegliwości. Po wykupieniu herbacianych liści i wysłaniu
ich na front, obrońcy narodu mogli
cieszyć się smakiem swojego ulubionego napoju, nie zwracając
większej uwagi na wątpliwej jakości wodę.
Brytyjczycy oszacowali, że w czasie II Wojny Światowej rząd wykupił więcej (pod względem wagi)
herbaty niż pocisków artyleryjskich
i materiałów wybuchowych. Magiczny napój był odżywczy, energetyczny,
nie
wypłukiwał
elektrolitów, rozgrzewał, jednoczył
rodaków, działał pobudzająco i motywująco. Wykupienie herbaty od
Europy przez Wielką Brytanię
miało też na celu pokazanie zamożności kraju (nawet, a może właśnie
w szczególności, w czasie wojny),
podtrzymanie w obywatelach świadomości o sile i potędze Wielkiej
Brytanii, a we wrogach wywołanie
zdezorientowania w przypadku wyliczania brytyjskiego budżetu. Herbata miała za zadanie obudzić w
żołnierzach wolę walki, wszak
wśród Brytyjczyków krążyło przekonanie, że słynna bitwa pod Waterloo w 1815 roku została wygrana
właśnie dzięki sile, jaką dawało
picie herbaty.
n
Zapraszamy do
odwiedzenia bloga autorki:
www.dlaczegobrytyjczycy.com
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Wings & Wheels at IBCC / fot. IBCC

Robin Hood Marathon / fot. Leigh Quinnell

PROPOZYCJE NA WRZESIEń
NOttINGHAM

miejscu. Wydarzenie idealne dla dorosłych i
dzieci w wieku 10 lat i starszych. Wszystkie
dzieci muszą być pod opieką rodziców lub
opiekunów. Cena biletu wynosi 7 funtów.
Aby zarezerwować miejsce, odwiedź stronę
internetową: www.derbymuseums.org i wybierz odpowiednią sekcję. Dostępne są dwie
sesje warsztatowe: sesja poranna i popołudniowa.
Silk Mill Lane, DE1 3AF

Goose Fair
Ta popularna impreza o 700 letniej tradycji
nie odbędzie się. Do tej pory odwoływana
była tylko 9 razy, m.in. w roku 1646 ze
względu na epidemię dżumy, w czasie obu
wojen światowych i rok temu z powodu pandemii.
Robin Hood Marathon
26 września

LINCOLN

Uwielbiasz biegać i pomagać? Zapraszamy
na 40 rocznicę charytatywnego maratonu
Robin Hood. Przygotuj się na starcie z rodziną lub znajomymi i sprawdź swój wynik
w mini maratonie. Wydarzenie jest przeznaczone dla każdego bez względu na wiek i
umiejętności biegowe.
Victoria Embankment, NG2 5JR
Bands in the Park Arboretum
Cool Jazz – 19 września, godz. 14
Deep Down Brass – 26 września, godz. 14
Poszukujesz interesującej rozrywki? Chcesz
odpocząć na łonie natury, jednocześnie odprężając się przy muzyce na żywo? Zapraszamy na koncerty w parku Arboretum w
Nottingham. Cool Jazz to kwintet specjalizujący się w muzyce jazzowej. Piosenki wahają
się od relaksujących do radosnych. Deep
Down Brass to zespół dęty z regionu Midlands specjalizujący się w coverach muzyki
pop/rock/alternatywna. Grupa muzyczna
łączy ze sobą instrumenty, tworząc muzykę
w taki sposób, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wydarzenia są całkowicie darmowe.
Waverley Street, NG7 4HF
Sunset Cinema Club at Notts Maze
3-4 września
17-18 września
Kino plenerowe w Arnold to idealna rozrywka dla całej rodziny, par i grup przyjaciół.
Sunset Cinema oferuje szeroki wachlarz filmów: horrory, komedie, musicale i nie tylko.
Na miejscu są dostępne dla widzów kawiarnia i bar gdzie można nabyć smakowite przekąski przed rozpoczęciem seansu. Nie
zapomnij zaopatrzyć się w koce lub krzesełka, abyś mógł w pełni cieszyć się fantastycznymi filmami. Parking bezpłatny. Bilety
do nabycia online (należy je kupić przed

Wings & Wheels at IBCC
5 września
Godz. 10-18

Festival of the Horse / fot. Belvoir Castle

przybyciem na miejsce). Ceny wahają się od
8 funtów za bilet ulgowy do 12 funtów za
bilet normalny. Do ceny należy doliczyć
1 funt opłaty rezerwacyjnej. Więcej informacji na stronie www.tickettailor.com
Lime Lane, NG5 8PW
GAINSBOROuGH
the Big Draw Festival
25 wrzesnia
Godz. 11-16
Wielki festiwal rysowania dla dzieci i dorosłych w Gainsborough Old Hall. Organizatorzy zapraszają na przechadzkę po
historycznym ogrodzie, podczas której
uczestnicy będą mieli za zadanie narysować
cokolwiek, co ich zainspiruje. Podczas imprezy odbędą się również warsztaty ceramiczne, podczas których tworzone będą
gliniane kafelki. Swoje dzieło będzie można
zabrać do domu (wówczas będzie musiało
schnąć na świeżym powietrzu) lub też zostawić do wypalenia w specjalnym piecu. Pozostawione kafelki będą wkomponowane w
panel dekoracyjny, który będzie następnie
można obejrzeć w Gainsborough Old Hall
(do odbioru po wystawie). Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.
Parnell Street, DN21 2NB

GRANtHAM
Festival of the Horse at Belvoir Castle
11-12 września
9:30-18.30
Dwudniowy festiwal oferujący ekscytujące
pokazy jeździeckie, paradę kawalerii, szybkie
wyścigi i średniowieczny sport konny to doskonała rozrywka dla całej rodziny. W ramach wydarzenia zorganizowany zostanie
market ze straganami z żywnością. Spróbuj
pysznych wiejskich potraw i napojów. Bilety
można rezerwować online. Cena dla osoby
pełnoletniej wynosi 25 funtów, dla dziecka i
nastolatka 10 funtów, a dla dziecka poniżej 8
roku życia wstęp jest bezpłatny. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową
zamku Belvoir: www.belvoircastle.com/festival-of-the-horse/
Belvoir, NG32 1PE
DERBY
Book Making Workshop
4 września
Sesja poranna: 10.15-11.45
Sesja popołudniowa: 13-13.30
W czasie zajęć nauczysz się jak poprawnie
wykonać książkę metodą japońskiego oprawiania. Wszystkie materiały dostępne na

Wspaniała impreza rodzinna w stylu lat
40-tych z darmowym wstępem organizowana
przez International Bomber Command Centre, Aviation Heritage Lincolnshire i North
Lincolnshire Motors Club. Będzie można podziwiać stare samochody i rowery (w zeszłym roku było ich ponad 70) i posłuchać
muzyki na żywo. Swoje stanowiska zaprezentują organizacje związane z lotnictwem i
dziedzictwem regionu. Dzieci będą mogły
wziąć udział w warsztatach artystycznych.
Canwick Hill, LN4 2HQ
WORKSOP
Food and Drink Festival
18-19 września
Jesteś fanem dobrego jedzenia? Niemałe
emocje zapewni ci największy w regionie festiwal żywności i napojów, który już na
dniach zawita w Nottinghamshire. Dzięki
zróżnicowanej mieszance oferty kulinarnej
każdy znajdzie coś dla siebie. Nie zabraknie
również specjalnych gości, znanych kucharzy
i artykułów gospodarstwa domowego. Ciesz
się kuchnią z różnych zakątków świata. Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia własnych umiejętności kulinarnych poprzez
udział w jednym z wielu warsztatów z sesjami przeznaczonymi zarówno dla dorosłych
jak i najmłodszych. Bilety do nabycia w cenie
10 funtów za osobę dorosłą, 7 funtów za
dziecko. Dostępny jest również bilet rodzinny
w cenie 27 funtów.
Clumber Park, Worksop, S80 3AZ
n DW, ES, NKZ

10

East Midlands po Polsku

|

No 170 | September 2021

DZIECIęCY KĄCIK ROZRYWKOWY
Jagoda Brown-Polanowska

1

Krzyżówka z hasłem.

2

1. Miesiąc, w którym rozpoczyna się rok szkolny.
2. Nosisz w nim zeszyty i książki do szkoły.
3. Dzieci w Anglii muszą się w nie ubierać do szkoły.
4. Przechowujesz w nim długopisy, ołówki i kredki.
5. Opadają z drzew na jesień.
6. Zbieramy je w lesie jesienią.
7. Szlachetny grzyb.
8. Festyn na zakończenie lata, po zebraniu plonów z pól.

3
4
5

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą – adres na stronie 2 gazety
lub poprzez Facebooka) trafne rozwiązanie krzyżówki do 25 września
2021 roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie można odebrać
w siedzibie redakcji.
Nagrodę za trafne rozwiązanie krzyżówki z ostatniego wydania wylosowała Laura G.
n

7

CIEKAWOStEK
NA tEMAt

6
7
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Hasło:

dErBY

Od słynnych obrazów po komiksy, od eleganckich zestawów do herbaty po hot dogi – Derby ma większy
wkład do kultury, niż nam sie wydaje...
Ewa Sosnowska

1.

W Derby znajduje się
pierwsza na świecie fabryka przemysłowa

Jeszcze w początkach XVIII
wieku Derby było zaledwie miastem targowym, ale już przed końcem tego stulecia stało się jednym
z pierwszych miejsc w Anglii,
gdzie nastąpił wielki wzrost
produkcji związany z rewolucją
przemysłową. Imponujące XVIIIwieczne młyny nad brzegiem
rzeki Derwent zostały uznane za
światowe dziedzictw UNESCO.

2.

Florence Nightingale,
pionierka pielęgniarstwa,
pochodzi z Derbyshire

W wieku 24 lat Florence Nightingale zaszokowała swoją zamożną
rodzinę, oznajmiając, że chce zostać pielęgniarką. W wiktoriańskiej Anglii był to skandal – panna
z dobrego domu, wykształcona i
znakomicie przygotowana do
funkcji damy, postanowiła, że
chce się zajmować nędzarzami i
chorymi. Pracę tą wykonywały
dotychczas tylko kobiety z niż-

szych warstw społecznych. W
czasie wojny w Albanii w poł.
XIX w. Nightingale zorganizowała od podstaw system opieki
nad rannymi żołnierzami. Wraz z
„Anielską Bandą”, jak nazywano
Nightingale i towarzyszące jej sanitariuszki, uratowała wielu brytyjskich żołnierzy. Dyscyplina
wprowadzona przez Nightingale
poprawiła warunki sanitarne do
tego stopnia, że umieralność pacjentów drastycznie spadła z 42%
do 2%. Pracowała z wielkim poświęceniem, nawet kiedy wszyscy
już spali, z lampą w ręku przechadzała się po salach szpitalnych i
doglądała chorych. Stąd wziął się
jej przydomek „Dama z lampą”.
W 1912 roku Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża
ustanowił Medal Florence Nightingale, będący prestiżowym odznaczeniem,
przyznawanym
zasłużonym pielęgniarkom z całego świata.

3.

Największa na świecie
kolekcja obrazów J. Wrighta znajduje się w Derby

Joseph Wright, jeden z ważniejszych malarzy końca XVIII

wieku, jako pierwszy wprowadził
do sztuki tematykę przemysłową.
Jego malarstwo wyrastało z obserwacji techniki i łączyło realizm w
przedstawianiu urządzeń technicznych z romantycznym ujęciem
problematyki światła. Obrazy
Wrighta znajdują się w najsłynniejszych galeriach świata. Jednak
największą ich kolekcję znaleźć
można w Derby, mieście w którym Wright nie tylko urodził się,
ale mieszkał i tworzył przez prawie całe życie. Tutaj właśnie znajdują się dwa dzieła, uznawane za
najlepsze – „Filozof prezentujący
model układu słonecznego” i „Alchemik odkrywający fosfór”.

4.

Katedra w Derby ma
drugą najstarszą w Anglii
pionową gotycka wieżę

Katedra w Derby stała się katedrą
dopiero po utworzeniu diecezji
Derby w 1927 roku, jednak jej historia jest znacznie dłuższa. Budynek
ówczesnego
Kościoła
Wszystkich Świętych pochodzi z
XVI wieku. Jego najstarszą częścią jest pionowa gotycka wieża o
wysokości 65 metrów, wzniesiona
w latach 1510-1532 – druga najstarsza tego typu wieża w Anglii.
Znajduje się na niej najstarszy na
świecie, i w dalszym ciągu używany, zestaw dziesięciu dzwonów. Największy z nich, ważący
965 kg, jest starszy niż sam kościół – przypuszcza się, że został
przeniesiony z rozwiązanego w
czasach Henryka VIII opactwa w
Dale.

5.

Royal Crown jest jedną
z 2 najstarszych fabryk
porcelany w Anglii

Fabryka została założona około
1750 r. przez imigranta z Saksonii.
W roku 1773 król Jerzy III nadał
zakładowi prawo oznaczania swoich wyrobów koroną królewską.
Od tego czasu wyprodukowana tu
porcelana znana jest jako „Royal
Crown Derby”. Do dziś produkuje
znane na całym świecie wyroby.
Przy fabryce znajduje się muzeum,
w którym można podziwiać największą na świecie kolekcję porcelany Derby. Zachowane są też
do dziś książki z wzorami porcelany, które były wykorzystane przy
produkcji serwisów dla pasażerów
pierwszej klasy na Tytaniku.

6.

Derby jest miejscem
narodzin słynnej Lary
Croft

Lara Croft, w którą na ekranie
wcieliła się Angelina Jolie, była
początkowo postacią z gier wideo,
stworzonych w Core Design w
Derby. Istnieje nawet ulica, nazwana jej imieniem.

Derby ma też udział w popularyzowaniu komiksów. Liam Sharp,
którego talent zostal rozpoznany
juz w czasach szkolnych, jest
obecnie uznanym brytyjskim artystą komiksowym. Jego sława
wzrosła odkąd rozpoczął pracę dla
DC Comics i Marvel Comics w
USA. Dzięki niemu Superman i
Batman, Hulk, Spiderman i Xmen, są związani z East Midlands.

7.

Hot dogi zostały stworzone przez osobę pochodzącą z Derby

Mimo, że hot dogi uznawane są za
tradycyjny amerykański przysmak, jednak ich twórcą jest podobno nie kto inny jak Anglik z
Derby, Harry M. Stevens. Po emigracji do USA w początkach XIX
w. Stevens zasłużył się po drugiej
stronie Atlantyku jako twórca tablicy wyników meczów baseballowych. Jako jeden z pierwszych
wpadł na pomysł używania papierowych słomek do picia napojów
gazowanych. Na swoim stoisku w
Nowym Jorku zaczął też podawać
podgrzewane i włożone w bułeczkę cienkie kiełbaski (hot
dogi), aby rozgrzać kibiców baseballa. Można więc powiedzieć, że
bez inwencji emigranta z Derby,
kibicowanie w czasie rozgrywek
sportowych mogłoby dziś wyglądać zupełnie inaczej.
n
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SŁODKA REZYGNACJA Z CuKRu
Podobno cukier jest 8 razy bardziej uzależniający niż kokaina. Dodawany jest do większości produktów spożywczych, nawet takich, w których niekoniecznie można się go spodziewać. Czy da się zrezygnować z cukru? tak. Nie jest to łatwe, jednak nadal może
być... słodkie.
Justyna Czekaj
Cukier przyspiesza starzenie, tuczy, spowalnia metabolizm i zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Zaburza także
pracę układu hormonalnego. Potrafi pobudzić, ale też powoduje ospałość.
Zwiększony metabolizm węglowodanów
może powodować procesy rakotwórcze. Poza
tym, ryzyko wystąpienia depresji u osób nadużywających cukru jest aż o 58% wyższe niż
u osób zdrowo odżywiających się.
Osoby chcące kontrolować ilość spożywanego cukru powinny przede wszystkim nauczyć się rozumieć informacje zawarte na
etykietach kupowanych produktów. Cukier
jest bowiem nie tylko w owocach czy batonikach, ale również w sosach, jogurtach itp. Co
więcej, należy zwracać uwagę na niebezpieczny syrop glukozowo-fruktozowy, który,
z racji tego, że jest tańszy od pełnowartościowego cukru, występuje w dużej ilości produktów spożywczych.
Warto zapoznać się z naturalnymi zamiennikami cukru. Dzięki nim można w zdrowej
diecie cieszyć się smakiem słodyczy.
Stewia
Stewia to roślina pochodząca z Ameryki Południowej. Jest sporo słodsza od białego
cukru (nawet 200-300 razy!). Jest także
zdrowsza i łatwiej wydalana z organizmu.
Wykazuje właściwości prozdrowotne, m.in.
przeciwzapalne, antybakteryjnie i grzybobójcze. Główną zaletą stewii jest jej bezkaloryczność. Liczne badania wskazują na jej
właściwości hipoglikemiczne, czyli obniżające poziom cukru we krwi. Poza tym stewia

może obniżać ciśnienie tętnicze krwi. Można
zakupić ją w postaci tabletek, płynu, proszku
oraz suszonych liści. Wiele osób lubi dodawać ją do herbaty i deserów, ale należy pamiętać, że istnieją zalecenia mówiące, że nie
powinno się spożywać więcej niż 4 mg stewii
na 1 kg masy ciała dziennie.
Ksylitol
Ksylitol (cukier brzozowy) to naturalna substancja słodząca należąca do grupy polioli,
czyli alkoholi cukrowych. Smakuje i wygląda
jak tradycyjny cukier, choć niektórzy wyczuwają w nim delikatny, miętowy aromat. Ksylitol zawiera aż o 40% mniej kalorii niż cukier
i posiada zdecydowanie niższy indeks glikemiczny, dlatego poleca się go przede wszystkim diabetykom i osobom odchudzającym się
(tym bardziej że zmniejsza ochotę na słodycze). Co więcej, ksylitol zwiększa przyswajanie wapnia przez kości, dlatego jego
spożywanie zaleca się osobom, u których
zdiagnozowano osteoporozę i dzieciom, które
ukończyły 3 lata. Ksylitol pomaga również
zapobiegać próchnicy i innym chorobom
zębów (to dlatego w sprzedaży jest coraz więcej past do zębów z cukrem brzozowym w
składzie), stabilizuje równowagę kwasowozasadową organizmu, przez co hamuje rozwój bakterii i drożdżaków. Uwaga! Ksylitol
jest bardzo niebezpieczny dla zwierząt.

jest najczęściej z gliceryny odpadowej, która
powstaje m.in. przy produkcji biopaliw.
Brzmi może strasznie, ale erytrytol jest
zdrowy (co potwierdziła Światowa Organizacja Zdrowia), ponieważ nie jest metabolizowany przez ludzki organizm – jest z niego
wydalany w niezmienionej formie wraz z moczem. Nie wpływa na poziom glukozy i insuliny we krwi, więc polecany jest cukrzykom.
Tak jak ksylitol, może ograniczyć rozwój
próchnicy zębów. Jest to słodzik bezkaloryczny (tak jak wyżej wspomniana stewia).
Erytrytol wygląda jak zwykły cukier, jednak
jest od niego nieco mniej słodki. Niektórzy
twierdzą, że wywołuje przyjemne odczucie
chłodu w ustach.

Erytrytol
Erytrytol, zwany też erytrolem, również należy do grupy alkoholi cukrowych. Substancja ta naturalnie występuje w pyłkach
kwiatów, owocach (melonach, gruszkach, winogronach), porostach i algach morskich, fermentowanych napojach (wino) i grzybach.
Erytrytol dostępny w sklepach pozyskiwany

Co wybrać?
Przede wszystkim stewia i erytrytol są słodzikami bezkalorycznymi. Erytrytol i ksylitol są
dość drogie, co przemawia na korzyść stewii.
Ta jednak – zdaniem niektórych – ma specyficzny posmak, który nie każdemu przypadnie do gustu. Poza tym trzeba uważać na to,
jaką stewię się kupuje – niektórzy producenci

Jeść czy nie jeść
Bułeczki twarogowe z dżemem
Karolina Klimek
Składniki:
200 g sera twarogowego półtłustego, 1 jajko, 5 g proszku do pieczenia, 40 g oleju, 40 g cukru,
175 g mąki pełnoziarnistej lub
pszennej, pół słoiczka dżemu (np.
truskawkowego), 1 żółtko
Przygotowanie:
Ser rozgniatamy w misce, dodajemy jajko, olej i cukier. Mąkę

przesiewamy do miski i wszystko
razem zagniatamy w jedną kulę.
Następnie urywamy kawałki ciasta
i tworzymy kulki. Układamy na
blaszce i papierze do pieczenia.
Małym korkiem od butelki robimy
wgłębienie w bułeczce i nakładamy
tam dżem. Samym żółtkiem smarujemy wierzch bułeczki i wkładamy
do piekarnika. Pieczemy przez 25
min w 180 stopniach (do zarumienienia).
n

stosują nośniki w postaci mono- lub dwucukrów, które są równie szkodliwe co biały cukier (uwaga na fruktozę, dekstrozę, maltozę i
maltodekstrynę). Aby stewia była zdrowa,
musi mieć zdrowy nośnik, np. celulozę. Ksylitol może działać przeczyszczająco, czego
nie można powiedzieć o stewii czy erytrytolu,
jednak ten ostatni może – jeśli jest długo stosowany – zwiększać poczucie głodu, czego
wolałyby uniknąć osoby odchudzające się. Z
trzech omawianych substancji erytrytol najtrudniej znaleźć w sklepach, lecz to on jest –
zdaniem wielu – najzdrowszym zamiennikiem cukru.
Oczywiście, istnieją inne naturalne substancje
słodzące, na przykład wszystkim dobrze
znany miód, który jednak ma podobną kaloryczność do cukru białego. Warty uwagi jest
również kanadyjski syrop klonowy pozyskiwany z pni klonów, ale diabetycy i osoby na
dietach odchudzających powinny stanowczo
wybrać erytrytol.
n
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