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Celem Polish Heritage Days jest
zintegrowanie polskiej społeczno-
ści z innymi społecznościami za-
mieszkującymi UK, zarówno na
poziomie lokalnym, jak i narodo-
wym, oraz podzielenie się kulturą,
dziedzictwem i słynną polską go-
ścinnością. Jednym z celów jest
także przedstawienie Polaków
jako narodu otwartego i toleran-
cyjnego.

Główne obchody tegorocznej edy-
cji zaplanowano na pierwszy ma-
jowy weekend. Wydarzenia
organizowane są przede wszyst-
kim w Internecie, a ich celem jest
promocja polskiej tradycji i kul-
tury, dziedzictwa przeszłych po-
koleń, polskiego wkładu w życie
kulturalne, gospodarcze i spo-
łeczne Wielkiej Brytanii, a także

podkreślenie pozytywnej roli, jaką
niemal milionowa polska społecz-
ność pełni w Zjednoczonym Kró-
lestwie. 

Oficjalnym symbolem Polish He-
ritage Days jest biało-czerwona
szachownica lotnicza, która była
emblematem polskich pilotów

walczących w Bitwie o Wielką
Brytanię, a obecnie, dzięki działa-
niom promocyjnym Ambasady RP
w Londynie, stała się znakiem
rozpoznawczym Polaków w Wiel-
kiej Brytanii. W tym roku akcji 
towarzyszy logo, stworzone spe-
cjalnie na tę okoliczność. 
n

maj to najbardziej polski miesiąc w wielkiej brytanii – dzień Flagi rP, dzień Polonii i Polaków za
granicą, Święto konstytucji 3 maja. tyle wydarzeń to doskonała okazja do promocji Polski. do tych
wydarzeń, z inicjatywy ambasady rP w londynie, dołączyło pięć lat temu święto Polish heritage days.
w ramach projektu na terenie całej wielkiej brytanii organizowane są polskie uroczystości.  

dni dZiedZictwa PolSkiego

Przedstawiamy wybrane sylwetki
przedstawicieli Polonii, którzy
opowiadają o swojej drodze do
Wielkiej Brytanii, o życiu na ob-
czyźnie, o swojej tożsamości oraz
o wspólnych osiągnięciach lokal-
nej polskiej społeczności.  

Z okazji Polish Heritage Days
2021 przywracamy pamięci na-
grania video i audio rozmów 
z przedstawicielami lokalnej Po-
lonii oraz ich pamiątkowe zdjęcia.
Chcemy, by te osoby jeszcze raz
opowiedziały nam o sobie, swoim
życiu i o procesach historycznych,
w których uczestniczyły.  

Piąta edycja Dni Polskiego Dzie-
dzictwa w Wielkiej Brytanii sta-
nowi dobrą okazję, byśmy
wyciągnęli z naszego archiwum
materiały zgromadzone podczas
realizacji projektu „Our History –

Our Story. Polish Heritage in the
East Midlands” z 2014 roku.  

W ramach projektu nagraliśmy
wywiady video i audio z przedsta-
wicielami Polonii z Nottingham 
i okolic, na podstawie których 
zrekonstruowaliśmy obraz ich
życia: drogi do Wielkiej Brytanii,
osiedlania się i tworzenia społecz-
ności.  Zgromadzone materiały
zaprezentowaliśmy na naszej 
wystawie zorganizowanej od 
11 kwietnia do 24 maja 2014 roku 
w Bibliotece Miejskiej w Nottin-
gham. Poruszyliśmy zagadnienia
takie jak: brak możliwości po-
wrotu do Polski po 1945 roku,
Victory Parade, sektory zatrudnie-
nia, w których Polacy podejmo-
wali pracę, zakup pierwszych
domów, Polski Ośrodek i Kościół,
Szkoła i inne organizacje, polskie
tradycje, życie rodzinne i towarzy-

skie. Odnieśliśmy się także do
obecności najnowszej fali Polonii,
wskazując na historię, kulturę 
i język jako elementy łączące po-
kolenia.   

Materiały z projektu „Our History
– Our Story. Polish Heritage in the
East Midlands” będą dostępne 
w ramach inicjatywy Dni Pol-
skiego Dziedzictwa i będzie
można je obejrzeć na stronie
www.empp.co.uk od pierwszego
majowego weekendu.

Zapraszamy!

Organizator The Signpost to Po-
lish Success (wydawca miesięcz-
nika East Midlands po Polsku)
n

Życie i dorobek Polonii
w nottingham i okolicach Po ii wojnie Światowej
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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,

Robi się coraz cieplej, dni stają

się dłuższe, aż chciałoby się zapo-

mnieć o obecności pandemii i cie-

szyć nadchodzącą wiosną.  A tu

niestety, do 21 czerwca musimy

przestrzegać jeszcze wiele re-

strykcji.

Jak na razie premier Johnson po-

twierdza, że jego plan wyjścia z

ograniczeń koronawirusowych

będzie realizowany według za-

mierzeń.  Liczba zakażeń maleje,

a ilość osób zaszczepionych wzra-

sta w szybkim tempie.  

12 kwietnia pootwierano wiele

sklepów, zakłady kosmetyczne i

fryzjerskie, ośrodki sportowe na

zorganizowane zajęcia, rozpo-

częto serwowanie na zewnątrz w

pubach i restauracjach, itd.  Ko-

lejne poluzowanie nastąpi 17

maja.  Wtedy najprawdopodob-

niej zostanie zniesiony zakaz po-

dróży międzynarodowych.  Rząd

UK rozważa  wprowadzenie sys-

temu świateł ruchu drogowego

dla podróżnych z zagranicy: czer-

wone dla osób przyjeżdzających z

miejsc, w których szerzą się nie-

bezpieczne mutacje koronawirusa

– te osoby będą musiały odbyć

kwarantannę  w hotelach; poma-

rańczowe dla osób podróżują-

cych z państw o wysokiej

zachorowalności – takich jak

obecnie Polska, te osoby musia-

łyby odbywać kwarantannę w

domu; zielone dla państw, gdzie

rozwój pandemii jest pod kon-

trolą, w tym przypadku podróżni

musieliby poddać się tylko testom.

Wszyscy podróżujący, według do-

tychczasowych informacji, będą

musieli się testować.  Koszty te-

stów są niestety nadal wysokie.  

W obecnym wydaniu zapraszamy

na  stronę www.empp.co.uk, by w

ramach Dni Polskiego Dziedzic-

twa w UK, wysłuchać wywiadów

z przedstawicielami okolicznej

Polonii.  Zapraszamy na webi-

nary: jak być rodzicem nastolatka

oraz jak przejść rekrutację do po-

licji.  W maju do SPS przyjedzie

autbus szczepień.  Będzie można

się na nie zapisać bezpośrednio,

kontaktując się z SPS, bez oczeki-

wania na powiadomienie z NHS.

Drugie szczepienie odbędzie się

przed rozpoczęciem się wakacji.

No i zapraszamy na Dzień

Dziecka do Parku Wollaton,

liczba miejsc ograniczona.  

Beata Polanowska

Okres przejściowy, w czasie któ-
rego w Wielkiej Brytanii obowiązy-
wały unijne prawa, skończył się 31
grudnia 2020 r.  

Obywatele Unii Europejskiej, aby
pozostać w Wielkiej Brytanii,
muszą wnioskować o settled status.
Proces wnioskowania będzie
otwarty do końca czerwca 2021
roku. 

Wniosek mogą złożyć tylko osoby,
które do końca okresu przejścio-
wego, tj. 31 grudnia 2020 roku, za-

mieszkiwały terytorium Wielkiej
Brytanii, oraz ich rodziny. 

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

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

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

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

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

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

beZPłatnie Pomagamy w aPlikowaniu o StatuS oSiedleńca 
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SPadła iloŚĆ PrZeStęPStw
W ciągu ostatniego roku przestęp-
czość w Nottinghamshire spadła 
o ponad jedną piątą. 

Statystyki pokazują, że od 1 kwiet-
nia 2020 roku do 31 marca 2021
roku wyraźnie zmalała ilość prze-
stępstw seksualnych i innych, co
jest jednym z najlepszych wyników
w kraju. Ilość rabunków spadła 
o 35,9%, włamań o 34,4%, kra-
dzieży o 31,2%, a przestępstw po-
pełnianych z użyciem broni o
16,3%. Ponadto, policjanci doko-
nali większej ilości zatrzymań han-
dlarzy narkotyków (o 11,6%), co
przełożyło się na mniejszą liczbę
zatrzymań (o 9,1%) osób posiada-
jących nielegalne substancje na tzw.
własny użytek. 

Komendant Craig Guildford wyra-
ził dumę z osiągniętych wyników:
„Chociaż na ten znaczący spadek
niewątpliwie wpłynęła pandemia
koronawirusa, liczby te odzwiercie-
dlają również pracę moich pod-
władnych”. Powiedział również, że
duże znaczenie miało słuchanie
mieszkańców hrabstwa oraz podej-
mowanie zdecydowanych działań
wymierzonych w handel narkoty-
kami, napady, włamania i przestęp-
stwa dokonywane z użyciem noża.

„Wprowadziliśmy również szereg
proaktywnych inicjatyw, aby prze-
ciwdziałać przestępczości i lepiej
wspierać ofiary” – dodał Guildford.
Jednym z najlepszych przykładów
nowatorskiego działania było 

uruchomienie projektu, w ramach
którego pracownicy socjalni 
i funkcjonariusze mogą wspierać
ofiary przemocy domowej w Mans-
field i Ashfield bezpośrednio po
zgłoszeniu incydentu dzięki zaku-
powi specjalnych samochodów.
n nkZ

W ciągu ostatnich dziesięciu lat ma-
lownicze miasteczko Bakewell 
w Derbyshire stało się miejscem, do
którego zjeżdżali ludzie z całego
kraju po to, aby na niewielkim mo-
ście na rzece Wye zawiesić kłódkę
symbolizującą ich miłość. Jak się
jednak okazuje, lokalne władze pla-
nują usunąć tysiące kłódek, ponie-

waż most musi zostać poddany ru-
tynowemu remontowi. 

Pomysł nie spodobał się mieszkań-
com Bakewell, którzy twierdzą, że
most przyciąga do miasteczka tury-
stów i stał się równie słynny co
miejscowy pudding. Trwają dysku-
sje z lokalnymi władzami odnośnie

przyszłości kłódek. Być może ich
właściciele zostaną zachęceni do
własnoręcznego ich zdjęcia.

Niszczejące kłódki nie tylko – we-
dług niektórych – psują estetykę
mostu i okolicy. Przede wszystkim
są sporym obciążeniem, co stanowi
realne zagrożenie dla konstrukcji.
Powodują także zwiększone koro-
dowanie barier. Przekonali się 
o tym, m.in. mieszkańcy Paryża,
gdzie w 2014 roku runęła część
konstrukcji mostu Pont des Arts 
z powodu zbyt dużej liczby kłódek.
Nic więc dziwnego, że władze in-
nych brytyjskich regionów usuwały
kłódki z mostów w Leeds, Chester,
Kornwalii i Lincolnshire.    
n nkZ

kłÓdki Znikną Z moStu w Peak diStrict

w tych wyborach maSZ głoS

Wybory lokalne miały odbyć się 
7 maja 2020 roku, ale zostały prze-
łożone na czwartek 6 maja 2021
roku. W East Midlands, jak co 
4 lata, odbędą się wybory do rad
hrabstw, które podejmują decyzje
dotyczące szkolnictwa, transportu,
opieki społecznej, bezpieczeństwa
publicznego i gospodarowania od-
padami, a co najważniejsze – usta-
lają i zatwierdzają budżet na
szczeblu lokalnym. Wybranych ma
zostać 55 radnych w Leicestershire
County Council, 70 radnych w Lin-
colnshire County Council, 66 rad-
nych w Nottinghamshire County
Council i 64 radnych w Derbyshire
County Council. 

Ponadto, w Nottinghamshire, 
Lincolnshire, Derbyshire czy Leice-
stershire i Rutland wybierany 
będzie Police and Crime Commis-
sioner (PCC). PCC ustala priorytety
dla policji w danym hrabstwie, 
odpowiada na potrzeby społeczno-
ści, określa budżet, współpracuje 

z młodymi ludźmi, 
z różnego rodzaju or-
ganizacjami (np. Vio-
lence Reduction Unit)
i ze społecznościami
lokalnymi w celu
ograniczenia prze-
mocy, zapobiegania
przestępczości, wspie-
rania ofiar, ochrony młodzieży 
i szczególnie narażonych na
skrzywdzenie dorosłych. Poza tym
to od PCC zależy, jaka kwota z co-
uncil tax przeznaczona będzie na
działania policji.

Wyborca na karcie do głosowania
może zaznaczyć nazwiska dwóch
kandydatów – kandydata, którego
preferuje (tzw. pierwsza preferen-
cja), oraz kandydata dodatkowego
(tzw. druga preferencja). Najpierw
zliczane są głosy na kandydatów
preferowanych, ale jeśli żaden nie
osiągnie większości (ponad 50%),
liczone są głosy dodatkowe (od-
dane na dwóch najlepszych kandy-

datów). Wybory wygrywa – rzecz
jasna – osoba z największą ilością
głosów. 

W lokalach wyborczych będą obo-
wiązywać zasady dystansu społecz-
nego. Wyborcy proszeni są 
o noszenie maseczek i używanie
środka dezynfekującego do rąk
przy wejściu do budynku. Warto
wziąć własny długopis lub ołówek.
Kabiny wyborcze będą regularnie
odkażane. Powyższe zasady mogą
wpłynąć na długość oczekiwania na
oddanie głosu, ale każdy, kto stanie
w kolejce przed godziną 22, nadal
będzie mógł głosować.
n nkZ

wybory lokalne 2021 to ostatnie wybory, w których mogą
zagłosować europejczycy, którzy nie posiadają statusu
osiedleńca w wielkiej brytanii.



East Midlands po Polsku    |    No 166   |   May 202144

Maseczka za £1
5 sztuk za £3

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

Maseczki można kupić
od poniedziałku do czwartku

w godz. 10-16.30 
w biurze SPS

(Tennyson, Forest Road West, NG7 4EP)

cZekoladki tylko PrZeZ internet
Thorntons – firma znana z czekola-
dowych przysmaków, której sie-
dziba mieści się w Alfreton
(Derbyshire) – zamyka 61 sklepów
w całym kraju. Firma postanowiła
zadbać o około 600 pracowników
sklepów, oferując im pomoc w
zmianie miejsca zamieszkania, jeśli
zdecydują się pozostać z dotych-
czasowym pracodawcą i z sukce-
sem postarają się o pracę na innym
stanowisku w Alfreton lub Green-
ford w zachodnim Londynie. 

„Klienci ciągle zmieniają sposób, 
w jaki robią zakupy – można prze-
czytać w oświadczeniu opubliko-
wanym na stronie internetowej
firmy. – Zauważyliśmy duży wzrost
liczby zakupów poprzez naszą
stronę internetową, dlatego sku-
pimy się na jej rozwoju”.  Poza
tym, czekoladę będzie można nadal
zakupić w supermarketach oraz w
sklepach działających na zasadzie
franczyzy. Firma postanowiła także

zwiększyć produkcję przeznaczoną
na eksport, co nie powinno dziwić,
gdy weźmie się pod uwagę fakt, że
jej właścicielem od 2015 roku jest
włoska spółka Ferrero. 

Sprzedaż on-line rzeczywiście
wzrosła o 71% w porównaniu do
roku ubiegłego. Dużą popularno-
ścią cieszyły się przede wszystkim 

prezenty personalizowane, np. cze-
koladowe telegramy. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że
Thorntons miał problemy jeszcze
przed pandemią koronawirusa. 
W ciągu 12 miesięcy do sierpnia
2019 zanotowała straty w wysoko-
ści 36 milionów funtów, a rok
wcześniej – 38 milionów. 
n nkZ

ambitny projekt edukacyjny łączący dzieci i młodzież z różnych krajów europy realizuje Polska 
Szkoła Przedmiotów ojczystych imienia Św. kazimierza z nottingham pod przewodnictwem joanny 
Sikorskiej-adamowicz.  

arka cZaSu ucZy i łącZy dZieci  

Literacki projekt o nazwie Arka
Czasu realizowany jest przez Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli
(CDN), Publiczną Bibliotekę Peda-
gogiczną w Koninie oraz Filię w
Kole. Został zainicjowany po to,
aby przybliżyć  młodzieży tema-
tykę literatury wojennej, co nawet
pedagogom z wieloletnim doświad-
czeniem może przysporzyć sporo
trudności. 

„Nauczyciele często pytają nas, jak
zrealizować zajęcia, by z jednej
strony ukazać brutalność i horror
wojny, a z drugiej zainteresować
uczniów i ułatwić im zrozumienie
tekstu literackiego – wyznają Ka-
rola Aga Glasner i Agnieszka Jaro-
lewska z CDN.  – Sami się nad tym
wielokrotnie zastanawialiśmy i tak
narodziła się idea projektu”.

„Pomysł narodził się podczas mojej
wizyty w bibliotece w Kole – wspo-
mina Joanna Sikorska-Adamowicz.
– Spotkałam Karolę Glasner i tak,
od słowa do słowa, nawiązałyśmy
współpracę. Jestem nauczycielem
klasy GCSE i zdaję sobie sprawę,
że uczniowie zaangażowani w tak
ambitny projekt mniej czasu po-
święcą na przerabianie ‘pass pa-
pers’, jednak postanowiłam
zaryzykować, wychodząc z założe-
nia, że zakres tematyczny w nama-
calny sposób wpłynie na ich
rozwój, a nawiązanie relacji z ró-
wieśnikami z Polski zaowocuje
wspaniałymi przyjaźniami”.

Paradoksalnie, to dzięki pandemii
mogła zaistnieć współpraca mię-
dzynarodowa on-line. Wyzwania
technologiczne ubiegłego roku
stały się szansą. Najpierw w zaję-
ciach brały udział tylko Polska

Szkoła Przedmiotów Ojczystych z
Nottingham i Szkoła Podstawowa z
Konina (pod przewodnictwem Zbi-
gniewa Osajdy). Potem dołączyły
Szkoła Podstawowa z Łucka na
Ukrainie (Jan Prykhodko i Oksana
Pomaznok) i Szkoła Podstawowa z
Gdyni (Joanna Węglarska).

„Nasza wirtualna klasa udowadnia,
że bariery istnieją tylko w naszym
umyśle. Poznajemy to, co nieznane.
Czasem sięgamy po trudne tematy,
ale jakże istotne. Nie boimy się wy-
rażać swoich poglądów,  dzielimy
się wiedzą i wspólnie odkrywamy
nadal enigmatyczne tajniki życia,
literatury, kultury i szeroko rozu-
mianej współczesności”.

Na zajęciach, które odbywają się na
platformie Zoom, wykorzystujemy
nasze talenty językowe – tłuma-
czymy, używamy czynnie dwóch

języków: polskiego i angielskiego,
sprawnie wykorzystujemy dary
technologii. Dodatkowo dowiadu-
jemy się wiele ciekawych rzeczy o
tradycjach ukraińskich, a także
wspólnie motywujemy się do ak-
tywności pozalekcyjnej. 

Projekt Arka Czasu ewoluuje i spo-
tyka się z bardzo pozytywnym od-
biorem. To nie jedyny projekt, w
który zaangażowali się uczniowie z
Nottingham. Młodzież wzięła też
udział w wirtualnych spotkaniach
pt. „Znani-Nieznani Polacy”, „Tra-
dycje Bożonarodzeniowe”, „Opo-
wieść Wigilijna Dickensa”, czy
„Piramida Książek”. Dużą popular-
nością cieszyły się warsztaty „Eko-
nomia na co dzień” i  spotkanie z
ludźmi sukcesu dotyczące predys-
pozycji zawodowych.
n 

Karola Aga Glasner i Joanna Sikorska-Adamowicz
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O muralu słynnego artysty ulicz-
nego Banksy’ego, przedstawiają-
cym dziewczynkę używającą
opony rowerowej jako hula-hoop, 
z przypiętym łańcuchem do po-
bliskiego słupa zdezelowanym
rowerem bez tylnego koła, gazeta
East Midlands po Polsku pisała
już dwukrotnie. Po raz pierwszy 
w wydaniu z listopada 2020 roku 
(nr 160) – wkrótce po tym, jak
dzieło Banksy’ego pojawiło się w
Nottingham i zostało szybko
uznane za podarunek dla miasta.
Nagła sprzedaż i przeniesienie
muralu do galerii w Essex w
lutym bieżącego roku oraz nega-
tywna  reakcja lokalnych miesz-
kańców były tematem kolejnego
artykułu w wydaniu nr 164. Jak
się okazuje, nie był to ostatni od-
cinek w sadze o słynnym muralu.

W przeciwieństwie do popular-
nego powiedzenia „co z oczu, to
z serca” w Nottingham o Bank-
sym nie zapomniano. W marcu w
miejscu usuniętego muralu poja-
wił się inny, nawiązujący styli-
styką do plakatów o zaginionych
osobach. Pokazuje on Hula Girl
jako zaginioną i jako numer kon-
taktowy podaje telefon Brandler
Galleries, gdzie mural został
przeniesiony. 

W tym samym czasie mieszka-
niec Nottingham Michael Horse-
man rozpoczął kampanię
„Oddajcie nam naszego 
Banksy’ego!” (Bring Back Our
Banksy!). Podpisów pod stwo-
rzoną przez niego petycją przyby-
wało szybko i na początku
kwietnia było ich już ponad 1000. 

W jednym z wywiadów Michael
Horseman powiedział: „Kiedy
dowiedziałem się, że Banksy wy-
brał Nottingham jako miejsce dla
jednego ze swoich murali, poczu-
łem wielką radość. I nie byłem 
w tym poczuciu odizolowany.
Było to bowiem coś pozytywnego

w roku, o którym wielu z nas wo-
lałoby zapomnieć. Usunięcie mu-
ralu bardzo mnie rozgniewało”.
Podobnie jak wielu lokalnych
mieszkańców, uznał on dzieło
Banksy’ego za podarunek dla
miasta, a przeniesienie go do ga-
lerii odległej o prawie 200 km –
za odebranie go ludziom, dla któ-
rych był przeznaczony. „Chciał-
bym tę sytuację zmienić i, mam
nadzieję, odkupić mural, aby
mieszkańcy Nottingham mogli
się znów nim cieszyć. Zróbmy
razem coś pozytywnego dla na-
szego miasta” – dodał, proponu-
jąc zebranie pieniędzy poprzez
media społecznościowe i strony
crowdfundingowe na zakup mu-
ralu i ponowne zainstalowanie go
w Nottingham. 

Michael Horseman rozumie ko-
nieczność przeniesienia pracy
Banksy’ego w bezpieczniejsze
miejsce. Pleśń, która zaczynała
rosnąć pod plastykowym ekra-
nem ochronnym przykrywającym
mural oraz ataki wandali przyczy-
niłyby się w końcu do zniszczenia
dzieła. Jednak uważa, że dzieło
powinno pozostać w Nottingham.
Planuje on negocjacje z Brandler
Galleries na temat warunków 
i ceny odkupienia Banksy’ego
oraz znalezienia odpowiedniej lo-
kalizacji w Nottingham.

John Brandler, właściciel Bran-
dler Galleries, ma raczej mie-
szane uczucia: „Czy pan
Horseman będzie mógł zagwa-
rantować fundusze na ochronę,
ubezpieczenie i utrzymanie mu-
ralu? Ja nie jestem artystą, ale
wiem, jak zabezpieczyć dzieło
sztuki przed zniszczeniem”. I do-
daje: „To nie jest kwestia jedno-
razowego wydatku, to jest
finansowanie długoterminowe”. 

Brandler do chwili obecnej wydał
już ponad 5 tysięcy funtów na od-
restaurowanie muralu, który jego
zdaniem nie był właściwie zabez-
pieczony przez Nottingham City

Council. Zapytany o petycję, po-
wiedział: „Początkowo docierały
do mnie e-maile na temat kampa-
nii, ale ostatnio nie było żadnych
uaktualnień”. Zapytał też: „Pety-
cja ma około 1000 podpisów. Czy
to naprawdę właściwe wykorzy-
stanie funduszy? Właściciel bu-
dynku, na którym mural został
stworzony, zaoferował przekaza-
nie go lokalnym organizacjom 
i galeriom, jednak rozmowy za-
kończyły się fiaskiem”.

Spekulacje na temat ewentual-
nego przeniesienia Banksy’ego
rozpoczęły się w czasie, kiedy
mural jeszcze znajdował się na
skrzyżowaniu Rothesay Avenue 
i Ilkeston Road. Mowa była 
o świeżo odrestaurowanym 
Nottingham Castle. 

Obecnie w grę wchodzą muzeum
Nottingham Contemporary i gale-
ria Victoria Centre. Nigel Whe-
atley, dyrektor tej ostatniej,
wyraził zainteresowanie umiesz-
czeniem Hula Girl w galerii 
w samym sercu miasta: „Byłoby
fantastycznie, gdyby dzieło
Banksy’ego powróciło do Nottin-
gham” – powiedział. „Jeśli kam-
pania zakończy się sukcesem,
bylibyśmy uszczęśliwieni możli-
wością umieszczenia dzieła w na-
szej galerii, gdzie mogłoby być
podziwiane przez wszystkich za-
interesowanych”.

W międzyczasie podpisy pod pe-
tycją są w dalszym ciągu zbie-
rane. Wysiłek ten wspiera wiele
lokalnych niezależnych biznesów
(np. kawiarenek, galerii, sklepi-
ków) poprzez udostępnianie kopii
petycji i sprzedaż pocztówek 
z muralem. Istnieje też strona fa-
cebookowa „Bring Back Our
Banksy”.

Na kolejne odcinki sagi musimy
poczekać.
n

hula girl – odcinek 3 Sagi

Zebranie walne 
w SPS

organizacja the Signpost to Polish Success planuje
organizację agm na przełomie czerwca i lipca. 

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

ewa Sosnowska

Poszukujemy wolontariuszy, którzy zechcą 
wesprzeć SPS w rolach:

- stewardów podczas wizyty autobusu szczepionkowego,
- ogrodników,

- nauczycieli j. angielskiego na poziomie początkującym.

Polska Szkoła Sobotnia
im. Św Jana Kantego w Nottingham 

organizuje konkurs na 
„Bohatera Życzliwości”. 

Celem konkursu jest wyłonienie 
osoby bądź instytucji, 

która bezinteresownie angażowała się 
na rzecz innych w okresie epidemii Covid-19. 

Więcej informacji na stronie internetowej 
www.pssnotts.co.uk

Nie wziąłeś udziału w spisie ludności?
Nadal możesz to zrobić!
https://census.gov.uk/

ZEBRANIE WALNE
w SPS



Pierwszych fragmentarycznych spi-
sów ludności dokonywano już 
w starożytnym Egipcie, Persji 
i Chinach. Wykorzystywano je do
celów podatkowych, wojskowych
lub religijnych. W starożytnym
Rzymie regularnie odbywały się
cenzusy. Nawet biblijne przekazy
głoszą, że ze względu na zarzą-
dzony przez cezara Kwiryniusza
„spis ludności w całym świecie”,
Święta Rodzina musiała się stawić
w miejscu urodzin Józefa, czyli 
w Betlejem, gdzie urodził się Jezus.
Pierwszy spis ludności odbył się w
naszym kraju w 1789 roku (około
40 lat po pierwszych podobnych
przedsięwzięciach w innych czę-
ściach świata). Na jego podstawie
ustalono wysokość podatku na
utrzymanie armii. Od tego czasu
spisy organizowane były regularnie,
a ostatni z nich odbył się w 2011
roku. 

Spisy ludności stanowią bezcenne
źródło informacji o społeczeństwie
i zmianach, jakie zaszły w ciągu 
minionej dekady. Ich największą
wartością jest ciągłość i porówny-
walność danych.

Dzięki wynikom spisów powszech-
nych realizowanych co 10 lat, 
poszczególne ministerstwa i wszel-
kiego rodzaju instytucje przygoto-
wują strategiczne plany rozwojowe,
np. Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej kształtuje politykę w zakresie
oświaty bazując na strukturze de-
mograficznej ludności, a Minister-
stwo Zdrowia planuje środki na
ochronę zdrowia w poszczególnych
regionach kraju. Co więcej, dotacje
unijne, z których korzysta Polska,
przyznawane są m.in. w oparciu o
wielkość kraju i liczebność miesz-
kańców określoną wynikami ostat-
niego spisu powszechnego.
Również liczba miejsc w Parlamen-
cie Europejskim związana jest z
wielkością populacji zgodnie z za-
sadą proporcjonalnej reprezentacji. 

Osoby, które 31 marca 2021 roku o
północy mieszkały za granicą, będą
musiały podać kraj pobytu, rok i
miesiąc wyjazdu z Polski i ostatnie
miejsce zamieszkania w Polsce
przed wyjazdem (miejscowość,
ulicę, numer domu i mieszkania).
Nie dotyczy to jedynie osób, które
dokonały wymeldowania z pobytu
stałego w związku z wyjazdem za

granicę na stałe. Oprócz tego, re-
spondenci pytani są o stan cywilny,
narodowość, język używany w go-
spodarstwie domowym, wykształ-
cenie i zawód.  W niektórych
przypadkach możliwe jest uniknię-
cie odpowiedzi na dane pytanie, np.
o życie w nieformalnym związku,
czy wyznanie.

Wszystkie dane osobowe przetwa-
rzane w ramach prac spisowych są
poufne i podlegają szczególnej
ochronie. Dane osobowe od mo-
mentu ich zebrania stają się danymi
statystycznymi i objęte są tajemnicą
statystyczną. Zasada tajemnicy sta-
tystycznej ma charakter absolutny,

jest wieczysta, obejmuje wszystkie
dane osobowe i nie przewiduje żad-
nych wyjątków dających możli-
wość jej uchylenia. Pozyskane dane
mogą być wykorzystywane wyłącz-
nie do opracowań, zestawień i ana-
liz statystycznych. Udostępnianie
lub wykorzystywanie danych uzy-
skanych w spisach dla innych niż
podane celów jest zabronione, pod
rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z ustawą o statystyce pu-
blicznej, udział w spisie jest obo-
wiązkowy. Odmowa wzięcia w nim
udziału wiąże się z karą w wysoko-
ści do 5 tys. zł, zaś podanie nie-
prawdziwych informacji grozi karą

do dwóch lat pozbawienia wolno-
ści. Każdy obywatel polski może
wziąć udział w spisie przez Internet
lub przez telefon. Rachmistrzowie
telefoniczni rozpoczną pracę 4 maja
i dostępni będą pod numerem  22
279 99 99.

Aplikacja do samospisu interneto-
wego jest dostępna pod adresem:
https://nsp2021.spis.gov.pl. Najpro-
ściej zalogować się wprowadzając
swój numer PESEL i nazwisko ro-
dowe matki oraz definiując hasło,
które pozwoli na ewentualny po-
wrót do wypełniania formularza w
ciągu kolejnych 14 dni.
n
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licZymy Się dla PolSki
obywatele Polski, którzy mieszkają w wielkiej brytanii i nie wymel-
dowali się z pobytu stałego w ojczyźnie, mają obowiązek wziąć udział
w narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021, który
rozpoczął się 1 kwietnia i który potrwa do końca września.

ZamÓw Sobie teSty
Od kwietnia wszyscy mieszkańcy
Anglii mogą bezpłatnie zamówić
pakiet testów wykrywających zaka-
żenie koronawirusem. Szybkie testy
przepływu bocznego przeznaczone
są tylko i wyłącznie dla osób, które
nie mają żadnych objawów infekcji.
Test polega na wykonaniu wymazu
z nosa i gardła. Przeprowadza się
go bez konieczności wysyłania pró-
bek do laboratorium, a wynik uzy-
skuje się w ciągu 30 minut.   

Dobrowolne testowanie przesie-
wowe jest ważnym punktem w rzą-

dowym planie walki z pandemią,
ponieważ wiele osób zakażonych
koronawirusem ma łagodne objawy
lub nie ma ich wcale, jednak nadal
może przenosić wirusa. Dzięki re-
gularnemu przeprowadzaniu testów
domowych można spowolnić roz-
przestrzenianie się SARS-COV-2
oraz pomóc chronić osoby najbar-
dziej narażone w rodzinach i spo-
łecznościach.

Bezpłatne testy mogą zamówić peł-
noletni mieszkańcy Anglii, którzy
nie mają objawów COVID-19 pod

warunkiem, że ich miejsce pracy
nie oferuje testowania.

Testy można zamówić poprzez
stronę www.gov.uk/order-coronavi-
rus-rapid-lateral-flow-tests lub
dzwoniąc pod numer 119 w godzi-
nach 7-23. Testy można również
odebrać osobiście w pobliżu miej-
sca zamieszkania, np. w aptece – do
uzyskania lokalizacji służy strona
https://maps.test-and-trace.nhs.uk.
Osoby odbierające testy osobiście
mogą otrzymać ich maksymalnie
czternaście. 

Testować się należy regularnie co
3-4 dni. W dniu, w którym test zo-
stanie wykonany, należy zgłosić
uzyskany wynik (tylko w ciągu 24
godzin) na stronie www.gov.uk/re-
port-covid19-result. W przypadku
pozytywnego wyniku wszyscy
członkowie gospodarstwa domo-
wego mogą być zmuszeni do odby-
cia kwarantanny.

Najnowsze badania dowodzą, że
testy przepływu bocznego cechują
się niemalże 100% skutecznością 
(a dokładniej 99,97%)  – na każde
tysiąc testów można spodziewać się
mniej niż jednego testu fałszywie
dodatniego.

Uwaga! Przed wykonaniem testu
nie należy jeść i pić przez minimum
30 minut. 
n nkZ

Redakcja EMpP solidaryzuje się z Polonią na 
Białorusi i przesyła jej słowa wsparcia w trudnej

dobie prześladowań politycznych 
oraz walki z koronawirusem.
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większość ludzi zna defibrylację z filmów i seriali telewizyjnych. „clear!” – krzyczą lekarze na szpitalnych
oddziałach ratunkowych, a ciało pacjenta podskakuje pod wpływem impulsu elektrycznego. tymczasem
tylko 3% zatrzymań krążenia zdarza się w miejscach, w których jest dostęp do defibrylatora. dlatego
wiele organizacji charytatywnych, np. british heart Foundation, działa na rzecz rozmieszczania tych prze-
nośnych urządzeń ratujących życie w przestrzeni publicznej. każdy z nas może być świadkiem zatrzyma-
nia krążenia i każdy z nas – chcąc pomóc – może sięgnąć po przenośny defibrylator.

deFibrylator ratuje Życie

Defibrylator (zwany AED – auto-
mated external defibrillator lub
PAD – public access defibrillator)
to urządzenie służące do przywra-
cania prawidłowej pracy serca 
u osób nieprzytomnych przez osoby
nieposiadające wykształcenia me-
dycznego. 

Zasada działania urządzenia jest
prosta. Dzięki elektrodom przycze-
pionym do klatki piersiowej osoby
poszkodowanej, specjalny program
defibrylatora analizuje rytm pracy
serca, odczytuje temperaturę i ci-
śnienie oraz decyduje czy ko-
nieczne jest zastosowanie prądu
stałego o określonej energii w celu
ratowania życia.

W Wielkiej Brytanii na ulicach
można znaleźć podobne do telefo-
nicznych budki z defibrylatorami.
Urządzenia najczęściej są dostępne
publicznie w miejscach dużych sku-
pisk ludzkich, np. na lotniskach, czy
stacjach kolejowych, w dużych za-
kładach pracy, centrach handlo-
wych, domach kultury, itp. Można
je znaleźć także w miejscach odlud-
nych, np. w maleńkich wioskach,
gdzie zostają umieszczone dzięki
staraniom lokalnych społeczności
świadomych, że brak tak ważnego
urządzenia drastycznie zmniejsza
szanse na przeżycie osób dotknię-
tych nagłym zatrzymaniem krąże-

nia. Liczby nie kłamią: dzięki defi-
brylatorom w przestrzeni publicz-
nej, szanse na przeżycie zwiększają
się z 2% aż do 75%! 

Ponieważ zatrzymanie krążenia jest
jedną z głównych przyczyn zgonów
we współczesnym świecie, każdy
przypadkowy przechodzień może
kiedyś znaleźć się w sytuacji, 
w której zechce użyć przenośnego
defibrylatora. Nie należy się tego
obawiać. Ratownik ma za zadanie
wykonywać proste komendy (gło-
sowe lub widoczne na ekranie),
które wydawane są przez urządze-
nie. 

W przypadku zatrzymania krążenia
liczy się każda minuta, a nawet se-
kunda. Świadkowie tak dramatycz-
nej sytuacji powinni zachować
zimną krew i skupić się na udziele-
niu pomocy. Jeśli poszkodowany
nie oddycha lub jego oddech nie
jest regularny, jeśli stracił przytom-
ność i nie reaguje na bodźce ze-
wnętrzne – najprawdopodobniej
doszło właśnie do zatrzymania krą-
żenia. Najpierw należy zadzwonić
pod numer 999 i jak najszybciej
rozpocząć resuscytację (po angiel-
sku: cardiopulmonary resuscitation
– CPR). Operator infolinii alarmo-
wej na pewno poinstruuje, jak
udzielić pomocy.

Resuscytacja osoby dorosłej rozpo-
czyna się od wykonania 30 uciśnięć
klatki piersiowej. Jedną ze swych
dłoni należy umieścić na środku
klatki piersiowej poszkodowanego
– w dolnej połowie mostka. Drugą
rękę trzeba położyć na grzbiecie
pierwszej i spleść palce. Uciskać na
głębokość 5 centymetrów, pamięta-
jąc o zachowaniu wyprostowanych
w łokciach rąk. Następnie trzeba
udrożnić drogi oddechowe i wyko-
nać dwa oddechy ratownicze. Ko-
lejne uciśnięcia należy wykonywać
z częstotliwością 100-120 na mi-
nutę. Dzięki resuscytacji utrzymany
zostanie przepływ krwi do mózgu 
i całego ciała. Po zatrzymaniu krą-
żenia, każda minuta bez resuscyta-
cji zmniejsza czyjeś szanse na
przeżycie o 10%.

W tym samym czasie dobrze, aby
inny świadek zdarzenia poszedł po
defibrylator (jednak, jeśli nie ma
obok nikogo innego, nie wolno
przerywać resuscytacji). Pracownik
centrum powiadamiania ratunko-
wego będzie w stanie powiedzieć,
gdzie znajduje się najbliższy. 

Urządzenie należy włączyć i postę-
pować zgodnie z jego instrukcjami.
Elektrody trzeba przykleić do skóry
poszkodowanego po obu stronach
klatki piersiowej. Po ich założeniu
należy przerwać resuscytację i nie

dotykać pacjenta – w tym czasie de-
fibrylator samoistnie oceni rytm
serca i potrzebę wykonania
wstrząsu elektrycznego. Zadaniem
osoby ratującej życie jest nacisnąć
przycisk na defibrylatorze: nastąpi
wówczas wstrząs. Automat wskaże
kolejne kroki, powie między in-
nymi czy kontynuować resuscyta-
cję. 

Reakcja świadków ma kluczowe
znaczenie dla ratowania życia. Każ-
dego roku brytyjskie pogotowie ra-

tunkowe reaguje na 60000 wezwań,
w których pada podejrzenie zatrzy-
mania krążenia. Pomocy udziela za-
ledwie w 28000 przypadków.
Dlaczego? Bo poszkodowany już
nie żyje, bo nikt ze świadków nie
odważył się pomóc mu na czas...
Nie należy bać się udzielić pierw-
szej pomocy. I nie należy bać się
użyć przenośnego defibrylatora.
Każdy z nas może kiedyś zarówno
potrzebować jak i udzielić pomocy. 
n nkZ

ProPoZycje na majÓwkę
nottingham

outdoor cinema 2021 
28-30 maja

Chcesz odpocząć od trudów dnia
codziennego? Kino plenerowe to
świetny pomysł na oderwanie się
od rzeczywistości. Trzy wyjątkowe
dni pełne fantastycznych filmów
wyświetlanych na gigantycznym
ekranie. Zapraszamy do wspól-
nego oglądania przygotowanego
repertuaru na świeżym powietrzu
w pełnym reżimie sanitarnym. Nie
zapomnij zabrać ze sobą wygod-
nego krzesła lub koca, aby w pełni

cieszyć się wybraną kinową ekra-
nizacją.  Gwarancja zwrotu 100%
kosztów w przypadku odwołania
wydarzenia. Aby wybrać seans 
i zamówić bilety wejdź na stronę
whatsonnottingham.com  i wybierz
sekcję “Adventure Cinema”. Cena
około 15 funtów za bilet.
Wollaton Hall, NG8 2AE

the haunted museum 
Ponowne otwarcie: 29 maja 
Godziny otwarcia: 12-20

Idealne  miejsce dla poszukiwaczy
duchów lub miłośników zjawisk
paranormalnych. Co tak naprawdę

kryje się w starych murach bu-
dynku? Dowiedz się sam podczas
intrygującego polowania na duchy
w nawiedzonym muzeum. Brak li-
mitu  czasu dla zwiedzających. Po-
niedziałki i wtorki nieczynne
Osoby poniżej 18 roku życia
muszą być pod opieką dorosłych.
Bilety do nabycia w kasie w cenie
7 funtów za osobę.
702-708 Woodborough Road, 
NG3 5GJ

rutland

mental health awareness week
10-16 maja

Motywem przewodnim wydarze-
nia jest zdrowie  i dobre samopo-
czucie. Warto zadbać o poprawę
kondycji fizycznej poprzez wzięcie
udziału w Miles for Mental Health.
Aby wziąć udział w wydarzeniu,
należy kupić bilet za 10 funtów.
Niestety z powodu restrykcji, w
tym roku wydarzenie odbędzie się
on-line. Oznacza to, że każda
chętna osoba będzie musiała poko-

nywać mile na własną rękę. Na ko-
niec, każdy z uczestników otrzyma
wirtualny certyfikat uczestnictwa.
Mimo sytuacji pandemicznej, pod-
czas tygodnia świadomości zdro-
wia psychicznego, 12 i 15 maja na
rynku zostanie zorganizowana
zbiórka funduszy z loterią fantową
(będzie także można kupić ciasta,
książki, rośliny, itp.). Więcej infor-
macji na stronie internetowej: pep-
persrutland.co.uk
Pepper’s Market Place, Oakham,
LE15 9QH

derby

derby book Festival  
27 maja-5 czerwca

To już 6 Festiwal Książki, który
powraca z wielkim hukiem. W tym
roku program obejmuje ponad 60
wydarzeń prezentowanych w ciągu
10 dni (plenerowe, indywidualne,
internetowe). Temat przewodni?
Oczywiście książki. Tutaj każdy
znajdzie coś dla siebie. Różno-
rodne zagadnienia od romansów

do przestępczości na pewno znajdą
swoich fanów. Dodatkowo organi-
zowane zajęcia  związane z książ-
kami proponowane najmłodszym
na świeżym powietrzu na pewno
będą cieszyć się sporą popularno-
ścią. Ceny różnią się w zależności
od wydarzenia. Odwiedź stronę in-
ternetową i dowiedz się więcej:
derbybookfestival.co.uk 
Derby Theatre, DE1 2NF

the alfresco Sessions 

Idealna propozycja dla miłośników
kulinarnych uniesień chcących
wesprzeć lokalne firmy gastrono-
miczne. W samym sercu miasta
stanęły specjalne stoliki – prawie
jak w restauracji. Można z nich
skorzystać po uprzedniej rezerwa-
cji. Potem pozostaje już tylko za-
mówienie swojego ulubionego
jedzenia. Rezerwacje zapewnione
na okres 3 godzin. Aby dowiedzieć
się więcej, wejdź na www.derby-
marketplace.co.uk 
Market Place, DE1 3AE 
n dw

Kino plenerowe w parku Wollaton / fot. Visit Nottinghamshire
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manSField: Zbrodnia i kara w nowym Serialu  
w 1998 roku w mansfield doszło do morderstwa z premedytacją, o
którym policja dowiedziała się dopiero po 15 latach. ta mroczna hi-
storia zostanie opowiedziana w miniserialu ‘landscapers’, do którego
zdjęcia rozpoczęły się w regionie.

Był rok 2014, gdy Susan Edwards
(wówczas 56-letnia) i jej mąż 
Christopher (wówczas 57-letni) zo-
stali skazani na karę dożywotniego
pozbawienia wolności z możliwo-
ścią zwolnienia po minimum 
25 latach. Małżeństwo uznane zo-
stało za winne zabójstwa rodziców
Susan – Patricii i Williama Wycher-
ley, do którego doszło w majowy
długi weekend 1998 roku. Owinięte
w dywany ciała państwa Wycherley
zostały odkryte dopiero w paździer-
niku 2013 roku w ogródku ich ro-
dzinnego domu przy Blenheim
Close (Forest Town) w Mansfield. 

Przez ponad dekadę Edwardsowie
skutecznie okłamywali przyjaciół 
i znajomych rodziny twierdząc, że
rodzice Susan podróżują po świe-
cie. Osiągnęli w tym prawdziwe
mistrzostwo, wysyłając kartki pocz-
towe w imieniu zmarłych, a nawet
oficjalne pisma do różnego rodzaju
urzędów. W międzyczasie wyda-
wali 250 tysięcy funtów oszczędno-
ści skradzionych ofiarom... między
innymi na autografy i hollywoodz-

kie pamiątki, m.in. po Garym 
Cooperze, który był ich idolem. 
W 2005 roku sprzedali nawet dom,
w ogrodzie którego pogrzebani byli
Edwardsowie – fałszując ich pod-
pisy na dokumentach.

W 2012 roku urzędnicy z Depart-
ment of Work and Pensions (DWP)
listownie poprosili Williama Wy-
cherley o spotkanie, jako że zbliżały
się jego setne urodziny. Mordercy
spanikowali i postanowili uciec do
Francji. Po roku zostali bez środ-
ków do życia. Wówczas Christo-
pher skontaktował się ze swoją
macochą i poprosił ją o pieniądze.
Wyznał, że jest w niezwykle trudnej
sytuacji, ponieważ lata temu pani
Wycherley postrzeliła swojego
męża, co sprowokowało Susan do
jej postrzelenia – rzekomo w samo-
obronie.

Macocha Christophera postanowiła
powiadomić policję, jednak
Edwardsowie byli nieuchwytni. Po
miesiącu jednak sami postanowili
oddać się w ręce sprawiedliwości.

Czteroczęściowa produkcja była re-
alizowana zarówno w Mansfield,
jak i Nottingham wiosną 2021 roku. 

W rolę Susan Edwards wciela się
znana z serialu „The Crown” Olivia
Colman. Towarzyszy jej David
Thewlis, który grał Remusa Lupina
w filmach o Harrym Potterze. Serial
reżyserowany jest przez Willa Shar-
pe’a, a jego scenariusz napisał mąż
Colman – Ed Sinclair. „Uwielbiam
scenariusze Eda! Są tak samo dobre
jak jego kuchnia! – wyznała Col-
man. – A tak serio, rzadko po pierw-
szym czytaniu scenariusza ma się
desperacką wręcz chęć zagrania w
produkcji – a tak było ze mną w
tym przypadku”. Thewlis dodał:
„To bez wątpienia najlepszy od

wielu lat projekt, nad jakim pracuję.
Wszystko w ‘Landscapers’ jest ma-
giczne i niepodobne do niczego in-
nego”.

Entuzjazmu aktorów nie podziela
detektyw Rob Griffin, który zajmo-
wał się sprawą 8 lat temu: „Mam
mieszane uczucia. Ofiary mają ro-
dzinę, a to, co się stało na zawsze
zmieniło życie wielu osób. Mimo
wszystko rozumiem, dlaczego lu-
dzie interesują się tą sprawą”. 
W wywiadzie dla Mansfield Chad
w 2020 roku Griffin przyznał, że
cała sprawa wydawała mu się
„wręcz niemożliwa”. Gdy pierwszy
raz odebrał zgłoszenie dotyczące
ciał zakopanych w ogrodzie, nie był
pewny, czy to prawda, czy wymysł.

Tym bardziej, że życie wokół domu
ofiar w Mansfield toczyło się jakby
nigdy nic przez całe 15 lat.   

Podobno podczas przygotowań do
realizacji serialu, twórcy mieli kon-
takt z Edwardsami, którzy przeby-
wają w więzieniu i po dzień
dzisiejszy utrzymują, że są nie-
winni. 

Serial ma zostać wyemitowany
jeszcze w tym roku. Brytyjczycy
obejrzą go dzięki Now TV i Sky
Atlantic.
n nkZ

Od lewej: David Thewlis, skazani Christopher i Susan Edwars, Olivia Colman

Ze względu na trwającą pandemię 
i obowiązujące obostrzenia, w cere-
monii pogrzebowej mogło wziąć
udział tylko 30 osób. O liście
uczestników zadecydowała kró-
lowa, która – jak oświadczył Pałac
Buckingham – „stanęła przed bar-
dzo trudnymi decyzjami”, ponie-
waż według pierwotnych planów, w
pogrzebie miało wziąć udział około
800 osób, a „monarchini chciała,
aby wszystkie gałęzie rodziny księ-
cia były reprezentowane”.

Książę Edynburga musiał pozosta-
wać w cieniu swojej małżonki przez
ponad 70 lat. Nie było to dla niego
łatwe, tym bardziej, że w młodości
był oficerem dowodzącym żołnie-
rzami (podczas II wojny światowej
brał udział w działaniach na Oce-
anie Indyjskim i Morzu Śródziem-
nym). Kiedyś nawet miał
powiedzieć: „Jestem tylko cholerną
amebą. Jestem jedynym mężczyzną
w tym kraju, który nie może prze-
kazać własnym dzieciom swojego
nazwiska”. Mimo wszystko trwał
przy małżonce i godnie ją reprezen-
tował, jednak pozwalał sobie na
żarty, które niektórzy uznawali za
gafy. Wnosił tym samym powiew
świeżości do Pałacu Buckingham.  

Jego komentarze, czasem niepo-
prawne politycznie, przeszły do hi-
storii. W 1984 roku zapytał pewnej
Kenijki, czy jest kobietą. Podczas
podróży do Chin w 1986 roku

zwrócił się do brytyjskiego studenta
słowami: „Jeśli zostaniesz tutaj tro-
chę dłużej, wrócisz do domu ze
skośnymi oczami”. Inny brytyjski
student, który wędrował po Papui-
Nowej Gwinei, usłyszał: „A więc
udało ci się uniknąć bycia zjedzo-
nym”. 

Książę niekoniecznie był fanem
współczesnej muzyki rozrywkowej.
Przed koncertem Eltona Johna 
w 2001 roku podobno powiedział:
„Chciałbym, żeby wyłączył mikro-
fon!”, natomiast, gdy dowiedział
się, że Madonna będzie wykonywać
piosenkę przewodnią do filmu o Ja-
mesie Bondzie w 2002 roku, zapy-
tał: „Czy będziemy potrzebować
zatyczek do uszu?”. 

Zabawna anegdota krąży o jego
spotkaniu z Cate Blanchett w 2008
roku. Gdy Filipowi powiedziano, że
spotka się z kimś, kto pracuje 
w przemyśle filmowym, zapytał ak-
torki: „Czy możesz naprawić mój
odtwarzacz DVD? Z tyłu wystaje
jakiś kabel. Czy mogłabyś mi po-
wiedzieć, gdzie powinienem go
wsadzić?”.  

Książę uwielbiał robić psikusy
wszystkim i zawsze w najmniej
oczekiwanym momencie. Przeko-
nała się o tym dziennikarka telewi-
zyjna Romilly Weeks, która
relacjonowała obchody diamento-
wej rocznicy ślubu królewskiej pary

w 2007 roku. Podczas nagrania,
nagle, zza swych pleców usłyszała
„Skończyłaś?”, a gdy się odwróciła
zobaczyła śmiejącego się księcia
Filipa. 

To o tym humorze wspomniał
książę Harry w swoim oświadcze-
niu opublikowanym w Internecie:
„Mój dziadek był człowiekiem
służby, honoru i wielkiego humoru.
Był zawsze sobą, a jego dowcip był
cięty. Zwracał uwagę swoim uro-
kiem – również dlatego, że nigdy
nie było wiadomo, co zaraz powie”.    

Księżę Edynburga miał również
wiele pasji. Był zapalonym spor-
towcem (grał m.in. w polo, krykieta
i był propagatorem powożenia za-
przęgiem), kochał żeglarstwo, lata-
nie, sztukę i literaturę. Sam
malował i pisał. Przez całe życie był
związany z 992 organizacjami cha-
rytatywnymi, głównie zajmującymi
się badaniami naukowymi i techno-
logicznymi, edukacją, sportem i
środowiskiem naturalnym. Przez
wiele lat był przewodniczącym
World Wildlife Fund (WWF), mię-
dzynarodowej organizacji, której
misją jest powstrzymanie degrada-
cji środowiska naturalnego i stwo-
rzenie przyszłości, w której ludzie
będą żyli w harmonii z przyrodą.

W 1956 powstał program The Duke
of Edinburgh’s Award (DofE), ma-
jący na celu wyróżnianie młodzieży

za samodoskonalenie się. Uczest-
nicy programu wybierają sobie cele
pod przewodnictwem dorosłych i są
rozliczani z wyników w danym
okresie. Realizować się muszą po-
przez wolontariat, poprawę kondy-
cji fizycznej i rozwój własnych
umiejętności. Muszą także zaplano-
wać i odbyć podróż krajową bądź
zagraniczną. Najlepsi decydują się
także na mieszkanie i pracę poza
domem przez 5 dni. Program działa
obecnie w 144 krajach i niewątpli-

wie pozostanie dziedzictwem księ-
cia Filipa.   

Książę wycofał się z pełnienia obo-
wiązków w 2017 roku ze względu
na stan zdrowia. Od tego czasu
rzadko pojawiał się publicznie, naj-
częściej towarzysząc królowej 
w czasie ważnych imprez. Brytyj-
czycy zapamiętają go jako symbol
stałości i humoru.
n nkZ

Żarty kSięcia FiliPa
9 kwietnia 2021 roku na zamku w windsorze zmarł mąż królowej elżbiety ii – książę Filip. miał 99 lat.
królowa nazywała go swym „stałym źródłem siły i ostoją”.

Piccadilly Circus 9.04.2021 r. / fot. Garry Knight

Królowa Elżbieta i książę Filip / fot. Royal Family Media Centre
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dZiecięcy kącik roZrywkowy
Krzyżówka z hasłem.
1. Piąty miesiąc w roku
2. Jeden z kolorów polskiej flagi
3. Święto obchodzone 3 maja 
4. Ptak, który znajduje się na polskim godle
5. Uzupełnij słowa Polskiego Hymnu Narodowego:
„Marsz, marsz ...........,” 
6. Święto obchodzone w Anglii zazwyczaj w marcu,
a w Polsce zawsze 26 maja 
7. Pierwszy długi weekend w maju
8. Rysunki, które dzieci często tworzą dla swoich
mam na Dzień Matki

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą –
adres na stronie 2 gazety lub poprzez Facebooka)
trafne rozwiązanie krzyżówki do 20 maja 2021
roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie
można odebrać w siedzibie redakcji. Nagrodę za
trafne rozwiązania z wydania kwietniowego wylo-
sował Nataniel L.
n
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Prawdopodobnie nie ma nic bar-
dziej wzruszającego niż bezwa-
runkowa matczyna miłość. Dzień
Matki to szczególne święto przy-
pominające, jak ważna w naszym
życiu jest mama. Mimo, że nigdy
nie zdołano ustalić wspólnej daty
obchodów, Dzień Matki w róż-
nych wariantach stał się globalną
tradycją w ponad 140 krajach.  

Współczesna forma święta jest
stosunkowo młoda, jednak historię
ma bogatą i długą. Na przestrzeni
wieków składano hołd boginiom
urodzaju i płodności oraz matkom
bóstw (często w tej samej osobie).
W starożytnym Egipcie czczono
Izydę, w starożytnej Grecji Reę, a
w starożytnym Rzymie – Cebelę.
Kościół katolicki wchłonął wiele
elementów tych tradycji i prawie
od początku swojego istnienia czci
Matkę Boską, Maryję z Nazaretu,
uważaną za królową nieba, Matkę
Jezusa i ludzi.

W UK Dzień Matki jest znany
jako „Mothering Sunday” i ma
podłoże religijne. W XVI wieku
istniał zwyczaj odwiedzania raz w
roku, w czwartą niedzielę Wiel-
kiego Postu, „matki-kościoła”
(mother church), czyli kościoła, w
którym dana osoba została
ochrzczona. Zazwyczaj był to
główny kościół lub katedra w oko-
licy. Dzień ten był też okazją do
rzadkiego ówcześnie spotkania
matek z dorosłymi dziećmi, często
pracującymi z dala od domu ro-
dzinnego. W późniejszych latach
Mothering Sunday stał się dniem
wolnym od pracy. Dla wielu, np.
służby domowej, był to jedyny
dzień w roku, w którym mieli oni
pozwolenie na odwiedzenie
„matki-kościoła” i swoich rodzin.
Zbierane w drodze na taką wizytę
polne kwiaty zapoczątkowały

współczesny, świecki już, zwyczaj
obdarowywania matek kwiatami.

Dzień Matki w Stanach Zjedno-
czonych zapoczątkowała w 1872
roku amerykańska nauczycielka
Julia Ward Howe, promując Dzień
Matek dla Pokoju. W 1905 roku
Ann Marie Jarvis udało się ustano-
wić Dzień Matki, zaś w 1914 Kon-
gres USA i prezydent Wilson
uznali przypadający na drugą nie-
dzielę maja Dzień Matki za święto
narodowe. 

W 1913 po lekturze artykułu Ann
Marie Jarvis, Angielka Constance
Smith, córka jednego z pastorów,
rozpoczęła inicjatywę popularyzu-
jącą Dzień Matki w Anglii. Jednak
dopiero w 1938 roku święto to za-
częło oficjalnie gościć w angiel-
skich kalendarzach i przybrało
postać znaną współcześnie. 

Dzień Matki w Polsce został zaini-
cjowany w Krakowie w roku
1914. Na przestrzeni lat zwyczaj
ten się umocnił i 26 maja stał się
nieodzownym elementem w pol-
skim kalendarzu. Nie jest jednak
świętem narodowym i w konse-
kwencji nie jest dniem wolnym od
pracy. 

Polacy i Brytyjczycy obchodzą
Dzień Matki w podobny sposób.
W Wielkiej Brytanii już parę tygo-
dni przed marcowym świętem w
sklepach można znaleźć różno-
rodne kartki okolicznościowe. Po-
pularnymi podarunkami są
karnety na zabiegi Spa, bilety na
wydarzenia, a także kolacje w re-
stauracjach. W Polsce kartki oko-
licznościowe nie są już tak
popularne, a głównym upomin-
kiem są kwiaty, słodycze i laurki
tworzone przez dzieci, które wy-
wołują w obdarowanych sporo ra-
dości. 

Dzień Matki świętowany jest w
różnym czasie w zależności od
kraju. Kanada, USA, Austria,
Włochy, Niemcy, Grecja, Belgia,
Łotwa, Australia – obchodzą go w
drugą niedzielę maja; Norwegia –
w drugą niedzielę lutego; Węgry,
Litwa – w pierwszą niedzielę
maja; Rosja – w ostatnią niedzielę
listopada; Tajlandia – 12 sierpnia;
Panama – 8 grudnia; Indonezja –
22 grudnia. Na Wyspach Brytyj-
skich, w Irlandii i Nigerii to
wspomniana już czwarta niedziela
postu, a w Polsce – 26 maja.
n

donata woszczek

Jeśli mieszkasz lub pracujesz z osobami 
po 50 roku życia lub należącymi do grup 

wyższego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19
lub

należysz do grupy wiekowej 
zapraszanej na szczepienie (po 40 roku życia)

ZASZCZEP SIĘ W SPS
- Uproszczona, szybka, niezależna rejestracja
(nie musisz czekać na zaproszenie od NHS,

wystarczy kontakt z SPS)
- Zapewniona pomoc tłumacza

- Możliwość konsultacji szczepienia 
z pracownikiem NHS

- Druga dawka najpóźniej po 9/10 tygodniu
- Poświadczenie posiadania szczepienia 

przed wakacjami 2021

Szczepić się będzie można 
w drugiej połowie maja w przystosowanym do

tego autobusie NHS, który stanie przy siedzibie
SPS na ulicy Forest Road West (NG7 4EP). 

Na miejscu obecni będą 
pracownicy służby zdrowia.

Aby otrzymać więcej informacji 
lub zapisać się na szczepienie, 

prosimy o kontakt z zespołem SPS:
info.empp@empp.co.uk



Akupunktura polega na nakłuwaniu ciała 
pacjenta specjalnymi igłami w celach tera-
peutycznych lub profilaktycznych. Podstawo-
wym jej założeniem jest stwierdzenie, że
konkretne obszary na skórze powiązane są z
poszczególnymi narządami wewnętrznymi,
więc ich stymulacja za pomocą igieł przynie-
sie ulgę w określonym stanie chorobowym.

Akupunktura to jedna z najstarszych metod
terapeutycznych. Stosowano ją 4000 lat przed
naszą erą w Chinach poprzez nakłuwanie
skóry zaostrzonymi odłamkami skał. Metoda
stosowana współcześnie wywodzi się z tera-
pii o nazwie Tcha-Tchin, która powstała w
trzecim tysiącleciu p.n.e. Pierwsze igły wy-
konane były z kamieni, kości lub bambusa,
kolejne z brązu, żelaza i – wreszcie – stali. Co
ciekawe, rodzina cesarska korzystała z igieł
wykonanych ze złota i srebra. 

Według chińskiej tradycji w ciele człowieka
krąży energia witalna Qi (czi). Dociera ona
do wszystkich narządów i komórek kanałami
energetycznymi oraz naczyniami krwiono-
śnymi. Przepływ ten może zostać zabloko-
wany  na skutek infekcji, urazu lub stresu. To
prowadzi do osłabienia narządów i choroby.
Akupunktura wyrównuje przepływ energii i
przywraca równowagę w organizmie.

No właśnie, zwolennicy akupunktury twier-
dzą, że przywraca ona równowagę fizjolo-
giczną i metaboliczną, a także wzmacnia
układ odpornościowy i poprawia ogólną kon-
dycję organizmu. Stosowana jest często w

stanach po udarach mózgu, w przypadku
schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego
oraz w terapii bólu przewlekłego czy poope-
racyjnego. Chwalą ją osoby cierpiące na na-
pięciowe bóle głowy, migreny, bóle zębów i
zatok, napady kamicy nerkowej oraz szcze-
gólnie bolesne miesiączki. Korzystają z niej
osoby odchudzające się, jednak zawsze jedy-
nie wspomagająco, ponieważ nic nie zastąpi
zbilansowanej diety i regularnych ćwiczeń fi-
zycznych. Akupunktura ucha (aurikulotera-
pia) ma pomagać walczyć z alkoholizmem,
depresją i nerwicą. 

Nie jest jednak prawdą, że za pomocą aku-
punktury można wyleczyć wszystko. Przede
wszystkim, jej skuteczność uzależniona jest
od stopnia zaawansowania choroby. W przy-
padku ciężkich i przewlekłych schorzeń nie
należy spodziewać się spektakularnych efek-
tów. Nakłuwanie nie pomoże, na przykład,
osobom z zaawansowanym nadciśnieniem
tętniczym i nowotworami.   

Zresztą, niektóre nowotwory są bezwzględ-
nymi przeciwwskazaniami do stosowania
akupunktury, tak jak i przewlekłe choroby za-
kaźne, niewydolność płuc czy serca, aktywna
choroba reumatyczna, sarkoidoza, hemofilia,
znaczne wyniszczenie organizmu, zakrze-
pica, zaburzenia układu krwiotwórczego czy
niektóre choroby skóry. Osoby z wszczepio-
nym rozrusznikiem serca również nie po-
winny rozważać zastosowania akupunktury. 

Kobiety w ciąży mogą skorzystać z metody
dopiero pod koniec drugiego trymestru –  po-
maga w walce z infekcjami dróg moczowych,

zapaleniem naczyń i przeciwbólowo. 

Podobno lepszych efektów terapii mogą spo-
dziewać się osoby z pozytywnym nastawie-
niem, które nie palą papierosów, nie
nadużywają alkoholu i generalnie prowadzą
w miarę zdrowy styl życia.

Prawidłowo wykonana akupunktura jest w
zasadzie bezpieczną metodą terapii. Do za-
biegów używa się sterylnych igieł jednorazo-
wych. Podczas jednego zabiegu przeciętnie
wykorzystywanych jest od kilku do 20 cie-
niutkich (0,25 mm) igieł o długości od 4 do
10 centymetrów. O liczbie zabiegów w jednej
serii decyduje lekarz na podstawie oceny
stanu pacjenta oraz stopnia zaawansowania
choroby. Akupunktura nie boli, choć wiele
zależy od samopoczucia nakłuwanej osoby i
od samego miejsca nakłucia. Pierwsza sesja
trwa zwykle od 20 minut do godziny.  

Akupunktura nie ma poważnych skutków
ubocznych, jeśli wykonywana jest u osób, u
których nie istnieją przeciwwskazania. Lu-
dzie najczęściej skarżą się na senność, gorsze
samopoczucie i nasilenie wcześniej istnieją-
cych objawów chorobowych. Po zabiegu
może wystąpić krwawienie lub zasinienie w
miejscu przebicia skóry przez igłę. 

NHS zaleca, aby przed udaniem się na pry-
watny zabieg akupunktury sprawdzić, czy
osoba go wykonująca ma uprawnienia do
pracy w służbie zdrowia (a więc jest pielę-
gniarką, fizjoterapeutą lub lekarzem). Warto
również pamiętać, że stosowanie tej metody
w leczeniu szeregu schorzeń nie jest poparte
żadnymi dowodami naukowymi.  
n
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daktylowe love

jeść czy nie jeść

Składniki:
15 daktyli
3 łyżki masła orzechowego
2 wafle ryżowe
Gorzka czekolada 
Łyżeczka oleju kokosowego

Przygotowanie:
Daktyle moczyć we wrzątku przez
20 minut, następnie zmiksować 
i dołożyć masło orzechowe, pokru-
szyć wafle i wszystko razem wy-
mieszać. Uformować małe
ciasteczka. Czekoladę z olejem ko-
kosowym rozpuścić w kąpieli wod-
nej. Polać ciasteczka i odstawić do
lodówki na 30 minut do zastygnię-
cia czekolady.
n

wady i Zalety akuPunktury 

justyna czekaj

karolina klimek

dać się nakłuć, czy nie dać – oto jest pytanie. niektórzy odpowiedzą, że dla zdrowia
warto, a inni będą argumentować, że skuteczność akupunktury nie jest poparta żadnymi
poważnymi badaniami naukowymi. mimo wszystko nhS zaleca jej stosowanie, np. 
w migrenach.
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