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Beata Polanowska

Co na to rząd brytyjski?
Możemy podróżować za granicę,
czy nie możemy?  Stanowisko bry-
tyjskiego rządu w tej sprawie wy-
daje się być zmienne i mało
konkretne.  A wszystko to za
sprawą pojawienia się indyjskiego
wariantu koronawirusa.  

Jeszcze przed Wielkanocą premier
Johnson optymistycznie twierdził,
że 17 maja zostaną przywrócone
podróże międzynarodowe, a 21
czerwca nastąpi zniesienie wszyst-
kich pozostałych restrykcji i zu-
pełne otwarcie kraju.  

Niestety pojawienie się indyjskiego
wariantu wprowadziło zakłócenia
do ‘government road map’, czyli
rządowego planu wychodzenia z re-
strykcji.  Możliwe, że będziemy
musieli ponownie przemyśleć nasze
wakacyjne plany i dostosować je do
wymogów kwarantanny i testów.  

Od 17 maja możemy podróżować
poza granice UK, ale po dostosowa-
niu się do systemu świateł: zielo-
nego – wracamy do UK bez
kwarantanny, ale musimy poddać
się testom; pomarańczowego –
przechodzimy kwarantannę w
domu; czerwonego – izolujemy się
w ośrodkach rządowych i sami
opłacamy nasz pobyt.

Biorąc pod uwagę, że prawie
wszystkie państwa Unii Europej-
skiej (z wyjątkiem Portugalii), a
także większość państw spoza UE
znalazły się na liście pomarańczo-
wej, podróże międzynarodowe za-
lecane są tylko w wyjątkowej
sytuacji, takiej jak pogrzeb, choroba
bliskiej osoby czy inne nagłe przy-
padki.  Nie zaleca się podróżowania
na wakacje.  

Mimo że nie ma oficjalnego za-
kazu, to system świateł, a dokład-
niej światło pomarańczowe i
czerwone przypisane większości
destynacji turystycznych, stwarza
naturalne utrudnienia dla potencjal-
nych podróżujących i w ten sposób
wpisuje się w rządowe zalecenia.
Do momentu publikacji obecnego

wydania EMpP, zielone światło zo-
stało przypisane tylko 12 krajom.
Decyzja ta poddana zostanie rewizji
7 czerwca, następnie 28 czerwca i
później co trzy tygodnie.  O tym,
czy dane państwo znajdzie się na li-
ście zielonej, pomarańczowej czy
czerwonej będą decydować czyn-
niki takie jak liczba osób zakażo-
nych koronawirusem oraz obraz
tendencji zachorowalności na
Covid utrzymującej się w danej
chwili w danym kraju, a także pro-
porcja populacji zaszczepionej.

Stanowisko Unii
Ambasadorzy UE prowadzili roz-
mowy na temat sposobu, w jaki
państwa Unii będą mogły zezwalać
na wjazd na swoje terytoria miesz-
kańcom Wielkiej Brytanii.  Według
majowych deklaracji, Wielka Bry-
tania miała znaleźć się na białej li-
ście, co oznacza, że jej mieszkańcy,
po przedstawieniu poświadczenia
pełnego zaszczepienia lub negatyw-
nych wyników testów, czy też po
poświadczeniu posiadania przeciw-
ciał przeciw koronawirusowi, mo-
gliby wjeżdżać na terytorium Unii.
Aczkolwiek, każde państwo mia-
łoby prawo samodzielnie decydo-
wać o własnych uzupełniających
kryteriach, takich jak wymóg kwa-
rantanny czy rodzaj testu na koro-
nawirusa potrzebnego, by wjechać
do danego kraju.  I tak na przykład
Portugalia i Hiszpania już zniosły
restrykcje dla turystów z UK. Poza
wymogiem testów.  

Komisja UE opiera swoje decyzje
na kilku wyznacznikach.  Swo-
bodne podróżowanie po terytorium
Unii będzie możliwe dla mieszkań-
ców krajów o niskim wskaźniku
transmisji wirusa, wynoszącym po-
niżej 75 przypadków na 100 000
mieszkańców.  W Wielkiej Brytanii
wyznacznik ten w maju wynosił 22
przypadki na 100 000 mieszkań-
ców.  W przypadku osób zaszcze-
pionych, będą one musiały
poświadczyć, że przyjęły drugą
dawkę szczepionki, akceptowanej
przez UE, co najmniej dwa tygo-
dnie przed rozpoczęciem podróży.  

Podróże MiędZynarodowe a Covid

Czerwona lista 
Do państw na tej liście nie na-
leży podróżować. Mogą z nich
wjechać do UK tylko obywa-
tele i mieszkańcy UK i Irlandii.
Zanim wrócą do UK, muszą  się
przetestować i uzyskać nega-
tywny wynik, następnie muszą
wykupić test po powrocie na
dzień drugi i ósmy, wypełnić
kartę lokalizacji pasażera oraz
wykupić pobyt w przeznaczo-
nym na kwarantannę hotelu
(pobyt 10-dniowy dla jednej
osoby kosztuje £17500).

Zielona lista
12 państw (między innymi 
Portugalia, Izrael, Singapur,
Australia, Nowa Zelandia, 
Islandia, Gibraltar, Falklandy),
lista będzie odświeżana co 3 ty-
godnie, destynacje turystyczne
mogą być dodane lub usunięte
z listy w krótkim terminie. Naj-
mniej restrykcji, nie ma kwa-
rantanny po powrocie, trzeba
przetestować się przed podrożą,
uzyskać negatywny wynik i
przetestować się płatnie na
drugi dzień po powrocie, wy-
pełnić kartę lokalizacji pasa-
żera.  Kwarantanna obowiązuje
tylko wtedy, gdy rezultat testu
po powrocie będzie pozytywny.

Pomarańczowa lista
Rząd zaleca niepodróżowanie
do krajów na pomarańczowej
liście, o ile nie jest to ko-
nieczne, aczkolwiek nie ma za-
kazu podróży. Przed powrotem
do Anglii trzeba wykonać test
na Covid, zarezerwować płatne
testy na dzień drugi i ósmy po
powrocie, wypełnić kartę loka-
lizacji pasażera, po przyjeździe
poddać się testom oraz domo-
wej kwarantannie przez 10 dni,
w niektórych przypadkach bę-
dzie można ją skrócić do pięciu,
po skorzystaniu z dodatkowego
płatnego testu.

Ciąg dalszy na str. 8
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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,

Za niecałe 3 tygodnie mieliśmy

pożegnać się z restrykcjami i wró-

cić do normalnego życia według

założeń rządowego planu pre-

miera Johnsona.  A tu pojawiają

się pogłoski, że w UK rozpoczyna

się trzecia fala pandemii oraz że

21 czerwca nie nastąpi ostateczne

otwarcie się społeczeństwa.  

Pogłoski te pojawiają się jako re-

zultat analizy wzrastającej liczby

osób zakażonych indyjskim wa-

riantem koronawirusa. Rząd

wzmógł działania wakcynacyjne,

szczególnie w miejscowościach,

w których odnotowano najwyższy

odsetek osób zrażonych mutacją

z Indii, takich jak Leicester czy

Bolton.  Do końca lipca drugą

dawkę szczepionki powinna

otrzymać cała populacja UK lub

jej większość.  

Po ponad roku restrykcji, niemoż-

ności spotykania się z rodziną i

przyjaciółmi jesteśmy zmęczeni

narzuconymi na nas ogranicze-

niami.  Różnie do nich podcho-

dzimy, jedni przestrzegają ich

bardziej rygorystycznie, inni

mniej.  Podobnie z naszym podej-

ściem do akcji szczepień, jedni się

szczepią, wierząc, że jest to naj-

lepszy sposób na zapewnienie

zdrowia całemu społeczeństwu, a

inni są pełni obaw i wolą nie pod-

dawać się wakcynacji.   Szanując

oba stanowiska,  życzę sobie, że

wszyscy będziemy czuli się odpo-

wiedzialni za nas wszystkich i że

wspólnie damy radę zapanować

nad szerzącą się pandemią.  

Wystąpienie Dominika 

Cummingsa, byłego doradcy pre-

miera UK, przed komisją parla-

mentarną, potwierdziło chaos,

jaki panował w rządzie w pierw-

szych tygodniach rozprzestrzenia-

nia się koronawirusa w UK.

Wskazało na wiele błędów popeł-

nionych przez polityków, na ich

zupełne nieprzygotowanie i za-

skoczenie kryzysem, jakiemu mu-

sieli stawić czoła.  Podobny zamęt

panował zapewne w wśród podej-

mujących decyzje na całym świe-

cie.  Chciałabym wierzyć, że

dzięki osiągnięciom nauki oraz

nabytemu doświadczeniu polity-

ków i nas wszystkich, odzyskamy

kontrolę nad naszym życiem. 

Zapraszamy do lektury czerwco-

wego wydania EMpP. Udanej

lektury.

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 tylko 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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wyniki wyBorów lokalnyCH
7 maja odbyły się wybory lokalne
do rad hrabstw, w wyniku których
samodzielną władzę w regionie
sprawować będą konserwatyści.
Zdobyli oni 42 miejsca (na 55) w
Leicestershire County Council, 45
(na 64) w Derbyshire County Coun-
cil, 54 (na 70) w Lincolnshire Co-
unty Council i 37 (na 66) w
Nottinghamshire County Council.

Największą niespodzianką jest
wynik uzyskany właśnie w Nottin-
ghamshire, bowiem partia konser-
watywna od 12 lat samodzielnie nie
rządziła w hrabstwie. Co więcej, to
zaledwie drugi raz od roku 1977.

Jedynie wynik wyborów z 2017
roku wskazywał na to, że popular-
ność Torysów w regionie rośnie
(wówczas zabrakło im jedynie
trzech głosów do przejęcia rady 
i musieli zgodzić się na koalicję 
z kandydatami niezależnymi).     

Rady hrabstw podejmują decyzje
dotyczące szkolnictwa, transportu,
opieki społecznej, bezpieczeństwa
publicznego i gospodarowania od-
padami.

Torysi triumfowali również, jeśli
chodzi o wybory na stanowisko Po-
lice and Crime Commissioner. 

W Nottinghamshire wygrała Caro-
line Henry, która zastąpiła na stano-
wisku związanego z Partią Pracy
Paddy Tippinga. W Leicestershire
wygrał Rupert Matthews, a w Der-
byshire – Angelique Foster. Miesz-
kańcy Lincolnshire ponownie
wybrali na swojego PCC związa-
nego z konserwatystami Marca 
Jonesa.  

PCC ustala priorytety dla policji w
danym hrabstwie, odpowiada na
potrzeby społeczności, określa bu-
dżet, współpracuje z organizacjami
pozarządowymi itp.
n nkZ

oBCHody roCZniCy ZBrodni katyńSkieJ

W Katedrze Southwell Minster co
roku organizowane są obchody
rocznicy zbrodni katyńskiej. Upa-
miętniają one śmierć oficerów i żoł-
nierzy polskiego wojska i policji,
jak również cywilów, przedstawi-
cieli polskiej inteligencji z rąk
NKWD. Mimo tego, że egzekucje
odbyły się w kilku różnych miej-
scach, Katyń jest najbardziej znany.
Pochowano tam większość z blisko
22 tysięcy ofiar.

W roku 2020 uroczystości w South-
well musiały być odwołane ze
względu na pandemię koronawi-
rusa. Obchody odbyły się ponownie
dopiero 1 maja br. z zachowaniem
obowiązujących zasad dystansu
społecznego. Udział w nich mogli

wziąć tylko zaproszeni goście. Po
mszy wieńce pamiątkowe złożyli
przedstawiciele lokalnych władz
brytyjskich i Royal British Legion
oraz polskich szkół, instytucji i or-
ganizacji. Byli wśród nich m.in.
konsul Michał Mazurek, reprezen-
tacja Pułku Ułanów Karpackich,
przedstawiciele Polskiej Szkoły
Przedmiotów Ojczystych im. Św.

Kazimierza i Polskiej Szkoły So-
botniej im. Jana Kantego, reprezen-
tacja polskiej społeczności w
Nottingham oraz harcerki i harce-
rze. Trębaczem był Robert Parker.

Uroczystości były zorganizowane
przez organizację harcerską z po-
parciem katedry Southwell Minster.
n 

Michael Czajkowski

roZPoCZęCie dni PolSkiego dZiedZiCtwa 2021

Piąta edycja Dni Polskiego Dzie-
dzictwa rozpoczęła się  w piątek 30
kwietnia wciągnięciem na maszt
polskiej flagi przed budynkiem
Rady Dzielnicy Melton w Melton
Mowbray. Obowiązywały zasady
dystansu społecznego. 

Zgromadzeni goście powitani zo-
stali przez Michaela Jana Czajkow-
skiego, który naświetlił znaczenie
tych obchodów. W swoim krótkim

przemówieniu Czajkowski opisał
wkład polskich sił zbrojnych w cza-
sie II Wojny Światowej oraz wkład
poczyniony przez tych rodaków, dla
których powrót do Polski po zakoń-
czeniu wojny nie był możliwy. Pod-
kreślił on też konieczność dzielenia
się polskim dziedzictwem ze społe-
czeństwem brytyjskim.

Przewodniczący Rady Dzielnicy,
Malise Graham, MBE, wypowie-
dział się na temat znaczenia pol-
skiego dziedzictwa dla miasta,

szczególnie że jest ono obecnie
domem dla dużej liczby Polaków.
Przypomniał też, że Melton Mow-
bray jest miastem partnerskim So-
chaczewa pod Warszawą.

Zgromadzenie zakończyło się wcią-
gnięciem na maszt polskiej flagi 
i odśpiewaniem polskiego hymnu
narodowego. Impreza zorganizo-
wana została przez Rafała Orzecha
z Akademii Polskiego Dziedzictwa.
n

Michael Czajkowski
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W czwartek 20 maja przed siedzibą
SPS na ulicy Forest Road West za-
parkował na kilka godzin autobus
szczepionkowy NHS. Oferowane
tego dnia były szczepienia dla osób
powyżej 40 roku życia, jako że au-
tobus był wyposażony tylko 
w szczepionkę Astra Zeneca. Mimo
początkowego opóźnienia i nie-
przyjemnej pogody z okazji skorzy-
stało tego dnia około 30 osób.
Wolontariuszki Ewa i Monika po-
magały klientom SPS.

Autobus jest w pełni przystoso-
wany do zadania i wyposażony we
wszystko, co można znaleźć w sta-
cjonarnym centrum szczepień. Ob-
sługuje go doświadczony personel,
przygotowany do bezpiecznego po-
dania szczepienia. 

Usługa ta jest otwarta dla ludzi bez
uprzedniej rezerwacji (tzw. walk-
in) – można po prostu przyjść 
i otrzymać szczepionkę. Doceniają
to osoby, które mogą mieć pro-
blemy z rejestracją on line lub tele-
foniczną czy to ze względu na długi
czas oczekiwania czy problemy ję-
zykowe, jak również ci, którym

może być trudno dotrzeć do bar-
dziej odległych centrów szczepień.
Należy tylko okazać dokument toż-
samości i, tak jak w stacjonarnym
centrum szczepień, odpowiedzieć
na kilka pytań dotyczących samo-
poczucia, potencjalnych objawów
koronawirusa, przyjmowanych
leków i alergii. Osobom, które w
przeszłości miały poważną reakcję
alergiczną na leki lub szczepienia,
polecane jest przyjęcie szczepienia
w szpitalu.

Amanda Sullivan, odpowiedzialna
za NHS Nottingham and Nottin-
ghamshire Clinical Commissioning
Group, powiedziała: „Osoby z już
ogłoszonych grup
priorytetowych nie
przegapiły swojej
szansy. Jeśli jeszcze
nie skorzystałeś z
oferty, przyjdź teraz
– szczepionka jest
bezpieczna, prosta i
zapewni tobie i oso-
bom wokół Ciebie
najlepszą ochronę
przed koronawiru-
sem. Nigdy nie jest

za późno, aby zmienić zdanie, jeśli
wcześniej powiedziałeś nie”.

Mobilne centra szczepień 
w Nottingham powstały dzięki
współpracy pomiędzy lokalnym
NHS, Nottingham City Council 
i lokalnymi organizacjami wolonta-
riackimi.  Podobne programy mają
miejsce w wielu innych miastach na
terenie Anglii. Ich głównym celem
jest dotarcie do jak największej ilo-
ści ludzi w obszarach, gdzie liczba
szczepień jest niska. 
n eS

aUtoBUS SZCZePionkowy w SPS

Honorowy ProFeSor UniwerSytetU
Dyrektor generalny Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), dr Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, został
mianowany honorowym profeso-
rem Wydziału Epidemiologii 
i Zdrowia Publicznego University
of Nottingham. 

5 maja 2021 r. słynny doktor popro-
wadził pierwsze, zdalne zajęcia ze
studentami uczelni. Zaproszono na
nie również studentów Nottingham
Trent University. Dr Tedros osobi-
ście przybędzie do Nottingham, jak
tylko pozwolą na to zalecenia doty-
czące podróży międzynarodowych
– odwiedzi wówczas uczelnię 
i miejskie szpitale zarządzane przez
NUH NHS Trust. W planach są
także doroczne wykłady, podczas
których profesor będzie dyskutował
ze światowymi liderami na tematy
dotyczące globalnego zdrowia i do-
brobytu. 

„Dr Tedros robi zaiste imponującą
karierę w dziedzinie zdrowia pu-

blicznego – stwierdził
prorektor Wydziału Le-
karskiego University of
Nottingham, prof. John
Atherton. – Jest dosko-
nałym liderem, co
widać zwłaszcza teraz,
podczas pandemii
COVID-19. Jest dla nas
wszystkich inspiracją”. 

Dr Tedros stanowisko
dyrektora generalnego
WHO pełni od 2017
roku. Nie posiada dyplomu lekarza
medycyny (co ciekawe, wszyscy
poprzedni przywódcy WHO byli le-
karzami). Jest immunologiem z
doktoratem z filozofii zdrowia pu-
blicznego. Kształcił się w Wielkiej
Brytanii, m.in. w Londynie i wła-
śnie na University of Nottingham.
Pochodzi z Etiopii, gdzie był mini-
strem spraw zagranicznych i mini-
strem zdrowia.  

„To dla mnie zaszczyt, że mogę
wspierać University of Nottingham
w nauczaniu przyszłych specjali-
stów w zakresie zdrowia publicz-
nego – powiedział dr Tedros. – Jako
absolwent Uniwersytetu głęboko
doceniam wkład uczelni w ochronę
i promowanie zdrowia ludzi na
całym świecie. Nie mogę doczekać
się współpracy z przyszłymi pra-
cownikami służby zdrowia”.   
n nkZ

Dr Tedros / fot. University of Nottingham

williaMS Zagra w nottingHaM
Prawdziwa gratka dla fanów tenisa:
Venus Williams zagra w czerwco-
wych rozgrywkach Nottingham
Open. Amerykanka jest zwycięż-
czynią siedmiu turniejów wielkosz-
lemowych w grze pojedynczej i
mistrzynią olimpijską z Sydney, Pe-
kinu i Londynu. 

Oprócz gwiazdy zagrają również
Johanna Konta (która w 2016 roku
na Australian Open pokonała Venus
Williams), Heather Watson (zwy-
ciężczyni Wimbledonu 2016 w grze
mieszanej), Donna Vekic (na po-
przednim turnieju doszła do finału,

jednak przegrała z Caroline Gar-
cią), Alison Riske i Belinda Bencic
(która pokonała ww. Williams pod-
czas Australian Open w 2017 roku).
Organizatorzy potwierdzili także
obecność Andy’ego Murraya, 
brytyjskiej gwiazdy tenisa, zwy-
cięzcy turniejów wielkoszlemo-
wych. W sumie w turnieju zagra aż
13 zawodników znajdujących się na
liście 50 najlepszych graczy na
świecie.

Nottingham Open to turniej teni-
sowy rozgrywany na kortach tra-
wiastych od 1982 roku. W tym roku

odbędzie się w dniach 6-13
czerwca. Bilety kosztują od 6 do 48
funtów (najdroższe na rozgrywki w
weekend kończący turniej). W tym
roku organizator nie przewidział
możliwości zakupu biletów sezono-
wych. Jeśli – z powodu sytuacji epi-
demicznej – impreza nie odbędzie
się lub zostanie podjęta decyzja o
przeprowadzeniu rozgrywek bez
udziału publiczności, organizator
zwróci kibicom pieniądze za zaku-
pione bilety.
n nkZ
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Wiodący brytyjski związek zawodowy
Unite the Union otworzył poufną infolinię
dla pracowników firmy Amazon w Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii, w tym dla osób mó-
wiących po polsku. 

Dyrektor wykonawczy Unite, Sharon 
Graham oznajmiła, że infolinia ma na celu
umożliwienie pracownikom Amazona, po-
ufne zgłaszanie złego traktowania w miej-
scu pracy, jak i każdych innych
nieuczciwych praktyk stosowanych przez
firmę.  

„Amazon atakuje wszystkie starania pra-
cowników, które mają na celu ich zjedno-
czenie się oraz wyrażanie ich własnego
zdania w kwestiach dotyczących stosowa-
nych praktyk. Z tego powodu związek za-
wodowy Unite rozpoczął kampanię
‘Action on Amazon’, która ma za zadanie
umożliwienie pracownikom posiadania
zbiorowego głosu w miejscu pracy, aby nie
musieli oni polegać  jedynie na donosach
typu  whistleblowing”. 

Związek Unite wzywa Jeffa Bezosa, Dy-
rektora Generalnego firmy Amazon, do
podpisania porozumienia związkowego,
uznającego prawa pracowników do zrze-
szania się.

W wystosowanych postulatach Unite
wnioskuje o podpisanie deklaracji neutral-
ności, która zagwarantuje pracownikom
firmy w Wielkiej Brytanii i Irlandii swo-
bodę wyrażania opinii oraz tworzenia
związków na terenie firmy bez żadnych re-
presji lub konsekwencji.

„Chociaż mamy już swoich członków 
w Amazonie, obecnie pracownicy w  tej
firmie nie mogą dołączyć do związku 
zawodowego bez strachu, przeszkód 

i propagandy skierowanej przeciwko nim
– napisała Graham w liście do Bezosa. –
Pomimo że widziałam stwierdzenie firmy
Amazon, że szanuje ona prawa pracowni-
ków co do wolności wyboru w kwestii
przystępowania do związków zawodo-
wych, jak i ich tworzenia, to widziałam
również wiele przykładów, jak powstrzy-
muje się i blokuje tworzenie struktur
związkowych w Amazonie. Niestety infor-
macje, które otrzymujemy za pośrednic-
twem naszej infolinii zaufania ‘Action on
Amazon’, jedynie potwierdzają nasze
obawy”.

[...] „Twoi pracownicy mają poważne za-
strzeżenia w kwestiach takich jak zastra-
szanie, przymusowe nadgodziny,
intensywny nadzór, karkołomne normy
produkcyjne i wiele innych. Pracownicy
Amazon potrzebują niezależnego głosu,
aby przeciwstawić się niesprawiedliwości
w miejscu pracy. Jedynym sposobem, aby
to osiągnąć, jest zjednoczenie się w
związku zawodowym. Jeśli nie dasz swoim
pracownikom swobody robienia tego bez
strachu i przeszkód, nie możesz twierdzić,
że jesteś dobrym pracodawcą. Mam jednak
nadzieję, że potwierdzisz swoje oficjalne
stanowisko w kwestii poszanowania praw
pracowników, bezzwłocznie podpisując
załączoną przeze mnie deklarację neutral-
ności oraz zobowiążesz się do jej prze-
strzegania. Deklaracja ta zagwarantuje
pracownikom w Wielkiej Brytanii i Irlandii
swobodę zrzeszania się w związkach bez
obaw o represje ze strony firmy” – można
przeczytać dalej. 

Pracownicy Amazona mogą zadzwonić
pod numer 08000 14 14 61 lub odwiedzić
stronę https://actiononamazon.org/hotline/
i poufnie opowiedzieć o wszystkich swoich
problemach. 

Pracujesz/pracowałeś (-aś) dla Amazona?
Doświadczyłeś (-aś) złego traktowania?

Podziel się tym z nami! #actiononamazon

Zadzwoń na naszą poufną infolinię:

08000 14 14 61

Związek zawodowy Unite the Union rozpoczął kampanię ‘action on amazon’ 
w celu uzyskania umowy związkowej, chroniącej prawa pracowników firmy 
amazon. 

kSiĄżka (nie) tylko od Święta

„Książka (nie) tylko od święta” to projekt
proczytelniczy skierowany do dzieci polonij-
nych uczęszczających do polskich szkół so-
botnich. Jego organizatorem jest Fundacja
Metropolia Dzieci, a partnerem i darczyńcą
Fundacja PZU. Patronat nad projektem objął
Konsulat generalny RP w Manchesterze,
wraz z Instytutem Książki i Fundacją Po-
wszechnego Czytania.

W ramach projektu szkoły polonijne z całej
Europy otrzymują za darmo książki w języku
polskim. Książki dedykowane są dzieciom 
w wieku 3-9 lat. Wśród nich są takie tytuły
jak: „O dzieciach, które kochają książki”,
„Rikuś”, czy „Tutlandia”.  W projekcie bierze
udział prawie 60 szkół polonijnych z Czech,
Hiszpanii, Irlandii, Kazachstanu, Kirgistanu,
Litwy, Niemiec, Turcji, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii i Włoch. W regionie East Midlands
książki trafią m.in. do Polskiej Szkoły im.
Jana Kantego w Nottingham, Polskiej Szkoły
Przedmiotów Ojczystych im. Św. Kazimierza
w Nottingham i Polskiej Szkoły Sobotniej 
w Worksop. 

„Wiemy, jak ważny jest kontakt z językiem
ojczystym, a także zdajemy sobie sprawę 
z ograniczonej dostępności literatury w ję-
zyku polskim za granicą” – powiedziała
Agnieszka Błażewicz, prezes Fundacji Me-
tropolia Dzieci. Fundacja przygotowała rów-
nież infografikę „10 kroków do czytania 
w języku ojczystym”.

„Popularyzacja nauki czytania w języku pol-
skim jest istotną częścią działania referatu
polonijnego Konsulatu Generalnego RP 
w Manchesterze – tłumaczy wicekonsul 
Patryk Gowin.  –  Z przyjemnością objęliśmy
patronatem akcję Książka (nie) tylko od

święta oraz zaangażowaliśmy się w pomoc w
dotarciu do Polskich szkół na terenie naszego
okręgu konsularnego. Każdy z nas pamięta
swoje przygody intelektualne podczas czyta-
nia, w końcu książki to najlepsi nasi przyja-
ciele, otworzą przed nami świat i nauczą
wiele. Ważne jest więc, aby zachęcać naj-
młodszych do rozpoczęcia wyprawy czytel-
niczej i odkrywania radości z czytania”.
n nkZ
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Wywiad przeprowadzony został 15 dni wcze-
śniej w pałacu Kensington. Lady Diana była
wówczas w separacji z księciem Karolem
(para rozwiodła się rok później). To, co mó-
wiła, wywołało ogromny szok wśród Brytyj-
czyków. Księżna Walii opowiedziała 
o romansie swojego męża z Camillą Parker
Bowles (która notabene jest teraz żoną Ka-
rola), stwierdzając „w tym małżeństwie było
nas troje”. Przyznała, że cierpiała na depresję
poporodową, bulimię, oraz że samookale-
czała się, gdyż romans męża sprawiał, że
czuła się bezwartościowa. Powiedziała także,
że przez towarzystwo księcia była uznawana
za „osobę niestabilną emocjonalnie, którą na-
leżałoby zamknąć w jakiejś instytucji”.
Oprócz tego, księżna przyznała się do ro-
mansu z Jamesem Hewittem. Co więcej, po-
dała w wątpliwość to, czy książę Karol jest
odpowiednią osobą, by kiedyś sięgnąć po
królewski tron. Po wywiadzie królowa napi-
sała list do małżonków, w którym zaleciła im
rozwód.

Wywiad został przeprowadzony przez mło-
dego, mało komu znanego reportera bez ja-
kichkolwiek znajomości w środowiskach
bliskich rodzinie królewskiej. Martin Bashir
dał radę dotrzeć do brata księżnej, którego
skłonił do namówienia jej na rozmowę przed
kamerą. Aby osiągnąć cel, Bashir miał sfał-
szować wyciągi bankowe dowodzące, że
służby i media płaciły personelowi księżnej
za informacje o niej.  

Kontrowersje wokół postępowania Bashira
pojawiły się jeszcze w 1995 roku, w związku
z czym kierownictwo BBC zleciło przepro-
wadzenie dochodzenia, które w 1996 roku
oczyściło dziennikarza z wszelkich zarzutów.
Co jednak ciekawe, stacja zwolniła wówczas
grafika, który na prośbę Bashira dokonał fał-
szerstwa.  

W 2020 roku brat księżnej zażądał od dyrek-
tora generalnego stacji BBC przeprowadze-
nia ponownego niezależnego dochodzenia po
to, aby ustalić okoliczności wywiadu. Stacja
zgodziła się. Na czele specjalnego zespołu
stanął były sędzia Sądu Najwyższego, po-
wszechnie szanowany Lord Dyson. 

W swoim raporcie, opublikowanym 20 maja
2021 roku, Lord Dyson stwierdza, że „Bashir
oszukał i nakłonił Charlesa Spencera do za-
aranżowania spotkania z księżną Dianą”, a
podczas pierwszego śledztwa w tej sprawie,
które miało miejsce krótko po emisji wy-
wiadu „zabrakło wysokich standardów uczci-
wości i przejrzystości”. Kierownictwo BBC
nie przeanalizowało właściwie wersji wyda-
rzeń Bashira i zatuszowało fakty dotyczące
sposobu, w jaki dziennikarzowi udało się
uzyskać zgodę na rozmowę.

Synowie Diany otrzymali specjalne przepro-
siny od BBC. Obaj w związku z tym wydali
specjalne oświadczenia. Książę William

stwierdził, że „oszustwo miało duży wpływ
na to, co powiedziała mama  w wywiadzie” 
i  że „rozmowa z Bashirem pogorszyła relacje
moich rodziców i sprawiła ogromny ból
wielu osobom”. Następca tronu dodał, że
działanie BBC znacząco przyczyniło się do
pogłębienia poczucia lęku, paranoi i izolacji,
które pamięta z ostatnich lat spędzonych 
z matką. Wyraził smutek, że stacja nie prze-
prowadziła właściwego dochodzenia w 1995
roku, bo wtedy księżna dowiedziałaby się, że
została oszukana – nie tylko przez Bashira,
lecz także przez szefów BBC, którzy woleli
nie zadawać zbyt wielu trudnych pytań.
Książę William stwierdził również, że pro-
gram usankcjonował fałszywą narrację, która
„przez ćwierć wieku była komercjalizowana”
nie tylko przez BBC. Zaznaczył, że w cza-
sach, gdy ludzie zalewani są przez fałszywe
informacje, telewizja publiczna i wolna prasa
nigdy nie były bardziej ważne, oraz że błędy,
jakich dopuściła się stacja, nie tylko zawiodły
jego rodzinę, ale też całą opinię publiczną. 

Książę Harry oświadczył: „Nasza mama była
niesamowitą kobietą, która poświęciła swoje
życie służbie krajowi. Była niezłomna, od-
ważna i bez wątpienia uczciwa. Kultura wy-
zysku i nieetyczne sposoby pracy mediów
ostatecznie odebrały jej życie. Dziękuję tym,
którzy w jakiś sposób czują się za to odpo-
wiedzialni. To pierwszy krok w kierunku
sprawiedliwości i prawdy. Jednak głęboko
smuci mnie, że w dzisiejszych czasach tego
typu praktyki są nadal popularne”.    

Bashir ma dziś 58 lat. Zrobił dużą karierę. 
W 2003 roku przeprowadził wywiad 
z Michaelem Jacksonem, który również prze-
szedł do historii. Od 2016 roku pracował w
BBC jako korespondent do spraw wyznanio-
wych. W połowie maja odszedł z BBC powo-
łując się na swoje problemy zdrowotne.
Oświadczył, że głęboko żałuje fałszowania
wyciągów bankowych, ale że uważa, że
księżna Diana nie zdecydowała się na wy-
wiad z nim tylko ze względu na przedsta-
wione przez niego dowody: „Wszystko, co
zrobiliśmy, jeśli chodzi o wywiad, było tak,
jak chciała tego księżna: od czasu, w którym
miał zostać zawiadomiony pałac, przez datę
emisji, aż do treści. Nigdy nie chciałem
skrzywdzić Diany i nie uważam, żeby tak się
stało”.  

W raporcie Lorda Dysona znalazła się no-
tatka odręcznie sporządzona przez Dianę, w
której księżna napisała, że niczego nie żałuje
i że dziennikarz nie powiedział jej niczego, o
czym wcześniej nie wiedziała.  

Stacja BBC przyznała się do błędu. Jej dyrek-
tor generalny, Tim Davie, zapewnił, że zwró-
cone zostaną wszystkie nagrody, które zdobył
program. „Nie możemy cofnąć czasu, ale mo-
żemy złożyć pełne i bezwarunkowe przepro-
siny” – powiedział.
n nkZ

BĄdŹ SilnieJSZy PrZeZ dłUżSZy CZaS

W życiu każdego z nas prędzej czy później
dojdzie do upadku. Ryzyko upadków
zwiększa się z wiekiem, a im człowiek
starszy, tym poważniejsze i bardziej stre-
sujące są skutki utraty równowagi.

Tylko w Derbyshire:
- Ludzie powyżej 65 roku życia muszą li-
czyć się z 30% ryzykiem upadku mini-
mum raz w roku.
- Około 70100 osób powyżej 65 roku życia
upada raz w roku.
- To przekłada się na 11000 telefonów alar-
mowych i 6000 hospitalizacji.

Na szczęście, upadki nie są nieodłączną
częścią starzenia się i można im zapobiec,
o czym przekonują przedstawiciele grup
społecznych w Derbyshire. Organizacja
Polski Link otrzymała niewielką dotację
od Derbyshire County Council, dzięki któ-
rej pomaga zwiększać świadomość ryzyka
związanego z upadkami wśród członków
polskiej społeczności.

„Najważniejsze, żeby ludzie rozmawiali ze
sobą o ryzyku upadków – mówi Mariola
Babińska, reprezentująca Polski Link. –
Wszyscy powinniśmy rozmawiać na ten
temat z przyjaciółmi i członkami rodzin,
zwłaszcza rodzicami i dziadkami”.

Jednym z najlepszych sposobów, aby za-
pobiec upadkom jest aktywność fizyczna.

Dzięki niej przez dłuższy czas można cie-
szyć się dobrą formą, a nawet czuć się
młodziej. O tym, jak zmniejszyć ryzyko
upadków powinny pomyśleć zwłaszcza
osoby, które ukończyły 50 lat. Oto kilka
wskazówek, których zastosowanie pomoże
w utrzymaniu dobrej kondycji przez dłuż-
szy czas:

- Aktywność fizyczna jest niezmiernie
ważna! Wykonuj łagodne ćwiczenia, które
mają na celu poprawę równowagi.
- Regularnie badaj wzrok i konsultuj z le-
karzem dawkowanie zapisanych leków.
- Zadbaj o otoczenie. Usuń lub zabezpiecz
rzeczy, o które możesz się potknąć (kable,
dywaniki). 
- Noś pełne, lekkie obuwie (obcas niższy
niż 2 cm, podeszwy antypoślizgowe). 
- Jeśli doszło do upadku, daj znać swojemu
lekarzowi, gdyż może on być w stanie
pomóc zapobiec kolejnym upadkom.

Więcej informacji (w języku angielskim)
można uzyskać na stronach:
Live Life Better Derbyshire 
https://www.livelifebetterderbyshire.org.u
k / se rv ices / fa l l s -p reven t ion / fa l l s -
prevention.aspx
Age UK Derby Derbyshire
https://www.ageuk.org.uk/derbyandderby-
sh i re /our- se rv ices /exerc i se / fa l l s -
prevention/

kontrowerSJe wokół wywiadU
20 listopada 1995 roku stacja BBC1 wyemitowała 54-minutowy odcinek programu Pa-
norama, w którym młody dziennikarz Martin Bashir przeprowadził wywiad z księżną
dianą. wywiad obejrzało prawie 23 miliony widzów w wielkiej Brytanii, co stanowiło
wówczas niemalże 40% populacji. 

Ostatniego dnia maja Komisja Europejska po-
twierdziła,  że obywatele Unii Europejskiej,
będący w posiadaniu certyfikatu potwierdza-
jącego szczepienie (liczyć się będzie także
negatywny wynik testu lub posiadanie prze-
ciwciał w wymaganym przedziale czaso-
wym), będą mogli poruszać się na terenie
państw Unii bez konieczności dostosowania
się do wymogów dodatkowych testów lub
kwarantanny.  System do wydawania certyfi-
katów gotowy jest już do wdrażania od
czerwca a od lipca państwa Unii powinny
uruchomić mechanizmy ich odczytywania.
Dzieci osób całkowicie zaszczepionych będą
mogły korzystać z takich samych przywile-
jów jak ich rodzice.  

Komisja Europejska potwierdziła także, że
wyżej wymienione warunki, dotyczące pasz-
portów szczepionkowych, mają także objąć
podróżnych z Wielkiej Brytanii, o ile nie po-
jawi się tutaj trzecia fala pandemii.  Niestety
rosnąca liczba osób zarażonych indyjskim
wariantem koronawirusa może spowolnić
proces wychodzenia UK z lockdownowych

restrykcji; już negatywnie wpłynęła na otwie-
ranie się państw Unii na przyjezdnych z
Wyspy.  Niemcy wprowadzili zakaz na wjazd
osób podróżujących z Wielkiej Brytanii z wy-
jątkiem obywateli niemieckich, podobne
kroki podjęła Francja i Austria.  

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą potwier-
dzić zaszczepienie się przy pomocy aplikacji
NHS (wystarczy wyszukać NHS App, ale
uwaga, nie należy mylić tego programu 
z aplikacją NHS COVID-19). Poświadczenie
można też uzyskać w wersji listownej dzwo-
niąc pod numer 119 lub poprzez stronę 
internetową NHS pod adresem: https://covid-
status.service.nhsx.nhs.uk/. NHS zaleca pod-
jęcie tych kroków minimum dwa tygodnie
przed planowaną podróżą.

Z racji tego, że żyjemy w czasach nieprawdo-
podobnie szybko zmieniających się wymo-
gów i restrykcji społecznych i że z tego
powodu każdy kraj UE może wprowadzać
własne dodatkowe wymogi dla turystów, na-
leży przed podrożą sprawdzić u przewoźnika,
w ambasadzie lub w innym urzędzie, czy i
jakie warunki obowiązują dla osób wjeżdża-
jących przez granice do danego kraju.
n

PODRÓŻE MIĘDZYNARODOWE
A COVID
Dokończenie ze str. 1
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oSZUStwo w wiadoMoŚCi SMS
SMS od royal Mail na pierwszy rzut oka nie budzi podejrzeń. trzeba zapłacić 2 funty, żeby paczka została
dostarczona. w dobie Brexitu i nowych opłat celnych to chyba normalne? Poza tym, kto zadałby sobie
tyle trudu, żeby wyłudzać tak małą kwotę? a jednak...

Smishing to rodzaj ataku, który na-
stawiony jest na kradzież danych
osobowych i polega na wykorzy-
staniu usługi przesyłania wiadomo-
ści tekstowych (czyli SMS-ów). 

Takie ataki stają się coraz bardziej
popularne i nic w tym dziwnego,
biorąc pod uwagę badania, według
których aż 98% wiadomości teksto-
wych zostaje odczytanych. Dla po-
równania to samo tyczy się jedynie
20% e-maili. Poza tym, odpowiedź
na SMS-a wysyłana jest średnio w
90 sekund, podczas gdy na e-maila
aż w 90 minut. To aż o 88 i pół mi-
nuty więcej dla potencjalnej ofiary
na zweryfikowanie prawdziwości
otrzymanej informacji! Co więcej,
ludzie bardziej ufają wiadomo-
ściom otrzymywanym w SMS-ach
niż tym, które przychodzą w wia-
domościach e-mail. 

65-letnia Urszula W. z Mansfield
otrzymała wiadomość SMS od –
zdawałoby się – swojego banku.
„Dobrze, że nie znam za dobrze an-
gielskiego, bo dałabym się nabrać
– śmieje się. – A tak, pokazałam
wiadomość synowi, który od razu
wiedział, że to oszustwo. W wiado-
mości napisane było, że z mojego
konta dokonano transakcji na sporą
kwotę i jeśli to nie byłam ja, to
mam natychmiast kliknąć w link,
żeby wyjaśnić sprawę”.   

Tyle szczęścia nie miała Karolina P.
z Nottingham. Wszystko zaczęło
się od SMS-a od Royal Mail. 
45-latka postanowiła zapłacić nie-
całe 3 funty opłaty, która miała
umożliwić jej odbiór przesyłki.
Kliknęła na podanego w SMS-ie
linka i postępowała według instruk-
cji. Jak mówi, strona internetowa
łudząco przypominała stronę Royal
Mail. Nic nie wzbudziło jej zastrze-
żeń, a po uiszczeniu opłaty niemal
zapomniała o sprawie. Pewnego
dnia otrzymała telefon z działu
oszustw swojego banku. Rozma-
wiała z mężczyzną, który powie-
dział jej, że na jej koncie miała
miejsce podejrzana aktywność,
która wymaga wewnętrznego
śledztwa w lokalnym oddziale
banku. Mężczyzna znał jej dane
osobowe, adres i numer konta, co
sprawiło, że jej czujność ostatecz-
nie została uśpiona. W ciągu na-
stępnych kilku dni mężczyzna
zdołał przekonać ją do przelania
swoich wszystkich oszczędności na
„założone specjalnie dla niej, bez-
pieczne” konto. Gdy Joanna dopy-
tywała dlaczego bank po prostu nie
może zablokować lub zamknąć jej
konta, żeby podejrzany pracownik
oddziału nie mógł jej okradać,
otrzymała odpowiedź, że jej konto
jest pod kontrolą Urzędu Nadzoru
Finansowego. Kobieta straciła
wszystkie oszczędności i dopiero,
gdy zaczęła szukać pomocy dowie-
działa się, że wszystko zaczęło się
od SMS-a i niecałych 3 funtów,

które zapłaciła za przesyłkę. „Nie
wiem, jak mogłam dać się tak na-
brać – mówi Karolina ze łzami w
oczach. – Jednak ten człowiek znał
wszystkie moje dane, poza tym nie
chciał ode mnie żadnych haseł, czy
numeru PIN”.

W przypadku Arkadiusza P. skoń-
czyło się utratą 440 funtów. Oszu-
ści, uzyskawszy dane karty
debetowej ofiary, wykorzystali ją
do zrobienia zakupów w Internecie.
„Strona Royal Mail była taka sama
jak prawdziwa, z czerwoną grafiką
– opowiada 27-latek. – W adresie
strony widniały słowa Royal Mail i
to uśpiło moją czujność. Teraz już
wiem, że nigdy nie powinno się kli-
kać w żadne linki z SMS-ów. To dla
mnie najdroższa lekcja w całym
życiu” – dodaje.  

Oszustwa wykorzystujące nazwy
firm kurierskich nie są niczym
nowym. Jednak w związku ze
zwiększoną popularnością zaku-
pów internetowych i Brexitem, lu-
dzie spodziewają się niewielkich
dodatkowych opłat – na przykład
celnych. Niektórzy z ulgą płacą 2
funty, bo spodziewali się dużo wyż-
szej kwoty do zapłaty. Nabrać dają
się najbardziej ostrożni.

Maryla K. (61 lat) otrzymała SMS-
a dotyczącego spisu powszech-
nego: „Bardzo się zdenerwowałam!
Dopiero co wypełniłam kwestiona-
riusz przez Internet, myślałam, że
wszystko poszło dobrze”. SMS na-
kazywał uzupełnienie danych, a za
brak reakcji miała grozić grzywna
w wysokości 1000 funtów. „Jestem
może stara, ale na cztery nogi kuta.
Od razu zadzwoniłam do biura
SPS, żeby wyjaśnili sprawę. Pomo-
gli bezpłatnie. Okazało się, że to

było oszustwo”.  Pani Maryla do-
stała jeszcze jednego SMS-a, który
obiecywał jej rządową pomoc na
czas pandemii – to również było
oszustwo. 

Nie można jednak zakładać, że
wszystkie przychodzące wiadomo-
ści tekstowe są próbą wyłudzenia
danych czy pieniędzy. Banki, firmy
kurierskie i sklepy internetowe
coraz częściej kontaktują się w ten
sposób ze swoimi klientami. Podej-
rzane mogą być SMS-y, które wy-
magają od odbiorcy kliknięcia w
link lub oddzwonienia na wskazany
numer i podania swoich danych. 

Warto zwrócić uwagę, czy w tek-
ście wiadomości nie ma błędów,
np. literówek. Warto także zwrócić
uwagę na numer, z jakiego przy-
szedł SMS i wyszukać go w Inter-
necie. Warto wreszcie dokładnie
przeanalizować przysłany link.
Przy braku pewności najlepiej
skontaktować się z bankiem czy
firmą w tradycyjny sposób: pójść
do placówki, zalogować się po-
przez aplikację, wyszukać stronę
internetową poprzez Google i wejść
na nią w ten sposób, czy zadzwonić
na numer podany w Internecie (to
bardzo ważne, aby nie oddzwaniać
na numer, z którego przyszedł SMS
lub który został w nim podany).
Jednak najważniejsza zasada, to
nigdy nie klikać w żadne linki.

Osoby, które zorientowały się, że
otrzymały wiadomość od oszustów,
powinny przesłać ją na darmowy
numer 7726 (wykorzystując opcję
‘forward’). Mogą w ten sposób za-
pobiec wielu ludzkim dramatom.
n nkZ

CZY DAŁBYŚ SIĘ NABRAĆ?
Oto SMS-y otrzymane przez pracowników SPS. 

Czy jesteś w stanie stwierdzić, które są prawdziwe, 
a które są oszustwem?

W polu nadawcy widnieje zwykły numer komórkowy. Os-
zustwo. Adres prawdziwej strony banku:

https://www.hsbc.co.uk – można tam znaleźć informacje
o numerach telefonów, 

z których wysyłane są oficjalne SMS-y.

W polu nadawcy widnieje zwykły numer komórkowy.
Link próbuje nawiązać do prawdziwego adresu interne-
towego, co może niektórych zmylić. Prawdziwy adres

strony Royal Mail: https://www.royalmail.com/
Oszustwo. 

W polu nadawcy widnieje: NHSNOREPLY. Prawdziwy
adres strony NHS: https://www.nhs.uk/

Ten SMS jest prawdziwy.

W polu nadawcy widnieje zwykły numer komórkowy.
Oszustwo. Prawdziwy adres strony Royal Mail:

https://www.royalmail.com/

Oszustwo. Prawdziwy adres strony rządowej:
https://www.gov.uk/

W polu nadawcy: RoyalMail. Royal Mail rzeczywiście
używa adresu https://ryml.me - zabiera on do strony

umożliwiającej śledzenie przesyłek.
Ten SMS jest prawdziwy. 

Oszustwo. Link w tej wiadomości może zmylić 
najbardziej czujnych – ‘gov’ i ‘census’ sugerują nam

połączenie z domeną rządową. Prawdziwa strona spisu
powszechnego: https://census.gov.uk/

W polu nadawcy: HM GOV. Link do oficjalnej 
strony rządowej. Ten SMS jest prawdziwy.

Jeśli masz wątpliwości:
- NIE KLIKAJ W LINK

- NIE ODPISUJ
- NIE ODDZWANIAJ

- PRZEŚLIJ TEN SMS NA NUMER 7726
- IDŹ NA POCZTĘ / DO BANKU
LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z SPS 
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dZieCięCy kĄCik roZrywkowy
Krzyżówka z hasłem.
1. Szósty miesiąc w roku
2. Święto, które obchodzimy w czerwcu
3. Robaczki świecące się nocą
4. Noc Kupały inaczej
5. Rzuca się je w nurt rzek podczas Nocy 
Świętojańskiej
6. Małe kwiatki rosnące najczęściej na łąkach,
które mają białe płatki i żółte środki
7. Wysoki biały ptak o czerwonych nogach 
i dziobie
8. Kolor lata, który przyciąga owady

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą –
adres na stronie 2 gazety lub poprzez Facebooka)
trafne rozwiązanie krzyżówki do 20 czerwca 2021
roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie
można odebrać w siedzibie redakcji. Nagrodę za
trafne rozwiązania z wydania kwietniowego wylo-
sował Szymon G.
n
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HerBatka o PiĄteJ

Jak herbata dotarła na wyspy
Brytyjskie? 
„Wyleczy bóle głowy, kamienie,
piasek nerkowy, obrzęki, opuchli-
znę oczu, szkorbut, problemy ze
snem, zaniki pamięci, rozwolnie-
nie czy kolkę jelitową, koszmary
nocne i kolkę z wiatrów pocho-
dzącą”. Te słowa to nie reklama
żadnego cudownego leku, a her-
baty. Początkowo herbata była ce-
niona w Europie właśnie ze
względu na swoje medyczne wła-
ściwości. Metody zaparzania
świeżych liści zielonej herbaty 
i ceremoniał jej picia zapożyczono
z kraju jej pochodzenia – Chin.
Brytyjczyków do picia herbaty
przekonała żona króla Karola II –
portugalska księżniczka Kata-
rzyna. Arystokratka, elegancko ra-
cząc się nowym trunkiem 
w towarzystwie, szybko wpłynęła
na elitę swoim sposobem bycia.
Zamówienia na herbatę zaczęły
zalewać  handlowców, którzy sku-
powali ją od brytyjskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej. Taki prze-
pływ towarów był niezwykle
drogi, trwał miesiącami, a dodat-
kowo liście świeżej, zielonej her-
baty musiały być transportowane
w szczególnych warunkach, co
wpływało na ich wysoką cenę. Na
herbatę stać było tylko najbogat-
szych. 

Jak działały gangi herbacianych
przemytników?
Na początku XVIII wieku Wielka
Brytania potrzebowała finansów
na wojnę z Hiszpanią, więc rząd
nałożył cło na produkty Kompanii
Wschodnioindyjskiej: herbatę ob-

łożono 119% podatkiem. Prestiż
herbaty wzrósł jeszcze bardziej, a
to otworzyło drzwi nielegalnym
przemytnikom. Do statków han-
dlowych przybywających na
Wyspy podpływały łodzie z oko-
licznych wiosek rybackich.
Mieszkańcy dobijali nielegalnych
targów z żeglarzami, skupując li-
ście herbaty po cenie o wiele niż-
szej niż jej ówczesna wartość
rynkowa. Towar był lekki, po-
ręczny i drogi, co spowodowało,
że handel używkami, na przykład
alkoholem, stał się nieopłacalny.
Rybacy, aby go szmuglować, wy-
drążali w pobliskich klifach tunele
znane jako Smugglers Caves,
które prowadziły zwykle do pobli-
skiego kościoła lub pubu, gdzie li-
ście były obrabiane, a następnie
sprzedawane do sklepów w całym
kraju. Takie przemytnicze trasy
można zwiedzać dziś w wielu nad-
morskich wioskach. W 1784 roku
cło zmniejszono do 12,5%, a prze-
myt ustał.

Co zniechęciło Brytyjczyków do
herbat smakowych?
Herbata (niczym narkotyki) była
najpierw dzielona na działki po
czym, aby zwiększyć zysk, doda-
wano do niej różnego rodzajów
zastępników, tj. liści innych roślin,
m.in. czarnego bzu, lukrecji, czy
głogu. Aby zatuszować różnicę
koloru, traktowano ją owczym 
łajnem, węglanem miedzi i chro-
mianem ołowiu. Zaparzanie oszu-
kanych liści zagrażało zdrowiu
pijącego taki napar, jednak osoby
biedniejsze, nieznające smaku
czystej, prawdziwej herbaty nie
zauważały różnicy. Powtarzające
się, śmiertelne incydenty spowo-

dowały, że rząd wziął pod lupę
nielegalnych handlarzy oraz zaka-
zał wycinki drzew i krzewów da-
jących zastępniki liści herbaty. 
To sprawiło, że Brytyjczycy za-
częli być podejrzliwi jeśli chodzi
o napary z liści innych niż herba-
cianych. W 1824 roku wyprodu-
kowano na rynek brytyjski nowy
rodzaj herbaty – Earl Grey (od na-
zwiska brytyjskiego arystokraty 
i premiera Charlesa Greya). Lekka
herbata z dodatkiem esencji berga-
motki, mimo że rozpowszechniła
się na rynku, nigdy nie zdobyła
serc Wyspiarzy w takim stopniu,
jak zrobiła to zwykła herbata
Assam. Ze względu na cytrusową
nutę smakową nowy napar gryzł
się z ulubionym herbacianym do-
datkiem brytyjskich smakoszy –
mlekiem. 

dlaczego herbata zielona została
zastąpiona czarną? 
W XIX wieku nadeszły złote
czasy dla brytyjskiej herbaty, od-
kryto jej nowy rodzaj – czarną.
Wysuszone i sfermentowane
uprzednio liście bez problemu wy-
trzymywały długi okres trans-
portu. Brytyjczycy polubili nowy
smak, zwłaszcza po dodaniu cukru
i mleka. 
W 1834 roku wygasł kontrakt han-
dlowy z Chinami, co oznaczało
utracenie monopolu na handel her-
batą przez Brytyjczyków. Wolny
handel z Chinami przywołał Ame-
rykanów, których nowoczesne,
szybkie żaglowce – clippers prze-
mierzały oceany szybciej i o kilka
miesięcy wcześniej dostarczały
towar niż masywny brytyjski East
Indiaman. Zaczął się morski wy-
ścig superszybkich żaglowców –

czyje statki zadokowały wcześniej
w portach Europy i Ameryki, tego
towary były skupowane jako
pierwsze. Brytyjczycy wybudo-
wali swoje własne klippery. Jeden
z nich – Cutty Sark można zwie-
dzać dziś w Londynie. Kres wy-
ścigom przyniosło wydrążenie
Kanału Sueskiego w 1869 roku 
i narodziny parowców. Ceny her-
baty spadły. 

dlaczego Brytyjczycy dodają
mleko do herbaty? 
„Przyjmowana z dziewiczym mio-
dem, zamiast cukru, oczyszcza, 
a z mlekiem i wodą zapobiega
gruźlicy”. Herbata była dobra na
setki dolegliwości, jednak mleko
wcale nie spopularyzowało się w
herbacie dla jego właściwości
zdrowotnych, a praktycznych i es-
tetycznych. Herbatę oryginalnie
pito w małych porcelanowych ku-
beczkach bez uszek, na wzór chiń-
ski. Brytyjczycy zmodyfikowali

naczynia na nieco większe, rów-
nież porcelanowe – filiżanki z
uszkiem. Niestety, większa obję-
tość takiego kruchego naczynia
sprawiała, że w momencie zale-
wania liści gorącą wodą, taka fili-
żanka pękała. Aby poradzić sobie
z tym problemem, na dno naczy-
nia wlewano odrobinę mleka, po
czym można było bezpiecznie
zalać napar. Dodatkowo mleko ni-
welowało brzydki nalot na porce-
lanie i charakterystyczne oka
powstałe na powierzchni napoju.
Poprawiało też smak herbaty,
przez co można było zrezygnować
z dodawania do niego cukru. 

Więcej ciekawostek na temat her-

baty przedstawimy w kolejnym wy-

daniu East Midlands po Polsku.

Niecierpliwych zapraszamy do 

odwiedzenia bloga autorki:

www.dlaczegobrytyjczycy.com

n 

karolina Polit

Brytyjczycy są jednym z narodów spożywających największą ilość herbaty w europie. na jednego oby-
watela przypada około 900 kubków herbaty rocznie. oto zestaw najważniejszych pytań i odpowiedzi,
które opisują historię herbaty na wyspach Brytyjskich. 



Minimalizm to styl życia, który po-
lega na pozbyciu się niepotrzeb-
nych rzeczy. Minimaliści wychodzą
z założenia, że nadmiar posiada-
nych rzeczy odbiera nam swobodę,
radość i spokój ducha, dlatego też
rezygnują z gromadzenia przedmio-
tów i konsumpcyjnego stylu życia.
Radość czerpią z działania, tworze-
nia, spędzania czasu z ludźmi.
Esencją filozofii minimalistycznej
jest zrobienie miejsca w swoim
życiu na to, co prawdziwie ważne,
poprzez usunięcie tego, co zbędne. 

Brzmi całkiem nieźle, ale jak nagle,
na trzeźwo wyrzucić wszystko,
czego nie używało się przez ostat-
nich kilka miesięcy? Zmiana za-
czyna się w głowie. Zadaj sobie
następujące pytania: Co jest dla
mnie najważniejsze? Co będzie
miało największy wpływ na moje
życie osobiste i zawodowe? Co
czyni mnie szczęśliwym? Za co
czuję wdzięczność?

Minimalizm ma wiele praktycz-
nych zalet. Jedną z największych
jest oszczędność. Gdy ktoś postana-
wia kierować się własnymi potrze-
bami, pozostaje mniej podatny na
manipulacje. Taka antykonsump-
cjonistyczna postawa chroni przed
dokonywaniem zakupów pod wpły-

wem reklam. Minimalizm to także
dobry sposób na życie w zgodzie z
naturą i... samym sobą. Świadomy
wybór takiego stylu życia sprawia,
że człowiek przestaje porównywać
się do innych, przestaje zazdrościć,
dzięki czemu czuje się lepiej i prze-
staje odczuwać lęk.     

Jak w takim razie zacząć najwięk-
sze porządki swojego życia? Przede
wszystkim, rzeczy nie należy wy-
rzucać pochopnie, bo istnieje ry-
zyko, że pustkę po starych
przedmiotach wypełnią nowe,
wcale nie bardziej potrzebne. Rady-
kalizm w minimalizmie nie jest
wskazany, bynajmniej nie na po-
czątku drogi. 

Warto zacząć od ograniczania się
podczas zakupów, np. poprzez
wcześniejsze przygotowanie listy
zakupów i stosowanie się do niej.
Dobrym pomysłem jest stworzenie
tzw. listy 30-dniowej: jeśli bardzo
chcesz coś kupić, to wpisz to na
listę i powstrzymaj się od zakupu
przez 30 dni. Jeśli po upływie tego
czasu nadal czujesz ogromną chęć
zakupu – droga wolna. Kolejnym
pomysłem dla początkujących jest
wprowadzenie zasady coś za coś.
Za każdym razem, gdy jakaś rzecz
trafia do domu – jako prezent, czy
jako zakup – pozbądź się czegoś
podobnego.    

Czas na porządki. Najprościej za-
cząć od przedmiotów z jednej, wy-
branej przez siebie kategorii:
ubrania, akcesoria kuchenne, bibe-
loty, itp. Zgromadź przedmioty na-
leżące do wybranej kategorii w
jednym miejscu. Przeszukaj
wszystkie domowe zakamarki, żeby
niczego nie pominąć. Dużo? Zguby
sprzed 4 lat odnalezione? Teraz wy-
bierz rzeczy, które uwielbiasz, a
także te, bez których nie wyobra-
żasz sobie życia i te, z których dużo
korzystasz. Odłóż je na bok, one zo-
stają na wierzchu. Następnie wy-
bierz rzeczy, z których korzystasz
sezonowo, np. przed świętami – one
też zostają, ale schowane nieco głę-
biej. Z tego, co zostało, wybierz

rzeczy, które możesz oddać lub
sprzedać. Resztę wyrzuć. 

Jak wyrzucić przedmioty, do któ-
rych mamy sentyment, choć wcale
ich nie lubimy (a więc nie trafiły do
pierwszej grupy przedmiotów)? To
wcale nie takie łatwe. 

Szkoły są dwie. Pierwsza mówi,
żeby wyrzucić je mimo wszystko, 
a druga proponuje nieco bardziej
zachowawcze podejście – przebrać,
przemyśleć i wyeksponować to, co
zostało. Czyli na przykład... pa-
miątki po babci można ustawić na
parapecie. Pamiątki po pierwszej
miłości, która złamała serce... może
niekoniecznie. Warto w tym mo-

mencie uświadomić sobie, że wraz
z wyrzucaniem rzeczy, która o kimś
przypomina, nie pozbywamy się
wspomnienia o tej osobie.

Dom, w którym jest mniej rzeczy,
zaczyna cieszyć bardziej. Mniej
szukania, mniej sprzątania. Można
wreszcie przekierować swoją
uwagę z rzeczy mało istotnych na
te, które są naprawdę ważne.
Można znaleźć czas dla bliskich.
Można być – nie mieć. Poza tym, 
z czasem, zaoszczędzone pieniądze
można przeznaczyć na nowe...
przeżycia!          
n
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drożdżówki serowe z truskawkami 

Jeść czy nie jeść

Składniki:
300g twarogu
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1 szklanka mąki kokosowej 
2 żółtka
0,5 szklanki cukru

Przygotowanie:
Żółtka wymieszać z cukrem, na-
stępnie dołożyć ser i mąkę z prosz-
kiem do pieczenia. Uformować
kulki, spłaszczyć je ręką i ułożyć na
nich truskawki.
Drożdżówki ułożyć na blaszce i
piec w 180 stopniach przez 30 min
do zarumienienia bułeczek. 
n

Jak ograniCZyĆ iloŚĆ PoSiadanyCH rZeCZy 

Justyna Czekaj

karolina klimek

„każdego dnia wzbudza się w nas fałszywą potrzebę posiadania cze-
goś, co jest nam zupełnie zbędne. dla zrealizowania tych potrzeb je-
steśmy w stanie pracować więcej, wpędzać się w długi, zaniedbywać
relacje z bliskimi oraz tracić zdrowie, a w konsekwensji... trwonić
nasze życie” – pisze leo Babauta w swojej książce o minimalizmie.
Brzmi znajomo?
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