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BĘDZIEMY PŁACIĆ WIĘCEJ
Boris Johnson złamał swoją główną obietnicę wyborczą z 2019
roku, kiedy to wyraźnie mówił, że składki na ubezpieczenie społeczne nie zostaną zwiększone. Zmianę decyzji wymusiła na nim
– jak tłumaczył – pandemia.
Podobno konserwatyści znani
są ze swojej niechęci do podnoszenia podatków, a tymczasem
zaledwie dziesięciu kolegów
premiera z partii zagłosowało
przeciwko nowym ustaleniom,
według których od 6 kwietnia
2022 roku pracownicy, pracodawcy i samozatrudnieni będą
musieli płacić większe (o
1,25%) składki na ubezpieczenie społeczne. I tak, osoba zarabiająca £20000 rocznie zapłaci
130 funtów więcej, a osoba zarabiająca £30000 zapłaci 255
funtów więcej w skali roku itd.
Podwyżka nie dotyczy osób,
które zarabiają poniżej £9564
rocznie (lub £797 miesięcznie)

– one już teraz nie muszą płacić
składek NI.
Warto zaznaczyć tu, że od
kwietnia 2023 roku wysokość
składek na ubezpieczenie społeczne wróci do obecnego poziomu, a dodatkowa kwota
będzie pobierana jako „health
and social care levy”. Nie
zmieni to faktycznie kosztów po
stronie płatnika – chodzi tu
tylko o dostosowanie systemów
księgowych.
Szacuje się, że dzięki podwyżkom rząd zbierze 12 miliardów

Ciąg dalszy na str. 6

Warsaw Air Bridge / fot. SPS

WARSAW AIR BRIDGE 2021
Beata Polanowska
Po roku przerwy w ostatnią niedzielę września na cmentarzu w
Newark odbyły się uroczystości
upamiętniające bohaterów Warszawskiego Mostu Powietrznego
1944. Przybyli na nie przedstawiciele władz brytyjskich i polskich,
sił zbrojnych, organizacji polonijnych oraz osoby prywatne. Frekwencja dopisała, mimo trudności
z zakupem paliwa, uczestnicy przybyli nie tylko z okolicznych miejscowości ale także Londynu
i Manchesteru.
Zgromadzeni przeszli w procesji
przez cmentarz pod Pomnik ‘Warsaw Air Bridge’. Uroczystość poprowadzili kapelan RAF David
Norfield oraz ks. Krzysztof Kawczyński, proboszcz Parafii Nottingham. Pierwszy wieniec złożyła
burmistrz Newark, Lisa Geary, położyła go na grobie Jima Autona,
pomysłodawcy pomnika. Po niej
wieńce złożyli konsul RP w Manchesterze Michal Mazurek oraz pozostali dygnitarze i goście.
Konsul Mazurek opisał znaczenie
uroczystości: „To bardzo ważne, że
zachowywana jest pamięć o bohaterskich lotnikach, którzy nieśli
pomoc walczącej Warszawie, często składając najwyższą ofiarę. W

Warsaw Air Bridge / fot. Jagoda Brown-Polanowska
uroczystościach biorą udział przedstawiciele władz wojskowych krajów alianckich, których piloci byli
zaangażowani w tę niezwykle
trudną operację. Jestem wdzięczny
władzom Newark za ich stałe zaangażowanie w kultywowanie pamięci o polskich i alianckich
lotnikach”.
Tym razem uroczystość została zorganizowana przez The Air Bridge
Association we współpracy z Urzędem Miasta w Newark. W latach
poprzednich jej gospodarzem był
Jim Auton, który brał udział w
dwóch lotach do walczącej Warszawy. Był jednym ze 105 szczęściarzy, którzy wrócili z misji cali i
zdrowi. Śmiertelność uczestników
Warszawskiego Mostu Powietrznego wynosiła 90%. Dzięki staraniom Jima na cmentarzu w Newark

stanął pomnik upamiętniający poświęcenie załóg lotniczych, które
brały udział w Moście Powietrznym oraz bohaterstwo powstańców
warszawskich.
Pogrzeb Jima Autona odbył się w
lutym 2020. Na wrześniowej uroczystości zaprezentowano jego medale. Po raz pierwszy nie było na
niej także Wandy Szuwalskiej, weteranki II Wojny Światowej, która
zmarła w marcu 2020. Jej medale
także były reprezentowane.
Po zakończeniu części oficjalnej
zgromadzeni mogli się udać na
kawę i ciastka na świeżym powietrzu przy cmentarnej kaplicy. Pogoda tego roku dopisała.
n
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Drodzy Czytelnicy,
Kolejki na stacjach paliw, braki
na półkach sklepowych, wzrost
cen towarów, energii i usług, koniec furlough, obniżka zasiłku
Universal Credit, dodatkowy podatek od kwietnia 2022 – to krajobraz, jaki stoi przed nami w
pobrexitowej
rzeczywistości,
kiedy to małymi krokami wracamy do normalności po lockdownowych obostrzeniach.
Im więcej czasu mija, tym dotkliwiej zauważamy, że w sklepach
naprawdę brakuje towarów i że
pustki nie są takie widoczne tylko
dlatego, że sprzedawcy zapełniają
luki tymi produktami, których
mają w nadmiarze. Widzimy
także, że coraz więcej naszych
polskich znajomych wróciło do
kraju lub planuje powrót w najbliższej przyszłości i że w UK brakuje ludzi do pracy – lotniskowe
kawiarnie zamykane są przed
nocną zmianą, budowlańcy nie
mogą ciągnąć prac remontowych,
ponieważ nie mają robotników, a
urzędy ogłaszają, że nie mają
pracowników i ograniczają dostępność usług, takich jak odbieranie śmieci domowych czy
sprzątanie ulic.
Spodziewałam się, że Brexit przyniesie komplikacje, że doświadczymy niedoboru ‘taniej siły
roboczej’ czyli pracowników z
Europy Wschodniej, wzrostu cen
w sklepach, na stacjach paliw, ale
nie sądziłam, że zmiany te nastąpią tak szybko i dramatycznie.
Oczywiście, sytuację pogorszyło
pojawienie się pandemii.
Przyglądam się z rozgoryczeniem,
jak brytyjski rząd podejmuje chaotyczne decyzje w sprawie sprowadzania
pracowników
z
zagranicy, kierowców ciężarówek, rzeźników, pracowników
przemysłu spożywczego. Premier
Johnson to godzi się na wydanie
pozwolenia do pracy obcokrajowcom, to się wycofuje, ripostując, że nie po to wprowadzał
Brexit, by teraz ściągać ‘tanią siłę
roboczą’. A szukanie pracowników na rynku rodzimym nie przynosi sukcesów, mimo podnoszenia
płacy. Niepewność na brytyjskiej
arenie ekonomicznej skutkuje
spadkiem wartości funta na rynku
międzynarodowym. Oto nasza
rzeczywistość.
Zapraszamy do lektury.

StAtuS oSIEDlEńCA: NADAl PoMAGAMY BEZPŁAtNIE
Tylko do 30 czerwca 2021 roku
obywatele Unii Europejskiej mogli
wnioskować o status osiedleńca.
osoby bez statusu nie mogą już
wjeżdżać do uK na dowód osobisty – konieczny jest teraz paszport. Osoby posiadające settled lub
pre-settled status w dalszym ciągu
mogą podróżować z dowodem, lecz
zachęcamy wszystkich do korzystania raczej z ważnego paszportu.
Pracownicy linii lotniczych czy
promowych, którzy przeprowadzają

pierwszą kontrolę paszportową, nie
mają dostępu do danych Home Office. W przypadku osób okazujących dowód, nie mają możliwości
sprawdzenia, czy status jest przyznany. Warto jest więc wyrobić
nowy paszport, jeśli nasz stracił
ważność, nawet gdy mamy ważny
dowód. Pozwoli nam to na uniknięcie niespodzianek w czasie podróży.
Biuro SPS nadal pomaga we wszelkich kwestiach dotyczących settled

status, na przykład w składaniu
spóźnionych wniosków (w skomplikowanych sprawach) o ile istnieją dobre powody uzasadniające
zwłokę. Pomagamy także sprawdzić status, wygenerować kod dla
pracodawcy lub landlorda, czy uaktualnić dane, takie jak numer telefonu
komórkowego,
adres
zamieszkania, adres e-mail, nazwisko, numer dokumentu identyfikacyjnego. Należy pamiętać, że
osoby, które mieszkają w Wielkiej
Brytanii już ponad 5 lat, a wcze-

śniej aplikowały o pre-settled
status, muszą wnioskować po raz
kolejny o settled status. Dotyczy to
również dzieci.
Jeśli potrzebujesz pomocy, umów
się na spotkanie do naszego
doradcy,
pisząc
na
adres
help@empp.co.uk. Można też
wysłać SMS pod numer 0737 514
69 35.
n

PoMÓŻ SPS PoMAGAĆ
The Signpost to Polish Success
(SPS) jest organizacją charytatywną, dostarczającą bezpłatnych
i ważnych dla polskiej lokalnej
społeczności usług. Prowadzimy
biuro doradcze, w ramach którego pomagamy naszym użytkownikom w różnego rodzaju
trudnych sytuacjach życiowych.
Przychodzą do nas ludzie, których nagła choroba pozbawiła
możliwości pracy zarobkowej,
oraz osoby, które padły ofiarą
oszustwa i zostały zostawione
same sobie bez środków do

życia. Pomagamy samotnym
matkom i ojcom. Prowadzimy
bank żywności. W SPS mają
miejsce kursy języka angielskiego i komputerowe, które edukują i jednoczą. Organizujemy,
przy pomocy wspaniałych wolontariuszy, imprezy rodzinne
takie jak Dzień Dziecka, Tłusty
Czwartek w Sobotę, przedstawienia teatralne dla dzieci,
warsztaty informacyjne. Publikujemy miesięcznik East Midlands
po Polsku.

Utrzymujemy się z funduszy,
które sami zdobywamy: są to w
większości fundusze brytyjskie,
w mniejszym stopniu fundusze z
polskich źródeł. Niestety nie jest
ich zbyt dużo. Dlatego zwracamy
się do naszych czytelników, użytkowników naszych usług, do
przedstawicieli lokalnej Polonii i
do wszystkich zainteresowanych:
jeśli możecie wesprzeć naszą
pracę, to prosimy o Wasze datki.
Na naszej stronie internetowej
www.empp.co.uk znajduje się od
niedawna guzik DONATE (udo-

stępniony przez PayPal), dzięki
któremu można bezpiecznie
wpłacić na nasze konto bankowe
dowolną kwotę. Wesprzyj nas,
jeśli możesz. A na dorocznym
zebraniu walnym SPS można dowiedzieć się, jak zarządzamy naszymi finansami. Będziemy
wdzięczni za każdą kwotę.
n

Beata Polanowska
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NoWY RoK W SZKolE IM. ŚW. KAZIMIERZA
NottINGHAM
W Polskiej Szkole Przedmiotów
Ojczystych im. Św. Kazimierza rok
szkolny rozpoczął się z impetem
11 września po ponad rocznej nauce
online. W sobotni poranek 21 nauczycieli, 6 asystentów oraz grono
wolontariuszy przywitało ponad
400 uczniów.
Podczas oficjalnej inauguracji
w auli Monika Bernat, nowa dyrektor szkoły, przywitała zgromadzonych: „Po wakacyjnej przerwie
stajemy u progu nowego roku
szkolnego, pełni zapału, nadziei, ale
i z pewnością pytań o to, jaki będzie
ten rok (…) Drodzy rodzice, na początku tego roku życzę wam dużo
cierpliwości i spokoju oraz wielu
powodów do zadowolenia. Jak zawsze liczę na owocną współpracę,
a w tym trudnym czasie – na szczególne wsparcie. To od nas – nauczycieli i rodziców – zależy w
dużej mierze bezpieczeństwo naszych dzieci. Szanowni nauczyciele i pracownicy szkoły, życzę
wam siły i wytrwałości w podejmowanych działaniach, satysfakcji z
wykonywanej pracy i zadowolenia
z jej efektów”.

Rodzice i dzieci z
entuzjazmem przyszli na rozpoczęcie
roku.
„Wreszcie
spotkam moich kolegów z polskiej
szkoły i będziemy
mogli razem pobawić się na przerwie” – powiedział
mały Bartek, a jego
mama dodała – „a
ja się cieszę, że
moje dziecko wróci do normalnej
nauki w szkolnym środowisku, że
będzie miało lepszy kontakt z nauczycielem, rówieśnikami i że będziemy mogli brać udział w
imprezach organizowanych przez
szkołę”.
A imprez w szkole Kazimierza nie
brakuje. W sobotę 25 września rodzice spotkali się na poranku przy
kawie – Macmillan Coffee Morning
– podczas którego szkoła zbierała
fundusze dla organizacji Macmillan, wspierającej osoby chore na
raka. W tym samym dniu klasa A1
wraz z nauczycielem wzięła udział
w wydarzeniu Narodowe Czytanie.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać

fragmentów lektury szkolnej „Moralność Pani Dulskiej”. A w niedzielę 26 września uczniowie
szkoły reprezentowali ją na uroczystościach upamiętniających Warszawski Most Powietrzny 1944,
jaki zorganizowały siły alianckie,
by wesprzeć osoby walczące w Powstaniu Warszawskim. Marta Sobieraj,
nauczycielka
szkoły,
podzieliła się wrażeniami z wydarzenia: „Cudowne emocje, niesamowita pogoda i patriotyczna aura
pozwoliły nam się zjednoczyć podczas apelu w modlitwie za tych,
którzy oddali swoje życie Za Wolność Waszą i Naszą”.
n BP

BoRIS JoHNSoN I RISHI SuNAK W lEICEStER
lEICEStER
13 września premier Boris Johnson
i minister finansów Rishi Sunak odwiedzili British Gas Training Academy w Leicester, gdzie spotkali się
ze studentami i kadrą.
Chris O’Shea, szef przedsiębiorstwa Centrica, które jest firmąmatką British Gas, powiedział, że
jest bardzo zadowolony z wizyty
polityków, tym bardziej, że głównym tematem rozmów była rekrutacja 3500 stażystów przez kolejną
dekadę w czterech ośrodkach szkoleniowych w UK.
Johnson i Sunak w British Gas Training Academy / fot. Number 10 Flickr

Szacuje się, że w ciągu dekady akademia w Leicester wyszkoli około
tysiąca specjalistów, których nazywa się „Smart Energy Experts”.
Będą oni umieli instalować i konserwować nowoczesny sprzęt o wysokiej efektywności energetycznej,
m.in. pompy ciepła, kotły wodorowe czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

snącą ilością studiujących kobiet
i ma nadzieję, że ta liczba będzie
ciągle rosła. Premier wyraził zadowolenie, że British Gas przyjmuje
tysiące stażystów, których szkoli,
dzięki czemu zdobywają kwalifikacje i dobrze płatną pracę (absolwenci zarabiają od £29000 rocznie).

O’Shea zaznaczył podczas spotkania, że akademia szczyci się ro-

Wizyta wpisuje się w politykę
rządu, który w ciągu kolejnych
czterech lat planuje stworzenie 425

tysięcy miejsc pracy poprzez szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę.
Podczas wizyty w Leicester mówiono też o redukowaniu emisji
CO2 i samochodach elektrycznych
(British Gas ma największą flotę
pojazdów tego typu w całej Wielkiej Brytanii).
n NKZ

WSZYStKICH ŚWIĘtYCH 2021
Uroczystości Wszystkich Świętych 2021 odbędą się na cmentarzu w Newark w niedzielę 31 października
o godz. 15.00. Zbiórka uczestników uroczystej procesji na parkingu przy Thoresby Road w Newark około
14.30, procesja wyruszy punktualnie o godz. 14.45. Półgodzinne nabożeństwo przy Krzyżu Sikorskiego
rozpocznie się o godz. 15.00.
Prosimy wszystkich uczestników o punktualne przybycie. Ze względu na rodzaj obchodów organizatorzy
pragną przypomnieć wszystkim, którzy wybierają się do Newark, o odpowiednim stoju, a także przypominają o zakazie odpalania rac i petard na terenie cmentarza. Odwiedzający podróżujący samochodem
proszeni są o korzystanie z parkingu przy Thoresby Road (NG24 4DJ),
a nie przy głównej bramie na London Road.
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MISSIoN: IMPoSSIBlE W DERBYSHIRE
DERBYSHIRE
Gwiazda światowego kina, 58-letni
Tom Cruise, widziany był ostatnio
w Derbyshire podczas kręcenia
siódmej części filmu Mission: Impossible. Pod koniec sierpnia aktora
widziano w kamieniołomie w Stoney Middleton w Peak District,
gdzie kręcono niesamowitą scenę,
w której lokomotywa spada z klifu.
Plotka niesie, że w filmie na dachu
lokomotywy będzie stał główny bohater. We wrześniu kręcono kolejne
sceny – tym razem z klifu spadały
wagony pociągu. Cruise na miejsce
przyleciał prywatnym helikopterem, którego sam pilotuje.
Zdjęcia do filmu miały miejsce w
różnych miejscach w Wielkiej Brytanii, m.in. w Bedfordshire i North
Yorkshire. Gdy ostatnio w Lake Di-

Mission: Impossible / fot. Villager Jim, www.villagerjimsshop.com

strict kręcono kolejne sceny, aktor
osobiście skakał ze spadochronem.
Film, w którym zagrają również
Simon Pegg, Rebecca Ferguson i
Vanessa Kirby, trafi do kin najprawdopodobniej dopiero we wrześniu

przyszłego roku (według nieco
wcześniejszych planów premiera
miała mieć miejsce w maju 2022
roku).
n NKZ

NuKlEARNY ŚMIEtNIK W lINColNSHIRE
lINColNSHIRE
Rządowa agencja Radioactive
Waste Management (RWM) prowadzi rozmowy z przedstawicielami
Lincolnshire County Council w
sprawie stworzenia składowiska
odpadów jądrowych (Geological
Disposal Facility – GDF) w miejscu
byłego terminalu gazowego w
Theddlethorpe, niedaleko Mablethorpe. Inna propozycja wspomina
zbudowanie składowiska pod dnem
morskim u wybrzeży Lincolnshire.
Steve Reece, przedstawiciel RWM,
zapewnił, że nie podjęto jeszcze
żadnych decyzji a rozmowy z radą
hrabstwa dotyczą jedynie stworzenia grupy roboczej, która miałaby
za zadanie stworzenie pola do dyskusji między agencją, a lokalnymi
przedsiębiorcami i mieszkańcami.
Propozycja RWM zakłada umieszczanie odpadów nuklearnych w betonowych,
szklanych
lub
metalowych pojemnikach i składowanie ich w podziemnych tunelach
(do 1000 metrów pod powierzch-

nią) przez 100 lat. Po
tym czasie składowisko zostałoby zamknięte, a niewielka
część odpadów wysokoaktywnych zostałaby wywieziona.
Projekt, warty wiele
miliardów funtów,
niewątpliwie przyczyniłby się do stworzenia tysięcy miejsc pracy.
Ostateczna decyzja o budowie GDF
zapaść miałaby dopiero w połowie
lat trzydziestych. Lokalna społeczność miałaby wyrazić swoje zdanie
w referendum. Składowisko zostałoby oddane do użytku najwcześniej w latach czterdziestych.
Mieszkańcy okolicznych miejscowości już rozpoczęli protesty.
GDF zachęca wszystkich zainteresowanych do wyrażania swoich
wątpliwości i zadawania pytań
przez telefon dzwoniąc pod numer
0300 369 0000 (linia czynna
od poniedziałku do piątku w godzi-

nach 9-17). Można również wysłać
e-mail: rwmfeedback@nda.gov.uk.
Obecnie odpady jądrowe przechowywane są w dwudziestu miejscach
w kraju. Znajdują się na powierzchni ziemi i zbudowane zostały w taki sposób, żeby
przetrzymać ciężkie warunki pogodowe i ewentualne trzęsienia ziemi.
Uważa się je za mniej bezpieczne
od składowisk podziemnych. Poza
tym ich utrzymanie jest o wiele bardziej kosztowne, stąd poszukiwanie
nowych lokalizacji, w których
można stworzyć GDF.
n NKZ

PIĘCIolAtEK WICEMIStRZEM EuRoPY
NottINGHAM
18 września w Wolverhampton odbyły się Mistrzostwa Europy w JiuJitsu. Sukcesem zakończył się
w nich występ młodego zawodnika
z Nottingham – Oscar Więch zdobył srebrny medal w kategorii początkujących do lat pięciu.
Oscar zaczął trenować jiu-jitsu dopiero 4 miesiące temu, kiedy szkoła
judo (gdzie uczestniczył w zajęciach przez około 4 miesiące) została tymczasowo zamknięta ze
względu na pandemię. Mimo bardzo młodego wieku Oscar treningi
traktuje poważnie. Lubi i judo, i jiujitsu, a po ponownym otwarciu
szkoły walki chce kontynuować
oba. Obecnie przygotowuje się do
Mistrzostw Świata w Jiu-Jitsu,
które odbędą się za kilka miesięcy

również w Wolverhampton. Tym
razem jednak bardzo chce wywalczyć złoty medal.
Oscar marzy o zdobyciu czarnego
pasa i tytule mistrzowskim w jiujitsu. Nie wyklucza również olim-

pijskiego złota w judo dla Polski –
kiedyś w przyszłości. Na razie jednak, jak wielu pięciolatków, lubi
bawić się samochodami i grać na
Playstation.
n ES
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ZAtRZYMuJĄ DZIECI
Beata Polanowska
Macie settled status, niemowlę i zostaliście zatrzymani przez brytyjskich strażników granicznych?
Takie informacje już nas nie zaskakują. Strażnicy graniczni przetrzymują na granicy rodziny z małymi
dziećmi, które nie mają statusu
osiedleńca (settled status).
Sęk w tym, że ci rodzicie nie zaniedbali niczego, ponieważ wcześniej
dzwonili do Home Office i upewniali się, co powinni przygotować
dla swoich dzieci, by móc wrócić z
zagranicznych podróży do UK.
Tłumaczyli, że dziecko urodziło
się, kiedy oni posiadali już settled
status. Pracownicy Home Office
odpowiadali, że jeśli dziecko urodziło się po uzyskaniu przez nich
statusu osiedleńca, to automatycznie otrzymuje brytyjskie obywatelstwo i nie trzeba już nic więcej
robić i że można swobodnie przekraczać granice. Rzeczywistość
okazała się niestety inna.
Pracownicy Home Office nie dodali, że rodzice dziecka muszą
wnioskować dla niego o brytyjski
paszport. Tylko wtedy będzie ono
mogło swobodnie wjeżdżać z zagranicy do UK. Jeśli jest posiadaczem polskiego paszportu, to jego

rodzice muszą wnioskować o settled status.
Przypadków złego poinformowania
interesantów przez pracowników
Home Office nie jest mało. Edyta
jest jedną z nich: „Razem ze mną zatrzymano na lotnisku w Doncaster
jeszcze dwie rodziny z małymi
dziećmi. Wszyscy byliśmy w tej
samej sytuacji. Nasze dzieci nie
miały statusu, ale my wszyscy
dzwoniliśmy do Home Office, żeby
się upewnić przed podróżą, co powinniśmy zrobić dla naszych maluchów. Wszystkim nam powiedziano,
że dzieci uzyskują brytyjskie obywatelstwo z racji tego, że rodzice posiadają status osiedleńca i że nie
musimy już o nic wnioskować. A tu
okazało się zupełnie inaczej” – tłumaczy Edyta.
Strażnicy graniczni zauważyli, że
przypadki rodziców z Unii Europejskiej z małymi dziećmi bez statusu
zaczęły pojawiać się na przejściach
granicznych regularnie. „Funkcjonariusze starają się pomóc podróżującym, ale muszą dopełnić
formalności, co niestety wydłuża
czas spędzony na granicy” – opowiada dalej Edyta. „Musieliśmy
czekać, aż odprawią wszystkich podróżnych, którzy przylecieli w tym
samym czasie, co my. Potem nasz

strażnik dzwonił do swoich przełożonych, żeby uzyskać pozwolenie
dla mojego synka na przekroczenie
granicy. Wstawiono pieczątkę do
jego polskiego paszportu i dano mi
28 dni na wnioskowanie o settled
status. Przed upływem czterech tygodni muszę przedstawić poświadczenie
złożnego
wniosku.
Przyznaję, że nasz funkcjonariusz
był bardzo pomocny, ale naczekałam się. Z dwójką małych dzieci na
lotnisku nie było łatwo, no i teraz
muszę spieszyć się z załatwieniem
formalności, żeby zdążyć przed
upływem czasu, jaki mi przyznano.
A ja przecież niczego nie zaniedbałam, byłam proaktywna, dzwoniłam
do Home Office i działałam zgodnie z ich instrukcjami. W tej samej
sytuacji było jeszcze kilka rodzin,
które przyleciały do Doncaster
Airport o tej samej porze, co ja” –
kończy Edyta.
Dziękujemy Edycie za przedstawienie nam swojej historii ku przestrodze innym i ponaglamy rodziców,
którzy są w podobnej sytuacji, by
albo złożyli podanie o brytyjski
paszport dla swoich dzieci lub, jeśli
posiadają polski dokument, by
wnioskowali o settled status, bez
względu na informacje, jakie otrzymali z Home Office.
n

ZMIANY DlA PoDRÓŻNYCH
4 października zmieniły się zasady
wjazdu do UK z podróży zagranicznych. Zniesiony został system
świateł: zielonego, żółtego i czerwonego, przypisanych do różnych
miejsc na świecie ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
W jego miejsce wszedł uproszczony system dzielący państwa i terytoria świata na czerwone i
pozostałe. Na czerwoną listę wpisywane są państwa wysokiego ryzyka. Podróżni, przybywający z

tych miejsc, muszą się izolować w
płatnych hotelach, tak jak to było
dotychczas. W grupie pozostałych
państw znajdują się wszystkie miejsca, które nie zostały wpisane na
listę czerwoną.
Z nowego systemu najbardziej skorzystają osoby w pełni zaszczepione. Wracając do UK z listy
pozostałych krajów, nie muszą testować się przed wyjazdem oraz od
końca października będą mogły zastąpić kosztowny test PCR na drugi
dzień po powrocie tańszym testem

‘lateral flow’ czyli testem antygenowym.
Osoby niezaszczepione, w przypadku listy terytoriów pozostałych,
muszą testować się przed wyjazdem, wykonać test PCR na drugi
dzień po powrocie i przejść 10dniową kwarantannę.
Osoby, których test będzie miał
wynik pozytywny, muszą się poddać izolacji oraz wykonać test PCR
na koszt NHS.
n BP

HAtE CRIME AWARENESS WEEK
W dniach 9-16 października po
raz kolejny obchodzony będzie
Hate Crime Awareness Week czyli
Ogólnokrajowy Tydzień Świadomości o Przestępstwach na Tle Nienawiści.
Czym są incydenty i przestępstwa
na tle nienawiści i kogo mogą dotyczyć? Jak i gdzie można je zgłaszać? Kto wspiera ich ofiary? Jak –
i czy – tego typu przestępstwom
można zapobiegać? Jak tworzyć
wzajemne zrozumienie? Są to niezwykle istotne pytania. W tym roku
akcje związane z Hate Crime Awareness Week na pewno zauważyć
będzie można w mediach społecznościowych. Wiele szkół prowadzić
będzie programy przygotowane od-

powiednio dla różnych grup wiekowych. Planowane są też internetowe dyskusje i szkolenia.
Zachęcamy do przyłączenia się do
działań – warto udostępniać plakaty, artykuły i filmy uświadamiające wszystkim wagę problemu.
Organizacja charytatywna SPS już
kilkakrotnie emitowała webinary
dotyczące hate crime. Kolejny będzie miał miejsce we wtorek
12 października o godz. 16.00 na
stronie
facebookowej
East
Midlands po Polsku. O zagadnieniu
opowie przedstawicielka Nottinghamshire Police, Marta Bugajska.
Jak zgłaszać przestępstwa i incydenty na tle nienawiści? W przy-

padkach nagłych należy zadzwonić
pod numer 999, a w pozostałych –
101. Można też skorzystać ze
strony internetowej www.reportit.org.uk. Również w siedzibie organizacji charytatywnej SPS w
Nottingham można bez obaw zgłosić hate crime.
Aby dokonać zgłoszenia, nie trzeba
być osobą poszkodowaną. Może to
zrobić świadek zdarzenia, albo ktoś
zupełnie inny. Każde zgłoszenie
jest rejestrowane, nawet wtedy, gdy
nie ma żadnych dowodów. Dzięki
temu policja moża podjąć stosowne
działania po każdym zgłoszeniu i
zapobiec tego typu przestępstwom
w przyszłości.
n ES, NKZ
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IDĄ PoDWYŻKI CEN ENERGII
Kryzys energetyczny – jak ostrzegają analitycy – dopiero się rozkręca. Na początku 2021 roku w Wielkiej
Brytanii działało około 70 dostawców energii, ale do końca roku na rynku może pozostać ich zaledwie 10...
Czy winny jest Brexit? Nie. Ceny
gazu na świecie rosną w zastraszającym tempie: tylko od stycznia
wzrosły ponad dwukrotnie. Spowodowane jest to zwiększonym popytem: konsumpcja gazu wzrasta w
całej Europie w obliczu polityki
ograniczającej emisję dwutlenku
węgla. Popyt rośnie również w Azji.
Normalnie dostawy do UK mogłyby być uzupełnione energią importowaną z Francji (a dostarczaną
przez interkonektor znajdujący się
pod kanałem La Manche), ale pech
chciał, że system ten został poważnie uszkodzony przez wrześniowy
pożar i wymaga długotrwałych napraw. Poza tym wiele brytyjskich
elektrowni jądrowych nie pracuje
na pełnych obrotach.

Zmiany cen hurtowych gazu oznaczają podwyżki dla gospodarstw
domowych. Jednak konsumenci korzystający ze standardowych taryf
energetycznych są chronieni przed
nagłymi wzrostami cen przez tzw.
energy price cap – ustanowiony w
2019 roku limit, który zmienia się
cyklicznie według zaleceń Ofgem
(regulator energetyczny w UK).
Latem 2021 roku wynosił on 1138
funtów. Od października wynosić
będzie 1277 funtów, jednak kwota
ta nie uwzględnia ostatnich podwyżek hurtowych cen gazu. Limit
cenowy oznacza, że firmy energetyczne nie są w stanie przenieść
wyższych kosztów paliwa na klientów, co zmusza niektóre do wycofania się z rynku.

Już teraz przewiduje się, że ponad
60 firm dostarczających energię do
brytyjskich domów wkrótce może
zbankrutować. W ostatnich miesiącach upadło już 7 mniejszych firm:
Hub, PfP, MoneyPlus, People’s i
Utility Point. Przedsiębiorstwo
Bulb, które ma ponad półtora miliona klientów, poprosiło o wsparcie
rządowe.

Brytyjski rząd nie ma zamiaru ratować upadających firm: „Nie należy
oczekiwać, że podatnik będzie
wspierał biznesy, które nie są odporne na wahania cen” – uzasadniał
minister biznesu Kwasi Kwarteng.
Rząd natomiast rozpatruje udzielanie nadzwyczajnych pożyczek tym
firmom energetycznym, które utrzymają się na rynku i zechcą przejąć
klientów upadłych przedsiębiorstw.

Nieodporne na wahania cen gazu
okazały się przedsiębiorstwa dostarczające CO2, m.in. dla przemysłu produkującego mięso, sałatki,
mrożonki itp. Amerykańska firma
CF Industries zamknęła swój zakład
w Teesside w North Yorkshire.
Rząd brytyjski, w obawie przed
kryzysem żywnościowym, postanowił udzielić korporacji „ograniczonego wsparcia finansowego”.
Co to wszystko oznacza dla przeciętnego Smitha? Energii nie
zabraknie – uspokajają przedstawiciele rządu. Jednak podwyżki są
nieuniknione. Od 1 października 15
milionów domostw w Anglii, Walii
i Szkocji może spodziewać się
wzrostu cen energii o 12% (zgodnie
ze zwiększonym limitem cenowym). To przeciętnie 139 funtów
rocznie więcej. Kolejne podwyżki
mogą mieć miejsce wiosną 2022
roku – najprawdopodobniej przeciętny roczny koszt energii wzrośnie wówczas o kolejne 150 funtów.
Osoby korzystające ze specjalnych
taryf powinny przygotować się na
to, że odczują wzrost cen po zakończeniu kontraktów. Znalezienie
nowej propozycji na dobrych wa-

BĘDZIEMY PŁACIĆ WIĘCEJ
Ciąg dalszy ze str. 1
funtów rocznie. Te pieniądze zostaną najpierw przekazane na NHS. W ciągu kolejnych 3 lat część wpływów przepisanych
zostanie dla sektora opieki.
Jednocześnie ogłoszono kilka zmian dotyczących finansowania systemu opieki społecznej.
Obecnie opieka nad osobami starszymi
w Anglii odbywać się może na 3 różne sposoby: w ich własnych domach (wówczas
opiekunowie odwiedzają pacjentów w ich
domach), w placówkach zwanych domami
opieki (ww. residential care homes oraz nursery homes) i w placówkach dziennych (day
centres – zajęcia zapewniane są w ciągu
dnia, ale ich uczestnicy nadal mieszkają
w swoich domach).
Opieka społeczna w Anglii nie jest darmowa
(w przeciwieństwie do opieki zdrowotnej).
Płacą za nią wszyscy, którzy jej potrzebują,
a posiadają majątek większy niż 23250 funtów (w skład majątku wchodzą nie tylko
oszczędności, ale również posiadane nieruchomości, w tym te za granicą). Płacić
w ogóle nie muszą osoby, które posiadają
mniej niż 14 250 funtów. Pozostałym
(a więc osobom posiadającym pomiędzy
14251 a 23249 funtów) pomaga państwo.
Według statystyk, 35% klientów angielskich
domów opieki jest opłacanych tylko i wyłącznie przez lokalne władze, zaś 45% płaci
za swoją opiekę samodzielnie do momentu,
aż skończą im się środki.
A skąd lokalne władze biorą pieniądze na finansowanie opieki? Nie dostają ich stricte

Kto zapłaci za opiekę?
To zależy od majątku osoby,
która potrzebuje opieki.

Ile osoba potrzebująca zapłaci
za opiekę per se
(bez wyżywienia
czy zakwaterowania)?

na ten cel od rządu centralnego. Dostają
większą pulę pieniędzy na realizacje różnorakich planów i same określają, jaki procent
tejże przeznaczyć na opiekę. Co więcej,
urzędnicy mogą na opiekę przeznaczyć
część pieniędzy pobieranych lokalnie, w
tym zebranych w ramach council tax.
Według danych udostępnionych przez
National Audit Office (NAO), w latach
2019-2020 pomoc od władz lokalnych
otrzymywało 839000 osób starszych, co
kosztowało 16.5 miliarda funtów. Analitycy
szacują, że w ciągu najbliższej dekady
koszty będą rosły (ponieważ populacja starzeje się), a władzom zabraknie ponad 6 miliardów funtów jeszcze przed rokiem 2030.
To dlatego mówi się o kryzysie systemu, na
co postanowił odpowiedzieć Boris Johnson
przedstawiając swój plan ratunkowy dla
sektora opieki.

runkach może nie być już takie
łatwe jak kiedyś.
Podwyżka cen energii może spowodować wzrost inflacji i mieć negatywny wpływ na gospodarkę w
momencie, w którym kraj zaczął
wychodzić z pandemicznego kryzysu.
Nie dziwi fakt, że najbiedniejsze rodziny odczują wzrosty cen najdotkliwiej. Ludzie będą musieli
zmierzyć się z trudnościami związanymi z końcem programu Job
Retention Scheme (czyli furlough),
obniżkami w Universal Credit i rosnącą inflacją. Według szacunków
Joseph Rowntree Foundation przeciętna rodzina z niskimi dochodami
przed kwietniem 2022 roku będzie

uboższa o 1750 funtów. „To może
być ciężka zima dla niektórych gospodarstw domowych” – przyznał
Kwarteng. A na horyzoncie kolejne
podwyżki, m.in. na ubezpieczenie
społeczne.
Tymczasem Boris Johnson pozostaje optymistyczny: „Nie wierzę,
że ludzie nie będą mieli co jeść –
tym bardziej, że wynagrodzenia
rosną”. Premier uważa, że kryzys
energetyczny nie potrwa długo:
„Podwyżki cen gazu, podobnie
zresztą jak problemy z dostawami
choćby jedzenia, wiążą się z tym, że
światowa gospodarka budzi się po
długim czasie przestoju, jaki spowodowała pandemia.”
n NKZ

Obecnie

Od października 2023

Majątek poniżej £14250 –
płacą władze lokalne.

Majątek poniżej £20000 –
płacą władze lokalne.

Majątek powyżej £14250
ale poniżej £23250 –
wsparcie władz
(proporcjonalne do
posiadanego majątku).

Majątek powyżej £20000
ale poniżej £100000 –
wsparcie władz
(proporcjonalne do
posiadanego majątku).

Majątek ponad £23500 –
płaci osoba, która potrzebuje opieki.

Majątek powyżej £100000 –
płaci osoba, która potrzebuje opieki.

Brak limitu
(trzeba płacić tak długo,
aż skończą się środki).

Max £86000 za podstawowy poziom opieki
(po osiągnięciu pułapu, koszty opieki
będzie pokrywać władza).

Co się w takim razie zmieni? Od października 2023 roku osobom, które nie posiadają
majątku przekraczającego 20000 funtów,
opiekę zapewnić będą zobowiązane lokalne
władze.
Nowe przepisy ustanawiają także górną granicę partycypowania jednostki w kosztach
opieki. Od października 2023 roku nikt nie
zapłaci za nią więcej niż 86000 funtów (ale
mowa tu o kosztach opieki per se, a nie o
kosztach zakwaterowania czy wyżywienia).
W praktyce może to oznaczać, że ewentualna emerytura pensjonariusza pokryje (w
założeniu) pozostałe koszty związane z pobytem w placówce. Dlaczego w założeniu?
Bo domy opieki nie są sobie równe: dlatego
koszty pobytu się różnią. Niestety te najtańsze mogą nie cieszyć się renomą.

Poza tym od jesieni 2023 roku osoby posiadające od 20 do 100 tysięcy funtów będą
mogły liczyć na wsparcie władz, czyli będą
mogły uzyskać dofinansowanie kosztów
opieki. Pomoc przyznawana będzie wprost
proporcjonalnie do posiadanego majątku. To
duża zmiana, dzięki której więcej ludzi będzie kwalifikować się do uzyskania pomocy
władz.
Czy te zmiany reformują system opieki?
Opozycja twierdzi, że nie. Lider Partii Pracy
zauważył, że jakość opieki nie ulegnie poprawie, a wielu ludzi nadal zmuszonych będzie sprzedać swoje domy po to, aby pokryć
koszty opieki. Pojawiły się też głosy, że sektor potrzebuje dodatkowych pieniędzy już
teraz, a nie za 3 lub 4 lata. Część ekonomistów twierdzi, że podwyżka spowoduje spowolnienie gospodarcze.
n NKZ
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Dbajmy o NaszĄ PlaNetę
lIst Do DzIeCI
Nasza planeta potrzebuje pomocy i z każdym dniem jest mniej szans
na jej ocalenie. Ale jeszcze jest nadzieja. Każdy nasz uczynek się liczy.
Na pewno wszyscy widzieliście zdjęcia zwierząt morskich, które się zaklinowały w plastiku. Widzieliście pewnie te zdjęcia teraz tyle razy, że
już na was nie robią wrażenia, a zwierzęta na nich pokazane wydają
się takie odległe, ale tak myśleć nam nie wolno...
Plastik zaśmieca wybrzeża Wielkiej Brytanii i Polski oraz rujnuje naturalne środowisko naszych krajów. A najgorsze jest to, że możemy coś
z tym zrobić. My mamy moc, żeby zapobiec dalszej zagładzie naszego
pięknego i potrzebnego ekosystemu. Wiem, że wielu z nas już dużo robi,
by pomóc, ale wielu z nas nie robi jeszcze nic.

ZIEMIA - NASZE WSPÓlNE DoBRo
Beata Polanowska
W obliczu największego zagrożenia, przed jakim stoi ludzkość w
XXI wieku, jakim jest globalne
ocieplenie, podejmujemy ten temat
w dodatku specjalnym dla dzieci w
październikowym wydaniu EMpP.
Chcemy też zwrócić uwagę na 26.
Konferencję ‘Zmiany Klimatu’ Organizacji Narodów Zjednoczonych,
która odbędzie się od 31 października do 12 listopada w Glasgow. W
jej trakcie przedstawiciele państw z
całego świata mają wypracować
plan spowolnienia zmian klimatycznych. Wiemy, że przyszłość
naszej planety to temat, który jest
bardzo ważny dla młodych pokoleń, co jest odzwierciedlone w działaniach Grety Thunberg oraz wielu
innych młodych aktywistów na
całym świecie. Dlatego też kierujemy nasz specjalny dodatek do
dzieci i młodzieży, by wspólnie się
uczyć oraz podejmować działania
mające na względzie dobro naszej
planety.
Globalne ocieplenie oznacza topnienie lodowców, podniesienie się
poziomu mórz, zatopienie wielu
części świata, wzrost temperatur
oraz częstotliwości występowania
ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiększenia obszarów pustynnych, intensyfikacje pojawiania
się susz, szersze rozprzestrzenianie

się chorób tropikalnych. Są to
tylko nieliczne przykłady makabrycznych scenariuszy, jakie niosą
ze sobą obecnie zachodzące zmiany
klimatu.
Mimo, że skutki globalnego ocieplenia odczuwamy już wszyscy, to
z różnym stopniem zainteresowania
podchodzimy do samego tematu.
Są wśród nas tacy, którzy podejmują działania mające globalne
ocieplenie spowolnić lub zatrzymać, są i tacy, którzy w nie nadal
nie wierzą i są tacy, którzy uważają,
że odpowiedzialność spoczywa na
innych. A tu ważą się losy pokoleń,
które będą mieszkać na naszej planecie przez kolejne dziesiątki lat.
Nasze dzieci wydają się rozumieć
wagę problemu. Nie tylko podejmują działania, na miarę swoich
możliwości, ale także wywierają
wpływ na dorosłych i w ten sposób
przyczyniają się do zapobiegania
niszczącym zmianom klimatycznym.
W naszym specjalnym dodatku
znajdują się teksty przygotowane
przez dzieci oraz dla dzieci, krzyżówki, rebusy i inne zabawy –
wszystko o tematyce ekologicznej,
po to, by szerzyć świadomość ważności zagadnienia.
n

To proste. Pierwszy i najłatwiejszy krok, by pomóc naszej planecie, to
nieśmiecenie. Po wypiciu wody lub innego napoju z plastikowej butelki,
zamiast ją wyrzucić pod nogi, można poszukać kosza i ją tam włożyć.
To nie jest takie trudne. Tak samo można zrobić z papierkiem po cukierkach lub innym jedzeniu.
Następna, równie prosta rzecz do zrobienia to recykling. Po zużyciu
opakowań kartonowych czy plastikowych, trzeba je tylko wrzucić do
kosza na recykling i wtedy są one przetwarzane na nowe, inne rzeczy.
Możecie zacząć od tej gazety, po jej przeczytaniu oczywiście. Jest tak
wiele różnych sposobów na dbanie o naszą planetę.
Ja wiem, że wielu z was wie, co robić i już to robi, więc teraz to jest
nasza kolej nauczyć dorosłych, jak dbać o nasze środowisko. My będziemy mieli największy wpływ na tę planetę za parę lat. Na razie to
dorośli są najbardziej odpowiedzialni. To oni ogrzewają domy, robią
zakupy i decydują, jakie produkty używamy w życiu codziennym. A
my musimy pomóc dorosłym wywrzeć pozytywny wpływ na naszą
planetę. Pewnie wielu dorosłych już te proste rzeczy robi, ale tym,
którzy tego nie robią, musimy dać parę dobrych rad. Jeśli każde
dziecko, co czyta ten artykuł, przekaże je kilku dorosłym, to wkrótce
prawie wszyscy będą się do nich stosować. Więc:
- wyłączajcie światło, kiedy wychodzicie z jakiegoś pokoju;
- wyłączajcie telewizory, radia, komputery i inne urządzenia elektryczne, kiedy przestajecie z nich korzystać;
- oszczędzajcie wodę, nie bierzcie długich pryszniców i nie zostawiajcie kranu rozkręconego podczas mycia zębów;
- kupcie wieloużytkową butelkę i wlewajcie do niej wodę z dużej butelki lub dzbanka filtrującego, bo to jest o wiele tańsze niż kupowanie
paczki małych 500ml butelek; jest przy tym mniej plastiku;
- używajcie tych baterii, które można naładować, bo zużyte baterie
to są jedne z najbardziej szkodliwych dla środowiska odpadów.
- Jagoda Brown-Polanowska, lat 13
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RECYKlING, uPCYKlING, DoWNCYKlING,
Ewa Sosnowska
O recyklingu chyba wszyscy już
słyszeli. Obok niego jednak coraz
częściej pojawiają się takie zwroty
jak „upcykling” i „downcykling”.
Co łączy ze sobą te pojęcia i jakie
są między nimi różnice? Co warto
o nich wiedzieć? W jaki sposób
przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego?
Zacznijmy od znanego już nam
recyklingu, który polega na takim
przetworzeniu zużytych produktów, aby powstała ich nowa wersja. Możemy powiedzieć, że
recykling przedłuża życie materiałów poprzez ich wykorzystanie
jako surowce wtórne. Najprostszym przykładem jest papier.
Stare gazety, kartki z zeszytów,
papier biurowy, papierowe opakowania itp. po poddaniu recyklingowi utworzą ponownie papier
lub karton, nic innego zrobić się z
nich nie da. Recykling stosowany
jest na skalę przemysłową – w
wyniku różnego rodzaju technologii dochodzi do odzyskiwania i
powtórnego wykorzystania surowców. My możemy w tym procesie
uczestniczyć
poprzez
domowe segregowanie na przykład makulatury czy szkła.
Downcykling to najmniej znane
spośród tych określeń. W jego
wyniku powstają produkty o wartości mniejszej niż przetwarzany
materiał. Zgodnie z tym prawie
każdy rodzaj recyklingu przemysłowego jest downcyklingiem. Istnieje niewiele produktów czy
materiałów, które można bez
końca przetwarzać w taki sposób,
aby swej wartości nie traciły. Posłużmy się tu znowu przykładem
papieru. Jeśli poddamy recyklingowi nawet najwyższej jakości

papier, to po maksymalnie 8-krotnym przetworzeniu go włókna celulozowe będą już tak krótkie, że
można będzie z niego zrobić co
najwyżej karton. Z plastikiem jest
podobnie – można go przetworzyć
tylko kilka razy, a najgorszej jakości plastik – tylko jednokrotnie!
Istnieją jednak materiały, które
poddawane recyklingowi nawet w
nieskończoność, nie tracą czystości ani jakości. Należą do nich aluminium (i inne metale) oraz szkło.
Jakość wytworzonego w ten sposób np. szkła jest tak dobra, jak
gdyby zostało ono wykonane z
pierwotnych surowców.

o jejku!

dać starym, nieużywanym lub zużytym rzeczom nowe życie. Przykładów jest mnóstwo. Do bardziej
znanych należą europalety przerobione na meble, świeczniki z butelek i słoików, patchworkowe
narzuty ze starych ubrań czy organizery z metalowych puszek.
Dużo inspiracji w postaci zdjęć,
artykułów czy wideo można znaleźć na internecie. Skarbnicą wiedzy mogą tu być nasze babcie
czy prababcie – wiele z nich było

Dlatego też lepiej nie wyrzucać
opakowań szklanych czy aluminiowych do śmieci lub porzucać
ich w lesie czy parku – ich rozkład
może trwać setki lat, a nadają się
przecież w 100% do recyklingu.
upcykling to prosto mówiąc przeciwieństwo downcyklingu – czyli
produkty poddane upcyklingowi
nabierają wartości większej niż
przetwarzany materiał. W wyniku
tego procesu zmienia się ich
forma i funkcja, a powstałe produkty często są wysokiej jakości
przedmiotami użytkowymi, dekoracyjnymi czy wręcz dziełami
sztuki. Upcykling ma charakter
twórczy, a rzeczy bardzo często
zyskują nowe życie dzięki kreatywności twórcy. Oprócz korzyści dla środowiska upcykling ma
wpływ na sztukę i może inspirować do tworzenia kolaży, rzeźb
czy street artu. Jednak nie jest zarezerwowany wyłącznie dla artystów! Najfajniejsze jest to, że
upcykling możemy uprawiać sami
– nie potrzeba do tego żadnej technologii. Przy odrobinie inspiracji
i niewielkich kosztach możemy

mistrzyniami upcyklingu w czasach, kiedy to pojęcie jeszcze nie
istniało.
Zachęcamy też do obejrzenia
„Warsztatów rękodzieła z Iwoną”,
utalentowaną wolontariuszką SPS,
w których pokazuje ona wiele ciekawych, kreatywnych projektów
dla dużych i małych. Od papierowych zwierzaków i kolorowych

bąbli po stylowe
organizery z puszek i twórcze
wykorzystanie
szklanych słoików,
każdy znajdzie coś
dla siebie. Osiem
odcinków warsztatów można znaleźć na stronie www.empp.co.uk i
na facebookowym profilu East
Midlands po Polsku.

Życzymy miłego upcyklingowania i kreatywnej zabawy.
n

JAK RoZuMIEĆ EtYKIEtY RECYKlINGoWE
Ewa Sosnowska
Aby uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki
w postaci naklejki zostawionej na pełnym po
brzegi pojemniku na recykling, ostrzegającej,
że znajdują się tam przedmioty niewłaściwe,
należy zwracać uwagę, co do tego pojemnika
jest wkładane. Jest to zawsze trudniejsze
w sytuacji, kiedy wiele osób czy rodzin korzysta z jednego śmietnika czy pojemnika
(zazwyczaj w przypadku mieszkań).
Warto jednak patrzeć na etykiety recyklingowe opakowań, nawet już w czasie robienia
zakupów. Można w tedy uniknąć przynoszenia do domu tych opakowań, które nie są poddawane recyklingowi lokalnie. Niestety,
zasady co i gdzie jest zbierane i przetwarzane,
różnią się nie tylko od miasta do miasta, ale
nawet od dzielnicy do dzielnicy. Jest coraz
wiecej głosów nawołujących do ujednolicenia zasad recyklingu na terenie całej Anglii.
Jednak nie wiadomo czy i kiedy do tego doj-

dzie. Do tej pory trzeba po prostu patrzeć na
etykiety recyklingowe na każdym opakowaniu.
 Widely recycled, czyli opakowanie powszechnie poddawane recyklingowi. Ta etykieta jest stosowana na opakowaniach, które
są zbierane przez 75% lub więcej władz lokalnych w Wielkiej Brytanii, na przykład plastikowe butelki.
 Widely recycled – flatten/cap on, czyli
powszechnie poddawane recyklingowi, opakowanie powinno być spłaszczone, a zakrętkę
należy zostawić. Spłaszczenie opakowania
oznacza, że jest więcej miejsca w pojemniku
na surowce wtórne, a zostawienie zakrętki
gwarantuje, że wszystkie materiały zostaną
poddane recyklingowi, np. plastikowa butelka z zakrętką.
 Widely recycled – rinse/lid on, czyli powszechnie poddawane recyklingowi, opako-

wanie powinno być wypłukane z pozostawioną pokrywką.
 Widely recycled – rinse. Etykieta podobna do poprzedniej, z instrukcją, aby opakowanie wypłukać. Chodzi o to, żeby żadne
resztki żywności nie zanieczyszczały innych
materiałów nadających się do recyklingu.
 Sleeve – widely recycled, czyli kartonowa
kieszeń na pojemniku jest powszechnie poddawana recyklingowi.
 tray – check locally, czyli w przypadku
tacki, zazwyczaj ze steropianu lub ciemnego
plastiku, należy sprawdzić czy są one zbierane przez lokalne władze.
 Film – not yet recycled oznacza, że folia
plastikowa stanowiąca część opakowania nie
nadaje się jeszcze do recyklingu.

 Box – card widely recycled czyli kartonowe pudła i pojemniki są powszechnie poddawane recyklingowi.
 Recycle with carrier bags in larger stores, not at kerbside czyli na przykład torebki
po płatkach zbożowych można wrzucić do
pojemnika gdzie gromadzone są plastikowe
siatki na zakupy (zazwyczaj w większych supermarketach), nie należy wkładać ich do pojemników na domowy recykling.
n
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Tekst i zdjęcia: Iwona i Paweł Chrostowscy
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DZIECIĘCY KĄCIK RoZRYWKoWY

Jagoda Brown-Polanowska
1. Jaka jest pogoda zwykle jesienią?
2. Młoda aktywistka ze Szwecji, która protestuje przeciwko niszczeniu naszej planety.
3. Pora roku, która się rozpoczęła 21 września.
4. Przetwarzanie śmieci w coś nowego.
5. Gazy, które powodują globalne ocieplenie.
6. Wielki dół, do którego wsypuje się śmieci.
7. Rosną na kasztanowcach i można je zbierać
jesienią.
8. Jest pełna wody, owalna, tworzy się po deszczu i można w nią wskoczyć.
9. Jesienią spadają z drzew.
Wśród dzieci, które przyślą do nas poprawne
rozwiąnia wszystkich zadań (trzech rebusów i
krzyżówki) zostaną rozlosowane trzy nagrody.
Rozwiązania prosimy nadsyłać do 19 listopada
na adres e-mail (konkurs@empp.co.uk), pocztą
(SPS, Tennyson Hall, Unit B, Forest Rod West,
Nottingham NG7 4EP) lub poprzez profil FB
„East Midlands po Polsku”.
n

The Signpost to Polish Success

East Midlands po Polsku
Tennyson, Unit B,
Forest Road West,
Nottingham NG7 4EP
0115 97 81 396
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Hasło:

DODATEK PRZYGOTOWALI:

Beata Polanowska
Jagoda Brown-Polanowska
Iwona Chrostowska
Paweł Chrostowski
Ewa Sosnowska
Natalia Karpińska-Zając

RO ZW I ĄZ ANI A MO ŻNA NADS Y Ł AĆ:

- konkurs@empp.co.uk
- listownie
- Facebook: profil
East Midlands po Polsku
DO 19 L I S TO PADA 20 21

Fundusze na przygotowanie dodatku specjalnego dla dzieci
i zakup nagród zostały pozyskane ze środków Konsulatu RP
w Manchesterze oraz National Lottery Community Fund.
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BEGuM NIE DAJE o SoBIE ZAPoMNIEĆ
W środę 15 września w programie Good Morning Britain stacji ItV można było obejrzeć specjalny
wywiad z oblubienicą ISIS – Shamimą Begum, która przebywa w syryjskim obozie. 22-latka wyglądała
zupełnie inaczej niż podczas słynnego wywiadu, jakiego udzieliła Sky News w 2019 roku.
Czapeczka baseballowa Nike,
szary podkoszulek, pomalowane
na jaskrawy kolor paznokcie.
Atrakcyjna kobieta gładzi ręką
swoje długie, rozpuszczone włosy
mówiąc, że większość młodych
ludzi nie wie, co zrobić ze swoim
życiem, aby po chwili prosić Brytyjczyków
o
przebaczenie:
„Wiem, że ludziom ciężko byłoby
spróbować mi wybaczyć, ponieważ żyli w strachu przed ISIS
i stracili bliskich przez ISIS. Ale
ja również bałam się ISIS i również straciłam bliskich przez ISIS,
więc to nas łączy”.
Stanowisko Begum diametralnie
zmieniło się przez ostatnie 2 lata.
Jak pisał Peter Brown w artykule
„Oblubienica ISIS bez obywatelstwa”, który został opublikowany
na łamach East Midlands po
Polsku w marcu 2019 roku: „Podczas kilku wywiadów z mediami
stwierdziła, że wyjeżdżając do
Syrii była w pełni świadoma brutalności ISIS i nadal wydaje się
sympatyzować z ideą Państwa
Islamskiego. Wzrost społecznego
niezadowolenia z powodu jej wypowiedzi doprowadził do pozbawienia Begum brytyjskiego
obywatelstwa przez (ówczesnego,
od red.) ministra spraw wewnętrznych Sajida Javida, co ma uniemożliwić jej powrót na Wyspy”.

Warto przypomnieć też starą wypowiedź Begum, w której uznała
atak terrorystyczny w Manchesterze w 2017 roku za „uzasadniony
odwet” za ataki wojskowe na
twierdze ISIS.
W nowym wywiadzie próbowała
tłumaczyć się ze swoich dawnych
wypowiedzi: „Nie wiedziałam, że
w zamachu w Manchesterze zostały skrzywdzone kobiety i
dzieci. Nie wierzę, że jedno zło
usprawiedliwia inne zło”.
„Wiem, że wybaczenie mi może
być dla ludzi trudne, ale – i mówię
to z głębi serca – przepraszam,
jeśli mój przyjazd do Syrii lub to,
co kiedyś powiedziałam, kogokolwiek obraziło” – mówiła Begum.
Dodała, że chciała po prostu wyjść
za mąż i „żyć czystym, islamskim
życiem”. Stwierdziła, że osoby,
które zwerbowały ją w Internecie,
w swoisty sposób ją zmanipulowały.
„Jest mi bardzo przykro – powiedziała. – Niektórzy ludzie nigdy
nie uwierzą, że się zmieniłam, ale
w głębi duszy żałuję swoich decyzji. Nikt nie jest w stanie nienawidzić mnie bardziej niż sama siebie
nienawidzę za to, co zrobiłam, ale
każdy zasługuje na drugą szansę”.

Begum urodziła się w Wielkiej
Brytanii, w muzułmańskiej rodzinie imigrantów z Bangladeszu.
Wychowała się w londyńskiej
dzielnicy Bethnal Green. W lutym
2015, w wieku 15 lat, uciekła z
domu i wraz z dwoma koleżankami ze szkoły poleciała do Turcji, a następnie do Syrii celem
dołączenia do dżihadu tzw. Państwa Islamskiego. Po dziesięciu
dniach od przyjazdu wyszła za
mąż za Holendra, który również
wyjechał do Syrii i przyłączył się
do ISIS kilka miesięcy wcześniej.
Mieli razem troje dzieci: zmarły
krótko po narodzeniu.
Według doniesień „The Daily
Telegraph” z 2019 roku, Begum
w strukturach ISIS pełniła
obowiązki tzw. policjantki moralności. Zajmowała się egzekwowaniem surowych reguł narzucanych
przez ISIS, np. dotyczących
ubioru lub zachowania. Świadkowie wspominali, że widzieli ją
chodzącą z karabinem maszynowym po mieście Rakka. Begum
szybko zyskała reputację osoby
wysoce rygorystycznej. Dziewczyna zajmowała się również rekrutacją innych kobiet dla
Państwa Islamskiego i... zaszywaniem kamizelek z materiałami wybuchowymi
wokół
torsów
przyszłych zamachowców-samo-

tRZECIA DAWKA NA HoRYZoNCIE
W połowie września rząd Wielkiej
Brytanii ogłosił, że miliony osób
najbardziej narażonych na ciężki
przebieg choroby wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2
otrzymają już wkrótce trzecią
dawkę szczepionki (tzw. booster).
O tym, kto i kiedy powinien otrzymać trzecią dawkę zadecydowali
eksperci z niezależnego ciała doradczego o nazwie Joint Committee on
Vaccination and Immunisation
(JCVI).
Jako pierwsze trzecią dawkę otrzymują osoby z grup priorytetowych
– dokładnie tak, jak miało to miejsce poprzednio. Mowa tu o mieszkańcach
domów
opieki,
pracownikach służby zdrowia i pracownikach socjalnych oraz osobach, które ukończyły 50 rok życia.
Na szczepienie są również zaproszone osoby w wieku od 16 do 49
lat, które cierpią na różne choroby
przewlekłe, ich opiekunowie i domownicy osób przyjmujących leki
immunosupresyjne.
Trzecią dawkę będzie można otrzymać po upływie 6 miesięcy od
otrzymania drugiej dawki. Niezależnie od tego, jaki preparat został
podany wcześniej, jako booster po-

służy albo pełna dawka
szczepionki Pfizer/BioNTech lub połowa dawki
szczepionki Moderna.
Osoby, które z różnych
względów medycznych
nie będą mogły przyjąć
wyżej
wymienionych
preparatów, otrzymają
szczepionkę AstraZeneca, o ile to ją otrzymały
wcześniej.
Póki co, w Wielkiej Brytanii, osoby
zdrowe, które nie ukończyły jeszcze 49 roku życia, nie otrzymają
trzeciej dawki, ponieważ ochrona
przed ciężką postacią COVID-19,
hospitalizacją i zgonem jest u nich
wystarczająca.
Specjaliści z JCVI stwierdzili także,
że booster może być podawany ze
szczepionką przeciwko wirusom
grypy. O ewentualnym wdrożeniu
takiego rozwiązania zadecyduje
NHS po uprzednim rozpatrzeniu
kwestii logistycznych i innych (nie
może dojść do sytuacji, w której podanie szczepionki przeciwko
SARS-COV-2 jest opóźniane po to,
aby w tym samym dniu podać też
szczepionkę przeciwko wirusom
grypy).

Minister zdrowia Savid Javid wezwał wszystkich uprawnionych do
jak najszybszego przyjęcia oferowanych szczepionek „aby zapewnić
najlepszą możliwą ochronę w miesiącach zimowych”. Dodał, że brytyjski program szczepień przebiega
„fenomenalnie”, lecz ważne jest
przedłużenie ochrony, jaką oferują
szczepienia zwłaszcza u osób z
grup wysokiego ryzyka.
W połowie września rząd podjął
również decyzję o zaoferowaniu
jednej
dawki
preparatu
Pfizer/BioNTech młodzieży w
wieku 12-15 lat (niezależnie od
stanu zdrowia).
n NKZ

Shamima Begum w 2021 r. / fot. GMB YouTube

Shamima Begum w 2019 r. / fot. Sky News YouTube
bójców. Robiła to tak, żeby kamizelek nie dało się zdjąć bez uniknięcia eksplozji.
Decyzję o pozbawieniu Begum
obywatelstwa podjął Savid Javid,
który w 2019 roku pełnił funkcję
szefa Home Office. Javid jest
przekonany, że jego decyzja była
„absolutnie słuszna”, tym bardziej
że później jednogłośnie poparł ją
Sąd Najwyższy, który orzekł, że
22-latka nie może wrócić do Wielkiej Brytanii, by zaskarżyć decyzję o odebraniu jej obywatelstwa.

Shamima Begum walczy o powrót
do Wielkiej Brytanii mimo
wszystko. Dlatego też zwróciła się
do premiera Borisa Johnsona:
„Wielka Brytania zmaga się z ekstremizmem i terroryzmem. Chcę
pomóc, opowiadając o swoich doświadczeniach i o tym, jak ekstremiści werbują ludzi i jak
przekonują ich do robienia tego,
co potem robią”.
n NKZ
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HIStoRIA DWÓCH KRANÓW
Brytyjska woda kranowa znajduje się w czołówce najbezpieczniejszych uzdatnionych wód pitnych na świecie. Brytyjczycy są też narodem, który najczęściej po taką wodę sięga - w Europie jedynie Włosi, Bułgarzy,
Grecy i Chorwaci chętniej niż mieszkańcy Wysp spożywają tzw. kranówkę. Jednak nie jakość brytyjskiej
wody kranowej wzbudza zainteresowanie obcokrajowców lecz skąd ona płynie, a mianowicie – nie z typowej, znanej nam wszystkim baterii mieszającej wodę ciepłą i zimną do zadawalającej nas temperatury
lecz z dwóch oddzielnych kranów. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Brytyjczycy używają takiej
właśnie technologii, musimy poznać historię narodzin systemu wodociągowego Wielkiej Brytanii. opowiemy o tym wszystkim w serii arykułów, które co miesiąc ukażą się w kolejnych wydaniach EMpP.
Karolina Polit
Początki systemu wodociągowego
Systemy wodociągowe są wynalazkiem znanym już w Starożytności.
Niektóre cywilizacje na świecie stawiały na tyle monumentalne konstrukcje, aby dostarczać wodę do
oddalonych nawet o kilkadziesiąt
kilometrów od głównych rzek osad
ludzkich i miast. Znane były pierwsze prototypy fontann miejskich,
z których można było czerpać wodę
dostarczaną na bieżąco przez akwedukty, niektóre cywilizacje doprowadzały ją nawet bezpośrednio do
swoich domostw.
Rzeki nie były jedynym źródłem
czerpania wody pitnej, ludzie pozyskiwali ją także z okolicznych potoków lub wykopując studnie,
jednak to właśnie dzięki rzekom
i ich możliwościom dostarczania
olbrzymiej ilości wody, sile prądu –
dzięki któremu można było pozyskiwać energię, oraz naturalnej drodze transportu ludzi i towarów,
powstały najbardziej rozwinięte
miasta świata. Niestety, także dzięki
rzekom te najbardziej rozwinięte
miasta zawdzięczają najtragiczniejsze czasy w historii Europy.
Pierwotnie systemy kanalizacyjne
odprowadzały ścieki na okoliczne
pola lub bezpośrednio do rzek. Problem pojawił się wraz ze wzrostem
populacji na danym terenie. Mnogość bakterii, które rozwijały się w
ciekach wodnych, zanieczyszczały
ją powodując szerzenie się wielu
epidemii, w tym cholery. Londyńską Tamizę jeszcze przed Rewolucją Przemysłową określano jako
czarną i gęstą od fekaliów; jak mówiono: „pachnie śmiercią”, a zaraza
z 1858 roku nie bez powodu została
nazwana London's Great Stink –
Wielkim Londyńskim Smrodem.
To właśnie Wielka Brytania z powodu jej najszybszego tempa urbanizacji w okresie Rewolucji
Przemysłowej doświadczyła największych epidemii, w związku
z czym, to właśnie ten kraj był
prekursorem w skonstruowaniu
systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, jaki znamy dziś.
Już w XVII wieku powstały pierwsze prywatne spółki, które dostarczały wodę pitną z pobliskich
rzek do miast (m.in. londyn czy
Derby) za pomocą systemu drewnianych rur wodonośnych. Wodociągi te obejmowały pompy
napędzane młynem wodnym,
a także zbiorniki do dystrybucji.

Jednak dopiero XIX wiek okazał
się dla Wielkiej Brytanii przełomowy. Epidemie cholery, jakie regularnie nawiedzały kraj, zmusiły
wielu naukowców, badaczy, inżynierów oraz polityków do przejęcia
inicjatywy.
W 1827 roku medyk i fizyk John
Snow rozpoczął badania nad zależnością pomiędzy czystością wód
pitnych a zakażeniami cholerą. Próbował obalić powszechną wówczas
teorię, że za epidemię odpowiada
nie sama woda, lecz jej opary, jak i
skażone powietrze.
Rok później do London Water
Companies trafiła karykatura zatytułowana Monster Soup Williama
Heatha, przedstawiająca nafaszerowaną kreaturami kroplę wody z Tamizy, oglądaną w obiektywie
mikroskopu. Był to wyraz manifestacji przeciw zaniedbaniom londyńskiej spółki wodnej w sprawie
czystości wód.
Przełomowym dla zdrowia publicznego okazał się rok 1854, kiedy to
potwierdzono teorię Johna Snowa –
epidemię cholery powiązano bezpośrednio z zanieczyszczeniem
wód pitnych.
Dzięki funduszom państwowym
oraz inwestycjom prywatnych firm
wodociągowych brytyjscy inżynierowie rozpoczęli intensywne prace
na rzecz budowy nowoczesnych,
dopasowanych do wielkich aglomeracji, systemów wodociągowych i
kanalizacyjnych. W miastach takich
jak Liverpool i Londyn powstały
olbrzymie sieci wodno-kanalizacyjne.
W 1829 roku firmy wodociągowe
zastosowały pierwszy raz metodę
piaskowej filtracji wody, podpatrzoną od szkockiego przedsiębiorcy o imieniu John Gibb, dzięki
czemu Londyn stał się pierwszym
miastem na świecie, w którym
mieszkańcy mogli czerpać filtrowaną wodę pitną.
W 1831 roku niespełna 25-letni
inżynier z Nottingham – thomas
Hawksley, opracował pierwszy
system wodociągowy, który zapewniał zasilanie pod stałym wysokim ciśnieniem, zapobiegając w ten
sposób dostania się jakichkolwiek
zanieczyszczeń do sieci. Woda pobierana z rzeki Trent przepływała
tunelami wyłożonymi pokładami
piasku i żwiru do niedużego zbiornika, skąd przepompowywana była
do głównego rezerwuaru. Tak
uzdatnioną wodą mogli cieszyć się
mieszkańcy Nottingham.

Po epidemii cholery, jaka nawiedziła Wielką Brytanię w 1848 roku,
Nottingham jako nieliczne – choć
przeludnione – miasto, przetrwało nietknięte chorobą. Stało
się jasne, jak ważnym aspektem dla
ludzkiego życia jest nieskażona
woda.

Rycina z 1828 autorstwa Williama Heatha / fot. Wellcome Trust

W 1858 roku opracowano przepisy,
które nakazywały obowiązkowe filtrowanie, jak i badanie jakości
wody poprzez analizę chemiczną
jej składu.
Na przełomie XIX i XX wieku niemieccy chemicy podjęli próby chlorowania wody w celu jej
uzdatnienia. Pierwszym miastem, w
którym poddano obróbce chlorem
całe źródło wody było angielskie
Maidstone.
W 1903 roku brytyjski oficer służby
medycznej Vincent B. Nesfield
opracował szybką i efektowną technikę oczyszczania wody za pomocą
skroplonego chloru gazowego.
Po epidemii tyfusu jaka nawiedziła lincoln w 1905 roku z powodu nieefektywności stosowania
jedynie filtracji piaskowej, wdrożono obowiązkowe chlorowanie
wody.
Bieżąca woda w domach
Już w XVIII wieku wiele zamożniejszych domostw posiadało własny zbiornik gromadzący wodę
deszczową, który umiejscowiony
był zazwyczaj w piwnicy lub bezpośrednio pod gruntem, na którym
stał dom. Rynny odprowadzały zebraną z dachu deszczówkę do zamkniętego zbiornika, po czym w
razie potrzeby można było dzięki
specjalnej ręcznej pompie taką
wodę pozyskać.
Woda deszczowa nie była traktowana jako pitna – tę pozyskiwano
z wykopanych przydomowych
studni. Deszczówka sprawdzała się
głównie do prania i czyszczenia,
gdyż w przeciwieństwie do wody
gruntowej nie była wodą twardą, w
związku z czym nie powodowała
ścinania się mydlin, nie pozostawiała osadu wapiennego na urządzeniach domowych ani zacieków
na szkle, naczyniach i wszelkich
domowych akcesoriach, czyli tzw.
kamienia.
Wielka Brytania w większej swojej
powierzchni leży właśnie na pokładzie wapieni, woda przechodząc
przez ich sedymentację w głąb
ziemi wzbogaca się o minerały tj.
wapń i magnez, przez co wzrasta jej
twardość. Mimo iż taka woda jest

Rycina z 1939 dot. bakterii tyfusowych / fot. Wellcome Trust

uznawana za zdrową i taka właśnie
woda płynie z większości brytyjskich kranów, nie jest ona pożądana ze względu na osadzanie się
charakterystycznego nalotu.
Dzięki zasilaniu ciśnieniowemu
miejskie jak i prywatne firmy wodociągowe zaopatrywały każdego
zainteresowanego w bieżącą wodę
bezpośrednio do gospodarstwa domowego. Osoby mniej zamożne
musiały zadowolić się jedną z
wielu tzw. fontann miejskich, które
– choć publiczne – również dostarczały dobrej jakości, uzdatnioną
wodę pitną.
Druga połowa XIX wieku przyniosła Brytyjczykom (głównie tym ze
średniej i wyższej klasy społecznej) nowe pomieszczenie mieszkalne – łazienkę. Prymitywne
toaletki z sypialnianych pokoi
przeniosły się do pionierskich, wiktoriańskich łazienek zaopatrzonych
w wanny, prysznice, toalety oraz
kran z zimną bieżącą wodą. Firma
Guest&Chrimes jako pierwsza
opracowała i sprzedawała krany
dla użytku domowego.
W 1856 roku ta sama firma nawiązała kontrakt z początkującym na
rynku brytyjskim Niemcem Carlem Wilhelmem Siemensem, który
kilka lat wcześniej opatentował w
Londynie pierwszy na świecie licznik pomiaru zużycia wody. Po latach pracy nad wprowadzaniem
innowacji technologicznych spółka
Carla i jego braci Siemens Brothers
& Co. stała się gigantem na rynku
światowym.
Pierwszy nowożytny prysznic wynalazł w 1797 roku Brytyjczyk
William Feetham. Pompowany

T. Hawksley / fot. Wellcome Trust

ręcznie wynalazek działał na zasadzie obiegu zamkniętego. Woda
wydobywająca się z prysznica
zbierana była u podstawy i przepompowywana znów wracała do
jego dyszy.
Kilkadziesiąt lat później powstał
prysznic, który stał się pierwowzorem tego, jaki znamy dziś – Needle
Shower. Zaopatrzony w ciepłą
wodę i system kilkudziesięciu dysz
dostępny był zarówno w łaźniach
publicznych, jak i w domach prywatnych.
Zanim jednak ciepła woda popłynęła z domowych kranów, by móc
cieszyć się ciepłą kąpielą korzystano z wanien. U ich podstawy lub
do ich krańca mocowano małe piecyki gazowe lub węglowe, które
podgrzewały wodę do zadawalającej temperatury.
n
Zapraszamy do
odwiedzenia bloga autorki:
www.dlaczegobrytyjczycy.com

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk
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PAŹDZIERNIKoWE PRoPoZYCJE
NottINGHAMSHIRE

DERBYSHIRE

Finał konkursu „Artysta Roku 2021”
15-22 października w godz. 10.00-16.00
Stowarzyszenie Artystów Nottingham
71-73 Friar Lane, NG1 6DH
Wstęp wolny

Spotkania muzealne dla osób nie mówiących po angielsku
20 października w godz. 13.00-14.00
Derby Museum & Art gallery
The Strand, Derby DE1 1BS
Wstęp wolny (zapłać tyle, ile możesz)

Tegoroczna edycja Artysty Roku jest zatytułowana „Artystyczna Kraina Czarów”. Obejrzeć będzie można sto zwycięskich prac
w pięciu kategoriach: Junior (do lat 16),
Young (17-25 lat), a dla dorosłych Beginner,
Amateur i Professional. Pojawi się wyjątkowy sklep typu pop-up, pełen artykułów i
przyborów artystycznych dla artystów dużych i małych.
Paul Heaton & Jacqui Abbott
14 października godz.18.30
Motorpoint Arena, Bolero Square,
Lace Market, Nottingham, NG1 1LA
Bezpłatne bilety tylko dla personelu NHS.
Koncert, początkowo planowany na 29
kwietnia 2021 roku, musiał być przełożony
ze względu na lockdown.Wszystkie zakupione uprzednio bilety zachowują ważność.
Osobami uprawnionymi do darmowych biletów są pracownicy NHS, między innymi lekarze, pielęgniarki, pracownicy pomocniczy,
i sprzątaczki. Mogą oni zabrać ze sobą jedną
osobę towarzyszącą (ale będą potrzebować
dwóch biletów). Przy wejściu na koncert będą
oni musieli okazać ważną kartę identyfikacyjną NHS lub Primary Care Trust.
„o Chinach” w lakeside Arts
Sobota 2, 9 i 16 października godz. 13.30
Czas sesji: 60 minut (bez przerw)
Lakeside Arts, University Park, University of
Nottingham, NG7 2RD
Wstęp: 5 funtów
Pod koniec września centrum Lakeside Arts
zapoczątkowało nową serię imprez dla dzieci
w wieku 6-10 lat i ich rodzin. Ich celem jest
wprowadzenie w niektóre elementy chińskiej
kultury i języka.
Sobota 2 października: Tradycyjny taniec
smoka i taniec lwa
Sobota 9 października: Tworzenie chińskich
smoczych kukiełek i latarni
Sobota 16 października: Nauka tradycyjnej
chińskiej piosenki ludowej w języku mandaryńskim
Wszystkie materiały do zajęć są bezpłatne,
a dzieci będą mogły zabrać swoje kolorowe
kreacje do domu.

Nieformalne sesje konwersacyjne w Muzeum
i Galerii Sztuki dla osób, dla których angielski jest językiem dodatkowym. Okazja do poznania nowych ludzi, ćwiczenia i rozwijania
angielskiego, a także poznania fascynujących
obiektów z kolekcji Muzeum. Dzieciom poniżej 16 roku życia musi towarzyszyć osoba
dorosła. Aby wziąć udział, należy wysłać email na adres kathryn@derbymuseums.org
twórcy natury
28 października w godz. 13.00-15.00
Pickford House
41 Friar Gate, DE1 1DA
Wstęp wolny (zapłać tyle, ile możesz)
Skoncentrowana na naturze kreatywna sesja
w ogrodzie Pickford House, odpowiednia dla
rodzin. Okazja do spróbowania rysunku, poezji i tworzenia sztuki przy użyciu naturalnych elementów.
Szlak „Poznaj twórcę”
24-31 października w godz. otwarcia muzeum
Muzeum Tworzenia w Derby Silk Mill
Silk Mill Lane, DE1 3AF
Wstęp: 1 funt (dla członków „Przyjaciół
Derby Museums” – wstęp wolny)
Muzeum Tworzenia w Derby Silk Mill jest
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO (pisaliśmy o tym we wrześniowym
wydaniu EMpP). Podróż po Muzeum Tworzenia, wypełniona wyzwaniami, na które
trzeba znaleźć odpowiedzi. Okazja do poznania pomysłowych twórców, których kreacje
wchodzą w skład fascynującej kolekcji i odkrycia swojego wewnętrznego twórcy. Impreza odpowiednia dla rodzin.

Szlak dyniowy (uphill Pumpkin trail)
16-31 października; cały dzień
The Strait, LN2 1JD
Szlak prowadzący przez dzielnicę katedralną
Lincoln, od The Strait, w górę Steep Hill i
wzdłuż Bailgate. W czasie wędrówki należy
znaleźć 29 dyń ukrytych w witrynach sklepowych aby mieć szansę na wygranie nagród.
Super zabawa dla rodzin gwarantowana.
Weekend z psem na zamku lincoln
Castle Hill, Lincoln, LN1 3AA
23-24 października w godz. 10.00-17.00
Wstęp do zamku: 10 funtów dla osoby dorosłej, wolny dla psów
Wstęp tylko na dziedziniec - wolny
W ten weekend zwiedzający mogą poznawać
Zamek i tysiącletnią historię razem ze swoimi
czworonogami. Psy mogą wejść do sali kinowej i budynku Davida PJ Rossa Magna Carta,
ale organizatorzy proszą o nie zabieranie
psów do Krypty.

Wybierz swoją idealną dynię w cenie 2,50
funta za sztukę!

Bike Fest
Leicester Cycle Circuit,
New College Learning & Sports Village, Reception, Glenfield Road, LE3 6RJ
30 października w godz. 13.00-16.00
Bezpłatna impreza, która daje szansę na jazdę
po torze rowerowym, bezpiecznym i wolnym
od ruchu ulicznego. Impreza jest otwarta dla
wszystkich grup wiekowych i umiejętności,
a tor jest łatwy, z wolontariuszami zapewniającymi pomoc, spokój i bezpieczeństwo dla
wszystkich rowerzystów. Doświadczeni trenerzy HSBC UK Go-Ride będą gotowi do
pomocy w poprawie umiejętności jazdy na
rowerze. Udzielane będą informacje na temat
przejażdżek z przewodnikiem i przejażdżek
tylko dla kobiet w różnych częsciach miasta.
Będzie też możliwość wypróbowania rowerów Santander Cycles Leicester.

lEICEStERSHIRE
Halloween trail w Belvoir Castle
17-31 października w godz. 11.00-16.00
Grantham, Leicestershire, NG32 1PE
Rodzinny szlak halloweenowy, straszny,
pełen tajemnic, ciemnych sekretów i tajemniczych przewodników.
Aby wziąć udział, należy
zakupić bilety wstępu do
ogrodów
zamkowych
w cenie 7-12 funtów. Dla
najmłodszych organizatorzy proponują udział w
szlaku „Trick or Treat”
(cukierek albo psikus)
w Motor Yard.
Dzień Kolei
3 i 19 października
w godz. 12.00-16.00
Abbey Pumping Station
Corporation Road,
LE4 5PX

lINColNSHIRE
Pecan’s Pumpkin Patch
8-31 października w godz. 10.00-16.00
Bransby Horses, Lincolnshire LN1 2PH

dystansu społecznego, a wszystkie wagony –
poddawane dezynfekcji przed każdą jazdą.
Samo Muzeum Abbey Pumping Station
czynne jest w godz. 11.00-16.30, a wstęp –
bezpłatny.

Bilety na przejażdżkę zabytkową
wąskotorową
ciuchcią kosztują tylko 50
pensów i wydawane będą
na zasadzie „kto pierwszy”. Podczas przejazdów
będą stosowane zasady

Uwaga! Bonfire Night w Lincoln, Leicester i
Derby odbywać się będzie w pierwszy weekend listopada. Natomiast Urząd Miasta Nottingham podjął decyzję o odwołaniu
tegorocznej imprezy na Forest Recreation
Grounds.
n ES
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SEND YouR NAME to MARS
Dzięki kampanii Send Your Name to Mars, organizowanej przez amerykańską Narodową Agencję
Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (w skrócie NASA), każdy człowiek może wysłać swoje imię i nazwisko w kosmos!
Nie wszyscy wiedzą, że kiedy 18
lutego 2021 roku łazik Perseverance wylądował w kraterze uderzeniowym Jezero na Marsie, miał
na pokładzie trzy chipy, na których
zapisanych było prawie 11 milionów nazwisk ludzi z całego świata
(w tym 67072 nazwiska Polaków).
Trzy lata wcześniej na pokładzie
sondy InSight (która również wylądowała na Marsie) znalazł się układ
scalony, na którym zapisano ponad
2 miliony nazwisk. Jeszcze wcześniej, bo w 2014 roku, odbył się
próbny lot Oriona wokół Ziemi (był
to statek przeznaczony do lotów załogowych – wtedy jeszcze bez załogi). Wówczas w kosmos poleciał
chip z ponad milionem nazwisk.
Już teraz można „zapisać się”
na kolejną misję na Marsa (prawdo-

podobnie odbędzie się ona
w 2026 roku, jednak nie jest to
jeszcze data oficjalnie potwierdzona). Wystarczy wejść na stronę
https://mars.nasa.gov/participate/se
nd-your-name. W momencie pisania tego artykułu swoje nazwiska
podało ponad 20 milionów chętnych.
Żeby zmieścić taką ilość nazwisk
na maleńkich chipach, inżynierowie
z NASA Jet Propulsion Laboratory
użyją specjalnej maszyny, która za
pomocą wiązki elektronów zapisze
zebrane od chętnych dane do rozmiaru mniejszego niż szerokość
ludzkiego włosa.
Każda osoba, która pierwszy raz zapisze się na taki „lot w kosmos”,
otrzyma specjalną, cyfrową kartę

pokładową. Będzie również mogła
rozpocząć „zbieranie mil” (na wzór
programów linii lotniczych) oraz
wziąć udział w kolejnych akcjach
NASA.
Narodowa Agencja Aeronautyki i
Przestrzeni Kosmicznej zapewnia,
że zapisać się na najbliższą misję
będzie można przez kolejnych kilka
lat. Zgłoszone dane są bezpieczne –
listy nazwisk nie są i nie będą publikowane, a adresy e-mail zostaną
użyte tylko w celu weryfikacji autentyczności danych, oraz powiadomienia zainteresowanych o starcie
i lądowaniu. E-mail potrzebny jest
również do rozpoczęcia (lub kontynualcji) przygody ze „zbieraniem
mil”.
n NKZ

Płytka z nazwiskami na łaziku Perseverance (nazwiska umieszczone są na
trzech microchipach widocznych między dwoma śrubkami w lewym górnym rogu
płytki) / fot. NASA

Cyfrowa karta pokładowa / fot. NASA

Dysponujesz czasem wolnym
od wtorku do czwartku?
Mówisz po polsku i po angielsku?

luBISZ
PoMAGAĆ?
(np. poprzez napisanie oficjalnego listu lub
przeprowadzenie rozmowy telefonicznej)
Zgłoś się do SPS!
editor@empp.co.uk

Internetowe warsztaty plastyczne dla dzieci

Jak wykonać ramkę na zdjęcie o tematyce jesiennej?
21 października, godz. 10.30
www.facebook.com/eastmidlands.popolsku

Polska Szkoła Przedmiotów ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham
poszukuje:
 nauczycieli języka polskiego, jako języka drugiego
z elementami historii i geografii
 osób z przygotowaniem pedagogicznym
 asystentów nauczycieli oraz wolontariuszy
Po więcej informacji prosimy kontaktować się ze szkołą mailowo:
office@polishschoolnottingham.org

tE NoWoCZESNE, ZIEloNE KRZESŁA W BARDZo DoBRYM StANIE
SZuKAJĄ NoWEGo DoMu
Dostępne 2 komplety po 4 sztuki.

ZAPRoPoNuJ SWoJĄ CENĘ
editor@empp.co.uk

www.empp.co.uk | info.empp@empp.co.uk
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KuPoWANIE SWEtRA Z GŁoWĄ
Żyjemy w czasach tzw. szybkiej mody. ludzie chcą móc pochwalić się nowymi kolorami
i wzorami ubrań na zdjęciach i filmach w mediach społecznościowych. Chcą kupować
dużo i tanio. Producenci oferują więc dużo. Czy tanio, to już kwestia sporna. Na pewno
jakość pozostawia wiele do życzenia...
chłaniać pot. Syntetyki tego nie zapewniają,
Justyna Czekaj
kropka. Nawet bardzo grube swetry uszyte ze
Jeśli ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, może sztucznych tkanin nie są ciepłe, bo nie mają
pozwolić sobie na wszystko – zarówno na żadnych właściwości termoregulacyjnych,
kaszmirowe bluzki, jak i poliestrowo-nylo- nie przepuszczają powietrza i nie mają jak
nowe swetry nie warte funta kłaków (rzecz ogrzewać.
jasna markowe, najlepiej z dużym logiem
firmy umieszczonym w widocznym miejscu). A mieszanki tkanin naturalnych i syntetyczMniej zamożni fashioniści sięgają po to, co nych? Sprawa jest w miarę prosta: zawartość
tańsze, a tu króluje akryl i poliester. Czy to pojedynczego składnika mniejsza od 30% nie
dobra droga? Czy nie lepiej kupić jeden kar- wpływa znacząco na zmianę właściwości tkadigan, który będzie może nieco droższy, ale niny. Dodatek 10% wełny w wyżej wspoza to ponadczasowy? A jeśli tak, to jak go wy- mnianym kardiganie służy co najwyżej
brać, skoro cena dawno przestała być wy- usprawiedliwieniu wysokiej ceny, na komfort
znacznikiem jakości?
osoby noszącej nie będzie miał żadnego
wpływu.
W sidła producentów wpaść jest niezwykle
łatwo. Oglądając dzianiny można natknąć się A co z wytrzymałością ubrania? Często kuna metki, które sugerują dobry skład i mają pione dzianiny zaczynają się niszczyć już po
uzasadniać wyższą cenę. Pierwszy lepszy kilkukrotnym założeniu. Materiał się strzępi,
przykład: seria Eco Aware znanej polskiej zbija. Jeśli chcesz, aby nowy sweter wytrzyfirmy, której ubrania można kupić także w mał dłużej niż jeden sezon, trzymaj się z dala
Wielkiej Brytanii. Kardigan z wełną w kolo- od przędz zawierających akryl, wiskozę i porze czarnym, droższy od innych mu podob- liester. Akrylowy sweterek, nawet jeśli w
nych. Eco Aware, z wełną, to na pewno sklepie wygląda całkiem porządnie, szybko
będzie mądry wybór! Jednak rzut oka na się zmechaci i straci połysk, a po kilku prametkę powoduje rozczarowanie: 33% akryl, niach straci swój kształt. I nawet markowe
30% poliamid, 27% poliester, 10% wełna... logo nic tu nie pomoże. Uwaga! Włókna
trochę matematyki i wszystko jasne – swete- akrylowe mogą być oznaczane na metkach
rek Eco Aware oferuje nam 90% włókien syn- jako poliakryl, anilana, orlon i sztuczny jetetycznych.
dwab.
Wiemy już, że włókna chemiczne mają podstawową zaletę: są tanie. Jednak noszenie wykonanych z nich swetrów nie będzie miało
nic wspólnego z wygodą, komfortem czy
przyjemnością. Ubranie powinno chronić nas
przed chłodem, ale też zapobiegać przegrzaniu. Powinno „pozwalać skórze oddychać”, a
więc zapewniać cyrkulację powietrza, po-

Tak naprawdę najlepiej wybierać swetry wykonane w 100% z jednej, naturalnej tkaniny.
Najtańsze powinny być swetry bawełniane,
idealne na jesień i wiosnę. Na zimę dobra będzie wełna. Jej włókna zapewniają doskonałą
izolację termiczną. Materiał jest także przewiewny, dobrze radzi sobie z rozciąganiem,

Jeść czy nie jeść
Chlebek bananowy z orzechami
Karolina Klimek
Składniki:
4 banany dojrzałe, 2 jajka, pół
szklanki oleju, 2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego, 2 szklanki mąki
orkiszowej pełnoziarnistej, pół
szklanki cukru, pół szklanki orzechów włoskich, pół szklanki żurawiny, 4 łyżki płatków migdałów,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 łyżeczka sody oczyszczonej.

Przygotowanie:
Banany rozgniatamy na miazgę i
dodajemy wszystkie mokre składniki. Mieszamy. Do innej miski
wsypujemy wszystkie suche składniki wraz z bakaliami i dokładnie
mieszamy. Do suchych składników
dodajemy mokre i mieszamy. Nagrzewamy piekarnik do 180 stopni.
Ciasto przelewamy do formy wyłożonej papierem i wkładamy do piekarnika na 45 min.
n

jest dość elastyczny, nie elektryzuje się. Często na swetrach dobrej jakości widnieje oznaczenie Woolmark, które ma zapewnić klienta,
że produkt został rygorystycznie przetestowany i nagrodzony znakiem jakości (napis
‘pure new wool’ oznacza 100% wełny, ‘wool
rich blend’ to produkty zawierające od 50 do
99,9% wełny, a ‘wool blend’ – od 30 do
49,9% wełny). Warto jeszcze wspomnieć w
wełnie pozyskiwanej z runa owiec rasy merynos. Jest ona delikatna, a swetry z niej zrobione są miękkie i ciepłe. Uwaga! Wełnę
należy prać w niskiej temperaturze, po to,
żeby ubranie się nie skurczyło.
Za najbardziej luksusowe uznaje się sweterki
z kaszmiru. Kaszmir to jeden z najszlachetniejszych i najdroższych materiałów – pozyskuje się go z wyczesywania kóz, które
zamieszkują najwyższe i najzimniejsze obszary górskie (temperatura może tam spadać
nawet do -40 stopni Celsjusza). Kaszmir ma
najlepszą ze wszystkich materiałów izolację
cieplną, co oznacza, że będzie w nim ciepło

nawet w największe mrozy. Nie trzeba jednak
obawiać się przepocenia dzięki jego właściwościom termoregulacyjnym. O ten drogi
materiał trzeba szczególnie dbać – właściwa
pielęgnacja sprawi, że będzie służył przez
lata.
Za równie luksusowe uznaje się dzianiny z alpaki. Takie swetry są bardzo miękkie w dotyku, wyjątkowo lekkie, bardzo ciepłe i
zarazem przewiewne, a do tego elastyczne i
sprężyste.
Nie ma co kryć, że dla większości osób najważniejsza przy zakupie swetra będzie jego
cena. Ale warto powstrzymać się od kupna
kilku tanich dzianin syntetycznych i zainwestować – choćby podczas wyprzedaży – w
wełnę lub kaszmir. Z czasem okaże się, że
taki zakup jest z korzyścią dla portfela (nie
wpadamy w błędne koło kupowania nowych
ubrań, bo zeszłoroczne się zmechaciły), dla
środowiska (plastik!) i dla naszego komfortu.
n
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