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Pojawienie się nowego wariantu
koronawirusa, nazwanego Omi-
cron, zmusiło cały świat do ponow-
nego wprowadzenia restrykcji.
Obostrzenia weszły w życie 1 grud-
nia, 8 grudnia zostały zaktualizo-
wane. Oto lista najważniejszych
obostrzeń obowiązujących w An-
glii.  

- Wrócił nakaz noszenia maseczek
w sklepach, środkach transportu,
miejscach publicznych, w szkołach,
na uniwersytetach, na dworcach,
lotniskach, w kinach i teatrach;

- Zachęca się do pracy w domu od
13 grudnia;

- Wymagane będą paszporty kowi-
dowe w klubach nocnych, na kon-
certach;

- Jeśli znaleźliśmy się w towarzy-
stwie osoby zarażonej wariantem

Omicron, musimy się izolować
przez 10 dni bez względu na wiek
lub status zaszczepienia;

- W przypadku powrotu do UK z
zagranicy, należy wykonać test an-
tygenowy przed wyjazdem, nie
wcześniej niż 48 godzin przed po-
dróżą, wypełnić formę lokaliza-
cyjną, osoby zaszczepione muszą
wykupić test PCR i go wykonać do
końca drugiego dnia po powrocie.
Należy się izolować do momentu
otrzymania negatywnego wyniku.
W przypadku wyniku pozytywnego
należy kontynuować kwarantannę.
W przypadku osób niezaszczepio-
nych należy przetestować się przed
podjęciem podróży, następnie prze-
chodzi się 10-dniowa kwarantannę,
w trakcie której należy zrobić 2
testy PCR;

- Powiększono listę czerwoną o
kraje afrykańskie, w których stwier-
dzono zachorowalność na Omicron
w społeczeństwie;

- Zmieniono zasady podawania bo-
ostera szczepionki na Covid.  Mogą
ją teraz przyjąć osoby od 40 roku
życia i powyżej, po upłynięciu co
najmniej 6 miesięcy od przyjęcia
drugiej dawki.

Rząd rozważa rozpoczęcie podawa-
nia boostera szczepionki osobom
od 18 roku życia oraz zmniejszenie
przerwy między drugą a trzecią
dawką do 3 miesięcy.  Zaleca się,
by młodzież w wieku 12-15 lat
przyjęła drugą dawkę szczepionki
Pfizer-BioNTech COVID-19, ale
nie wcześniej niż 12 tygodni po
przyjęciu pierwszej.  
n 

ZAkAZ NA koMÓrkI
Beata Polanowska W 2022 roku wejdzie w życie zu-

pełny zakaz korzystania z telefonów
komórkowych podczas prowadzenia
pojazdu samochodowego, z wyjąt-
kiem kilku jasno przedstawionych
sytuacji.

Decyzję o zmianach poprzedziły
społeczne konsultacje, ponad 80%
osób poparło zakaz.

Wysyłanie SMSów lub wykonywa-
nie telefonów, o ile nie jest to sytu-
acja awaryjna, już jest nielegalne.  W
przyszłym roku zakaz obejmie robie-
nie zdjęć i filmików, przeglądanie
listy utworów muzycznych, granie w
gry.

Dozwolone pozostanie korzystanie z
nawigacji satelitarnej, ale telefon
musi być umiejscowiony w stojaku.
Kierowca musi utrzymać kontrolę
nad pojazdem, w przeciwnym razie
policja może ukarać za niebez-
pieczną jazdę.

Można też będzie korzystać z telefo-
nów podczas wykonywania płatno-
ści bezkontaktowej, o ile są to opłaty
za korzystanie z dróg, mostów, auto-
strad oraz w sytuacji, kiedy stoimy w
kolejce w restauracjach drive-thru
np. w kolejce do McDonaldsa czy
Costy.  Należy pamiętać, że telefon
musi być umieszczony w stojaku
przed rozpoczęciem jazdy.

Zostanie także zmienione prawo dro-
gowe, by jasno określić, że stanie na
światłach i w korku będzie klasyfi-
kowane jako prowadzenie pojazdu, a
nie znajdowanie się w stanie spo-
czynku.  Korzystanie z telefonu w
obu sytuacjach stanie się nielegalne.

Policja będzie mogła łatwiej wymie-
rzać kary kierowcom przyłapanym
na wykroczeniu.  Mandat za korzy-
stanie z telefonów komórkowych
podczas prowadzenia pojazdu wy-
niesie £200 oraz 6 punktów karnych.  
n BP

Nowe restrykcje

Zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w kręgu najbliższych, 
w cieple najpiękniejszych uczuć i blasku

choinkowych świateł 
oraz spełnienia wszystkich marzeń 
i zamierzeń w Nowym Roku 2022

życzy
Dyrektor, Grono Pedagogiczne 

oraz Zarząd Polskiej Szkoły Przedmiotów
Ojczystych im. Św. Kazimierza 

w Nottingham

Droga Polonio,
Pełnych radości, pokoju i szczęścia 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz obfitości Łask Bożych i 

wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 

życzą 
Seniorzy w Nottingham
oraz Grażyna Zamorska

Przewodnicząca Koła Seniorów 
2014 - 2021

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy, aby odpoczywając od codzien-
nego zabiegania w gronie najbliższych

znaleźli Państwo źródło nadziei 
oraz siły do pokonywania przeciwności. 

Wypełnionych radością Świąt 
oraz obfitego w sukcesy 

i wzajemną życzliwość Nowego Roku 
życzy

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Polskiej
Szkoły Sobotniej im. św. Jana Kantego.
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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,

I już myśleliśmy, że wracamy do

normalności, a tu pojawił się

nowy wariant koronawirusa i

znowu musimy dostosować się do

restrykcji.  Najbardziej dotkną one

tych, którzy podejmują podróże

międzynarodowe.  I to właśnie

teraz, kiedy wielu z nas planuje

wyjazd do Polski na Boże Naro-

dzenie.  Znowu musimy kupować

drogie testy PCR, testować się w

wymaganym czasie, izolować się,

no i oczywiście śledzić rządowe

aktualizacje.  

W UK rząd rozpoczął wprowa-

dzanie zmian w związku z Covi-

dem w trybie natychmiastowym,

bez uprzedniego powiadomienia.

W Polsce sytuacja wygląda obec-

nie mniej dramatycznie, ale może

się zmienić z dnia na dzień.

Stoimy zatem w obliczu niepewno-

ści – jakie będą nasze święta?  Czy

spędzimy je w gronie bliskich?

Czy dotrzemy do nich, czy bę-

dziemy mogli się spotykać w do-

mach w większych grupach?

Nigdy nie przypuszczałam, że

przyjdzie mi doświadczyć pande-

mii.  Kiedy czytam o Hiszpance

albo o czarnej ospie, to wyobra-

żam sobie, że było to dawno,

dawno temu i że chorowali na nią

ludzie z książek historycznych, że

nie są to namacalne osoby, takie

jak pan Nowak albo pani Kowal-

ska.  W przypadku Covida, nie

tylko znam osoby, które walczyły o

życie, czy też dochodziły do siebie

po chorobie przez długie miesiące,

ale i sama ponoszę konsekwencje

restrykcji oraz niepewności i

obaw, jakie  pandemia koronawi-

rusa ze sobą przyniosła.  

W całym tym niepokoju są też i

dobre wieści, półki w sklepach nie

będą świecić pustkami na święta.

Z powodu braku kierowców cię-

żarówek oraz pracowników w

sektorze przetwórstwa spożyw-

czego jesienią media brytyjskie

trąbiły o skromnych świętach.  Po

czym supermarkety wzięły się do

wczesnych przygotowań, klienci

do równie wczesnych zakupów, no

i sytuacja wydaje się być pod kon-

trolą, przynajmniej na teraz.  Acz-

kolwiek, im bardziej wejdziemy w

pobrexitową rzeczywistość, tym

więcej problemów może się poja-

wiać.

Tymczasem, życzę Państwu cu-

downych świat Bożego Narodze-

nia przy lekturze niniejszego

wydania EMpP.

Beata Polanowska

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 osobi-
sty – konieczny jest teraz pasz-
port. Osoby posiadające settled lub
pre-settled status w dalszym ciągu
mogą podróżować z dowodem, lecz
zachęcamy wszystkich do korzysta-
nia raczej z ważnego paszportu.
Pracownicy linii lotniczych czy
promowych, którzy przeprowadzają

pierwszą kontrolę paszportową, nie
mają dostępu do danych Home Of-
fice. W przypadku osób okazują-
cych dowód, nie mają możliwości
sprawdzenia, czy status jest przy-
znany. Warto jest więc wyrobić
nowy paszport, jeśli nasz stracił
ważność, nawet gdy mamy ważny
dowód. Pozwoli nam to na uniknię-
cie niespodzianek w czasie po-
dróży. 

Biuro SPS nadal pomaga we wszel-
kich kwestiach dotyczących settled

status, na przykład w składaniu
spóźnionych wniosków (w skom-
plikowanych sprawach) o ile ist-
nieją dobre powody uzasadniające
zwłokę. Pomagamy także spraw-
dzić status, wygenerować kod dla
pracodawcy lub landlorda, czy uak-
tualnić dane, takie jak numer tele-
fonu komórkowego, adres
zamieszkania, adres e-mail, nazwi-
sko, numer dokumentu identyfika-
cyjnego. 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

stAtUs osIeDLeńcA: NADAL PoMAGAMy BeZPŁAtNIe

8 NowocZesNycH, ZIeLoNycH krZeseŁ 
w BArDZo DoBryM stANIe 

sZUkA NoweGo DoMU

ZAProPoNUj swojĄ ceNĘ

editor@empp.co.uk
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NAjsZcZĘŚLIwsZe MIAsto w eAst MIDLANDs
eAst MIDLANDs
Znany portal internetowy związany
z rynkiem nieruchomości – Right-
move – po raz dziesiąty ogłosił wy-
niki plebiscytu Happy at Home
Index, w którym badani wskazują
najszczęśliwsze miasto w Wielkiej
Brytanii. 21000 osób zostało zapy-
tanych o to, jak czują się w miejscu
swojego zamieszkania. Poproszono
je też o ranking czynników szczę-
ścia, takich jak poczucie przynależ-
ności do lokalnej społeczności,
przyjazność otoczenia, dostęp do
terenów zielonych i autentyczne
poczucie wspólnoty międzyludz-
kiej. 

W regionie East Midlands wygrało
niewielkie miasto tuż obok Peak
District – Chesterfield. Uznane też

zostało za 68 najszczęśliwsze mia-
sto w UK. Miasto pokonało Lough-
borough, które znalazło się na
drugim miejscu w regionie i na 
73 miejscu w Wielkiej Brytanii. 
Nottingham, Derby i Lincoln zajęły
w regionie kolejno miejsce trzecie,
piąte i szóste oraz 116, 140 i 145 w
kraju. Leicester znalazło się na
miejscu siódmym (146 w kraju),

zaś Mansfield na miejscu dziewią-
tym (168 w kraju).   

Za absolutnie najszczęśliwsze miej-
sce do życia w Wielkiej Brytanii
uznano Hexham w Northumberland
w regionie North East. Miasteczko
wygrało już wcześniej w tym
samym plebiscycie w 2019 roku.     
n NkZ

NottINGHAMsHIre

Po raz pierwszy od 400 lat bobry
wróciły do Nottinghamshire. Po-
mogli im w tym członkowie Nottin-
ghamshire Wildlife Trust oraz
partnerzy z firmy Severn Trent. Ro-
dzina szkockich bobrów, w tym
czwórka młodych, została wypusz-
czona na łono natury w Idle Walley

Nature Reserve w pobliżu Retford
w Nottinghamshire. Uwolnienie
bobrów było możliwe dzięki eks-
pertom z Beaver Trust, Seven Si-
sters Zoo i Nottingham Trent
University. 

Wypuszczenie ssaków na wolność
wpisuje się w rządową politykę
„ostrożnego” ich powrotu do an-
gielskich rzek i ma na celu zwięk-
szenie bioróżnorodności, promocję
alternatywnych metod ochrony
przed powodziami oraz zahamowa-
nie procesów degradacji cieków
wodnych. Władze planują również
chronić te wodne ssaki prawnie –
przestępstwem będzie ich chwyta-

nie, zabijanie i niepokojenie. 

Bobry w Wielkiej Brytanii zostały
wybite w XVI wieku, ponieważ ist-
niał spory popyt na ich mięso, futra
i kastoreum (wydzielinę używaną w
medycynie i perfumerii). Reintro-
dukcja bobrów do środowiska natu-
ralnego miała miejsce już w Dorset,
Isle of Wight i Montgomeryshire. 

Rodzina bobrów mieszka też (od 28
września) w Willington Nature Re-
serve w Derbyshire. Wcześniej w
hrabstwie nie widziano ich aż 800
lat!    
n NkZ

Bóbr / fot. Brett

IDLe wALLey: wIeLkI PowrÓt BoBrÓw

Dzień Pamięci obchodzony jest co
roku w rocznicę zawarcia rozejmu
kończącego I Wojnę Światową, 11
listopada o godz. 11.00. W tym
roku po raz pierwszy od dwóch lat
w wielu miastach i wioskach na te-
renie Wielkiej Brytanii obchody te
mogły odbyć się na większą skalę.
11 listopada w Bostonie odbyły się
uroczystości zorganizowane przez
Royal British Legion, organizację
założoną w 1921 roku w celu
wspierania żołnierzy, weteranów i
ich rodzin (o RBL pisaliśmy w li-
stopadowym wydaniu EMpP). W
nabożeństwie pod pomnikiem wo-
jennym, upamiętniającym również
polskich lotników, którzy oddali
życie w czasie II Wojny Światowej,
wzięły udział poczty sztandarowe
brytyjskie i polskie. Pamiątkowe
wieńce złożyli Burmistrz Bostonu,
Radny Frank Pickett oraz przedsta-
wiciele Royal British Legion, RAF
Coningsby, stowarzyszeń wetera-
nów, marynarki handlowej, lotnic-
twa i armii oraz lokalnych szkół i
społeczności.

Lincoln
W sobotę 13 listopada podobna
uroczystość odbyła się pod pomni-

kiem wojennym w Lincoln. Wzięli
w niej udział Burmistrz Lincoln i
członkowie Rady Miasta, przedsta-
wiciele University of Lincoln, RAF
oraz wielu stowarzyszeń wetera-
nów. W uroczystości wzięły też
udział poczty sztandarowe Polskich
Sił Powietrznych Lincolnshire oraz
Royal British Legion i organizacji
wojskowych. Nabożeństwo odpra-
wił wielebny Jeremy Cullimore.
Orkiestra Straży Pożarnej i Ratow-
nictwa zapewniła oprawę mu-
zyczną uroczytości.

Polski Dzień Niepodległości w Bo-
stonie
Msza Święta z okazji Święta Nie-

podległości Polski odbyła się w nie-
dzielę 14 listopada w kościele pod
wezwaniem Najświętszej Marii
Panny w Bostonie. Nabożeństwo
odprawił ks. Stanisław Kowalski.
Gościem honorowym był wicekon-
sul Andrzej Szmidtke, sprawujący
w ten weekend dyżur paszportowy
w parafii dla tych mieszkańców Bo-
stonu, którym trudno było dojechać
do konsulatu w Manchesterze. Wi-
cekonsul omówił plany dyżurów
paszportowych na przyszły rok. Po-
dziękował również Sobotniemu
Klubowi Polskiemu za pomoc oraz
ks. Stanisławowi za umożliwienie
korzystania z jego domu jako biura. 
n 

DZIeń PAMIĘcI w LINcoLNsHIre 
Michael czajkowski
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NottINGHAMsHIre
Nowy system monitoringu zostanie
jeszcze w tym roku zainstalowany i
uruchomiony w centrum Sutton-in-
Ashfield po to, aby – przede
wszystkim – zapobiegać przemocy
wobec kobiet. 

Wszystko za sprawą sukcesu PCC
Caroline Henry, której udało się
uzyskać 550 tysięcy funtów z rzą-
dowego funduszu Safer Streets.
Część grantu zostanie przeznaczona
na zakup trzech najnowocześniej-
szych kamer 4G HD w kraju. Ka-

mery te będą w stanie przekazywać
na żywo podgląd na ulice bezpo-
średnio do policyjnego pomieszcze-
nia kontrolnego. Co więcej,
mieszkańcy znajdujący się w za-
sięgu kamer będą mogli – dzięki
mikrofonom i głośnikom – poroz-
mawiać bezpośrednio z pracowni-
kiem policji. 

„Te kamery zapewnią niespotykany
do tej pory czas reakcji służb na
różnorakie incydenty, będą zapo-
biegać przestępczości i stanowić
pewnego rodzaju schronienie dla

ofiar – powiedziała Caroline Henry.
– Mam nadzieję, że kobiety będą
czuły się bezpieczniej, wiedząc, że
w każdej chwili mogą uaktywnić
specjalną kamerę i porozmawiać z
pracownikiem policji”.

O tym, gdzie kamery zostaną zain-
stalowane, zdecydują PCC Caroline
Henry, MP z ramienia Torysów –
Lee Anderson i Mark Dickson, szef
lokalnej jednostki policji. 
n NKZ

NowocZesNe kAMery w sUttoN-IN-AsHFIeLD

skrZyNkI rAtUjĄce ŻycIe

wANDA sZUwALskA: UrocZystoŚĆ PAMIĘcI
NottINGHAM
W sobotę 15 stycznia 2022 r. odbę-
dzie się uroczystość upamiętniająca
życie weteranki Wandy Szuwalskiej,
która zmarła 26 marca 2020 r.

Wanda Szuwalska, po tułaczce przez
Sybir, służyła w Dywizjonie 300 Bry-
tyjskich Sił Powietrznych w czasie 
II Wojny Światowej, po wojnie wraz
z rodziną osiadła w Nottignham i
prężnie działała na rzecz polskiej spo-
łeczności.  Za swoją działalność oraz
osiągnięcia otrzymała wiele medali i
odznaczeń.  Zmarła podczas pier-
szego lockdownu.  Jej pogrzeb odbył
się 17 kwietnia 2020 r. w gronie naj-

bliższej rodziny na Cmentarzu Wil-
ford Hill.

Po prawie dwóch latach rodzina
Wandy Szuwalskiej zaprasza wszyst-
kich na uroczystość upamiętniającą
zmarłą, która rozpocznie się o godz.
10.00 na Cmentarzu Wilford Hill.
Następnie zgromadzeni udadzą się
na Mszę Św., która rozpocznie się o
godz. 11.00, w Kościele Matki Bożej
Cęstochowskiej w Nottingham.
Uroczystość Pamięci dla Wandy
Szuwalskiej odbędzie się, o ile re-
strykcje w związku z pandemią ko-
ronawirusa na to pozwolą.
n 

DerBy
W centrum Derby zostały zamonto-
wane specjalne, czerwone skrzynki,
tzw. bleed kits, które pozwolą
udzielić pierwszej pomocy ofierze
ataku przy użyciu noża lub wy-
padku samochodowego, zanim na
miejsce dotrze pogotowie ratun-
kowe. Pierwsza z nich trafiła na
ścianę budynku przy St Peter’s
Street, w którym znajduje się bank
NatWest. Inne można znaleźć w
Derby Museum, Derby Bus Station
i przy Normanton Road. 

W środku znajdują się rękawiczki,
bandaże i opaski uciskowe. Są też
proste instrukcje. Dostęp do ze-
stawu do tamowania krwawienia
można uzyskać tylko w przypadku
zaistnienia sytuacji alarmowej. Na-
leży wówczas zadzwonić pod

numer 999 i poprosić
służby ratunkowe o
specjalny kod, który
umożliwi otwarcie
skrzynki.  

Skrzynki zostały zain-
stalowane dzięki ini-
cjatywie i współpracy
Derbyshire Constabu-
lary, Derby City Coun-
cil i East Midlands
Ambulance Service.
Dostarczyła je The
Daniel Baird Founda-
tion. Na stronie internetowej funda-
cji (controlthebleed.org.uk) można
obejrzeć krótkie filmy, na których
pokazane jest, jak należy używać
różnego typu opatrunków i opasek
uciskowych.

„Dla osób, które cierpią z powodu
silnego krwotoku, liczy się każda
sekunda – powiedział radny Jona-
than Smale z Derby City Council. –
Posiadanie tych zestawów może
stanowić o różnicy pomiędzy ży-
ciem a śmiercią”. 
n NKZ

Prywatny
Gabinet 

Psychoterapii 
w Nottingham 

Marta Jabłońska
MA, BSc (Hons), MBACP

Tel: 0774 88 55 161

mjpsychotherapy@hotmail.com 

LeIcester
Podczas meczu piłki nożnej dru-
żyny Leicester City z Legią 
Warszawa w Lidze Europy, pseudo-
kibice  zajmujący trybunę gości
starli się z angielską policją. 

Zaczęło się od tego, że w drugiej
połowie meczu na stadionie King
Power Polacy odpalili czerwone
race, co wyglądało dość spektaku-
larnie. Gdy w 71 minucie trybuna
wypełniła się dymem, niektórzy (od
50 do 100 osób według relacji „The

Times”) postanowili przedrzeć się
do sektora wschodniego, z którego
mecz obserwowali fani Leicester
City, co doprowadziło do starcia 
z policjantami.  Na szczęście porzą-
dek udało się w miarę sprawnie
przywrócić. 

Angielska prasa donosi, że polscy
pseudokibice rzucali w stronę poli-
cjantów i kibiców gospodarzy bu-
telkami z wodą, kubkami po kawie,
a nawet kamieniami.

W wyniku walk rannych zostało 12
funkcjonariuszy, z czego dwóch po-
trzebowało leczenia szpitalnego
(jeden doznał wstrząśnienia mózgu,
a drugi poważnego urazu nad-
garstka). Aresztowanych zostało
siedem osób.   

Drużyna Leicester City wygrała
mecz 3 do 1. Tymczasem stołeczny
klub może się spodziewać wyso-
kich kar, jakie nałoży na niego
UEFA. 
n NkZ

PoLscy PseUDokIBIce NA kING Power stADIUM
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Zdjęcia: Joanna Szarowolec

PAsowANIe w sZkoLe Św. kAZIMIerZA

Tradycji stało się zadość.  Polska Szkoła im. Św. Kazimierza
oficjalnie przyjęła w swoje szeregi uczniów klas pierwszych i
drugich podczas ceremonii Pasowania w przedostatnią sobotę
listopada.

Tegoroczne Pasowanie było wyjątkowe, po długiej przerwie w
zajęciach stacjonarnych trzeba było nadrobić zaległości za rok
poprzedni, kiedy to zajęcia szkolne przeniosły się w sferę on-
line ze względu na kowidowe restrykcje.  Zeszłoroczni pierw-
szoklasiści musieli poczekać na swoje pasowanie do momentu,
w którym  nauka wróciła do trybu normalnego.  Dlatego też w
obecnym roku szkolnym dyrekcja szkoły zdecydowała o prze-
prowadzeniu ceremonii dla obecnych pierwszoklasistów oraz
dla tych zeszłorocznych, którzy dzielnie poradzili sobie z nauką
zdalną i po wakacjach wrócili do szkoły prosto do drugiej klasy.

W ceremonii wzięło udział 80 dzieci z obu klas pierwszych i
drugich, wszystkie wspólnie z nauczycielami przygotowały pro-
gram artystyczny, ku uciesze rodziców licznie przyglądających
się występom.  Część oficjalna uroczystości przybrała formę
apelu, wszyscy zaśpiewali hymn narodowy, było ślubowanie,
recytowanie wierszyków, rozdawanie dyplomów i książeczek.
A po części oficjalnej rodzice zostali zaproszeni na poczęstu-
nek.

Monika Bernat, dyrektorka Szkoły im. Św. Kazimierza podczas
uroczystości zwróciła się do najmłodszych: „Drodzy uczniowie,
przez najbliższe lata będziecie stanowili część wspólnoty naszej
szkoły. Będziemy co tydzień spotykać się, aby wspólnie spędzać
czas, ucząc się, bawiąc i wychowując nawzajem. Pamiętajcie,
szkoła to nie tylko obowiązki, to również życzliwi Wam nauczy-
ciele. To starsi koledzy i koleżanki, którzy chętnie pomogą
Wam, kiedy tylko o to poprosicie. Wszyscy dorośli w szkole są
dla Was wsparciem i w każdej trudnej sytuacji można się do nich
zwrócić”.

Po wydarzeniu zapytaliśmy się także rodziców o ich ocenę Pa-
sowania.  Joanna, mama sześcioletniego Philipa, tak opisała so-
botni poranek: „Była to bardzo przyjemna uroczystość, dzieci
ładnie występowały.  Sporo ich było.  Nauczyciele musieli się
spieszyć, żeby wszystkie maluchy oficjalnie przyjąć w szeregi
uczniowskie.  Widać było, że włożyli dużo trudu, żeby przygo-
tować dzieci.  Miłym gestem ze strony szkoły było zaproszenie
rodziców na poczęstunek, mogliśmy się bliżej poznać, poroz-
mawiać.  Wszyscy będziemy mieli miłe wspomnienia”. 
n 

Beata Polanowska

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

szczegóły już wkrótce na stronie 
www.polishschoolnottingham.org

Klasa 1a

Klasa 2b

Klasa 1b

Klasa 2a



www.empp.co.uk   |   info.empp@empp.co.uk 7

ProtokÓŁ IrLANDII PÓŁNocNej – o co tU cHoDZI

Protokół Irlandii Północnej jest to
umowa między UK a Unią Europej-
ską zawarta w październiku 2019
podczas negocjacji traktatu brexito-
wego.  Jej celem jest regulowanie
kwestii dotyczących Irlandii Pół-
nocnej po Brexicie jako terytorium
Zjednoczonego Królestwa, które
jednocześnie pozostaje częścią Unii
Europejskiej.

Celem Protokołu jest  zapewnienie
suwerenności Zjednoczonego Kró-
lestwa, w tym przypadku łączności
między Irlandią Północną i pozosta-
łymi terytoriami Wielkiej Brytanii
w sytuacji, kiedy Irlandia Północna
pozostaje częścią jednolitego rynku
europejskiego.  Granica między
Unią Europejską a Zjednoczonym
Królestwem została przeniesiona z
wyspy Irlandii do Morza Irlandz-
kiego, pozostawiając Irlandię Pół-
nocną w bezprecedensowej pozycji
geopolitycznej, ponieważ teraz jest
ona i częścią  jednolitego rynku eu-
ropejskiego, i integralnym teryto-
rium Wielkiej Brytanii, która z tego
rynku wyszła.  

Rozwiązanie takie zostało zastoso-
wane, by uniknąć wprowadzenia fi-
zycznej granicy między Irlandią
Północną i Republiką Irlandii oraz
by zachować postanowienia Poro-
zumienia Wielkopiątkowego i w ten
sposób nie wracać do czasów na-
pięć społecznych, zamieszek, dzia-
łań militarnych i paramilitarnych,
które miały miejsce przez ostatnie
trzy dekady XX wieku.  

Przeniesienie granicy z wyspy Ir-
landii do Morza Irlandzkiego po-
zwala Unii Europejskiej strzec
spójności europejskiego jednolitego
rynku.  Natomiast dla Wielkiej Bry-
tania oznacza utratę kontroli nad
częścią jej terytorium oraz ograni-
czenie dostępu do jego rynku.  Dla-
tego też rząd brytyjski z
determinacją prowadzi negocjacje
w sprawie Protokołu.

Wielka Brytania rozpoczęła działa-
nia dążące do zmiany Protokołu od
momentu, kiedy wszedł on życie,
czyli od zakończenia okresu przej-
ściowego w grudniu 2020.  Od po-
czątku zarządzała ‘grace periods’,
czyli przedłużenie okresu przejścio-
wego (prolongacje), by zneutralizo-
wać negatywne skutki
wprowadzenia granicy na Morzu Ir-
landzkim.  Prolongacje pozwalają
na zawieszenie kontroli celnych
oraz redukcję wymogów admini-
stracyjnych, tj. posiadanie certyfi-
katów weterynaryjnych, rolniczych,
farmaceutycznych na towary prze-
wożone.  Początkowo ‘grace pe-
riods’ miały obowiązywać przez
ograniczony okres, by umożliwić
przedsiębiorcom przygotowanie się
do nowych wymogów.  Aczkolwiek
Brytyjczycy szybko się zoriento-
wali, że suwerenność ich państwa
zostanie podważona, jeśli prolonga-
cje wygasną i wejdą w życie pełne
wymogi celne i administracyjne.

Sytuacja wydaje się wręcz
przewrotna, premier Boris
Johnson sam nakładał pre-
sję na negocjatorów trak-
tatu brexitowego, by
wyjść z Unii według
planu, akceptując zasady
Protokołu Irlandii Północ-
nej.  Teraz jednakże za-
rzuca Unii, że Protokół
nakłada zbyt wiele wymo-
gów na stronę brytyjską,
podważa jej suwerenność
i że należy go zmienić.  

Zgodnie z Protokołem Irlandia Pół-
nocna pozostaje w jednolitym
rynku europejskim, jeśli chodzi o
transportowanie towarów.  Oznacza
to, że towary nie są poddawane
kontroli celnej, kiedy są przewo-
żone przez granicę między Irlandią
Północną i Republiką, czyli między
dwoma różnymi państwami, z któ-
rych jedno wyszło  z Unii i znajduje
się poza strefą Schengen.  W za-
mian wymóg kontroli granicznej
został nałożony na towary przewo-
żone do Irlandii Północnej z pozo-
stałych części  Wielkiej Brytanii.
Nie jest on jednak egzekwowany,
ponieważ rząd brytyjski zarządza
od samego początku prolongacje,
którym nie pozwala wygasnąć, po-
nieważ – ku niezadowoleniu Unii
Europejskiej – nieustannie je prze-
dłuża.

Wielka Brytania tłumaczy swoje
działanie faktem, że jej zdaniem,
Protokół jest zbyt dużym kompro-
misem z jej strony i dlatego chce
wprowadzić poprawki. 

David Frost, negocjator z ramienia
Wielkiej Brytanii zaproponował na-
stępujące zmiany:

- Pozbycie się kontroli celnej mię-
dzy Wielką Brytanią a Irlandią Pół-
nocną; 
- Poleganie na zaufaniu do przed-
siębiorców importujących do Irlan-
dii, że uczciwie będą deklarować,
dokąd przeważone będą ich towary.
Jeśli pozostaną w Irlandii Północ-
nej, to nie zostanie nałożone na nie
cło, jeśli przewiezione zostaną do
Republiki Irlandii – to wtedy zo-
staną oclone;
- Pozwolenie na swobodne trans-
portowanie towarów między Irlan-
dią Północną i pozostałymi
terytoriami Wielkiej Brytanii, jeśli
będą one spełniać standardy za-
równo brytyjskie, jak i unijne.
Obecnie muszą zaspokoić tylko
wymagania unijne;
- Pomniejszenie lub całkowite znie-
sienie dominującej roli, jaką obec-
nie odgrywają Komisja Europejska
oraz Europejski Trybunał Sprawie-
dliwości w zarządzaniu Protokołem
i interpretacją jego zaleceń;
- Lekarstwa mają być dostępne w
każdej części UK w tym samym
czasie i według takich samych
zasad. 

UE także zauważa, że obecny
model jest problematyczny, ponie-
waż utrudnia funkcjonowanie wielu

przedsiębiorstwom.  Dlatego też nie
wycofuje się z negocjacji ze stroną
brytyjską i wyszła z propozycją zre-
dukowania o 80% kontroli celnych
towarów wwożonych do Irlandii
Północnej i o połowę ilości wymo-
gów administracyjnych egzekwo-
wanych podczas obsługi przewozu
towarów.  Na przykład od cięża-
rówki przewożącej trzy różne ro-
dzaje produktów rolniczych
wymagano by tylko jednego certy-
fikatu spożywczego zamiast trzech
różnych dla każdego produktu od-
dzielnie.

Unia pracuje też nad uproszcze-
niem wymogów dotyczących prze-
mysłu farmaceutycznego, tak by
handel lekarstwami między Wielką
Brytanią i Irlandią Północną mógł
odbywać się bezproblemowo.  Pla-
nuje też złagodnienie wymogów  w
przypadku transportowania na teren
UE wyrobów mięsnych, takich jak
brytyjskie kiełbaski.  W chwili
obecnej unijne zasady nie pozwa-
lają na tego rodzaju import.  Kieł-
baski są przewożone przez Morze
Irlandzkie tylko dlatego, że Brytyj-
czycy ciągle odnawiają ‘grace pe-
riod’.  

W sytuacji ostatecznej, jeśli jedna
ze stron jest niezadowolona z nego-
cjacji, obawiając się, że prowadzą
do poważnych problemów prak-
tycznych lub do załamania się wy-
miany handlowej, można powołać
się na artykuł 16 Protokołu.  Arty-
kuł 16 podaje, że poważne działania
mogą być podjęte, jeśli nastąpią go-
spodarcze, społeczne i środowi-
skowe trudności, bez prospektu ich
rozwiązania.  Powołanie się na ar-
tykuł 16 oznacza tymczasowe za-
wieszenie części umowy
brexitowej.

Lord Frost podkreśla, że ogłoszenie
artykułu 16 pozostaje otwartą opcją
dla UK.  Natomiast UE jest zdania,
że takie odwołanie się ze strony UK
nie miałoby podstaw i byłoby dla
UK pretekstem, by podważyć Pro-
tokół.

Jakkolwiek trudne są negocjacje w
sprawie Protokołu, ważne jest to, że
żadna ze stron nie chce, by negocja-
cje stanęły w miejscu, mając na
uwadze nie tylko wymianę han-
dlową między UK a Irlandią Pół-
nocną, ale także bezpieczeństwo i
pokój na wyspie Irlandii.
n 

Beata Polanowska
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Porachunki 
19 listopada Lincoln Crown Court
wydał wyroki w sprawie zabójstwa
42-letniego Marcina Stolarka. Na
ławie oskarżonych zasiadły trzy
osoby: 28-letni Łukasz Ferenc i
jego partnerka, 20-letnia Sylwia
Stręk, oraz 34-letni Adam Kamiń-
ski. Wcześniej, w lipcu 2021 r. sąd
zadecydował o karze dla 31-let-
niego Artura Kłosowskiego i 28-let-
niej Justyny Świątek, których
oskarżono o matactwo i pomoc w
przestępstwie. 

Łukasz Ferenc i Adam Kamiński
napadli mężczyznę w nocy z 27 na
28 listopada 2019 roku w domu
przy Union Court. Następnie wrzu-
cili ciało 46-letniej ofiary do samo-
chodu marki Vauxhall Astra.
Kierowcą samochodu był Artur
Kłosowski. Ostatecznie wrzucili
ciało Marcina do kanału odpływo-
wego przy Chain Bridge. 

Ciało Marcina znaleziono dopiero
12 stycznia 2020 roku. Doznał
wielu obrażeń, a jego ręce były
związane paskiem od kobiecej to-
rebki. Policjanci nie wiedzieli, kim
jest ofiara. Ruszyło jedno z naj-
większych w Lincolnshire śledztw
ostatnich lat. Do Bostonu przybyły
specjalistyczne zespoły poszuki-
wawcze, eksperci ds. medycyny są-
dowej i funkcjonariusze National
Crime Agency. We wczesnych sta-
diach śledztwa brało udział ponad
stu funkcjonariuszy policji. Brytyj-
ską i europejską prasę obiegły zdję-
cia ubrań ofiary i jego tatuażu.
Dopiero film apelujący o pomoc w
identyfikacji ofiary nagrany w ję-
zyku polskim sprawił, że udało się
ustalić tożsamość mężczyzny i jego
miejsce zamieszkania w Bostonie.

Policja zdobyła nakaz przeszukania
domu przy Union Court. Adama
Kamińskiego aresztowano pod za-
rzutem morderstwa. Mężczyzna
kłamał podczas przesłuchania, jed-
nak w końcu wskazał osoby, które
według niego mogły być powiązane
z morderstwem Marcina. Areszto-
wano również Justynę Świątek.
Specjaliści szybko ustalili, że Mar-
cina zabito właśnie pod tym adre-
sem, chociaż para włożyła sporo
pracy w wyremontowanie domu,
m.in. rozpoczęła kładzenie nowej
podłogi i malowanie – wszystko po
to, aby uprzątnąć ślady krwawej
zbrodni.  

Artur postanowił uciec do Irlandii,
jednak został tam aresztowany, a
jego auto sprowadzono z powrotem
do UK. W bagażniku znaleziono
ślady krwi ofiary. Wkrótce potem
aresztowano Łukasza Ferenca,
który ukrywał się przed policją na
strychu swojego domu. Jego dziew-
czyna – Sylwia – próbowała chro-
nić go do samego końca, kłamiąc
odnośnie ich roli w sprawie. 

Sędzia John Pini zauważył, że mor-
derstwo było bardzo brutalne, po-
dobne do egzekucji. W sądzie
przedstawiono wypowiedzi matki
ofiary, która stwierdziła, że nie wie,
jak wyrazić słowami „ten rozdzie-
rający serce ból”. „To on miał mnie
pochować, a nie ja jego – dodała –
chociaż tak naprawdę razem z nim
umarłam”.   

Podobno morderstwo było zwią-
zane z narkotykami. 

Łukasza Ferenca skazano na doży-
wocie za morderstwo, o zwolnienie
będzie mógł ubiegać się po 22 la-
tach. Jego dziewczynę – Sylwię –
sąd skazał na 2 lata i 9 miesięcy po-
zbawienia wolności za matactwo.
Oboje wcześniej przyznali się do
handlu narkotykami. Adam Kamiń-
ski przyznał się do morderstwa i
matactwa, również dostał wyrok
dożywotniego pozbawienia wolno-
ści. O zwolnienie warunkowe bę-
dzie mógł ubiegać się najwcześniej
po 19 latach. Artur Kłosowski zo-
stał skazany na 28 miesięcy pozba-
wienia wolności, a Justyna Świątek
– na 32 miesiące.  

„Moje życie jest na cmentarzu” 
Wcześniej brytyjską opinię pu-
bliczną obiegł wizerunek nastolatka
pochodzącego z Polski. Marcel
Grzeszcz mając zaledwie 14 lat, bez
litości zamordował swojego 12-let-
niego kolegę Robertsa Buncisa.
Wszystko dokładnie zaplanował. 12
grudnia 2020 roku, obiecując Ro-
bertsowi 50 funtów w zamian za
rozprowadzenie pewnej ilości ma-
rihuany, zwabił go do lasu, gdzie
zadał mu ponad 70 ciosów nożem
w brzuch, klatkę piersiową i szyję,
a następnie podjął się próby odcię-
cia mu głowy i – według oceny pa-
tologa – palców i ręki. Siła
zadawanych ciosów była tak po-
tężna, że w czaszce zmarłego zna-
leziono później ułamane ostrze
noża. 

Powód? Marcel twierdził, że Ro-
berts był „wtyką”. Według prokura-
tora wcześniej Marcel omawiał z
Robertsem plan obrabowania
sklepu w celu zdobycia pieniędzy
na rozpoczęcie handlu narkoty-
kami. Roberts jednak odmówił
udziału, uznając plan za „zbyt sza-
lony”. Grzeszcz obawiał się, że
chłopiec na niego doniesie.

Sprawca próbował zatrzeć ślady
morderstwa. Spalił swoje ubranie,
rękawiczki i wysłał do kolegów
wiele wiadomości tekstowych,
które miały – w jego przekonaniu –
zapewnić mu alibi. Wśród nich były
wiadomości mówiące, że „coś po-
szło nie tak” i „nie tak to miało wy-
glądać”. 

Marcel Grzeszcz sprawiał już wcze-
śniej wiele problemów wychowaw-
czych. W wieku 10 lat został

wyrzucony z St Nicholas Primary
School po tym, jak groził nożem
koleżance. Po pobycie w tzw. pupil
referral unit (PRU), czyli placówce
specjalnej dla dzieci z różnorakimi
problemami, został przeniesiony do
Haven High Academy, ale znowu
go wyrzucono, tym razem za handel
narkotykami na terenie szkoły.
Dzień przed odnalezieniem zwłok
Robertsa ponownie zaczął naukę w
PRU... Na problemy Marcela zwra-
cał uwagę jego prawnik, podkreśla-
jąc, że rok 2020 był szczególnie
trudny, a jego relacje z rodzicami
były „chaotyczne”. Na pięć dni
przed zbrodnią, Grzeszcz dokonał
ulicznego napadu na innego
chłopca – dziecko zostało pobite w
drodze do szkoły.  

Podczas trzytygodniowego procesu
Marcel tłumaczył, że nóż został
przyniesiony przez Robertsa, a on
tylko próbował się bronić. Prokura-
tor zauważył jednak, że nie było
żadnych dowodów wskazujących
na taki przebieg wypadków.
Sprawca ani razu nie okazał skru-
chy, czy żalu.

Marcel Grzeszcz został skazany na
dożywotnie pozbawienie wolności.
Po upływie 17 lat będzie mógł ubie-
gać się o zwolnienie warunkowe.
Sędzia Jeremy Baker ostrzegł ska-
zanego, że może nigdy nie zostać
wypuszczony na wolność: „Jestem
pewien, że w miarę postępu ataku,
biorąc pod uwagę liczbę poważ-
nych obrażeń, jakie zadałeś zmar-
łemu, nadszedł moment, w którym
zdecydowałeś się zabić i to zrobiłeś.
Włożyłeś wiele wysiłku w próbę
odcięcia głowy zmarłego, a to jest
poważny czynnik obciążający. Co
więcej, istniał znaczny stopień pla-
nowania i premedytacji, w tym
zwabienie kolegi na miejsce zdarze-
nia i zabranie ze sobą noża”.

W momencie wydawania wyroku
na sali sądowej obecni byli oboje
rodzice Marcela...  Na sali był też
ojciec zamordowanego chłopca.
Prokurator przeczytał jego oświad-
czenie: „Straciłem cel i sens, moje
życie jest na cmentarzu”. Roberts i
jego ojciec Edgars przyjechali do
Wielkiej Brytanii z Łotwy, gdy
chłopiec miał 7 lat. Dziecko łatwo
nawiązywało przyjaźnie, nauczyło
się angielskiego, lubiło piłkę nożną
i judo. Ojciec ciężko pracował, ale
jak sam powiedział: „nie mieliśmy
wiele, ale starałem się, żeby Ro-
berts miał wszystko, czego potrze-
buje”.    

Sędzia pozwolił na ujawnienie da-
nych i wizerunku sprawcy, pomimo
sprzeciwu obrońcy, co miało na
celu umożliwienie „koniecznej de-
baty publicznej na temat prze-
stępstw z użyciem noża”. Według
niego „bez możliwości zidentyfiko-
wania sprawcy przez prasę, donie-
sienia o morderstwie nie byłyby

powszechnie śledzone przez opinię
publiczną” i „wskazanie winnych
tak poważnych zbrodni ma wielki
wpływ na promowanie skutecznego
zapobiegania przestępczości”. 

Sprawę prowadził detektyw Ri-
chard Myszczyszyn z Lincolnshire
Police, który zauważył, że „sprawa
jest mrożącą krew w żyłach lekcją
o katastrofalnych skutkach użycia
noża”. Dodał, że to, co się wyda-
rzyło, będzie zapamiętane przez
funkcjonariuszy policji jako najgor-
sza i najsmutniejsza sprawa, z jaką
mieli kiedykolwiek do czynienia:
„Stopień przemocy i fakt, że cho-
dziło o dzieci, sprawia, że ciężko to
wszystko zrozumieć”. Myszczy-
szyn zaapelował również do rodzi-
ców: „Jeśli macie jakiekolwiek
obawy związane z nożami, poroz-
mawiajcie z policją. Wszyscy mo-
żemy odegrać rolę w budowaniu
przyszłości wolnej od tak drama-
tycznych wydarzeń”.   

Roberts 2 dni po morderstwie ob-
chodziłby swoje 13 urodziny.    

w domu czeka na nią córeczka
W listopadzie 2021 lokalna spo-
łeczność dowiedziała się o kolejnej
przerażającej sprawie. Zaginęła 27-
letnia Ilona Gołąbek. Nikt nie wi-
dział jej od 9 listopada.  W domu
czekała na nią córeczka. I chociaż
Ilony ani jej ciała, póki co nie zna-
leziono, to 21 listopada areszto-
wano jej partnera. 40-letni Kamil
Ranoszek został oskarżony o mor-
derstwo kobiety. Jego proces zapla-
nowany został na kwiecień 2022
roku.

Policja poszukiwała ciała kobiety w
rzekach Witham i Wormgate, a także
w ciekach wodnych przy Cowbridge
i Horncastle Road. Bez skutku. Po-
licja postanowiła opublikować na-
grania monitoringu miejskiego
przedstawiające Ilonę w nocy, kiedy
zaginęła, z nadzieją, że pojawią się
nowi świadkowie w sprawie. Ko-
bieta ubrana była w czarne spodnie i
dość dużą, czarną bluzę z kapturem,
która na klatce piersiowej miała
spory, żółty trójkąt.

Osoby, które mają jakiekolwiek in-
formacje, które mogą pomóc w

śledztwie, proszone są o kontakt z
policją. Można zadzwonić pod
numer 101, poprosić o polskiego
tłumacza i powiedzieć, że informa-
cje dotyczą sprawy nr 200 z 11 li-
stopada. Można też napisać e-mail
na adres force.controls@lincs.po-
lice.uk, a numer sprawy wpisać w
tytule wiadomości. Osoby pragnące
zachować anonimowość, mogą za-
dzwonić pod numer 0800555111 do
organizacji CrimeStoppers. Każda
informacja może mieć kluczowe
znaczenie w sprawie.

Paul Skinner, przewodniczący Bo-
ston Borough Council, uważa, że
mieszkańcy miasta nie mają powo-
dów do obaw, jednak powinni być
czujni. „Oczywiście, każde morder-
stwo jest tragedią. Ale szansa, że
obcy zabije obcego, jest raczej nie-
wielkie. Boston jest bezpiecznym
miastem. Naszym podstawowym
przesłaniem – zarówno do kobiet,
jak i mężczyzn –  jest ‘pomyśl,
zanim coś zrobisz’, chodzi o to,
żeby być bezpiecznym we wszyst-
kim, co się robi”.   
n NKZ  

ZDArZyŁo sIĘ w BostoNIe
trzy wstrząsające zbrodnie. wszystkie trzy z udziałem Polaków mieszkających – jak twierdzą niektórzy
– w najbardziej wschodnio-europejskim mieście wielkiej Brytanii. I choć przestępstwa nie mają ze sobą
związku, trudno jest nie zauważyć, że wszystkie trzy zdarzyły się w Bostonie.

Roberts Buncis z tatą / fot. Lincolnshire Police

M. Grzeszcz / fot. Lincolnshire Police

I. Gołąbek / fot. Lincolnshire Police
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ZŁAMANe wArUNkI ZwoLNIeNIA

O tym, że Colin Pitchfork może
wyjść na zwolnienie warunkowe,
zdecydowała w czerwcu specjalna
rada więzienna. Uznano, że 63-latek
pozytywnie przeszedł proces resocja-
lizacji, zmienił swoje negatywne na-
stawienie do kobiet i zaczął pomagać
osobom niepełnosprawnym. Ta de-
cyzja wywołała falę protestów, 
zarówno wśród rodzin zamordowa-
nych w latach osiemdziesiątych
dziewczynek, jak i wśród osób, któ-
rych praca doprowadziła do schwy-
tania i skazania Pitchforka.
Prokurator, który prowadził sprawę,
z goryczą tłumaczył opinii publicz-
nej, że zwolnienie jest błędem, a
morderca „nigdy nie okazał skruchy,
co jest typowe dla psychopatów”.  

Pitchfork został zwolniony z więzie-
nia w Gloucestershire we wrześniu
br. Pod osłoną nocy przewieziono go
do specjalnego hostelu na południu
Anglii, w którym dano mu do dyspo-
zycji pokój i mały ogródek. Od tego
czasu miał nosić elektroniczny iden-
tyfikator GPS, dzięki któremu pod-
legał ciągłemu monitoringowi,

zabroniono mu zbliżania się do
krewnych swoich ofiar i ogólnie do
dzieci. Nie pozwolono mu również
na korzystanie z Internetu. Co wię-
cej, miał przechodzić cyklicznie ba-
dania wykrywaczem kłamstw.
Umieszczono go w rejestrze spraw-
ców przestępstw na tle seksualnym.
W hostelu Pitchfork prowadził zaję-
cia kulinarne dla współmieszkańców.      

19 listopada Pitchfork został ponow-
nie osadzony w więzieniu po tym,
jak rzekomo został zauważony w po-
bliżu nastolatek i młodych kobiet
(‘approaching young women’), co
uznano za złamanie rygorystycznych
zasad zwolnienia warunkowego. Jak
jednak podają źródła The Mirror,
morderca nie próbował nagabywać
kobiet, czy nawiązywać kontaktów z
dziećmi. Gazeta The Sun doniosła,
że Pitchfork „wciąż chodził na dłu-
gie, samotne spacery do lasu, o któ-
rych nikomu nie mówił, co uznano
za dość niepokojące”. Wskazano
również na ogólnie negatywne nasta-
wienie Pitchforka i brak szczerości w
kontaktach z personelem hostelu. 

Matka jednej z zamordowanych 15-
latek – Barbara Ashford – nie kryła
zadowolenia z takiego obrotu
sprawy: „Cieszę się, że znów jest
zamknięty, dzięki czemu kobiety i
dziewczynki są bezpieczniejsze”.
Siostra pierwszej ofiary – Rebecca
Eastwood – powiedziała, że wcale
nie dziwi jej, że złamanie warun-
ków zwolnienia zajęło Pitchfor-
kowi zaledwie 10 tygodni: „Bałam
się, że kogoś skrzywdził, ale powie-
dziano mi, że aresztowanie ma
związek z jego podejrzanym zacho-
waniem. Ale osoby takie jak on
nigdy się nie zmieniają. Szczerze
wierzę, że znów zabije. Jest potwo-
rem, który nigdy się nie zmieni”.

Teoretycznie, Pitchfork może po-
nownie wyjść na wolność w ciągu
28 dni, jednak jest to mało prawdo-
podobne. Najpewniej będzie musiał
poczekać na spotkanie z radą ds.
zwolnień warunkowych, które od-
będzie się maksymalnie za pół
roku.    
n NKZ

w wakacyjnym numerze east Midlands po Polsku ukazał się artykuł dotyczący colina Pitchforka, który
w 1988 roku został skazany za dwa zabójstwa 15-letnich dziewczynek w Leicestershire. Morderca, znale-
ziony dzięki masowym testom DNA, wyszedł na wolność po 33 latach odsiadki ponad dwa miesiące temu.
w listopadzie trafił ponownie za kraty, gdyż złamał rygorystyczne zasady zwolnienia warunkowego.

Pod koniec listopada w The New
Nottingham Theatre na Universyte-
cie Nottingham wystawiono sztukę
Eagles, Give Me My Wings (Orły,
dajcie mi skrzydła), która jest opo-
wieścią losów rodziny Jankowskich
od wczesnych lat pięćdziesiątych
XX wieku do początkowych lat no-
wego milenium. Sztuka wysta-
wiona została w uniwersyteckim
teatrze w całości prowadzonym i
zarządzanym przez studentów, a jej
autorka, Emi Thackray, jest stu-
dentką o polskich korzeniach, pa-
sjonatką polskiej kultury i historii.
Potwierdza to tytuł sztuki, który na-
wiązuje do starej polskiej pieśni
Orły, sokoły.

Przedstawienie rozpoczyna się od
sceny, w której Bożena (Bosia) Jan-
kowska, starsza mieszkanka War-
szawy, krząta się po swoim
mokotowskim mieszkaniu, gotuje
barszcz i próbuje uzyskać przez te-
lefon poradę medyczną. Chwilę
potem dowiadujemy się, że ocze-
kuje na przyjazd swojej córki Do-
roty, która od wielu lat mieszka w
Kanadzie. Ze światem rodziny Jan-
kowskich zapoznajemy się stop-
niowo, poprzez rozmowę matki i
córki oraz szereg wspomnień za-
równo Bosi, jak i Doroty. Sztuka
skonstruowana jest w taki sposób,
że widz jako obserwator powoli po-
znaje meandry historii całej ro-
dziny, a jednocześnie przez pryzmat
ich codziennego życia i decyzji do-
wiaduje się również całkiem sporo
o realiach życia w Polsce przed i po

transformacji ustrojowej 1989 r.

Przedstawienie jest w całości za-
grane przez aktorów anglojęzycz-
nych, którzy doskonale radzą sobie
z wymową polskich nazw, a także
pięknie recytują pierwszą zwrotkę
pieśni Orły, sokoły. Chociaż głów-
nym zamysłem autorki było przy-
bliżenie polskiej kultury i historii
brytyjskiej widowni, szczególnie
młodszym pokoleniom Brytyjczy-
ków, to doskonała gra aktorska i
wczucie się studentów w odgry-
wane postaci, oraz czasy PRL od
razu przenosi widza w świat wspo-
mnień z dzieciństwa spędzonego w
Polsce oraz przywodzi na myśl
różne historie rodzinne. 

Autorka w umiejętny i ciekawy
sposób porusza zarówno kwestie
społeczno-polityczne życia za żela-
zną kurtyną, jak również zawikłane
dzieje okresu przemian ustrojo-
wych. Poprzez wspomnienia o
mężu i ojcu Witoldzie Jankowskim,
dowiadujemy się, jak żyła prze-
ciętna rodzina oraz jak zmienia się
ich życie, gdy naukowiec nagle zo-
staje  urzędnikiem ministerialnym i
wchodzi w kontakty z działaczami
partyjnymi. Ci ostatni znajdują od-
bicie w postaci Pana Sawickiego,
który jest mentorem Jankowskiego
i towarzyszy całej rodzinie aż do
początku lat dziewięćdziesiątych,
nie zawsze ku zadowoleniu Bosi.
Jego znajomości, kontakty i władza
początkowo ujmują oboje Jankow-
skich, ale uwikłanie Witolda w po-
litykę partyjną i malwersacje okresu
zmian ustrojowych, do złudzenia
przypominające największe afery

lat dziewięćdziesiątych – FOZZ i
ArtB, wywołują u Jankowskiego
stany depresyjne i wystawiają jego
małżeństwo na próbę. Dla Bożeny
nieobecność córki Doroty, która na
początku lat osiemdziesiątych wy-
emigrowała do Kanady oraz pogar-
szający się stan syna Marka,
chorego na nieuleczalną chorobę,
stanowią poważne wyzwanie emo-
cjonalne. Jest to tym trudniejsze dla
niej, iż nie może zbytnio liczyć na
wsparcie emocjonalne ze strony
Witolda, który w pełni poświęca się
nagle karierze w aparacie partyj-
nym.

Przyjazd Doroty skłania matkę i
córkę do refleksji nad całym ży-
ciem, a fotografie rodzinne przywo-
łują wiele wspomnień. Sztuka
przywołuje najważniejsze momenty
powojennej historii Polski, a ilu-
stracji dopełniają krótkie plakaty i
filmiki wyświetlane ‘w oknie’ po-
koju, w którym toczy się akcja
sztuki. Dla efektu artystycznego
ważne jest również doskonale do-
brane tło muzyczne, składające się
z fragmentów muzyki klasycznej
(np.: Szopen, czy  Szostakowicz)
oraz piosenek Czesława Niemena,
Bajmu, czy Piotra Szczepanika. Jak
małe okno w pokoju Bożeny, sztuka
Eagles, Give Me My Wings staje
się symbolicznym oknem, przez
które brytyjski widz przenosi się w
zupełnie inne realia kraju nad
Wisłą. Ciekawe spojrzenie na histo-
rię naszego kraju i pełne uznanie
dla brytyjskich studentów za podję-
cie niełatwych tematów w tak cie-
kawy sposób.
n

receNZjA sZtUkI „orŁy, DAjcIe MI skrZyDŁA”
renata seredyńska
Paweł szudarski

Uwaga!
Biuro SPS będzie zamknięte od 20 grudnia 2021 r. do 6 stycznia 
2022 r. O ewentualnych zmianach poinformujemy na Facebooku.
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rosja
Boże Narodzenie w Rosji jest ob-
chodzone według kalendarza juliań-
skiego i wypada 7 stycznia. Jednak
bardziej uroczyście obchodzi się
tam Nowy Rok. Prawdopodobnie
jest to następstwo czasów sowiec-
kich, gdy obchodzenie świąt ko-
ścielnych, w tym również Bożego
Narodzenia, było zakazane. Nowy
Rok jest również dniem, kiedy ro-
syjskie dzieci otrzymuja prezenty.
Przynosi je wtedy Dziadek Mróz, w
towarzystwie swojej wnuczki Śnie-
żynki. 

Ogólnie tradycje świąteczne w
Rosji są  podobne do polskich. W
Wigilię Bożego Narodzenia, czyli
Soczelnik, Rosjanie zasiadają do
stołu, na którym znajduje sie 12 po-
traw. Jest także pięknie przystrojona
choinka. Pośród dekoracji światecz-
nych popularne są figurki aniołów,
szopki i gwiazdy. Zamiast opłat-
kiem prawosławni Rosjanie dzielą
się z rodziną prosforą, czyli święco-
nym chlebem. W wigilijny wieczór
udają się do cerkwi, gdzie o pół-
nocy odbywa się Liturgia Narodze-
nia Pańskiego. 

czechy
W Czechach, gdzie liczba ateistów
zdecydowanie przekracza liczbę
wierzących, święta Bożego Naro-
dzenia coraz częściej oznaczają po-
wrót do tradycji. Są więc kolędy,
tradycyjne potrawy i, oczywiście,
pięknie strojona choinka. Podobnie
jak w Polsce, Wigilia stanowi tam
istotną część obchodów świątecz-
nych. Tego dnia należy cały dzień
pościć, za co nagrodą jest zobacze-
nie przynoszącej szczęście „złotej
świnki”. Wieczerza wigilijna składa
się między innymi z zupy rybnej i
smażonego karpia. Jednym z trady-
cyjnych dań jest też kuba, czyli pę-
czak wymieszany z grzybami,
majerankiem i czosnkiem, zapie-
czony w piekarniku. Nie ma jednak
zwyczaju dzielenia się opłatkiem.
Tradycyjne są też specjalnie pie-
czone na Święta  ciasteczka tzw. cu-
kroví. 

Dla Czechów symboliczne znacze-
nie mają kwitnące na Boże Naro-
dzenie gałązki jabłoni. Są nie tyle
ozdobą, ale przede wszystkim – w
nawiązaniu do biblijnych opowieści
o rajskim jabłku i jabłoni – hołdem
oddawanym patronom wigilijnego
dnia: Adamowi i Ewie. Z kolei ga-
łązki forsycji to, według ludowych
wierzeń, zależna od ilości złoci-
stych kwiatków prognoza doty-
cząca bogactwa dla danej rodziny
na najbliższy rok. Do najpopular-
niejszych zwyczajów bożonarodze-
niowych przestrzeganych do dzisiaj
przez wiele czeskich rodzin należy
zapalanie czterech świeczek na
wieńcu adwentowym (po jednej w
każdą niedzielę adwentu).

Ukraina
Tradycyjne ukraińskie obchody Bo-
żego Narodzenia (Різдвяні свята)
obejmują okres od 6 stycznia (Wi-
gilia) do 19 stycznia (święto Chrztu
Pańskiego).

Tak jak w Polsce, ważnym elemen-
tem Świąt jest Wigilia czyli Swiatyj
Weczir (Святий Вечір). Stoły
ozdabia się siankiem, a pierwsza
gwiazdka zwiastuje początek wie-
czerzy wigilijnej. Pośród 12 wigilij-
nych potraw obowiązkowa jest
kutia, ryba w różnej postaci, go-
łąbki z kaszą gryczaną oraz kompot
z suszu. Zamiast opłatkiem, bie-
siadnicy dzielą się poświęconym w
cerkwi chlebem. Składanym życze-
niom towarzyszą okrzyki Khristos
rodyvsya! (Chrystus się rodzi!) oraz
Slavite Yoho! (Chwalcie Go!).
Śpiewane są również ukraińskie ko-
lędy, czyli Kolyadky.

Ciekawą tradycją w rodzinach rol-
niczych jest przynoszenie przez
głowę rodziny tzw. didukh, czyli
kłosa pszenicy, który ma symboli-
zować obfite plony oraz nawiązuje
do wspominania przodków. Samo
słowo oznacza „duch dziadka" i
symbolizuje więzi ze zmarłymi bli-
skimi. Jest też Święty Mikołaj –
chociaż wygląda inaczej niż popu-
larny na Zachodzie rubaszny biało-
brody mężczyzna w czerwonej
czapce. Ukraiński Mikołaj ubrany

jest w strój biskupa i stanowi sym-
bol pokoju i hojności.

Białoruś
Kaliady czyli Boże Narodzenie na
Białorusi na pierwszy rzut oka wy-
daje się być całkiem zwyczajne i
bardzo podobne do polskich Świąt.
Jest 12 wigilijnych potraw, sianko
na stole i prezenty. Jednak Białoru-
sini Wigilię mogą obchodzić dwu a
nawet trzykrotnie.
Większość Białorusinów jest pra-
wosławna i zgodnie z kalendarzem
juliańskim świętuje Boże Narodze-
nie 7 stycznia. Mniejszość kato-
licka, mimo, że stanowi tylko około
15% populacji, podczas swoich
świąt obchodzonych w grudniu
także ma wolne od pracy. Oba ob-
rządki są tam traktowane podobnie
i są tak samo ważne. Ponadto, oba
terminy jednoczą prawie wszyst-
kich. W wielu rodzinach zarówno
religie jak i tradycje są wymieszane.
Aby więc nikogo nie wyróżniać,
Białorusini oficjalnie święta obcho-
dzą dwukrotnie. Wiele zwyczajów
pokrywa się z tymi, które znamy w
Polsce. Jednak białoruskie tradycje
mają elementy, o których wielu Po-
laków nie słyszało.

Adwent na wielu prawosławnych
wsiach białoruskich do dziś jest
traktowany znacznie poważniej niż
w Polsce. Ściślej przestrzegany jest
także post. Niektórzy przez cały
Adwent nie tylko unikają mięsa, ale
ograniczają także nabiał, żywiąc się
głównie warzywami. W tym okre-
sie sprząta się całe domostwo i
przygotowuje wszystko zawczasu,
ponieważ podczas  Świąt nie po-
winno się pracować. 

Najważniejszym wieczorem całego
okresu świątecznego jest wieczerza
wigilijna. Głównymi składnikami
potraw są wtedy ryby, grzyby i ka-
pusta, ale często pojawiają się rów-
nież ogórki. Bez względu na skład,
dania  są proste, a najstarsze osoby
w rodzinie pilnują, aby były one
przygotowane w tradycyjny sposób.
Na stołach pojawia się kisiel z mąki
owsianej i naleśniki z grzybami. W
wielu rodzinach tego dnia nie jada

się zup – dopiero w pierwszy dzień
Świąt jest czas na żurek czy
barszcz. We wszystkich regionach
kraju i podczas obu Wigilii,  za-
równo prawosławnej jak i katolic-
kiej, najważniejszym daniem jest
kutia. Co istotne – podczas przygo-
towywania nie wolno jej ani mie-
szać ani próbować. Danie to
symbolizuje zmarłych i odrodzenie,
tak jak jej główny składnik- ziarno,
które się sieje do ziemi, aby wyro-
sły nowe rośliny. Odrobinę kutii zo-
stawia się także pod ikoną z
przeznaczeniem dla dusz przodków.

Zwyczajem, który wyróżnia okres
świąteczny na Białorusi jest po-
wszechne kolędowanie. W Polsce ta
tradycja może zanikać  –  tam wciąż
jest w pełni  żywa. Grupy kolędni-
ków chodzą od domu do domu,
śpiewając pieśni, których głównym
motywem są życzenia zdrowia, do-
brych plonów i szczęścia w nadcho-
dzącym roku. Kolędnicy nie tylko
śpiewają, ale także tańczą tańce
świąteczne i płatają psikusy. Często
przebrani są za różne postaci czy
zwierzęta i  inscenizują scenki, do
których wciągają odwiedzane ro-
dziny. Do dziś najważniejszą posta-
cią wśród kolędników jest koza,
symbol urodzaju, dobrobytu i har-
monii w rodzinie. Według wierzeń
ludowych kolędnicy widziani są
jako posłańcy i przedstawiciele
wyższych sił, dlatego bardzo ważne
jest, aby pojawili się w każdym
domu. Jeśli gdzieś nie dotrą, uzna-
wane jest to za zwiastuna nadcho-
dzących  nieszczęść.

Bardzo ważnym elementem w bia-
łoruskiej tradycji jest również poże-
gnanie starego i powitanie Nowego
Roku. W prawosławiu ma to miej-
sce w noc z 13 na 14 stycznia. Syl-
wester nazywany jest Szczodrym
Dniem lub Szczodrym Wieczorem.
Wtedy także zasiada się do uroczy-
stej wieczerzy, ale potrawy są już
inne niż podczas Wigilii. Stoły za-
stawione są mięsem, domowymi
wędlinami i przetworami z warzyw.
To  właśnie ten wieczór jest czasem
prezentów, które przynoszą dzie-
ciom Dziadek Mróz i towarzysząca
mu Śnieżynka.

W tradycji prawosławnej jest jesz-
cze jedna okazja, aby zasiąść do do
uroczystej wieczerzy. Przypada ona
w wigilię Święta Chrztu Pańskiego,
które oficjalnie zamyka obchody
prawosławnego Bożego Narodze-
nia. Dawniej uważano, że każde
święto ma swoje materialne oblicze
– tak jak ludzie przygotowywali się
do jego powitania, tak samo należy
je odprawić w drogę powrotną –
stąd zwyczaj przeganiania Kaliad i
pożegnania z Kaliadami. Domy za-
miata się starym wiankiem, którego
resztki palone są w piecu albo wy-
noszone na rozstaje dróg. Snop
siana uosabiający Kaliady usta-
wiany jest na sankach i wywożony
z procesją pod rosnący poza wsią
dąb.  Tam wciągany jest sznurem na
drzewo przez małego chłopca. Do-
piero wtedy okres świąteczny
uznaje się za zakończony i można
wrócić do zwykłego życia.
n

BoŻe NAroDZeNIe U sĄsIADÓw PoLskI
ewa sosnowska
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GwIAZDkowe ProPoZycje
peutki Lyni Sargent ze Starleng
Arts. W sobotę 4 grudnia w godz.
12:00- 14:00 odbędzie się otwarte
spotkanie z artystami. W budynku
galerii znajdzie się również Cho-
inka Pamięci COVID, na której
można będzie umieszczać tworzone
na miejscu dekoracje upamiętnia-
jące utraconych bliskich.
Atkins Building Lower Bond Street
Hinckley, LE10 1QU

Ave Maris stella - Boże Narodze-
nie z kingfisher chorale
18, 20 i 22 grudnia w godz. 20.00-
22.00 (drzwi otwarte od 19.30)
Wstęp: dorośli £12 (£10 dla osób
poniżej 12 i powyżej 65 roku życia
oraz studentów z legitymacją NUS)
Świąteczny koncert w średnio-
wiecznych wnętrzach Leicester 
Guildhall. W przerwie podawane
będzie grzane wino.
Guildhall Lane, LE1 5FQ

LINcoLNsH|Ire

Lincoln castle Illuminated
11-23 grudnia 
Godz. 17.00-21.00
Świąteczne iluminacje, alejki wy-
pełnione choinkami, gorąca czeko-
lada lub grzane wino i okazja do
świątecznych zakupów w zamko-
wym sklepiku – u podnóża zabyt-
kowego zamku. Spektakularne
widoki z murów zamkowych dla
osób, które wykupią oddzielny
bilet. 15 i 22 grudnia podczas Dni
Przyjaznych Psom w Zamku świą-
teczne iluminacje będzie można po-
dziwiać w towarzystwie
czworonożnych członków rodziny.
Bilety od £2 do £10 (£25.50 dla ro-
dzin), wstęp wolny dla dzieci poni-
żej 5 roku życia i posiadaczy
karnetów rocznych. 
Castle Hill Lincoln, LN1 3AA

Pudding’s reindeer roundup
27 listopada-24 grudnia 
Godz. 10.00-16.00 od środy do nie-
dzieli, a w czasie ferii szkolnych
cały tydzień
Wstęp: £5 za dziecko 
Bransby Horses jest jedną z naj-
większych organizacji charytatyw-
nych w UK zajmujących się

dobrostanem koni, kucyków, osłów
i mułów. Utrzymuje się tylko dzięki
wsparciu społeczeństwa. W głów-
nym ośrodku w Bransby mieszka
teraz ponad 300 zwierząt. W okre-
sie przedświątecznym Bransby
Horses i ich czworonożny ambasa-
dor, kucyk szetlandzki Pudding, za-
praszają dzieci do wspólnej
zabawy, której tematem są zagu-
bione renifery Mikołaja. Cena
wstępu obejmuje arkusz odpowie-
dzi, świąteczny ołówek, list do Mi-
kołaja, czekoladę, świąteczny
kapelusz i £2 funty zniżki na ksią-
żeczkę „Pudding's Christmas Mi-
racle”.
Bransby Horses, Bransby, Lincoln,
LN1 2PH

NottINGHAMsHIre

wollaton Hall po zmierzchu
26 listopada-9 stycznia 
Godz. 16.00
Wstęp od £16 (możliwa zniżka dla
osób płacących Nottingham City
Council Tax – ilość tych biletów
jest ograniczona)
Szczegóły i rezerwacja biletów na
stronie: christmasatwollaton.org
W okresie świątecznym, po zmierz-
chu, Wollaton Hall i otaczające
ogrody przeistaczają sie w czaru-
jący świat światła i muzyki, oferu-
jący wizualnie oszałamiające,
wielozmysłowe wrażenia. 
Wollaton Hall and Deer Park Not-
tingham, NG8 2AE

christmas Bands in the Park
12 grudnia o godz. 14.00 - Hucknall
& Linby Brass Band (Victoria Em-
bankment Nottingham NG2 2JY)
19 grudnia o godz. 14.00 - Pleasley
Colliery Welfare Band (Nottingham
Arboretum Bandstand NG7 4HF)
Wstęp: wolny 
Świąteczna muzyka na żywo . Cie-
płe ubranie i gorąca czekolada, jak
również chęć do wspólnego śpie-
wania – przydatne.

ogłaszanie Bożego Narodzenia w
sherwood Forest
19 grudnia w godz. 11.00-15.00
Wstęp: wolny
W ostatnią niedzielę przed Bożym

Narodzeniem w Narodowym Re-
zerwacie Przyrody RSPB Sher-
wood Forest – domu legendarnego
Robin Hooda – oficjalnie ogło-
szony zostanie sezon świąteczny.
Podkład muzyczny zapewnią Duke-
ries Community Band i Major Oak
Pop Choir. Szeryf Nottingham i
braciszek Tuck będą ubiegać się o
tytuł „Pana Zamętu” (Lord of Mi-
srule) i prawo do przewodzenia
świątecznym hulankom. Odwiedza-
jacy będą oddawać swoje głosy.
Kogo wybiorą?
RSPB Sherwood Forest Visitor
Centre, Forest Corner, Edwinstowe,
Mansfield, Nottinghamshire, 
NG21 9RN 

Nottingham tennis centre 
christmas extravaganza
20 grudnia w godz. 16.30-18.30
Wstęp: £10 
Impreza dla dzieci w wieku 3-12 lat
Oferta dla najmłodszych miłośni-
ków tenisa – popołudnie wypeł-
nione zabawami, grami
zespołowymi, wyzwaniami i mnó-
stwem niespodzianek. Bilety
można nabyć w recepcji ośrodka
lub dzwoniąc pod numer 0115 876
1600. W cenę biletu wliczony jest
upominek. Poza tym, pierwsze 100
osób, które zakupi bilety, otrzyma
specjalny złoty bilet,  pozwalajacy
na udział w losowaniu fantastycz-
nych nagród!
Nottingham Tennis Centre 
University Park Nottingham, 
NG7 2QH

Percy the Park keeper’s winter
wander trail (Zimowy Szlak Spa-
cerowy)
4-24 grudnia
Wstęp: £2
Świat przygód dla dzieci i rodzin w
Clumber Park na zimowym szlaku
spacerowym Percy’ego, dozorcy
parku. Okazja do poznania pięk-
nych ogrodów i parku oraz do
udziału w zabawach z Percym i
jego zwierzęcymi przyjaciółmi.
Trasa rozpoczyna się w Discovery
Centre. Wstępna rezerwacja nie jest
wymagana.
Clumber Park, Ollerton, Newark,
S80 3AZ
n es

Wollaton Hall po zmierzchu / fot. Jagoda Brown-PolanowskaWollaton Hall po zmierzchu / fot. Jagoda Brown-Polanowska

ZANIM wyjDZIesZ 
W momencie druku gazety podane
niżej propozycje były aktualne.
Jednak ze względu na pojawienie
się nowego warianta koronawirusa
imprezy mogą być przez organiza-
torów odwoływane lub przekła-
dane. Dlatego w każdym przypadku
warto jest potwierdzić, czy impreza
na pewno się odbędzie.

DerBysHIre

Florence Nightingale: Zdrowie w
domu
2 grudnia-13 lutego
Wstęp: wolny (daj tyle, ile chcesz)
Wystawa, która pierwotnie miała
zostać otwarta przed pierwszym
lockdownem, celebruje 200. rocz-
nicę urodzin prekursorki współcze-
snego pielęgniarstwa, Florence
Nightingale, i bada jej wpływ na
zdrowie w domu. Dołącz do dysku-
sji o tym, jak dbamy o siebie i na-
szych bliskich oraz  jak odkrywamy
i przekazujemy informacje zdro-
wotne.
Pickford’s House, 41 Friar Gate
Derby, DE1 1DA

street entertainers
4-24 grudnia 
Godz. 12.00, 13.30 i 15.00
Wstęp: wolny
Przygotowane przez artystów ulicz-
nych pokazy o tematyce świątecz-
nej. Zabawne, trochę psotne,
odpowiednie dla całej rodziny.
- 4 grudnia: De Ramos – The Acro-
batic Elf Show
- 11 grudnia: Joy Magnet – Boun-
cing Elves
- 18 grudnia: Circo Rum Ba Ba
Christmas Shows – The Gift Box
- 22 grudnia: Circo Rum Ba Ba Chri-
stmas Shows – Snowball Sprites
- 23 grudnia: Fairly Famous Family
– Kitsch Christmas
- 24 grudnia: Muscial Ruth goes
Jingle Jangle
Market Place & Corn Market
Derby, DE1 3PW

My New year journal
7 stycznia 
Godz. 10.00-11.30
Wstęp: wolny (daj tyle, ile chcesz)

Odkrywanie kreatywności poprzez
wspólne tworzenie dziennika na
nadchodzący rok i rozmowy na
temat marzeń, celów i planowanych
przygód. Impreza odpowiednia dla
rodzin.
Derby Museum & Art Gallery
The Strand Derby, DE1 1BS

LeIcestersHIre

Boże Narodzenie w Leicester
2 grudnia-3 stycznia
Szczegóły i rezerwacje: 
christmasinleicester.co.uk
- Lodowisko Jubilee Square – chro-
nione przezroczystym dachem i
otwarte niezależnie od pogody. Re-
zerwacja sesji konieczna. Sesje dla
osób, które nie radzą sobie z hała-
sem i tłumem będą miały miejsce
20, 27 i 29 grudnia o godz. 13.00.
- „Wheel of Light” – młyn diabelski
oświetli Jubilee Square najnowo-
cześniejszym oświetleniem LED,
dając pasażerom okazję do  podzi-
wiania świątecznych iluminacji z
(prawie) lotu ptaka.
- Jarmark „Billy Bates Fun Fair”
będzie miał miejsce w Humber-
stone Gate.  A na Orton Square – in-
stalacje świetlne i dźwiękowe
autorstwa znanych artystów wizu-
alnych Toma i Lien Dekyvere.
- W każdą sobotę przez cały okres
świąteczny na wielkim ekranie na
Green Dragon Square pokazywane
będą ulubione świąteczne filmy,
poczynając od „Bałwanka i Śnież-
nego Psa”.
- Również na Green Dragon Square
znajduje się  bezpłatna Grota Świę-
tego Mikołaja. Gratisowe upominki
dla tych, którzy byli grzeczni!
- Odwiedzający mogą próbować
szansy na wygranie jednej z ponad
40 nagród o wartości powyżej
£3500, podarowanych przez firmy
z całego Leicester.
City Centre, Leicester

„Podróż” w Atkins Gallery
1 grudnia-4 stycznia 
Godz. 9.00-17.00 od poniedziałku
do piątku
Wystawa mediów mieszanych
przygotowana przez kolektyw arty-
stów pod przewodnictwem artetera-
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wIANkI ŚwIĄtecZNe
jak zrobić jedyny w swoim rodzaju wianek świąteczny? Proste in-
strukcje przygotowali Iwona i Paweł chrostowscy. Zapraszamy
do wspólnej zabawy!

Materiały i narzędzia:
• stara gazeta

• wstążka do owinięcia wieńca
• dodatkowy kawałek (15-20 cm) innej wstążki, 

sznurka lub włóczki na zawieszkę
• guzik

• nożyczki
• taśma klejąca, taśma klejąca dwustronna, 

klej  lub igła i nici 

1Stronę starej gazety gnieciemy i zwijamy tak, aby utworzyć wałek. Zamiast
gazety można użyć starych ulotek, które często wrzucane są do naszych
skrzynek na listy. 

2Z wałka formujemy kółko (może być mniejsze, lub większe - takiej wiel-
kości będzie nasz wianek). Końce dokładnie łączymy przy pomocy taśmy
klejącej.

3Powstałe kółko owijamy wstążką, im szersza – tym łatwiejsze i szybsze
wykonanie. Zachęcam do wykorzystania wstążek, które już mamy w domu,
zamiast kupowania nowych.

4Krótszy kawałek wstążki przekładamy przez srodek wianka i zawiązujemy,
tworząc zawieszkę. Na zawieszkę można też wykorzystać sznurek, włóczkę
lub koronkę.

5Na koniec przyklejamy lub przyszywamy do wianka guzik. Zamiast jed-
nego guzika, można dodać ich kilka, lub zastąpić je koralikami, resztkami
materiału lub włóczki, koronką, brokatem, lub muszelkami.
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Szukasz towarzystwa, osób, z którymi można poroz-
mawiać, pograć w gry planszowe, powymieniać się

doświadczeniem i umiejętnościami?
Przyjdź do SPS w czwartek 20 stycznia 2022 na

godz. 10.00.  Wspólnie zaplanujemy kolejne spotka-
nia. Obowiązkowe noszenie maseczek.

Adres: SPS, Tennyson, Unit B Forest Rd West, 
Nottingham NG7 4EP 

e-mail: help@empp.co.uk

Ludzie od lat składają sobie życze-
nia na różne święta w formie ustnej
i pisemnej.  Tradycja przekazywa-
nia życzeń w piśmie sięga XVI
wieku, kiedy po raz pierwszy użyto
wyrażenia: 'Wesołych Świąt'.

Pierwszy znany nam przedmiot,
który przypominał kartkę świą-
teczną, został podarowany królowi
Anglii, Jakubowi I w 1611 roku.
Wyglądał bardziej jak duży
ozdobny manuskrypt, składający
się z trzech połączonych paneli, niż
współczesna kartka bożonarodze-
niowa z supermarketu. 

Zwyczaj wysyłania kartek świą-
tecznych, jaki znamy dzisiaj, zro-
dził się w Wielkiej Brytanii w 1843
roku.  Jego pomysłodawcą był Sir
Henry Cole. Wpadł na pomysł kar-
tek świątecznych ze swoim przyja-
cielem Johnem Horsley’em, który
był artystą. Wspólnie zaprojekto-
wali kartkę, potem ją powielili i
wyprodukowali około 1000 sztuk,
które sprzedawali w cenie 1 szy-
linga (co stanowiło wtedy znaczną
sumę).  Nieliczne przetrwały do
dziś, są bardzo rzadkie i cenne
(współcześnie mogą kosztować
około £6000 za jedną).  Niektórym
osobom kartka Cole’a i Horsley’a
się nie podobała, ponieważ w
scence rodziny spożywającej świą-
teczny obiad przedstawiała dziecko,

które trzymało kieli-
szek wina.

Na popularyzację kar-
tek świątecznych wpły-
nął rozwój poczty.
Pierwsza usługa pocz-
towa dla zwykłych
ludzi, tzw. Penny Post,
została uruchomiona w
1840 r.  Wcześniej
tylko osoby zamożne
było stać na korzysta-
nie z tego rodzaju ser-
wisu.  Dzięki
rozwojowi kolei usługi
pocztowe stały się szybsze i tańsze.
Listów i pocztówek nie przewoziły
już konie, ale transportowano je po-
ciągiem.  Budowano też coraz to
nowe linie kolejowe. 

Masowa produkcja kartek świątecz-
nych rozpoczęła się w latach 
1860., pozwoliło na nią udoskona-
lenie metod druku. Z czasem kartki
świąteczne zaczęły być używane w
pozostałych krajach Europy i Ame-
ryce. W kolejnych latach spadał
koszt wysyłki kartki, dzięki temu
coraz więcej osób mogło pozwolić
sobie na  jej przesyłanie.

Na pierwszych kartkach przedsta-
wiane były wizerunki szopek bożo-
narodzeniowych, w czasach
wiktoriańskich popularne stały się
obrazki rudzików i scenek śnież-
nych. Z upływem lat kartki stawały

się coraz bardziej wymyślne, ludzie
zaczęli sami je projektować, wyko-
rzystując własne zdjęcia, elementy
dekoracyjne, zmieniając kształt,
wykorzystując różnorodne mate-
riały.

W dzisiejszych czasach kartki stały
się bardzo różnorodne, znajdują się
na nich rozmaite obrazki, zwierząt,
Mikołaja, scen z życia, elementy
dekoracyjne, ozdoby choinkowe
oraz żarty.  Tradycją też stało się, że
organizacje charytatywne projek-
tują własne kartki, by, sprzedając je,
generować fundusze na własną
pracę.  Moim zdaniem jest to dobry
pomysł, bo w ten sposób uszczęśli-
wimy i osobę, do której wysyłamy
kartkę, jak i wesprzemy działalność
organizacji charytatywnych.
n

HIstorIA kArtek ŚwIĄtecZNycH
jagoda Brown-Polanowska

W czasie świątecznych obchodów
w USA, Wielkiej Brytanii i innych
krajach Wspólnoty Narodów nie
może zabraknąć tzw. „Christmas
crackers” – strzelających upomin-
ków bożonarodzeniowych (z ang.
„crack” – pęknięcie, trzask, łamać). 
Cracker to przypominająca duży
cukierek tuba z tektury, owinięta w
ozdobny papier i zawiązana na koń-
cach. Pociągnięcie obu z nich przez
dwie osoby powoduje głośny wy-
strzał, a zawartość wysypuje się na
zewnątrz. W środku takiego „cu-
kierka” znajduje się zwykle papie-

rowa korona, mały prezent oraz
karteczka z dowcipem. Każdy z do-
mowników otrzymuje swój upomi-
nek. Najczęściej crackery otwiera
się, siedząc wokół stołu i trzymając
skrzyżowanymi rękoma koniec
swojego crackera i crackera współ-
biesiadnika. Dużo przy tym śmie-
chu i żartów. 

Sam pomysł wywodzi się z XIX
wieku, a wprowadził go  londyński
producent słodyczy, Thomas Smith.
Jego pierwsze produkty, wzoro-
wane na francuskich „bon bon”
(słodkich migdałach zawiniętych w
ozdobny papier) zawierały coś
słodkiego i wiersz, często miłosny,
lub zagadkę. Jednak nie sprzeda-
wały się zbyt dobrze.

W 1861 roku Tom Smith wprowa-
dził na rynek nową serię produk-
tów, którą nazwał „Wystrzał
oczekiwania”. Dodanie efektu
dźwiękowego imitującego wystrzał
do otwarcia fantazyjnego opakowa-

nia, z którego wysypują się słody-
cze i  drobiazgi, było... strzałem w
dziesiątkę. 

W pierwszej połowie ubiegłego stu-
lecia, wiersze w crackerach zastą-
pione zostały dowcipami i
papierowymi koronami. Pojawiać
się też zaczęły crackery „tema-
tyczne” np. dla singli (zawierające
sztuczne zęby i obrączki), dla sufra-
żystek (kobiet walczących o prawo
do głosowania), bohaterów wojen-
nych, a nawet Charliego Chaplina.
Crackery były również tworzone na
specjalne okazje, takie jak np. ko-
ronacje. Dla brytyjskiej rodziny
królewskiej w dalszym ciągu są
produkowane specjalne crackery.
Były też bardzo drogie crackery,
tzw. „Crackery Milionera”, w któ-
rych znaleźć można było srebrne
pudełko z biżuterią w środku! Z
biegiem lat crackery, w najprostszej
wersji, stały się nieodłączną częścią
świątecznych zgromadzeń. Obecnie
na Święta w sklepach znaleźć

można crackery w prze-
różnych kolorach i
przystępnych cenach.
Można je także zrobić
samemu. Te wystrza-
łowe upominki są za-
bawne i przynoszą
uczestnikom świątecz-
nych spotkań uśmiech i
radość. 
n

wystrZAŁowe NIesPoDZIANkI
ewa sosnowska

wystrzałowe ciekawostki

Najdłuższy na świecie świą-
teczny cracker miał  63,1 me-
trów długości i 4-metrową
średnicę. Wykonany został
przez rodziców dzieci w Ley
Hill School and Pre-School w
Chesham, Buckinghamshire, 20
grudnia 2001 roku. 

Największe rozerwanie crac-
kera (cracker pull) wykonane
było przez 1478 osób na impre-
zie zorganizowanej przez
Hondę Japan na Tochigi Pro-
ving Ground w Tochigi, w Ja-
ponii, 18 października 2009
roku. 
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DZIecIĘcy kĄcIk roZrywkowy

Rozwiąż krzyżówkę.

1. Najzimniejsza pora roku.
2. Jest biały, puszysty, zimny i
topi się na słońcu.
3. Sławny renifer, który ma czer-
wony nos i ciągnie sanie Miko-
łaja.
4. Miejsce, w którym jeździmy na
łyżwach.
5. Czekamy, aż pojawi się na nie-
bie, żeby rozpocząć kolację wigi-
lijną.
6. Ryba na wigilijnym stole.
7. Pyszna zupa podawana z
uszkami.
8. Czekają pod choinką na
grzeczne dzieci.
n

jagoda Brown-Polanowska
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Hasło:

Nottingham
24 grudnia Pasterka godz. 20.00, 22.00 i 24.00

25 grudnia godz. 9.30. 11.00, 12.30 i 19.00
26 grudnia godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00

31 grudnia godz. 19.00
1 stycznia godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 19.00

Roraty godz. 7.30 poniedziałek-sobota

Leicester
24 grudnia Pasterka godz. 20.00 i 22.00

25 grudnia i 26 grudnia godz. 9.45, 11.30 i 17.00

Mansfield
24 grudnia Pasterka godz. 23.00

25 grudnia godz. 9.30 i 11.15
26 grudnia godz. 9.30 i 11.15

28 grudnia godz. 18.30
29 grudnia godz. 9.30 i 11.15

31 grudnia godz. 18.30
1 stycznia godz. 9.30 i 11.15

worksop
24 grudnia Pasterka godz. 19.00

25 grudnia godz. 16.00
29 grudnia godz. 16.00
1 stycznia godz. 16.00

Melton Mowbray
24 grudnia Pasterka godz. 24.00

25 grudnia godz. 11.00
26 grudnia godz. 11.00
1 stycznia godz. 11.00

Loughborough (Dom Polski)
24 grudnia Pasterka godz. 22.00

25 grudnia godz. 9.00
26 grudnia godz. 9.00
1 stycznia godz. 9.00

Wykreślanka. Znajdź w niej ukryte
24 słowa lub wyrażenia. 
Uwaga! Słowa można czytać od
lewej do prawej i od prawj do lewej
oraz od góry w dół i od dołu do
góry. Czy potrafisz znaleźć wszyst-
kie?

1. BOŻE  NARODZENIE
2. CHOINKA
3. ELFY

4. ADWENT
5. OPŁATEK
6. PIERWSZA GWIAZDKA
7. SZOPKA
8. WIGILIA
9. ZIMA
10. RENIFERY
11. KOMINEK
12. ŚNIEG
13. KOLĘDY
14. NAJDŁUŻSZA NOC

15. SANIE
16. DEKORACJE
17. RODZINA
18. MIKOŁAJ
19. ANIOŁEK
20. ŚWIĘTA
21. PASTERKA
22. PREZENT
23. BOMBKI
24. SIANKO
n

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą – adres na stronie 2 gazety – lub poprzez profil East 
Midlands po Polsku na Facebooku) trafne rozwiązanie krzyżówki i zdjęcie wykreślanki (ze znalezionymi
słowami) do 10 stycznia 2022 roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie można odebrać w siedzi-
bie redakcji. Zapraszamy do zabawy! 



justyna kasperczuk

Wbrew powszechnej opinii książki
to nadal doskonały i wartościowy
prezent. Ale czy nadal w formie pa-
pierowej? Wśród tylu ciekawych
propozycji książkowych nie tylko
sama treść może przyciągać, ale
również to, jaką książka ma postać.
Do wyboru są wersje papierowe, 
e-booki i audiobooki. 

Dla mnie książka zawsze będzie
pożądanym i mile widzianym upo-
minkiem na absolutnie każdą oka-
zję. Lubię także obdarować kogoś
książką, no chyba, że jest to wyjąt-
kowo nie czytający obywatel – to
nie wciskam na siłę. Prezent ma
cieszyć i sprawiać przyjemność. 

Myślę, ze istotna w wyborze
książki jest wiedza o upodobaniach
obdarowywanego. Kogo i co lubi
czytać? A może obdarowywany
sam wskaże upragniony tytuł? 

I oczywiście bezwzględnie książka
jest idealnym prezentem dla dzieci
i młodzieży. Czytanie rozwija. Re-
dukuje stres, rozwija wyobraźnię,
poprawia skupienie i koncentrację,
poszerza słownictwo, kształtuje
światopogląd.

Spotkałam się z prośbą Pary Mło-
dej, aby na ślub zamiast kwiatów
przynieść książkę. Faktycznie dużo
osób przyniosło książki – kulinarne,
podróżnicze, religijne, o zagadnie-

niach małżeńskich czy rodziciel-
skich. 

Dobrą renomą cieszą się e-booki i
audiobooki, szczególnie u młod-
szego pokolenia. E-booki są elek-
troniczną formą książki zapisaną w
odpowiednim formacie, którą
można odczytać za pomocą kompu-
tera, telefonu komórkowego czy de-
dykowanych do tego urządzeń. Ich
zaletą na pewno jest wygoda i niż-
sza cena. Poza tym, w urządzeniu
możemy zmieścić dużą liczbę ksią-
żek, możemy je ze sobą wszędzie
zabrać, a nową pozycję zakupić w
każdej chwili. Możemy także zmie-
niać czcionkę i krój tekstu według
uznania, zmieniać tło, wyszukiwać
strony i pojedyncze słowa, dodawać
zakładki i wpisywać notatki do tek-
stu!

Audiobooki, to nic innego jak pu-
blikacje do słuchania: nagrania

dźwiękowe, które czytane są przez
lektora. Najczęściej w formacie
mp3 lub CD. Podobnie jak e-booki,
audiobooki można zabrać wszędzie
w większej ilości, można ich rów-
nież słuchać z innymi. Idealnie
sprawdzą się podczas podróży sa-
mochodem. I na pewno zainteresują
najmłodszych czytelników lub
osoby mające problemy ze wzro-
kiem. 

Dostępne są dedykowane strony i
aplikacje, których głównym celem
jest właśnie zakup konkretnych eg-
zemplarzy e-booków czy audiobo-
oków. Jest z czego wybierać.
Ponadto, można kupić komuś w
prezencie jedną pozycję lub np.
abonament na miesiąc lub kon-
kretną ilość egzemplarzy. Wachlarz
możliwości jest ogromny, ogranicza
nas tylko zasobność portfela. 
n 
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Pieczenie gwiazdkowych pier-
ników to świetny sposób na
spędzenie czasu z dziećmi w
deszczowy dzień. Zagniatanie
ciasta, wycinanie różnych
kształtów i zdobienie goto-
wych ciastek to atrakcja nie
tylko dla najmłodszych.
Atrakcja, która może stać się
rodzinną, przez wszystkich
wyczekiwaną, przedświą-
teczną tradycją.     

Brzmi dobrze? To czas na przy-
gotowania. Do zrobienia pierni-
ków potrzeba będzie pół kilo
mąki, 2 łyżki sody, 1 jajko, pół
szklanki cukru, 3/4 szklanki
miodu, pół kostki masła, 4 ły-
żeczki przyprawy do piernika, 2
łyżeczki kakao i 1 łyżeczka cy-
namonu. 

Trzeba też przygotować się na
bałagan. Młodsze dzieci
wszystko będą chciały robić
same – to, co dorosłych przy-
prawi o ból głowy, im sprawi
niezapomnianą frajdę. 

Zaczynamy. Do miski wsypu-
jemy mąkę, dodajemy sodę i
jajko. Masło z miodem należy
podgrzać do rozpuszczenia i
wymieszać z przyprawami,
kakao i cukrem. Płynną masę
dodajemy do reszty składników.  

Następnie należy zagnieść cia-
sto i włożyć na 2 godziny do lo-
dówki. Wyjąć, rozwałkować i
wycinać różne kształty. Piec w
temperaturze 180 stopni przez
około 15 minut – do zarumienie-
nia. Ozdabiać wedle uznania.
Dzieci zrobią ta najlepiej. 

Gotowe pierniki zamknąć w po-
jemniku, a do środka włożyć
plasterek pomarańczy i pocze-
kać kilka dni... o ile domowe ła-
suchy nie zjedzą ich wcześniej!
n

ksIĄŻkowy PreZeNt 
Świąteczne pierniczki

jeść czy nie jeść czy książka to nadal dobry prezent na święta? Pytanie! Uwaga! ten artykuł zdecydowanie ma promować
czytelnictwo i zakupowe szaleństwo w księgarniach.
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