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Solidarni z Ukrainą
Monika Savage
W wielu miastach Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie, organizowane są protesty przeciwko
zbrojnym działaniom Rosji na
Ukrainie - ziemiach należących do
państwa - które odzyskało niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku.
W niedzielę 27-ego lutego 2022 w
południe, w centrum Nottingham
pod pomnikiem trenera Briana Clough odbyła się demonstracja solidarności z Ukrainą zorganizowana
przez Ukraiński Ośrodek Kulturalny.
24-tgo lutego rozpoczęła się inwazja na Ukrainę sankcjonowana
przez prezydenta Rosji Vladimira
Putina, który akt agresji określił
jako „operację specjalną”. Wywołało to na całym świecie falę oburzenia i potępienia zbrojnego ataku
Rosji na Ukrainę, której potencjał
zbrojny jest ograniczony w porównaniu z Rosyjską Federacją.
Inwazja na Ukrainę zjednoczyła
zgromadzonych
protestujących
przeciwko naruszeniu niepodległości państwa i stracie życia przez cywilnych mieszkańców.
W proteście przy Old Market Square wzięło udział kilkaset osób, w
tym przedstawicieli zarówno Ukrainy i Wielkiej Brytanii, jak i Litwy,
Polski, Gruzji, Estonii. Wielu obecnych miało możliwość wypowiedzenia się i wśród głosów
dominująca była obawa o bezpieczeństwo i życie rodzin i przyjaciół
przebywających teraz na terenie
Ukrainy, a także współczucie i solidarność ze strony obywateli innych państw, i potępienie działań
mocarstwa rosyjskiego. Padały
mocne słowa oskarżające Rosję i jej
rząd o terroryzm, ludobójstwo.
Składano deklaracje poparcia ukraińskich działań obronnych.
Według doniesień tysiące mieszkańców Ukrainy ucieka z kraju,
szuka schronienia pod ziemią, jak

na przykład w metrze, natomiast
wielu innych podjęło decyzję pozostania w stolicy Ukrainy Kijowie,
przygotowując się do obrony miasta przed nadciągającymi oddziałami wojsk rosyjskich.
Prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenskyy przebywa w Kijowie, wraz
z tymi, którzy chcą pokazać Rosji,
że nie oddadzą napastnikowi swojej
wolności. Pod koniec protestu
obecni odśpiewali państwowy
hymn Ukrainy, co wzbudziło wzruszenie obecnych i wiele osób miało
łzy w oczach:
Nie umarły jeszcze Ukrainy ni
chwała, ni wolność,
Jeszcze do nas, bracia młodzi,
uśmiechnie się los.
Zginą wrogowie nasi jak rosa na
słońcu,
Zapanujemy wreszcie, bracia, w naszym kraju.

Duszę, ciało poświęcimy dla naszej
wolności,
Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego rodu.
Staniemy bracia do krwawego boju
od Sanu do Donu,
Panować w domu ojców nie damy
nikomu.
Czarne Morze się uśmiechnie, dziad
Dniepr rozraduje,
W naszej Ukrainie dola się odmieni.
Głównym przesłaniem protestu był
apel do rządzących w Moskwie o
natychmiastowe zaprzestanie działań zbrojnych. Według słów jednego z uczestników „To, co się
dzieje jest przerażające i bardzo bolesne. Nikt nie pomyślałby, że coś
takiego może się stać w 21 wieku.”
Następna demonstracja odbędzie
się w tym samym miejscu w południe 6 marca.
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Drodzy Czytelnicy,
I już rok 2022, i luty, a w moim
ogródku pojawił się pierwszy
przebiśnieg, no i sikorki przylatują
na nasionka, o ile wiewiórki ich
nie ukradną wcześniej.
Ogródkową sielankę zakłóca
obraz wydarzeń na świecie. Od
zakończenia Brexitu wzrastają
koszty życia, drożeją produkty
żywnościowe, płacimy lub
wkrótce zaczniemy płacić o 50%
więcej za energię. Brytyjski premier walczy o przetrwanie na stanowisku, podczas kiedy do opinii
publicznej docierają coraz to
nowsze informacje o przypadkach
łamania kowidowych obostrzeń w
siedzibie rządowej. Prezydent
Putin gromadzi rosyjskie siły
zbrojne przy granicy z Ukrainą,
wprowadzając w panikę przywódców europejskich i USA, nie
wspominając o mieszkańcach terenów zagrożonych atakiem.
Wielu z nas, przyglądając się z dystansu sytuacji na Ukrainie, martwi się o rodzinę w Polsce.
Chcemy wierzyć, że deklaracje
Putina to tylko 'puste gadanie',
które tak naprawdę ma na celu
zwrócenie na siebie uwagi przywódców światowych i nakłonienie
ich do rozmów. Nie potrafimy
sobie wyobrazić, że za kilka tygodni mogłyby się rozpocząć działania zbrojne, które do niczego nie
doprowadziłyby, z wyjątkiem demonstracji imperialnych ambicji
Rosji. Zakręcanie kurków naftowych potwierdza tylko zapędy Putina do odgrywania pierwszych
skrzypiec na świecie i nie pomaga
w moderowaniu panującego obecnie napięcia. Przeciwnie, sprawia,
że wszyscy intensywniej odczuwamy pojawienie się kryzysu na
świecie.
W Wielkiej Brytanii z niedowierzaniem obserwujemy, jak premier
Johnson utrzymuje się przy władzy,
mimo upublicznienia informacji o
łamaniu obostrzeń kowidowych w
siedzibie rządowej przy ulicy Downing. Według raportu Sue Gray,
która prowadziła dochodzenie w
tej sprawie, od maja 2020 odbyło
się 16 przyjęć w czasie, kiedy w
kraju obowiązywał zakaz zgromadzeń. Boris Johnson jeszcze nie
został zmuszony do odejścia, aczkolwiek, dochodzenie w sprawie
przyjęć prowadzi także policja, a w
maju odbędą się w UK wybory lokalne, które potwierdzą pozycję
partii Tory w opinii publicznej.
Beata Polanowska
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STaTUS oSiEdlEńCa: nadal PoMaGaMY BEzPŁaTniE
Tylko do 30 czerwca 2021 roku
obywatele Unii Europejskiej mogli
wnioskować o status osiedleńca.
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.
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Utrzymujemy się z funduszy,
które sami zdobywamy: są to w
większości fundusze brytyjskie,
w mniejszym stopniu fundusze z
polskich źródeł. Niestety nie jest
ich zbyt dużo. Dlatego zwracamy
się do naszych czytelników, użytkowników naszych usług, do
przedstawicieli lokalnej Polonii i
do wszystkich zainteresowanych:
jeśli możecie wesprzeć naszą
pracę, to prosimy o Wasze datki.
Na naszej stronie internetowej
www.empp.co.uk znajduje się od
niedawna guzik DONATE (udo-

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

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

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

info.sps@empp.co.uk
tel. 0115 97 00 446
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Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania,
redagowania oraz publikowania na łamach
nadesłanych materiałów.
Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych.

volunteering@empp.co.uk
PRENUMERATA

£20 rocznie, info.sps@empp.co.uk

3

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

PriTi PaTEl z WizYTą W noTTinGHaM
noTTinGHaM
Pod koniec stycznia Priti Patel, będąca ministrem spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, odwiedziła
wspólną siedzibę główną Nottinghamshire Police i Nottinghamshire
Fire and Rescue Service w Nottingham. W nowym 3-piętrowym budynku, w którym mieści się
akademia, hala sportowa, siłownia,
kantyna i kompleks biurowy, spotkała się m.in. z komendantem Craigiem Guildfordem, oraz z nowymi
rekrutami.

Craig Guildford. – Jesteśmy w trakcie rewolucjonizowania pracy lokalnych służb, a ta placówka jest
tego najlepszym przykładem”.
Patel spotkała się również z Caroline Henry, pełniącą funkcję Police
and Crime Commissionner w Nottinghamshire. Ta ostatnia przedstawiła swój ambitny plan („Make
Notts Safe Plan”) uczynienia hrabstwa bezpieczniejszym w ciągu
najbliższych trzech lat, co zapewnić
mają inwestycje w ludzi i noowoczesny sprzęt.

„To dla mnie zaszczyt móc powitać
minister spraw wewnętrznych i pokazać jak wygląda nasza współpraca z Nottinghamshire Fire and
Rescue Service – mówił komendant

„Bardzo się cieszę, że spotkałam się
z komisarz Henry w nowej siedzibie głównej i że poznałam niesamowitych ludzi, którzy ciężko pracują,
aby ulice hrabstwa były bezpieczne

– powiedziała Priti Patel. – „Make
Notts Safe Plan” będzie mieć duży
wpływ na życie społeczności w
Nottinghamshire dzięki działaniom
proaktywnych zespołów policyjnych, które w ramach takich operacji jak „Reacher”, ograniczają
przestępczość, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości
życia – wszystkich i wszędzie”.
Zadowolenia nie kryła też Caroline
Henry: „Jestem dumna z wprowadzenia naszego planu w życie. Skupia się on na trzech głównych
zadaniach: zapobieganiu przestępczości, lepszym reagowaniu na
przestępczość, oraz wspieraniu
ofiar i społeczności”.
n NKZ

oSzCzĘdnoŚCi W noTTinGHaM
noTTinGHaM
Nottingham City Council stworzył
plan, który ma na celu zaoszczędzenie 28 milionów funtów.
Oszczędności oznaczać mają koniec świadczenia niektórych usług.
Ucierpi komunikacja miejska,
zmniejszą się dotacje dla świetlic
środowiskowych, zamkniętych zostanie pięć z dziewięciu istniejących tzw. children’s centres.
Zamknięta zostanie również toaleta
publiczna znajdująca się w rejonie
Victoria Embankment. Zlikwidowane zostaną 83 pełnoetatowe sta-

nowiska pracy w urzędzie miasta
(choć 24 z tych stanowisk nie były
obsadzone).
Poza tym miasto chce wprowadzić
opłaty za wywożenie odpadów
wielkogabarytowych i opłaty za pozwolenia na parkowanie dla drugiego i trzeciego samochodu
danego gospodarstwa domowego.
Council Tax ma wzrosnąć o 2,99%.
Nottingham City Council potrzebuje zgromadzić 28 milionów funtów w latach 2022-2023, kwota ta
ma zwiększyć się do 38 milionów
funtów w latach 2025-2026.

Urzędnicy podkreślają, że miasto
boryka się z problemami finansowymi w związku z wieloletnimi redukcjami dotacji uzyskiwanych od
rządu centralnego. Cały czas rośnie
zapotrzebowanie na niektóre świadczenia, zwłaszcza opiekę nad
ludźmi starszymi. Nie sposób
wspomnieć o gigantycznych kosztach związanych z upadkiem Robin
Hood Energy i złej alokacji 16 milionów funtów.
n NKZ

znoWU PoWodziE W rEGioniE
dErBYSHirE
Ze zmianą klimatu żartów nie ma.
Coraz częstsze ekstremalne warunki pogodowe nie pozostawiają
tu wiele watpliwosci. W lutym, w
ciągu zaledwie tygodnia, w Wyspy
Brytyjskie uderzyły aż 3 burze, Dudley, Eunice i Franklin, przynosząc
ze sobą silne wiatry, ulewne deszcze i powodzie. Jak ostrzega Biuro
Meteorologiczne Met Office, to
jeszcze nie koniec. Na początku
marca należy spodziewać się kolejnej burzy, Gladys.
Ostatni z lutowych sztormów, Franklin, spowodował rozległe zakłócenia w Derby i Derbyshire, kiedy to
weekend ulewnych deszczów i silnych wiatrów przyniósł powodzie,
uszkodzenia spowodowane przez
powalone drzewa i utratę prądu dla
ponad miliona domostw. Wielu
mieszkańców okreslilo to jako
jedną z najgwałtowniejszych burz,
jakie Derbyshire widziało od lat.
W poniedziałek rano 21 lutego w
całym hrabstwie zamknięto liczne
drogi, poważnie zakłócone też zostały usługi kolejowe. Serwisy East
Midlands Rail musiały być chwilowo kompletnie zawieszone, a ze
względu na warunki drogowe autobusy zastępcze nie nie były dostępne.

Ulice w mieście Matlock zostały
zalane po tym, jak rzeka Derwent
wylała się z brzegów. Ambergate,
niedaleko Belper, Bakewell i Buxton w Derbyshire Peak District
również zostały dotknięte.
W całym regionie wydano co najmniej 25 ostrzeżeń i siedem poważniejszych aertów powodziowych.
W niektórych przypadkach Agencja
Środowiska ostrzegała, że zalanie
nieruchomości było nieuniknione.
Rada Miasta Matlock wzywała
mieszkańców aby unikali podróży
do najbardziej dotkniętych obszarów.
Filmy zamieszczane przez mieszkańców w mediach społecznościowych pokazywały ulice zalane
wodą na głębokosć powyżej 30 cm.
W jednym z nich, udostepnionych
na Twitterze, Phil Gregory opisał
centrum Matlock jako rzekę. Powiedział: „Prawdopodobnie to
tylko 30-50 cm głębokosci, ale wystarczy, aby zrujnować biznes. To
naprawde okroppne”. Gregory,
który pochodzi z pobliskiej wioski
Darley Dale i prowadzi lokalną
agencję marketingową Peak District SEO, skrytykował rząd za
brak działań po poważnych powodziach, które nawiedziły miasto w
listopadzie 2019 r.

„Moje wyrazy współczucia dla właścicieli firm, którzy wciąż dochodzą do siebie po lockdownie i
poprzedniej powodzi sprzed kilku
lat” – powiedział. Dodał tez przesłanie dla rządu: „Podejmijcie działania już teraz, przestańcie budować
na terenach zalewowych i pomóżcie małym firmom i właścicielom
domów na dłuższą metę w odpowiedniej ochronie przeciwpowodziowej”.
Inni mieszkańcy dotkniętych terenów też publikowali na Twitterze,
wzywając do zrobienia więcej w
sprawie zabezpieczenia rzeki przed
wylewem. Radny Matlock, Barry
Lewis napisał: „Drogi @10DowningStreet. W 2019 roku obiecano
nam środki na zapobieganie powodziom w miastach takich jak Matlock, które w ostatnich latach
zostały dotknięte 3 razy. Naprawdę
potrzebujemy tych zasobów, aby
wspierać nasze firmy i rezydentów.
Dziękuję.”
n ES

Prywatny
Gabinet
Psychoterapii
w Nottingham

Marta Jabłońska
MA, BSc (Hons), MBACP
Tel: 0774 88 55 161
mjpsychotherapy@hotmail.com
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CEnTrUM loTniCTWa W nEWark
nEWark
W miejscu, w którym niegdyś znajdował się Newark Livestock Market, stanie nowoczesne centrum
lotnictwa – ambitne plany stworzenia Internal Air and Space Training
Institute (IASTI) zostały w lutym
zatwierdzone przez Newark and
Sherwood District Council.
Stworzenie IASTI jest inicjatywą
Lincoln College Group. Pierwszy
nabór studentów – którzy szkolą się
po to, aby móc zostać pilotami i inżynierami – miał miejsce we wrześniu zeszłego roku. Zajęcia trwają
w siedzibie Newark College,
a uczniowie mają szansę korzystać
z symulatora lotu wartego 35000
funtów.
Radni miasta jednogłośnie poparli
projekt stworzenia IASTI. „To najlepsza i najważniejsza inwestycja,
jaka kiedykolwiek miała miejsce

w Newark” – powiedziała radna
Yvonne Woodhead. „Dzięki niej
wzrosną aspiracje mieszkańców
miasta – dodał radny Matthew
Skinner. – Instytut zapewni młodym świetlaną przyszłość”.
Instytut, w którym docelowo uczyć
się będzie mogło 350 studentów,
zatrudniać będzie 40 pracowników.

Wsparcie merytoryczne zapewni
RAF.
Prace budowlane mają rozpocząć
się latem 2022 roku, a placówka
otworzy swe drzwi we wrześniu
2023 roku.
n nkz

noWa FaBrYka BooHoo
lEiCESTEr
Grupa Boohoo rozpoczęła produkcję odzieży w nowej, mającej ponad
2100 metrów kwadratowych fabryce w Leicester. Jest to pierwsza
fabryka w pełni należąca do Boohoo! Kierownictwo firmy postanowiło otworzyć ją w celu
podreperowania reputacji poważnie
nadszarpniętej w kilku skandalach
związanych z wyzyskiem pracowników przez jej lokalnych podwykonawców (wszystko zaczęło się
od reportażu opublikowanego w
Sunday Times, według którego
warsztat tekstylny szyjący odzież
dla grupy Boohoo płacił kadrze po
– uwaga – £3.50 na godzinę!).
Zarząd grupy Boohoo zapewnia, że
zatrudnieni w nowej fabryce pra-

cownicy będą mieli zagwarantowane 40-godzinne umowy o pracę,
33 dni płatnego urlopu, a także prywatną opiekę medyczną. Wśród pakietów świadczeń dodatkowych
wymienia się również bezpłatne
udziały w firmie. Zakład będzie
działał na dwie zmiany, co ma zapewnić pracownikom większą elastyczność. W nowej fabryce
stworzono 180 miejsc pracy.
„Zakład przy Thurmaston Lane
wzmacnia nasze zaangażowanie w
produkcję w Wielkiej Brytanii i
naszą wieloletnią współpracę z Leicester – powiedział John Lyttle,
dyrektor generalny grupy Boohoo.
– To coś więcej niż tylko fabryka,
to centrum nauki i współpracy. Będziemy dzielić się wiedzą z instytu-

cjami edukacyjnymi w mieście i będziemy wzmacniać relacje z akredytowanymi podwykonawcami i
dostawcami”.
W skład portfolio grupy wchodzą
takie marki jak Boohoo, BoohooMAN, Pretty Little Thing i Nasty
Gal.
Warto zauważyć, że w związku ze
skandalami nękającymi branżę produkcji odzieży w hrabstwie, Leicester City Council otworzył pod
koniec zeszłego roku The Fashion
Technology Academy. Szkoła,
stworzona przy współpracy z firmą
Fashion-Enter, oferuje treningi i
staże dla osób chcących pracować
w przemyśle tekstylnym.
n nkz

zMianY dla BErrY Hill Park
ManSFiEld
Mansfield District Council planuje
ambitną rewitalizację miejskiego
parku Berry Hill. Aby zrealizować
swoje pomysły, urzędnicy będą starać się o uzyskanie prawie trzech
milionów funtów z rządowego
Towns fund. Póki co, na temat proponowanych zmian mogą wypowiedzieć się mieszkańcy Mansfield
– zrobiło to już ponad 1000 osób.
Plan przewiduje budowę nowych i
remont istniejących chodników tak,
aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych, montaż oświetlenia i
stworzenie specjalnego miesjca, w
którym mogłyby odbywać się różne
imprezy. Najważniejszą częścią
projektu jest budowa nowego kompleksu, w którym mieściłaby się kawiarnia, toalety i przebieralnie dla
sportowców korzystających z

bieżni.
Urzędnicy pragną, aby park stał się
miejscem docelowych wycieczek
całych rodzin, dlatego planują również znaczne ulepszenie placu
zabaw dla najmłodszych.
„Mamy nadzieję, że nowy park
przyciagnie turystów, a to będzie
miało pozytywny wpływ na lokalną
gospodarkę – powiedział mer Andy
Abrahams. – W sercu planu dla
Berry Hill Park jest nasze dziedzictwo, bogata historia i geologia. To
wszystko zostanie uwzględnione i
będzie miało wpływ na finalny
kształt ulepszeń – począwszy od
wyglądu budynku, a skończywszy
na materiałach użytych do stworzenia ścieżek dla pieszych”.
Nową wizję parku, stworzoną przez

firmę Jon Sheaff & Associates Architects można obejrzeć on-line:
https://assets.artplacer.com/virtualexhibitions/?i=2082
n nkz
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PolSCY BoHaTErzY
19 lutego 2022 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterstwo dwóch Polaków, pilota
Henryka Bolcewicza i porucznika
Adama Marcinkiewicza, którzy
walczyli po stronie alianckiej podczas II Wojny Światowej. Ich prochy wcześniej spoczywały w
nieoznakowanych mogiłach na
cmentarzu Polskich Grobów Wojennych w Newark.
Dzięki inicjatywie Shauna Noble
oraz staraniom towarzystwa The
Friends of Newark Cementary
udało się zidentyfikować dwóch
Polaków pochowanych w nieoznakowanych grobach.
W brytyjskich mediach Shaun
Noble komentował, że był to bardzo ciekawy projekt, dodając, że
obaj mężczyzni zasłużyli na naszą
pamięć i uznanie.
Henryk Bolcewicz był pilotem służącym w Polskich Siłach Powietrznych. Po inwazji Niemiec i upadku
Polski ewakuował się do Rumunii,
Francji a następnie Wielkiej Brytanii. Na wyspach zaczął służbę w
RAF. Po wielu misjach jego bombowiec Wellington został poważnie
uszkodzony nad Menheim i musiał
lądować w okupowanej Belgii.
Wzięto go do niewoli. Henryk wrócił do Wielkiej Brytanii w 1945
roku i ożenił się z June Menzies.
Jak ustalono zmarł w domu opieki
w 2013 roku. Przez brak środków
finansowych jego miejsce pochówku nie zostało odpowiednio
oznakowane.

nych. Podobnie jak Bolcewicz po
zakończeniu II Wojny Światowej
osiadł w UK. Zmarł 1994 roku, samotnie w dzielnicy Hyson Green w
Nottingham. Został pochowany w
nieoznaczonym grobie.
W sobotni poranek 19 lutego 2022
roku odbyło się nabożeństwo, by
uczcić pamięć obu Polaków.
Obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentacja RAF i
Wojska Polskiego, a także delegacja Konsulatu RP. Z Polski przybyła
również rodzina Marcinkiewicza,
która od 1951 roku nie ustawała w
jego poszukiwaniach.
n Na podstawie tłumaczenia Moniki Stach

Drugi z Polaków to Adam Marcinkiewicz. Służył w Gorlickim Batalionie Obrony Narodowej. Po
niewoli, wielu walkach w Belgii i
utracie prawej ręki został odznaczony brytyjskim Krzyżem Wojskowym (British Military Cross), a
także Polskim Krzyżem Walecz-

koniEC rESTrYkCJi (W anGlii)
Beata Polanowska
W Anglii 24 lutego zniesiono ostatnie restrykcje nałożone od marca
2020 w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczenia nadal obowiązują w
pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa, czyli w Szkocji,
Walii i Irlandii Północnej. Mimo
wysokiej liczby zachorowań na
omikron, premier Johnson uważa,
że sytuacja jest pod kontrolą. Spada
liczba osób hospitalizowanych oraz
zgonów z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, odsetek dorosłych i dzieci zaszczepionych ciągle
rośnie.
Anglia jest jednym z pierwszych
krajów w Europie, w którym zostają zniesione restrykcje.
Od 24 lutego, w przypadku pozy-

tywnego rezultatu testu na COVID19, zaleca się izolację przez co najmniej pięć dni od dnia wykonania
pozytywnego testu. Nie ma już nakazu, zostaje on zastąpiony jedynie
zaleceniem. Testu antygenowego
nie trzeba potwierdzać testem PCR.
W przypadku kontaktu z osobą
chorą na COVID-19, nie ma już nakazu izolacji oraz przeprowadzania
regularnych testów antygenowych,
zarówno dla osób zaszczepionych,
jak i niezaszczepionych. Zaleca się
jedynie, aby w takiej sytuacji ograniczyć ryzyko zachorowania dla samego siebie, jak i dla innych. Nie
zaleca się już, by studenci i uczniowie kontynuowali testowanie się
dwa razy w tygodniu. W marcu pojawią się nowe informacje co do testowania się pracowników służby
zdrowia.

Od 1 kwietnia w Anglii nie będą już
dostępne darmowe testy antygenowe, z wyjątkiem osób po 75.
roku życia oraz powyżej 12 lat z
osłabionym systemem odpornościowym. Sieć sklepów Boots potwierdziła, że będzie sprzedawać
internetowo testy antygenowe w
cenie 5,99 funtów za jeden lub 17
funtów za cztery.
W dniu 3 marca o godz. 13:30 pożegnamy Naszego przyjaciela
Zostaje zniesione darmowe testowanie PCR dla osób posiadających
symptomy COVID-19, z wyjątkiem
osób zwiększonego ryzyka. Więcej
informacji w tej sprawie będzie podane do wiadomości publicznej w
marcu. Darmowe testowanie pozostanie dostępne dla osób pracujących w sektorze opieki nad
osobami starszymi oraz dla pracowników NHS.
n

Jakuba Surdziel
W ostatnią drogę wyruszy z Kościoła Najświętszego Serca Pana
Jezusa, ul. A. Mickiewicza 10 w Olsztynie, ceremonia pogrzebowa
odbędzie się na cmentarzu przy ul. Poprzecznej.
Msze święte w kościele w Derby,
odbędą się 04.03.2022 o 19stej oraz 10 kwietnia o 18stej.
Dziękuje wszystkim przyjaciołom za uczestnictwo w ostatniej drodze. Dziękuję również w imieniu mamy Kuby, pani Marii Surdziel,
za wszystkie wpłaty na zbiórki organizowane w Polsce oraz Anglii.
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rECEnzJa WYSTaWY YoUnG Poland
renata Seredyńska
Wystawa Young Poland: an Arts
and Crafts Movement 1890-1918,
czyli o Młodej Polsce, gościła w
Galerii Williama Morrisa w Londynie od 9 października 2021 do 30
stycznia 2022. Była to pierwsza w
Wielkiej Brytanii tak duża wystawa
ukazująca dorobek artystyczny i architektoniczny twórców Młodej
Polski. Kuratorami wystawy byli
Julia Griffin, Andrzej Szczerski i
Roisin Inglesby, a polskie Ministerstwo Kultury sfinansowało przedsięwzięcie.
Miejsce ekspozycji zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż William Morris (1834-1896) był
jednym z najbardziej znanych
przedstawicieli angielskiego nurtu
Arts and Crafts w czasach wiktoriańskich. Nurt ten był inspiracją
dla wielu wszechstronnych artystów, w tym dla młodopolskich
twórców. Stanisław Wyspiański,
jedna z czołowych postaci Młodej
Polski, podobnie jak Morris, był
dramaturgiem, poetą, malarzem,
projektantem wzornictwa użytkowego, dekoratorem oraz twórcą witraży.
Wystawa Young Poland przedstawiona była w sześciu częściach.
Wprowadzenie do tematu Młodej

Polski, a zarazem pierwsza część
ekspozycji zorientowana była na
twórczość Wyspiańskiego. Oprócz
malarstwa i mebli, w centralnym
punkcie pierwszej sali znajdował
się witraż „Apollo – Kopernikański
układ słoneczny”, współczesna
wersja witrażu Wyspiańskiego dla
Stowarzyszenia Medycznego, stworzona przez witrażownika Piotra
Ostrowskiego, właściciela Krakowskiego Zakładu Witrażów oraz założyciela Muzeum Witrażu w
Krakowie.

Karola Kłosowskiego, akwarele Józefa Mehoffera, szkice murali Wyspiańskiego, czy Jana Matejki,
batyki Norberta Okołowicza, oryginalne meble i kilimy. Jednak gratką
dla miłośników sztuki były akwarele Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
którą
większość
Polaków kojarzy z poezją. Ta mniej
znana, ale jakże interesująca część
twórczości poetki zawierała jej autoportret z elfem oraz ilustracje
bajek inspirowane polskim folklorem.

Na piętrze, gdzie ulokowano pozostałą część wystawy, można było
podziwiać projekt i makietę zakopiańskiej Willi pod Jedlami, autorstwa Stanisława Witkiewicza,
propagatora stylu zakopiańskiego.
Styl ten odzwierciedla lokalne tradycje architektoniczne i zdobnicze.
Jednak, jak opisują kuratorzy wystawy, Witkiewicz projektował
wille w stylu zakopiańskim jeszcze
zanim zapoznał się z twórczością
Williama Morrisa i Johna Ruskina.
Jednak sam później ocenił, iż w
swojej twórczości nieświadomie
wypełnił założenia teorii tych
dwóch angielskich twórców z dziewiętnastowiecznego nurtu Arts and
Crafts.

Wystawie towarzyszyła również
publikacja książkowa, którą można
nabyć w ksiegarniach stacjonarnych
i internetowych w Wielkiej Brytanii. Ponadto, informacje oraz zdjęcia z ekspozycji są również
dostępne na stronie internetowej:
Exhibition ⋆ Young Poland (youngpolandartsandcrafts.org.uk).

W dalszej części wystawy można
było oglądać wycinanki i dekoracje

Wystawa cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem i to nie tylko
wśród Polaków. Odpowiednio dobrane miejsce ekspozycji, w połączeniu z ciekawą i dobrze napisaną
publikacją pozwalają na przybliżenie twórczości Młodej Polski
szerszej i międzynarodowej publiczności. Twórczość Morrisa i
Ruskina można podziwiać w William Morris Gallery, Victoria and
Albert Museum, czy w Muzeum

Ruskina nad brzegiem jeziora Coniston w Lake District. Jednakże
choć Kraków i Zakopane są popularnymi miejscami chętnie odwiedzanymi przez turystów w Polsce,
niewiele osób łączy twórczość młodopolską z angielskim nurtem Arts

and Crafts. Dlatego londyńska wystawa Young Poland dobrze wypełniła tę lukę, przybliżając szerszej
publiczności polską twórczość z
przełomu XIX i XX wieku.
n

rzewska była osobą charyzmatyczną, pełną empatii i życzliwości
dla drugiego człowieka, oddaną
problematyce integracji społecznej
i takie wartości starała sie kształcić
w przyszłych nauczycielach i terapeutach.

zdolne alpinistki >>były wyłącznie
broszkami w męskich wyprawach<<’’ . Wanda Rutkiewicz zaginęła 30 lat temu – w maju 1992 – w
drodze na swój dziewiąty ośmiotysięcznik.

PaTronki 2022
Co roku Sejm rzeczypospolitej Polskiej ustanawia patronów roku, zazwyczaj postaci ale także wydarzenia
oraz idee z polskiej historii. Jako że w marcu obchodzimy Święto kobiet, w obecnym wydaniu East Midlands po Polsku skupimy się na patronkach 2022 roku.
katarzyna Cudo
Wybór Marii Konopnickiej, Marii
Grzegorzewskiej oraz Wandy Rutkiewicz na patronki roku 2022*
budzi radość tym bardziej, że
w gronie 50 wybitnych postaci, wyróżnionych przez posłów w latach
2001-2021, znalazły się jedynie 3
inne kobiety.
dlaczego właśnie one?
180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, która przypada na maj tego
roku, jest wystarczającym pretekstem do przypomnienia jej życiorysu. W uzasadnieniu swojej
decyzji posłowie wspomnieli również o jej dorobku literackim i przełomie, jakiego dokonała w polskiej

M. Konopnicka

literaturze dla dzieci. Słusznie
zwrócili także uwagę na jej działalność patriotyczną i aktywistyczną,
przypominając, że ,,za pomocą
utworów literackich protestowała
przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest
światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom
wobec dzieci polskich we Wrześni
w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym.
Walczyła
o prawa kobiet oraz pomagała
uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze”.
Nazwisko profesor Grzegorzewskiej nie jest może znane każdemu,
jej osiągnięcia w zakresie pedago-

Pomnik M. Grzegorzewskiej

giki specjalnej oraz praktyki
edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej w Polsce są jednak niepodważalne i czynią ją swoistą
ikoną w tej dziedzinie. Założony
przez Grzegorzewską w 1912 roku
Państwowy Instytut Pedagogiki
Specjalnej – który do dziś funkcjonuje jako Akademia Pedagogiki
Specjalnej – był i jest jednym z najważniejszych ośrodków myśli naukowej i praktycznej w zakresie
pracy z osobami o różnych potrzebach edukacyjnych. ,,Nie ma kaleki, jest człowiek’’ – tą dewizą
kierowała się w życiu Maria Grzegorzewska, walcząc o prawa do
nauki, pracy i szacunku dla osób
wykluczonych oraz dotkniętych
niepełnosprawnościami. Grzego-

W. Rutkiewicz

Równie zasłużoną, co Maria Konopnicka dla literatury oraz Maria
Grzegorzewska dla pedagogiki specjalnej, jest – tym razem dla światowej wspinaczki wysokogórkiej –
Wanda Rutkiewicz. 16 października
1978 roku, jako pierwsza Europejka
i trzecia kobieta na świecie, stanęła
na Mount Evereście – najwyższym
szczycie Ziemi. 8 lat później – również jako pierwsza kobieta w historii – zdobyła wierzchołek K2.
Wanda Rutkiewicz była jednak nie
tylko świetną alpinistką i himalaistką, która brawurowo wdarła się
w zdominowany przez mężczyzn
świat wspinaczy, ale również zagorzałą rzeczniczką i realizatorką
wspinaczkowej samodzielności kobiet. „Pokonywała bariery, została
prekursorką kobiecych zespołów
górskich, bo nie godziła się, by

Konopnicka, Rutkiewicz i Grzegorzewska – przedstawicielki 3 całkowicie
różnych
dziedzin
–
jednakowo jednak zasługujące na
uznanie i hołd. Swoim życiem i
działalnością pokazywały odwagę
i upór w przełamywaniu stereotypów, stając sie inspiracją dla następnych pokoleń. Należy mieć
nadzieję, że w kolejnych latach patronować nam będą równie silne i
niezależne kobiety, których – zarówno w polskiej historii, jak i w
obecnych czasach – jest niezwykle
dużo.
n
* Oprócz Marii Konopnickiej,
Marii Grzegorzewskiej i Wandy
Rutkiewicz patronami roku 2022
zostali również Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski.
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TŁUSTY CzWarTEk W SoBoTĘ
Obchody Tłustego Czwartku w Sobotę na stałe weszły do kalendarza
imprez organizowanych przez The
Signpost to Polish Success (SPS).
26 lutego odbyła się jego siódma
już edycja, przygotowana dzięki
współpracy z galerią New Art
Exchange. Impreza cieszy się co
roku dużą popularnością, nie tylko
wśród Polaków. Prowadzona jest
zawsze po polsku i po angielsku i
daje świetną okazją do podzielenia
się z lokalną społecznością polską
kulturą i tradycjami.
W ubiegłym roku, ze względu na
epidemię koronawirusa, impreza
odbyła się tylko wirtualnie. Zabrakło też, niestety, pączków. Jednak
w tym roku można było wrócić do
spotkania twarzą w twarz i do zajadania się polskimi pączkami z piekarni Oława. Mimo ograniczeń, co
do ilości uczestników, w imprezie
wzięło udział około ...... osób.
Tematem tegorocznego Tłustego
Czwartku była ludowa tradycja topienia Marzanny i pożegnania
zimy. W czasie warsztatów plastycznych dzieci i całe rodziny wy-

konywały własne miniaturowe Marzanny, głównie z materiałów recyklingowych. Pomysłowość dzieci
nie miała granic – każda Marzanna
była inna.
Stoisko z kosmetykami i polskimi
książkami cieszyło się popularnością. Przedstawiciele Nexus People
przybyli ze slodyczami i drobnymi
upominkami. Kawiarenka z pączkami i gorącymi napojami była zawsze pełna. Były pogawędki,
mnóstwo uśmiechów i niezapomniana rodzinna atmosfera.
Jak zawsze dziękujemy naszym
nieocenionym wolontariuszom.
Iwona i Paweł z Alą i Piotrem po
raz kolejny udowodnili, że wolontariat to sprawa rodzinna. Monika
czuwała nad kawiarenką, a Lena
świetnie poradziła sobie ze sprzedażą książek i kosmetyków. Jagoda
fantastycznie współpracowała z
najmłodszymi. Dziękujemy też pracownikom i wolontariuszom galerii
NAE oraz wszystkim uczestnikom
za udział. Do zobaczenia za rok.
n
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Polka W CHinaCH – WSPoMniEnia STUdEnTki
Od dzieciństwa fascynowały mnie
inne kraje i odkąd pamiętam, marzyłam o podróżach po świecie.
Mimo tego, moja decyzja wyjazdu
do odległych i egzotycznych Chin
zaskoczyła nawet bliskich przyjaciół.

pomarzyć. Drapacze chmur, a
przede wszystkim drugi najwyższy
budynek na świecie zaraz po Burj
Khalifa w Dubaju, Shanghai Tower,
spowodowały u mnie przyspieszone bicie serca. To nie miejsce dla
osób z lękiem wysokości.

Chińska Republika Ludowa to najludniejsze państwo świata, o populacji przekraczającej 1,4 mld osób
(prawie 20% ludności kuli ziemskiej). 95 % Chińczyków zamieszkuje wschodnią część tego kraju.
Pod względem wielkości powierzchni Chiny zajmują trzecią
pozycję na świecie, zaraz po Rosji
i Kanadzie. Język chiński bezapelacyjnie wygrywa ranking nie tylko
najczęściej używanych, ale i najtrudniejszych, języków globu. Kraj
ten znajduje się w strefie czasowej
GMT +8 i muszę przyznać, że aklimatyzacja do tak dużej różnicy
czasu nie przyszła mi z łatwością.

Terakotowa Armia w Xi’an, uznawana za ósmy cud świata, to grupa
najbardziej rozpoznawalnych posągów na świecie. Byłam tam jedną z
tysięcy przybywających każdego
dnia zwiedzających.

Moja dwuletnia chińska przygoda
rozpoczęła się w chwili rozpoczęcia
studiów na jednym z uniwersytetów
Państwa Środka, Tianjin Normal
University, blisko Pekinu. Kontynuowałam ją na University of Nottingham w Ningbo, w pobliżu
Szanghaju. Tianjin jest czwartym
najbardziej zaludnionym miastem
w Chinach (13,8 mln), po Szanghaju (27,7 mln), Pekinie (21,5
mln) i Kantonie (15,5 mln). Dla porównania w Ningbo mieszka
„tylko” 8,5 mln ludzi.
Chiny były moim pierwszym kontaktem z kontynentem azjatyckim i
od razu mnie zahipnotyzowały.
Zdając sobie sprawę, że szansa na
taki wyjazd może mi się ponownie
nie zdarzyć, starałam się spędzać
każdą wolną chwilę na podróżach
po tym fascynującym kraju. Przydał
się tu drobny dodatkowy dochód z
udzielania lekcji angielskiego.
Chiny zachwyciły mnie swoją wielkością i architekturą. Każde z odwiedzanych przeze mnie miejsc
było nieporównywalne i oryginalne, często prawie magiczne.
Znany na całym świecie Wielki
Mur Chiński, uznawany za jeden z
najbardziej imponujących dorobków architektonicznych w historii i
symbol potęgi Chin, naprawdę zrobił na mnie wrażenie.
Największy plac na świecie, Plac
Tian’anmen w Pekinie, znajdujący
się tuż przy Zakazanym Mieście,
czyli dawnym Pałacu Cesarskim
dostępnym w przeszłości jedynie
dla nielicznych, owiany był aurą tajemniczości. Niezliczona ilość
świątyń zachwyciła mnie tradycyjną architekturą i bogactwem dekoracji.
Szanghaj, największe chińskie centrum gospodarcze i finansowe, zaimponował przepychem. Tam
właśnie znajdują się najbardziej
ekskluzywne butiki na świecie, o
których zwykli ludzie mogą jedynie

Uwielbiam zwierzęta i nie mogłam
sobie odmówić wizyty w rezerwacie Wielkiej Pandy w Chengdu. Nie
tylko zobaczyłam tam te sympatyczne biało-czarne misie, ale też
dużo się na ich temat dowiedziałam. Na chińskim safari z bliska zobaczyłam i nawet przytuliłam
malutkie tygryski. W Zhangjiajie
“szajka” małp ukradła wystającą mi
z kieszeni paczkę orzeszków. W Xishuangbanna trzymałam węża dusiciela i karmiłam słonie. Tym, którzy
tak jak ja, są miłośnikami kotów,
polecam Xiamen, gdzie znajduje się
kocie muzeum, a kocie akcenty są
widocznie na każdej ulicy.
Wizyta w Sanya na wyspie Hainan
była sama w sobie przygodą. Sanya
nazywana jest „chińskimi Hawajami” nie bez powodu. Ogromne
palmy, przepiękne plaże i przepych
hoteli pozwoliły mi poczuć się tam
jak w bajce. To naprawdę marzenie
turysty.
Jadąc na miejsce kolejnej atrakcji w
Chongqing nie spodziewałam się,
że zobaczę linię kolejową przechodzącą przez środek 19-piętrowego
budynku mieszkalnego! Do tego
stacja kolejowa znajduje się w
środku budynku i zajmuje dwa piętra.
***
Muszę przyznać, że każdy dzień w
Państwie Środka zaskakiwał i wiązał się z nową przygodą. W Kunming
spacerowałam
po
Kamiennym Lesie, podziwiając
skały wapienne, uformowane przez
miliony lat w przedziwne kształty.
W Zhangjiajie weszłam z sercem w
gardle na najwyższy i najdłuższy na
świecie szklany most. Transparentna „podłoga” dawała niesamowite wrażenie unoszenia się nad
otchłanią. Tam też podziwiałam
góry znane z filmu „Avatar”, zjeżdżając najwyższą na świecie zewnętrzną
windą
widokową,
zbudowaną na ponad 330-metrowej
skale. W górach Huashan obserwowałam z zaciekawieniem jeden z
najniebezpieczniejszych szlaków
górskich na świecie, potocznie nazywanym “szlakiem śmierci”. W
Hongkongu po raz pierwszy miałam styczność ze szklaną kolejką linową, w której pasażerowie czują
się jakby lewitowali nad powierzchnią ziemi. W Luoyang podziwiałam najwyższą chińską
sztukę rzeźbienia w kamieniu podczas zwiedzania Grot Longmen.

Dolina Niebieskiego Księżyca w
Lijiang zaoferowała mi niezapomniane widoki jezior o azurowej
wodzie, z widoczną w dali Śnieżną
Górą Nefrytowego Smoka.
***
Obchody Chińskiego Nowego
Roku były doświadczeniem samym
w sobie. Jest to święto ruchome,
wypadające zazwyczaj pod koniec
stycznia lub na początku lutego i
obchodzone bardzo uroczyście. Nie
sposób mi będzie zapomnieć unikatowej świątecznej atmosfery, z hałaśliwym radosnym tłumem,
kolorowymi straganami i wizerunkami zwierzęcia, będącego zodiakalnym
symbolem
rozpoczynającego sie roku. Obecny
rok, który rozpoczął się 1 lutego,
jest Rokiem Tygrysa. Parady ze
smokiem są zawsze ważną częścią
obchodów. O mały włos nie wzięłam w jednej z nich udziału, zachęcana przez lokalnych mieszkańców,
jednak zabrakło mi odwagi.
Mówiąc o mojej chińskiej przygodzie, nie mogę pominąć doświadczeń
kulinarnych.
Już
po
wylądowaniu na lotnisku poczułam
roznoszące się w powietrzu tak inne
dla Europejczyka zapachy orientalnych przypraw. „Kaczka po pekińsku” to symbol kulinarny Chin.
Mnie jednak najbardziej przypadła
do gustu potrawa kuchni syczuańskiej „Gong Bao Ji Ding”, czyli
kurczak z orzeszkami i ostrymi
przyprawami. To właśnie nią zajadałam się przy każdej możliwej
okazji, popijając równie popularną
chińską herbatę. Szokujacym dla
mnie, i wielu Europejczyków, był
fakt, że w chińskich sklepach
trudno było znaleźć chleb. Kwadratowe bochenki wyglądały całkiem
jak chleb tostowy, jednak smakiem
bardziej przypominały słodkie
bułki lub chałkę. Co ciekawe, na
wielu sklepowych półkach zauważyłam... polskie mleko i miód. Jednak nawet na Dalekim Wschodzie
nie mogłam uniknąć popularnych
amerykańskich sieci fast foodów,
szczególnie w wielkich miastach.
Zauważyłam jednak, że każda z
nich podjęła wysiłek aby dostosować się do potrzeb konsumentów
zgodnie z wymogami poszczególnych kultur, nie nastając na homogenizację smaków. Łatwo mogłam
zauważyć lokalne wpływy i smaki
w menu wielu fast foodów. Zamiast
na przykład amerykańskiego
„brownie” mogłam zamówić
ciastka „taro” (o smaku słodkiego
egzotycznego ziemniaka) lub też
dodatki i lody z zielonej herbaty.
Metro w Pekinie jest drugim co do
wielkości na świecie systemem komunikacji pod względem długości
linii (pierwsze miejsce zajmuje
Szanghaj). Ciekawostką była
szklana szyba na całej długości peronu, mająca na celu zabezpieczenie przed wypadkami. Jednak
najbardziej zdziwiła mnie kontrola
bezpieczeństwa na każdej stacji
metra. Wyglądało to podobnie jak

Woskowa figura Kiplinga w Grange Museum Rottingdean / fot. diamond geezer

na lotnisku i polegało na skanowaniu bagaży i osób wchodzących na
peron. Takie same działania zauważyłam przed podróżą pociągiem i
wejściem do muzeów. Pomimo
moich obaw nie powodowało to kolejek, wszystko szło sprawnie i bezproblemowo. Takie postępowanie
wydawało się Chińczykom czymś
zupełnie naturalnym, ale dla mnie
początkowo było szokiem.
Ogólnie w czasie mojego pobytu w
Chinach czułam się bardzo bezpiecznie. Ludzie często zagadywali
mnie w przyjazny sposób, chcąc
rozmawiać albo robić ze mną zdjęcia. Szybko zdałam sobie sprawę,
że zachodni turyści byli w dalszym
ciągu postrzegani jako urozmaicająca codzienność atrakcja. Nie
wszyscy mieli odwagę na bezpośredni ze mną kontakt, zdarzało się,
że fotografowano mnie z ukrycia.
Zawsze jednak odbywało się to w
przyjazny i życzliwy sposób. Na
każdym kroku traktowana byłam z
uprzejmością i serdecznością. Pomocy udzielano mi chętnie, i często, zwłaszcza na początku pobytu,
gdy moja znajomość mandaryńskiego ograniczała się do „nǐ hǎo”
(dzień dobry) i „ xiè xiè” (dziękuję). Chińczycy, z którymi rozmawiałam, zazwyczaj nie wiedzieli,
gdzie dokładnie leży Polska. Ale
często wiedzieli, że Robert Lewandowski jest Polakiem i jednym z
najlepszych piłkarzy świata. Bariera językowa była jednak sporą
przeszkodą. Mimo że młodzi ludzie
uczą się języka angielskiego, jest
masa szkół językowych, rodzice
dbają o wykształcenie dzieci od
najmłodszych lat — niełatwo było
spotkać na ulicy osobę mówiącą w
innym języku niż chiński.
Odważenie się na samodzielny wyjazd do Chin na dwa lata bez wątpienia było jedną z moich
najlepszych decyzji. Jej rezultatem
była fantastyczna przygoda i niezapomniane doświadczenia, których

wspomnieniami będę żyć przez
wiele lat.
n Justk
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ProPozYCJE na MarzEC
nottingham
nottingham Careers Fair
3 marca w godz. 10.00-14.00
Wstęp: wolny
Brytyjskie targi pracy oferujące ciekawe i
zróżnicowane propozycje dla osób poszukujących nowego zatrudnienia. Otwarte są dla
kandydatów ze wszystkich środowisk, z różnym doświadczeniem i poziomem wykształcenia. Na miejscu istnieje również możliwość
rozmowy z przedstawicielami wielu lokalnych pracodawców.
Albert Hall, N Circus St, Nottingham, NG1
5AA
Circus zayir
4 marca w godz. 17.00
5 marca w godz. 14.00 i 17.00

i

19.30

6 marca w godz. 11.00 i 15.00
Wstęp: od £9.99
Po długiej przerwie Circus Zyair powraca z
nowym, hipnotyzującym show. W programie
m.in. akrobaci, żonglerzy, koło śmierci i
wiele innych magicznych atrakcji.
Forest Recreation Ground, Gregory Boulevard, NG7 6NX
Undiscovered island

obowiązkowe dla osób pełnoletnich i dzieci
powyżej 11 lat (chyba że posiadają zwolnienie ze względów medycznych). Każdy ze
zwiedzających musi też wyrazić zgodę na noszenie kasku podczas pobytu w jaskiniach.
Creswell Crags, Southfield Lane, Whitwell,
Worksop, S80 3LH
leicester
light Up leicester Trail
3-6 marca w godz. 17.00-22.00
Wstęp: wolny
Po ogromnym sukcesie pierwszego wydarzenia w 2020 roku, festiwal światła wraca do
Leicester. Szlak świetlny złożony będzie z 9
imponujących wielkoformatowych instalacji
świetlnych stworzonych przez renomowanych artystów.
Odwiedzający mogą ściągnąć darmową aplikację LoyalFree, która pomoże im odnaleźć
każdą z dziewięciu instalacji umieszczonych
w różnych punktach centrum miasta oraz
mieć szansę na wygranie nagród.
Więcej na stronie internetowej: www.lightupleicester.com
Początek szlaku na Jubilee Square, LE1 4LD
The loroS Tower run
26 marca w godz. 10.00-14.00

Księżyc w katedrze / fot. James Billings

wydawane będą na zasadzie „kto pierwszy”.
Podczas przejazdów będą stosowane zasady
dystansu społecznego, a wszystkie wagony –
poddawane dezynfekcji przed każdą jazdą.
Muzeum Abbey Pumping Station, Corporation Road, Leicester LE4 5PX
Spark Festival / fot.thesparkarts.co.uk

13 marca w godz. 10.00-16:15
Wstęp: Grupa 1-5 osób: £10, grupa 6-10
osób: £18
30-minutowe przedziały czasowe, rezerwacja
konieczna
Undiscovered Island to interakcyjny i stymulujący zmysły świat, w którym dzieci stają
się odkrywcami wyspy i odwiedzają podwodną 3D jaskinię koralową. Impreza zorganizowana w ramach obchodów Brytyjskiego
Tygodnia Nauki, przeznaczona dla dzieci w
wieku 4-11 lat.
Djanogly Theatre, Sherwood Rise Campus,
New Basford, Nottingham NG7 7NB
Worksop
Cave Tours at Creswell Crags
1 marca-30 września czynne codziennie w
godz. 10.00-17.00
Ceny: różne w zależnosci od wybranej opcji
i ilości osób (szczegóły na stronie www.whatsonnottingham)
Creswell Crags to więcej niż tylko zwiedzanie wapiennych jaskiń pod okiem doświadczonego przewodnika. Wydarzenie oferuje
różne opcje i tematy — od epoki lodowcowej,
przez Robin Hood Cave aż po Rock Art. Połączenie lekcji historii z podróżą w czasie.
Podczas wycieczki noszenie maseczek jest

Wstęp: udział wolny dla uczestników, którzy
zobowiążą się do zebrania £50 dla Hospicjum
LOROS; dla innych £17
Wydarzenie ma na celu wsparcie hospicjum
LOROS, łącząc zdrowy wysiłek fizyczny,
przyjazną konkurencję i zbiórkę funduszy na
szcztny cel. Misja jest prosta - wbiec, wejść
lub wczołgać się 351 schodów na szczyt St.
George’s Tower najszybciej jak można. Do
uczestnictwa można zgłosić się indywidualnie lub jako grupa. Minimalny wiek uczestników to 8 lat, dzieci w wieku 8-14 mogą
brać udział tylko z towarzysząca osobą dorosłą. Na szczycie wieży oczekiwać będą nagrody w postaci medalu i widoku na całe
miasta. Dla dorosłych będzie też kieliszek
szampana.
St Georges Tower, Leicester, LE1 1SH
Steam Toys in action
6 marca w godz. 13.00-16:30
Wstęp: £4 (dorosli), wolny dla dzieci do 16
lat (z opieką), bez rezerwacji
To już 31 edycja tego wydarzenia, w czasie
którego podziwiać można odrestaurowane lokomotywy parowe jak również miniaturowe
napędzane parą statki, pociągi i maszyny.
Między 12.00 a 16.00 czynna będzie zabytkowa wąskotorowa ciuchcia. Bilety na przejażdżkę kosztują tylko 50 pensów i

leicester Tigers Stadium Tour
30 marca (potem, do sierpnia, ostatnia sroda
miesiąca)
Godz. 19.00
Wstęp: £8 (poniżej 16 lat) i £10 (dorosli), rezerwacja konieczna
Wyjątkowa okazja dla fanów sportu – wizyta
w siedzibie najbardziej utytułowanej drużyny
angielskiego rugby. Przewodnik poprowadzi
wycieczkę sladami najsłynniejszych rugbystów, pokazując boisko, szatnie i zaplecze
oraz przedstawiając historię i dziedzictwo leicesterskich Tygrysów.
Aylestone Road, Leicester, LE2 7TR
Lincoln
laughter Walk
21 marca w godz. 10.00-12.00
Wstęp: £8-£12 (w cenie kawa, herbata i ciasteczko)
Joga śmiechu to metoda opracowana i rozpowszechniona na całym świecie przez indyjskiego lekarza Madana Katari. Śmiech to nie
tylko świetna zabawa, ale także błogosławieństwo dla ciała i umysłu. Spacer, śmiech
i gorąca filiżanka kawy lub herbaty to najlepszy środek na chłodne dni. Podczas spaceru
będzie czas na ćwiczenia ze śmiechem, które
budzą ciało, umysł i duszę. Więcej na stronie
internetowej: www.lutsplace.co.uk
Grange Farm, Mill Lane, North Hykeham,
Lincolnshire, LN6 9PB

Brytyjski Tydzień nauki na Uniwersytecie
w leicester
16 marca w godz. 12.30-16.00
Wstęp: wolny
Brytyjski Tydzień Nauki to dziesięciodniowe
święto nauki, technologii, inżynierii i matematyki. W programie będą pokazy naukowe,
interaktywn zajęcia (m. in. testowanie sprzętu
„virtual reality”), wykłady i wywiady z ekspertami w wielu dziedzinach nauki.
Campus Way, Brayford Pool, Lincoln LN6
7TS
What if? Machine
13 marca w godz. 11.00-15.30 (zespoły
uczestniczące 8.30-17.00)
Wstęp: wolny (daj to co myslisz)
Co by było, gdybyśmy mogli stworzyć unikatowe przesadne urządzenie zaprojektowane do wywołania reakcji łańcuchowej
wokół całego parteru Muzeum Tworzenia w
celu wykonania prostego zadania? Kolejna
edycja tej imprezy to święto tworzenia, projektowania i budowania. Udział można wziąć
jako zespół (rejestracja konieczna) aby stworzyć sekcję tej niesamowitej maszyny. Można
też po porostu obserwować lub zaanagażować się w tworzenie mniejszego urzadzenia.
Wszyscy są mile widziani.
Poprzednio zbudiowane urządzenie można
zobaczyć tutaj:
https://www.derbymuseumsfromhome.com/
museum-of-making-posts/what-if-machine
Museum of Making, Silk Mill Lane, Derby
DE1 3AF
n ES
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dziECiĘCY kąCik rozrYWkoWY
Jagoda Brown-Polanowska
Rozwiąż krzyżówkę.
1. Pora roku, która zaczyna się w marcu.
2. Wyrosną na wierzbach w tym miesiącu.
3. Święto obchodzone w Polsce 8 marca.
4. Święto obchodzone w Anglii w jedną z niedziel.
5. Żółte kwiaty, które kwitną w marcu.
6. Ptaki, które przylatują do Polski z Afryki.
7. Duży, kudłaty zwierzak, który mieszka w Polsce w Bieszczadach i budzi się wiosną.
8. Przysłowie o marcowej pogodzie: W marcu jak w …
Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą – adres na stronie 2 gazety – lub poprzez
profil East Midlands po Polsku na Facebooku) trafne rozwiązanie krzyżówki do 20 marca
2022 roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie można odebrać w siedzibie redakcji.
Zapraszamy do zabawy!
n

WarSzTaTY rĘkodziEŁa:

WIOSENNE TULIPANY
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Do wykonania tulipana potrzebujemy: kolorowy papier, nożyczki, ołówek, klej do papieru, kawałek wstążki, tudzież sznurka, tasiemki bądź koronki oraz drewniany patyk
o długosci 30-40 cm (można wykorzystać patyczek do nadziewania szaszłyka). Można
też użyć guzików!

WYkonaniE
1) Kolorową kartę składamy na pół i rysujemy kształt główki tulipana, a następnie wycinamy ją nożyczkami.W ten sposób po wycięciu otrzymamy dwie główki tulipana jednakowej wielkości.
2) Obydwie główki tulipana smarujemy klejem po lewej stronie (najlepiej użyć kleju do papieru).
3) Do jednej z główek tulipana (posmarowanej wcześniej klejem) przykładamy patyczek tak, aby dotykał
większej części główki tulipana.
4) Taraz bierzemy drugą główkę tulipana (posmarowaną wcześniej klejem) i przykładamy dokładnie dopasowując, a następnie mocno dociskamy.
5) Po wyschnięciu kleju łączącego nasze dwie główki tulipana z patyczkiem, bierzemy kawałek wstążki (bądź
dowolnego materiału wybranego wcześniej do tego celu) i zawiązujemy kokardkę na patyczku w wybranym
przez siebie miejscu.
6) To jest moment w którym możemy czuć się dumnie z powodu dobrze wykonanego zadania. Tulipanek gotowy.
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JoB oPPorTUniTY aT SPS

The Signpost to Polish Success (SPS) is a Charitable Company
(Registered Charity No. 1126928, Company No. 6693843) based in
Nottingham that provides a range of services for Eastern European
migrants who arrived in the UK after the EU enlargement in 2004. We are seeking
to recruit a person for the following post:

The Signpost to Polish Success (SPS) is a Charitable Company
(Registered Charity No. 1126928, Company No. 6693843) based in
Nottingham that provides a range of services for Eastern European
migrants who arrived in the UK after the EU enlargement in 2004. We are seeking
to recruit a person for the following post:

CoMMUniCaTion and MarkETinG oFFiCEr

inTEGraTion SUPPorT oFFiCEr

This post is funded for 12 months, further employment possible, dependant on availability of funding (SPS will continue fundraising to obtain necessary funds to continue this post.) The successful candidate will have to complete a four-month
probationary period. The confirmed hours of work are 22.5 hours per week (flexible
hours). Salary – £19 557 to £21 475 pa pro rata, depending on the level of skills. The
NEST pension scheme is available.

This post is funded for 12 months, further employment may be possible, dependant
on availability of funding (SPS will continue fundraising to obtain necessary funds to
secure this post). The successful candidate will have to complete a four-month probationary period. The confirmed hours of work are 30 hours per week (flexible hours).
Salary - £20 557 pa pro rata. The NEST pension scheme is available.

The successful candidate will contribute towards the publishing of the East Midlands
po Polsku (EMpP), newspaper (researching information, writing articles, proofreading,
obtaining photographs), 10 issues per year. He/she must be interested in the news and
events relevant to the local community, and will be responsible for preparing the content (texts and photographs) for sending to a graphic designer. He/she will be responsible for marketing in the newspaper ‘East Midlands po Polsku’ (EMpP), i.e.
identifying advertising clients and securing advertisements for EMpP. They will be
responsible for managing East Midlands po Polsku Facebook website and ideally a
YouTube channel. SPS administers its own website, therefore knowledge of a WordPress is desired. The successful candidate will assist in organising SPS workshops,
Family Events and will actively contribute towards all other activities provided by
SPS. He/she will provide general admin support and prepare necessary paperwork for
SPS committee meetings, AGMs, staff meetings and other organisational meetings,
write agendas, minutes and create Power Point presentations (training will be provided). They will have the skills to obtain statistics from SPS services, will be able to
prepare monitoring reports for SPS activities (training will be provided) He/she will
liaise with our partner organisations and occasionally travel within the East Midlands
area or networking over Zoom may be required. He/she will undertake any other SPS
duties as directed by the management. This person should have an understanding of
issues relating to vulnerable communities. He/she should possess good IT skills (Microsoft Office, WordPress, Adobe Photoshop, Zoom, StreamYard, or other communication platforms), be fluent in both written and spoken English and Polish.
To apply: post or e-mail your CV in both English and Polish and an accompanying
letter in both English and Polish, stating relevant experience and your reasons for applying for this post. Please apply to: • By Email: SPS recruitment at jobs@empp.co.uk
OR • By Post: SPS recruitment, SPS, Tennyson, Unit B, Forest Rd West, Nottingham
NG7 4EP For further information please contact Beata Polanowska on:
editor@empp.co.uk
The closing date for receiving applications is Tuesday 15th of March 2022, 10.00AM.
Interviews will be held during the fourth week of March 2022. The successful candidate is due to start employment after Easter 2022. Job description and personal specifications available on www.empp.co.uk and upon request (editor@empp.co.uk)
Please state where you saw this advert?

The successful candidate duties will be to provide one-to-one information/
guidance/support sessions at the SPS premises. These sessions will take place approx.
5/6 hours per day, over 4 days per week. The remaining hours will be spent completing
necessary administrative work, attending meetings and events, networking, training,
assisting with the provision of remaining SPS services (publication of East Midlands
po Polsku, organising workshops and events, ESOL courses, office tasks).
The successful applicant will ideally have experience of working with the Eastern European community and the voluntary sector, have knowledge of the structures of charities and community organisations. He/she may need to complete training which will
enable them to provide information suitable to the needs of Eastern European migrants.
He/she must be fluent in both written and spoken English and Polish, be computer literate and be able to contribute towards other services provided by SPS. Knowledge
of other Eastern European languages would be an advantage. He/she should demonstrate an understanding of the issues affecting Eastern European migrants to the UK,
be positively inclined towards economic migrants, able to provide them with knowledge, skills and a greater understanding of local society to give them confidence to
deal with their own problems/issues. He/she will have ‘can do’ attitude and be empathetic.
To apply: post or e-mail your CV in both English and Polish and an accompanying
letter in both English and Polish, stating relevant experience and your reasons for applying for this post. Please apply to:
By Email: SPS recruitment at jobs@empp.co.uk
By Post: SPS recruitment, SPS, Tennyson, Unit B, Forest Rd West, Nottingham NG7 4EP
For further information please contact Beata Polanowska on: editor@empp.co.uk
The closing date for receiving applications is Monday 14 March 2022, 9.00AM.
Interviews will be held during the fourth week of March 2022.
The successful candidate is due to start as soon as possible after Easter 2022.
Job description and personal specifications available on www.empp.co.uk and upon
request (editor@empp.co.uk)
Please state where you saw this advert?

JEŚĆ CzY niE JEŚĆ: Udka z kUrCzaka W rYŻU
danuta kantyka
Składniki:
2 szklanki ryżu, 1 cebula drobno pokrojona w kostkę, 6 udek lub pałki (14). Zalewa: 5 szklanek wody, pół kostki masła,
1 łyżeczka curry, 2 lyżki wegety, 6 łyżek
ketchupu, 2 łyżki słodkiej papryki w
proszku
Przygotowanie:
Wszystkie skladniki zalewy zagotować,
mieszając. Dużą blachę wysmarować
olejem, rozsypać surowy ryż, na ryż rozłożyć pokrojoną cebulkę i ciasno ułożyć
udka . Zalać zalewą.
Piec 1 godzinę w temp. 200 stopni w piekarniku elektrycznym. Smacznego!
n
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