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Minister Finansów Rishi Sunak ogłosił w
środę 23 marca mini-budżet na 2022 rok.
Ekonomiści uznali, że jest to najbardziej pe-
symistyczny budżet w UK od 30 lat.  
Potwierdza obecny kryzys ekonomiczno-
energetyczny i zapowiada, że sytuacja ule-
gnie dalszemu pogorszeniu, bez wizji
powrotu do względnej normalności sprzed
pandemii.

Biorąc pod uwagę zmiany w systemie pobie-
rania składek ubezpieczeniowych i podatków
od dochodu, analitycy z Institute for Fiscal
Studies uważają, że w przypadku osób zara-
biających £27500 rocznie, ich sytuacja pła-
cowa pogorszy się o £360 w stosunku do
ubiegłego roku.  Natomiast osoby otrzymu-
jące krajową płacę zapewniającą utrzymanie
(national living wage) uzyskają £140 tytułem
wzrostu godzinowej stawki płacy oraz pod-
niesienia planowanego na lipiec 2022 progu,
od którego rozpoczyna się odprowadzanie
składek ubezpieczeniowych.

W większości przypadków musimy się nasta-
wić na scenariusz, w którym pracodawcy nie
podniosą wysokości wypłat, mimo rosnącej
inflacji, ponieważ sami muszą poradzić sobie
ze wzrastającymi kosztami prowadzenia dzia-
łalności.  Z tego też powodu drastycznie od-
czujemy zwiększające się koszty życia.

Ceny produktów spożywczych, paliwa, i energii
wzrosły w przeciągu ostatniego roku o 6.2% -
jest to najszybszy wzrost w okresie ostatnich 30
lat.  Co najgorsze, będą rosły nadal, zdaniem
Office for Budget Responsibility, inflacja do
końca roku osiągnie poziom 9%.

We wrześniu 2021 rząd ogłosił., że od kwiet-
nia 2022 będziemy odprowadzać większe
składki ubezpieczeniowe (odpowiednik skła-
dek na ZUS).  Wiele osób protestowało prze-
ciwko takiej podwyżce i łudziło się, że
minister zmieni swoje plany w obecnym
mini-budżecie, biorąc pod uwagę skalę po-
gorszenia się sytuacji ekonomicznej w Wiel-
kiej Brytanii i na świecie.  Niestety Rishi
Sunak nie zmienił zdania, aczkolwiek, żeby

zadośćuczynić mieszkańcom UK, podniósł
wysokość progu, powyżej którego rozpo-
czyna się uiszczać te składki.

Obecnie osoby zatrudnione zaczynają odpro-
wadzać składki na ubezpieczanie, kiedy ich
zarobki przewyższą próg £9568, poniżej tej
kwoty nie płacą składek, powyżej i do kwoty
£50270 mają potrącane 12% ze swojej pensji,
a od zarobków powyżej £50270 uiszczają do-
datkowo 2%.  W budżecie Rishi Sunak ogło-
sił, że od lipca 2022 zostanie podniesiony
dolny próg o około £3000.  Oznacza to, że za-
chowamy więcej naszej pensji, zanim dotkną
nas jakiekolwiek potrącenia.  Dolny próg, od
którego rozpoczniemy uiszczenie składek na
ubezpieczenie będzie wynosił od lata £12570.
Zostanie zrównany z dolnym progiem, od
którego rozpoczynamy odprowadzać podatek
od naszej pensji.

W praktyce – oznacza to, że osoby zarabia-
jące poniżej £35000 rocznie (70% pracowni-
ków UK) będą uiszczać niższe składki na
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Христос Воскрес! Від щирого серця поздоров-
ляємо вас з Пасхою Христовою, і нехай царюють
у ваших серца радість і душевний спокій! Нехай
до вашої оселі прийде здоров’я, любов, щастя,
добробут, душа нехай світлішою стає, серца пло-
меніє любов’ю, а помислити стануть щирими та
добрими.

Z całego serca składamy najserdeczniejsze życzenia z

okazji Wielkanocy, niech w Waszych sercach panują

radość i duchowy spokój. Niech do Waszego serca

przyjdzie zdrowie, miłość, szczęście i dobrybyt. Dusza

niech staje się bardziej jasna, a serce niech promienieje

miłością, a myśli zostaną szczerymi i dobrymi!

- Mykola, Nellia i Daniil

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 2022,
pełnych miłości, wiary, nadziei, że pokój zawita do
naszego życia, że zakończy się wojna w Ukrainie, lu-
dobójstwo i niszczenie miast i wsi. W tym trudnym
czasie życzymy sobie, mimo wszystko, radosnego
nastroju i serdecznych spotkań w gronie rodziny i
wśród przyjaciół. Wesołego Alleluja.

- Redakcja East Midlands po Polsku 

oraz Zespół SPS

Beata Polanowska
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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

ubezpieczenie społeczne, osoby za-
rabiające powyżej £35000 – ich
składki wzrosną, ale nie będzie to
podwyżka drastyczna.  Próg ten w
przyszłości zostanie zamrożony,
zatem w następnych latach korzy-
ści z takiego rozwiązania będą
mniej zauważalne.

Nasze rachunki za energię wzrosną
o około 54% od kwietnia 2022,
kiedy górny pułap płacowy, tzw.
cup zostanie usunięty.  Przewiduje
się, że od kwietnia do września
średnio zapłacimy dodatkowo £693
za zużycie energii, a następnie od
października 2022 musimy przygo-
tować kolejną dopłatę w wysokości
od £541 do £850 do naszych ra-
chunków.  Z tego powodu Rishi
Sunak przygotował program
wsparcia dla najbardziej potrzebu-
jących.  Będą to: rabat £150 w po-
datku miejskim dla 80% domostw,
przymusowa pożyczka w wysoko-
ści £200 od dostarczyciela energii,
którą trzeba będzie później spłacać,
oraz programy pomocowe dla naj-
bardziej potrzebujących; każdy
urząd miejski lub powiatowy ma
wypracować własny pakiet dla
swojego dystryktu.

Zniesiony zostanie VAT z instalacji
produktów mających na celu efek-
tywne wykorzystywanie energii,
takich jak panele słoneczne, pompy
ciepła czy też w przypadku ocieple-
nia domu.

Cena paliwa wzrosła o 40 pensów
w przeciągu roku, a od końca lu-
tego idzie w górę niemalże z dnia
na dzień.  By wspomóc kierowców
Rishi Sunak wprowadził redukcję
akcyzy na paliwo o 5 pensów za
litr.  Obniżka weszła wżycie już na-
stępnego dnia po ogłoszeniu bu-
dżetu, czyli 24 marca, aczkolwiek
mogliśmy jej nie zauważyć, ponie-
waż ceny paliw utrzymują się na
bardzo wysokim poziomie.

Mini-budżet ministra Sunaka po-
twierdził, że przez kolejną dekadę
będziemy się borykać z trudno-
ściami ekonomicznymi.  W tym
miejscu należy szybko dodać, oby
te polityczne się czym prędzej za-
kończyły.
n

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

Wiosenny Budżet 2022
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Marta Jabłońska
MA, BSc (Hons), MBACP

Tel: 0774 88 55 161

mjpsychotherapy@hotmail.com 

uWAGA nA PodRoBione BAnKnoty
eAst MidLAnds
Policja w regionie ostrzega wszyst-
kich, którzy sprzedają swoje rzeczy
na internetowych platformach ta-
kich jak Facebook Marketplace czy
Gumtree, przed nowym rodzajem
oszustwa, które nasiliło się w ostat-
nich tygodniach. Kupcy płacą za
towar podrobionymi banknotami –
bywa, że kupują towar o względnie
małej wartości, a nawet proszą 
o wydanie reszty. 

Najwięcej zgłoszeń pochodzi od
pokrzywdzonych z Leicester i z
północnego Leicestershire, którzy
sprzedając urządzenia elektro-
niczne on-line, otrzymali płatność
w fałszywych banknotach 20-fun-
towych. Polimerowe banknoty,
choć na pierwszy rzut oka wyglą-
dały normalnie, w rzeczywistości
nie miały nawet hologramów. 

Najczęściej ofiarą przestępców pa-
dają ludzie starsi lub obcokrajowcy,
którzy nie umieją szybko rozpoznać

podrobionego banknotu. Otrzy-
mane „pieniądze” nie mają żadnej
wartości, a dalsze ich rozpowszech-
nianie jest przestępstwem. Ofiary
powinny zgłosić się na policję i –
jeśli zostaną o to poproszone –
przekazać fałszywe banknoty ofice-
rom, którzy wyślą je do National
Crime Agency. Stamtąd podróbki
trafią do Banku Anglii, gdzie zo-
staną poddane szczegółowej anali-
zie.

Jak rozpoznać fałszywe banknoty 
o nominale 20 funtów? Z przodu
banknotu, na dole po lewej stronie,
należy poszukać hologramu: pod-
czas ruchu zauważyć można zmie-
niające się słowa ‘Twenty’ 
i ‘Pounds’. Nieco wyżej znajduje
się ‘metaliczny’ obrazek – folia 
w tym miejscu powinna być niebie-
ska i złota na przedzie banknotu, 
a srebrna z tyłu. 
n NKZ

Prywatny

Gabinet

Psychoterapii

w Nottingham

KoLeJoWy RoZWÓJ deRBy
deRBy
Czołowi politycy z regionu East Mi-
dlands starają się, aby w Derby znala-
zła się główna siedziba Great British
Railways – organu odpowiedzialnego
za zarządzanie brytyjskim taborem i
nadzór nad infrastrukturą kolejową.
To GBR tworzy rozkłady jazdy, ustala
ceny biletów i utrzymuje sieć. 

Głównym argumentem przemawiają-
cym za wybraniem miasta Derby na
siedzibę główną GBR jest fakt, że w
mieście znajduje się zakład giganta
przemysłu kolejowego – firmy Al-
stom. Ważna jest także obecność in-
nych dużych graczy związanych z
transportem, takich jak Rolls Royce i

Toyota, co umożliwia współpracę
międzysektorową i przyciąga wysoko
wykwalifikowanych specjalistów.
Poza tym historia rozwoju przemysłu
kolejowego w regionie liczy sobie
180 lat. „Ponad dwie trzecie taboru
kolejowego w Wielkiej Brytanii jest
obsługiwane z samego tylko zakładu
przy Litchurch Lane w Derby – tłu-
maczy Amanda Solloway, MP. – W
regionie prowadzone są badania ma-
jące na celu dekarbonizację kolei i
określenie potencjału sztucznej inteli-
gencji w przemyśle transportowym.
Derby jest wyjątkowe, bo reprezen-
tuje zarówno przeszłość, teraźniej-
szość i przyszłość przemysłu
kolejowego”.

O stworzenie siedziby dla GBR stara
się więcej brytyjskich miast. W maju
wybranych zostanie kilka najlepszych
kandydatur. Ostateczna decyzja zosta-
nie ogłoszona latem 2022 roku.

Tymczasem Alstom, który w zeszłym
roku wykupił spółkę Bombardier, roz-
począł szeroko zakrojoną rekrutację
monterów i spawaczy. Również
główny dostawca Alstomu – firma
Motherson – szuka monterów elek-
tryki. Co ciekawe, do Motherson
można zgłaszać się, nie mając żad-
nego doświadczenia, gdyż praco-
dawca zapewnia pełne przeszkolenie. 
n NKZ

nottinGHAM
Związek Harcerstwa Polskiego jest
jedną z najstarszych polskich orga-
nizacji działających w Wielkiej Bry-
tanii.  W Nottingham jego oddział
został założony tuż po wojnie w
1949 r. przez Oleńkę Lichtarowicz,
która powołała do życia zastęp har-
cerek. Andrzej Lichtarowicz, idąc
śladami swojej siostry, zorganizował
zastęp harcerzy.  

Na obszarze East Midlands harcerki
zrzeszał Hufiec Wawel od 22 lutego
1962 r. Działał prężnie przez wiele
lat, lecz z powodu zmniejszającej się
liczby dziewcząt w jego szeregach,
praca stawała się coraz trudniejsza.
Drużyny harcerek były rozwiązy-
wane.

W roku 1998 r. pasowane zostały
nowe harcerki w Nottingham, w tym
obecna hufcowa Mazowsza.  Wtedy
opiekę nad drużyną przejął Hufiec
Mazowsze,  który wcześniej obej-
mował tereny West Midlands. 

W 2012 r. Hufiec Wawel został ofi-
cjalnie zamknięty i wszystkie jed-
nostki przeszły do Hufca
Mazowsze. 

Hufiec Mazowsze powstał 3 maja
1962 r. w Święto Królowej Korony
Polskiej oraz uroczystość rocznicy
Konstytucji 3 Maja. Pierwszą huf-
cową była druhna harcmistrz Krysia
Bryniarska. Obecnie hufiec składa
się z ponad 300 młodych osób i
kadry instruktorskiej zrzeszonych w
dziesięciu drużynach harcerek, dzie-
więciu gromadach zuchów i trzech
gromadkach skrzatów z dwunastu
miast w Midlands, między innymi:
Birmingham, Cambridge, Coventry,
Derby, Leicester, Loughborough,
Norwich, Nottingham, Scunthorpe,
Nottingham i Walsall.  

Hufiec Mazowsze działa prężnie od
samego początku, organizując dla
młodzieży zajęcia edukacyjne i
sportowe, obozy, kolonie. Uczestni-
czy i pełni służbę podczas uroczy-

stości narodowych i kościelnych.
Poprzez ostatnie 60 lat hufiec brał
udział w siedmiu światowych zlo-
tach młodzieży polskiej poza grani-
cami kraju. Ostatni zlot odbył się w
2017 r. w Quebecu, w Kanadzie. W
listopadzie 2018 r. reprezentacja z
hufca brała udział w koncercie „Sto
lat” w Royal Albert Hall w rocznicę
odzyskania niepodległości Polski.

Od 29 kwietnia do 2 maja 2022 r.
będą odbywały się obchody 60-lecia
hufca w ośrodku Walesby Forest w
Newark. Zorganizowane zostaną
akcje noclegowe dla młodzieży.
Kulminacją obchodów będzie po-
święcenie nowego sztandaru Hufca
Mazowsze podczas ‘dnia gości’ 
2 maja. Organizatorzy oczekują
ponad 500 uczestników łącznie ze
skrzatami, zuchami, harcerzami,
harcerkami, wędrowniczkami, in-
struktorkami, rodzicami oraz zapro-
szonymi gośćmi.   
n 

60 LAt HufCA MAZoWsZe
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nottinGHAM
W ramach planów przekształcenia
szpitali w Nottingham, usługi po-
łożnicze mają zostać w całości sku-
pione w Queen’s Medical Center.
Do tej pory były świadczone w
dwóch placówkach – wspomnia-
nym szpitalu QMC i City Hospital.
Nowe plany zakładają stworzenie
Szpitala dla Kobiet i Dzieci na tere-
nie QMC do końca roku 2030.
Oprócz usług położniczych, w
QMC znalazłyby się również pedia-
tryczne oddziały ratunkowe czy in-
tensywnej opieki medycznej. Co
ciekawe, opieka przedporodowa i
poporodowa nadal odbywałaby się
w City Hospital. Proponowane jest
także przeprowadzenie remontów
sal położniczych, zwiększenie
liczby łóżek położniczych i zapew-
nienie dodatkowych 21 łóżek dzie-
cięcych do końca 2024 roku.

Warto przypomnieć, że poziom
usług położniczych świadczonych
przez Nottingham University Ho-
spitals został uznany za nieodpo-
wiedni przez organ kontrolny CQC,
co uruchomiło dalsze kontrole pro-
wadzone tym razem przez Nottin-
gham CCG i NHS England. Ma to
związek z faktem, że w latach
2010-2020, na skutek zaniedbań
medycznych, aż 46 dzieci doznało
uszkodzenia mózgu, a 19 urodziło
się martwych.  

Zmiany skomentowała Anna Rut-
kowska reprezentująca organizację
Support ME, która wspiera kobiety
w ciąży i po porodzie: 

„Od dwóch lat śledzimy plany 
Tomorrow’s NUH i uważamy, że
pierwotne konsultacje były niewy-
starczające. Obecnie oba szpitale
posiadają zarówno oddział położni-
czy dla kobiet w ciąży wysokiego
ryzyka jak i dla kobiet niskiego ry-
zyka, każdy z nich ma kilka base-
nów porodowych, osobne sale i
łazienki. Przeniesienie części usług
do jednej placówki ma – według
pomysłodawców – usprawnić
świadczenie usług poprzez scentra-
lizowane ich i polepszyć bezpie-
czeństwo opieki położniczej. Co
więcej, szpitale w Nottingham mają
problemy z niskimi poziomami za-
trudnienia personelu na oddziałach
położniczych, a kontrole wykazały,
że winna jest m.in. niskiej jakości

kultura managerska. Według pomy-
słodawców zmiany poprawią spo-
sób zarządzania, a nowa placówka
będzie większa i atrakcyjniejsza dla
nowego personelu. 

Support ME wspiera wolny wybór
kobiet i ich zdolność do podejmo-
wania samodzielnych decyzji, więc
uważamy ograniczenie opcji dla ro-
dzących  za niepokojące. Poza tym,
nie wiadomo jak miałyby wyglądać
same przenosiny usług. I choć ba-
dania nad centralizacją usług oko-
łoporodowych nie są jednoznaczne,
to zalecenia światowe mówią o pro-
mowaniu i implementacji ciągłej
opieki okołoporodowej, która jest
bardzo trudna do uzyskania w du-
żych szpitalach z wysokim obłoże-
niem. Biorąc pod uwagę fakt, że
NUH ma złą opinię, poziomy za-
trudnienia są niskie, a niektóre
usługi zawieszone, Support ME
wyraża zaniepokojenie chęcią prze-

prowadzenia tak strukturalnych
zmian w usługach. 

Na podstawie danych, którymi dys-
ponujemy trudno ocenić pomysł.
Bez pełnych informacji i jasnego
planu nie ma możliwości, aby spo-
łeczność była świadomie zaangażo-
wana w podejmowanie decyzji.
Proces konsultacyjny powinien być
przeprowadzony jasno i czytelnie,
zwłaszcza dla rodzin, których an-
gielski nie jest pierwszym języ-
kiem.

Konsultacje trwają. Support ME jest
członkiem NHS working group –
Maternity Voices. O naszych oba-
wach informujemy CCG. Zachę-
camy rodziców, którzy korzystają z
usług NUH i King’s Mill do kon-
taktu i wspólnej pracy na rzecz ulep-
szenia opieki okołoporodowej”.
n 

ZMiAny W usŁuGACH PoŁożniCZyCH

O SUPPORT ME

Support ME Maternal Project CIC został założony przez Annę Rutkow-

ską i Manishę Sheth w maju 2021 roku i prowadzony jest przez zróżni-

cowany zespół oddanych wolontariuszy. Większość naszego zespołu

pochodzi z różnych mniejszości etnicznych, mówiących różnymi języ-

kami, od urdu po polski. Jesteśmy grupą doul, matek i wolontariuszy,

których łączy pasja poprawy opieki okołoporodowej dla wszystkich spo-

łeczności, a także uznanie i akceptacja naszych praktyk kulturowych.

Oferujemy wsparcie ciążowe, porodowe i poporodowe, wsparcie douli

porodowych oraz pomoc rodzinom w radzeniu sobie z lękami i emo-

cjami. Jednym z naszych głównych celów jest zapobieganie depresji po-

porodowej i polepszenie samopoczucia psychicznego i emocjonalnego.

LinCoLnsHiRe
Gdy mieszkańcy Derbyshire wspo-
minają niedawny pobyt Toma Cru-
ise’a w Peak District, gdzie kręcono
kilka scen do najnowszego filmu z
serii Mission: Impossible, Holly-
wood zawitało do centrum Lincoln.

W połowie marca w okolicach Ka-
tedry można było spotkać stu staty-
stów przebranych za francuskich
żołnierzy i arystokratów, trwają bo-
wiem zdjęcia do najnowszego filmu

Ridleya Scotta, reżysera takich
dzieł, jak Gladiator, Obcy, czy
Blade Runner. 

Tym razem Scott opowie historię
Napoleona Bonaparte, w rolę któ-
rego wcieli się sam Joaquin Pho-
enix! Katedra w Lincoln „zagra”
paryską katedrę Notre-Dame.   

Projekt wstępnie nazwano Ma-
rengo, co nawiązuje do bitwy sto-
czonej 14 czerwca 1800 roku
pomiędzy Francuzami i Austria-

kami – była to decydująca bitwa
drugiej kampanii włoskiej Napole-
ona, która utrwaliła jego pozycję
we Francji. 

To nie pierwszy raz, gdy w Lincoln-
shire kręcone są wielkie hollywo-
odzkie produkcje. Wcześniej w
hrabstwie kręcono m.in. Kod da
Vinci z Tomem Hanksem, Dumę i
Uprzedzenie, czy Pokutę z Keirą
Knightly. 

n

WieLKie Kino tyM RAZeM W LinCoLn
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W związku z drastycznie rosnącymi kosztami życia, rząd postanowił pomóc mieszkańcom Anglii w opła-
ceniu części rachunków.

Rosnące ceny sprawią, że budżet
przeciętnego gospodarstwa domo-
wego zostanie w tym roku uszczu-
plony o minimum 1000 funtów.
Wszystko za sprawą rosnących cen
energii i podwyżki opłat na ubez-
pieczenie społeczne (National Insu-
rance). Według analityków z
Resolution Foundation, niezależ-
nego think tanku zajmującego się
poprawą standardów życia osób o
niskich i średnich dochodach,
wojna na Ukrainie pogorszy tylko
trudną już sytuację. Dane pokazują,
że wzrost płac nie nadąża za ro-
snącą inflacją. 

Obecnie poziom inflacji (CPI) wy-
nosi w Wielkiej Brytanii  5.5%, ale
Bank of England już ostrzegł, że 
inflacja w tym roku może przekro-
czyć 7%. Najbardziej pesymi-
styczne prognozy mówią o
przekroczeniu 10%.   Ceny rosną
najszybciej od 30 lat. 

„Zawsze robię zakupy w Aldi, więc
ceny znam niemalże na pamięć –
mówi Joanna, 45-latka z Mansfield.
– Kostka masła przez długi czas
kosztowała £1.49, a teraz kosztuje
£1.59. Niby nic, ale podrożało
wszystko, więc mój ostateczny ra-
chunek za zakupy jest wyższy o
kilka funtów. Do tego dochodzi ro-
snąca cena benzyny... No i ta nie-
szczęsna energia: mój dostawca
przewiduje, że w kolejnym roku za-
płacę prawie tysiąc funtów więcej,
niż w poprzednim. Jak żyć, skoro
pensja nie rośnie?” – zastanawia
się. 

Aby powstrzymać inflację, Komitet
Polityki Monetarnej (MPC, brytyj-
ski odpowiednik polskiej Rady Po-
lityki Pieniężnej) postanowił
podnieść referencyjną stopę pro-
centową Banku Anglii z 0,5% do
0,75%. To jeszcze nie koniec – ko-
lejna decyzja o ewentualnej pod-
wyżce zapadnie 5 maja. Odczują to
osoby, które spłacają kredyty hipo-
teczne o zmiennym oprocentowa-
niu oraz osoby, których umowa  z
określonym stałym oprocentowa-
niem dobiega końca.

„Nie martwię się wzrostem stóp
procentowych – mówi 35-letni
Piotr z Sutton-in-Ashfield, który
kupił dom w trakcie pandemii. –

Nasz kredyt ma stałe oprocentowa-
nie przez kolejne 3 lata, a w razie
czego stać nas będzie na płacenie
większych rat. Natomiast moi zna-
jomi są trochę zaniepokojeni, bo ich
‘fix’ niedługo się kończy. Według
mnie nie ma co panikować – stopy
procentowe w UK nadal znajdują
się na bardzo niskich poziomach,
niewiele wyższych od zera. Cóż,
pożyjemy, zobaczymy”.

Jednak, według ekonomistów, jest
światełko w tunelu, zwłaszcza w
dłuższej perspektywie. Bank of En-
gland twierdzi, że inflacja spadnie
w ciągu kolejnych kilku lat, gdyż
ceny energii i towarów importowa-
nych nie będą rosły w nieskończo-
ność. W ciągu 2 do 3 lat – jak
podaje strona internetowa BoE – in-
flacja znów będzie mieścić się w
zdrowej normie 2%. 

Póki co większość mieszkańców
Wielkiej Brytanii może liczyć na
dwie zapomogi.

Council tax
Ponad 80% gospodarstw domo-
wych skorzysta z pomocy w opłacie
rachunku za Council Tax. Aby uzy-
skać jednorazową pomoc w wyso-
kości £150, trzeba płacić Council
Tax za nieruchomość zakwalifiko-
waną do kategorii (tzw. band) A, B,
C lub D. Otrzymanie zapomogi na-
stąpi automatycznie. Skorzystają z
niej także osoby, które płacą mniej-
sze rachunki w związku z różnymi
zniżkami (np. single person disco-
unt). Zapomogi nie będzie trzeba
zwracać w przyszłości. Osoby
mieszkające w posiadłościach
oznaczonych kategoriami E, F, G i
H nie dostaną zapomogi, jednak
osoby w potrzebie będą mogły sta-
rać się o dotację ze specjalnego fun-
duszu, na który rząd centralny
wpłacił 144 miliony funtów. 

Niestety, opłaty za Council Tax
mają od kwietnia wzrosnąć dla
większości mieszkańców East Mi-
dlands. W większości przypadków
mówi się o podwyżce rzędu 3%, ale
niektórzy mogą zapłacić nawet o
5% więcej.

energia
Od kwietnia roczne wydatki na
energię zwiększą się średnio o £700

rocznie. Dlatego też Rishi Sunak
ogłosił, że każde gospodarstwo do-
mowe otrzyma £200 na poczet ra-
chunku za energię. Niestety,
pieniądze będzie trzeba oddać przez
kolejnych pięć lat, a więc de facto
rząd udzieli pożyczki każdemu go-
spodarstwu domowemu – niezależ-
nie od chęci partycypacji.

Tym samym, każde gospodarstwo
domowe otrzyma w październiku
£200 – taka kwota trafi na każde
konto energetyczne, również do
osób, które korzystają z licznika
przedpłatowego. Faktycznie
zmniejszy ona istniejący rachunek
za prąd lub zostanie zaksięgowana
jako nadpłata na koncie. Z „pre-
zentu” nie można zrezygnować.
Następnie, począwszy od kwietnia
2023 roku, każde gospodarstwo do-
mowe będzie musiało tę kwotę
oddać – roczne rachunki wzrosną o
40 funtów rocznie na okres pięciu
lat.

Sytuacja jest jasna w przypadku
większości gospodarstw domo-
wych. Otrzymana w październiku –
chcąc nie chcąc – pomoc w wyso-
kości £200 będzie musiała zostać
zwrócona w 5 ratach po 40 funtów
rocznie. Jednak „zwracać” pienią-
dze będą musiały też osoby, które
ich nie otrzymały, np. studenci, któ-
rzy w kwietniu 2022 roku będą
mieszkali z rodzicami, a w paź-
dzierniku 2022 roku rozpoczną stu-
dia i życie na własną rękę. Kwota
£200 zostanie przyznana tylko go-
spodarstwu domowemu rodziców,
ale doliczane £40 rocznie do ra-
chunków będą mieli i rodzice, i stu-
dent w nowym domu.

Gdzie uzyskać pomoc
Osoby, które borykają się z płynno-
ścią finansową w związku z wzra-
stającymi kosztami życia, mogą
poprosić o poradę dzwoniąc na
przykład na infolinię National Deb-
tline (tel. 0808808400), Step
Change (tel. 08001381111) lub Ci-
tizens Advice (tel. 08088009060).
Warto również skontaktować się ze
swoim dostawcą energii, który
może pomóc w ustaleniu planu
spłaty zaległości. 
n

PodoBno BĘdZie tyLKo GoRZeJ

nottingham
14.04 WIELKI CZWARTEK
Msza Św. Wieczerzy Pańskiej godz. 19.00
15.04 WIELKI PIĄTEK
Droga Krzyżowa godz. 15.00
Liturgia Wielkiego Piątku i Adoracja Krzyża godz. 19.00
16.04 WIELKA SOBOTA
godz. 09.00-16.00 Poświęcenie Pokarmów
godz. 19.00 LITURGIA PASCHALNA
17.04 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃ-
SKIEGO

Msze Św. o godz. 09.30, 11.00, 12.30 i 19.00
18.04 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze Św. o godz. 09.30, 11.00 i 12.30 
(Msza Św. o godz. 19.00 odwołana)

Leicester
Triduum Paschalne 
14, 15 i 16.04 godz. 18.00 
17.04 Wielkanoc godz. 9.45 11.30 i 17.00 
18.04 Poniedziałek Wielkanocny godz. 9.45 i 11.30

Melton Mowbray (82 Sandy Lane, LE13 0AW)
14.04 Wielki Czwartek godz. 18.00
15.04 Wielki Piątek godz. 18.00
16.04 Wielka Sobota (rezurekcja) godz. 20.00
17.04 Wielkanoc godz. 11.00
18.04 Poniedziałek Wielkanocny godz. 11.00

Loughborough (Dom Polski, True Lovers Walk, LE11
3DB)
14.04 Wielki Czwartek godz. 15.00
15.04 Wielki Piątek godz. 15.00
16.04 Wielka Sobota (rezurekcja) godz. 17.00
17.04 Wielkanoc godz. 9.00
18.04 Poniedziałek Wielkanocny godz. 9.00

MsZe ŚWiĘte W oKResie WieLKAnoCnyM
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W dniach 11-19 kwietnia 2022 roku
Biuro sPs będzie zamknięte.

Kolejne wydanie east Midlands po Polsku 
ukaże się w czerwcu 2022 roku.

Renata seredyńska 
Paweł szudarski

Pisarz, poeta, dramaturg i malarz
David Herbert Lawrence (1885-
1930), znany jako D. H. Lawrence,
jest ikoną literatury angielskiej. Pu-
blikowanie twórczości nie przycho-
dziło mu jednak łatwo ze względu
na poruszane kontrowersyjne, jak
na jego czasy, tematy oraz opinie, z
którymi nie zgadzała się większość
wydawców. Ponadto, ówczesne
prawo zabraniało publikacji tek-
stów, które mogły zostać uznane za
obsceniczne. Dlatego też nieocen-
zurowane wersje powieści Lawren-
ce’a mogły zostać opublikowane w
Wielkiej Brytanii dopiero w 1960 r.,
po zmianie prawa. Najnowsza wy-
stawa w Weston Gallery, Lakeside
Arts na kampusie głównym Uni-
wersytetu Nottingham na przykła-
dzie Lawrence’a pokazuje, jak
ogromną i niszczycielską machiną
jest cenzura.

Polskiemu czytelnikowi najbardziej
znane są zapewne powieści Syno-
wie i kochankowie, oparta na wąt-
kach autobiograficznych, oraz
Kochanek Lady Chatterley. Ta
ostatnia została zekranizowana w
2015, a w rolach głównych wystą-
pili Holliday Grainger jako Lady
Chatterley, Richard Madden jako
Oliver Mellors i James Norton jako
Sir Clifford Chatterley. Film do-
stępny jest na platformie Amazon
Prime.

D. H. Lawrence urodził się w rodzi-
nie górniczej w Eastwood, Nottin-
ghamshire. Wczesne lata swojego
życia spędził w rodzinnej miejsco-

wości oraz w Nottingham. Uczęsz-
czał do Nottingham High School, a
później do University College Not-
tingham, obecnie Uniwersytet w
Nottingham, który na początku XX
wieku był częścią Uniwersytetu
Londyńskiego. W dzieciństwie spę-
dzał dużo czasu w Sherwood Fo-
rest, który poźniej często stanowił
tło jego powieści. W rodzinnym
domu Lawrence’a przy Victoria

Street w Eastwood zostało założone
muzeum poświęcone pisarzowi (D.
H. Lawrence Birthplace Museum:
D.H. Lawrence Birthplace Museum
- lleisure). Zwiedzający mogą się
dowiedzieć, jak wyglądało co-
dzienne życie w górniczym mia-
steczku w East Midlands oraz
zapoznać się z historiami z życia
niezwykłego syna górnika, który w
swojej kontrowersyjnej twórczości
rozprawiał o negatywnych i wręcz
zgubnych skutkach industrializacji
i nowoczesności. 

Konflikt Lawrence’a ze światem
wydawniczym przejawiał się często
w odmowie publikacji jego tekstów
w oryginalnej formie. Redagowanie
jego pracy sprowadzało się wręcz
do cenzurowania jego prozy, którą
uważano za obsceniczną. Wystawa
Editing Lawrence (Redagując Law-
rence’a) pokazuje, jak edytowano i
cenzurowano twórczość D. H. Law-
rence’a oraz jak na skutek ogrom-
nych modyfikacji jego rękopisów
pisarz wypracowywał nowe ścieżki
publikacji by obronić własną twor-
czość i styl. Przedstawione wybrane
fragmenty dzieł Lawrence’a, które
były okrojone i w znacznej mierze
skorygowane przez wydawców,
skłaniają do refleksji nad wpływem
otoczenia na jednostkę oraz nad
tym, jak subiektywne jest postrze-
ganie rzeczywistości i jak zmienia
się klimat społeczny  i hierarchia
wyznawanych wartości.

Wystawa czynna jest do 29 maja
2022. Więcej informacji znajduje
się na stronie galerii: Gallery Tour:
Editing DH Lawrence | Lakeside
Arts, Nottingham
n

Zdjęcia: R. Seredyńska

RedAGuJĄC LAWRenCe’A
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o wolną ukrainę: sojusz polsko-ukraiński
z 1920 r.
W marcu minęła 101. rocznica podpisania
traktatu ryskiego (18 marca 1921), który za-
kończył wojnę polsko-bolszewicką. Jej
stawką była utworzenie niepodległej Ukrainy,
co stanowiło kluczowy element tzw. koncep-
cji federacyjnej, realizowanej przez naczel-
nika państwa Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z
jej założeniami II Rzeczpospolita mogła
utrzymać swoją niepodległość jedynie dzięki
powstaniu niepodległych państw, takich jak
Ukraina, Białoruś lub Litwa na gruzach daw-
nego imperium Romanowów. Tym samym
Rosja zostałaby odsunięta daleko na wschód,
co już samo w sobie zwiększyłoby poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Powodzenie tej koncepcji
dawało także szansę na trwałą zmianę nieko-
rzystnego dla Polski układu sił w regionie.
Piłsudski i jego otoczenie przewidywali bo-
wiem, że z czasem dojdzie do bliższej inte-
gracji politycznej i gospodarczej
wspomnianych państw, a tym samym do
stworzenia federacji narodów, które współ-
działając ze sobą, mogły przeciwstawić się
zakusom ze strony imperialnych sąsiadów –
Niemiec i Rosji.

W tym celu należało jednak pokonać bolsze-
wicką Rosję i odepchnąć ją daleko na
wschód, co samo w sobie stanowiło zadanie
trudne do wykonania. Co więcej, strona pol-
ska od samego początku natrafiła także na do-
datkowe problemy: sytuacja na wschodzie
była niezwykle skomplikowana, panował tam

bowiem chaos po upadku caratu. Zaistniała
więc dogodna sytuacja do budowy oddziel-
nych państw przez narody zamieszkujące te
ziemie. Walczyły one jednak ze sobą, próbu-
jąc jednocześnie odpierać ataki ze strony bol-
szewików. W sytuacji rozbuchanych
nacjonalizmów, wszechogarniającej prze-
mocy i nienawiści niełatwo było przekonać
tamtejsze elity do poparcia śmiałych projek-
tów federacyjnych. Tym bardziej, że w przy-
padku Białorusinów istniejący ruch
narodowy okazał się zbyt słaby, aby utworzyć
zręby własnego państwa.

Inaczej rzecz się miała w przypadku Litwi-
nów. Udało im się utworzyć własne państwo,
dzielił ich jednak z Polską spór o Wilno, który
zatruł niestety wzajemne relacje na okres ca-
łego dwudziestolecia międzywojennego. W
tej sytuacji Ukraina, która była już gotowa do
stworzenia własnych struktur państwowych,
stawała się dla Polski kluczowym partnerem
w prowadzonej przez nią polityce wschod-
niej. Stosunki pomiędzy obu narodami dale-
kie jednak były od idylli, ponieważ obie
strony rościły sobie prawa m.in. do Lwowa i
całej Galicji Wschodniej. W latach 
1918-1919 doszło nawet do bratobójczych
walk o te obszary, zakończonych zwycię-
stwem Polaków. Potrzebowali oni jednak
Ukrainy tak samo, jak ona potrzebowała ich...
To zaś sprawiło, że wśród części elit politycz-
nych obu narodów zaczęła dojrzewać myśl o
odsunięciu na bok dotychczasowych sporów
oraz połączeniu sił w celu odepchnięcia Rosji
na wschód. Rodził się trudny sojusz, którego
znaczenie pozostaje żywe po dziś dzień.   

W kwietniu 1920 r. doszło do podpisania
umowy pomiędzy Józefem Piłsudskim, a
przywódcą ukraińskim Symonem Petlurą. Na
mocy tego dokumentu Warszawa uznała nie-
podległość Ukrainy. Oba państwa zawarły
także sojusz wojskowy przeciwko bolszewic-
kiej Rosji. Dzięki temu jednostki ukraińskie
wzięły udział w ofensywie rozpoczętej 25
kwietnia przez armię polską. Było to uderze-
nie wyprzedzające, warto bowiem pamiętać,
że działania militarne na froncie polsko-bol-
szewickim toczyły się już od pierwszych ty-
godni 1919 r. 

W tym konflikcie dwóch cywilizacji rosyj-
skie zwycięstwo oznaczałoby nie tylko so-
wietyzację Europy Środkowo-Wschodniej.
Zagroziłoby także całemu porządkowi mię-
dzynarodowemu. Warto bowiem pamiętać, że
komuniści zamierzali zanieść rewolucję na
bagnetach Armii Czerwonej na zachód, co
mogło zakończyć się zbolszewizowaniem
kontynentu europejskiego. Obecnie, po upły-
wie przeszło stu lat, Rosja próbuje zdestabi-
lizować istniejący ład międzynarodowy.
Stawka obecnej wojny jest więc niezwykle
wysoka, z czego społeczeństwa zachodnie
często nie zdają sobie sprawy.

Polsko-ukraińska ofensywa z kwietnia 1920
r. rozwijała się początkowo pomyślnie. W
maju udało się zająć Kijów i mogło się wy-
dawać, że nic już nie stoi na przeszkodzie w
budowie niepodległego państwa ukraiń-
skiego. Okazało się jednak, że Polska, zło-
żona z trzech zaborów i wyczerpana
wieloletnimi działaniami wojennymi toczo-
nymi na jej terytorium oraz borykająca się z

olbrzymimi problemami wewnętrznymi, dys-
ponowała zbyt szczupłymi siłami, aby móc
skutecznie wesprzeć Ukraińców. Co więcej,
przeliczono się z poparciem, na jakie mógł li-
czyć Petlura w społeczeństwie nastawionym
nieufnie do Polaków. 

Czynniki te ułatwiły bolszewikom przejęcie
inicjatywy. Udało się ich powstrzymać do-
piero w połowie sierpnia pod Warszawą
(słynna Bitwa Warszawska i polska kontr-
ofensywa). Walki trwały jeszcze przez kilka
kolejnych tygodni i dopiero w połowie paź-
dziernika zawarto zawieszenie broni. 18
marca 1921 r. został podpisany wspomniany
wcześniej Traktat Ryski, który ustabilizował
sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej,
oznaczał jednak kres marzeń o niepodległej
Ukrainie. Sojusz polsko-ukraiński nie spełnił
więc pokładanych w nim nadziei. Wraz z nim
upadła także koncepcja federacyjna, a Druga
Rzeczpospolita musiała pogodzić się z są-
siedztwem bolszewickiej Rosji (od 1922 r.
Związku Radzieckiego), która 18 lat później,
w porozumieniu z Niemcami, zaatakowała
zbrojnie jej terytorium. 

Idea federacyjna nadal stanowi ważne dzie-
dzictwo polityczne, o czym świadczą dobitnie
wydarzenia, których jesteśmy obecnie świad-
kami. Podobnie myślano w II Rzeczpospoli-
tej, a w kręgach politycznych bliskich
Piłsudskiemu nigdy nie pogodzono się z ist-
niejącym porządkiem, ponieważ zdawano
sobie sprawę, że bez niepodległej Ukrainy
bezpieczeństwo Polski i Europy zawsze bę-
dzie zagrożone. 
n 

ZnACZenie uKRAiny W PoLsKieJ MyŚLi PoLityCZneJ W XX W.
Rosyjska agresja na ukrainę zdominowała doniesienia medialne na całym świecie i niestety nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie coś się w tym względzie zmieniło. W
zalewie informacji o zbrodniach wojennych popełnianych przez rosyjskich żołnierzy budujące są doniesienia o pomocy okazywanej uchodźcom ukraińskim przez polskie władze
i społeczeństwo. Wysiłki te nie tylko przynoszą ulgę zrozpaczonym ludziom, lecz dają także nadzieję na otwarcie nowego rozdziału w relacjach pomiędzy naszymi narodami,
których korzenie sięgają jeszcze czasów i Rzeczpospolitej. ukraińcy, w odróżnieniu od Polaków, nie posiadali jednak tradycji własnej państwowości. Warto przyjrzeć się zatem w
skrócie historii wzajemnych stosunków w XX w. oraz znaczeniu ukrainy w polskiej polityce zagranicznej. Zagadnieniu temu poświęcony będzie cykl kilku artykułów publikowanych
w kolejnych numerach east Midlands po Polsku. na początek krótka opowieść o sojuszu polsko-ukraińskim z 1920 r.

Paweł duber

dLA uKRAiny
Polacy, Anglicy i inne społeczności jednoczą
się w podejmowaniu działań dla Ukrainy.

Co tydzień w różnych miejscowościach East
Midlands organizowane są protesty przeciw
brutalnemu atakowi Rosji na Ukrainę.  Biorą
w nich udział działacze organizacji prospołecz-
nych, posłowie, radni oraz mieszkańcy okolicz-
nych miast i miasteczek.  Są to Brytyjczycy,
Polacy, ludność pochodzenia ukraińskiego jak
i imigranci ukraińscy i inne grupy etniczne.
Biorą w nich udział także Rosjanie protestujący
przeciw przemocy i zbrodniom Władimira Pu-
tina.  

Podczas protestów uczestnicy wymieniają się
informacjami o organizowanych transportach
rzeczy dla uchodźców znajdujących się w Pol-
sce jaki i dla tych, którzy pozostali w Ukrainie,
o zbiórkach pieniędzy, np. podczas sprzedaży
wstążeczek w kolorach ukraińskiej flagi, wy-
jaśniają, jak można sprowadzić do UK ukraiń-
skich uchodźców, recytują ukraińską poezję,
śpiewają hymn i inne pieśni narodowe.  Często
podczas przemówień do mikrofonu podchodzą
przypadkowi przechodnie, by powiedzieć, że
solidaryzują się z walczącą Ukrainą.  

Fala proukraińskich protestów i marszów, akcji
gromadzenia i transportowania rzeczy, zbiera-
nia funduszy zbliżyła wielu mieszkańców East
Midlands, bez względu na narodowość.   
n BP

Akcja gromadzenia i transportowania rzeczy dla uchodźców ukraińskich.

ZHP Nottingham i inni wolontariusze.

Protesty na Old Market Square w Nottingham.
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KWietnioWe PRoPoZyCJe
nottinGHAMsHiRe

Pieczemy chleb – easter Holiday fun at
Green’s Windmill
2 kwietnia
Początek sesji w godz.: 10.15, 11.00, 11.45,
13.00, 13.45 i 14.30
Wstęp: £4 za dziecko od 3 lat
Warsztaty pieczenia chleba dla najmłodszych.
Składniki wliczone w koszt biletu. Rezerwa-
cja na każdą z 45-minutowych sesji ko-
nieczna. Rezerwacja telefoniczna pod
numerem 0115 915 6878. 
Windmill Lane, Sneinton, NG2 4QB

Wielkanoc w Clumber Park
2-23 kwietnia - różne godziny
Wstęp: £3 za dziecko + normalna opłata za
wstęp do parku
Wiosenny spacer po parku połączony z szu-
kaniem kolorowych jajek wielkanocnych, jak
również piknik z pluszowym misiem, warsz-
taty rękodzieła, zajęcia  sportowe i zabawy
dla całej rodziny. Szczegóły na stronie:
www.visit-nottinghamshire.co.uk 
Clumber Park, Worksop, S80 3AZ

easter egg Hunt
1-25 kwietnia w godz. 10.00-16.00
Mapy szlaków w cenie £2,50
Korzystając z zakupionej mapki, znajdź
wszystkie jajka, które zostały ukryte przez za-
jączki i odbierz specjalną nagrodę wielka-
nocną przygotowaną przez organizatorów
wydarzenia.
Rufford Abbey Country Park, Ollerton, NG22
9DF

easter Craft  fayre w Gedling inn
16 kwietnia  w godz. 11.00-14.00 
Wstęp: wolny
Ponad 20 straganów i stoisk oferujących sper-
sonalizowane prezenty, kosze ze słodko-
ściami, bomby do kąpieli, pachnące woski i
perfumy, biżuterię,  rośliny doniczkowe i
wiele więcej – zarówno wewnątrz, jak i na ze-
wnątrz Gedling Inn. 
50 Main Road, Gedling, NG4 3HL

szlakiem superrobaka (superworm trail)
w sherwood Pines
Luty – grudzień w godz. 8:00-22:00
£3,50 za pakiet aktywności
Świetna i aktywna zabawa na rozpoczęcie
wiosny. Dzieci moga odkryć małe ale potężne
stworzenia ze znanej i lubianej historii i do-
wiedzieć się o codziennych bohaterskich wy-
czynach minibestii w lesie. Szlak jest
wyraźnie oznakowany. To idealna wymówka,

aby cała rodzina mogła aktywnie spędzić czas
na łonie natury. 
Pakiet aktywności zawiera papierową torbę
do kolorowania, maskę superbohatera, za-
bawne karty informacyjne, naklejki i wiele
więcej! Szczegóły można znaleźć na stronie:
www.visit-nottinghamshire.co.uk/whats-
on/superworm-trail-at-sherwood-pines-
p829421
Sherwood Pines, Kings Clipstone, Mansfield
NG21 9JL

deRBysHiRe

Amerykański „Burning Man” w Chat-
sworth
9 kwietnia-1 października
Wstęp: wolny (parking płatny, uprzednia re-
zerwacja miejsca konieczna)
„Burning Man” to doroczne wydarzenie arty-
styczne i kulturowe, które odbywa się od
wielu lat na pustyni Black Rock w amerykań-
skim stanie Nevada. Tradycyjnie kończy się
ceremonialnym spaleniem ogromnej drew-
nianej figury ludzkiej. W tym roku po raz
pierwszy rzeźby zostaną wystawione w 
Wielkiej Brytanii. W ogólnie dostępnej części
parku wyeksponowanych będzie 12 monu-
mentalnych rzeźb, 8 już istniejących i 
4 zbudowane na miejscu. Posród nich znajdą
się trzy stworzone z pomocą odwiedzających 
i grup społecznych. Szczegóły na temat 
wystawy: www.chatsworth.org/events/bur-
ning-man. Przed wizytą warto zarezerwować
miejsce parkingowe on-line.
Chatsworth, Bakewell, DE45 1PP

Wielkanocny Księżyc (piątkowe sesje ro-
dzinne)
15 kwietnia w godz 10.00-11.30  
Wstęp: wolny (daj ile uważasz)
Kreatywna zabawa dla całej rodziny. Tym
razem uczestnicy zagłębiać się będą w magię
księżyca i wspólnie odkrywać, dlaczego to
księżyc decyduje, kiedy obchodzimy Wielka-
noc. Do inspiracji posłużą  hipnotuzyjące 
obrazy księżyca, namalowane przez najsłyn-
niejszego artystę Derby, Josepha Wrighta.
Derby Museum, The Strand, DE1 1BS 

Pickford’s Plot: sensory Garden
21 kwietnia w godz. 13.00-15.00
Wstęp wolny (daj ile uważasz)
Odpowiednia dla rodzin skoncentrowana na
naturze sesja w ogrodzie Pickford’s House.
Relaksująca i ciekawa podróż szlakiem sen-
sorycznym, przy wykorzystaniu zmysłów wi-

doku, powonienia, słuchu i dotyku.
Pickford’s House, 41 Friar Gate, DE1 1DA 

dzień Ziemi – piątkowa sesja rodzinna
22 kwietnia
Godz. 10.00-11.30
Wstęp wolny (daj ile uważasz)
Ekologiczna i kreatywna zabawa dla całej ro-
dziny w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Wszystkie aktywności koncentrować się będą
na kreatywnym wykorzystaniu  przedmiotów
codziennego użytku, które zwykle są wyrzu-
cane lub recyklingowane. Uczestnicy będą się
też wspólnie zastanawiać jak dbać o naszą
planetę. 
Derby Museum, The Strand, DE1 1BS

LeiCesteRsHiRe

easter Activity trail at Belvoir Castle
1-18 kwietnia w godz. 11-17
Wstęp: należy wykupić tzw. Garden Entry
Ticket - £5 dzieci powyżej 4 lat, £10 dorośli
Zwiedzanie wiosennego ogrodu wokół Be-
lvoir Castle wypełnione związanymi z Wiel-
kanocą aktywnościami dla najmłodszych.
Można nawet będzie wpaść na zajączka wiel-
kanocnego i jego przyjaciół. Na koniec wi-
zyty każde dziecko otrzyma jajko
wielkanocnego (będą również dostępne alter-
natywy bezmleczne). Arkusz ćwiczeń i jajko
wielkanocne wliczone są w cenę biletu.
Można też odwiedzić pasaż handlowy z lo-
kalnie produkowaną żywnością, odzieżą, ar-
tykułami gospodarstwa domowego,
prezentami i artykułami  ogrodowymi. Psy
(koniecznie na smyczy!) będą też mile wi-
dziane. 
Belvoir Castle, Grantham, NG32 1PE

festiwal Św. Jerzego
23 kwietnia, cały dzień
Wstęp: wolny
Doroczny rodzinny festiwal w ramach obcho-
dów dnia Św. Jerzego, patrona Anglii. W pro-
gramie muzyka, tańce, rozrywka, stoiska z
rękodziełem oraz pokazy kukiełkowe, kre-
atywne zajęcia i warsztaty. Będzie również
parada, szlak polowań na smoki oraz średnio-
wieczne gry i zabawy, w których będzie
szansa na wygranie atrakcyjnych nagród. 
Orton Square, Cultural Quarter, Leicester
LE1 1SB

LinCoLnsHiRe

Śladami smoka w Lincoln Castle
2-18 kwietnia w godz. 10.00-17.00
Wstęp: £2
Uwaga! W Lincoln Castle zauważono obec-
ność smoka! Wiktoriańskim odkrywcom po-
trzebna jest pomoc, aby go znaleźć. Na tych,
którzy podążając za wskazówkami, rozwiążą
zagadkę oczekiwać będą nagrody.
Castle Hill, LN1 3AA

Wielkanoc z Lincolnshire Wolds Railway
15-18 kwietnia w godz.: 10.00-16.00 (pierw-
szy pociąg odjeżdża o 10.45, ostatni o 15.45)
Wstęp: £9 (dorośli), £5 (dzieci 3-12 lat), po-
niżej 3 lat – wolny, £1 (psy na smyczy, w
oznakowanych przedziałach), £25 (rodzina –
2 dorosłych i do 4 dzieci)
Całodzienna nostalgiczna podróż koleją pa-
rową. W Niedzielę Wielkanocną dzieci otrzy-
mają darmowy prezent. W niedzielę i
poniedziałek będą też mogły dołączyć do za-
bawy w polowanie na kolorowe jajka wielka-
nocne.  W North Thoresby planowany jest
dziesięciominutowy przystanek, w czasie któ-
rego można będzie sfotografować lokomo-
tywę. Na pokład można zabrać własny lunch
lub skorzystać z bufetu „Steaming Kettle”.
Ludborough Station, Station Road, 
DN36 5SQ

skarbiec Magna Carta: specjalny wizytor
12 marca-4 czerwca w godz. 10.00-17.00
Wstęp (wliczony w całodzienny bilet do
zamku): dorośli – £14.50, zniżkowy – £13.50,
dzieci poniżej 5 lat – wstęp wolny, bilet ro-
dzinny – £37
W Zamku w Lincoln można zobaczyć jeden
z czterech oryginalnych egzemplarzy Magna
Carta czyli Wielkiej Karty Swobód, doku-
mentu mającego ogromne  znaczenie w roz-
woju brytyjskiej demokracji. Wystawiona jest
ona razem z Wielką Kartą Lasu i co roku
innym ciekawym dokumentem. W tym roku
na „gościnnym występie” w Zamkowym
Skarbcu będzie jeden z ciekawszych obiek-
tów z kolekcji –  przepis na... wodę ze ślima-
ków! Opisana w XVII-wiecznej książce o
domowych lekarstwach, ta medyczna mik-
stura była używana do leczenia konwulsji i
drgawek i zawiera dość niezwykłe składniki!
Aby dowiedziec się więcej, należy odwiedzić
Skarbiec Magna Carta.
Castle Hill, LN1 3AA
n es, LA, dW

fot. The Flybrary by Christina Sporrong © Tex Allen (www.chatsworth.org) fot. The Flybrary by Christina Sporrong (www.chatsworth.org)
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dZieCiĘCy KĄCiK RoZRyWKoWy

Rozwiąż krzyżówkę.

1. Rosną na wierzbach.
2. Jak się nazywają malowane jajka.
3. Koszyk, w którym znajdują się poświęcone pokarmy.
4. Mięsny produkt, który wkłada się do koszyka wielkanocnego.
5. Kto przynosi czekoladowe jajka.
6. Dokończ: Śmigus…
7. Krzak, którego gałązkami dekoruje się wielkanocny koszyk.
8. Mieszkają w nich pszczoły.

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 kwietnia
2022 roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą będzie można odebrać w siedzibie redakcji.
Zapraszamy do zabawy!
n

Jagoda Brown-Polanowska
1

2

3

4

5

6

7

8

Hasło:WARsZtAty RĘKodZieŁA:

WIELKANOCNE zWIERzAKI

JAK WyKonAĆ KuRCZACZKA?  

1) Na żółtej kartce rysujemy kształt jajka z malutkimi wypustkami przypominającymi kocie uszy (wielkość dowolna). Jeśli nie mamy żółtego papieru, możemy użyć białego i
pomalować go farbką na żółto, poczekać aż wyschnie i dopiero zacząć rysowanie.
2) Starannie wycinamy wcześniej narysowany kształt.
3) Na wyciętym już jajku rysujemy: oczy, dzióbek, skrzydła oraz grzebyk. Można narysować dokładnie tak, jak przedstawia to zdjęcie, bądź użyć własnej wyobraźni.
4) Teraz używamy czerwonego koloru (pisak, mazak, kredka, farbka) do pokolorowania grzebyka i dzióbka.
5) Nóżki kurczaka robimy z klamerek (można użyć malutkich klamerek ozdobnych).

Kurczak gotowy!

Do wykonania zwierzaków potrzebne są nożyczki, klamerki do suszenia prania (dwie
sztuki na jednego zwierzaka, najlepiej drewniane, ale mogą być też plastikowe), kolo-
rowe, sztywne kartki (na przykład z bloku technicznego), pisaki lub farbki.

54321
n Iwona i Paweł Chrostowscy
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HARCeRsKie CiAsteCZKA dLA uKRAińsKiCH uCHodźCÓW
składniki:  
250g tłuszczu (miękkie masło lub marga-
ryna), 150g cukru pudru, 50g mąki
pszennej, 2 żółtka.  
Przygotowanie
Połączyć tłuszcz, cukier puder, mąkę i
żółtka. Ugniatać ciasto, uformować kulę,
następnie zawinąć w folię i zostawić w
lodówce do schłodzenia na około 30 min.
Piekarnik rozgrzać do 160 stopni. Po
schłodzeniu ciasta, podzielić je na kilka
części. Posypać stolnicę mąką. Rozwał-
kować każdą część na grubość około 3
mm. Foremką wycinać kształty i przekła-
dać ciasteczka na blachę wyłożoną papie-
rem do pieczenia. Piec przez około 20
min. Na wystudzone ciastka nakładać lu-
kier, na górę niebieski, a po jego wy-
schnięciu żółty na dolną część.
n

JoB oPPoRtunity At sPs

CoMMuniCAtion And MARKetinG offiCeR

This post is funded for 12 months, further employment possible, dependant on ava-
ilability of funding (SPS will continue fundraising to obtain necessary funds to con-
tinue 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.

The successful candidate will contribute towards the publishing of the East Midlands po
Polsku (EMpP), newspaper (researching information, writing articles, proofreading, obta-
ining 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 Mi-
dlands 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 orga-
nisational 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, Word-
Press, 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 19th of April 2022, 5.00PM. Inte-
rviews will be held on the 25th of April 2022. The shortlisted candidates will be asked to
e-mail to editor@empp.co.uk a sample of an article suitable for a publication in the new-
spaper East Midlands po Polsku. Suggested topics: local live, events, places, affairs, things
to do. The length of the text – up to 500 words, the deadline for e-mailing: 2.00pm on
22.04.22. The successful candidate is due to start employment in May 2022.
Please state where you saw this advert?

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:
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