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DNI DZIEDZICTWA POLSKIEGO

‘DZIEJE 2. KORPUSU …  INACZEJ’
WYSTAWA W NOTTINGHAM

2022

Dni Dziedzictwa Polskiego, po 
angielsku Polish Heritage Days, 
obchodzone są co roku w maju.  
Ich celem jest promowanie polskiej 
kultury i historii oraz wkładu Polo-
nii w rozwój życia społecznego 
Wielkiej Brytanii.  Objęte są patro-
natem Polskiej Ambasady w 
Londynie. 

W ramach majowych obchodów 
Polish Heritage Days, w regio-
nie, jak i w całej Wielkiej Brytanii 
odbywają się spotkania, akademie, 
koncerty, jak i imprezy plenerowe 
dla dzieci oraz całych rodzin. 

Celem Dni Polskiego Dziedzictwa 
jest integracja Polonii z innymi 
społecznościami mieszkającymi 
w Wielkiej Brytanii, dzielenie się 
polską kulturą, dziedzictwem i 
gościnnością oraz prezentowanie 
Polaków jako narodu otwartego i 
tolerancyjnego.

Ambasador RP co roku zachęca 
wszystkie polskie, brytyjskie i mię-
dzynarodowe organizacje, a także 
polskie parafie i sobotnie szkoły 
w Wielkiej Brytanii do aktywnego 
udziału w obchodach.

Oficjalnym symbolem inicjatywy 
jest biało-czerwona szachownica 
używana przez polskich lotników 
walczących w Bitwie o Anglię, któ-
ra stała się nieoficjalnie symbolem 
Polaków w Wielkiej Brytanii.

Ciąg dalszy na str. 4-5

Do Polskiego Ośrodka przy Sherwood 
Rise  w Nottingham zawitała wystawa 
‘Historia na wesoło! czyli Dzieje 2. 
Korpusu… inaczej!’, otwarcie odbyło 
się w sobotę 23 kwietnia, zgromadziło 
weteranów, przedstawicieli kolejnych 
pokoleń Polonii jak również uczniów 
Polskich Szkół w Nottingham i harce-
rzy.  Organizatorami ekspozycji byli 
Polski Konsulat w Manchesterze oraz 
wrocławski oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. Gospodarzem była Parafia 
Matki Bożej Częstochowskiej. Ciąg dalszy na str. 6
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Drodzy czytelnicy,

Po przerwie wracamy do 
naszych czytelników z czerw-
cowym wydaniem East Midlands 
po Polsku.  W powietrzu czu-
jemy już zapach lata, mimo że 
końcówka maja była wyjątkowo 
zimna.  Słoneczna pogoda wróci 
na obchody 70-lecia panowania 
Królowej Elżbiety II.  
Wielu naszych rodaków planuje 
krajoznawcze wyprawy na jubi-
leuszowy weekend, niektórzy 
wybiorą się do Londynu na 
uroczystości, inni dołączą się do 
przyjęć ulicznych, a jeszcze inni 
planują odpoczynek w gronie 
rodziny i przyjaciół.
Wojna w Ukrainie trwa nadal.  
Na szczęście armia ukraińska 
wyparła Rosjan z większości 
wcześniej zaatakowanych tere-
nów, ale niestety walki w Don-
basie stały się bardziej zaciekłe i 
nie wiadomo, kiedy się skończą.  
Ukraińscy uchodźcy wreszcie 
mogą wjeżdżać do Wielkiej 
Brytanii.  Procedury wnioskowa-
nia o wizy na pobyt w UK są nie-
potrzebnie skomplikowane.  Czy 
odpowiedzialna minister Priti 
Patel zadała sobie pytanie: jakie 
zagrożenia dla bezpieczeństwa 
obywateli Zjednoczonego Kró-
lestwa stanowią uciekające z  
Ukrainy kobiety z dziećmi i se-
niorzy?
Coraz więcej posłów par-
tii konserwatywnej domaga 
się głosowania nad wotum 
nieufności dla premiera Johnso-
na, aczkolwiek ich liczba raczej 
nie osiągnie wymaganych 15%.  
Wielu innych polityków w podob-
nej sytuacji potraciłoby swoje 
stołki, Boris Johnson utrzymuje 
się jednak u władzy, mimo że jako 
premier został przyłapany na 
kłamstwie i musiał zapłacić man-
dat za łamanie nałożonych przez 
siebie kowidowych restrykcji. 
Obecny kryzys ekonomiczny 
wpędza nas w przerażenie, ceny 
rosną z zaskakującą prędkością 
i ta tendencja się utrzyma w 
najbliższych miesiącach. Jak 
sobie poradzimy? Jak przetrzy-
mamy nadchodzący rok? Wielu z 
nas, polskich imigrantów w UK, 
ma doświadczenie zaciskania 
pasa.  Obyśmy nie znaleźli się w 
sytuacji, że nie będzie już jak tego 
pasa tak ciągle zaciskać.

Zapraszamy do lektury czerw-
cowego wydania EMpP.

POMÓŻ SPS POMAGAĆ
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 angiels-
kiego 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. Pub-
likujemy miesięcznik East 
Midlands po Polsku. Utrzy-
mujemy 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 (udos- 
tępniony 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.

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 oso-
bisty - konieczny jest teraz pasz-
port. Osoby posiadające settled lub 
pre-settled status w dalszym ciągu 
mogą podróżować z dowodem, lecz 
zachęcamy wszystkich do korzys-
tania 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 sta-
tus 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 wszel-
kich kwestiach dotyczących settled

status, na przykład w składaniu 
spóźnionych wniosków (w skomp-
likowanych sprawach) o ile istnieją 
dobre powody uzasadniające 
zwłokę. 

Pomagamy także sprawdzić status, 
wygenerować kod dla pracodaw-
cy lub landlorda, czy uaktualnić 
dane, takie jak numer telefonu 
komórkowego, adres zamieszkania, 
adres e-mail, nazwisko, numer do-
kumentu identyfikacyjnego. Należy 
pamiętać, że osoby, które mieszkają 

w Wielkiej Brytanii już ponad 5 lat, 
a wcześniej 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 do-
radcy, pisząc na adres help@empp.
co.uk. Można też wysłać SMS pod 
numer 0737 514 69 35
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ZAWIESZENIE LOTÓW Z EAST MIDLANDS

Fot. Lucas Davies on Unsplash.com

Jesienią  ubiegłego roku pojawiły 
się obawy, że popularna budżetowa 
linia lotnicza Ryanair może w 
ogóle zaprzestać lotów z lotnis-
ka East Midlands. Jednak ostatecz-
nie usunięte z oferty zostały tyl-
ko niektóre połączenia. Wśród 
nich znajduje się trasa z East Mid-
lands do Łodzi. Rzeczniczka lot-
niska w Łodzi twierdzi, że nie 
spodziewała się takiej zmiany i 
jest zaskoczona podjęciem decyzji 
przez władze przewoźnika, tym 
bardziej że, jak mówi, zaintereso-
wanie było naprawdę duże. Pan-
demia koronawirusa niewątpliwie 
przyczyniła się do zawieszenia 
kilkudziesięciu połączeń, ale tyl-

ko na kilka tygodni. Luzowanie 
obostrzeń sprawiło, że przewoźnicy 
zaczęli przywracać kolejne loty. 
Mimo to Ryanair zdecydował o lik-
widacji tras, ważnych dla Polaków 
mieszkających w regionie East 
Midlands. Pod koniec marca zostały 
zawieszone połączenia nie tylko do 
Łodzi, ale i do Warszawy Modlin. 
Taka decyzja została spowo-
dowana „gorszymi rokowaniami” 
dotyczącymi liczby pasażerów 
na wyżej wymienione trasy. 
Obecnie z EMA polecimy jedynie 
do trzech polskich miast m.in. do 
Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa. 
Dla niektórych mieszkańców do-
jazd do lotniska w Birmingham, 
z którego funkcjonują bezpośrednie 
loty do Warszawy, może być 

Donata Woszczek problematyczny, bo jego czas 
znacznie się wydłuży. Gigant 
lotniczy Ryanair nie wyklucza, 
że niektóre połączenia zostaną 
przywrócone na okres jesienno-
zimowy. Sprawdzając jednak sys-
tem rezerwacyjny, nie znajdziemy 
bezpośrednich lotów do Warsza-
wy i Łodzi nawet kilka miesięcy
wprzód. Dodatkowo, wchodząc 
na stronę przewoźnika, można 
zauważyć, że widnieją tylko 3 
polskie miasta, do których obecnie 
latają samoloty z lotniska 
East Midlands. Na ten moment 
pasażerowie chcący udać się do 
Warszawy lub Łodzi, muszą 
podróżować z innych angiels-
kich lotnisk, lub przesiadać się 
w Polsce.

ZNALEZIONO CIAŁO ZAGINIONEGO POLAKA

Tragicznie zakończyły się po-
szukiwania Polaka z Clifton, zagi-
nionego pod koniec marca. 
13 kwietnia kobieta spacerująca 
z psem nad rzeką Trent znalazła 
ciało 34-letniego Adriana Kar-
pińskiego. Jego śmierć była dla 
rodziny i przyjaciół wielkim szo-
kiem. Adrian ostatni raz był wi-
dziany 24 marca wieczorem na 
Victoria Embankment w Notting-
ham. Dwa dni później jego siostra, 
Marlena Karpińska, zgłosiła go  

jako osobę zaginioną. Wystąpiła też 
z żarliwym apelem o powrót brata 
do domu. Policja rozpowszechniała 
plakaty ze zdjęciem Adriana i 
prośbą o informację, a specjalis-
tyczne zespoły nurków prze-
szukiwały rzekę Trent. Adrian 
Karpiński pracował z siostrą w 
fabryce Bootsa przez 12 lat, zanim 
w zeszłym roku przeniósł się do 
innej pracy. Był kawalerem i nie 
miał dzieci, ale wiele czasu spędzał 
z rodziną siostry i przyjaciółmi. 
Siostra opisała go jako osobę 
bardzo przyjazną i otwartą. 

W wypowiedzi dla Nottingham-
shire Live Marlena Karpińska 
wyraziła podziękowanie dla 
wszystkich, którzy pomagali 
w poszukiwaniu jej brata. 
Dodała: „Wiem, że kobieta, która 
go znalazła, była na spacerze z 
psem. Martwię się i modlę się za 
nią, ponieważ jej też musi być
ciężko”. Powiedziała też: „Mój 
brat był fantastycznym przy-
jacielem i wspaniałym wujkiem i 
będziemy za nim bardzo tęsknić”.

Ewa Sosnowska

W maju 2021 r. Caroline Henry 
(partia konserwatywna) wygrała 
wybory na stanowisko Police and 
Crime Commissioner po kampanii 
wyborczej prowadzonej pod hasłem 
„Make Notts Safe”. 

Obiecywała w niej „ograniczyć 
przestępczość czynem, a nie 
słowami”, podając zapewnienie 
„skutecznej i wydajnej” reakcji 
policji na przekroczenie prędkości 
jako jeden z jej priorytetów. Jed-
nak w tym samym czasie została 
kilkakrotnie przyłapana na... prze-
kroczeniu limitu prędkości pod-
czas jazdy samochodem. Zgodnie 
z informacją zawartą w dokumen-
tach sądowych, Caroline Henry 
pięć razy w ciągu czterech miesięcy 
przekroczyła prędkość w stre-
fach do 30 mil na godzinę.  Dwa

z tych przypadków miały miejsce 
w pobliżu szkoły podstawowej. W 
maju bieżącego roku, po uprzed-
nim przyznaniu się do złamania 
prawa, Henry stawiła się przed 
sądem w Nottingham. W napisanym 
do sądu liście wyraziła skruchę i 
przeprosiła za swoje postępowanie.  
Sprawa została odroczona do 19 
lipca. Henry ma wtedy przedstawić 
argumenty, że dwa z pięciu tych 
przypadków były spowodo-
wane „nagłą sytuacją”, w jednej z 
nich była ona „bardzo zaniepoko-
jona o jedno ze swoich dzieci”. 
Po rozprawie Henry nie odpo- 
wiedziała na pytania o to, czy 
złoży rezygnację. W wydanym 
oświadczeniu powiedziała tyl-
ko: „Nie mogę komentować 
toczącej się sprawy. Jej kontekst 
wyjaśnię w odpowiednim czasie”.

KOMISARZ POLICJI PRZEKRACZA LIMIT PRĘDKOŚCI

Fot. Andrew Gustar on Flickr.com

Fotoradar

Ewa Sosnowska

Samolot budżetowych linii lotniczych Ryanair

Czytamy bajki i wiersze 
dzieciom!

#PoloniaCzytaDzieciom

Filmiki dostępne na Facebook-u
East Midlands po Polsku

(facebook.com/eastmidlands.popolsku)
Dołącz do nas! Nagraj swój filmik!
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Uczniowie, nauczyciele, rodzice 
i zaproszeni goście świetnie się ra-
zem bawili podczas podróży do 
czasów PRLu, czyli do lat 1952 
– 89 w Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej. Impreza została zor-
ganizowana przez Polską Szkołę 
Sobotnią im Św. Kazimierza w 
Nottingham z okazji obchodów Dni 
Dziedzictwa Polskiego 2022.  
Już od pierwszych chwil na im-
prezie można było poczuć się 
jak w PRLu.  Pani w białym far-
tuchu z siatkowym czepkiem na 
głowie, sprzedająca bigos i sałatkę, 
przypomniała, jak wyglądały sprze-
dawczynie w rzeźni lub barze 
mlecznym.  Pani w kolorowym 
fartuchu, przy stoisku z octem 
i wywieszkami ‘brak towaru’, 
demonstrowała, jak się ubierały 
gospodynie domowe. Nauczyciel-
ka Agnieszka, w dżinsowych dzwo-
nach i z hippisowską wstążką 
we włosach, wskazywała, że w 
PRLu było wiele różnych mód, a 
Żaneta w świecących leginsach i 
getrach przeniosła nas pamięcią na 
zajęcia aerobiku lat 80-tych. Było 
jeszcze wiele innych charakterys-
tycznych sukienek, spódnic i spodni 
z lajkry, poliestru, weluru, kremp-
liny i mnóstwa innych sztucznych, 
świecących materiałów.
Na stoiskach, wśród PRLows- 
kich smakołyków, można było 
skosztować tradycyjną oranżadę,  
ogórka kiszonego i chleb ze smal-
cem, galaretkę mięsną, ciasto o 
wyglądzie salcesonu oraz inne 
tradycyjne przekąski. Obok stały 
stoliki dla tych, którzy chcie-
li się posilić podczas im-
prezy, ozdobione szklankami 
z paluszkami i goździkami w 
butelkach po oranżadzie. Orga-

SZKOŁA IM ŚW. JANA KANTEGO

DNI POLSKIEGO 

POWRÓT DO PRLu W SZKOLE IM ŚW. KAZIMIERZA

W ramach majowych obchodów 
Polish Heritage Days 7 maja 
odbyła się w szkole im. Św. Jana 
Kantego w Nottingham akademia 
poświęcona Konstytucji 3 Maja 

oraz konkurs wiedzy historycznej. 
Grono pedagogiczne szkoły stawia 
sobie za cel historyczną edukację 
jej uczniów, jak i dołączenie się 
do nurtu polonijnych uroczystości

odbywających się w maju w Wiel-
kiej Brytanii. Uczniowie zaprezen-
towali polskie stroje ludowe, 
śpiewali pieśni patriotyczne i recy-
towali wiersze.

nizatorzy przygotowali także 
wystawę fotograficzną czasów 
PRLu.  Można było zobaczyć zdję-
cia kolejek przed sklepami, półek 
sklepowych świecących pustkami 
lub z niewielką ilością towarów, 
z imprez okolicznościowych, we-
sel, potańcówek czy też trzepaków 
przydomowych, pełnych bawią-
cych się dzieciaków.  Uczniowie 
zaprezentowali podczas impre-
zy wybrane polityczno-społeczne 
aspekty życia w Polsce tamtych lat.  
Na slajdach można było zobaczyć 
wizerunki Edwarda Gierka, Woj-
ciecha Jaruzelskiego, ks. Popie-
łuszki, Jana Pawła II, Lecha 
Wałęsy oraz działaczy Okrągłego 
Stołu. Największą popularnością 
cieszył się jednak pokaz mody: 
uczennice, nauczyciele i rodzice 
po kolei demonstrowali przed

publicznością – w rytm muzyki – 
różnorodność PRLowskiej mody.  
Na placu przed szkołą można było 
podziwiać klasyki polskiej powo-
jennej motoryzacji, stały tam war-
szawa, duży i mały fiat oraz polonez. 
Samochody z kolekcji prywat-
nych oraz należące do klubu 
Klasyczna Polonia, zgromadziły 
tłumy uczniów jak i ich rodzi-
ców, zainteresowanych zabytkami 
polskiej motoryzacji. 
Powrót do czasów PRLu był 
ciekawą refleksją nad polskim 
dziedzictwem, która przeniosła 
dorosłych uczestników tej im-
prezy w świat ich młodości i w 
atmosferze śmiechu pozwoliła 
wciągnąć do wspólnej zabawy 
ich dzieci, czyli uczniów szkoły 
im. Św. Kazimierza.

Fot. SPS

Fot. Szkoła im. św. J. Kantego

Ciąg dalszy ze str. 1

PHD w Polskiej Szkole Sobotniej im. św. Jana Kantego w Nottingham

PRL w Polskiej Szkole Sobotniej im. św. Kazimierza w Nottingham

Beata Polanowska

PHD W BAZIE WOJSKOWEJ RAF

Tegoroczne obchody Polish Heri-
tage Days w Leicester przepro-
wadzone przez organizację Pro-
ject Polska rozpoczęły się wizytą 
w bazie wojskowej Królews-
kich Sił Powietrznych, RAF 
Wittering, w poniedziałek 23 maja. 

Delegacja społeczności polskiej 
miała możliwość odwiedzenia 
RAF Heritage Centre, spotkania 
się z dowódcą jednostki, the Wing 
Commander Jeremy Case MA, 
oficerami i pracownikami bazy. 
Celem wizyty było umocnienie 
relacji polsko-brytyjskich i uwi-
docznienie wkładu polskich lot-
ników w Bitwie o Anglię. 

Kulminacją obchodów było 
wydarzenie w New Walk Muse-
um w Leicester w niedzielę 29 
maja, podczas którego odbył 
się Koncert Chopinowski za-
grany przez renomowaną  japoń-
ską pianistkę, Mariko Terashi.

Podczas niedzielnych obchodów 
uczestnicy mieli również okazję 
do wysłuchania fascynującego 
wykładu poprowadzonego przez 
Prof. Kathy Burrell z Univer-
sity of Liverpool o polskiej 
tożsamości w Wielkiej Bryta-
nii i migracji polonijnej od 
czasów powojennych. 

Barbara Czyżnikowska

Fot. Project Polska

Fot. Project Polska

Obchody Dni Dziedzictwa Polskiego w bazie wojskowej RAF Wittering

Cllr Susan Barton na obchodach PHD
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ROCZNICA KATYŃSKA W SOUTHWELL MINSTER

7 maja 2022 r. w Southwell Min-
ster odbyły się obchody rocznicy 
zbrodni katyńskiej. W ciągu os-
tatnich dwóch lat uroczystości 
te musiały być albo odwołane 
albo ograniczone ze względu 
na pandemię koronawirusa 
i związane z tym restrykcje. 
Doroczne obchody rocznicy 
upamiętniają jeden z najczarniej-
szych dni w polskiej historii, kiedy 
w 1940 roku na okupowanych przez 
Rosję terenach wschodniej Polski 
zostało zamordowanych przez 
sowieckie NKWD ponad 28 
tysięcy polskich oficerów i żoł-
nierzy, intelektualistów, przed-
stawicieli polskiej inteligencji 
i administracji cywilnej. Eg-
zekucje odbyły się w kilku 
różnych miejscowościach, jed-
nak najbardziej znany jest Katyń. 
Pochowano tam również większość 
ofiar.  Tegoroczne obchody miały

szczególne znaczenie w obliczu 
wojny na Ukrainie, gdzie powtarza 
się historia i rosyjska brutalność. 
Imprezę zorganizował Związek 
Harcerstwa Polskiego w Not-
tingham pod kierunkiem komen-
danta hufca „Wrocław”, harc-
mistrza Danka Jackowskiego. 
Odczytał on homilię, w której 
nakreślił wydarzenia wokół ma-
sakry i późniejszych wysiłków 
o ujawnienie rosyjskiego zaan-
gażowania w zbrodni. Powie-
dział między innymi: „Waszą 
rolą jest dać świadectwo ich 
pamięci. Nie pistoletem, nie 
pustymi słowami, ale honorem 
– służąc Bogu, Polsce i innym, 
broniąc pamięci tych, którzy przy-
byli wcześniej, broniąc wolności 
wiary i słowa, broniąc wolności 
od niedostatku i od strachu”. 
Harcmistrz Jackowski zakończył 
słowami, które dziś mają szcze-
gólny oddźwięk: „Nigdy nie poz-
wól, by zwyciężyła nienawiść”.

Michael Czajkowski W uroczystości wzięły udział 
poczty sztandarowe z Od-
działu Nottingham Polskiego 
Związku Sił Powietrznych SLP, 
PAF Lincolnshire, Notting-
ham Polish Combatants Asso-
ciation (SPK), Polskiej Szkoły 
Sobotniej Jana Kantego w Notting-
ham i Związku Harcerstwa Pols-
kiego. Po mszy wieńce pamiątko-
we złożyli przedstawiciele 
lokalnych władz brytyjs-
kich oraz polskich szkół i or-
ganizacji. Byli wśród nich 
m. in. konsul Michał Mazurek, 
burmistrz miasta Newark Lisa 
Geary, Sir John Peace i Alex 
Peace-Gadsby, przedstawiciele 
Polskiej Szkoły Przedmiotów 
Ojczystych im. Św. Kazimierza 
i Polskiej Szkoły Sobotniej im. 
Jana Kantego, reprezentacja pols-
kiej społeczności w Notting-
ham oraz harcerki i harcerze. 

Fot. Michael Czajkowski
Obchody rocznicy zbrodni katynskiej w Southwell Minster

W dniach 14 i 15 maja w parku 
Play Close w Melton Mowbray 
the Polish Heritage Academy już 
po raz drugi wzięła udział w im-
prezie ‘Weekend w stylu lat 40-
tych’. Jak dobrze wiemy, lata 40-te 
był to okres II wojny światowej. 
W związku z powyższym im-
preza miała charakter rekonstruk-
cyjny, a na placu pojawiło sie 
mnóstwo grup reprezentujących 
formacje wojskowe. Na muzycz-
nej scenie można było posłuchać, 
wykonywanej na żywo, muzyki 
w stylu lat 40-tych. Oczywiście 
nie zabrakło osób przebranych 
za zwykłych obywateli, jak 
np. policjanci, sprzedawcy, 
dyplomaci, straganiarki, panie w 
kolorowych kapeluszach, retro-
sukienkach i eleganckich fryzu-
rach. Dla młodszych uczestników 
imprezy organizatorzy przygo-
towali wesołe miasteczko, rów-
nież stylizowane na lata 40-te. 
Atrakcyjności wydarzeniu dodało
polskie stanowisko, które przyku-
wało uwagę pełnowymiarową 
repliką samolotu Spitfire. Sa-
molot był elementem łączącym

POLSKI WEEKEND W MELTON MOWBRAY

Melton Mowbray ze słynnym 
Dywizjonem 303.  W roku 1941 
mieszkańcy Melton i okolic ze-
brali 5000 funtów i zakupili sa-
molot Spitfire, aby wesprzeć 
lotnictwo angielskie w walce z 
nazistowskimi nalotami. Następnie 
Dowództwo RAF przekazało 
samolot polskiemu Dywizjonowi 
303. Samolot posiadał namalo-
wanego lwa, który jest symbolem 
Melton, oraz napis „Melton Mow-
bray & District” i był pilotowany 
przez Wojciecha Kołaczkowskiego. 
Stanowisko z bronią, przygo-
towane przez rekonstruktorów 
1 Samodzielnej Brygady Spa-
dochronowej z Leicester,  przy-

ciągało spragnionych militarnych 
doznań małych i dużych gości 
imprezy. Wystawy o gen. Sosa-
bowskim, pobliskim lotnisku 
Saltby, z którego odlecieli polscy 
spadochroniarze na bitwę pod Arn-
hem,  Dywizjonie 303 i historii de-
portacji Polaków na Syberię były 
interesującym punktem spotkań 
i rozmów polsko – angielskich. 
Oczywiście, przy żołnierzach 
nie mogło zabraknąć polskich 
przysmaków z wojskową gro-
chówką, pierogami czy bigosem 
serwowanych przez grono uś-
miechniętych wolontariuszek.

Rafał Orzech

Fot. Polish Heritage Academy

Polski Weekend w parku Play Close w Melton Mowbray

BEZPŁATNY KURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Grupa średnio zaawansowana
wtorki, 10.30 - 12.30

Grupa początkująca
wtorki, 13.00 - 15.00

UWAGA!
DOSTĘPNE SĄ OSTATNIE 

MIEJSCA W OBU GRUPACH

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zapisy:
info.empp@empp.co.uk

tel. 0115 978 1396
(od wtorku do czwartku)

Adres biura SPS:
Tennyson, Unit B, Forest Road West, 

Nottingham, NG7 4EP

DZIEDZICTWA 
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Wystawa przedstawia historię 2. 
Korpusu Polskiego w formie szki-
ców autorstwa Mieczysława Ku-
czyńskiego, żołnierza 3. Dy-
wizji Strzelców Karpackich i 
weterana kampanii włoskiej, 
walczącego pod Monte Cassino.  
Pierwotnie została przygotowa-
na na obchody 76. Rocznicy ut-
worzenia 2. Korpusu Polskiego 
w 2019 r. w POSKu w Londynie.

‘Historia na wesoło! Czyli Dzieje 
2. Korpusu inaczej’ jest to nie-
typowa wystawa ponieważ 
przedstawia historię korpusu po-
przez humorystyczne szkice 
Mieczysława Kuczyńskiego. Pra-
ce te są formą terapeutycznego 
odreagowania na wydarzenia 
wojenne.  Wskazują, jak humor 
towarzyszył żołnierzom, nieus-
tannie ryzykującym swoje życie i 
zdrowie.  Zostały dedykowane to-
warzyszom broni 2. Korpusu Pols-
kiego.  Powstały w latach 1945-46 
podczas stacjonowania formacji 
we Włoszech.  Joanna Dardzińska 
z Instytutu Pamięci Narodowej 
tak je opisała podczas inauguracji: 
‘Satyryczne rysunki Kuczyńskiego 
pokazują, jak cywile stają się 
żołnierzami, jak wyglądało ich 
codzienne życie, jak organizowali 
sobie wolny czas, edukację, jak bu-

dowali relacje w armii, jakie były ich 
marzenia i ich tęsknotę za krajem.” 

Wystawa rozpoczęła się od Mszy 
Św. w Kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej w intencji 80. rocz-
nicy powstania Dywizjonu. Pro-
boszcz Kawczyński w kaza-
niu zwrócił się do zgromadzonej 
młodzieży: „Ci, którzy bronili wte-
dy naszej ojczyzny, byli niewiele 
starsi od Was.  Szkoda, że tamta 
młodzież musiała polec, byśmy 
my mogli żyć dzisiaj….  Jak i 
my kiedyś musieliśmy walczyć o 
naszą ojczyznę, tak i dziś postępują 
nasi sąsiedzi na Ukrainie”.

Oficjalnego otwarcia w polskim Oś-
rodku dokonali Konsul Generalny 
RP z Manchesteru Michał Mazurek 
oraz dyrektor archiwum IPN 
Marzena Kruk. 

Wśród młodzieży duże zaintereso-
wanie wzbudziła grupa rekonstruk-
cyjna ‘First to Fight’.  Jej członkowie 
zademonstrowali umundurowanie 
3. Dywizji Strzelców Karpackich 
podczas walki pod Monte Casino, 
uzbrojenie, z którego korzystali 
polscy żołnierze podczas bitwy, 
radiostację, moździerz, broń, maga-
zynki szturmowe, nożyce do przeci-
nania drutu.  Publiczność mogła 
przymierzyć hełmy, potrzymać 
broń, porozmawiać z wolontariusza-
mi grupy, entuzjastami polskiej his-

torii z czasów II Wojny Światowej. 

Kolejną atrakcją dla młodzieży były 
zajęcia i gry edukacyjne prowa-
dzone przez przedstawicieli IPNu, 
ciekawe nagrody zachęcały do 
aktywnego uczestnictwa.

Podczas wystawy można było 
porozmawiać z Kazimierą Janotą-
Bzowską, redaktor Gońca Karpac-
kiego, publikacji Dywizji Strzel-
ców Karpackich, początkowo 
wydawanej jako dziennik, następnie 
tygodnik a teraz drukowanej raz na 
rok.  Ostatnie wydanie Gońca Kar-
packiego było dostępne dla zain-
teresowanych. 

Po emisji filmu o gen. Ander-
sie goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek i rozmowy.  Wśród 
uczestników byli przyjezdni z 
Loughborough, Bradford, Leices-
ter, Isle of Man oraz wielu innych 
miejscowości.  Byli to nie tylko 
Polacy ale także Anglicy, pasjonaci 
polskiej historii.  
Wystawa o 2. Korpusie Pols-
kim była pierwszym oficjalnym 
wydarzeniem, które odbyło się w 
Polskim Ośrodku przy Sherwood 
Rise po zakończeniu jego remontu.  
Po Nottingham wystawa zawitała w 
Loughborough, a następnie pojedzie 
do Leicester.

Beata Polanowska

Ciąg dalszy ze str. 1

Po raz pierwszy od prawie 
60 lat królowa Elżbieta nie 
prowadziła ceremonii otwarcia 
parlamentu na kolejny sezon.
Przemowa królowej, przygotowa-
na przez ministrów sprawującego 
władzę rządu partii Tory, 
została odczytana 10 maja przez 
następcę tronu księcia Karola.

W przemówieniu była mowa o 38 
nowych ustawach, ale zabrakło 
regulacji, które by były skie-
rowane na aktualne potrzeby  
wywołane pogarszającymi się 
warunkami życia, rosnącymi cena-
mi produktów żywnościowych, 
energii i paliwa oraz innych 
towarów i usług. 

Rząd nie zaproponował nowe-
go programu pomocowego, 
a jedynie odniósł się do 
propozycji, które już 
wcześniej ogłosił, takich jak 
200 funtów przymusowej pożyczki 
dla domostw w celu opłacania 
rachunków za energię oraz 150 
funtów zwrotu podatku miejskiego 
dla mniej zamożnych mieszkań-
ców. Z tego powodu spotkał się z 
olbrzymią krytyką podczas dys-
kusji, jaka odbyła się po ceremo-
nialnym przemówieniu.

Labourzyści i Liberalni Demokraci 
krytykowali przemówienie za to, 
że nie odpowiada na najnowsze 
potrzeby, a więc nie oferuje wspar-
cia ludziom w dobie jednego 
z większych kryzysów ekono-
micznych współczesnej historii.  
Z kolei Torysi byli niezadowo-
leni, że nie ogłoszono zmniej-
szenia opodatkowania. 

Premier Johnson tłumaczył 
brak podjęcia kroków, które by 
złagodziły obecny kryzys eko-
nomiczny tym, że kraj w os-
tatnich czasach musiał stawić 
czoła wyjątkowym wyzwaniom, 
jakimi były walka z pandemią 
i akcja szczepień oraz woj-
na w Ukrainie, brytyjska po-
moc militarna dla tego kraju 
oraz sankcje nałożone na Rosję. 

Bardziej pozytywne aspekty 
przemówienia to ogłoszenie 
planów o zakazie ewikcji wobec 
wynajmujących nie ponoszących 
winy, na ściganie i przywoływa-
nie do porządku nieuczciwych 
landlordów oraz przekazanie samo-
rządom prawa do dysponowania 
nieużytkowanymi pomieszczenia-
mi znajdującymi się w kluczowych 
lokalizacjach w centrum miast. 

Rząd Johnsona ogłosił także 
zamiar zastąpienia ustawy o 
prawach człowieka (po an-
gielsku: Human Rights Act) 
regulacją brytyjską, która nie 
będzie podlegać Europejskiemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości.  
Poluzowany zostanie regulamin 
dotyczący wydawania pozwole-
nia na budowę, prawo podejmo-
wania decyzji przejdzie z poziomu 
urzędów samorządowych na szcze-
bel mieszkańców danych dzielnic. 

RZĄDOWE DOPŁATY

Pod presją niegasnącej krytyki, 
już po ceremonii oficjalnego ot-
warcia roku parlamentarnego 
przez monarchę, rząd Johnsona 
zadeklarował, że tymczasowo 
nałoży nadzwyczajny podatek w 
wysokości 25% od zysków na 
koncerny BP, Shell i firmy ener-
getyczne, które osiągnęły wysokie 
dochody na skutek wzrostu cen 
energii. Tak zdobyte fun-
dusze wykorzystane zostaną na 
zapewnienie następującej pomocy 
mieszkańcom Wielkiej Brytanii:
- Jednorazowa zapomoga dla 
najuboższych: emerytów, ren-
cistów, osób o niskim dochodzie.  
8 milionów najuboższych domostw 
otrzyma jednorazową zapomogę 
w wysokości £650. Renciści 
otrzymają dodatkowo £150, a eme-
ryci £300.
- £400 dopłaty - w miejsce 
wcześniej proponowanej przymu-
sowej pożyczki -  na pokrycie opłat 
za zużycie energii. Tej dopłaty nie 
trzeba będzie zwracać.

Więcej informacji na temat dopłat 
ukaże się w kolejnym wydaniu 
EMpP.

Beata Polanowska

Fot. SPS 

Wystawa ‘Dzieje 2. Korpusu... inaczej’  w Nottingham

Fot. SPS 

Grupa rekonstrukcyjna ‘First to Fight’ - Wystawa ‘Dzieje 2. Korpusu... inaczej’  w Nottingham

CZEGO NIE BYŁO 
W PRZEMÓWIENIU 
KRÓLOWEJ

‘DZIEJE 2. KORPUSU…’
WYSTAWA W NOTTINGHAM

ZNOWU KŁÓTNIA
Demokratyczna Partia Unio-
nistów (po angielsku Demo-
cratic Unionist Party, w skrócie 
DUP), po ogłoszeniu wyników 
majowych wyborów w Irlan-
dii Północnej, ogłosiła, że jej 
posłowie nie zajmą miejsc w re-
gionalnym parlamencie dopóki 
nie zostanie zmieniony lub znie-

siony protokół północnoirlandz-
ki. Jest to radykalne żądanie.  
Zaskakuje tym bardziej, że pre-
mier Wielkiej Brytanii, Boris 
Johnson, nie wniósł obiekcji, ale 
wręcz przeciwnie, wykorzystał 
roszczenia DUP, by rozpocząć 
renegocjacje z UE.  Ponow-
nie zgłosił do Unii Europejs-
kiej pretensje o wprowadzenie 
wygórowanych wymogów admi-

Beata Polanowska
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60-LECIE MAZOWSZA
Harcerki Hufca Mazowsze ze 
środkowej Anglii spędziły pierwszy 
majowy weekend świętując 
60-lecie działalności w ośrodku 
Walesby Forest, niedaleko Newark. 
Obchody zaczęły się już w piątek, 
29 kwietnia, kiedy to przed-
stawiciele wszystkich szcze-
bli organizacji zjechali do Wales-
by Forest na wspólny obóz. 
Harcerki i wędrowniczki biwako-
wały pod namiotami, a dla skrza-
tów oraz zuchów zorganizowano 
mini-kolonie. Wszystkie zajęcia 
pełne były świetnej zabawy; 
wędrowniczki zdobyły nowe stopnie, 
harcerki przerabiały sprawności 
kucharskie, a zuchy i skrzaty bawiły 
się z Mowglim z Księgi Dżungli. 
Wszystko działo się pod czujnym 
okiem grona instruktorek, które na 
zbiórce zorganizowanej specjalnie 
dla nich miały okazję spróbować  
swoich sił w strzelaniu z łuku.

Podczas tak ważnego dla harcerek 
weekendu nie zabrakło brat-
niego Hufca Harcerzy Wrocław, 
który biwakował nieopodal. 
Zwieńczeniem obchodów 60-lecia 
działalności Mazowsza był Dzień 
Gości w poniedziałek 2 maja, 
rozpoczęty poczęstunkiem przy-
gotowanym przez Koło Przyjaciół 
Harcerstwa w Loughborough. 
Wśród przybyłych gości byli m.in. 
przedstawiciel Królowej Deputy 
Lieutenant Alex Peace-Gadsby, 
Konsul Generalny w Manches-
terze Michał Mazurek oraz Konsul 
Generalny w Londynie - Druh Ma-
teusz Stąsiek - który przybył we 
własnym mundurze harcerskim! 
Do Walesby Forest tego dnia zawitały 
również najwyższe władze ZHP 
poza granicami kraju. Członkini na-
czelnictwa Jagoda Kaczorowska 
oraz Naczelnik Harcerzy Franci-
szek Pepliński wraz z Przewod-
niczącym ZHP Markiem Sza-
blewskim na czele przyjęli raport 
na rozpoczęcie ceremonii od 

każdy z nich symbolizuje jed-
no z miast należących do hufca. 
Wcześniejszy sztandar służył huf-
cowi od jego założenia, a teraz 
oddany zostanie do Muzeum im. 
Gen. Sikorskiego w Londynie, by 
inspirować kolejne pokolenia do 
wstąpienia w harcerskie szeregi.
Następnie odbyła się defi-
lada prowadzona przez sztan-
dary: nowy oraz poprzedni. 
Kolejno maszerowały jednostki 
harcerek z Birmingham, Cambridge, 
Coventry, Derby, Leicester, Lough-
borough, Norwich, Nottingham, 
Mansfield, Scunthorpe oraz Walsall. 
Za nimi szły skrzaty i zuchy, a sze-
reg zamykał hufiec Wrocław. 
Po sytym obiedzie zorganizowa-
nym przez Koło Przyjaciół Har-
cerstwa z Nottingham przyszedł czas 
na jubileuszowy tort – istne dzieło 
sztuki, przygotowane przez jedną z 
instruktorek hufca - Renatę Muchę. 
Na torcie widniały kwiaty - jak 
na sztandarze, kłosy zboża, które 
harcerki noszą na swoich tar-

Komendantki Chorągwi Harcerek 
w Wielkiej Brytanii Wandy Petruse-
wicz oraz Zastępcy Komendanta 
Chorągwi Harcerzy w Wielkiej 
Brytanii Marka Peplińskiego. Wśród 
gości nie zabrakło również władz 
angielskich organizacji skautowych. 
Oficjalnego przywitania dokonała 
hufcowa Kasia Migda, przemówili 
także goście honorowi. Ks. Krzysz-
tof Tyliszczak, Naczelny Kapelan 
ZHP, poświęcił nowy sztandar huf-
ca, którego Matkami Chrzestny-
mi zostały byłe hufcowe: Danuta 
Bromberg, Krystyna Weber oraz 
Jola Forys. Po poświęceniu, ksiądz 
kapelan wraz z matkami chrzestnymi 
wbili symboliczny gwóźdź, na 
którym wygrawerowane zostały 
nazwiska wszystkich hufcowych 
Mazowsza, jako znak pojedna-
nia przeszłości z teraźniejszością. 
Nowy sztandar zaprojektowany 
został przez jedną z wędrowniczek 
– Naomi Adefolaju we współpracy 
z druhną hufcową. Widnieją 
na nim polskie polne kwiaty,  

czach, a także buty do marszu 
symbolizujące wędrówkę przez 
harcerskie życie. Odśpiewano 
również ‘Sto lat’ z życzeniami, by 
było ich znacznie więcej niż sto. 
Elementem dnia, na który czekali 
wszyscy przybyli było wspólne 
ognisko ze śpiewem przy wtórze 
orkiestry. Podczas ogniska młodzież 
tańczyła i odgrywała skecze. Hu-
fiec Wrocław przygotował pokaz 
z upominkami dla każdej harcerki 
i tarczą Hufca Mazowsze ułożoną 
z kwiatów. Była to wielka niespo-
dzianka dla zgromadzonych. Dzień 
zakończył się opuszczeniem flagi 
na zamknięcie obchodów, a przed 
wyruszeniem w drogę powrotną 
odbył się kolejny poczęstunek przy-
gotowany przez Koło Przyjaciół 
Harcerstwa w Cambridge. W ob-
chodach zorganizowanych przez 
instruktorkę hufca, Jolę Macz-
kiewicz, wzięło udział ponad 600 
osób w tym 260 dzieci i młodzieży 
harcerskiej. Było to bez wątpienia 
wydarzenie godne podziwu.

Kornelia Lewandowska
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O PROTOKÓŁ IRLANDII PÓŁNOCNEJ
nistracyjnych, podczas kiedy to on 
sam w styczniu 2020 zgodził się 
na takie rozwiązanie, podpisując 
protokół Irlandii Północnej.  John-
son stwierdził, że protokół powinien 
być uaktualniony ze względu na to, 
że obecnie znajdujemy się w nowej, 
pokowidowej rzeczywistości.  Ta-
kie przedstawienie sprawy może 
wydawać się wymówką – pojawie- 
nie się pandemii nie miało wpływu

na polityczną sytuację w Ir-
landii Północnej i na protokół.  
Wskazuje jednak, że premier 
UK chce wycofać się z traktatu, 
który wprowadził granice w Mo-
rzu Północnym między Wielką 
Brytanią a Irlandią Północną.
Pewne zmiany są możliwe, np. 
zniesienie kontroli granicznych dla 
towarów przeznaczonych na rynek 
Irlandii Północnej.  Kontroli pod-

dawane byłyby tylko towary trans-
portowane do Republiki Irlandii lub 
na inne terytoria Unii Europejskiej. 
Liz Truss, szefowa MSZ, minis- 
terstwa, które przejęło zadanie 
negocjowania relacji między 
UK a Unią Europejską, wyszła z 
pomysłem stworzenia nowych regu-
lacji, które unieważniłyby wybrane 
części Protokołu.  Unia Europejska 
zareagowała natychmiast grożąc

nałożeniem sankcji na brytyjskie 
towary oraz, w sytuacji ostatecznej, 
zawieszeniem wymiany handlowej.
Problem protokołu Irlandii 
Północnej wrócił do debat poli- 
tycznych po wyborach 5 maja.  
Partia probrexitowa DUP straciła 
dominującą pozycję na rzecz nac-
jonalistycznej partii Sin Fein, 
promującej zjednoczenie Irlan- 
dii. Odmawiając zaakceptowania

powyborczego status quo, DUP chce 
wywołać zmianę w zaistniałych 
relacjach.  Jak na razie udało się 
jej sparaliżować pracę parlamentu 
Irlandii Północnej oraz zmusić 
Borisa Johnsona do podjęcia no- 
wych działań w sprawie protokołu.  
Aczkolwiek, w dobie malejącego 
poparcia dla probrexitowych 
roszczeń ugrupowań protestanc-
kich, tego rodzaju działania mogą 
doprowadzić do popularyzacji idei 
rozłamu Zjednoczonego Królestwa.
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KONTO TIKTOK BORISA JOHNSONA 
TROLLOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Próba rządu, aby „nawiązać 
bliższy kontakt z brytyjską opinią 
publiczną” poprzez platformę Tik-
Tok przynosi odwrotny skutek. 
TikTok to popularna platfor-
ma wideo, która ma ponad mi-
liard aktywnych użytkowników 
na całym świecie. 10 maja rząd 
uruchomił nowe oficjalne konto 
„No 10 TikTok” („TikTok Nr 10”, 
nawiązujące do adresu siedziby 
premiera, 10 Downing Street), 
z zamiarem „wykorzystania plat-
formy do dzielenia się polityką 
i agendą z opinią publiczną.” 
Sam Boris Johnson pojawił się 
w 40-sekundowym filmiku, w 
którym wezwał Brytyjczyków do 
śledzenia konta No 10 TikTok. 
„Niekoniecznie przyłapiesz mnie tu 
na tańcu”, zażartował, nawiązując 
do tanecznych popisów swojej 
poprzedniczki, Theresy May, na 
Konferencji Partii Konserwatyw-
nej 2018 oraz do popularności 
tanecznych klipów. Obiecał za 
to dostęp do informacji o tym, co 
robi rząd, aby zrealizować swój 
priorytetowy program zjednocze-
nia i wyrównania kraju. Premier 
dodał też: „Otrzymasz tu wszel-
kiego rodzaju wiadomości i treści, 
które niekoniecznie można 
znaleźć na Instagramie, Snap-
chacie, Facebooku, Twitterze, 
LinkedInie i innych mediach 
społecznościowych”. Wkrótce po 
udostępnieniu wideo miało ponad 
dwa miliony wyświetleń. Dało

też krytykom premiera doskonałą 
okazję do trollowania. Nagranie 
zostało bowiem szybko zasy-
pane komentarzami wzywającymi 
Johnsona do rezygnacji, wyśmie-
wającymi jego fryzurę i proszącymi 
o wskazówki dotyczące radze-
nia sobie z rosnącymi kosztami 
życia oraz, nawiązując do skan-
dalu  „Partygate”, organizacji 
imprez.  Jeden z użytkowników 
napisał: „Boris, jeśli naprawdę 
chcesz pomóc, złóż rezygnację”. 
A inny zasugerował: „Czy możesz 
zrobić filmik o pakowaniu, gdy 
będziesz się wyprowadzał?”
Inni wyszydzali rząd za tworzenie 
nowego konta w mediach 
społecznościowych, podczas gdy 
kraj zmaga się z kryzysem kosz-
tów utrzymania. „Kraj pogrąża 
się w recesji, więc rząd stworzył 
konto na TikToku, aby nam pomóc” 
– napisano w jednym z komentarzy. 
Inny użytkownik dodał: „Dzięki, Bo-
ris, babcia wywija koziołki, żeby się 
ogrzać”, a kolejny napisał: „Ludzie 
umierają, bo nie stać ich na gaz, 
elektryczność i jedzenie oraz ciągły 
wzrost cen WSZYSTKIEGO!!”. 
Ktoś inny zapytał: „Czy możesz 
zrobić TikTok na temat tego, jak 
ludzie o niskich dochodach mogą 
poradzić sobie z wyższymi kosz-
tami życia? Chciałbym zobaczyć, 
jak radzisz sobie przez miesiąc 
na minimalnej płacy!” Ponieważ 
Johnson uruchomił konto z 
obietnicą wglądu za kulisy pra-
cy rządu, skłoniło to niektórych 
użytkowników do zapytania, 

czy mogliby zobaczyć wcześniej 
nieudostępnione nagrania z im-
prez łamiących zasady lockdownu. 
Pojawiły się też prośby o radę, 
jak zorganizować dyskretną 
imprezę w domu czy o zaproszenie 
na przyszłe imprezy w No 10. 
W innych komentarzach 
użytkownicy nawiązali do 
„Wallpapergate” – kontro-
wersji dotyczącej finanso-
wania remontu premierowskiego 
mieszkania – prosząc o wirtualną 
wycieczkę. A jeden stwierdził: 
„TikTok nie jest dla polityków, 
TikTok jest dla ludzi, żeby mog-
li się nabijać z polityków”. W 
ciągu pierwszych 24 godzin po 
udostępnieniu, wideo otrzymało 
prawie 30 tysięcy komentarzy i 
spodobało się ponad 130 tysiącom 
użytkowników. Na nowym kon-
cie No 10 TikTok pojawił się 
też drugi filmik, „Twoje prio-
rytety są naszymi priorytetami”, 
tym razem z udziałem premiera 
Johnsona i kanclerza Rishiego 
Sunaka. Ten jednak nie zdobył 
aż takiej popularności - w 
ciągu pierwszych 24 godzin był 
wyświetlany „tylko” 135 tysięcy razy 
i otrzymał trzy i pół tysiąca komen-
tarzy i niecałe sześć tysięcy polubień.
Rzecznik prasowy Downing Street 
powiedział: „To po prostu kolej-
na platforma społecznościowa, z 
której staramy się dotrzeć do szer-
szych kręgów społeczeństwa z in-
formacjami o tym, co robi rząd.”

NOWE PRAWO ROZWODOWE
Weszła w życie największa od 50 
lat zmiana w angielskim prawie roz-
wodowym, jaką jest wprowadzenie 
rozwodu i separacji „bez winy”. Ta 
długo oczekiwana ustawa uchwalo-
na została w czerwcu 2020 roku, 
a obowiązywać zaczęła dwa 
lata później, 6 kwietnia 2022 
r., na terenie Anglii i Walii.
Do czasu wprowadzenia tej zmia-
ny, uzyskanie rozwodu było pro-
cesem żmudnym i czasochłonnym. 
Konieczne bowiem było udowod-
nienie zdrady, nierozsądnego 
zachowania lub porzucenia. 
Jeśli para ubiegająca się o roz-
wód nie mogła (lub nie chciała) 
udowodnić winy drugiej strony, 
jedynym sposobem na uzys-
kanie rozwodu za porozumie-
niem była separacja przez pięć lat. 
Prawo to było równe dla wszyst-
kich, nawet księżna Diana 
musiała odczekać ten okres zanim 
otrzymała rozwód z księciem Walii.
System ten, zmuszający małżonków 
do oskarżania drugiej strony o winę, 
wywierał negatywny wpływ na całą 
rodzinę, w szczególności na dzieci. 
Prawnicy rodzinni, w celu wygra-
nia sprawy dla swojego klien-
ta, często czuli się zmuszeni do 
używania najbardziej ekstre-
malnych przykładów nieracjo-

nalnego zachowania małżonka, 
zwiększając jeszcze konflikt i 
napięcie pomiędzy stronami. Nowe 
prawo ‘The Divorce, Dissolu-
tion and Separation Act (2020)’ 
umożliwi parom wspólne wniesienie 
pozwu o rozwód. Usunie też „grę w 
obwinianie” i umożliwi jednemu 
z małżonków złożenie aplikacji 
rozwodowej o nieodwracal-
nym rozpadzie związku. Nie 
pozwoli również drugiej stro-
nie na kwestionowanie rozwodu 
– co w przeszłości pozostawiało 
lukę w prawie - często 
wykorzystywaną przez spraw-
ców przemocy domowej, 
pozwalając im na kontynuowanie 
dalszej kontroli nad swoją ofiarą.
Według nowego prawa, za zgodą 
obu stron sąd może rozwiązać 
małżeństwo po co najmniej 
2 latach rozłąki. Jednak jest 
to opcja wyłącznie dla tych, 
którzy nie są i nie mieszkają 
ze sobą co najmniej dwa lata i obo-
je w pełni zgadzają się na rozwód. 
W przypadku nowego rozwodu bez 
orzekania o winie małżonkowie 
mogą rozstać się we względnej 
zgodzie, a przed sądem ustalić też 
dodatkowe sprawy – np. podział 
majątku czy opiekę nad dziećmi. 
Były Sekretarz Sprawiedliwości, 
Sir Robert Buckland, powiedział 
w wywiadzie ze Sky News: ‘’Ins-

tytucja małżeństwa zawsze będzie 
niezwykle ważna, ale nigdy nie 
możemy dopuścić do sytuacji, 
w której nasze przepisy zaostrzają 
konflikty i szkodzą wychowa-
niu dziecka. Nasze reformy 
sprawią, że rozwodzące się pary 
nie będą musiały stawiać so-
bie niepotrzebnych zarzutów, 
a zamiast tego pomogą im 
skoncentrować się na polubownym 
rozstaniu. Oszczędzając jednost-
kom potrzebę gry w obwinianie, 
usuwamy niepotrzebny antago-
nizm, który odbija się echem na 
dalszym funkcjonowaniu rodzin.’’ 
Zaapelował też o dalsze reformy:  
„Mam wielką nadzieję, że dzisiejsze 
zmiany są kamieniem milowym 
na drodze do usunięcia konfron-
tacyjnego aspektu rozwodu. Na-
dal istnieje zbyt duża niepewność 
co do ustaleń finansowych, które 
pary muszą poczynić po separacji i 
myślę, że nadal potrzebne są dalsze 
reformy w sądach rodzinnych”. 
Porad w sprawach dotyczących 
rodzin, m. in. separacji i rozwodu, 
podziału majątku, opieki nad 
dziećmi udziela Citizens Advice. 
Należy dzwonić na numer 0300 
330 5457. Osoby nie mówiące po 
angielsku mogą prosić o tłumacza – 
wystarczy powiedzieć „Polish trans-
lator, please”).

Ewa Sosnowska
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OD PROJEKTÓW AUTONOMII
DO „EKSPERYMENTU WOŁYŃSKIEGO”. 
POLITYKA WZGLĘDEM LUDNOŚCI UKRAIŃSKIEJ W LATACH II RP.

Traktat ryski z marca 1921 r. na 
długie dziesięciolecia pogrzebał 
szanse na budowę niepodległej 
Ukrainy. W rezultacie miliony 
Ukraińców znalazły się po jednej 
ze stron polsko-sowieckiej granicy, 
a ich były przywódca, Symon Petlu-
ra, udał się na emigrację i zamieszkał 
w Paryżu, gdzie kilka lat później padł 
ofiarą sowieckiego zamachowca. 
Na obszarach dwóch polskich 
województw, wołyńskiego oraz 
stanisławowskiego, Ukraińcy stano-
wili nawet większość populacji. 
Podobnie jak inne mniejszości naro-
dowe posiadali własną reprezentację 
w Sejmie, nie mieli jednak wpływu 
na proces powoływania rządu oraz 
obsadę wielu kluczowych stanowisk. 
Tym samym odsunięto ich od 
możliwości kształtowania poli-
tyki wewnętrznej, realizowanej 
w dużej mierze w myśl nacjo-
nalistycznych założeń forso-
wanych przez prawicową narodową 
demokrację od zarania polskiej 
niepodległości w 1918 r.  
Zaowocowało to jawnie dyskry-
minacyjną polityką, polegającą 
m.in. na stopniowym ograniczaniu 
Ukraińcom dostępu do szkół pro-
wadzonych w języku ojczystym. 
Taka sytuacja budziła oczy- 
wisty sprzeciw ukraińskiej

mniejszości oraz zaogniła i tak 
napięte stosunki z Polakami. 
Tworzyła także podatny grunt dla ak-
tów przemocy dokonywanych przez 
ukraińskich nacjonalistów. Władze 
odpowiadały na nie brutalnymi 
działaniami, które prowadziły, 
co prawda, do chwilowego 
uspokojenia sytuacji na kre-
sach wschodnich, na dłużą metę 
wzmacniały jednak wśród tamtej-
szych mieszkańców poczucie 
krzywdy, a w konsekwencji 
nienawiść do państwa polskiego.
Oczywiście nie wszystkie pols-
kie ugrupowania polityczne 
kierowały się nacjonalistycznymi 
przesłankami. Ukraińcy mogli 
liczyć na poparcie ze strony Pols-
kiej Partii Socjalistycznej (PPS), 
która w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego trzykrot-
nie składała w Sejmie projekty 
przewidujące nadanie szerokiej 
autonomii zamieszkałym przez 
nich obszarom. Miały one tworzyć 
odrębną jednostkę terytorialną, 
wyposażoną w organy władzy usta-
wodawczej, wykonawczej oraz 
sądowniczej. Głównym orędow-
nikiem tych śmiałych jak na 
tamte czasy pomysłów był jeden 
z przywódców PPS Mieczysław 
Niedziałkowski. Niestety, pozostały 
one ostatecznie martwą literą, nie 
miały bowiem szans na pozyskanie 
poparcia ze strony zasiadającej 

że zapewnienie spokoju wewnętrz-
nego oraz integralności teryto-
rialnej nie będzie możliwe bez 
pozyskania przychylności ze stro-
ny mniejszości narodowych, 
w tym także Ukraińców, zamiesz-
kujących kresy wschodnie. Stąd 
też w gronie jego bliskich 
współpracowników zrodził się pro-
gram tzw. asymilacji państwowej, 
który przewidywał, że nie powinno 
się ich polonizować, jak chcieli tego 
politycy narodowej demokracji, 
lecz pozyskiwać do współpracy 
w zamian za określone ustępstwa. 
Innymi słowy, piłsudczycy oczeki-
wali od nich lojalności w stosunku 
do państwa polskiego, w zamian 
oferując realną możliwość rozwoju 
życia narodowego. Koncepcje te nie 
pozostały tylko na papierze, za zgodą 
Piłsudskiego podjęto bowiem próbę 
ich urzeczywistnienia. Najbardziej 
znanym przykładem tego typu 
działań było nadanie szerokiej au-
tonomii województwu wołyńs-
kiemu, gdzie ludność ukraińska 
stanowiła niemal 70% populacji. 
W celu pozyskania jej poparcia 
starano się wspierać rozwój lokal-
nego życia społecznego i kul-
turalnego. Tworzono ukraińskie 
organizacje, a nawet partie politycz-
ne stojące, jak wówczas mówio-
no, „na gruncie polskiej państwo-
wości”, obchodzono ukraińskie 
uroczystości oraz święta naro-

w Sejmie polskiej większości.  
Warto jednak pamiętać, że nawet 
wprowadzenie w życie autonomii 
postulowanej przez PPS nie musiało 
oznaczać automatycznie poprawy 
wzajemnych stosunków, ponieważ 
dla dużej części ukraińskich 
elit prawdopodobnie byłoby to 
rozwiązanie niewystarczające. 
Dążyli już oni bowiem do pełnej 
niepodległości, a nie do formy 
samorządu lub autonomii. W każ-
dym razie konflikt narastał, tym 
bardziej, że po zamachu majowym 
1926 r. i przejęciu władzy przez 
marszałka Józefa Piłsudskiego 
polityka wewnętrzna względem 
mniejszości narodowych nie 
uległa początkowo większym 
zmianom. Może się to wydawać 
nieco zaskakujące, był to przecież 
człowiek wolny od nacjonalis-
tycznych uprzedzeń. Należał 
także do zwolenników utwo-
rzenia niepodległej Ukrainy. 
Piłsudski nie zamierzał powracać 
do idei federacyjnych, oznaczałoby 
to bowiem wojnę ze Związkiem 
Sowieckim. Nie posiadał także jed-
noznacznej wizji ułożenia stosun-
ków polsko-ukraińskich w ramach 
istniejącego państwa polskiego, 
scalonego z takim trudem po ponad 
100 latach zaborów. Z pewnością 
uważał, że nie należy pozwalać  
mniejszościom na zbyt daleko idącą 
autonomię. Rozumiał przy tym, 

dowe, odwołując się do idei pol-
sko – ukraińskiego sojuszu z 
1920 r. Program ten realizowany 
był od 1928 r. pod okiem wo-
jewody Henryka Józewskiego, 
dawnego ministra w rządzie Petlury, 
gorącego zwolennika ukraińskiej 
niepodległości. Wszystko wskazuje 
na to, że pragmatycznie myślący 
Marszałek traktował działania 
Józewskiego jako rodzaj ekspery-
mentu. Chciał bowiem sprawdzić, 
czy przyniosą one pożądane efekty 
–zdobycie poparcia ze strony szero-
kich rzesz miejscowej ludności, przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnej 
kontroli polskich władz nad ob-
szarami województwa wołyńskiego.
Jeśli spojrzeć na te działania w 
kategoriach eksperymentu, to 
trzeba przyznać, że nie przyniósł 
on spodziewanych rezultatów, 
a proukraiński Józewski został 
odwołany ze stanowiska w 1938 r., 
trzy lata po śmierci Piłsudskiego. 
Zastąpił go polityk, będący zwo-
lennikiem polityki polonizacji. W 
praktyce okazała się ona jednak nie-
wykonalna, doprowadziła natomiast 
do pogłębienia dotychczasowych 
podziałów oraz wzrostu nienawiści 
do Polaków, co eksplodowało ze 
szczególną brutalnością po 1939 r.

Paweł Duber

W UK samorządy lokalne są odpo-
wiedzialne za wiele aspektów co-
dziennego życia - od pojemników na 
śmieci, komunikacji miejskiej i na-
prawy dróg po zarządzanie pro-
gramami związanymi z zapo-
bieganiem zmianom klimatycz-
nym czy świadczenie usług w 
zakresie zdrowia psychicznego.
5 maja uprawnieni do głosowania 
mieszkańcy Anglii, Walii i Szkocji 
wybierali swoje samorządy lokalne. 
Ponadto w Irlandii Północnej 
wybierano tego dnia 90 posłów do 
Zgromadzenia Irlandii Północnej 
(północnoirlandzkiego sejmu). 
Ogólnie w rezultacie majowych 
wyborów Partia Pracy zyskała 
kontrolę 11 rad i straciła sześć, 
podczas gdy Liberalni Demokra-
ci kontrolują teraz trzy kolejne 
rady i znacznie zwiększyli liczbę 
radnych w całej Wielkiej Bryta-
nii. Konserwatyści stracili 487 
mandatów i 12 rad, choć zyskali 
jedną i wygrali wyścig burmist-
rzów w Croydon. Partia Zielonych 
zwiększyła liczbę radnych o po-
nad 80 (w porównaniu z 2018), co 
jest trzecim największym wzros-
tem.  Jednak ich ogólna licz-
ba mandatów pozostaje niska w 
porównaniu z innymi głównymi

partiami, nie mają również kon-
troli żadnej z lokalnych rad. 
Ciekawym faktem jest to, że As-
pire stała się pierwszą partią poza 
Partią Pracy, Konserwatystami i 
Liberalnymi Demokratami, która 
zdobyła kontrolę rady dzielni-
cowej w Londynie, odbierając 
Partii Pracy dzielnicę Tower 
Hamlets.  
Na terenie East Midlands lokalne 
samorządy wybierano w Amber 
Valley, Lincoln, Derby i Peter-
borough. W Lincoln Partia Pracy 
utrzymała swoją przewagę, podczas 
kiedy konserwatyści stracili jedno 
miejsce, a Liberalni Demokraci
zyskali jedno. W North East Lin-
colnshire konserwatyści utrzy-
mali władzę pomimo utraty dwóch 
mandatów  – jednego na rzecz 
niezależnego kandydata. Obec-
nie mają wyraźną 18-osobową 
większość. W Amber Valley kon- 
serwatyści utrzymali większość, 
zwiększając nieznacznie swoją 
przewagę dzięki zdobyciu dwóch 
nowych mandatów. Konserwatys-
tom udało się również pozostać 
największą partią w Derby, ale ze 
zmniejszoną liczbą radnych i na-
dal bez ogólnej kontroli. Stracili 
oni bowiem dwa mandaty, podczas 
gdy Partia Pracy zyskała trzy, a 
Liberalni Demokraci stracili jeden.

W  Peterborough sytuacja pozostała 
bez zmian,  jako że żadna z partii 
nie osiągnęła większych zysków 
i nie ma wyraźnej kontroli Rady. 
Konserwatyści stracili tam jeden 
mandat na rzecz Partii Pracy, ale 
zdobyli inny, a Liberalni Demokra-
ci utrzymali wszystkie swoje 
mandaty. 
Obywatele polscy posiadający 
Settled Status mogą głosować w 
wyborach lokalnych, a Polacy z 
brytyjskim paszportem - zarów- 
no w lokalnych jak i rządowych. 
Głosowanie nie jest obowiązkowe. 
Jednak warto zarejestrować się na 
liście wyborców, nie tylko po to, 
aby głosować. Kiedy zarejestru-
jemy się do głosowania, nasze 
dane wyborcze zapisywane są w 
bazie danych. Te dane pomagają 
potwierdzić naszą tożsamość 
oraz adres, dzięki czemu mamy 
np. większe szanse na uzyskanie 
pożyczki w bankach (zwiększa się 
nasz credit score). Rejestrować się 
można on-line na stronie gov.uk/regis-
ter-to-vote – zajmuje to tylko 
kilka minut, potwierdzenie przy-
chodzi mailem. W Anglii ist-
nieje możliwość zarówno 
głosowania w lokalach wybor-
czych jak i korespondencyjnie.

Ewa Sosnowska

LOKALNE WYBORY 2022

Organizacja charytatywna SPS
zaprasza na bezpłatne

spotkania z 
wyspecjalizowanym

doradcą do spraw zasiłków.

Zanim przyjdziesz, umów się:
e-mail: help@empp.co.uk

Nasze usługi są bezpłatne.
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PROPOZYCJE NA CZERWIEC
Dog Walk  i szkołę dla psów. Ich 
właściciele będą mogli obejrzeć 
wystawy różnych ras, uzyskać po-
rady od ekspertów i poznać zapro-
szonych gości.
Belvoir Castle, Grantham, Leices-
tershire, NG32 1PE

Rodzinne warsztaty plastyczne
3 czerwca, początek sesji o godz. 
10.00 i 13.30, Wstęp: £5
Wesołe warsztaty plastyczne połą-
czone z opowiadaniem znanej i 
lubianej bajeczki o Piernikowym 
Ludziku (Gingerbread Man). 
Odpowiednie dla rodzin z dziećmi 
w wieku 4-7 lat. 
Performing Arts Studio, Lakeside 
Arts, University of Nottingham, 
Nottingham, NG7 2RD 

Rufford Abbey - Gdzie jest Mrs 
Queen? Letni szlak dla dzieci
do 30 czerwca, codziennie
Wstęp na teren parku wolny (uwa-
ga: opłata za parking), £2.50 za 
mapkę szlaku (dostępna w biu-
rze administracyjnym i sklepiku z 
pamiątkami). 
Zabawny interaktywny szlak dla 
dzieci na terenach Rufford Abbey 
Country Park. Zaprojektowany 
specjalnie, aby uczcić Platynowy 
Jubileusz Królowej Elżbiety II. 
Rufford Abbey, Rufford, Ollerton, 
NG22 9DF 

Rothesay Open Nottingam 
4-12 czerwca
Wstęp: od £5 do £48 (w czasie 
części kwalifikacyjnej  parking 
jest darmowy). Pierwszy weekend 
turnieju, 4-5 czerwca, to Family 
Fun Weekend (dorośli wchodzą za 
£6 a dzieci za darmo), ze spec-
jalnymi aktywnościami dla dzieci.
Gratka dla miłośników tenisa. 
Wśród uczestników, dwie Polki: 
Magda Linette i Magdalena Fręch.
Nottingham Tennis Centre, Univer-
sity Boulevard, Nottingham, Not-
tinghamshire, NG7 2QH 

Podróż Szlakiem Artystów w 
Patchings Art Centre
do 31 października (od czwartku do 
niedzieli w godz. 10.00-17.00).
Wstęp wolny (dodatkowe infor-
macje w bezpłatnych ulotkach).
Wysadzany drzewami Szlak Ar-
tystów składa się z 62 zabezpie-
czonych przed warunkami atmos-
ferycznymi obrazów z różnych 
epok i stylów, od „Muzyków” 
Caravaggia i „Karola I” Van Dyc-
ka po XX-wieczne miejskie 
pejzaże LS Lowry’ego. Niektóre z 
nich to fotoreprodukcje oryginal-
nych obrazów, inne zostały 
pieczołowicie skopiowane przez 
utalentowanych członków klubu 
artystycznego Patchings. Przy po-
mocy smartfonów i kodów QR 
odwiedzający mogą dowiedzieć się 
więcej o poszczególnych obrazach 
i ich twórcach. Bezpłatna aplikacja 
Patchings Art Centre da im wstęp 
do świata Rembrandta, Moneta i 
Van Gogha i ich najsłynniejszych 
dzieł dzięki rozszerzonej wirtual-
nej rzeczywistości. Przed wejściem 
na szlak zwiedzający proszeni są o 
rejestrację swoich biletów wstępu 
w recepcji Patchings Art Centre. 
Patchings Art Centre, Oxton Road, 
Calverton, NG14 6NU

NOTTINGHAMSHIRE

Marsjański Maj w National 
Space Centre
Do 5 czerwca w godz. 10.00-17.00
Wstęp: dorośli £16.95, dzieci 5-16 
lat £13.95, dla dzieci poniżej 5 lat 
– wstęp wolny (rezerwacja biletów 
konieczna)
Związane z Marsem aktywności w 
National Space Centre. Super za-
bawa dla przyszłych naukowców i 
astronautów, m. in.: możliwość prze-
jechania się łazikiem marsjańskim, 
wizyta w laboratorium i testowanie 
gleby kosmicznej, okazja do zoba-
czenia rzeczywistego kawałka 
Marsa w Galerii Układu Słoneczne-
go oraz budowa własnego prostego 
modelu łazika. Szczegóły i rezer-
wacja biletów: spacecentre.co.uk/
event/martian-may-half-term/
National Space Centre, Exploration 
Drive, Leicester, LE4 5NS 

Kino plenerowe w Belvoir Castle
10-12 czerwca, godz. 21.55
Bilety: £14.50
Trzy filmy w trzy czerwcowe wie-
czory – Belvoir Castle zaprasza do 
Kina Plenerowego „Luna”. 
W programie:
10 czerwca „West Side Story” (12A)
11 czerwca „Mamma Mia!” (PG)
12 czerwca „The Rocky Horror 
Picture Show” (15)
Ekran będzie ustawiony na Can-
nonade Lawn przed Zamkiem. 
Należy pamiętać, że na dojście do 
miejsca, w którym odbywa się im-
preza, potrzeba około 20 minut.
Belvoir Castle, Grantham, 
Leicestershire NG32 1PE

Bike Fest
25 czerwca w godz. 13.00-16.00
Bezłatna comiesięczna impreza 
w ostatnią sobotę miesiąca (do 
października).
Okazja do bezpiecznej jazdy po 
wolnej od ruchu ulicznego pętli 
toru rowerowego. Udział może 
wziąć każdy, niezależnie od wieku 
i poziomu umiejętności. 
Trenerzy British Cycling Go-
Ride będą pod ręką, aby pomóc 
uczestnikom w poprawieniu ich 
umiejętności. Dla chętnych będzie 
też okazja do wypróbowania rowe-
rów specjalnie przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych.
Leicester Cycle Circuit, New Col-
lege Learning & Sports Village, 
Glenfield Road, Leicester, LE3 6RJ 

DogFest Leicestershire
25-26 czerwca w godz. 9.30-17.00
Wstęp: dorośli od £21 za 1 dzień i 
£37 za weekend; zniżkowe bilety 
dla dzieci, możliwość wykupienia 
wejściówki rodzinnej – szczegóły i 
rezerwacja: 
www.dog-fest.co.uk/leicestershire
Impreza dla czworonogów i ich 
właścicieli, stworzona przez 
miłośników psów, dla miłośników 
psów. Szereg różnorodnych 
aktywności dla zwierzaków, od 
nurkowania i toru przeszkód 
(agility) po Fun Dog Show, Big

LEICESTERSHIRE

Laboratorium Przyrody
4 czerwca w godz. 10.00-14.00
Wstęp: wolny, bez konieczności 
rezerwacji.
Okazja do spędzenia dnia na 
świeżym powietrzu i zdoby-
cia wiedzy na temat powiązań 
pomiędzy rolnictwem, przyrodą 
i ekologią oraz bioróżnorodności 
świata roślin i zwierząt. 
Uczestnicy będą mogli wykonać  
małą doniczkę z papieru, napełnić 
ją kompostem i zasiać nasiona, 
które będą mogli zabrać do domu, 
aby je pielęgnować i hodować.
Louth, LN11 8NU

Szlak Platynowego Jubileuszu
Do 12 czerwca, cały dzień 
Wstęp: wolny
Szlak, na którym należy odnaleźć 
siedem postaci, które dzięki 
współczesnej technologii rozsze-
rzonej wirtualnej rzeczywistości 
opowiedzą o każdej z dekad histo-
rycznego siedemdziesięcioletniego 
panowania Elżbiety II.
Aby wziąć udział należy: 
ściągnąć mapkę szlaku ze strony, 
odnaleźć każdą z siedmiu postaci 
i zeskanować smartfonem ich uni-
kalne kody QR (można też będzie 
zrobić z nimi zabawne selfies). 
Po odnalezieniu wszystkich postaci 
będzie można pobrać darmowy cyf-
rowy pakiet zabaw.
Szczegóły na stronie: 
visitlincoln.com/whats-on/
platinum-jubilee-trail 
Centrum Lincoln LN1

“Crazy” Golf w Cornhill Cove
Do 29 sierpnia, co dzień
Wstęp: wolny
Zabawa dla rodzin i grup przyjaciół 
– „szalony” golf, smaczne uliczne 
jedzenie i lody oraz rozrywka na 
żywo. Wizyta w Cornhill Cove jest 
odpowiednia dla wszystkich grup 
wiekowych. Pole golfowe może 
pomieścić sześcioosobowe grupy, 
maksymalnie 4 grupy na raz. Rezer-
wacja nie jest wymagana, udział 
można wziąć w dowolnym momen-
cie w godzinach otwarcia.
Cornhill, Lincoln Lincolnshire 
LN5 7HB 

Poznaj Lucy - smoka z Lincoln 
Castle
Do 9 października, co dzień w 
godz. 10.00-17.00
Wstęp: w ramach całodziennego bi-
letu do zamku (dorośli £14.50, dzie-
ci 5-16 lat £8, dla dzieci poniżej 5 
lat – wstęp wolny). Magiczny smok 
Lucy to najnowszy i największy 
dodatek do zamku Lincoln. 
Castle Hill, Lincoln, LN1 3AA

LINCOLNSHIRE

opiekunami. 
Museum of Making, Silk Mill 
Lane, Derby DE1 3AF

Dino Week
Do 5 czerwca
Na nowym ranchu „Raptor” 
czekają na dzieci T-Rex, Velocirap-
tor, Triceratops i Spinosaurus. 
Odwiedzający mogą spróbować 
sił w oswajaniu dinozaurów w 
obozie treningowym Dino. Mogą 
też przetestować swoją odwagę 
biorąc udział w wyścigu raptorów.  
Oczywiście będą też bardziej 
znane zwierzęta, które dzieci mogą
karmić i dwa ogromne place zabaw.
National Forest Adventure Farm, 
Postern Road, Tatenhill, Burton on 
Trent DE 13 9SJ 

Sausage and Cider Festival
23-26 czerwca, Wstęp: £15
Impreza dla smakoszy i miłośników 
muzyki. Uczestnicy mogą liczyć na 
duży wybór stoisk z jedzeniem i 
napojami, w tym ponad 20 rodza-
jów cydru do spróbowania. 
Będą też fantastyczne przejażdżki 
po wesołym miasteczku, i dla 
najmłodszych, i dla dorosłych. 
Catton Park, Walton-on-Trent, 
DE12 8LN

DERBYSHIRE

Bonsall Arts Trail 
18-19 czerwca w godz. 10.00-16.00
Wstęp: £5 dorośli, dzieci – wstęp 
wolny. 
Coroczny szlak artystyczny wokół 
pięknej wioski Bonsall w Peak Dist-
rict. W tym roku ponad 70 artystów 
zaprezentuje prace w zakresie sztuk 
pięknych, rzeźby, biżuterii, cera- 
miki i mediów mieszanych. W pro-
gramie również warsztaty plastycz-
ne (w tym rodzinne), muzyczne, 
kulinarne i wiele innych atrakcji.
Bonsall znajduje się na skraju 
Parku Narodowego Peak Dist-
rict, zaledwie 4 mile od Matlock 
(i mniej więcej w połowie drogi 
między Sheffield a Derby). 
Kod pocztowy wioski to DE4 2AA, 
jednak osoby jadące samochodem 
powinny kierować się na bezpłatny 
parking (post code DE4 2AJ).

STEAM Tots
2 czerwca w godz. 11.30-14.00
Wstęp: wolny (daj ile uważasz)
Ta sesja zabawy dla najmłodszych 
oferuje zmysłową i zabawną 
eksplorację przedmiotów i materia-
łów, stymulując ciekawość, 
wyobraźnię i zachęcając dzieci 
do eksperymentowania. Sesja 
typu drop-in, odpowiednia dla 
dzieci w wieku 2-5 lat wraz z

ES

Fot. Kool Shooters on Pexels.com

Fot. Zhi Xuan Hew on Unsplash.com

Piernikowy ludzik

Peak District
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Fot. Danuta Kantyka

WARSZTATY RĘKODZIEŁA
KWITNĄCE DRZEWKOPotrzebne materiały:

Rolka po papierze toaletowym, 
klej do papieru, nożyczki, 
kartka białego papieru 
(najlepiej technicznego), 
bibułka brązowa i różowa, 
pisaki lub kredki.

Jak wykonać drzewko:
1. Na białej kartce papieru rysujemy kształt 
korony drzewa i następnie ją wycinamy.
2. Na wyciętej wcześniej koronie drzewka 
rysujemy: gałązki i liście.
3. Z różowej bibułki wycinamy małe 
kwadraty i zgniatamy je tworząc kulki.
4. Bibułkowe kulki smarujemy klejem do 
papieru i przyklejamy do narysowanych 
gałązek.
5. Z brązowej bibuły wycinamy kwadrat 
o wymiarach 19cm×19cm i lekko go 
zgniatamy.
6 Rolkę po papierze toaletowym smaru-
jemy stopniowo klejem i przyklejamy 
pognieciony wcześniej kwadrat brązowej 
bibułki. Nadmiar bibułki zagniatamy do 
środka rolki. 
Nasze drzewko jest już gotowe.
Życzymy miłej zabawy!

     Paweł i Iwona 
     Chrostowscy

MATERIAŁY

GOTOWE

DZIECIĘCY KĄCIK ROZRYWKOWY
Rozwiąż krzyżówkę:

1. Ile lat zasiada na tronie brytyjska królowa Elżbieta II?
2. Jak się nazywa jubileusz, który obchodzi królowa Elzbieta II 
    w czerwcu 2022?
3. Była koronowana na Króla Polski (nie Królową).
4. Uniwersytet, na który przeznaczyła swój majątek 
    królowa Jadwiga?
5. Królowa, która sprowadziła do Polski makaron.
6. Dzieje się 21 czerwca na półkuli północnej.
7. Noc Świętojańska inaczej.
8. Wielkie brunatne zwierzę, które mieszka w polskich górach.

Wśród dzieci, które nadeślą do redakcji (pocztą - adres na str. 2 
gazety lub poprzez profil East Midlands po Polsku na
Facebook-u) trafne rozwiązanie krzyżówki do 28 czerw-
ca 2022 roku, zostanie rozlosowana nagroda, którą 
będzie można odebrać w siedzibie redakcji.

Jagoda Brown-Polanowska
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Wykonanie: 
Makaron ugotuj w/g instrukcji, skrop oliwą i odstaw na sitku. W rondelku podgrzej 
śmietanę, dodaj rozdrobniony ser, sól i pieprz, wymieszaj aż ser się rozpuści i zostaw. 
Tuńczyka odsącz z sosu, paprykę posiekaj w kostkę, rozgrzej olej, wrzuć posiekany 
czosnek i lekko zeszklij, dodaj paprykę i smaż przez chwilę, dodaj tuńczyka i wszystko 
razem podsmażaj. Po chwili sos będzie gotowy. Makaron polej gotowym sosem, posyp 
świeżymi ziołami. Smacznego!

Składniki:
• 1 puszka tuńczyka w sosie własnym 
• 200g makaronu, najlepszy: wstążki w ‘gniazdach’ 
• 1 czerwona papryka
• 2 lub 3 posiekane ząbki czosnku
• 100g sera gorgonzola

• 150ml śmietanki 30%
• świeże zioła (oregano, bazylia)
• sól i pieprz do smaku
• olej do smażenia
• tarty parmezan

Makaron z tuńczykiem
Jeść czy nie jeść

DK
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