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RZĄDOWE DOPŁATY DO RACHUNKÓW
Ceny energii rosną jak szalone, zmuszając 
rządzących do zdecydowanych działań. 
Były już minister finansów Rishi Su-
nak zapowiedział obniżkę rachunków 
nawet o 650 funtów, a środki na ten pro-
gram zdecydowano się zabezpieczyć 
w budżecie przez wprowadzenie tym-
czasowego, 25%  podatku nadzwyczaj-
nego (windfall tax) na koncerny energe-
tyczne. Opodatkowana zostaje nadwyżka, 
którą zaczęły wykazywać takie koncerny jak 
Shell czy BP w wyniku gwałtownie 
rosnącego zapotrzebowania na energię, 
do czego przyczynia się rekordowa in-
flacja, sytuacja na Ukrainie i sankcje 
nałożone na rosyjskie surowce. 

Wcześniej już zapowiadane dopłaty do ra-
chunków w wysokości 200 funtów na tę 
chwilę zostały podniesione do kwoty 400 
funtów. Zmieniła się również proponowana 
forma z niejako przymusowej pożyczki do 
bezzwrotnej dotacji dla wszystkich gospo-
darstw domowych, nie zostanie więc pobra-
na zwrotnie poprzez podniesienie rachunków 
w przyszłości, jak wcześniej zapowiadano. 

Dostawcy energii będą odpowiedzialni 
za dostarczenie tego wsparcia do wszyst-
kich klientów posiadających licznik ener-

Początek lipca okazał się burzliwy w bry-
tyjskiej polityce. Po fali masowych rezyg-
nacji wśród członków rządu, Borys Johnson 
ostatecznie podał się do dymisji z urzędu 
premiera oraz przewodniczącego partii 
Tory.  Oficjalnie pozostanie na stanowisku 
do momentu wyboru jego następcy, ale 
nie będzie mógł podejmować kluczowych 
decyzji dla kraju. Zakończenie wyborów 
nowego premiera nastąpi na początku wrześ-
nia po letniej przerwie parlamentu.  
Borys Johnson został zmuszony do rezyg-
nacji po najnowszej aferze rządowej.  
Tym razem ujawniony został fakt, że był 
świadomy, iż jeden z jego ministrów, odpo-
wiedzialny za dyscyplinę wśród posłów (pod-
czas głosowań parlamentarnych), dopuścił 
się kilkukrotnie molestowania seksualnego. 
Premier wiedział o tym, ale początkowo

gii elektrycznej w ciągu sześciu miesięcy, 
począwszy od października. Klienci 
korzystający z Direct Debit otrzymają 
pieniądze na swoje konto, podczas gdy klien-
ci z licznikami przedpłatowymi będą mieli 
liczniki zasilone bezpośrednio lub kuponem. 

Wsparcie dotyczy wszystkich gospo-
darstw domowych w Anglii, Walii i 
Szkocji, a także docelowo w Irlandii 
Północnej, bez względu na przychody.
Każde gospodarstwo domowe w Anglii 
otrzymuje także ulgę na Council Tax w 
wysokości 150 funtów, ogłoszoną w lutym 
2022.  Ulga trafiła już do milionów do-
mostw.  Czekają jeszcze osoby, które nie 
korzystają z metody Direct Debit, uiszczając 
opłaty za podatek samorządowy/miejski. 

Oprócz tego wprowadzono jeszcze jedno-
razową dopłatę w wysokości 650 funtów 
przeznaczoną dla osób korzystających ze 
świadczeń uzależnionych od wysokości do-
chodów, czyli łącznie dla ponad 8 milionów 
dotychczasowych beneficjentów funduszy 
takich jak: 
- Universal Credit
- Income based Jobseekers Allowance
- Income Support
- Working Tax Credit 
- Child Tax Credit 
- Pension Credit 

zaprzeczał, łudząc się, że nikt mu niczego 
nie udowodni, co się jednak nie stało.  
Kilka tygodni wcześniej wygrał głosowanie 
o wotum nieufności i tym samym przetrwał 
krytykę z powodu ‘partygate’, czyli prze-
cieku do opinii publicznej informacji o 
przyjęciach odbywających się w siedzibie 
rządowej podczas lockdownów. Tym ra-
zem jednak ujawnienie kolejnych kłamstw 
premiera doprowadziło do upadku rządu. 
Pierwsze rezygnacje złożyli minister fi-
nansów Rishi Sunak oraz minister zdro-
wia Sajid Javid. Po ich odejściu ruszyła 
lawina rezygnacji, w ciągu trzech dni 
Johnsonowi rozpadł się rząd i odwrócili 
się od niego posłowie, tzw. back bench-
ers, a w ciągu tygodnia wyłoniło się jede-
nastu kandydatów, gotowych do podjęcia 
rywalizacji o przejęcie po nim władzy. 

Ciąg dalszy na str.2

Wypłata tej kwoty została podzielona na 
dwie raty, z czego pierwsza wpłynie już w 
lipcu, a druga na jesieni. Aby kwalifikować 
się do pierwszej raty tej pomocy, należy 
być beneficjentem któregoś z wymienio-
nych zasiłków w okresie od 26 kwietnia 
do 25 maja 2022, wypłaconych w kwocie 
wyższej niż zerowa. Wytyczne odnośnie 
kwalifikacji do drugiej raty zostaną  
przedstawione w późniejszym okresie. 

Wypłaty te są wolne od podatku, nie zostaną 
wliczone do limitu świadczeń i tym samym 
nie będą miały żadnego negatywnego wpływu 
na wcześniej już wypłacane świadczenia.
Przewidziano jeszcze jednorazową dopłatę 
w wysokości 300 funtów dla emerytów, oraz 
150 funtów dla osób niepełnosprawnych. 

Sonia Usarek

Beata Polanowska

Fot. SPS

Fot. Biuro Prasowe Siedziby Rządowej 10 Downing Street
Borys Johnson

POLITYCZNE TRZĘSIENIE ZIEMI
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na rzecz nowoprzybyłych Polaków
The Signpost to Polish Success

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Drodzy czytelnicy,
Oto kolejne wydanie East Mid-
lands po Polsku, z którym chcemy 
zdążyć przed rozpoczęciem se-
zonu urlopowego. Życzymy Wam 
fantastycznego odpoczynku, przy-
gód, ciekawych wypraw w nowe 
miejsca, spotkań z rodziną i 
przyjaciółmi, poznania nowych 
ludzi. Mamy też nadzieję, że 
podczas wakacyjnych podróży, 
w Waszych plecakach, torbach 
i torebkach znajdzie się kopia 
wakacyjnego East Midlands po 
Polsku.

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

W poniedziałek 11 lipca (po 
wysłaniu EMpP do druku) klub 
poselski ‘1922 Committee’ partii 
Tory uzgodnił reguły rywalizacji 
podczas wyborów następcy Bo-
rysa Johnsona.  Jedną z głównych 
zasad, którą ustalili, jest wymagana 
liczba głosów poselskich do popar-
cia kandydatury w głosowaniu na 
nowego premiera. W 2019 (kiedy 
wygrał Borys Johnson), wymagane 
było poparcie co najmniej ośmiu 
posłów, tym razem liczba ta może 
być podniesiona nawet do dwu-
dziestu. Pierwsze głosowanie 
rozpocznie się już w środę 13 lip-
ca.  Kolejne będą odbywać się do 
czwartku 21 lipca, aż zostanie tyl-
ko dwóch kandydatów. 
Na ostatnim etapie, który potrwa 
do września, w  głosowaniu wezmą 
udział nie tylko posłowie Tory 
ale wszyscy członkowie partii. 
Odbędzie się ono listownie 
i doprowadzi do wyboru jed-
nego kandydata, przyszłego pre-
miera Wielkiej Brytanii. Obecni 
chętni na stanowisko premiera, 
promując własną kandydaturę, 
odnoszą się przede wszystkim do 
kwestii podatków. Minister do 
spraw zagranicznych Liz Truss, 
obiecuje, że zmniejszy wszystkie 
podatki, dla osób indywidualnych,  
dla przedsiębiorców i te dla korpo-
racji, poseł Jeremy Hunt proponuje 
zmniejszenie opodatkowania dla 
przedsiębiorców, a Rishi Sunak de-
klaruje, że nie zmieni wyznaczonej 
przez siebie -  jako ministra finan-
sów - polityki finansowej UK.
Jak na razie prognozuje się, że osta-
teczna walka rozegra się między Liz 
Truss a Rishi Sunakiem, aczkolwiek 
to tylko przewidywania. Miejmy 
nadzieję, że kiedy ukaże się kolej-
ne wydanie EMpP we wrześniu, 
będziemy wiedzieć więcej o poten-
cjalnym następcy Borysa Johnsona.

POLITYCZNE
TRZĘSIENIE ZIEMI
Ciąg dalszy ze str.1
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POŻEGNANIE WETERANKI WANDY SZUWALSKIEJ

ODEJŚCIE LEGENDY

W sobotę 19 lipca 2022 r. odbędzie 
się uroczystość upamiętniająca 
życie weteranki Wandy Szuwal-
skiej, która zmarła 26 marca 2020 r.  
Pożegnanie miało odbyć się w stycz-
niu tego roku, ale zostało odwołane 
ze względu na rosnąca liczbę 
zachorowań na koronawirusa.
Wanda Szuwalska, po zsyłce na 
Sybir, tułaczce przez Azję do 
Armii Andersa, trafiła do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie służyła w 
Dywizjonie 300 Brytyjskich Sił 
Powietrznych.  Po zakończeniu 
II Wojny Światowej, wraz z 
rodziną osiadła w Nottingham i 
prężnie działała na rzecz polskiej 
społeczności.  Za swoją działalność

oraz osiągnięcia otrzymała wiele 
medali i odznaczeń.  Zmarła pod-
czas pierwszego lockdownu.  Jej 
pogrzeb odbył się  17 kwietnia 2020 
r. w gronie najbliższej rodziny.
Po ponad dwóch latach rodzina 
Wandy Szuwalskiej zaprasza 
wszystkich na uroczystość 
upamiętniającą zmarłą, która 
rozpocznie się o godz. 9.30 na 
Cmentarzu Wilford Hill.  Następnie 
zgromadzeni udadzą się na Mszę 
Św., która rozpocznie się o godz. 
11.00, w Kościele Matki Bożej 
Częstochowskiej w Notting-
ham.  Swoją obecność potwierdził 
burmistrz miasta Newark, 
Laurence Goff.

Beata Polanowska

Kazimierza, gdzie przez ponad 40 
lat uczyła ojczystego języka, his-
torii i kultury. 

Odegrała również ważną rolę 
w polskiej parafii w Notting-
ham, włączając się w jej życie 
i działalność od początków jej ist-
nienia. Febronia przez wiele lat 
aktywnie wspierała działalność 
licznych organizacji, m.in. Koła 
Spadochroniarzy. Więcej o jej 
życiu i zaangażowaniu pisaliśmy w 
154 numerze EMpP z lutego 2020 r.
Zaledwie 2 lata temu, 14 stycz-
nia 2020 r., Febronia Krzanicka 
świętowała swoje setne urodziny 
w gronie rodziny, przyjaciół i licz-
nych zgromadzonych. Odczytane 
i wręczone jubilatce zostały wte-
dy listy gratulacyjne od Królowej 
Elżbiety II i Prezydenta RP, An-
drzeja Dudy. Zapytana w czasie im-
prezy, czego sobie życzy na swoje 
setne urodziny, odpowiedziała: 
„Chcę pozostać aktywna.  Jestem 
szczęśliwa, kiedy widzę tu dzisiaj 
wszystkich zebranych na mojej 
uroczystości. Znaczy to, że coś do-
brego w życiu zrobiłam.” 

Febronia Krzanicka nauczyła 
kilka polonijnych pokoleń nie tyl-
ko, jak mówić po polsku, ale jak 
dać coś z siebie dla innych. Była 
i pozostanie dla nas inspiracją. 
Za to wszystko dziękujemy.

30 czerwca, w wieku 102 lat,  
odeszła Febronia Krzanicka, która 
przez ponad 60 lat była aktywnie 
zaangażowana w życie polskiej 
społeczności w Nottingham. Za te 
właśnie zasługi dla Polonii w Wiel-
kiej Brytanii, w roku 2012 odzna-
czona została Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jej historia jest dość typowa dla 
wojennego pokolenia – wywiezio-
na w czasie okupacji na roboty do 
Niemiec, po wyzwoleniu przez 
wojska alianckie znalazła się w 
obozie dla przesiedleńców. Poznała 
tam Władysława Krzanickiego, 
spadochroniarza z I Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej i swo-
jego przyszłego męża, z którym z 
czasem osiedliła się w Nottingham. 
Tu od początku włączyła się w życie 
społeczne. Przed wojną rozpoczęła 
w Polsce studia pedagogiczne. W 
Nottingham znalazła zastosowanie 
dla zdobytej wiedzy, angażując 
się w tworzenie Polskiej Szkoły 
Przedmiotów Ojczystych im. Św. 

Ewa Sosnowska

PRZEPROWADZKA CENTRUM SZCZEPIEŃ
NOTTINGHAM

12 czerwca Centrum Szczepień 
na Forest Recreation Ground 
zamknęło podwoje po raz os-
tatni. Dwa dni później otwarte 
zostało w nowej siedzibie przy 
Haydn Road w Sherwood. 
Od chwili otwarcia w styczniu 2021 
roku do dnia zamknięcia personel 
centrum zaszczepił przeciwko ko-
ronawirusowi ponad 238 568 osób.
Stephen Upton, zastępca dyrektora 
operacyjnego programu szczepień 
w Nottingham, powiedział: „Cen-
trum szczepień na Forest Recre-
ation Grounds odegrało ważną rolę 
w szczepieniu mieszkańców Not-
tingham i Nottinghamshire. Jego 
zamknięcie jest końcem ery. Jed-
nak ta zmiana pozwala nam na 
przejście w kierunku bardziej 

zrównoważonego modelu pracy, 
który pomoże nam w dalszym 
świadczeniu usług szczepionko-
wych dla lokalnej społeczności.” 
Centrum nadal oferuje ten sam 
zakres szczepień (pierwsze, drugie, 
booster) oraz szczepienia dla dzieci 
w wieku 5-15 lat. Pośród personelu 
centrum znajduje się również pies 
terapeutyczny Ruby, wspierąjacy 
szczególnie najmłodszych pacjen-
tów.
Na szczepienia umawiać się można 
dzwoniąc na numer NHS 119, on-
line lub przychodząc w określonych 
godzinach. Godziny przyjęć „walk 
in” można znaleźć na stronie inter-
netowej NHS. Do nowej siedziby 
centrum można łatwo dojechać 
środkami komunikacji miejskiej - 
linie NCTX brązowa, zielona i fio-
letowa mają przystanki w pobliżu. 

Najbliższy parking publiczny znaj-
duje się przy Spondon Street, kilka 
minut spacerem od centrum. Cen-
trum posiada również niewielką 
liczbę miejsc parkingowych oraz 
ograniczoną liczbę ulicznych 
miejsc parkingowych na 
sąsiednich ulicach. Mieszkańcy 
Nottingham mogą też skorzystać 
z promocji DG Cars „Grab 
a Cab” (Złap taksówkę), 
oferującej bezpłatny dojazd na 
szczepienie. Aby skorzystać z tej 
oferty, należy zadzwonić do DG 
Cars na numer 01159 500500, 
zamówić taksówkę na konto 
„Grab a Cab” i podać kod CC22.
Nowy adres: The Courtaulds Buil-
ding, 292 Haydn Road, Notting-
ham, NG5 1EB

Ewa Sosnowska

Czytamy bajki i wiersze 
dzieciom!

#PoloniaCzytaDzieciom

Filmiki dostępne na Facebooku
East Midlands po Polsku

(facebook.com/eastmidlands.popolsku)
Dołącz do nas! Nagraj swój filmik!

Fot. SPS

Fot. SPS

Wanda Szuwalska

Febronia Krzanicka w dniu setnych urodzin
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POLICJANCI ZAPOBIEGLI SAMOBÓJSTWU
NEWARK

W poniedziałek 13 czerwca około 
godz. 15.00, w pobliżu sklepu 
„Homebase”, mieszkanka Ne-
wark próbowała zakończyć życie 
skacząc z mostu na rzece Trent. 
Uniemożliwili jej to, dzięki 
błyskawicznej reakcji, funkcjona-
riusze Nottinghamshire Police. 
Dotarli do niej w ostatniej chwili, 
tuż przed oddaniem skoku, i przy- 

trzymywali ją, wiszącą w powiet- 
rzu, dopóki nie przybyła pomoc. 
Rozmawiali też z nią cały czas, 
uspokajając ją i dodając otuchy.  
Kobieta ta, która pragnie zacho-
wać anonimowość, chce bardzo 
podziękować policjantom i zapew-
nić ich, że jest teraz w znacznie 
lepszym stanie psychicznym. 
„Byłam wtedy wystraszona i rea-
gowałam emocjonalnie, a oni (po-
licjanci) uspakajali mnie. Opieka i 
czas, jakie mi poświęcili, naprawdę

wykroczyły poza ich normalne 
obowiązki” powiedziała. 
„Teraz jestem w szpitalu i wracam 
do zdrowia, ale gdyby nie szyb-
kie myślenie policji i pomoc, nie 
byłoby mnie tutaj”. 
Zwróciła się też bezpośrednio do 
funkcjonariuszy, którzy uratowali 
jej życie: „Chciałam wam bardzo 
podziękować. Byliście super”.

Ewa Sosnowska

ZAPOMNIJ O HOLLYWOOD – MAMY DARLEYWOOD
DERBY

Brytyjsko - amerykańska firma 
Marv Studios chce zainwestować 
13 milionów funtów w prze-
kształcenie opuszczonego budyn-
ku w Derby w studio filmowe. 
Marv Studios znane jest z takich 
przebojów filmowych jak „Rocket-
man”, „Stardust” i „Kingsman”.
Budynek byłej fabryki Aida Bliss 
przy City Road w Chester Green 
stoi pustkami od roku 2004. 
Kupujący planuje przekształcić 
go w miejsce nadające się do 
prób i kręcenia produkcji telewi-
zyjnych i filmowych. Zostały też 
przedstawione plany, wymagające

późniejszego uzgodnienia, aby 
utworzyć ośrodek treningów 
kaskaderskich oraz centrum fit-
ness i rehabilitacji dla branży 
filmowej, elitarnych sportow-
ców i okolicznych mieszkańców. 
Według opublikowanego wcześniej 
raportu, nowa akademia filmowa 
pomogłaby przyciągnąć tygod-
niowo do Derby dodatkowo 
400-450 osób odwiedzających. 
Sprzedaż została przypieczę-
towana przez Radę Miasta  w 
połowie czerwca. Martin Repton, 
który reprezentuje okręg Dar-
ley, powiedział: „Co tam Holly-
wood, my mamy Darleywood 
– to jest naprawde ekscytujące.  
Wiele można na tym zyskać – kto

wie, w niedalekiej przyszłości 
możemy mieć najsławniejszych 
celebrytów spacerujących po City 
Road”.
Radny Normanton Hardyal Dhind-
sa dodał: „Rozmawialiśmy o am-
bicjach Derby i jest to doskonała 
okazja, aby te ambicje zrealizować 
i stać się międzynarodowym „Der-
bywood”. 
To może otworzyć drzwi dla innych 
zainteresowanych grup. Mamy 
świetną okazję, wykorzystajmy 
ją i zainwestujmy w przyszłość, 
gospodarkę i życie kulturalne 
naszego miasta”. 

Ewa Sosnowska

VOUCHERY NA ULGĘ DO COUNCIL TAX WAŻNE PRZEZ 3 MIESIĄCE
LEICESTER

Mieszkańcy z Leicestershire 
proszeni są o pilne wykorzys-
tanie voucherów na ulgę do 
Council Tax w wyokości £150. 
Mieszkańcy korzystający z 
usługi Direct Debit otrzymali te

środki na konto, dla pozostałych 
zostały wydane vouchery, które 
można zdeponować na poczcie i 
odebrać gotówkę. Urząd Miasta 
zapowiedział, że mieszkańcy mają 
na to trzy miesiące. Jeśli  voucher 
nie zostanie wykorzystany, to 
kwota zasili konto do płatności

Council Taxu automatycznie, 
jednak zgodnie z wymaga-
niami rządu takie rozwiązanie 
można zastosować dopiero, 
gdy vouchery stracą ważność.

Sonia Usarek

MIESZKAŃCY PROTESTUJĄ PRZECIW BLOKADZIE DRÓG
LEICESTER

Protesty nasilają się, a niektórzy 
pracownicy urzędu donoszą, że 
spotykają się z przemocą w swo-
im kierunku. Restrykcje mające 
na celu kontrolę natężenia ru-
chu objęły kilka ulic w obszarze 
Evington. W założeniu blokady

ulic miały powstrzymać kierow-
ców przed skracaniem drogi 
przez obszary zamieszkane, a tym 
samym zwiększyć bezpieczeństwo 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowań mieszkalnych. Tym-
czasem miejscowi mieszkańcy 
wyrażają głębokie niezadowole-
nie z powodu wprowadzonych

blokad, które utrudniają im co-
dzienne życie. Droga do lekarza 
czy szpitala z 5 minut, przez wy-
muszone objazdy wydłużyła się do 
45 minut. Petycja mieszkańców o 
usunięcie ograniczeń została pod-
pisana przez 400 osób.

Sonia Usarek

NOWY SYSTEM KAMER W LINCOLN
LINCOLN

Pierwszy miesiąc nowego sys-
temu kamer w Lincoln umożliwił 
policji już 7 aresztowań. Nowy 
system został zainstalowany w 
Lincoln jako jeden z elementów 
realizacji programu mającego 
poprawić bezpieczeństwo w 

mieście. Cały fundusz przezna-
czony na poprawę bezpieczeństwa 
wynosi 50 000 funtów. Nowy sys-
tem kamer w maju zarejestrował 
29 incydentów, a ostatecznie 
dokonano 7 aresztowań dzięki na-
graniom z nowego monitoringu. 
Kamery rejestrują kilkanaście 
popularnych pieszych ścieżek w 

centrum miasta i okolicy. Środki na 
poprawę bezpieczeństwa zostały 
pozyskane z pomocą Lincolnshire 
Police oraz Crime Commisioner 
na poprawę bezpieczeństwa ko-
biet po zmroku, jednak skutecz-
nie służą całej społeczności. 

Sonia Usarek
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TORYSI TRACĄ WPŁYWY
Wakefield oraz Tiverton i Honi-
ton to dwa przeciwne krańce 
kraju: geograficznie, gospodar-
czo i politycznie. Jest jednak 
coś, co je łączy: głosowanie za 
twardym Brexitem w 2016 oraz 
niechęć do Torysów na wyborach 
uzupełniających z dnia 23 czerw-
ca. Wziąwszy pod uwagę 
okoliczności, można tę niechęć 
dość logicznie uzasadnić. Dotych-
czasowi posłowie obu regionów 
należeli do Partii Konserwatywnej, 
ale w ostatnim czasie  podali się do 
dymisji. Urzędujący w Tiverton and 
Honiton Neil Parish stanął wobec 
konieczności rezygnacji ze względu 
na własny, jak to określił „mo-
ment szaleństwa” -  a mianowicie 
po tym, jak został przyłapany na 

oglądaniu pornografii w Izbie 
Gmin. Poseł z Wakefield, Imrad 
Ahmad Khan podał się do dymisji w 
związku z wyrokiem o wykorzysty-
wanie seksualne piętnastolatka. 
Wybory uzupełniające w obu regio-
nach zakończyły się zwycięst-
wem opozycjonistów – Richar-
da Foord z ramienia Liberalnych 
Demokratów wygrał w Tiver-
ton and Honiton, a w Wakefield 
zwycięstwo odniósł kandydat 
Labourzystów, Simon Light-
wood. W przypadku Wakefield 
jest to pierwsza wygrana Labou-
rzystów od 10 lat, a w Tiveron 
and Honington, Konserwatyści 
przegrali pierwszy raz w his-
torii okręgu, czyli od 1991 roku. 
Te wyniki zostały okrzyknięte 
przez prasę jako historyczna 
porażka, gdyż po raz pierwszy

od 1991 roku zdarzyło się, żeby 
partia rządząca straciła dwa miejs-
ca w parlamencie tego samego dnia.
Oznacza to, że niewielka przewa-
ga, z jaką Konserwatyści wygrali 
wybory powszechne, zaczyna 
się wykruszać. Koalicja, którą 6 
lat temu zebrał Borys Johnson 
pod hasłem „Get Brexit Done”, 
w zasadzie rozsypała się w os-
tatnich dniach przez wewnętrzne 
rozłamy i największą w historii 
falę dymisji, które spłynęły na ręce 
premiera od członków własnej par-
tii. Porażka w lokalnych wyborach 
uzupełniających stanowiła w tym 
przypadku pierwszą, poruszoną 
kostkę domina, za którą runęła 
cała konserwatywna koalicja. 

Sonia Usarek

SZLAKIEM POLSKICH BOMBOWCÓW

We wtorek 24 maja w dawnej bazie 
lotniczej RAF Swinderby (między 
Newark a Lincoln) odbyło się uro-
czyste otwarcie Szlaku Polskich 
Dywizjonów Bombowców.

Szlak składa się z sześciu tablic 
informacyjnych upamiętniających 
miejsca związane z Polskimi Dy-
wizjonami Bombowców w okresie 
II Wojny Światowej. Jest rezulta-
tem ponad 10-letnich wysiłków 
RAF Ingham Heritage Centre z 
jego prezesem  Geoffem Burto-
nem na czele. 

Oficjalnego otwarcia szlaku 
dokonał Konsul Generalny RP w 
Manchesterze Michał Mazurek, w 
obecności przedstawicieli lokal-
nych władz, jak również Nicka 
Kaya (Dyrektora ds. Rozwoju 
St. Modwen Logistics, firmy 
która jest obecnie właścicielem 
terenu byłego lotniska Swin-
derby) oraz Rodneya Byle-
sa (przedstawiciela Polskiego 
Komitetu Sił Powietrznych). 
Odsłonięta została wtedy jed-
na z tablic informacyjnych, 

umieszczona w pobliżu wejścia do 
byłej bazy RAF Swinderby. RAF 
Swinderby było siedzibą Dywiz-
jonów 300 i 301 w pierwszych 
miesiącach po ich sformowaniu, od 
sierpnia 1940 do lipca 1941 roku. 
Ich lotnicy szkolili się, potem la-
tali do akcji, na jednosilnikowych 
bombowcach Fairey Battle.

RAF Ingham, gdzie znajduje się 
druga tablica informacyjna, od 
maja 1942 do marca 1944 roku 
był główną bazą dla 300 Dywiz-
jonu „Ziemi Mazowieckiej” i 305 
Dywizjonu „Ziemi Wielkopols-
kiej”. Ich piloci prowadzili stamtąd 
loty bojowe na dwusilnikowych 
bombowcach Vickers Wellington. 

Trzecia tablica informacyj-
na umieszczona jest na terenie 
byłej bazy RAF Hemswell. Od 
lipca 1941 do czerwca 1943 roku 
służyła ona jako siedziba Dywiz-
jonów 300 i 305 oraz 301 Dy-
wizjonu „Ziemi Pomorskiej”. 
Obecnie jest to centrum antyków. 

Czwarta z tablic informacyjnych 
znajduje się na końcu dawnego 
pasa startowego w RAF Falding-

worth, bazy Dywizjonów 300 i 305 
od marca 1944 do roku 1947, kiedy 
to polskie siły lotnicze w Wiel-
kiej Brytanii zostały rozformo-
wane. W tym okresie lotnicy obu 
eskadr pilotowali czterosilnikowe 
bombowce Avro Lancaster, biorąc 
udział w licznych akcjach bojo-
wych, łącznie ze wsparciem ope-
racji D-Day. Dostęp do tej tablicy 
informacyjnej jest możliwy tylko 
po wcześniejszym umówieniu.

RAF Dunholme jest miejscem 
piątej tablicy informacyjnej. 
Mieścił się tam utworzony pod ko-
niec II Wojny Światowej 3 Polski 
Korpus Przesiedleńczy. Jego celem 
była pomoc dla polskich żołnierzy 
i lotników, którzy nie mogli wrócić 
do Polski z powodu przejęcia 
władzy przez rząd komunistyczny. 

Szósta, i ostatnia, tablica infor-
macyjna szlaku umieszczona 
jest na Cmentarzu Polskim w 
Newark. Znajduje sie tam 397 
grobów, głównie polskich lot-
ników, którzy oddali życie walcząc 
„O wolność naszą i waszą”.

Michael Czajkowski

Fot. Michael Czajkowski

Uroczyste otwarcie Szlaku Polskich Dywizjonów Bombowców



6 East Midlands po Polsku    |    No 180 / 181    |    July / August 2022

REFORMA PRYWATNEGO 
SEKTORA MIESZKANIOWEGO

W najbliższych miesiącach reformie zosta-
nie poddana ustawa o wynajmie mieszkań w 
sektorze prywatnym. Obecnie trwają prace 
nad sfinalizowaniem zmian, które mają 
zapewnić większe poczucie bezpieczeństwa 
najemcom, poprawić jakość mieszkań w 
sektorze prywatnym oraz usprawnić pro-
cesy negocjacyjne dla właścicieli domów do 
wynajęcia.
Jedną z ważniejszych zmian będzie wprowa-
dzenie zakazu ewikcji bez zawinienia, 
czyli w przypadku, kiedy najemca swoim 
postępowaniem nie podważył zasad umowy.  
Przykładów nadużycia kontraktu może być 
wiele, np. kiedy lokator przestaje opłacać 
czynsz na czas, powoduje zniszczenia w 
wynajmowanym mieszkaniu, podnajmuje je 
bez zgody właściciela lub kiedy użytkuje je 
w sposób antyspołeczny. Z doświadczenia 
wiemy, że landlordzi wypowiadają na-
jemcom mieszkania bez żadnych konkret-
nych powodów, powołując się na paragraf 
21 (po angielsku section 21). Najemcy 
muszą wtedy, w dość krótkim czasie, albo 
się wyprowadzić, akceptując wszelkie 
niedogodności, jakie pojawiają się podczas 
tego procesu, albo wstąpić na drogę sądową i 
w ten sposób opóźnić proces lub jemu zapo-
biec. 
Aktualizowana ustawa nazywa się Renters 
Reform Bill.  W UK 13 mln osób wynajmuje 
mieszkania prywatnie. Jedna trzecia z nich 
mieszka z dziećmi, a około 46% to osoby 
poniżej 35 roku życia.  Od 2019 prawie 230 
tysięcy najemców otrzymało nakaz ewikcji 
bez powodu. 25% przypadków dotyczyło 
domostw zamieszkiwanych przez samotne 
matki z dziećmi.
Renters Reform Bill ma także zabronić 
praktyk, kiedy landlordzi odmawiają wynaj-
mu osobom pobierającym zasiłki lub 
rodzinom z dziećmi. Właściciele nie 

będą też mogli jednoznacznie odrzucać
prośby o wynajem od osób, które są 
posiadaczami zwierząt domowych.
Rząd obiecał najemcom, że stworzy dla 
nich lepsze mechanizmy negocjowa-
nia lub protestowania w przypadkach 
niesprawiedliwych podwyżek czyn-
szu oraz możliwość otrzymania zwro-
tu czynszu w przypadku, kiedy wynaj-
mowane domy stanowią ryzyko dla zdro-
wia i bezpieczeństwa.  Mieszkania mają być 
w dobrym stanie, nadawać się do użytku, 
powinny być urządzone funkcjonalnie 
i wyposażone adekwatnie.
Jeśli lokatorzy będą niezadowoleni z wa-
runków panujących w danym mieszkaniu, 
będą mogli je opuścić bez żadnych kon-
sekwencji finansowych. Podwojony zosta-
nie okres wymagany do przekazania 
najemcy wiadomości o podniesieniu czyn-
szu, a jak już wcześniej wspomnieliśmy, 
najemcy będą mogli kwestionować 
niesprawiedliwe podwyżki. 
Z proponowanych reform ustawy o najmie 
mogą cieszyć się lokatorzy. Aczkolwiek 
istnieje obawa, że zmiany legislacyjne na 
korzyść najemców mogą spowodować 
powiększenie się kryzysu mieszkaniowego.  
Sami dobrze wiemy, że obecnie trudno jest 
znaleźć satysfakcjonujące mieszkanie i że 
czynsze są nieproporcjonalnie wysokie.  
Renters Reform Bill może spowodować, że 
landlordzi zaczną wycofywać się z tego sek-
tora i będą pozbywać się mieszkań przezna-
czonych na rynek prywatny. 
Ministrowie przekonują jednak, że pro-
ponowane zmiany na rzecz landlordów, 
takie jak wprowadzenie portalu online, 
informującego o obowiązujących standar-
dach oraz usprawnienie procesu ewikcji w 
przypadku antyspołecznych lokatorów oraz 
stworzenie ombudsmana do spraw negocja-
cji w tym sektorze, usprawnią ich pracę.  

Beata Polanowska

OSTATNIE MIESIĄCE 
PAPIEROWYCH BANKNOTÓW
Sonia Usarek
Papierowe banknoty są wycofywane z 
obiegu na rzecz ich plastikowych odpowied-
ników. Ostatnim etapem jest wycofanie 
papierowych banknotów o wartości  £20 
i  £50, którymi można się posługiwać je-
dynie do końca września. Do tego czasu 
należy je wydać albo zdeponować w 
banku lub na poczcie. Po tym terminie 
nie będą już akceptowanym środkiem 
płatniczym. Szacuje się, że w obiegu jest 
jeszcze prawie 500 milionów papierowych 
banknotów o wspomnianych nominałach.
Co w sytuacji, jeśli znajdziemy jakieś 
stare, papierowe banknoty wycofane z 
obiegu? Poszczególne banki mają prawo 
do odrębnej polityki w tej kwestii. Jeśli 

mamy konto w danym banku, to powin- 
na być możliwa wpłata środków na 
własne konto. Również na poczcie 
będziemy mogli zasilić swoje konto pa-
pierowymi banknotami aż do odwołania. 
Jeśli nie możemy zdeponować papiero-
wych banknotów na poczcie lub w swoim 
banku, należy udać się do Bank of England 
w Londynie, lub wysłać banknoty pocztą 
wraz ze specjalnym formularzem (do po-
brania na stronie Bank of England). Należy 
jednak pamiętać, że robimy to na własną 
odpowiedzialność, dlatego nie poleca się 
wysyłać ich normalnym listem, ale użyć Spe-
cial Delivery. W ciągu mniej więcej 10 dni od 
otrzymania przesyłki Bank of England prze-
leje nam środki na konto lub prześle czek. 

ROSNĄCE KOSZTY ŻYCIA

Szalejąca inflacja to element dotyczący 
tak naprawdę całego świata. Z początku, 
kwestia inflacji była przyćmiona pandemią, 
jednak podsumowania z ostatnich dwóch 
lat nie są optymistyczne. Obecnie jesteśmy 
świadkami inflacji najwyższej od 40 lat 
(w USA oraz UK). Oficjalne wskaźniki 
w Anglii mówią o inflacji rzędu 9.1%, a 
szacuje się, że w październiku osiągnie 
11%. Niechlubną rekordzistką jest Turcja, 
z oficjalnymi wskazaniami rzędu 78.6%. 
Również GUS w Polsce wydał oficjalne 
oświadczenie, że w czerwcu inflacja była 
najwyższa od 24 lat i wyniosła 15.6%. 
W raporcie The London School of Eco-
nomics wyliczono, że nadchodząca inflacja 
przyniesie przeciętnemu brytyjskiemu pra-
cownikowi stratę w wysokości 470 funtów 
rocznie, w porównaniu do realiów eko-
nomicznych panujących przed Brexitem.

Sam Brexit oczywiście nie ułatwia trud-
nej sytuacji ekonomicznej. We wspomnia-
nym raporcie zespół ekspertów wskazał 
trzech głównych winowajców obecnej, 
trudnej sytuacji ekonomicznej: Brex-
it, pandemię oraz wojnę na Ukrainie. 
Jednocześnie Borys Johnson przestrzega 
pracowników przed kierowaniem do 
pracodawców próśb o podwyżki, aby 
uniknąć scenariusza z 1970 roku – 
gdy rosnące pensje wywindowały 
stopy procentowe powodując tak 
zwaną „spiralę inflacyjną”. Stąd zapo-
wiedzi rządu o obawach związa-
nych ze spełnianiem żądań płacowych 
dużych grup społecznych, czego efektem 
był czerwcowy strajk pracowników kolei. 
Pracownicy żądali podwyżki 7% przy in-
flacji 9%, a zaproponowano im zaledwie 2%. 

Skoro nie podwyżki płac, to jakie plany 
zatem ma gabinet rządzący? Premier 
zapowiada obniżki podatków, ogranicze-
nie wydatków rządu oraz zniesienie 
ograniczających biznesy regulacji, 
wykorzystując zwiększoną swobodę po 
Brexicie. W przemówieniu z 21 czerw-
ca premier Borys Johnson wskazuje na 
konieczność stworzenia nowego obszaru 
do ekonomicznego rozwoju dla Wielkiej 
Brytanii, a polem do negocjacji miałaby w 
pierwszej kolejności być Brytyjska Wspól-
nota Narodów (Commonwealth), wedle 
niektórych doniesień potencjalnie nawet z 
wizją rozszerzanie jej o nowych partnerów. 

Premier podkreśla, że wszystkie kraje 
członkowskie Commonweatlh to prawie 
jedna czwarta całej Wspólnoty Narodów 
(UN), zatem mają one potencjał do 
wywierania znaczącego wpływu na świa-
tową gospodarkę. Borys zapowiada, że 
tam właśnie upatruje tak upragnionego, 
dodatkowego napędu dla brytyjskiej gospo-
darki. Jeśli chodzi o bardziej doraźne 
działania pomocowe dla mieszkańców 
Zjednoczonego Królestwa, ruszyły także 
dopłaty do rachunków, które otrzymały już 
miliony gospodarstw domowych. 

Zjawisko rosnących kosztów życia, 
które obecnie obserwujemy, jest już na 
tyle znaczące, że doczekało się swo-
jej nazwy i hasła w Wikipedii. Poli-
tycy oficjalnie odnoszą się do hasła 
„cost of living crisis” oraz wysuwają swoje 
propozycje walki z tym zjawiskiem, które 
dotyka każdego z nas. Miejmy nadzieję, 
że wszystkie te środki przyniosą pożądany 
skutek. 

Sonia Usarek

Fot. Tumisu, Pixabay

Fot. Pixabay
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CHAOS NA LOTNISKACH
Pierwszy od 2 lat sezon wakacyjnych 
podróży nie przebiega bez komplikacji. 
Szacuje się, że nawet 10 000 letnich 
lotów do i z Wielkiej Brytanii zostanie 
odwołanych. Jeszcze lotniska nie zdążyły 
uzupełnić braków w personelu po pan-
demii, co doprowadziło do masowych 
anulacji lotów w czasie  ostatnich ferii, a 
teraz doszły jeszcze strajki pracowników 
linii lotniczych na terenie Zjednoczo-
nego Królestwa oraz całej Europy. Pro-
testuje załoga Ryanaira, EasyJeta, a także 
British AirWays. Wszystko rozpoczęło 
się od strajku personelu lotniska London 
Heathrow. Strajk został przegłosowany 
przez pracowników 28 czerwca, w 
dniu, gdy również z powodu prostestów 
wstrzymany był transport kolejowy. Straj-
kuje zarówno personel naziemny jak i 
powietrzny, więc możemy być przygotowa-
ni na totalny chaos. Loty odwoływane są 
dosłownie w ostatniej minucie. Związki 
zawodowe British AirWays informują, 
że strajki spowodowane są 10% obniżką 
płac w okresie pandemii, które nigdy nie 
zostały przywrócone do poprzedniego 
poziomu. Pracownicy Ryanaira wskazują 
na fakt, że linia lotnicza nie przestrzega 
praw pracowniczych oraz żądają podwyżki 
pensji. Załoga EasyJeta strajkuje w Hisz-
panii, a jest to jedna z ulubionych waka-
cyjnych destynacji Brytyjczyków. Powo-

dem protestu jest niesprawiedliwość płac, 
które w Hiszpanii są prawie o połowę 
niższe niż we Francji i Niemczech. 
Wygląda na to, że nie jest nam dane spokoj-
nie cieszyć się pierwszymi wakacjami 
wolnymi od kowidowych obostrzeń. W przy-
padku zarezerwowanych wakacji, należy 
na bieżąco sprawdzać maila wykorzys-
tanego do rezerwacji, oraz strony lotnis-
ka i przewoźnika przed samym wylotem. 
Warto także przyjechać na lotnisko z dużym 
zapasem czasu, gdyż z powodu braku per-
sonelu czasami otwarta jest tylko jedna lub 
dwie bramki do kontroli bezpieczeństwa. 
Można wziąć pod rozwagę opcję dodat-
kowego ubezpieczenia lotu, która dostępna 
jest przy każdej rezerwacji za niewielką 
opłatą. Jeśli zaś lot został odwołany z winy 
przewoźnika, to bez względu na to czy 
wykupiliśmy rozszerzone ubezpieczenie - 
przysługuje rekompensata finansowa albo 
lot zastępczy. Jeśli lot został odwołany mniej 
niż 2 tygodnie przed planowanym odlotem, 
przysługuje rekompensata w wysokości 110 
funtów za krótsze loty (do 1500km), oraz 
175 funtów  za dłuższe (1500 – 3500km).
O rekompensatę należy ubiegać się 
bezpośrednio u przewoźnika, a jeśli okaże 
się to nieskuteczne, należy zgłosić ten 
fakt do Civil Aviation Authority (CAA) 
za pomocą formularza na stronie. W przy-
padku dalszych pytań, można skontaktować 
się z Citizen Advice (0808 223 1133).

Sonia Usarek

DARMOWE WNIOSKOWANIE 
O OBYWATELSTWO BRYTYJSKIE DLA DZIECKA

Ubieganie się o obywatelstwo brytyjskie 
nie jest tanie. Normalny koszt aplikacji 
wynosi £1012. Jednak od 16 czerwca 
można ubiegać się o zwolnienie z opłaty 
przy rejestracji dziecka poniżej 18 roku 
życia. Aby to zwolnienie otrzymać, należy 
wypełnić formularz i udowodnić, że nie 
stać nas na poniesienie takich kosztów.
Powody, dla jakich można ubiegać się o 
zwolnienie z opłaty:
- bezdomność i brak środków na mieszkanie
- brak środków na podstawowe koszty 
utrzymania, takie jak jedzenie i ogrzewanie
- niewystarczające środki do pokrycia kosz-
tów aplikacji, pozostające po opłaceniu 
mieszkania i innych niezbędnych kosztów 
utrzymania
- uiszczenie opłaty oznaczałoby niemożność 
zaspokojenia potrzeb dzieci.

Podczas wypełniania wniosku o zniesienie 
kosztów należy potwierdzić swoją tożsa-
mość, prezentując paszport, dowód oso-
bisty lub biometryczne zezwolenie na pobyt 
(BRP). Należy podać informacje o sytuacji 
finansowej, w tym celu mogą nam posłużyć:
- wyciągi bankowe
- dowód na otrzymywanie zasiłków
- poświadczenie pensji (payslips) 
- dowód wydatków na gospodarstwo 
  domowe, na przykład wysokość 
  opłacanego czynszu. 
Elektroniczny formularz o zniesienie kosz-
tów znajduje się na stronie internetowej 
https://www.gov.uk/get-child-citizenship-
fee-waiver .  Można także poprosić o wersję 
papierową. Po otrzymaniu pozytywnej de-
cyzji  o zniesieniu kosztów należy  wypełnić 
wniosek o brytyjskie obywatelstwo. Oba 
wnioski mogą być wypełnione elektronicz-
nie lub w formie papierowej.

Beata Gorąca

DOPŁATA 
DO MUNDURKÓW SZKOLNYCH
Beata Gorąca

Mieszkający w Nottingham rodzice i opie-
kunowie dzieci w wieku szkolnym,  
mogą liczyć na pomoc urzędu miasta 
w zakupie mundurków.  Pomoc będzie 
dostępna dla dzieci szkół primary i secon-
dary w następujących grupach wiekowych: 
Reception, Year 1, Year 4, Year 7, Year 9 i 
Year 11 . 
Aby otrzymać dopłatę, należy spełnić 
kilka wymogów:
-  mieszkać w Nottingham
- dziecko musi uczęszczać do szkoły na 
terenie Nottingham City (dopłata nie obej-
muje academies i free schools, czyli szkół 
niezależnych od urzędu miasta)
- rodzic lub pełnoprawny  opiekun musi 
pobierać jeden z niżej wymienionych 
zasiłków:
• Income Support
• Income-based Jobseekers Allowance
• Income-related Employment and Support  
  Allowance
• gwarantowany element Pension Credit

• Child Tax Credit włączając  Working Tax 
  Credit element, gdzie  roczny dochód nie 
  może przekroczyć  £16,190 .
• wsparcie a ramach sekcji 95  Immigration 
  and Asylum Act 1999
• Universal Credit, musi być zachowany 
  próg dochodowy. 

Kwoty, które zostaną przyznane: 
Reception - £15
Year 1 - £15
Year 4 - £20
Year 7 - £40
Year 9 - £30
Year 11 - £15

Wnioski należy składać do 31 grudnia. 
Formę o dofinasowanie do mundurków 
szkolnych można znaleźć na poniższej 
stronie internetowej.  W niektórych szkołach 
można wypełnić wniosek  osobiście.
https://www.nottinghamcity.gov.uk/in-
formation-for-residents/education-and-
schools/benefits

JAK WYBRANY ZOSTANIE NASTĘPCA

BORYSA JOHNSONA?
Walka o stanowisko przywódcy Partii Kon-
serwatywnej rozpoczęła się już w momen-
cie rezygnacji premiera Johnsona. Pierwsze 
etapy rozgrywane są w parlamencie.

Zgłaszanie kandydatur:
Proces wyboru lidera partii rozpoczyna się 
od zgłaszania kandydatur. Każdy kandydat 
musi być obecnym członkiem parlamentu. 
W tym wstępnym etapie każdy z nich musi 
mieć poparcie uzgodnionej liczby posłów 
Partii Konserwatywnej. W roku 2019, kiedy 
o stanowisko przywódcy Konserwatystów 
ubiegał się Borys Johnson, wymagane było 
poparcie co najmniej ośmiu posłów. Obec-
nie mówi się o zwiększeniu tej liczby nawet 
do 20. Zostanie to jednak ustalone już po 
wydaniu gazety EMpP.

Kolejne etapy głosowania:
W następnych rundach głosują tylko 
posłowie Partii Konserwatywnej. Kolejno 
odpadają w nich kandydaci z najmniejszą 
ilością głosów (dokładna liczba na obecne 
wybory jest w trakcie ustalania). Proces ten

jest kontynuowany, dopóki nie pozostaną 
tylko dwaj kandydaci. Te etapy wyborów 
planowane są na lipiec. 

Wybór lidera:
W tym ostatnim etapie, który potrwa 
do września, udział już biorą wszyscy 
członkowie Partii Konserwatywnej, 
nadsyłając wypełnione karty wyborcze 
pocztą. Zwycięzcą staje się przywódca Par-
tii Konserwatywnej i w obecnej sytuacji 
większości parlamentarnej Konserwatys-
tów, również premierem.

Beata Polanowska

Fot. Biuro Prasowe Siedziby Rządowej 
10 Downing Street

Borys Johnson
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NAGRODA NA WIERSZOWISKU

WAKACYJNY PIKNIK

W ostatnią niedzielę czerwca w Polskim 
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Lon-
dynie odbyła się XI edycja Wierszowiska, 
czyli festiwalu recytatorskiego, podczas 
którego uczniowie szkół sobotnich w 
Wielkiej Brytanii recytują wybrane ut-
wory z kanonu polskiej poezji.  W tym 
roku festiwal odbywał się pod hasłem: 
„Czy to bajka czy nie bajka.  Spotkanie w 
zaczarowanym świecie polskiej poezji”.

Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Kazimie-
rza w Nottingham po raz kolejny wzięła 
udział w Wierszowisku w POSKu.  Szkolna 
grupa teatralna, pod kierownictwem nauczy-
cielek Marty Kozłowskiej i Agnieszki Soj-
ki, przygotowała występ, dzięki któremu 
zdobyli nagrodę Konsula RP w Manches-
terze. Zwycięstwo to przyniosło wiele ra-
dości dzieciom, nauczycielom oraz oczy-
wiście rodzicom. Oto relacje z niedzielnej 
wyprawy, przygotowane przez nauczycielkę 
Martę Kozłowską:

„Skoro świt w niedzielę 26 czerwca 
wybraliśmy się w podróż do Londynu, by 
wziąć udział w XI edycji “Wierszowiska”.
Na miejscu spotkaliśmy tłumy młodych 
aktorów z polskich szkół z różnych

Na zakończenie roku szkolnego Polska 
Szkoła im. św. Jana Kantego w Nottingham 
zorganizowała piknik rodzinny.  Już od rana 
w niedzielę 10 lipca na placu przy polskim 
kościele na Sherwood Rise zaczęli gromadzić 
się miłośnicy dobrej zabawy. Specjalnie dla 
nich przygotowane zostały liczne atrakcje 
zarówno przez Polską Szkołę im. św. Jana 
Kantego, jak i przez prywatnych wystawców.  

Każdy mógł znaleźć coś interesującego. Dla 
najmłodszych były konkursy, występy i za-
bawy na dmuchanym placu zabaw. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
plastyczne oraz malowanie twarzy.  Dzieci 
miały bogaty wybór wzorów, kształtów i 
bajkowych postaci, a pani Sylwia Bolger 
potrafiła wyczarować nawet najbardziej 
wyszukane z nich na twarzach maluchów.  

Gdy dzieci zajęte były zabawą, ro-
dzice mogli skorzystać z użytecznych 
porad na temat kredytów hipotecznych 
oraz zapoznać się z ofertami dla domu 
(żaluzje) i dla zdrowia (klinika stomato-
logiczna w Derby). Popularnością cieszyło 
się też stoisko z ofertą internetowej szkoły 
języka angielskiego. Jak mówili nasi 
goście, na naukę nigdy nie jest za późno.
Na łasuchów czekały przysmaki pols-
kiej kuchni - kiełbaski i ciepłe przekąski, 
a na deser - przepyszne ciasta domowe-
go wypieku. Stoły aż uginały się od 
serników i ciast kruchych oraz owocowych.

Dla osób zainteresowanych kulinaria-
mi, panie Gabriela Kondziołka i Anna 
Miśtal-Kowalik prezentowały na swoim 
stoisku produkty i oferty Thermomixa.

zakątków Anglii. Wszystkie występy były na 
naprawdę wysokim poziomie.  Trudne, długie 
wiersze, cudowne, wyszukane dekoracje i 
stroje. Były księżniczki, smoki, rycerze, a 
nawet Jaś i Małgosia w chatce pełnej sło-
dyczy. Z każdym kolejnym występem 
wzmagał się lekki niepokój, czy aby nasz 
występ jest wystarczająco dobrze przygo-
towany. Dlaczego? Tym razem postawiliśmy 
na klasykę i prostotę, czyli „Lokomotywę” 

Na wielbicieli miodu oraz wyrobów 
pszczelarskich czekały produkty 
lokalnej pszczelarni, Goldendrops.  

Loteria fantowa, fantastycznie przygo-
towana przez nauczycieli i rodziców, 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, 
a kolejka przed stoiskiem z atrakcyjnymi 
nagrodami zdawała się nie mieć końca.

W tym roku nowością było stoisko „Dom 
i ogród”, oferujące na sprzedaż rośliny 

doniczkowe, wiszące kosze kwiatowe, 
przepiękne kompozycje roślinne oraz „ogród 
w słoiku”. Można też było wymieniać się 
doświadczeniami na temat ogrodnictwa.

Równie popularne były stoiska z makijażem 
(makijaż permanentny i rzęsy), kosme-
tykami i perfumami oraz biżuterią – 
srebrną i ze stali chirurgicznej i kamienia.

Poza produktami dla ciała, znalazło 
się też coś dla ducha – na relaksujący  

masaż twarzy pani Katarzyny Do-
browolskiej było wielu chętnych. 

Tegoroczny piknik zakończył się suk-
cesem. Uczestnicy, i młodsi, i starsi, 
znaleźli tam tak potrzebną chwilę radości, 
przyjemności i odprężenia. Ich uśmiech i 
zadowolenie już motywują nas, by zacząć 
planować piknik rodzinny na kolejny rok.
Bawiliśmy się świetnie – zobaczcie sami!

Juliana Tuwima. Zamiast bajkowych stro- 
jów mieliśmy garnitury retro z ojcows-
kich szaf, kaszkiety, muchy i kremowe ko-
szule. Dekoracje również były skromne. 
Rura od odkurzacza zastąpiła nam słonia,  
plastikowe wieszaki reprezentowały 
“szafy z siódmego wagonu”, a do poka-
zania świnki i grubasów jedzących tłuste 
kiełbasy użyliśmy gumowych zabawek 
naszych czworonożnych przyjaciół.

Nasze obawy okazały się jednak bezpod- 
stawne. Jak widać klasyka i skromność 
zawsze się obronią i połączone z ogrom-
nym wdziękiem i talentem naszych młodych 
aktorów - doprowadziły nas do pucharu. 
Jestem bardzo dumna z naszych uczniów 
i niezwykle wdzięczna, że mogę z nimi 
pracować.”

Beata Polanowska

Beata Polanowska

Występ na Wierszowisku w POSK-u

Fot. Dorota Maliszewska

Wakacyjny piknik w Polskiej Szkole im. św. Jana Kantego w Nottingham Fot. Klaudia Sadrina-Wojcieszek
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1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA Z SPS

Obchody Dnia Dziecka z SPS stały się już 
tradycją. Jednak przez ostatnie dwa lata 
pandemia koronawirusa psuła nasze pla-
ny. W roku 2020 impreza nie mogła się w 
ogóle odbyć, a w 2021 – zmuszeni byliśmy 
do ograniczenia ilości uczestników. Ale 
szybko nadrabiamy zaległości - w tegorocz-
nych obchodach wzięło udział ponad 
200 osób, co stanowi rekord tej imprezy!

W czasie dwugodzinnej zabawy dzieci miały 
do wyboru zajęcia plastyczne i malowa-
nie twarzy, a na dworze – wesołe ekspery-
menty naukowe i mydlane gigabańki. 
Dorośli mogli zobaczyć demonstrację 
Thermomixa prowadzoną przez ich polską 
przedstawicielkę czy odwiedzić stoisko 
firmy Nexus z informacją na temat zatrud-
nienia. Była też możliwość zakupu kos-
metyków i polskich książek, spróbowania 
szczęścia na loterii z mnóstwem nagród i 
zobaczenie z bliska policyjnego radiowozu.
Ze względu na Platynowy Jubileusz królowej 
Elżbiety II do zabaw włączyliśmy też moty-
wy królewskie. Były więc gotowe do oz-
doby papierowe kukiełki przedstawiające 
nie tylko letnie motylki i żabki, ale też

Ewa Sosnowska

królewny i gwardzistów oraz królewskie 
korony i czapki gwardzistów. Chętni mogli 
zrobić zabawne zdjęcia przy pomocy przy-
gotowanych przez nas ramek do „selfies”. 

Do malowania twarzy, jak zwykle, kolejka 
zdawała się nie mieć końca. Dwie utalento-
wane wolontariuszki pracowały bez wytch-
nienia, a rezultatem ich pracy były 
uśmiechnięte, kolorowe, pięknie pomalo-
wane buzie.

Stanowisko z wesołymi eksperymentami 
naukowymi i mydlanymi gigabańkami 
przez cały czas trwania imprezy otoczone 
było gromadką zaciekawionych maluchów.  
Eksperymenty miały na celu pokazanie 
dzieciom, że nauka podstaw fizyki i chemii 
może być świetną i niedrogą zabawą, do 
której mogą wykorzystać produkty już 
znajdujące się w ich domach (takie jak 
woda, olej, cukier w kostkach, soda oczysz-
czona itp). Mamy nadzieję, że niektórzy z 
uczestników tej zabawy będą w przyszłości 
kontynuować zainteresowanie nauką.

Sympatyczni funkcjonariusze Notting-
hamshire Police pokazywali swój radio-
wóz, pozwalając nawet niekórym dzie-
ciom na włączenie syreny. Chętnie też 
pozowali do zdjęć z uczestnikami im-
prezy i odpowiadali na zadawane pytania. 

Na kilkanaście minut przed zakończeniem 
uczestniczące dzieci zostały poczęstowane 
pysznym tortem, upieczonym specjal-
nie na obchody Dnia Dziecka w SPS. 
Została też rozlosowana główna na-
groda loterii – duży kosz upominkowy.

Nad całością pomagali czuwać nasi fan-
tastyczni wolontariusze. Ich pomoc w przy-
gotowaniach, prowadzeniu i sprzątaniu 
po imprezie była naprawdę bezcenna, 
za co im jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy zorganizować 
kolejną udaną imprezę. Nasi goście od-
zwierciedlali wielką różnorodność lokal-
nej społeczności. Mieliśmy rodziny pols-
kie,  brytyjskie i pochodzące z innych 
mniejszości etnicznych. Szczególnie ser-
decznie powitaliśmy rodziny uchodźców 
ukraińskich. Takie imprezy pomagają nam 
tworzyć wzajemne zrozumienie i sprawiają, 
że nasza społeczność jest bardziej spójna.
Jak zawsze podczas Dnia Dziecka było 
tłoczno i trochę chaotycznie, ale zabawa była 
fajna, a tort przepyszny. Pogoda też dopisała. 
Dziękujemy wszystkim serdecznie za udział. 
Do zobaczenia na kolejnych imprezach!

Dzień Dziecka - eksperymenty fizyczno-chemiczne

Dzień Dziecka - malowanie twarzy i fotografie w ramkach ‘selfie’

Dzień Dziecka z SPS

Dzień Dziecka - spotkanie z funkcjonariuszami Nottinghamshire Police

Fot. SPS

Fot. SPS

Fot. SPS

Fot. SPS

Fot. SPS
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RZYMSKA MOZAIKA W RUTLAND

PRZECIWKO UPIOROM PRZESZŁOŚCI
RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE PO 1945 R

Zwyczajny rodzinny spacer w okolicy 
Rutland  w czasie pierwszego lockdownu 
doprowadził do nadzwyczajnego odkry-
cia rzadkiej rzymskiej mozaiki, która 
szybko została uznana za jedno z naj-
bardziej niezwykłych i znaczących znale-
zisk tego rodzaju w Wielkiej Brytanii.

Jak wspomina Jim Irvin, który jako pierwszy 
zauważył coś ciekawego: „Znalezione w 
czasie spaceru z rodziną kawałki ceramiki 
wzbudziły moje zainteresowanie i skłoniły 
do próby dowiedzenia się czegoś więcej. 
Patrząc później na zdjęcia satelitarne tere-
nu, zauważyłem wyraźną linię, jakby 
narysowaną kredą na ekranie mojego kom-
putera... I to był początek ważnego odkrycia”.

Reszta należy – dosłownie - do historii, i 
to starożytnej. Znalezisko zostało zbadane 
przez archeologów z Uniwersytetu w Leices-
ter we współpracy z radą hrabstwa Rutland 
i Historic England. Prace wykopaliskowe 
ujawniły, że mozaika znajduje się na obszarze 
całego kompleksu willowego, składającego 
się z wielu budynków i struktur. Prawdopo-
dobnie kompleks ten zamieszkany był przez 
zamożną rodzinę z późnego okresu rzyms-
kiego, między III a IV wiekiem naszej ery.

Druga wojna światowa stanowiła olbrzymią 
tragedię zarówno dla Ukraińców,  jak i 
dla Polaków. Oba narody poniosły ol-
brzymie straty ludzkie i materialne w 
wyniku działań wojennych oraz ekstermi-
nacyjnej polityki prowadzonej przez hitle-
rowskie Niemcy, jak również Związek 
Sowiecki. Doszło także do bratobójczych 
walk pomiędzy Polakami i Ukraińcami. 

Szczególnie tragiczne wydarzenia rozegra-
ły się na Wołyniu, gdzie ukraińscy na-
cjonaliści popełnili okrutne zbrodnie na 
Polakach, w wyniku których zginęły 
dziesiątki tysięcy ludzi. W całym regio-
nie doszło do poważnych zmian granicz-
nych oraz masowych wysiedleń ludności. 
Związek Sowiecki anektował całe teryto-
rium Ukrainy oraz polskie kresy wschodnie, 
w tym także Lwów, o który toczyły się zażarte 
walki w 1918 r. Z kolei Polska utraciła swoją 
niezawisłość i stała się państwem zależnym 
od wschodniego sąsiada, który ustanowił w 
niej rządy komunistyczne na okres 45 lat. I 
choć granice Polski zostały przesunięte na 
zachód, na jej terenie nadal istniały skupis-
ka ludności ukraińskiej, a w Bieszczadach 
toczyły się walki pomiędzy ukraińskimi 
nacjonalistami a komunistycznymi siłami 
bezpieczeństwa, w trakcie których żadna ze 
stron nie przebierała w środkach. Konflikt 
zakończyła dopiero Akcja Wisła, brutalna 
czystka etniczna przeprowadzona przez pol-
skie władze w latach 1947 - 1950, w wyni-
ku której ukraińska populacja (ok. 140 tys. 

Mozaika mierzy około 11 metrów na 
7 metrów. Składa się z trzech paneli 
przedstawiających kulminacyjny moment z 
wojny trojańskiej, w której grecki bohater 
Achilles walczy, zabija, a następnie wyku-
puje ciało swojego trojańskiego przeciwnika 
Hektora. Mozaika tworzy podłogę pomiesz-
czenia, które najprawdopodobniej było 
dużą jadalnią lub odpowiednikiem salonu. 

Samo w sobie nie wydaje się to spec-
jalne. Mozaiki były standardowo używane 
w budynkach prywatnych i publicznych 
na terenie całego imperium rzymskiego. 
Często też ukazywały słynne postaci z his-
torii i mitologii. Jednak istnieje tylko kilka 
przedstawień bitwy Achillesa z Hektorem 
pod koniec wojny trojańskiej.  Mozaika z 
Rutland, przedstawiająca sceny z „Iliady” 
Homera, jest pierwszym znalezionym w 
Wielkiej Brytanii przykładem przedsta-
wiającym sceny z greckiego poematu epic-
kiego i tylko jednym z kilku w całej Europie.
Celtycka Britannia była częścią świata 
rzymskiego przez około 350 lat. 

Jednym z pytań dotyczących tego okresu 
zawsze było – jak rzymska naprawdę była 
Britannia? Czy była to ledwie spacyfikowa-
na, zabłocona, zamglona wyspa na krańcach 
świata, czy też pełnoprawny  członek

osób) została przymusowo rozproszona na 
północno – zachodnich obszarach państwa. 
Wydarzenia te dodatkowo zatruły stosunki 
pomiędzy obu narodami na okres długich 
dziesięcioleci. Stały się także składnikiem 
antyukraińskiej legendy, wykorzystywanej 
przez komunistyczną propagandę. Do 1989 r. 
nie istniała więc w Polsce przestrzeń 
sprzyjająca prowadzeniu polsko – ukraińskie-
go dialogu, o pojednaniu nie wspominając. 

W przypadku polskiego wychodźstwa 
niepodległościowego na zachodzie oraz 
polskich władz na uchodźstwie sytuacja 
nie przedstawiała się dużo lepiej, ponieważ 
nie wyobrażano tam sobie niepodległego 
państwa bez utraconych ziem wschodnich. 
Tymczasem wcześniejsze doświadczenia 
pokazały, że Ukraińcy nigdy nie zrzekną 
się pretensji do ziem należących niegdyś 
do II RP. Był to problem, z którym musiał 
się zmierzyć każdy, kto zamierzał podjąć w 
przyszłości jakiekolwiek działania na rzecz 
polsko-ukraińskiego pojednania. Wzajemne 
relacje przypominały więc prawdziwy węzeł 
gordyjski i wydawało się, że nieprędko 
znajdą się ludzie będący w stanie go przeciąć.

A jednak znaleźli się, choć musiały upłynąć 
dziesięciolecia, zanim ich wysiłki zostały 
uwieńczone sukcesem. Chodzi oczywiście o 
Jerzego Giedroycia oraz Juliusza Mieroszew-
skiego, a także grono autorów publikujących 
na łamach paryskiej “Kultury”, którzy byli w 
stanie pozostawić za sobą trudną przeszłość 
w celu odbudowania polsko – ukraińskich 
relacji opartych na znacznie trwalszych pod

rzymskiego imperium? Dr Jane Masséglia, 
wykładowca historii starożytnej na Uniwer-
sytecie w Leicester, mówi, że odkryta mo-
zaika pomaga na to pytanie odpowiedzieć. 
„Obrazy wojny trojańskiej znaleźć można 
wszędzie w Imperium Rzymskim – ale nie, 
jak dotychczas sądzono, na terenie Wiel-
kiej Brytanii” – powiedziała. „To utrwaliło 
reputację starożytnej Britannii jako
kulturowego zaścianka, któremu bra-
kowało  wyrafinowania i klasycznej edukacji. 
Ale mozaika znaleziona w Rutland 
zakwestionowała to”. Mozaika, ze wzglę-
du na swoją rzadkość, stała się centrum uwa-
gi. Należy pamiętać jednak, że stanowi tylko 
część większego odkrycia. Do tej pory od 
kopano zaledwie 3% willi, a  dalsze badania 

stawach niż miało to miejsce w 1920 r. Ich 
program oparty był na akceptacji istniejących 
granic politycznych oraz zrzeczeniu się 
przez obie strony roszczeń terytorialnych. 
Dla Mieroszewskiego i Giedroycia, po-
dobnie jak wcześniej dla Piłsudskiego, ist-
nienie niepodległego państwa ukraińskiego 
stanowiło klucz do bezpieczeństwa Pol-
ski, która byłaby dzięki temu oddzielona od 
Rosji. Fakt ten oznaczałby także stabilizację 
całej Europy Środkowo - Wschodniej. 

Giedroyc i Mieroszewski, formułując po-
dobny program, czerpali pełnymi garściami 
z idei federacyjnych, choć także z kon-
cepcji tzw. ruchu prometejskiego, który 
jeszcze przed wojną dążył, jak wówczas 
mówiono, do “rozprucia Rosji po szwach 
narodowościowych”. Wspierając wysiłki na 
rzecz niepodległości Ukrainy, choć także in-
nych narodów zniewolonych przez państwo 
sowieckie, zamierzali więc przezwyciężyć 
upiory przeszłości oraz zorganizować cały 
region środkowoeuropejski na nowych 
podstawach po przewidywanym upadku 
Związku Sowieckiego.

Oznaczało to jednak, że Lwów pozostanie 
na stałe po ukraińskiej stronie granicy, co dla 
wielu osób było trudne do przyjęcia. Dawało 
to jednak realną nadzieję na zakończenie 
bratobójczego konfliktu pomiędzy obu 
narodami, który kosztował życie wielu 
ludzi i ułatwił Związkowi Sowieckie-
mu rozciągnięcie kontroli nad Europą 
Środkowo-Wschodnią. Idee lansowane przez 
“Kulturę” torowały więc sobie stopniowo 

na miejscu – dokładna lokalizacja jest utrzy- 
mywana w tajemnicy – będą kontynuowane.
Alice Roberts, profesor z Uniwersytetu 
w Birmingham i prezenter telewizyjny, 
sfilmowała znalezisko dla serialu telewiz-
ji BBC „Digging for Britain”. „Byłam 
naprawdę zaskoczona” – powiedziała. 
Przyznała też, że celowo unikała uprzed-
niego oglądania zdjęć rutlandzkiej mo-
zaiki, aby jej reakcje przed kamerą 
naprawdę odzwierciedlały jej zdumienie.
Odkrycie mozaiki i willi w Rutland było 
pokazane  11 stycznia w pierwszym w tym 
roku odcinku programu „Digging for Bri-
tain” na kanale BBC Two. Program można 
w dalszym ciągu obejrzeć na iPlayer. 

drogę w świadomości polskich elit kultu-
ralnych i politycznych na uchodźstwie. Co 
więcej, przemycana do kraju “Kultura” była 
uważnie czytana w kręgach opozycyjnych, 
w których propagowane przez nią idee były 
komentowane i dyskutowane, wywierając 
podobny wpływ, jak w przypadku środowisk 
emigracyjnych. Z czasem zaczęto wręcz 
mówić o tzw. “doktrynie Giedroycia”, 
kształtującej polską politykę wschodnią po 
1989 r. Proponowany przez nią program stał 
się symbolem nowego podejścia do relacji 
Polski z jej wschodnimi sąsiadami, tzw. 
krajami ULB (określenie ukute przez Mie-
roszewskiego): Ukrainą, Litwą i Białorusią.

Po upadku Związku Sowieckiego niepodległa 
Ukraina była więc postrzegana przez pol-
skie władze jako istotny partner, którego 
powinno się wspierać w jego dążeniach do 
NATO i UE. Nieprzypadkowo Warszawa 
była pierwszą stolicą, która 2 grudnia 
1991 r. uznała niepodległość Ukrainy. Od 
tego momentu kraj ten, choć wewnętrznie 
podzielony, rozpoczął długotrwały proces 
stopniowego zbliżenia z Polską oraz struk-
turami europejskimi. Moskwa, świadoma 
kluczowego znaczenia tego kraju dla stabi-
lizacji całego regionu, próbowała sabotować 
ten proces, uciekając się ostatecznie do 
zbrojnej konfrontacji. Doprowadziło to do 
oderwania od Ukrainy Półwyspu Krym-
skiego w 2014 r., a następnie do otwartej 
agresji, którą obserwujemy obecnie.

Ewa Sosnowska

Paweł Duber

Rzymska mozaika w Rutland

Fot. Historic England Archive
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Rezerwat Attenborough

CALKE ABBEY
Lato to najlepszy czas na zwiedzanie, 
zarówno lokalnie, jak i daleko od domu. W 
rejonie East Midlands znajduje się wiele 
parków i posiadłości, które są otwarte dla 
zwiedzających. 
Jednym z takich ciekawych miejsc jest 
Calke Abbey w Derbyshire – posiadłość, w 
której czas się zatrzymał. Nazywana również 
domem niemajestatycznym (ang. un−stately 
home), posiadłość ta początkowo w XII w. 
była klasztorem. Miejsce to przyciągało du-
chownych ze względu na swoje położenie, 
gdyż wówczas było otoczone lasami i miało 
dobry dostęp do wody. Po rozwiązaniu klasz-
torów przez Henryka VIII, posiadłość miała 
kilku właścicieli prywatnych, a od XVII w.  
aż do połowy lat 80−ch XX w. należała do 
rodziny Harpurów. 
Dwanaście pokoleń Harpurów mieszkało w 
Calke, kolekcjonując książki, obrazy oraz 
artefakty historii naturalnej. National Trust 
przejął posiadłość w 1985 r., ale podjęto 
decyzję o nieodnawianiu domu, a o zacho-
waniu go w takim stanie, w jakim go od-
kryto. De facto dom został zatrzymany w 
czasie. Jest to najbardziej widoczne w tych 
pomieszczenia, w których ostatnie pokolenia 
nie mieszkały.

Ciekawe jest to, że właściciele zamiast 
remontować wszystkie pomieszczenia w 
tym ogromnym domu, aby obniżyć koszty, 
przenosili się do pomieszczeń na parterze, 
a opuszczone pokoje po prostu zamykali 
wraz ze wszystkimi meblami i sprzętami 
użytkowymi. Aby oddać ducha czasu, Na-
tional Trust zatrzymał cały dom w czasie 
i udostępnia go zwiedzającym w formie 
sprzed dziesięcioleci, czy nawet stuleci.
Na uwagę na pewno zasługuje bardzo bo-
gata kolekcja artefaktów historii naturalnej, 
największa spośród wszystkich zarządzanych 
przez National Trust. Spuścizna pasji wielu 
pokoleń rodziny do natury, polowań oraz 
ogrodnictwa widoczna jest na każdym kroku 
w Calke. Dlatego oprócz zwiedzenia domu, 
warto wybrać się na spacer lub przejażdżkę 
rowerową po terenie Calke Abbey. 
Rowery można wypożyczyć na miejscu w 
weekendy oraz podczas ferii i wakacji szkol-
nych w godzinach od 10 do 16:30. 
The Tramway Trail to najbardziej poleca-
na trasa wycieczki pieszej lub rowerowej, 
śladami dawnego tramwaju konnego, 
który kursował pomiędzy Ticknall a Ashby 
Woulds, czyli w południowym Derbyshire 
i północnym Leicestershire. Budowa kilku-
milowej trasy tramwajowej sięga czasów 
rozbudowy kanałów, czyli drugiej połowy 

XVIII w. i była ściśle związana z wydo-
byciem i transportem węgla i wapienia na 
terenach wschodniej środkowej Anglii. 
Calą trasę tramwaju wraz z oznaczonymi 
atrakcjami, tzw. pętlę lub ósemkę, która 
wynosi 6−10 km można zobaczyć na stronie 

The Tramway Trail | National Trust. Calke 
Abbey znajduje się w Ticknall, a dojechać 
najlepiej jest samochodem, kierując się na 
kod pocztowy DE73 7JF. Miłego zwiedzania!

Renata Seredyńska

Fot. Renata Seredyńska

Calke Abbey

Ze względu na walory zdrowotne i wido-
kowe, jednym z najbardziej popu-
larnych parków w East Midlands jest 
położony bardzo blisko Nottingham rezer-
wat Attenborough (Attenborough Nature 
Reserve). Rezerwat obejmujący jeziora 
i mokradła rozciąga się pomiędzy Bees-
ton Marina i Beeston Lock od wschodu,  
rzeką Trent od południa, oraz linią 
kolejową od północy i zachodu. Chociaż 
zbiorniki wodne nie są dziełem natury, a 
pozostałością po działalności człowieka, 
to od momentu utworzenia i otwar-
cia Rezerwatu w 1966 roku przez Da-
vida Attenborough (obecnie Sir Davida), 
teren został zasiedlony przez dzikie ptac-
two i wiele gatunków dzikich zwierząt. 

Przed II Wojną Światową na terenach przy-
rzecznych znajdowała się żwirownia, 
w wyniku działalności której powstały 
niecki. Po zaprzestaniu wydobywania 
żwiru i piasku, teren zaczął odradzać się w 
naturalny sposób i  zasiedliło go wiele ga-
tunków zwierząt. Teren jest oddalony od 
gęstej zabudowy i miejskiego zgiełku, więc 
stanowi naturalną ostoję dla flory i fauny. 

Natomiast Attenborough Village to malutka 
miejscowość, która urzeka przepięknymi 
domami, zadbanymi i ukwieconymi 
ogródkami oraz starym kościółkiem 
i małą stacją kolejową. Obecnie Rezerwat 
Attenborough jest popularnym miejscem 
spacerów, przejażdżek rowerowych, fo-
tografii plenerowej oraz obserwowania 
dzikiego ptactwa. Przepiękne widoki są 
gwarantowane o każdej porze roku, a

bogactwo flory i fauny może zaskoczyć 
niejednego odwiedzającego. Jednym z naj-
bardziej ulubionych mieszkańców jest 
czapla siwa, którą można spotkać zarów-
no przy jeziorach, jak i wzdłuż rzeki. 
Wiosną uważny obserwator może 
również spostrzec gniazdo czapli. 

W Rezerwacie znajduje się również 
Centrum Edukacyjne, w którym organizo-
wane są różne wystawy, spotkania i kursy. 
W okresie letnim odbędą się m. in. wys-
tawy  artystów: Billa Grange’a (1-31 lipca), 
Paula Dysona (27-29 sierpnia) i Mike’a War-
rena (27 sierpnia-3 września), a w weekend 
13-14 sierpnia - kurs zawierający prezen-
tacje, zajęcia grupowe, spacery z prze-
wodnikiem i zwiedzanie zagrody bobrów. 

Bardzo popularne jest właśnie zwiedzanie 
zagrody bobrów o zmierzchu. Choć miejsca 
już teraz są w pełni zarezerwowane, warto 
jednak sprawdzać na stronie Rezerwatu: 
https://www.nottinghamshirewildlife.org/
events, gdyż pula może zostać zwiększona. 

W Centrum Edukacyjnym można rów-
nież przyjemnie spędzić czas w kawia-
rence, gdyż z tarasu można obserwować 
jeziora oraz ptactwo wodne. Do Rezer-
watu można dojechać samochodem od 
strony Chilwell Retail Park (parking 
płatny £3 za dzień), autobusem 
Indigo z Nottingham lub Derby (przysta-
nek Chilwell Retail Park lub West Point 

Shopping Centre), rowerem lub pieszo od 
strony Beeston Lock i Beeston Marina. 
Sam Rezerwat nie jest ogrodzony, więc 
dostęp do ścieżek i szlaków jest nieogra-
niczony, Centrum Attenborough otwarte jest
do 17:30 (choć na stronie Rezerwatu 
podane są jeszcze dawne godziny otwar-
cia, czyli 9:30 – 16:00). W długie letnie 
dni można zatem wybrać się na spacer 
pomiędzy jeziorami i wzdłuż rzeki, 
podziwiając dzikie ptactwo. Należy 
jednak stosować się do aktualnych zaleceń 
związanych z występowaniem ptasiej grypy 
na terenie East Midlands.

Renata Seredyńska

REZERWAT ATTENBOROUGH

Fot. Renata Seredyńska

Czapla siwa
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PROPOZYCJE NA
Titus: T. rex Królem
Wstęp: £13 dorośli, £8.75 bilet zniżkowy 
lub £34 bilet rodzinny (2 dzieci i 2 
dorosłych lub 1 dorosły i 3 dzieci), dla 
dzieci poniżej 3 lat – wstęp wolny; uwaga: 
obowiązują opłaty parkingowe
Interaktywna wystawa, pokazująca nie 
tylko sam szkielet tyranozaura, ale 
umożliwiająca też wirtualną podróż w 
świat archeologicznych odkryć i wykopa-
lisk, badań i rekonstrukcji.
Będzie także można poznać mity i fakty 
o T. Rexie i być może zdecydować, czy 
rzeczywiście był on pokryty łuskami, 
piórami, czy jednym i drugim.
Wollaton Hall and Deer Park, 
Nottingham NG8 2AE

Robin Hood Festival 2022
16 lipca - 29 sierpnia 
Wstęp: wolny, jedynie na kino w plenerze 
należy wykupić bilety w cenie od £7.50 
(dzieci) do £10 (dorośli) 
Parking: £10 za samochód za dzień, na 
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Można 
skorzystać z aplikacji PaybyPhone przed 
przyjazdem; kod lokalizacji dla Payby-
Phone to 806294.
Przez siedem weekendów, od połowy lip-
ca do końca sierpnia, Sherwood National 
Nature Reserve ponownie gościć będzie 
Robin Hood Festival. Oprócz zawsze pop-
ularnych, pełnych akcji średniowiecznych 
pokazów rycerskich, w tym roku zaplano-
wana jest również inwazja Wikingów! 
W programie pokazy, muzyka, komedia, 
stragany, gry i zajęcia, w tym, oczywiście, 
łucznictwo. 

Każdy weekend ma inny temat:

1. 16 lipca – „Magia Kina” – dwa filmy w ple-
nerze, animowany “Robin Hood” Disneya i 
„Opowieść Rycerza” („A Knight’s Tale”)

2. 23 - 25 lipca „Rycerze z Nottingham” – 
zainspirowane epoką Robina Hooda poka-
zy rycerskie, średniowieczne opowieści, 
magia, muzyka i komediowy chaos. 

3. 29 lipca - 1 sierpnia – „Podróż w cza-
sie” do epoki Tudorów i  Dzień Sportu 
Średniowiecznego – coś dla tych, którzy 
lubią rywalizację, niezależnie od okresu 
historii! Będzie też okazja do bardziej wy-
ciszonych zajęć jak np. rodzinny szlak po-
szukiwania owadów. 

4. 4 - 7 sierpnia „Powrót bohatera” – konne
 pokazy rycerskie i potyczki, przypominające 
historię walki Robina Hooda z nikczemnym 
szeryfem Nottingham. Będą też pokazy 
XV-wiecznego rzemieślnictwa, połykacze 
ognia, żonglerzy, psoty i komedia.

5. 12 - 15 sierpnia „Inwazja Wikingów!” – 
okazja do poznania  nordyckiej przeszłości 
lasu Robina Hooda. Będą walki, potyczki – 
i imponujace wikingowskie hełmy! 
Będzie też okazja do zwiedzania lasu 
nocą dzięki „Opowieściom o zmierz-
chu” (obowiązuje oddzielna rezerwacja, 
szczegóły bedą podane wkrótce).

6. 19 - 22 sierpnia „Dom Przyrody” – week-
end poświęcony pracy Królewskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków (Royal So-
ciety for the Protection of Birds - RSPB), 
które od 2018 roku zarządza Narodowym 
Rezerwatem Przyrody Sherwood Forest. 
Organizatorzy planują mnóstwo zabaw, 
zajęć i gier, jak również użytecznych porad 
jak dbać o dziką przyrodę na co dzień, we 
własnym otoczeniu.

7. 26 - 29 sierpnia „Poznaj buntowników” 
– ostatni weekend festiwalu połączony 
z obchodami Nottinghamshire Day, 
we współpracy z Nottinghamshire 
County Council. W programie pokazy 
i zajęcia

odtwarzające legendę Robina Hooda,  
demonstracje XV-wiecznego rzemiosła, 
magicy i gawędziarze, jak również pełno 
żartów i komedii. 
Sherwood Forest National Nature Reserve, 
Edwinstowe, NG21 9RN 

Nottingham Riverside Festival
5 sierpnia w godz. 18.30-22.30
6 sierpnia w godz. 12.00-23.30
7 sierpnia w godz. 12.00-18.30
Wstęp: wolny
Popularny i największy w East Midlands 
darmowy festiwal wraca po dwuletniej 
nieobecności! Odwołany w poprzednich la-
tach z powodu pandemii, w roku 2020 roku 
obchodziłby swoją 40. rocznicę. Ostatnia 
edycja festiwalu w 2019 r. przyciagnęła 
około 220 tysięcy odwiedzających. 
Poza muzyką  na kilku scenach Festi-
wal tradycyjnie oferuje „Milowe wesołe 
miasteczko” (tzn. rozciągające się na 
długość mili), związane z rzeką zajęcia i 
aktywności, stoiska z jedzeniem i napo-
jami oraz sobotni pokaz sztucznych ogni. 
Szczegółów dotyczących tegorocznej edy-
cji jeszcze nie podano.
Victoria Embankment, Nottingham, 
NG2 5FB

NOTTINGHAMSHIRE

Fot. Stephen Moss/PhotoSM

Knights of Nottingham

Fot. Pixabay/whitejillm
T. rex

Forest for the Future
27 czerwca-27 sierpnia
Wstęp: wolny
Na okres letni rynek miejski w centrum 
Derby zamienia się w Urban Forest (Las 
Miejski). Jest to tylko jeden z czterech 
Lasów Miejskich w Wielkiej Brytanii tego 
lata i jedyny w East Midlands. Zainstalowa-
no w nim 125 drzew i około 300 krzewów, 
pokrywając większość powierzchni Rynku. 
Utworzona też została leśna polana z 
ławkami  piknikowymi, gdzie mieszkańcy i  
goście mogą spożywać posiłki na świeżym 
powietrzu. Przewidziano również miejsce 
na scenę. Zaplanowane są tam imprezy or-
ganizowane przez Down To Earth Derby 
i Derbyshire Wildlife Trust, aby pomóc 
mieszkańcom i odwiedzającym dowiedzieć 
się więcej o zmianach klimatycznych, 
bioróżnorodności i środowisku naturalnym. 
Odwiedzający Las Miejski są też zachęcani 
do korzystania z aktywnego i przyjaznego 
dla środowiska transportu, takiego jak 
pieszy lub rowerowy, jak też komunikacji 
miejskiej, aby dotrzeć do centrum miasta.
Derby Market Place 
DE1 3AH

DERBYSHIRE

Fot. Ashley Bird

Tuck Robin and Marian Sherwood Forest

Ewa Sosnowska, Sonia Usarek
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LIPIEC I SIERPIEŃ

możliwość robienia zdjęć i wiele wesołych 
zajęć dla całej rodziny. W ostatni dzień 
wystawy, 24 lipca, będzie można wziąć 
udział w obchodach 120. urodzin Piotrusia.
Newarke Houses Museum, 
Leicester LE2 7BY

Szkoła dla Czarodziejów i Czarodziejek
25 sierpnia w godz. 11.00 - 15.00
Wstęp: £3
Szkoła, ale nie taka, jaką znają dzieci – 
tutaj, zamiast w szkolne mundurki, mogą 
przyjść ubrane jak ich ulubieni  czarodzie-
je. Spiczaste czapki, różdżki i sowy są 
mile widziane i zachęcane. Dzieci mogą 
stworzyć swój własny słoik na eliksiry, 
magiczne amulety i wziąć udział w magicz-
nych zajęciach i zabawach w Wielkiej Sali 
Guildhall. Kto wie, może nawet uda im się 
zobaczyć magiczne stworzenia, ukrywające 
się w kątach i zaułkach muzeum? 
Leicester Guildhall, Guildhall Lane, 
Leicester LE1 5FQ 

TSR Leicester Motorshow 2022
14 sierpnia w godz. 10.00-16.00
Wstęp: wolny (tylko na Motorshow)
Gratka dla miłośników motoryzacji, 
niezależnie od wieku. 
TSR Motorshow gości największych 
dealerów samochodowych w Midlands z 
nowymi ofertami i promocjami. Będą też 
motocykle, klasyczne samochody, stoiska z 
żywnością oraz wesołe miasteczko i atrak-
cje dla najmłodszych. 
Leicester Racecourse, Oadby, 
Leicester LE2 4AL

Wistow Maze (Labirynt w Wistow)
18 lipca - 4 września w godz. 10.00 - 18.00 
(wstęp najpóźniej o 16.30)
Wstęp: £8 (dorośli), £6.95 dzieci (2-13 lat), 
wolny dla dzieci do 2 lat, bilet rodzinny 
(2+2) - £28; darmowy parking!
Popularny Wistow Maze jest zdobywcą 
tytułu „Najlepszej atrakcji turystycznej” 
w Leicestershire. Jest to kukurydziany 
mega labirynt o powierzchni 8 akrów, 
ze ścieżkami o długości prawie 5 km. 
Pośród nich ukryty jest szlak z zabawnym 
quizem, wysokie mosty i wieże widokowe, 
z których można podziwiać nie tylko

cały labirynt, ale i piękną okolicę. Jego 
częścią jest również plac zabaw „Acti-
vity Funyard”, wypełniony mini labiryn-
tami i zabawami dla wszystkich grup wie-
kowych. 

Wistow Maze jest co roku projekto-
wany z wykorzystaniem technologii sateli-
tarnej GPS. W 2021 został zbudowany w 
kształcie Feniksa - motyw na obecny rok 
2022 jeszcze nie został ujawniony!
Wistow, Leicestershire, LE8 0QF

Wielka bitwa wodna
23 lipca godz. 13.00
Wstęp: wolny
Super impreza dla ochłody i okazja do let-
niego szaleństwa. Wystarczy przynieść ba-
lony i pistolety na wodę oraz wszystko, co 
może się przydać do największej wodnej 
bitwy tego lata w Leicester! 
Town Hall Square Leicester LE1 6AG

Wieczorna wędrówka na luzie to fan-
tastyczny sposób, aby dowiedzieć się 
więcej o historycznej dzielnicy Lincoln. 
W programie m.in. Castle Square, Bail 
gate i Steep Hill, średniowieczny zamek 
i słynna katedra.
Uwaga: w przeciwieństwie do „Lincoln 
Free Walking Tour” ta wycieczka nie obej-
muje innych części miasta.
1 Exchequergate, 
Lincoln LN2 1PZ

Weekend w stylu lat 40-ych
23-24 lipca cały dzień, Wstęp: wolny
Podróż w czasie do lat 40-tych XX wieku 
dzięki muzyce, aktywnościom i pokazom 
w zabytkowej dzielnicy katedralnej.
W programie m. in. autentyczne stro-
je i scenki z życia, taniec i muzyka na 
żywo, targi staroci i antyków, klasyczne 
przejażdżki dla dzieci, aktywności i za-
bawy dla całej rodziny – wszystko w stylu 
lat 40-ych. Specjalną atrakcją będą prze-
loty historycznych samolotów z okresu 
Bitwy o Anglię – można będzie podziwiać 
samoloty Spitfire i Hurricane oraz słynne 
bombowce Lancaster, na których często la-
tali polscy lotnicy. Tereny Bailgate, Castle 
Hill i The Lawn będą wypełnione zabyt-
kowymi pojazdami z epoki, a także straga-
nami oferującymi antyki, ubrania w stylu 
vintage, słodycze i dzieła sztuki, jedzenie 
i napoje. Nie zabraknie również stoisk 
zbierających fundusze dla lokalnych organi-
zacji charytatywnych, w tym Królewskich 
Sił Powietrznych (RAF) i Sił Zbrojnych 
(Armed Forces).
Bailgate and Steep Hill, Lincoln LN1 3AA

Mountain’s Abbey Parks Farm Shop - 
Makers and Merchants Market
14 sierpnia w godz. 10.00-15.00
Wstęp: wolny
Po raz kolejny 30 lokalnych, utalen-
towanych twórców, sprzedawców i 
producentów prezentuje wyjątkowe 
doświadczenie zakupowe. Każdy z nich 
został starannie wybrany, aby zapewnić 
jakość i różnorodność produktów w 
różnych  przedziałach cenowych. 
Parks Farm, East Heckington, Boston Rd, 
Boston, PE20 3QF

Świat Piotrusia Królika
Do 24 lipca, poniedziałki - soboty w godz. 
10.00 - 16.00, niedziele – 11.00 - 16.00
Wstęp: wolny, jedynie w urodziny 
Piotrusia Królika 24 lipca 
opłata w wysokości £3
Interaktywna wystawa o przygodach i pso-
tach Piotrusia Królika (Peter Rabbit) - zna-
nego i kochanego już przez kilka pokoleń 
najmłodszych czytelników na całym 
świecie. Pozwola ona zwiedzającym wirtu-
alnie stać się częścią opowieści o sławnym 
Króliku. Dzieci mogą przeczołgać się pod 
bramą ogrodu, schować się do konewki i 
zobaczyć swoje odbicie w przejrzystym 
stawie, zupełnie jak Królik Piotruś! Jest

LEICESTERSHIRE

Microworld: Lincoln 
(Mikroświat: Lincoln)
Od 9 lipca do 2 października w godz. 10.00 
- 16.00 (nieczynne we wtorki)
Wstęp: £3, wolny dla dzieci do 2 lat
Microworld: Lincoln to nowa wystawa w 
The Collection Museum, składająca się 
z ośmiu cyfrowych światów lub „ekosys-
temów”, wypełnionych niesamowitymi 
stworzeniami. 
Zainspirowane ekosystemami występują-
cymi w naturze, te cyfrowe stworzenia 
mają swój cykl życia, zapotrzebowanie na 
energię i techniki przetrwania. Stworzenia 
reagują zarówno na siebie nawzajem, jak i 
na publiczność. 

Można z nimi wchodzić w interakcje lub 
zaprojektować własne i wypuścić je potem 
do interaktywnego mikroświata.
Danes Terrace, Lincoln LN2 1LP

Wieczorny spacer po Lincoln 
(Lincoln Evening Walking Tour)
13 lipca w godz. 17.30 -19.30
Wstęp: wolny

LINCOLNSHIRE

Art Hub
3, 10, 17 i 24 sierpnia godz. 10.00-12.00
Wstęp: wolny (daj, ile możesz)
Prowadzone przez artystów sesje typu 
„drop in” dla dzieci od 7 lat i ich opie-
kunów, pozwalające na poznanie różnych 
technik i procesów twórczych. W każdą 
środę inny temat:
3 sierpnia - Muzyka i Sztuka
10 sierpnia - Tworzenie tekstury
17 sierpnia - Drukowanie tkanin
24 sierpnia - Scrap Art
Derby Museum and Art Gallery, 
The Strand, 
DE1 1BS

Teddy Bear’s Picnic 
(Piknik Pluszowych Misiów)
28-29 sierpnia
Wstęp: wolny
W ostatni weekend sierpnia (niedziela 
i poniedziałkowy Bank Holiday) Crich 
Tramway Village gościć będzie Piknik 
Pluszowych Misiów. Wystarczy zapakować 
własne jedzenie i zabrać ukochanego misia. 
W godz. 12.30-14.30 zaplanowana jest roz-
rywka dla dzieci. Odwiedzający mogą też 
udać się na leśny spacer Szlakiem Misiów 
(Teddy Trail), na którym pojawiać się będą 
„żywe” pluszowe misie. Czy będziesz 
umiał wypatrzeć wszystkie? Czy będziesz 
umiał znaleźć leśną rzeźbę misia?
Crich Tramway Village 
DE4 5DP

Dinozaury w Dzielnicy Katedralnej 
(A Jurassic Day Out)
23 lipca w godz. 11.00-16.00
Wstęp: wolny
Niesamowita edukacyjna przygoda z dino-
zaurami! T.rex Zeus, Brontozaur Emily i 
przyjaciele serdecznie zapraszają na Dzień 
Jurajski. Główna część imprezy odbywać 
się będzie na terenie Cathedral Green, jed-
nak przez cały dzień po ulicach dzielnicy 
katedralnej będą krążyć mniejsze dino-
zaury, dając wiele okazji do spotkań i juraj-
skich „selfies”. Dzieci będą miały okazję 
do odbycia treningu na strażnika dino-
zaurów (Dino Ranger) i zdobycia wiedzy 
o ewolucji tych niesamowitych stworzeń. 
Będą też miały okazję do wizyty w 
Wylęgarni Dinozaurów (na zewnątrz Der-
by Cathedral) gdzie nauczą się jak pomóc 
małym dinozaurom w wykluwaniu, jak je 
karmić i jak się dinozaurowymi noworod-
kami opiekować.
Derby Cathedral Quarter DE1

Fot. Virgina State Parks

Teddy Bear’s Picnic
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Fot. Beata Gorąca

WARSZTATY RĘKODZIEŁA
RYBKA MARYSIA
Jak wykonać rybkę:
1. Z białej kartki wycinamy prostokąt o wymiarach 17×11.5cm a nastepnie rysujemy na nim łuski  
    rybki i oczy zgodnie z tym co widać na zdjęciu.
2. Kolorujemy narysowane wcześniej łuski wedle załączonego zdjęcia, bądź wedle własnego 
    uznania.
3. Pokolorowaną wcześniej kartkę przyklejamy do rolki po papierze toaletowym.
4. Z bibuły wycinamy cienkie paseczki długosci 10-16cm.
5. Wycięte wcześniej paseczki wklejamy od środka rolki.
6. W rolce robimy dwie dziurki po przeciwnych stronach i przeciągamy włóczkę bądź sznurek. 
    Łączymy dwa kawałki włóczki i przeciągamy koralik, następnie wiążemy (włóczką bądź 
    sznurkiem 20-30cm lub dowolnej długości).
7. Wasza rybka jest już gotowa. Życzymy miłej zabawy!

Potrzebne materiały:
Klej do papieru, nożyczki, 
linijka, bibuła, rolka po papierze 
toaletowym, pisaki bądź kredki, 
kawałek włóczki lub sznurka, 
biała kartka papieru oraz koralik. MATERIAŁY

GOTOWE

54 6

1 2 3

Wykonanie: 
Ryż przed gotowaniem należy dokładnie wypłukać. Robimy to do momentu, aż woda stanie się przezroczysta i  nie będzie już mleczna. 
Przepłukany ryż przekładamy do garnka i dodajemy 3 szklanki wody (szklanka wody na szklankę ryżu). Gotujemy 15 min na średnim ogniu. 
Następnie podglądamy, czy ryż na pewno wchłonął całą wodę i odstawiamy pod przykryciem jeszcze na 10 minut. Robimy zalewę do ryżu. 
Na szklankę ryżu potrzebujemy: 4 łyżki octu ryżowego i 2 płaskie łyżeczki cukru lub ksylitolu. Przy naszych proporcjach (0,5 kg ryżu), do 
rondla wlewamy 12 łyżek octu i dodajemy 6 łyżeczek cukru. Można dodać więcej lub mniej cukru w zależności od preferencji smakowych. 
Zalewę studzimy, dodajemy do ugotowanego ryżu i wszystko mieszamy.

Zwijanie sushi: 
1. Na macie bambusowej układamy płat nori - śliską stroną do maty. 
2. Zwilżonymi zimną wodą dłońmi na nori nakładamy porcję ryżu i rozprowadzamy cienką warstwę 
    pozostawiając na końcu około 2-3 cm wolnego brzegu.
3. Na ryżu rozprowadzamy cieniutki pasek wasabi. 
4. Następnie nakładamy warstwę serka, pokrojonego w cienkie paseczki ogórka, pokrojoną w paseczki 
    paprykę, dymkę, awokado, łososia, paluszki krabowe lub inne składniki.
5. Przy pomocy maty bambusowej całość zwijamy w ciasny rulon, a następnie kroimy 
    (ponieważ ryż dość mocno klei się do noża, można go delikatnie zwilżać wodą). 
6. Gotowe sushi podajemy z sosem sojowym i odsączonym, marynowanym imbirem. 
Można też podać porcję dodatkowego wasabi, jeśli lubicie państwo naprawdę ostre smaki. Smacznego!

Składniki:
• ryż do sushi 500g
• ocet ryżowy
• mata bambusowa 
  do rolowania

• wasabi
• marynowany imbir 
• sos sojowy
• nori – prasowane algi

• cukier
• sól
• paluszki krabowe
• wędzony łosoś

• 1 opakowanie serka 
   kanapkowego (naturalny)
• 1 miękkie, 
   dojrzałe awokado

• 1 papryka
• 1 długi ogórek
• 1 pęczek dymki

Sushi
Jeść czy nie jeść

Beata Gorąca

Fot. Beata Gorąca

Paweł i Iwona Chrostowscy
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DZIECIĘCY KĄCIK ROZRYWKOWY

Rozwiąż krzyżówkę:

1. Gorące i świeci na niebie.
2. Miejsce, gdzie rośnie wiele drzew, krzaków, grzyby i jagody.
3. Mniejsze niż morze, pełne słodkiej wody.
4. Pyszne i zimne, w kubeczku, na patyku, w gałkach.
5. Późna pora dnia, kiedy przygotowujemy się do odpoczynku.
6. Skaczemy przez nie w morzu, najczęściej powstają pod    
    wpływem wiatru.
7. ... słoneczne.
8. Piaszczyste wybrzeże zalewane przez fale.

Wśród dzieci, które do 16 sierpnia nadeślą do redakcji gazety 
trafne rozwiązanie krzyżówki, zostanie rozlosowana nagroda 
(do odbioru w redakcji). Prosimy o podanie numeru telefonu 
lub maila, pod którym możemy się w tej sprawie kontaktować. 
Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólna zabawę. 

Szczególnie serdecznie pozdrawiamy Armaniego Pawłowskiego 
i Daniela Michalaka, którzy trafnie rozwiązują wszystkie nasze 
krzyżówki i rebusy.

Jagoda Brown-Polanowska
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HASŁO:

Ewa Sosnowska



16 East Midlands po Polsku    |    No 180 / 181    |    July / August 2022


