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� Dzieci ze szkoły w Rayleigh w
hrabstwie Essex uczestniczyły w za-
jęciach dotyczących polskiej kultury
– podaje serwis „Echo News”.
FitzWimarc School gościła Kevina
Hayesa, znawcę polskiego teatru i
nauczyciela, który opracował pro-
gram lekcji o polskiej kulturze.
Podczas warsztatów teatralnych i
nauki malowania portretów pastela-
mi, dzieci uczyły się o polskiej
sztuce i historii.

� Jakub Tomczak będzie odsiady-
wał wyrok w Polsce. Brytyjski
Home Office nie ma zastrzeżeń,
by odbywał karę pozbawienia wol-
ności w Polsce, poinformowała
rzeczniczka tego resortu w Londy-
nie. Według niej mógłby być
wydany wcześniej, ale Minister-
stwo Sprawiedliwości w Polsce
nie wystąpiło z formalnym wnio-
skiem o jego przekazanie.
Obecnie proceduralnymi aspekta-
mi jego deportacji zajmuje się
policja hrabstw Devon i Kornwalii
oraz wyspecjalizowana komórka
policyjna. Konsulat RP w Londynie
nie zna jednak terminu, w którym
Jakub Tomczak będzie przekazany
władzom polskim. Brytyjskie
MSW może przekazać Jakuba
Tomczaka władzom polskim bez
pośrednictwa Konsulatu RP, w
drodze bezpośredniego kontaktu
z policją w Polsce.

�Z badań opublikowanych przez
firmę konsultacyjną Manpower
Polska wynika, że nasza krajowa
siła robocza jest o wiele mniej
skłonna do emigracji niż sądzo-
no. Internetowy sondaż
przeprowadzony w 27 krajach
wykazał, że ponad połowa Pola-
ków (52,1 proc.) byłaby skłonna
do emigracji na stałe. Chociaż
32,7 proc. respondentów mo-
głoby zamieszkać gdziekolwiek
na świecie, wśród preferowa-
nych miejsc docelowej emigracji
najczęściej wymieniana była
Wielka Brytania.

� Jeszcze dwa lata temu na Wy-
spach uczyło się niewiele ponad
cztery tysiące polskich studentów,
a już rok temu było ich blisko sie-
dem tysięcy. Są piątą co do
liczebności zagraniczną grupą na
brytyjskich uczelniach. W ubiegłym
roku na portalu internetowym
UCAS, który służy do składania
aplikacji na brytyjskie uczelnie, za-
rejestrowało się ponad trzy tysiące
Polaków. 60 proc. podań rozpa-
trzono pozytywnie.

� Cztery lata spędzi w więzieniu
Polak, który sprzedawał kradzione
samochody. 25-letni Wojciech B.
został skazany przez Sąd Okręgo-
wy w Dublinie za to, że działając w
przestępczym gangu sprzedawał
kradzione samochody, otrzymując
procent od transakcji. Wojciech B.
został zdemaskowany przez kobie-
tę, która zauważyła, że jej
skradziony samochód jest wysta-
wiony na sprzedaż. Udając, że jest
zainteresowana kupnem, zawiado-
miła policję, co umożliwiło
przyłapanie Wojciecha B. na gorą-
cym uczynku i jego aresztowanie.

www.polishdeconstruction.org

To adres internetowej
strony grupy Polish de-
Construction, która już
działa, lecz oficjalnie
dowiemy się o tym 11

lipca, na kolejnej imprezie PdC, któ-
ra tym razem odbędzie się w klubie
Dogstar na Brixton.

Od wielu miesięcy Polish deCon-
struction organizuje spotkania mające
na celu promocję artystów i scalenie
środowiska ludzi interesujących się
sztuką. Wieczory te zawsze mają
określony temat, zaproszeni artyści,
głównie malarze, fotografowie, twórcy
instalacji, przedstawiają swoje prace,
opowiadają o nich, o sobie samych, o
swojej ścieżce życia przez sztukę i dla
sztuki. Tym razem spotkanie będzie
miało bardziej niż zazwyczaj rozryw-
kowy charakter, zostanie poświęcone
nowo powstałej stronie internetowej,
która ma się stać źródłem cennych i
praktycznych informacji dla artystów
chcących rozwijać się i zaistnieć w
Wielkiej Brytanii.

– Jest to serwis skierowany do kre-
atywnych Polaków, którzy od pobytu
za granicą wymagają czegoś więcej
niż tylko życia zarobkowego, są głod-
ni kultury i sztuki, poznawania mia-
sta oraz eksplorowania wszystkich
jego możliwości jako jednego z naj-
większych centrów kulturalnych na
świecie – mówi Marzena Żołądź, jed-
na z założycielek PdC.

Strona jest redagowana w języku
angielskim, by mogła być źródłem in-
formacji zarówno dla Polaków, szuka-
jących kontaktu z brytyjskimi
instytucjami i organizacjami wspiera-
jącymi artystów, jak i dla tych, którzy
szukają kontaktu z polskimi twórcami
i współczesną polską sztuką, zwłaszcza
tą, która powstaje tutaj, na Wyspach.

– W pracy przy tworzeniu strony
Polish DeConstrucion naszym mot-
tem zawsze jest pomoc mieszkającym
tutaj rodakom, poprzez stworzenie
pomostu pomiędzy rynkiem pracy i
instytucjami oraz życiem kulturalnym

w UK. Przede wszystkim nasza strona
jest wirtualną platformą oraz kopal-
nią wiadomości dla tych, którzy po-
ważnie myślą o karierze w sektorze
kreatywnym – kontynuuje Marzena.

Najbogatszym działem tej strony
jest zakładka Advise Opportunities and
Resources, gdzie znajduje się lista klu-
czowych organizacji wyspecjalizowa-
nych w dostarczaniu artystom
praktycznych informacji na temat ryn-
ku pracy, dziedzin prawa, które ich do-
tyczą, funkcjonowania na rynku sztuki,
źródeł i sposobów dofinansowania
projektów. Niektóre z tych organizacji
posiadają dział ogłoszeń o pracę oraz
oferty praktycznych szkoleń.

– Z takimi problemami, jak za-
cząć, gdzie szukać pracy, jak składać
podanie, jak zorganizować wystawę,
borykają się nie tylko przyjezdni Pola-
cy, ale również obywatele tego kraju
– mówi Marzena. – Muszę podkre-
ślić, że znajomość tych stron oraz in-
stytucji jest dana tylko tym, którzy
naprawdę wgłębią się w tematykę.
Można spędzić wiele miesięcy i błą-
dzić w poszukiwaniu takich instytucji.

Kolejny ważny dział tej strony to
Creative Profiles czyli lista stron in-
ternetowych, na których można stwo-
rzyć własne profile.

– Uważamy, że otwieranie się na
szerszą publiczność poprawia szanse
każdego. Ogłaszanie się na angloję-
zycznych stronach internetowych bę-
dzie bardziej owocne niż
umieszczenia profilu na stronie po-
święconej tylko polskiemu odbiorcy,
która ma małe szanse odwiedzin
przez potencjalnych pracodawców.

Jedną z atrakcji tego wieczoru bę-
dzie nietypowy pokaz prac polskich
artystów w Wielkiej Brytanii.

– Nie będą to tradycyjne prezenta-
cje, jakie organizowaliśmy do tej pory.
Tym razem będzie to pokaz slajdów
stworzony z prac przez Was nadesła-
nych, zaprezentowanych na dużym
ekranie. W ten sposób każdy będzie
miał możliwość pokazania przynaj-

mniej części własnego dorobku. Dla-
tego czekamy na Wasze zgłoszenia –
mówią „dekonstruktorki” Marzena
Żołądź i Agata Smużniak.

Impreza nie ma tzw. „dress code”,
lecz warto wkomponować w swój strój
różowy kolor, zgodnie z kolorem logo
Polish de Construction oraz znamien-
nym elementem strony PdC, gdyż oso-
by w najbardziej pomysłowych
kreacjach zostaną nagrodzone ręcznie
robionymi torbami, które zaprojekto-
wała i wykonała Aleksandra Kacz-
marska. Wstęp na wieczór z PdC jest
wolny, jednak za okazaniem zapro-

szeń, które można wydrukować ze
strony: www.polishdeconstruction.org.

Elżbieta Sobolewska
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Fotografie i wideo (fragmenty)
można nadsyłać na adres:
pdc@polishdeconstruction.org.
Zdjęcia muszą być jak najlepszej
jakości(min. 720x480) w formacie
JPEG albo TIFF; wideo najlepiej w
formacie Quick Time, choć
niekoniecznie. 

Bez klubu
W dość gwał tow ny i nie po dzie wa -

ny spo sób po po nad czte rech
de ka dach ist nie nia za mknię to Po lish
So cial Club w Re ading. 

De cy zja zo sta ła pod ję ta przez Pol -
ską Mi sję Ka to lic ką a wy eg ze kwo wa na
za spra wą ks. Je rze go Ja nusz kie wi cza z
pol skie go ko ścio ła pod we zwa niem
Świę te go Ser ca.  Po wo dem, jak utrzy -
mu je ks. Ja nusz kie wicz, by ły za rzu ty o
ko mer cja li za cję pol skie go klu bu oraz
pro wa dze nie ba ru z al ko ho lem przez
per so nel. Kon tro wer syj ną de cy zję Pol -
skiej Mi sji Ka to lic kiej kwe stio nu ją pra -
cow ni cy Klu bu bę dąc zda nia, że nie
pro wa dzi li za rzu ca nej im „dzia łal no ści
biz ne so wej”, a wszyst kie po zy ska ne
wpły wy fi nan so wa ły dzia łal ność ośrod -
ka. Bez ich wie dzy zmie nio no zam ki i
bez uprze dze nie z dnia na dzień pra cę
stra ci ło sie dem osób za trud nio nych w
Po lish So cial Club. 

Pamięć o Aborygenach

Czwar tek, 26 czerw ca, w Qu een Eli -
za beth Hall (So uth bank Cen tre) w
Lon dy nie od był się wy jąt ko wy kon cert.
Sa la za peł nio na do ostat nie go miej sca.
Black Arm Band-Nurundak– gru pa
pra wie w ca ło ści zło żo na z Abo ry ge nów.

Spek takl ten zo stał po ka za ny po raz

pierw szy po za gra ni ca mi Au stra lii. Na
An ty po dach cie szył się spo rym po wo -
dze niem, a je go twór cy przy chyl no ścią
wie lu in sty tu cji wspie ra ją cych ich dzia -
ła nia w pro pa go wa niu kul tu ry i
oby cza jów Abo ry ge nów. To, co jed nak
w sztu ce te go ze spo łu jest naj bar dziej
istot ne, to pró ba zno sze nia ba rier, ja kie
na dal ist nie ją po mię dzy rdzen ny mi
miesz kań ca mi te go lą du a przy by sza mi,
czy li bia ły mi ludź mi. Bo, jak mó wią tek -
sty ich pio se nek: da li śmy so bie ra dę, w
wiel kim tru dzie, nę dzy i upo ko rze niu
prze ży li śmy to wszyst ko, co „bia ły” nam
zgo to wał przy wo żąc wie le lat te mu do
Au stra lii cho ro by, wy pę dzo no nas z
wła snej zie mi a mat kom za bra no no wo
na ro dzo ne dzie ci...

Gdy An gli cy po raz pierw szy przy bi -
ja li do plaż Au stra lii, ży ło tam oko ło pół
mi lio na Abo ry ge nów – dziś po zo sta ło
ich oko ło 28 tys. a po pu la cja ca łe go kra -

ju łącz nie wy no si po nad 20 mln lu dzi.
Pro por cje po da ne w pro cen tach wy -
świe tla ne by ły pod czas kncer tu na
ogrom nym te le bi mie.

Po kon cer cie zo sta łem za pro szo ny
na ban kiet. Człon ko wie ze spo łu oba -
wia li się te go wie czo ru. Nie by li pew ni
przy ję cia, re ak cji, bo znie wa la ją cym
opo wie dzie li hi sto rię znie wo le nia. Uści -
sną łem im dło nie. Wszyst kim 35
oso bom. Wśród nich był Mark At kins,
mu zyk gra ją cy na did ge ri doo. Pół -Abo -
ry gen i pół -Ir land czyk. Opo wie dzia łem
mu o mo jej wy sta wie malarstwa pt.
„Abo ry gen”, któ rą przy go to wu ję. Jej
wer ni saż od bę dzie się w lu tym przy szłe -
go ro ku, a Mark zgo dził się na nim
za grać. I to by ło dla mnie wspa nia łym
za koń cze niem te go wie czo ru.
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