
pawels-3 
To me 

Feb 18 
Zarząd Polskiego Ośrodka Lewisham 
Drodzy Państwo , Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus 
Pragnę poinformować Zarząd LPC, że z dniem dzisiejszym (tj .18 lutego 2015 r) do kontaktów 
pomiędzy Parafią a Ośrodkiem deleguję panią mgr inż. Ewę Chrzanowską. Zatem wszelkie zapytania i 
uwagi proszę kierować do pani Ewy . Pani Ewa będzie również uczestniczyć z ramienia parafii w 
posiedzeniach zarządu Ośrodka jako jej przedstawiciel- obserwator a prywatnie jako członek 
ośrodka. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie ułatwi relacje. 
z poważaniem 
Ks. Paweł Stebel 
proboszcz 
P.S Przekazuję delegację przez pośrednictwo Prezesa LPC . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

me 
To pawels-3 

Feb 18 
18 lutego 2015 

Droga Pani Ewo, 
 
Bardzo się cieszę że została Pani wybrana do reprezentowania Parafii w kontaktach z Ośrodkiem LPC. 
Mam nadzieję że brak uprzedzeń i rozsądne podejście umożliwią nam wspólne działanie dla dobra 
naszej społeczności. Bo brakowało tego już od dłuższego czasu. 
 
Wszelkie moje dotychczasowe pytania i kwestie dotyczące Parafii kierowałem do księdza proboszcza, 
ale były całkowicie ignorowane. Szkoda, bo jest kilka kwestii wymagających natychmiastowego 
działania. 
 
Jedną z nich jest sprawa korzystania przez Parafię z Domu Ośrodka LPC. Jest coraz więcej 
osób/organizacji które chciałyby organizować spotkania i korzystać z pomieszczeń Domu Ośrodka. 
Jak na razie większość czasu jest zajęta przez Parafię. Ze strony internetowej Parafii można 
dowiedzieć się że parafia „ze wzgledu na dynamiczny rozwój podjęła się zadania zakupienia-budowy 
dopowiednich nowych budynków sakralno-socjanych.” Nie ma natomiast informacji na jakim etapie 
jest realizacja tego zadania. Jeśli jest już na ukończeniu – to życzę powodzenia i rozumiem że Parafia 
nie będzie już korzystała z Domu Ośrodka. Takim sukcesem tłumaczyłem fakt że wciąż jeszcze nie 
otrzymaliśmy zapotrzebowania Parafii na czas korzystania z Domu Ośrodka, choć prosiłem o to 
kilkakrotnie. Jeśli natomiast brak jest sukcesów w tym przedsięwzięciu (z różnych powodów) i parafia 
wciąż chciałaby spotykać się w Domu Ośrodka to proszę o taki plan zajęć jak najszybciej. Jak Ośrodek 
będzie miał zapotrzebowanie od wszystkich użytkowników, to wtedy zdecyduje o podziale czasu. 
Dodam, że nowy plan miał już obowiązywać od stycznia, ale z braku odpowiedzi z Parafii 
zdecydowaliśmy się przedłużyć stary plan do końca marca. Od początku kwietnia czas zostanie 
rozdysponowany pomiędzy organizacje, które złożyły zapotrzebowanie, a nie ma wsród nich Parafii. 
 
Bardzo bym prosił aby przedyskutowała Pani tą kwestię z księdzem proboszczem i Radą Parafialną bo 
czasu nie zostało już zbyt wiele. 
 
Pozostałe kwestie przedstawię jak się spotkamy. 
 



Mam nadzieję że teraz uda nam się porozumieć i choć trochę zlikwidować podziały w naszej 
społeczności oraz zrobić coś dla dobra wszystkich Polaków na naszym terenie. 
 
Serdecznie pozdrawiam, 
Pawel Dokurno 
Prezes Ośrodka LPC 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ewachrzanowska 
To me 

Feb 20 
  
Drogi Panie Pawle, 

Dziekuje za maila.                                                                                                              20 lutego 2015 

Ja rowniez mam nadzieje ze uda nam sie wspolnie dzialac dla dobra nas wszystkich.    

Odnosnie godzin uzytkowania budynku Osrodka LPC to omowie plan z Ksiedzem Pawlem i 
przedstawie go na najblizszym spotkaniu. 

Odnosnie pozostalych  kwestii to oczywiscie nie bede mogla podjac zadnych decyzji ale 
przedyskutuje je z Ksiedzem Proboszczem po naszym spotkaniu i postaram sie odpowiedziec w miare 
mozliwosci jak najszybciej. 

Na koniec chcialabym jeszcze zapytac o date i godzine najblizszego spotkania.  

Serdecznie pozdrawiam 

Ewa Chrzanowska 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

me 
To ewachrzanowska 

Mar 6 
Pani Ewo, 
 
W niedziele 8 marca Osrodek organizuje wystawe zdjec Izabeli Banaszkiewicz, na ktora bardzo 
serdecznie zapraszam. 
Ale chcialem prosic zeby zaraz po mszy niedzielnej w kaplicy zebrac obrazki drogi krzyzowej i gdzies 
bezpiecznie przechowac. Tak samo prosilbym zeby schowac spiewniki i ksiedza konfesjonal. 
Bedziemy korzystali z wszystkich pomieszczen, wiec prosze to gdzies zabrac. Tak samo z innymi 
rzeczami parafialnymi, ktorych nie wspomnialem, a ktore przeszkadzalyby w spotkaniu, lub mogly 
ulec zniszczeniu. W poniedzialek moga wrocic na swoje miejsce. 
 
Wciaz jeszcze nie uzyskalem planu uzytkowania Domu Orodka. 
 
Pozdrawiam, 
Pawel Dokurno 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

me 



To  ewachrzanowska 
CC  Rektor 

Mar 8 
 

8 marca 2015 
Pani Ewo, 
 
W poprzednim moim emailu (z 6 marca) bardzo prosiłem aby parafia uprzątnęła salę na dole Domu 
Ośrodka LPC zaraz po niedzielnej mszy świętej (8 marca), ponieważ będzie używana do innych celów. 
Nie wiem dlaczego, ale moja prośba została całkowicie zignorowana. Czy tak pani wyobraża sobie 
współpracę Parafii i Ośrodka? Chciałem przypomnieć że parafia jest użytkownikiem Domu Ośrodka 
na takich samych zasadach jak każda inna organizacja. Czy spotkania parafialne rozpoczynają 
państwo od uprzątnięcia Sali po innych użytkownikach? Czy tak postępują kulturalni ludzie? 
 
Zauważyłem że na stronie internetowej parafii, oraz na Tablicy Ogłoszeń podana jest nieprawdziwa 
umowa użyczenia Domu Ośrodka na użytek Parafii. Nigdy nic takiego nie było podpisywane! Pewnie 
chodzi parafii o umowę użyczenia mieszkania A, ale ta umowa była podpisana przeze mnie jako 
Prezesa Ośrodka LPC, oraz księdza Rektora Stefana Wylężka jako zwierzchnika Parafii Lewisham 
Brockley. Ponieważ ja nie wyraziłem zgody na publikację tej umowy (zresztą nie byłem o to pytany), 
to chciałbym zapytać czy to ksiądz Rektor podjął taką decyzję samodzielnie? Bo tylko nasze podpisy 
widnieją pod tą umową. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Z chęcia dowiedziałbym się również 
czemu miała służyć ta publikacja? 
 
Chciałbym zwrócić uwagę, że w Sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze Domu Ośrodka znajduje 
się wystawa fotografii pani Izabeli Banaszkiewicz, użyczona Ośrodkowi na pewien okres. Są to bardzo 
cenne dzieła, i z tego względu należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie i w żadnym wypadku nie 
powinny być ruszane, przewieszane ani dotykane. Dlatego proszę aby w trakcie spotkań parafialnych 
uszanować tą wystawę jako cudzą własność. Liczę że zostanie to przyjęte do wiadomości. 
 
Z poważaniem, 
Paweł Dokurno 
Prezes Ośrodka LPC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ewachrzanowska 
To  me 

Mar 13 at 3:35 PM 
Panie Pawle,  
Brak odezwu z naszej strony nie wynikal ze zlej woli a jedynie z tego ze Panski mail zostal zbyt pozno 
wyslany. Ja nie sprawdzam maili codzienie jako ze jestem osoba zapracowana i czasem po prostu 
fizycznie nie jestem w stanie codziennie tego robic. Bardzo prosze na przyszlosc wyslac mi smsa ze 
dostalam maila jesli to jest tak krotki termin. Moj numer to 07784607517  
Odnosnie umowy uzyczenia Domu Osrodka na uzytek Parafii to rozmawialam z Ksiedzem 
Proboszczem i umowa jest jak najbardziej prawdziwa i jesli jest taka potrzeba to Parafia moze 
udostepnic oryginal umowy z podpisami Pana oraz Rektora. Ksiadz Proboszcz czesto spotyka sie z 
pytaniami od osob prywatnych,  zarowno parafian jak i czlonkow Osrodka, na jakich zasadach 
korzysta z budynkow Osrodka i na jakich zasadach Ksiadz tam mieszka. Poniewaz umowa nie byla 
poufna jako ze jest zawarta miedzy dwoma instytucjami Parafia I Osrodkiem a nie osobami 
prywatnymi dlatego zdecydowal sie na jej udostepnienie w celu wyjasnienia wszelkich watpliwosci.  



Co do godzin uzytkowania Osrodka to rozmawialam z Ksiedzem i zostaja takie jak podalam na 
ostatnim zebraniu. W czwartek i piatek potrzebny jest caly dom w podanych godzinach z tego 
wzgledu ze oprocz Mszy Swietych i spowiedzi katechezy i wspolnoty prowadzone sa tez rekolekcje, 
katechezy dla dzieci do pierwszej Komunii Sw, Bierzmowania, kursy przedmalzenskie itp. W tych 
godzinach tez uzytkowany jest caly dom. Bez tych godzin nie mozliwa bedzie praca duszpasterska. Co 
do niedzieli to po zamknieciu kawiarenki wszystkie naczynia znoszone sa do mycia na dol do kuchni i 
dlatego tez potrzebny jest zarowno dol jak i gora do godziny 13stej.  
Ponizej podaje jeszcze raz godziny potrzebne Parafii  
Poniedziałek 9.30-11.00 kaplica 
wtorek 18.00-19.00 kaplica 
środa 11.00-14.00 cały dom 
czwartek 18.00-21.00 cały dom 
piątek 17.30-21.00 cały dom 
sobota 8.30-9.15 kaplica 
niedziela 8.30-13.00 cały dom.  
O wystawe prosze sie nie martwic, podchodzimy do tego tak jak i Pan i szanujemy wlasnosc 
prywatna.  
Na koncu mojego maila chcialabym jeszcze prosic zeby inni uzytkownicy Osrodka uszanowali godziny 
w ktorych pomieszczenia wynajmowane sa przez Parafie. Wczoraj mial miejsce dosc nieprzyjemny 
incydent. W trakcie kiedy trwalo spotkanie Odnowy do domu Osrodka weszlo dwoch panow a 
zapytani co tu robia powiedzieli ze sa ze srodowego kabaretu Teka i ze przyszli sie napic herbaty. A 
kiedy po Odnowie weszlismy na gore, opuscili Osrodek. Parafia szanuje czas innych uzytkownikow 
zarowno szkoly jak i wyzej wspomnianego kabaretu i nikt z parafian nie przezkadza w tych 
spotkaniach.  
Pozdrawiam serdecznie 
Ewa Chrzanowska  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

me 
To ewachrzanowska 

Mar 13 at 8:44 PM 
13 marca 2015 

Pani Ewo, 
 
Dziekuję za emaila. 
 
Rzeczywiście zastanawiałem się dlaczego nie odezwala się Pani z godzinami użytkowania Domu 
Ośrodka. Chociaż zapewniałem że sprawa jest pilna, bo są nowi użytkownicy, którzy także chcieliby 
skorzystać z Domu Ośrodka. Zresztą wie Pani, bo uczestniczyła w zebraniu Komitetu Ośrodka, gdzie 
było to szeroko omawiane. 
 
Otóż na tym spotkaniu Komitetu było jasno powiedziane, że Dom Ośrodka to nie kościół, i 
udostępnienie pomieszczeń Parafii jest tymczasowe, dopóki Parafia nie znajdzie docelowego miejsca. 
Życzymy parafii jak najlepiej, i namawiamy do wzmożenia wysiłków. Z wcześniejszych wypowiedzi 
księdza Stebla wynikało że jest to tylko formalność, bo jak zapewniał, „jest całe mnóstwo kościołów, 
które można przejąć za jednego funta”. Jeśli ta kwota jest przeszkodą, to Ośrodek z chęcią dołoży 
tego funta. 
 
Godziny użytkowania Domu Ośrodka przez parafię NIE zostają tak jak Pani podała na ostatnim 
zebraniu. Jeśli pani pamięta to spędziliśmy trochę czasu dyskutując ten problem. Parafia korzysta z 



Domu Ośrodka przez 2.5 z 5 wieczorów. To jest połowa czasu! Ustaliliśmy, że czas na msze święte 
jest uzgodniony, i nie ma z tym problemu. Problem jest ze spotkaniami parafialnymi. Jak Pani sobie 
przypomni, prosiłem aby jeden z wieczorów (najlepiej czwartkowy) zwolnić. Przenieść spotkania na 
przedpołudnie, lub lepiej wykorzystać czas w piątek, a czas po mszy (od 19.00) udostępnić innym. 
Wspominałem również o możliwości przeniesienia  zajęć parafialnych do sal na piętrze, 
pozostawiając parter do użytku innych grup. I tego oczekuję od parafii. Dlatego proszę o poprawienie 
planu i ponowne go złożenie. Dodam, że przewidujemy nowy plan użytkowania od początku 
kwietnia, więc jeśli konieczne będą zmiany – to łatwiej będzie się do nich dostosować jeśli parafia 
będzie miała trochę więcej czasu. Więc proszę nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. 
 
Jak przeczyta pani umowę, którą ksiądz Stebel niesłusznie przedstawia jako umowę udostępnienia 
Domu Ośrodka, to zauważy Pani że Parafia ponosi 1/3 kosztów utrzymania Domu. W związku z tym 
proszę tak ustalać plan aby Parafia zajmowała 1/3 czasu a nie więcej. Chodzi tu o czas popołudniowo-
wieczorny, od poniedziałku do piątku. Jeśli parafia chce zaplanować zajęcia poranne, gdy Dom jest 
wolny – nie ma z tym najmniejszego problemu. 
 
Jeśli chodzi o incydent z kabaretem – proszę wybaczyć, ale plan użytkowania Domu Ośrodka wciąż 
jest nieustalony, bo oczekuję na parafialny harmonogram. Nagłaśniałem tą sprawę już w grudniu 
zeszłego roku. Dyskutowaliśmy  o tym 23 lutego i wciąż nie otrzymałem od Parafii żadnej odpowiedzi. 
Dopiero dziś przesyła mi Pani plan, który odrzuciliśmy już prawie trzy tygodnie temu. Czy nie potrafią 
państwo podjąć decyzji? Jak już mówiłem, jest sporo grup i osób, które także chcą korzystać z 
pomieszczeń Domu Ośrodka. Więc im szybciej zostanie to ustalone, tym mniej będzie takich 
nieporozumień. 
 
Poprzedni plan użytkowania Domu Ośrodka (już nieco przeterminowany) jest dostępny na stronie 
internetowej Ośrodka: 
http://www.osrodeklpc.com/download/2014/inne/Plan_uzywania_8wpr_April14.pdf 
 
A jeśli chodzi o umowę, którą ksiądz opublikował i której oryginał Parafia może mi udostępnić, to czy 
rzeczywiście widziała Pani tą umowę, czy są to tylko zapewnienia księdza Stebel? Bo zdarzało się już 
że jego zapewnienia mijały się z prawdą.  
Zatem bardzo bym prosił o przesłanie mi tej umowy o „udostępnieniu Domu Ośrodka”.  Bo nigdy 
nie podpisywałem umowy o użyczeniu (czy udostępnieniu) Domu Ośrodka LPC na użytek Parafii. 
Więc jeśli widziała pani mój podpis pod taką umową, to z całą pewnością zostało to sfałszowane. 
Może ksiądz Rektor mógłby coś w tej kwestii wyjaśnić? 
 
Serdecznie pozdrawiam, 
Paweł Dokurno 
Prezes LPC 
 

http://www.osrodeklpc.com/download/2014/inne/Plan_uzywania_8wpr_April14.pdf

