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 Czas na zmiany! Po przerwie wakacyjnej witamy z powrotem w naszych progach. Jak zwykle w naszej 

społeczności zaszły pewne zmiany. Jedne drobniejsze, inne bardziej poważne. 

 Wygląd pierwszego piętra Domu Ośrodka LPC zmieni się nie do poznania. Wreszcie zdecydowaliśmy się 

na odświeżenie. Znikną naddarte ciemne tapety oraz archaiczny barek. Pojawią się jasne kolory nowych farb, 

łatwe do utrzymania w czystości przy tak wielu użytkownikach Domu. Barek zastąpi lżejsza konstrukcja, z 

większą ilością miejsca na wszechobecne „rzeczy”. Także toalety zostaną wyremontowane i odświeżone po 

prawie 40-latach użytkowania. Prace konstrukcyjne wciąż trwają, wykonywane przez ekipę „Trendhomes” 

pana Tomka Zarzyckiego. Ale na rozpoczęcie nowego roku w Polskiej Szkole wszystko będzie gotowe. 

 Druga ze zmian to zmiana w Zarządzie Ośrodka LPC. W lipcu Prezesem Zarządu Ośrodka została 

wybrana pani Agnieszka Łokaj. Po 64 latach istnienia Ośrodka LPC wreszcie mamy prezesa płci pięknej! I nie 

jest to bynajmniej ukłon w stronę pań, bo zawsze stronimy od seksizmu. Nie jest to poprawność polityczna, bo 

zawsze staraliśmy się doceniać ciężką pracę wszystkich osób. Nie jest to specjalny gest uznania dla naszych 

matek, żon czy córek. Nie! Jest to wybór najlepszej osoby do prowadzenia naszego Ośrodka. Czasy się 

zmieniają i potrzebna jest nowa wizja, jak powinniśmy działać dla dobra polskiej społeczności. Cały Komitet 

Ośrodka LPC jednogłośnie uznał że pani Agnieszka Łokaj ma taką wizję i najlepiej nadaje się do kierowania 

Ośrodkiem. Sam wiem jak jest to trudne, jak ciężko podejmować pewne decyzje, zwłaszcza te niepopularne i 

samemu ponosić ich konsekwencje. Dlatego zwracam się z wielką prośbą, aby pomóc Agnieszce w jej 

obowiązkach. Służyć poradą, pomocą i akceptować jej decyzje. Ośrodek to nasze wspólne dobro i dołóżmy 

wszelkich starań aby taki pozostał. 

 Trzecia zmiana to decyzja Parafii Lewisham Brockley o rezygnacji ze współpracy z parafią św Marii 

Magdaleny w Brockley i przeniesieniu niedzielnych mszy świętych do Mottingham. Oczywiście jest to decyzja 

Parafii i Ośrodek może ją tylko przyjąć do wiadomości. Ale biorąc pod uwagę historię naszej społeczności z 

nostalgią będziemy wspominali wspólne radości (głównie) i smutki (czasami), jakie celebrowaliśmy na Brockley 

od 64 lat. Tak, to naprawdę 64 lata, bo nowo powstała kongregacja skupiona wokół prałata Wróbla została 

przygarnięta przez parafię św Marii Magdaleny w 1953 roku. Okazano wtedy ogromny kredyt zaufania naszej 

społeczności, skoro przyjęto Polaków pod własny dach. To w Sali szkoły św Marii Magdaleny na Brockley 

hucznie obchodziliśmy 50-lecie istnienia naszej Parafii. To proboszcz Father Michael Lovell został „honorowym 

Polakiem” i nawet poznał trochę polskich słów, bo tak się zżył z naszą społecznością. Parafia na Brockley w 

wielu miejscach przewija się w Polskiej Kronice Południowo-Wschodniego Londynu. No cóż, koło historii toczy 

się dalej. Doszliśmy do momentu poważnych zmian. Mam nadzieję, że współpraca z Parafią Our Lady Help of 

Christians z Mottingham okaże się tak wspaniała jak była z Parafią św Marii Magdaleny z Brockley. Wszystkim 

życzę tego z całego serca. I z optymizmem oczekuję pozytywnych wyników tych zmian. 

 
  Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Wielka Brytania wciąż decyduje odnośnie szczegółów Brexitu. Nie da się ukryć, że wszelkie ustalenia 

będą miały wpływ na życie naszych rodaków, oraz na działalność Ośrodka LPC. Na razie nikt jeszcze nie 

wie jak będzie to wszystko wyglądało. Ale jakiekolwiek zmiany wejdą w życie – będziemy gotowi do 

pomocy każdemu z Państwa, w miarę naszych możliwości. 

 Na zebraniu Komietu Ośrodka w dniu 7 lipca, obowiązki Prezesa Zarządu Ośrodka LPC zostały 

powierzone pani Agnieszce Łokaj. Serdecznie gratulujemy i prosimy wszystkich o pomoc Agnieszce w 

wykonywaniu jej obowiązków. Funkcję Skarbnika powierzono Pawlowi Dokurno, a Sekretarza – 

Agnieszce Bozzao. 

 W sobotę 16 września Polska Szkoła Sobotnia otwiera swoje wrota dla dzieci i młodzieży spragnionej 

nauki. O godzinie 1100 odbędzie się msza święta inaugurująca nowy rok szkolny, natomiast spotkanie 

dzieci i rodziców z zarządem szkoły jest planowane na godzinę 1000 (grupa poranna) i 1200 (grupa 

popołudniowa). Od następnej soboty (23 września) rozpocznie się normalna nauka. 

 Jak dowiadujemy się z Ogłoszeń Parafialnych – od 3 września niedzielna msza święta będzie odbywała 

się w nowym miejscu – na Mottingham (127 Mottingham Rd, SE9 4ST, dojazd autobusami 124, 126, 

273). Tym samym Parafia kończy swoją obecność w kościele pw św Marii Magdaleny w Brockley, gdzie 

była obecna od 1953 roku. Po 64 latach współpracy, czas zacząć nowy rozdział historii Parafii, w 

nowym miejscu. Kongregacji św Marii Magdaleny w Brockley serdecznie dziękujemy za całe lata 

gościny, wspólne przeżywanie naszych uroczystości, wielką życzliwość okazywaną na każdym kroku. 

 W sobotę 22 lipca Dom Ośrodka gościł już po raz kolejny entuzjastów Gier Planszowych na konwencie 

organizowanym przez Mirka Kraszewskiego. Pierwsze spotkanie było głównie z ciekawości, natomiast 

to (oraz kolejne?) już mają oddaną grupę entuzjastów. Jeśli ktoś chce dołączyć – serdecznie 

zapraszamy na kolejne spotkania. 

 Książka przedstawiająca historię Ośrodka LPC od jego założenia, aż do roku 2006 jest już na 

ukończeniu. Planujemy dotrzymać planowanego terminu wydania. Chcielibyśmy aby książka ukazała 

się w sprzedaży jeszcze w 2017 roku. 

 W sobotę 22 września w Copperbox Arena parku olimpijskim odbędzie się mecz koszykówki pomiędzy 

drużynami Toruń Polski Cukier i Kaunas Zalgiris z Litwy. Dla entuzjastów – więcej wiadomości na 

Tablicy Ogłoszeń  i na stronie na Facebooku. 

 Serdecznie dziękujemy ekipie pana Tomka Zarzyckiego, która w okresie wakacyjnym wykonała remont 

pomieszczeń na pierwszym piętrze Domu Ośrodka. Remont wciąż jeszcze trwa, ale jesteśmy pewni, że 

odświeżone pomieszczenia będą bardziej przystosowane do prowadzonych zajęć, będą przyjemniejsze 

do użytkowania. Bardzo dziękujemy. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Lipcu i Sierpniu 2017 dokonano 

następujących wpłat: B.Keane (£40), M.Wiśniewski (£40); na fundusz remontowy: Dariusz Ryczko 

(£100); oraz wynajęcie Domu Ośrodka: Ł. Piejko (Karate 4 Kids, £40), B.Keane (£70). 

 Najbliższe Zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 25 września 2017, godz. 1900. Serdecznie 

zapraszamy do wysłuchania czym zajmuje się Komitet Ośrodka LPC. 
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