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 Pożar bloku Grenfell Tower w Londynie niewątpliwie wstrząsnął całym Londynem, Wielką Brytanią a 

także światem. Każdy zaczął się zastanawiać „jak bezpieczny jest mój dom, miejsce mojej pracy, czy miejsca 

gdzie przebywam”? Zarząd Polskiego Ośrodka Lewisham podchodzi do sprawy bezpieczeństwa 

bezkompromisowo. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek przestrzegać wewnętrznych przepisów Ośrodka i 

dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób na terenie Ośrodka. Parę miesięcy temy w Domu Ośrodka zostały 

zainstalowane nowe drzwi przeciwpożarowe (za co chyba na zawsze będziemy wdzięczni panu Tomkowi 

Wiśniewskiemu oraz Checkmate Fire Solutions Ltd). W razie pożaru takie drzwi zapewniają co najmniej 30-

minut powstrzymania rozprzestrzeniania się ognia. Ale żeby działały – muszą być zamknięte. Dlatego 

zabronione jest podpieranie drzwi krzesłami, czy innymi przedmiotami. Takie drzwi działają tylko i wyłącznie 

gdy są zamknięte. Te 30-minut daje czas by opuścić budynek i udać się w bezpieczne miejsce (Fire Assembly 

Point jest na terenie ogrodu – przypominam o obowiązku otwarcia tylnych drzwi w trakcie zajęć), lub by 

bezpiecznie doczekać przyjazdu straży pożarnej. W budynku znajdują się gaśnice przeciwpożarowe, które służą 

do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z budynku. Dlatego proszę w żadnym wypadku nie traktować ich jako 

zabawki! Od tego może zależeć państwa życie lub zdrowie. 

 Zarząd Ośrodka LPC zapewnia bezpieczne miejsce do spotkań. Ale nasze wysiłki pójdą na marne, jeśli 

państwo nam w tym nie pomogą. Apelujemy o rozsądne i bezpieczne użytkowanie Domu Ośrodka. 

*** 

 

 Powoli zbliża się czas wakacyjny. Polska Szkoła Sobotnia kończy naukę tradycyjnym barbeque (w sobotę 

1 lipca – członkowie naszej społeczności będą mile widziani!), większość zajęć ulegnie spowolnieniu lub 

zawieszeniu. Pusty Dom Ośrodka mógłby przejść transformację – remont Sali na pierwszym piętrze. Jednakże 

chyba będziemy zmuszeni do odłożenia remontu na następny rok. Po prostu chyba zabraknie nam funduszy. 

Organizujemy (głównie staraniami Agnieszki Łokaj i jej pomocników) imprezy, z których dochód ma być 

przeznaczony na remont. W maju mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych Ośrodka, z której to 

imprezy uzyskaliśmy około £450. Klub brydżowy przekazał £500, Polska Szkoła £400, RHS Dental Laboratory 

£300, inne osoby £80. Czyli mamy około £1730 na fundusz remontowy. Jest to dość dużo zważywszy na 

skromne zasoby członków naszego Ośrodka, choć może jeszcze być za mało aby rozpoczynać prace. Obecnie 

rozważamy wszystkie opcje i o wszelkich decyzjach będziemy państwa informowali. Jeśli będzie szansa na 

uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł, to być może będziemy musieli wykonać ścisłe kosztorysy. 

Sprawa jest wciąż w toku. A tymczasem chciałbym, aby tradycyjnie już zarezerwować jedna sobotę latem na 

prace porządkowe w Domu Ośrodka. Jeszcze nie mamy ustalonej daty, ale proszę sprawdzać naszą stronę 

internetową oraz stronę na Facebooku. Chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym, sprzątanie z 

wykorzystaniem ogrodu na miłe spotkanie, pogawędkę, może grilla? 

 
  Paweł Dokurno, prezes Zarządu Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Na bieżąco śledzimy negocjacje rządu Wielkiej Brytanii z Unią Europejską dotyczące prawnego statutu 

obywateli państw wspólnoty w UK, związanego z tzw. Brexitem. Jeśli będą już jakieś postanowienia, to 

będziemy starali się znaleźć kogoś kto w dostępny sposób wytłumaczy osiągnięte porozumienie. 

Postaramy się znaleźć specjalistów, którzy wytłumaczą wszelkie potrzebne działania aby pozostać w 

UK, i w razie potrzeby udzielą pomocy w wypełnianiu formalności. 

 W sobotę 1 lipca Polska Szkoła Sobotnia kończy rok szkolny i rozpoczyna wakacje. Elementem 

łączącym te obydwa wydarzenia będzie barbeque, na które zapraszamy już od godziny 1300. 

 Po imprezie Dnia Otwartego pozostały koszulki z logo Ośrodka LPC. 
Być może dlatego że pogoda nam nie sprzyjała. Ale wraz z 
nadejściem prawdziwego lata T-shirty znów są w użyciu! Dostępne 
na wszelkich imprezach za jedyne £10. 

 Od września będziemy mieli nowy rozkład zajęć w Domu Ośrodka. 
Będziemy starali się zmieścić wszystkich chętnych, więc mogą ulec 
zmianie dni i/lub godziny dotychczasowych spotkań. Jednocześnie 
prosimy wszystkie osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć o 
zgłoszenie zapotrzebowania na czas w Domu Ośrodka. Ułatwi to planowanie. 

 17 czerwca pani Agnieszka Łokaj otrzymała nagrodę Star Award przyznaną przez organizację Lift 

Effects za swoją działalność w społeczności, a przede wszystkim w 

Lewisham Polish Centre! Serdecznie gratulujemy Agnieszce, a Lift 

Effects dziękujemy za zauważenie naszej społeczności. 

 W sobotę 22 lipca Dom Ośrodka będzie gościł, już po raz drugi, 

entuzjastów Gier Planszowych na konwencie organizowanym przez 

Mirka Kraszewskiego. 

 We wrzesniu planowana jest otwarta impreza tematyczna we 

współpracy z Polish Professionals. Jeśli uzyskamy jakiś dochód z imprezy, to zostanie on przeznaczony 

na remont Domu Ośrodka. Ziarnko do ziarnka. 

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

realizacji. Obecnie prowadzone są rozmowy ze sponsorami, a termin wydania – koniec roku – jest jak 

najbardziej realny. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Czerwcu 2017 dokonano 

następujących wpłat: I.Kovar (£40); na fundusz remontowy: RHS Dental Laboratory (£300); oraz 

wynajęcie Domu Ośrodka: Ł. Piejko (Karate 4 Kids, £40). 

 Najbliższe Zebranie Komitetu Ośrodka LPC – piątek 7 lipca 2017, godz. 1900. Ponieważ będzie to 

pierwsze zebranie po Walnym Zgromadzeniu, odbędzie się ono tylko w gronie osób wybranych do 

Komitetu Ośrodka LPC. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

Wszystkim członkom Ośrodka LPC,  

ich rodzinom i przyjaciołom, 

życzymy udanych wakacji,  

miłego wypoczynku 

i bezpiecznego powrotu do domu. 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

