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 Książka ukazująca historię Polskiego Ośrodka Lewisham jest już na ukończeniu i wkrótce będzie 

dostępna. Chcielibyśmy przedstawić fragment książki, aby zachęcić do przeczytania, gdy książka zostanie już 

wydrukowana: 

 
 

Wielkanocna spowiedź 1951 

 Początki oddolnej samoorganizacji Polaków w południowo-wschodnim Londynie były inne, niż 

geneza podobnych – zintegrowanych – społeczności w zachodniej, czy południowej części metropolii. 

Istnienie „Polskiej Parafii na Lewisham” – bo taki był pierwotny tytuł wspólnoty – datuje się już od 25 

marca 1951 roku. W oficjalnej, ręcznie pisanej Kronice notowano po latach, że w pierwszy dzień 

Świąt Wielkanocy, na zaproszenie Polaków mieszkających w Lewisham i okolicy – z centrum Londynu 

przyjechał ksiądz prałat (wówczas jeszcze kanonik) Adam Wróbel. W angielskim kościele pod 

wezwaniem Św. Zbawiciela odprawił pierwsze nabożeństwo i wygłosił kazanie w języku polskim.  

 Dalej czytamy: „Na mszy św[iętej] zgromadziła się dość znaczna [podkreśl. – P. Ch.] liczba 

Polaków. […]”. Bezpośrednio po liturgii odbyło się spotkanie duszpasterza z przybyłymi rodakami. 

Szybko, jako „najważniejsza wyłoniła się potrzeba zorganizowania parafii polskiej w tej części 

Londynu”. Inaczej nieco pamięta to wydarzenie Elżbieta Piekarska: „[to] ksiądz Wróbel był 

inicjatorem spowiedzi wielkanocnej i pierwszej mszy. Bez niego nic by tu nie było nigdy. [...] Podczas 

pierwszej mszy było nas bardzo mało [podkreśl. – P. Ch.]. Potem się to rozrosło. Piętnaście–

dwadzieścia osób maksimum!”.  

 W niespełna miesiąc później, 22 kwietnia, pod przewodnictwem Wiktora Piotrowicza i w 

obecności operatywnego kapłana doszło do skutku kolejne zebranie organizacyjne, na którym 

formalnie postanowiono utworzyć wspólnotę parafialną […]. Tutejszej społeczności zależało na 

zapewnieniu stałych nabożeństw, modlitw, opieki duszpasterskiej, zorganizowaniu nauki religii i 

języka polskiego w formie stałych lekcji dla dzieci […], zorganizowaniu chóru kościelnego oraz 

„różnego rodzaju imprez towarzyskich, które ułatwiłyby wzajemne zbliżenie się i poznanie rodaków 

rozsianych na dość dużym obszarze południowo-wschodniego Londynu”. Skala zamiarów otworzyła 

się więc duża i zdecydowanie wychodziła poza ramy tradycyjnie rozumianej wspólnoty parafialnej. 

Pozostała taka przez następne pół wieku. Cdn. 

Paweł Chojnacki, Kresy Polskiego Londynu w drugiej połowie XX wieku. Społeczność emigracyjna w dzielnicach 

Lewisham, Bromley, Bexley i Greenwich. Fragment. 

http://www.osrodeklpc.com/


 

Z życia we wspólnocie: 

 Od września Polska Szkoła Sobotnia rozpoczęła realizację normalnego programu nauki. W 

niektórych grupach wiekowych są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. Chętnych zapraszamy 

do skontaktowania się ze szkołą. Ponieważ Szkoła działa na terenie Ośrodka i korzysta z jego 

pomocy, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają dzieci rodziców, którzy są członkami 

Ośrodka. Jednocześnie zapraszamy rodziców do większego zaangażowania w życie Ośrodka. 

Przykro nam to mówić, ale jeśli nie będzie Ośrodka, to istnienie Szkoły stoi pod wielkim 

znakiem zapytania.  

 Pierwsze piętro Domu Ośrodka zostało całkowicie odnowione. 

Tu serdecznie dziękujemy ekipie pana Tomasza Zarzyckiego, 

Trendhomes Ltd. za włożoną pracę i pomoc w sfinansowaniu 

napraw. Bardzo prosimy o poszanowanie włożonej pracy. 

 

 Zmianom uległy także zajęcia prowadzone w Domu Ośrodka. Mamy część wieczorów 

dostępnych dla nowych użytkowników. Chętnie pomagamy osobom / firmom dopiero co 

startującym. Jeśli potrzebne jest pomieszczenie do rozpoczęcia zajęć to proszę się do nas 

zwrócić. Chętnie również przyjmiemy wszelkie grupy potrzebujące miejsce do spotkań, lub 

proponujące spotkania/zajęcia dla osób z naszej społeczności. Tu również prosimy o kontakt. 

 

 Informowaliśmy już o pomyśle Konwentów Gier Planszowych. Mirek Kraszewski idzie krok 

dalej i proponuje spotkania co tydzień. „Piątki przy planszy” to zaproszenie kierowane do 

wszystkich entuzjastów. Więcej wiadomości na stronie na Facebooku. 

 

 4 listopada Mirek Kraszewski organizuje w Domu Ośrodka spotkanie wraz z organizacją Polish 

your Polish. Więcej szczegółów wkrótce. 

 

 Najprawdopodobniej w tym roku nie będzie organizowana zabawa sylwestrowa. Możliwe jest 

więc wynajęcie Sali na dole na imprezę prywatną w tą specjalną noc. 

 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. We wrześniu 2017 dokonano 

następujących wpłat: E.Lakus (£40); na fundusz remontowy: E.Lakus (£32), P.Dokurno (£80); 

oraz wynajęcie Domu Ośrodka: A.Czech (£70). 

 Najbliższe Zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 4 grudnia 2017, godz. 1830. 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania czym zajmuje się Komitet Ośrodka LPC. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

http://szkolapolskanaforesthill.webs.com/aktualnosci
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

