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 Zmiana czasu z letniego na zimowy jest chyba najbardziej wyraźnym znakiem, że lato 

skończyło się na dobre i nadchodzi zima. Krótsze dni i wcześniejsze wieczory wprowadzają nas w 

nastrój zadumy, nad nieubładanym upływem czasu, przemijaniem. To pewnie dlatego 1 listopada 

wspominamy tych, którzy już odeszli. Rodziców, dziadków, może rodzeństwo czy znajomych. Tych, 

którzy wywarli wielki wpływ na nasze życie i tych, którzy tylko pojawili się na naszej ścieżce. Seniorzy 

naszej społeczności odwiedzą najbliższe cmentarze, złożą kwiaty czy zapalą znicze na grobach 

bliskich. Wspomną też tych, których groby znaczą całą tułaczkę z Polski, Rosji czy innych miejsc. Groby 

rozsiane po całym świecie, czasami zgrupowane w cmentarze, czasami pojedyncze; groby jak 

kamienie milowe znaczące drogę polskiej emigracji. Może ktoś jeszcze o nich pamięta i przed 

pierwszym listopada zadba, aby trochę przypominały miejsce doczesnego spoczynku. A może 

przyroda już się upomniała o te miejsca i z czasem groby stały się nierozpoznawalne. I tylko 

wspomnienia tych co przeżyli dzielą je od zapomnienia. Młodsza 

emigracja częściowo wyruszy do Polski. Zwłaszcza że half-term 

w szkole pozwala na dłuższą wyprawę. Pomiędzy ciasno 

poukładanymi spotkaniami i odwiedzinami może znajdą chwilę 

na zadumę, może odwiedzą groby najbliższych, znajomych.  

 Chyba nie będzie nikogo, kto nie ulegnie nastrojowi. I choć 

może na jakiś czas rozbawi nas „trick or treat”, party na Halloween czy Bal Wszystkich Świętych, to 

wkrótce wrócimy myślami do uciekających lat i ludzi, którzy już odeszli. Historycznych postaci, którym 

oddamy hołd 11 listopada i tych z „naszego podwórka”. Tych wszystkich, którzy trudzili się, a często 

składali największą ofiarę byśmy mieli wolną Ojczyznę; tych, którzy stworzyli kawałek Polski w 

Londynie; tych, którzy przewinęli się przez nasze życie odciskając swój znak. Bo dopóki o nich 

pamiętamy, kontynuujemy ich dzieło, bo oni wciąż są wśród nas, duchem, ale wciąż są. Może po 

latach nas też ktoś wspomni, na kolacji, spotkaniu czy wieczornicy w Polskim Ośrodku Lewisham w 

Londynie.  

 Chcemy ocalić pamięć o tych co przez lata przewinęli się przez Polski Ośrodek Lewisham, Parafię 

Lewisham Brockley, Polską Szkołę Sobotnią imienia Adama Mickiewicza, czy inne polskie organizacje 

działające w naszej społeczności. Chcemy podziękować za włożony trud jednoczący Polaków w 

południowo-wschodnim Londynie. Dopóki pamięć nam pozwala. A jeśli pamięć nas zawiedzie, to 

przynajmniej pozostanie po nas spisana historia. W książce - wizytówce Ośrodka. 

Paweł Dokurno 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 22 października w Domu Ośrodka odbyła się  „Niedzielna sfera dziecka”, zorganizowana przez 

Agnieszkę Nastaga, Mirka Kraszewskiego  i Anetę Wójcik. Oczywiście przy pomocy wielu osób, 

między innymi A. Łokaj, A. Kopeć, A. Bozzao, B. Ostas, M. Lisik-Hulak. Przez całe popołudnie 

organizowane były gry planszowe, origami, robienie maskotek, kartek świątecznych pieczenie 

ciastek, występy teatrzyku Kwoki, ... W zabawie uczestniczyło  około 50 dzieci wraz z 

rodzicami). Miła rodzinna impreza, która zgromadziła sporo nowych osób. W trakcie zabaw 

zebrano £120 na remont Ośrodka. Serdecznie dziękujemy organizatorom i woluntariuszom. 

 Polski Ośrodek Lewisham i klub Polish Your Polish zapraszają na "Wieczór STRASZNIE polski, 

czyli Halloween z domowej zagrody". W ten sobotni wieczór wraz z kolegami i koleżankami z 

Polish Your Polish znajdziemy sposób, jak okiełznać dziady, guślarzy, dusiołki, wąpierze i... 

przemówienia publiczne. Zapraszamy w sobotę 4 listopada o godzinie 1800 w Domu Ośrodka. 

 11 listopada jest ważne święto – 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska 

Szkoła Sobotnia organizuje obchody o godzinie 1600 na które zaprasza wszystkich chętnych. W 

programie występ artystyczny. Po programie zapraszamy na kawę i herbatkę wraz ze 

skromnym poczęstunkiem. 

 Książka dr Pawła Chojnackiego Kresy Polskiego Londynu ukazująca historię społeczności 

Lewisham- Brockley jest już na ukończeniu i powinna wkrótce się ukazać. Ośrodek jest 

głównym sponsorem książki, ale jest to dość poważne przedsięwzięcie, i nie byłby w stanie 

sam tego sfinansować. Dlatego serdecznie dziękujemy za pomoc Fundacji Stowarzyszenia 

Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, Polonia Aid Fundation Trust oraz Ewie i Adamowi 

Gordon, Przemysławowi Kossakowskiemu, Dorocie i Tomaszowi Pizoń, Elżbiecie i 

Remigiuszowi Szarama, Beacie Coghen i Tomaszowi Wiśniewskiemu, Annie i Mariuszowi 

Wiśniewskim, Tomaszowi Zarzyckiemu z rodziną oraz wszystkim osobom, które wspomagały 

nasz projekt. Zapraszamy w sobotę 25 listopada 2017, o godzinie 1730 na prezentację 

książki, ze spotkaniem z autorem i małym poczęstunkiem. W trakcie spotkania będzie można 

zakupić książkę. (Proszę zwrócić uwagę na zmianę daty!) 

 

 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.  

 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 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

