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 W sobotę 25 listopada mieliśmy premierę książki Pawła Chojanckiego, ukazującej Historię polskiej 

społeczności w pd-wsch Londynie w drugiej połowie XX wieku. Także historię naszego Ośrodka. Polski Ośrodek 

Lewisham to przede wszystkim ludzie. Ci, którzy nigdy nie mieli polskiego obywatelstwa lub zostali go 

pozbawieni przez polskie władze. Ci, którzy urodzili się jako Brytyjczycy, ale wychowali jako Polacy. Także Ci, 

którzy przyjechali jako Polacy i mieli tę swobodę, że mogli wybrać godło na swoim paszporcie. 

 W dzisiejszych czasach „łatwiej”  jest być emigrantem. Są wśród nas jeszcze ci, którzy do emigracji 

zostali „przekonani” kolbami karabinów i którzy mieli minuty czy godziny na spakowanie dobytku zanim zostali 

wywiezieni w nieznanym kierunku. Są ci, co musieli podjąć decyzję „wyjeżdżam czy zostaję?” lub „zostaję czy 

wracam?”. Większość z nas tu zgromadzonych miała większy komfort, miała wybór. Był czas na podjęcie 

decyzji, zastanowienia się nad możliwościami i konsekwencjami. Zostawić rodzinę, przyjaciół, miejsca, które 

znamy i kochamy i wyjechać w nieznane w poszukiwaniu lepszego życia, lepszych możliwości? To nigdy nie 

było i nie będzie łatwe. 

 W 1975 roku w Kronice parafii zanotowano: „Myśli wracają do lat, w których stawialiśmy pierwsze 

kroki na obczyźnie. Zagubieni, rozrzuceni po całym świecie, w rozterce podejmowaliśmy decyzję pozostania w 

obcym kraju. W Polsce – o której marzyliśmy, walcząc, cierpiąc, tęskniąc – nie widzieliśmy dla siebie miejsca. 

[...]. Niepewni «jutra», osamotnieni, szukaliśmy się wśród obcych ludzi – równie samotnych jak my. 

Odnajdywaliśmy się przypadkowo, z radością witaliśmy każde polskie słowo zagłuszone obcą mową, 

rozpoznawaliśmy znane twarze towarzyszy sprzed wojny, lub nieznane jeszcze – ale już bliskie – bo swoje, 

polskie. Szukaliśmy Polski w obcym tłumie, w obcym środowisku” 

 W dzisiejszych czasach jesteśmy innymi emigrantami. Tu znaleźliśmy przyjaciół, tu mamy rodziny, 

miejsce które możemy nazwać Domem. Możemy podróżować po świecie, nie ma przeszkód żeby pojechać do 

Polski. Jesteśmy wolnymi Europejczykami w pełnym znaczeniu tego słowa. Nasza lojalność jest przypisana do 

dwóch krajów – Polski i Wielkiej Brytanii. I mamy ten komfort że nie musimy wybierać. Co więcej, możemy 

mieć swoją polską społeczność tu w Londynie, stolicy Wielkiej Brytanii.  

 Celem tej książki było ocalić od zapomnienia trud i wysiłek ludzi zakładających tą naszą społeczność. 

Walczących o polskość, aby nie uległa zapomnieniu a nasze organizacje - likwidacji. Wspomnę te z naszego 

podwórka - Polski Ośrodek Lewisham, Parafię Lewisham – Brockley, zespół Karolinka. Nie tylko tych głównych 

postaci wymienianych na liście prezesów zarządu, powierników czy członków Komitetu Ośrodka, lecz każdego, 

kto przyczynił się do całego dzieła. Życie tych ludzi potwierdza fakt, że Polakiem można być tak samo w 

Warszawie, Brodnicy, Krakowie czy Zarszynie, jak i w Londynie, Croydon, Eltham czy Lewisham. Wystarczy 

chcieć! Jan Nowak-Jeziorański powiedział, że „Emigracja to jest tylko jedno pokolenie, a naród jest łańcuchem 

pokoleń. Emigracja, jeśli nie jest zasilana nowymi dopływami, to trwa półtora pokolenia i na tym się kończy”. 

Może ta książka zadziała jak międzypokoleniowe spoiwo i przekona Polaków, którzy wybrali południowo-

wschodni Londyn jako swój Dom, aby „zasilili” naszą społeczność i nasze organizacje. 

 Miłej lektury. 

Paweł Dokurno 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Serdecznie dziękujemy Polskiej Szkole Sobotniej za zorganizowanie obchodów 11 

listopada – święta 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ dzieci 

rozczulił wszystkich obecnych. Aneta Wójcik z jej wypiekami zadbała o osłodzenie 

tego spotkania. 

 Książka dr Pawła Chojnackiego Kresy Polskiego Londynu ukazująca historię 

społeczności Lewisham- Brockley już się ukazała. 25 listopada została uroczyście 

zaprezentowana i można już było ją nabyć. Zapraszamy do kupna i przeczytania. Dziękuję wszystkim, 

którzy przyczynili się do powstania książki i wspaniałej imprezy prezentującej tą publikację.  

 

 Gratulujemy pani Ewie Gordon. Jej 33-letnia misja nauczycielska w naszej Polskiej 

Szkole Sobotniej została wreszcie doceniona przez Polskie Miniterstwo Edukacji 

Narodowej i nagrodzona medalem. To oczywiście drobny dodatek do uznania jakie 

pani Ewa ma wśród rodziców i dzieci. 

 

 Co prawda jeszcze czekamy na Święta Bożego Narodzenia, ale nasza Szkoła Sobotnia 

już przygotowuje się do Jasełek. Proszę zarezerwować sobie sobotę 20 stycznia jeśli chcecie zobaczyć 

naszych małych artystów i spotkać się w miłej atmosferze. 

 

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

następujących wpłat: H. Błachowiak (£20); wynajęcie Domu Ośrodka: U.Kiermasz (£70); wpłaty na Projekt 

Historia – wydanie książki: Dorota i Tomasz Pizoń (£200), RHS Dental Lab (£500), Przemysław Kossakowski 

(£200), Anna i Mariusz Wiśniewscy (£200), Ewa i Adam Gordon (£100), Tomasz Zarzycki (£100). 

Dodatkowo projekt zyskał fundusze od Fundacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 

(£1700) i Polonia Aid Foundation Trust (£1500). Z Niedzielnej Sfery Dziecka zorganizowanej w październiku 

zebrano £120, które zasilą fundusz remontowy Ośrodka. 

 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 

 

Wszystkim Polakom w naszej londyńskiej polskiej społeczności,  

czy to zamieszkałym na stałe, czy też obecnym „chwilowo”,  

ich rodzinom i przyjaciołom, Polski Ośrodek Lewisham życzy  

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Dosiego Nowego Roku 2018! 
 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

