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Odgłos otwieranego szampana, wystrzały fajerwerków, bicie zegara czy to w telewizji, radiu czy w
pobliskim kościele oznajmiły przyjście Nowego Roku, 2018-ego. Składaliśmy życzenia naszym bliskim,
znajomym, współbiesiadnikom. Jeszcze tylko pospieszne sprawdzenie w telefonie kto o nas pamiętał i
wysłanie życzeń tym, którzy są gdzieś dalej. I Nowy Rok rozpoczęty!
Kiedy już zakończymy zabawę, odeśpimy tą „jedyną noc w roku” to może zastanowimy się jaki był ten
2017 rok? Co osiągnęliśmy, co wciąż jest na liście „do zrobienia”, co zapamiętamy „na zawsze”, a nad czym
przejdziemy „dalej”? Dla jednych upływający rok obfitował w wiele wspomnień, do których chętnie będą
wracali, inni z radością przywitają możliwość „rozpoczęcia od nowa”. Mam nadzieję że większość z nas
znajdzie więcej ciekawych wydarzeń upływającego Roku, wartych wspomnień, niż tych ... drugich.
W 2017 roku Ośrodek prowadził działalność „jak zawsze”. Staraliśmy się zapewnić bezpieczne miejsce
do celebrowania, dyskusji, spotkań, modlitwy, nauki czy zabawy. Trzy projekty były poważniejsze, bardziej
brzemienne w skutkach, no i nie da się ukryć – kosztowniejsze. Ale na szczęście mamy wierne grono
sponsorów, wspomagających nas w ich realizacji. Pierwszy z nich to wstawienie drzwi przeciwpożarowych
we wszystkich pomieszczeniach. Dostosowaliśmy nasze miejsce do obowiązujących przepisów, ale co
ważniejsze – zadbaliśmy o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Tu serdecznie dziękuję panu Tomaszowi
Wiśniewskiemu i firmie Checkmate Fire Solutions Ltd. Drugim projektem był remont na pierwszym piętrze
Domu Ośrodka. Z nieco ciemnego pomieszczenia Sali Reprezentacyjnej, z eleganckimi, ale dość już
sfatygowanymi tapetami ekipa firmy Trendhomes pana Tomka Zarzyckiego uzyskała jasne, funkcjonalne
pomieszczenie, które wywołuje mimowolne „wow” osób, które widzą to po raz pierwszy. Kącik barowy jest
dużo bardziej elegancki, funkcjonalny, i nie powinien już powodować powodzi w hallu na dole, jak to miało
miejsce kilka lat temu. Toalety na pierwszym piętrze nie straszą już wystrojem sprzed 30-stu lat. Przy tak
gruntownych zmianach można było łatwo przeoczyć odświeżenie Sali na parterze. Obecnie Dom Ośrodka jest
bezpieczny, funkcjonalny i otwarty dla Wszystkich! Trzeci projekt – to wydanie książki „Kresy polskiego
Londynu” autorstwa Pawła Chojnackiego. Ukazuje ona historię Polskiego Ośrodka Lewisham na tle polskich
organizacji społecznych w południowo-wschodnim Londynie. Co prawda obejmuje ona okres od lat 50-tych XX
wieku, do roku 2006, więc czas kiedy większość z nas jeszcze przebywała w Polsce, lub wogóle jeszcze nas nie
było. Ale przedstawia „ducha polskości” powojennej emigracji, tęsknotę za Polska, tą zapamiętaną z dzieciństwa lub wymyśloną. Tą publikacją chcieliśmy ocalić od zapomnienia ludzi, którzy tworzyli nasz Ośrodek.
Książka jest obecnie w sprzedaży, i sądząc po dotychczasowym zainteresowaniu – wydaje się być dość
popularna. Stanowi naszą wizytówkę, tak jak nasz Dom, nasze spotkania, czy my sami. I wspaniale wpisuje
się w Rok 2018 – rok jubileuszów! 100-lecie Niepodległości Polski, ale i 55-rocznica założenia Ośrodka LPC.
Mam nadzieję że 2018 rok będzie nadzwyczaj udanym rokiem dla Ośrodka, naszej społeczności i
każdego z nas. Z całego serca Państwu tego życzę!
Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC

Na wszystkie dni Nowego Roku
życzymy dobroci i życzliwości,
abyście na swojej drodze spotykali tylko ludzi,
którzy chcą okazać pomoc i dobroć;
I zarazić Was tym samym!
Zarząd Ośrodka LPC

Z życia we wspólnocie:


Polski Ośrodek Lewisham serdecznie wita wszystkich po przerwie świątecznej. Mamy nadzieję że
Święta były wspaniałym przeżyciem w gronie rodziny i przyjaciół. Jeśli powrót do rzeczywistości jest
nieco trudny – to będziemy starali się to ułatwić. Zajęciami, spotkaniami, miłą atmosferą.
Zapraszamy do nas, dla każdego znajdzie się miejsce.



Dzieciom z Polskiej Szkoły Sobotniej przypominamy że Święta Bożego Narodzenia już się niestety
skończyły, ale ... zostało jedynie 11 i pół miesiąca do następnych! Szkoła rozpoczyna pracę a dzieci
naukę - w sobotę 13 stycznia. A w następną sobotę, 20 stycznia odbędą się coroczne Jasełka.



W sobotę 13 stycznia od godziny 1900 w Domu Ośrodka zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Będzie głośno, będzie można się pobawić, zjeść, wypić, ale najważniejsze – wspomóc akcję WOŚP.
Więcej informacji na stronie na Fecebooku! Do zobaczenia!



Natomiast w niedzielę 28 stycznia Parafia i ksiądz proboszcz Dawid Jasiński organizują w Domu
Ośrodka spotkanie opłatkowe. Każdy będzie mile widziany!



Książka „Kresy Polskiego Londynu” autorstwa Pawła Chojnackiego jest do nabycia (w cenie £10)
podczas wszelkich imprez Ośrodkowych. Serdecznie namawiamy do nabycia i przeczytania!



W 2018 roku Ośrodek będzie obchodził 55-lecie istnienia. Przewidujemy zorganizowanie wystawy,
spotkań i dyskusji z tej okazji. Będziemy również próbowali przedstawić Ośrodek na szerszym forum
polonijnym podczas obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, najprawdopodobniej w centralnym
Londynie. Nasz Ośrodek jest jedną z niewielu wciąż działających niezależnych organizacji polonijnych
w Wielkiej Brytanii. Chcemy przedstawić jego historię, założycieli oraz propagować ideę wśród
brytyjskiej Polonii. Nasza publikacja „Kresów ...” jest jedną z form tej działalności.



Decyzja Wielkiej Brytanii o Brexicie wpływa na życie Polaków, którzy podjęli decyzję aby tu żyć, uczyć
się, pracować. Zdajemy sobie sprawę, że część Polaków zdecydowała o przeprowadzce, czy to do
Polski, czy też do innych krajów. Ci co pozostali będą musieli dokonać formalnego zarejestrowania
swojego pobytu w UK. Ośrodek LPC będzie starał się pomóc w formalnościach, jakąkolwiek decyzję
państwo podejmą. Bedziemy starali się zorganizować spotkania, na których przedstawimy dostępne
opcje, pomożemy wypełnić dokumenty, zaprosić specjalistów którzy wyjaśnią wszelkie zawiłości.
Będziemy to powtarzali, tak aby każdy kto chce miał szansę skorzystać z tej pomocy.



Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Grudniu
2017 dokonano następujących wpłat: Z. Piątek (£20).



Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 19 lutego 2018,
godz. 1800. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do posłuchania o
czym debatujemy.
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

