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Styczeń 2018 obfitował w wydarzenia. Po hucznym powitaniu Nowego Roku powoli wszystko wróciło
do normalnego codziennego życia. Dorośli wrócili do pracy, dzieci do szkoły. Ale w Polsce druga niedziela
stycznia nie jest normalnym dniem. Bo wtedy gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dotychczas Ośrodek
nieśmiało wspomagał Orkiestrę, czy to przekazując datki bezpośrednio, czy też zachęcając do wzięcia udziału.
W tym roku po raz pierwszy w Ośrodku zagrała orkiestra WOŚP. Aż wstyd przyznać, że organizacja tego
zajęła tyle czasu, ale wreszcie oficjalnie to się odbyło! Wszystko dzięki Agnieszce Łokaj i jej woluntariuszom
(Marcin Libera, Agnieszka Nastaga, Gosia Lisik-Hulak, Mirek Kraszewski, Dorian Kris, Magda Kułakowska,
Aneta Wójcik). Rozpoczęło się w Polskiej Szkole Sobotniej, gdzie dzieci przeznaczyły część swojego
kieszonkowego na pomoc dzieciom w Polsce. Koniec zajęć w szkole nie oznaczał końca akcji. Bo w Ośrodku
WOŚP grała cały dzień. Było głośno! Zagrały zespoły Gamble, No thoughts, No Gravity, M.A.P.P.S,
Gasmayster. Było tłumnie! Przez Dom Ośrodka przewinęło około 70 osób, co całkowicie przyćmiło inne
imprezy w polonijnych skupiskach w Londynie. Było hojnie! Puszki pękały w szwach, choć większość osób
wrzucała banknoty, aby nie zagłuszać muzyki brzękiem monet. Piwo i kiełbasa na gorąco cieszyły się
powodzeniem, a co ważniejsze – generowały datki. Tu chciałbym podziękować naszemu sponsorowi,
Sklepowi Anna (Ani i Mariusza Wiśniewskich). Wspierają nas we wszelkich imprezach, więc naturalne jest że
byli także obecni na WOŚP i nas hojnie wspomagali. Historia i popularność WOŚP to wybitnie polska domena.
Chyba trudno by było wytłumaczyć obcokrajowcom, dlaczego to nie rząd zajmie się finansowaniem leczenia
dzieci, tylko zrzuca to na barki społecznej ofiarności? Coś, co 25 lat temu można jeszcze było zrozumieć, na
stałe weszło do tradycji i stało się obrazem ofiarności i narodowej solidarności. Kto ma pomóc tym najbardziej potrzebującym, jeśli nie my sami? I choć znajdą się krytycy tej akcji, to dumni jesteśmy że możemy w niej
uczestniczyć. I że Orkiestra zagrała w Polskim Ośrodku Lewisham. I znowu zagra, w styczniu przyszłego roku.
Drugim ważnym wydarzeniem były Jasełka, corocznie organizowane przez Polską Szkołę Sobotnią.
Niestety, wymagania finansowe zmusiły do przeniesienia do St Laurence Centre na Catford. Sala na Bell
Green postawiła warunki przekraczające możliwości finansowe Szkoły. Pomimo niesprzyjającej pogody
goście dopisali a atmosfera była nadzwyczaj gorąca. Ksiądz Dawid Jasiński modlitwą rozpoczął spotkanie.
Potem, jak co roku młodzi aktorzy pokazali przedstawienie na wysokim poziomie. Przedstawienie
przygotowane przez Ulę Kiermasz, z kostiumami wykonanymi przez rodziców. Nowe miejsce jest bardziej
odpowiednie na przedstawienia, gdyż ma lepiej usytuowaną scenę. W tym roku uczestniczyło nieco mniej
seniorów, może ze względu na pogodę i szalejącą grypę, ale i tak było zabawnie, uroczyście i tradycyjnie.
Następne Jasełka już za rok. Zapraszamy.
Zabawa trwała dalej. W niedzielę 21 stycznia w zamku (na codzień - Domu Ośrodka) bawiło się około
40 dzieci, pod opieką Księżniczki Meridy z filmu „Brave”(na codzień Agnieszka Kopeć z „Kwoki”). Zabawa byla
znakomita. Słodycze dostarczył Polski Sklep "Anna" a część dekoracji firma Emotions (wcześniej znana jako
Motion Signs). Jak karnawał to karnawał!
Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC
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W sobotę 13 stycznia od godziny 1900 w Domu Ośrodka zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Więcej informacji na
pierwszej stronie Komunikatu. Ze wstępnych wyliczeń wynika że
nasza społeczność zebrała około £1100. Serdecznie dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom, a organizatorom za ciężką pracę.
Serduszka WOŚP z pewnością były najpiękniejszą ozdobą tego
weekendu. Gitara podarowana przez Sylwestra z zespołu
Gasmayster okazała się hitem aukcji. Mamy nadzieję że będzie
dobrze służyła nowemu nabywcy.
W niedzielę 28 stycznia Parafia i ksiądz proboszcz Dawid Jasiński
zorganizowali w Domu Ośrodka spotkanie opłatkowe. Przy
wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek, szarość na zewnątrz nie
ostudziła gorącej atmosfery.
Książka „Kresy Polskiego Londynu” autorstwa Pawła Chojnackiego jest wciąż do nabycia (w cenie
£10) podczas wszelkich imprez Ośrodkowych. Autor został laureatem tegorocznej nagrody
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą (wręczenie nagrody będzie w piątek 16 lutego o godz.
1800 w Sali Malinowej POSK-u – zapraszamy). Z pewnością nasza Historia miała wpływ na tą decyzję.
Serdecznie gratulujemy Pawłowi Chojnackiemu i życzymy dalszych sukcesów! Zwłasza tych
związanych z Kresami ... i naszym Ośrodkiem.
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.
W Domu Ośrodka coraz więcej się dzieje, jest więcej użytkowników. Bardzo prosimy, aby wszyscy
starali się pozostawić pomieszczenia w takim stanie, w jakim chcieliby je zastać. Nie oczekujmy, że
ktoś inny po nas będzie sprzątał.
Mieliśmy małą awarię bojlera, przez co w końcu roku mogło być nieco chłodniej w Domu Ośrodka niż
zwykle. Bojler został już naprawiony (British Gas stanął na wysokości zadania! Dziękujemy!) i sytuacja
wraca do normy. Nie jesteśmy w stanie kontrolować pogody, ale staramy się odpowiednio szybko
reagować.
W niedzielę 4 marca planowane jest następne spotkanie Konwentu Gier Planszowych – zapraszamy!
Chciałbym przypomnieć o dorocznych składkach członkowskich. Wciąż wynosi to zaledwie £40 za
rok, a daje ekskluzywne członkowstwo w naszym Polskim Ośrodku Lewisham. Pozwala decydować o
Ośrodku, mam za co prowadzić zajęcia Ośrodkowe i dbać o Dom. Jeśli nie wiedzą państwo kiedy
należy uiścić opłaty – proszę zapytać kogoś z Komitetu Ośrodka, lub zerknąć na poprzednie
Komunikaty. Wszelkie wpłaty na Ośrodek są odnotowywane w Komunikacie – następny punkt!
Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Styczniu 2018 dokonano
następujących wpłat: wynajęcie Domu Ośrodka - J. Bodusz (£120), S. Zagórski (£70).
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

