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Polski Ośrodek Lewisham to głównie emigracja pierwszego pokolenia.
Polacy, którzy przyjeżdzają z Polski, bądź przenoszą się z innych krajów. Są tacy,
którzy przyjeżdzają z zamiarem pozostania w Wielkiej Brytanii krótki czas, ale
zapuszczają korzenie na całe lata. Inni, zdecydowani budować „dom” na
obczyźnie nierzadko przenoszą się z miejsca na miejsce, aż wreszcie natrafią na to
najbardziej odpowiednie. Wśród nich są ci, co chcą „czegoś więcej”. Nie mogą żyć
biernie, muszą robić coś dla innych. Jeśli trafią w nasze rejony – nie przejdą
obojętnie obok Ośrodka.
Kilka lat temu do Ośrodka trafił Mirek Kraszewski. Pomimo długich (i
niezbyt socjalnych) godzin pracy szybko trafił do „drużyny Agnieszki” i stał się
nieodłącznym elementem życia Ośrodka. Jego pomoc okazała się nieoceniona przy
wszystkich organizowanych imprezach. W wolnych chwilach z kamerą w ręku
dokumentował naszą działalność. Na szczęście pojawiał się też z drugiej strony
obiektywu. Dokumentował wielkie wydarzenia i życie codzienne Polskiej Szkoły
Sobotniej. Jego logo Ośrodka LPC znalazło miejsce na wszystkich naszych
materiałach i stronie internetowej. Mirek reprezentował Ośrodek LPC na
spotkaniach Polonii, między innymi w POSKu czy ambasadzie, czy spotkaniach
organizowanych przez Lewishoam Council. W 2017 roku został wybrany do
Komitetu Ośrodka, służąc radą w prowadzeniu Ośrodka i biorąc odpowiedzialność
za jego działanie. Ale chyba najlepiej Mirek będzie zapamiętany za spotkania i
Konwenty Gier Planszowych. Zapoczątkowowane nieco ponad rok temu szybko
uzyskały kultowy statut, przyciągając wierne grono fanów starodawnych (?) form
rozrywki i zabawy, sprzed ery tabletów i smartfonów. Teraz nad konwentami
będzie czuwała Agnieszka Bozzao, choć jest to bardziej zabawa niż obowiązek, bo to co zapoczątkował Mirek
żyje już własnym życiem. A Mirek? No cóż, doszedł do wniosku że Londyn (nawet południowo-wschodni) to
nie jest jeszcze „to”. Uwierzył, że jego miejsce może być w Szkocji i postanowił spróbować swoich sił na
północy. Z całego serca życzymy mu powodzenia w znalezieniu swojego miejsca. Wierzymy że polska
społeczność w Edynburgu niedługo skorzysta z Mirka entuzjazmu i zdobytego doświadczenia. Trzymamy
kciuki za jego sukcesy w innych dziedzinach. A gdyby zechciał wrócić – przywitamy z powrotem.
W Ośrodku LPC nie pojawiło się nagle wolne miejsce dla kogoś kto chce działać na rzecz innych. Ono
zawsze było i będzie. Jeśli ktoś chce robić „coś więcej” to nie ma co odkładać tego na później. Życie nie zawsze
stosuje się do naszych planów. I nawet jeśli planujemy pobyt w Londynie tymczasowo – to może warto zajrzeć
na Forest Hill. Odcisnąć swój znak i zainspirować innych. Czekamy i zapraszamy!
Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC

Z życia we wspólnocie:
 Paweł Chojnacki, autor „Kresów Polskiego Londynu”
został laureatem tegorocznej nagrody Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich za Granicą. 16 lutego w POSK-u odbyło
się wręczenie nagrody i krótka dyskusja o książce.
Serdecznie gratulujemy Pawłowi Chojnackiemu i
życzymy dalszych sukcesów! Zwłasza tych związanych z
Kresami ... i naszym Ośrodkiem.
 Rok 2018 jest rokiem obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Nasz Ośrodek będzie
obchodził 55-lecie istnienia. Jak wcześniej informowaliśmy - przewidujemy zorganizowanie
wystawy, spotkań i dyskusji z tej okazji. Jesteśmy dumni z naszej organizacji i z pewnością
będzie wiele okazji aby to wyrazić. Chcemy przedstawić historię Ośrodka, jego założycieli
oraz propagować ideę wśród brytyjskiej Polonii oraz innych społeczności Forest Hill i
Lewisham.
 Komitet Ośrodka LPC postanowił, że wynajęcie Domu Ośrodka będzie ograniczone do
godziny 2300, z pozostawieniem czasu do 2400 na uprzątnięcie Sali. Przekroczenie tego czasu
oraz niestosowanie się do Regulaminu wynajmu będzie związane z utratą depozytu, który
zostanie podwyższony.
 W niedzielę 4 marca planowane jest następne spotkanie Konwentu Gier Planszowych –
zapraszamy! W związku z faktem że Mirek będzie propagował gry planszowe w Szkocji planowanie spotkań przejmuje pani Agnieszka Bozzao.
 Serdecznie dziękujemy dzieciom z polskiej Szkoły Sobotniej za zorganizowanie zbiórki
pieniędzy na remont Domu Ośrodka. Zbiórka, połączona z kiermaszem ciastek przyniosła
£75. Szczególnie ważna jest odpowiedzialność młodych ludzi za swoje miejsce nauki. Widać
szkoła nie tylko uczy ale też i angażuje. Oby tak dalej!
 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Lutym 2018 dokonano
następujących wpłat członkowskich (po £40): p.Abdelli, A.Bachurska, A.Badura, J.Borsowska,
p.Ciesielska, E.Coffield, M.Cole, A.Dronia, p.Dyńska, M.Earp, p.Glanda, M.Hadije, J.Hincman,
J.Jankowska, p.Jurkiewicz, B.Kalicińska, J.Kiermasz, M.Kobiałka, p.Kocak, S.Komorowska,
E.Kosiorowska, J.Kostyk, G.Król, K.Kubarska, p.Kulawik, M.Kwiatkowski, M.Lewandowska,
M.Lisik-Hulak, J.Majszyk, S.Meres, R.Mielnik, A.Nastaga, p.Nawrot, A.Olszak, M.Osmani,
B.Ostas, A.Ostrowski, p.Pawowicz, p.Pereira, p.Pietraszek, J.Rejmer, A.Rinaldi, B.Rutkowski,
S.Serwin, M.Sieńczak, K.Sobolewska, S.Sokołowski, T.Stępień, p.Szablińska, A.Szałwińska,
J.Szymański, p.Tas, p.Tomaszek, U.Tullet, M.Turczański, p.Vargem, M.Ward, P.Warenik,
J.Widmajer, I.Wierchowicz, A.Wójcik, p.Wrona, p.Wyrębek, M.Zawada, T.Zarzycki
Serdecznie dziękujemy również panu Sebastianowi Meres za wplatę £140 za wynajęcie
Domu Ośrodka.
 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 23 kwietnia 2018, godz. 1830.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do posłuchania o czym debatujemy.
Doroczne Walne Zgromadzenie Ośrodka LPC planowane jest na sobotę 19 maja 2018, o
godz. 1700. Proszę zarezerwować sobie ten termin na nasze spotkanie.
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

