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 Jak już informowaliśmy w poprzednim Komunikacie, Paweł Chojnacki otrzymał prestiżową Nagrodę 

Literacką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą. Poprosiłem go aby krótko podsumował to wydarzenie. I 

ciężko mi nie przytoczyć go w całości: 

 

  To jedyne tego typu wyróżnienie, jakie otrzymałem w życiu, 

stąd jego znaczenie pozostanie już na zawsze dla mnie szczególne! 

Donatorem tego lauru jest Fundacja Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów w Wielkiej Brytanii, a uroczystość wręczenia odbyła się 

16 lutego. W Sali Malinowej POSK-u zebrało się kilkadziesiąt osób, 

laudację wygłosił pełniący obowiązki prezesa SPPzG, redaktor naczelny 

„Nowego Czasu” dr Grzegorz Małkiewicz. W swym wystąpieniu 

skoncentrował się nie tylko na powodach, dla których Jury Nagrody 

(pod przewodnictwem pana Bernarda Nowaka) uznało, że dostąpię 

tego zaszczytu, ale i na drodze, jaką przebyłem do moich 

zainteresowań dziejami emigracji polskiej w UK, głównie w Londynie. 

Właśnie „dokumentowanie historii” tego fenomenu wymieniono jako 

uzasadnienie. Czek-nagrodę wręczył w imieniu Fundacji SPK pan Jacek 

Bernasiński. 

 Jakkolwiek zajmuję się tym zadaniem intensywnie od kilkunastu lat, to z pewnością wydarzenia z 

ostatniego roku – seria kilkudziesięciu artykułów w „Tygodniu Polskim”, a ponad wszystko – ukończenie i 

publikacja książki o Polakach w południowo-wschodnim Londynie zaważyły nad decyzją Jury i Fundatora. 

Gdyby nie „Kresy Polskiego Londynu” – zapis wielowątkowej aktywności Parafii, Szkoły i Ośrodka 

Lewisham z lat 1951–2006 – nagrody tej, mówiąc bez ogródek, nie mógłbym otrzymać. I za to chciałbym 

jeszcze raz podziękować wszystkim osobom pomocnym w realizacji tego przedsięwzięcia – moim 

rozmówcom, osobom udostępniającym materiały, darczyńcom, a także animatorom – Ewie i Pawłowi 

Dokurno. Bez Was po prostu nie byłoby tej książki, ani nagrody. To wyróżnienie również dla Was wszystkich, 

dla Ośrodka, dla całej społeczności, której częścią czuję się od ponad dekady! 

Paweł Chojnacki 

*** 

 Nie pozostaje nam nic innego jak tylko raz jeszcze pogratulować! I dodać, że książka „Kresy Polskiego 

Londynu” jest chyba najlepszą wizytówką naszej społeczności. Dodatkowo cieszy się dość dużym 

powodzeniem i sprzedaje się całkiem dobrze. Mamy nadzieję że wraz z każdym egzemplarzem uda nam się 

pokazać bohaterów Polskiego Londynu, którzy budowali naszą społeczność. 

 

  Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Wiosna 2018 rozpoczęła się ... atakiem zimy! Na szczęście system ogrzewania w Domu 

Ośrodka jest naprawiony i wszystkim powinno być ciepło. Jeśli podczas jakichś zajęć wciąż 

jest zimno, to najprawdopodobniej wynika to z niewłaściwych ustawień. Proszę zgłosić to jak 

najszybcie, a wtedy dokonamy korekty czasu kiedy ogrzewanie ma się włączać. 

 Wiele osób dopytuje się o czas nabożeństw Wielkanocnych, święcenia Pokarmów w Domu 

Ośrodka. Odsyłamy państwa do biuletynu parafialnego,  a zwłaszcza strony, gdzie wszystko 

jest rozpisane: https://parafialewisham.org/site/assets/files/1438/triduum2018.jpg 

 Proszę zarezerwować sobie niedzielę 10 czerwca. Tak jak w poprzednich latach Agnieszka 

Łokaj ze swoją drużyną zorganizuje Dzień Otwarty w Ośrodku. Tym razem tematem 

przewodnim będzie świętowanie 55-lecia istnienia Ośrodka LPC i 100-lecie Niepodległości 

Polski. Więcej szczegółów wkrótce. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Marcu 2018 dokonano 

następujących wpłat członkowskich: D. Kwaśny (£40), M. Nazarewicz (£40), p. Nowakowski 

(£40). Serdecznie dziękujemy również za wplaty za wynajęcie Domu Ośrodka: P. Data (£70), 

p. Eliza (£70) oraz S. Serwim (£75). 

 Bardzo dziękujemy Polskiej Szkole Sobotniej i Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej Lewisham za 
wpłatę po £975.34 na pokrycie części kosztów utrzymania Domu Ośrodka LPC.  

 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. Jeśli nie dostali państwo zaproszenia na ślub książęcy, to chyba już raczej nie ma 

co sie łudzić że jeszcze przyjdzie! Więc skoro dzień jest wolny - gorąco zapraszamy na nasze 

doroczne spotkanie . 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

Na święta Zmartwychwstania Chrystusa Pana  

przesyłamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia: 

Obfitości łask Bożych, zdrowia, radości, 

wytrwałości w codziennym zmaganiu się z 

przeciwieństwami, poczucia siły, pokoju i 

nieustającej wiary i nadziei. 

Niech Wielkanoc 2018 spędzona w Londynie  

będzie mile wspominana przez długie lata. 

 

Komitet Ośrodka LPC 
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