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 Większość wydarzeń w naszym życiu jest powtarzana cyklicznie. Chyba każdy z nas już w trakcie 

świąt Bożego Narodzenia przygotowuje się do Sylwestra. Pod koniec tygodnia snujemy plany na weekend, by 

w poniedziałek wrócić do pracy czy zwykłego życia; i czekiwać następnego weekendu. Niektóre wydarzenia 

zdarzają się częściej, inne raz do roku czy tylko raz na kilka lat. Każdy fan piłki nożnej zna daty mistrzostw, 

tych „już niedługo”  i tych za kilka lat. Członkowie Polskiego Ośrodka Lewisham znają pewnie daty kolejnych 

spotkań, wydarzeń czy imprez. Jedną z takich dat jest 19 maja, kiedy to zaplanowane jest doroczne Walne 

Zgromadzenie członków Ośrodka LPC. Najważniejsze spotkanie w kalendarzu Ośrodka. Spotkanie, na którym 

podejmowane są decyzje o „być czy nie być” naszej organizacji. Kiedy jest możliwość wybrania swoich 

przedstawicieli do Zarządu, lub kandydowanie samemu. Dlatego dziwi taka bierna postawa większości ludzi.  

 W naszym Ośrodku jest około 120 członków regularnie opłacających składki i posiadających prawo 

głosu na naszych zgromadzeniach. Mimo to, w ciągu ostatnich lat w naszych Walnych Zgromadzeniach bierze 

udział nie więcej niż 20-25 osób. W beztroski sposób pozostawiamy prawo decyzji tej garstce osób, które 

znajdą 2 godziny w roku aby uczestniczyć w tym spotkaniu. I mamy nadzieję że gdy będziemy chcieli wysłać 

dziecko do Polskiej Szkoły, spotkać się ze znajomymi na Ośrodkowym BBQ, czy też poświęcić koszyczek z 

pokarmami w Wielką Sobotę, to drzwi będą szeroko otwarte. Że nikt nie zamieni Polskiego Ośrodka LPC w 

jakieś prywatne przedsięwzięcie. Ale jak tego dopilnować, skoro sami dobrowolnie rezygnujemy z kontroli 

nad Ośrodkiem, która nam przysługuje? Czy rzeczywiście nie chcielibyśmy zachować naszego Ośrodka, 

naszego Domu dla przyszłych pokoleń? Czy chcemy aby nasze dzieci zapomniały o polskich korzeniach, z 

których my jesteśmy tacy dumni? I co im powiemy gdy zapytają: „Mamo / tato, a co TY zrobiłaś/zrobiłeś żeby 

Ośrodek nie upadł?”  

 Chyba już wszędzie ogłaszaliśmy że w sobotę, 19 maja jest Walne Zgromadzenie członków Ośrodka. 

Podobnie jak było co roku. Było dotychczas, bo nie wiemy ile jeszcze uda nam się to ciągnąć, skoro nie ma 

zainteresowanych działalnością Ośrodka. A może ten jeden raz w roku zrobić coś innego? Przyjść na 

spotkanie, gdzie ktoś będzie na nas czekał. Gdzie będzie kartka do głosowania z naszym nazwiskiem. Tu, w 

Londynie możemy pokazać że wciąż jesteśmy Polakami. Jeśli nie mają Państwo zaproszenia do Windsoru na 

ślub królewski, czy biletów na finał FA Cup na Wembley to zapraszam do Ośrodka na Forest Hill. Biletów i 

zaproszenia już i tak pewnie nie dostaniecie, a u nas zostaniecie przywitani z otwartymi ramionami. Dwie 

godzinki w sobotnie popołudnie – przyjdźcie upewnić się że Ośrodek zmierza w kierunku, który Wam 

odpowiada. A jeśli nie – to najwyższy czas zareagować.  

 Zapraszamy! Do zobaczenia w sobotę 19 maja 2018 o godzinie 17.00, w Domu Ośrodka LPC.  

  Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Po zimowej Wielkanocy, kiedy było więcej śniegu 

niż na Boże Narodzenie wróciliśmy do pracy, 

szkoły, można powiedzieć codziennej 

normalności. I od razu mieliśmy przedsmak lata. 

Skoro w kwietniu było już lato to co dopiero 

będzie w lipcu i sierpniu! Proponuję zabookować 

Dom Ośrodka wraz z ogrodem na imprezę 

prywatną, lub przyjść na ogólnie dostępne 

barbeque. Dodam, że termin jednego już znamy - 

sobota 7 lipca, organizowane przez Polską Szkołę 

na zakończenie zajęć. Otwarte dla wszystkich, ale 

konieczne będą zapisy. 

 W sobotę 19 maja 2018, o godz. 1700 będzie doroczne Walne Zgromadzenie Ośrodka LPC, o 

czym piszę na pierwszej stronie. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 W niedzielę 10 czerwca organizujemy w Domu Ośrodka obchody Stulecia Niepodległości 

Polski oraz 55-lecia istnienia Ośrodka Lewisham Polish Centre. Planujemy mnóstwo atrakcji, 

konkurs (z nagrodami) i ogólnie dobrą zabawę dla całych rodzin. Dla chętnych będzie trochę 

historii, także na poziomie lokalnym - naszego Ośrodka.  Więcej szczegółów wkrótce. 

 Nie zapomnieliśmy o Brexicie. Jak tylko będzie wiadomo o ustalonych wymaganiach w 

stosunku do obcokrajowców w Wielkiej Brytanii po 2020 roku, to natychmaiast państwa o 

nich poinformujemy. Już w tym roku zaczniemy organizować spotkania wyjaśniające statut 

prawny i sytuację Polaków. Pomożemy również wypełnić dokumenty, które będą potrzebne. 

Zadaniem Ośrodka jest pomoc Polakom w dostosowaniu się do życia Wielkiej Brytanii. 

Prawne aspekty mogą być trudne do zrozumienia i spełnienia. Dlatego będziemy zapraszali 

specjalistów, którzy w jasny sposób wytłumaczą te wymagania i pomogą w ich wypełnieniu. 

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

następujących wpłat członkowskich: H. Błachowiak (£40), D. Lapińska (£40). 

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 9 lipca 2018, godz. 1830. Tym 

razem obrady będą tylko w gronie Komitetu, który spośród siebie wybierze osoby 

sprawujące funkcje w Ośrodku. Następne (wrześniowe?) zebranie będzie otwarte dla 

wszystkich chętnych. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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