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W niedzielę 10 czerwca w Domu Ośrodka odbył się tradycyjny już Dzień Otwarty. Tym razem jako 
obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polską Niepodległości oraz 55-rocznicy powstania Polskiego 
Ośrodka Lewisham. W gorące słoneczne popołudnie w naszym ogrodzie zgromadziły się tłumy. Szacujemy, że 
było nas 180 do 200 osób! Wow! To chyba rekord frekwencji. Ponieważ okazja była patriotyczna, 
rozpoczęliśmy poważnie: pani Marysia Turczańska przyznała, że dla niej Ośrodek to była namiastka Polski, 
ojczystego kraju, którego nie można było odwiedzać; reprezentacja zespółu folklorystycznego Karolinka, który 
rozpoczynał działalność w Lewisham, przedstawił próbkę swoich tańców. I wszystkich zachwycili swoimi 
wspaniałymi staropolskimi strojami; komitet budowy pomnika Dywizjomu 303 zachęcał do podpisania petycji 
w tej sprawie; prowadziliśmy sprzedaż książki „Kresy Polskiego Londynu” przedstawiającej historię naszej 
społeczności; Squadron 303 Team przedstawił swój wyścigowy bolid, do którego wzdychali następcy Kubicy; 
Fusion Fostering informowało o możliwości przyjęcia dzieci do rodzin zastępczych. Były też mniej poważne, ale 
nadzwyczaj przyjemne punktu programu: najmłodsi mieli możliwość stanąć w szranki w konkursach 
sportowych, w których każdy uczestnik już był wygranym; z twarzą wymalowaną swoim ulubionym bohaterem 
lub główą ozdobioną własnoręcznie wyplecionym wiankiem; dorośli mogli posłuchać wspaniałego śpiewu Basi 
Bozzao lub muzyki przygotowanej przez DJ Boombell; co niektórzy mogli zadbać o rzęsy przy stoisku Evey's 
Eylashes; wszyscy mogli, i chętnie korzystali z wspaniałego Barbeque, pierogów, sałatek, no i oczywiście ciast 
Anety Wójcik! Tego dnia żadna dieta nie miała szans. 

Gwoździem programu była loteria, z fantami ufundowanymi przez naszych sponsorów. Od 
rozpieszczania masażami, wizytami w salonie kosmetycznym, sesji na trampolinie do koszy ze słodyczami, czy 
kolacji w restauracji. Tu musimy serdecznie podziękować naszym sponsorom, tym dużym i małym, którzy tak 
hojnie nas wspierają. Dziękujemy Polskiemu Sklepowi "Anna", "Mała Polska", „Delight Wędlinka”, Delikatesom 
„Jagiełło”, „Kłos Deli”, restauracjom Mikrus i Zizzi - Restauracji Włoska na Barnstead, firmom Aneta Ciasta 
Domowe, Domowy Pierożek, Eva's Look, Evey's Eyelashes, Salon Fryzjerski H2O, Aesthetics for you, Auto Clinic 
JMR, Emitax- księgowość, Biuro Plus- księgowość,  Bijanjoinery, Nat-ul- Kosmetyki naturalne, La Jump oraz 
organizacjom  Polskiej Szkole Sobotniej im. Adama Mickiewicza na Forest Hill oraz Kwoce. Dzięki Waszej 
Pomocy możemy działać dla całej naszej społeczności. 

Oczywiście sponsorzy to jedno, ale impreza nie mogłaby się odbyć dzięki ciężkiej pracy osób, które to 
przygotowały i czuwały nad jej przebiegiem. Nie można nie podziękować  Agnieszce Łokaj, całej rodzinie 
Bozzao – Agnieszce, Basi, Maćkowi i Jadzi,  Agnieszce Kopeć, Agnieszce Nastaga, Elizie Nowosielskiej, Małgosi 
Lisik-Hulak, Anecie i Wiktorii Wójcik, Marcinowi Libera, Mirkowi Kraszewskiemu, Magdzie Kułakowskiej, 
Dagmarze Szewczyk-Dul, Andrzejowi Litwin, Ani Ciesielskiej, Wojciechowi Mijakowskiemu, i wszystkim innym, 
którzy przyczynili się do wspaniałego dnia.  
 Część osób mogła „błysnąć” w mediach, bo w trakcie imprezy obecne były ekipy radia i telewizji. 
Patronatem medialnym naszą imprezę objęły: Radio Star, Radio Banita Maxx, Londynek.net, Polska Telewizja 
Londyn, Bo Warto.  

Z przyjemnością spędziliśmy to niedzielne popołudnie wśród swoich, w miłej atmosferze. Zapominając, 
że ten kawałek Polski jest setki mil z dala od granic ojczyzny. Teraz pozostaje tylko czekać na następną 
imprezę. A może samemu włączyć się do jej organizacji? 

 

  Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Są już pierwsze ustalenia dotyczące 

warunków, które muszą spełnić 

obcokrajowcy, którzy chcą żyć i pracować w 

Wielkiej Brytanii po 2020 roku, czyli 

Brexicie. Będzeimy analizowali te warunki i 

starali się pomagać wszystkim Polakom (i 

innym nacjom również) w ich wypełnieniu. 

 W sobotę, 7 lipca Polska Szkoła Sobotnia 

organizuje BBQ na zakończenie roku 

szkolnego. Będzie to też okazja żeby podziękować pani Ewie Gordon za prowadzenie szkoły od ... 

wydawałoby się zawsze, czyli od prawie 20 lat. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza 

wychowanków pani Ewy. 

 W niedzielę 8 lipca w kościele na Mottingham na mszy o godz. 1300 będziemy mogli raz jeszcze 

podziękować pani Ewie Gordon.  

 W niedzielę, 8 lipca w Domu Ośrodka odbędzie się Koncert na cele charytatywne. Więcej informacji 

już wkrótce. 

 W Dniu Otwartym na deskach naszego Domu zatańczyła Karolinka. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu 

lat, bo Karolinka zaczynała właśnie u nas, zanim znalazła lepsze warunki w South Norwood. Karolinka 

jest ambasadorem polskiego folkloru, dbającym o przybliżenie staropolskich tradycji, zwłaszcza tańca i 

ubiorów, współczesnym Polakom, Brytyjaczykom i wszystkim zainteresowanym. Ośrodek przekazał 

Karolince dotację na pomoc w utrzymaniu strojów. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Czerwcu 2018 Ośrodek Otrzymał od 

LaJump dotację w wysokości £100. Serdecznie dziękujamy pani Dominice Łapińskiej. 

 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. 

 Wszystkim wyjeżdzającym na urlopy oraz 

tym wszystkim, którzy przyjeżdzają w nasze 

strony na swoje wakacje, życzymy udanego 

wypoczynku, wielu miłych wspomnień i 

bezpiecznych podróży. Mundialowych 

emocji nie życzę, bo już niestety znamy 

rezultaty meczów naszej reprezentacji. No 

cóż, za cztery lata znowu będzie szansa. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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