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 Po raz kolejny nastają chłodniejsze wieczory, dni robią się coraz krótsze. Znak, że czas wrócić do 

normalnego rozkładu dnia, odłożyć wakacje do następnego roku. Z żalem i ulgą żegnamy upały. To z 

pewnością było niezapomniane lato. 

 Na początku lipca Komitet Ośrodka wybrał nowy, „stary” Zarząd – funkcję prezesa Zarządu Ośrodka 

LPC powierzył pani Agnieszce Łokaj, sekretarza – Agnieszcze Bozzao, skarbnika – Pawłowi Dokurno. Wraz z 

pozostałymi osobami z Komitetu Ośrodka – Urszuli Kiermasz, Danuty Kwaśny, Mirosława Kraszewskiego, 

Agnieszki Nastaga, Marka Lakusa, Marcina Libera, Małgorzaty Lisik-Hulak, Remigiusza Szaramy, Anety Wójcik, 

Tomasza Zarzyckiego i Małgorzty Zalejasz, będą prowadzić nasz Ośrodek przez kolejny rok. Jest to trudne 

zadanie, wymagające wiele czasu, wysiłku, a dość często także nakładów finansowych. Dlatego starajmy się 

pomóc im wszystkim w tej pracy, jakże często niedocenianej. Bierzmy udział w życiu Ośrodka, może spróbujmy 

sami coś zaproponować. Niech ten Ośrodek żyje dalej. Wytrwał 55 lat, prowadźmy do dalej, niech służy 

następnym pokoleniom.  

 Trudne czasy czekają Polską Szkołę Sobotnią. W 2010 roku ówczesny proboszcz, ksiądz Teodor Bartnik 

zakończył działalność Szkoły. Jednakże Szkoła przetrwała, zorganizowana na nowo przez wieloletnią 

nauczycielkę, panią Ewę Gordon. Jako samodzielna organizacja, Szkoła przejęła zadanie zaznajomienia 

naszych dzieci z polską kulturą i polskim językiem; zadbanie o polskość przyszłych pokoleń. Po ponad 30-latach 

nuczania i 8 latach samodzielnego prowadzenia Szkoły, pani Ewa Gordon przeszła na zasłużoną emeryturę. 

Serdecznie dziękujemy za włożony trud i znoszenie wielu przeciwności. Najpiękniejszą nagrodą jest chyba 

polszczyzna naszych dzieci! Obecnie prowadzenie Szkoły przejęła pani Urszula Kiermasz. Ośrodek będzie 

wspomagał Szkołę w miarę swoich możliwości, starając się dostosować do potrzeb uczniów, oferując pomoc 

na wszelkich poziomach. Ale chyba najważniejsze jest poparcie rodziców i dzieci. Gdy we wrześniu 

zaprowadzicie swoje pociechy na pierwsze lekcje, to nie traktujcie Szkoły jako przechowalni. Pani Ula, 

nauczyciele, a pośrednio i Ośrodek, polegają na waszym zaangażowaniu. Szkoła to nie tylko dzieci i 

nauczyciele. To także rodzice angażujący się w życie Szkoły. Tylko dzięki waszej pomocy prowadzenie zająć jest 

dużo tańsze niż innych Polskich Szkół w Londynie. Polegamy też na waszych spostrzeżeniach - jeśli coś można 

ulepszyć – zaproponujcie nowe rozwiązania; jeśli coś wzbudza wasz niepokój – rozmawiajcie o tym ze Szkołą, z 

Ośrodkiem. Chcemy żeby dzieci spędzały ten czas bezpiecznie, w miłej atmosferze, ucząc się czegoś nowego. I 

chciały aktywnie uczestniczyć w życiu naszej małej społeczności. Dla nich warto aby nasz Ośrodek przetrwał. 

Dlatego pomóżcie w prowadzeniu Szkoły. Radość waszego dziecka, chęć uczestnictwa i uśmiech na twarzy są 

warte trochę wysiłku. 

 

  Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 
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Z życia we wspólnocie: 

 W sobotę 15 września w godzinach 14.00-17.00, w 

Streatham Tate Library, w ramach Lambeth Heritage 

Festival, odbędzie się wydarzenie społeczno - kulturalne, 

którego celem jest przybliżenie szerszej  społeczności 

historii polskiej diaspory. Pani Marta Sordyl organizująca to 

spotkanie wraz z grupą Poles Connect, zaprosiła nasz 

Ośrodek do wzięcia udziału. Wszystkich chętnych 

zapraszamy na tą imprezę. 

 Rok 2018 to obchody 100-lecia Niepodległości Polski. A 

także 55-lecie istnienia Ośrodka Lewisham Polish Centre. 

Będziemy starali się zaistnieć na wielu imprezach 

organizowanych z tych okazji. A w listopadzie zorganizujemy 

uroczyste obchody naszego święta. 

 Poles in Need w ramach projektu „Sober Minds” 

zorganizowało lipcu w Domu Ośrodka spotkanie  informacyjno-konsultacyjne z udziałem doradcy 

rodzinnego oraz terapeuty uzależnień. Może ciężko jest przyznać samemu sobie że potrzebujemy 

takiej pomocy, ale nie zawsze możemy sobie sami poradzić. Ośrodek będzie dalej współpracował z 

Poles in Need, aby zaoferować pomoc tym, którzy tego potrzebują. 

 Zespół Karolinka poszukuje do osoby pracy z dziećmi – z najmłodszą grupą. Więcej informacji na 

Facebooku. 

 We wrześniu po wakacyjnej przerwie rusza Kwoka – spotkania dla najmłodszych. Jak zwykle we wtorki 

o godzinie 9.45 rano, w Domu Ośrodka na Forest Hill. 

 Ze względu na skargi sąsiadów odnośnie hałasu, Komitet Ośrodka podjął decyzję o tymczasowym 

wstrzymaniu wynajmu Domu Ośrodka na prywatne imprezy.  

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. Podczas imprezy Dnia Otwartego, 9 lipca 

2018 Ośrodek otrzymał dotacje: Anna i Mariusz Wiśniewscy (sklep Anna’s Grocery) £174.00, Beata 

Ostas £50.00, Aneta Wójcik £40.00, Agnieszka Kopeć £83.00, Małgorzata Lisik-Hulak £20.37. Do Box 

Collection wpłynęło £362.56. Serdecznie dziękujemy wszystkim za dobrą zabawę i hojne wsparcie 

finansów Ośrodka. Dodatkowo, hall Ośrodka został wynajęty na imprezy prywatne p. A. Jurkiewicz i P. 

Data, którzy wpłacili po £75.00. 

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 17 września 2018, godz. 1845.  Zebranie 

będzie otwarte dla wszystkich chętnych, więc zapraszamy – będzie okazja dowiedzieć się co 

planujemy w najbliższych miesiącach. 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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