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Po sąsiedzku – Festiwal Dziedzictwa w dzielnicy Lambeth 

 W sobotę, 15 września, Polski Ośrodek Lewisham został 

zaproszony do udziału w wydarzeniu, które odbywało się – 

powiedzmy – po sąsiedzku. Lambeth Heritage Festival to wielka, 

trwająca cały miesiąc impreza, obejmująca wiele wątków dotyczących 

dziedzictwa tej części Londynu. Nas jednak najbardziej chyba dotyczył 

ten jeden dzień – poświęcony obecności Polaków w południowej 

części metropolii. 

 „Dzień polski” – pod hasłem „Poles in South London” – 

przygotowany został przez grupę „Poles Connect” i Stockwell Partnership we współpracy z Instytutem Kultury 

Polskiej oraz Ambasadą RP w Londynie w Streatham Tate Library (63 Streatham High Road, SW16 1PN). 

Koordynatorką przedsięwzięcia była Marta Sordyl („Poles Connect”) i to właśnie ta niezwykle rzutka osoba 

skierowała do nas tak miłe zaproszenie. Program tego dnia przewidywał występ zespołu folklorystycznego 

„Orlęta”, prezentację ilustracji autorstwa Karoliny Jonc Buczek i zdjęć (portrety) wykonanych przez Urszulę 

Sołtys oraz Anię Dąbrowską – wśród nich piękny wizerunek Henryka Błachowiaka (który przybył też do 

biblioteki). Pokazano także unikalne powieści ilustrowane wydawnictwa „Centrala” Michała Sołtysa oraz 

obchodzono 10-lecie szkoły sobotniej na Streatham. 

 Zadaniem Pawła Dokurno i moim było wypełnienie godziny 

(czyli jednej trzeciej!) spotkania opowieścią i rozmową o dniu 

wczorajszym – oraz dzisiejszym – polskiej społeczności w tym rejonie. 

Siłą rzeczy skupiliśmy się na terenie SE, promując także przy tej okazji 

historię Ośrodka, ale znalazło się również miejsce na zarysowanie 

dziejów domu Gminy Polskiej Londyn-Południe. Funkcjonował on od 

1963 roku przy 80 West Side, Clapham Common, SW4 i pełnił kiedyś 

podobną rolę w tej okolicy, co Dom Ośrodka – w swojej. W przeciwieństwie do niego nie przetrwał jednak do 

naszych czasów – nieruchomość przekazano „na POSK” (1989) i sprzedano w 1998 roku za 455,000 funtów. 

Jakaż szkoda! 

W „Dniu polskim” uczestniczyło kilkadziesiąt osób (nie tylko Polaków), przebiegało wartko (w języku 

angielskim) i trzeba zaliczyć je do niezwykle udanych. Grupie „Poles Connect” życzymy wielu innych, podobnie 

trafionych pomysłów, a pani Marcie Sordyl – dziękujemy serdecznie za zaproszenie. 

  Paweł Chojnacki 

zdjęcia Urszula Sołtys 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 W sobotę 15 września Polska Szkoła Sobotnia rozpoczęła nowy rok szkolny. Tym razem pod czujnym 

okiem pani Urszuli Kiermasz. Informacje o terminarzu zajęć, opłatach, dyżurach, itp są dostępne na 

stronie internetowej Szkoły. Wszystkim życzymy miło i użytecznie spędzonego czasu. 

 Wracają również zajęcia Kwoki w każdy wtorek o godzinie 9.45. Serdecznie zapraszamy wszystkich, 

zwłaszcza tych najmłodszych. Jeśli chcą państwo aby wasze dzieci były dwujęzyczne i miały przewagę 

nad rówieśnikami, gdy nadejdzie czas szkoły – to Kwoka chyba jest dla nich najlepszym początkiem. 

 Gry planszowe po przerwie wakacyjnej wróciły do Domu Ośrodka w wybrane piątkowe popołudnia (a 

właściwie wieczory), o czym już chyba wiedzą wszyscy entuzjaści. Zapraszamy! Szczegóły na 

Facebooku. 

 W sobotę 29 września w Domu Ośrodka odbył się Koncert Patriotyczny. Zespół artystyczny Bielskiego 

Towarzystwa Muzycznego i pan Aleksy Wróbel zaprezentowali dzieje polskiego hymnu narodowego, 

wiersze, pieśni i muzykę, która magicznie przeniosła wszystkich obecnych do naszej Ojczyzny nad 

Wisłą. W oku łza się zakręciła z tęsknoty, choć można to było szybko ukryć pochylając się nad 

wypiekami Anety Wójcik popijanych sokiem lub lampką wina. W miłej, domowej atmosferze muzyka 

w wykonaniu Urszuli Mizia, Joanny Korpiela-Jatkowskiej i Janusza Kohut magicznie przeniosła nas do 

miejsc, które zostawiliśmy w Polsce. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe, wzruszające przedstawienie. 

Oraz tym wszystkim, którzy przygotowali ten wspaniały wieczór. A zwłaszcza Agnieszce Łokaj, Urszuli 

Kiermasz, Małgorzacie Zalejasz, Małgorzacie Lisik-Hulak, Agnieszce Nastaga, Elizie Nowosielskiej, 

Anecie Wójcik,  Marcinowi Libera oraz tym, których nie wymieniłem. 
 

Zdjęcia Marcin Libera 

 

 

 

 

 

 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. We Wrześniu 2018 Ośrodek Otrzymał od 

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

opłatę członkowską wniósł Paweł Dokurno (£40) i państwo Ewa i Adam Gordon (£40). 

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 26 listopada 2018 o godz. 1845.  Zebranie 

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

najbliższych miesiącach, jakie są plany Świąteczne i NowoRoczne. 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

https://szkolapolskanaforesthill.webs.com/
https://www.netmums.com/lewisham/local/view/baby-toddler/parent-toddler-groups/polish-baby-and-toddler-playgroup-kwoka
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

