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Dzień jesienny tak cicho 

Jak liść zżółkły opada; 

Złoto ma z października 

Smutek ma z listopada. 

 

I w ten smutek złotawy, 

I w ten płomyk zamglony 

Przybrały się Zaduszki 

Jak w przejrzyste welony. 

 

Płoną świeczek szeregi, 

Płoną świeczek tysiące, 

Powiewają płomyki 

Zamyślone i drżące. 

 

Więc płomykiem jak dłonią, 

Dłonią ciepłą i jasną, 

Pozdrawiamy tych wszystkich, 

Których życie już zgasło. 

 

Hanna Łochocka "Płoną świeczki" 

 
 
 
 Jak co roku, na początku Listopada odwiedzamy cmentarze, aby zapalić świeczkę, znicz lub żłożyć 

kwiaty na grobach bliskich nam osób, ale przede wszystkim dać świadectwo, że pamiętamy o tych co odeszli. I 

choć już nie ma ich wśród nas, to wciąż żyją w naszej pamięci, w naszych sercach; wpływają na podejmowane 

decyzje, na przykład gdy zastanawiamy się - co oni by zrobili w naszej sytuacji. Pamiętajmy o nich wszystkich! 

Tych bliskich, rodzinie, i tych, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” do wspólnego dobra – naszej Ojczyzny, wolności 

poglądów i wypowiedzi, czy choćby lokalnych wartości, jak nasz Ośrodek.  

 Gdy codzienne życie i odległość nie pozwalają na podróż – odwiedzajmy lokalne cmentarze. 

 Wszystkim wyjeżdzającym do Polski na te święto pamięci - życzymy bezpiecznej podróży. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Pod koniec listopada,  jak co roku Polska Szkoła organizuje zbiórkę suchego prowiantu dla 

naszych kombatantów tzw.  „Paczka dla Bohatera” - walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla 

nich. Więcej informacje na stronie internetowej Szkoły. 

 Dotarły do nas wieści, że Szkołę Sobotnią odwiedzi święty Mikołaj, już 8 grudnia. Planowane 

są drobne upominki dla dzieci szkolnych i ich młodszego rodzeństwa. 

 Jasełka, również przygotowywane przez Szkołę, w tym roku odbęda się 15 grudnia 2018 o 

godz. 1500. Obecnie trwają prace nad scenariuszem uroczystości, i obsadą głównych ról. 

Swoją drogą to zastanawiam się czy może wreszcie w tym roku swięta Rodzina znajdzie jakieś 

lepsze miejsce noclegowe w Betlejem, czy też wciąż będzie skazana na Stajenkę? Serdecznie 

zapraszamy wszystkich chętnych. Adres: St. Laurence Catford, 37 Bromley Road, SE6 2TS 

 Serdecznie dziękujemy panu Tomkowi Zarzyckiemu za zainstalowanie nowego termostatu w 

Domu Ośrodka. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni łatwiej będzie przygotować Dom 

Ośrodka do zajęć, które się tu odbywają. 

 Trinity College w Lewisham przysłał ofertę kursów języka angielskiego, wymaganych przy 

aplikowaniu o Brytyjskie obywatelstwo i pozwoleniu na stały pobyt. Są to płatne kursy! 

Zarząd Ośrodka rozważa przeprowadzenie takich zajęć w Domu Ośrodku, jeśli znajdzie się 

odpowiednio duża liczba chętnych. Ponieważ kurs może być dotowany przez Unię 

Europejską, to dla osób spełniających pewne warunki może być zaoferowany bezpłatnie. 

Chętnych proszę o kontakt z osobami z Komitetu Ośrodka LPC. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. Co prawda w Październiku 2018 

Ośrodek nie otrzymał żadnych opłat członkowskich, ale z całą pewnością jest to chwilowy 

przestój. Jednocześnie proszę o sprawdzenie, kiedy powinni państwo wnieść co-roczną opłatę 

członkowską. Ośrodek istnieje dzięki waszemu wsparciu. Także finansowemu. W tym miejscu 

w Komunikacie zamieszczane są wszelkie wpłaty – swojego rodzaju pokwitowanie. Jeśli w 

ostatnich 12 miesiącach nie są państwo wymienieni – to chyba czas odnowić swoje 

członkowstwo.  

 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/
http://www.osrodeklpc.com/download/Lekcje_Angielskiego_2018_TrinityCollege.pdf
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

