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 Listopad dobiegł końca, a wraz z nim oficjalne 

obchody rocznic - 100-lecia Państwa Polskiego i 55-lecia 

Polskiego Ośrodka Lewisham. Będziemy jeszcze ciągle 

dumni z naszych obchodów; z dzieci z Polskiej Szkoły 

Sobotniej, które w zabawie, ale już na poważnie uczą się 

patriotyzmu; z naszego wzruszenia podczas wieczoru z 

Polskim Hymnem, od Bogurodzicy do Mazurka 

Dąbrowskiego; z logo nad wejściem do Domu Ośrodka 

oraz wydanej historii naszego Ośrodka. I można tak 

mnożyć powody naszej dumy, lub podsumować to krótko – 

jesteśmy dumni z bycia Polakami.  

 Akceptujemy też obowiązki – przekazujemy nasz patriotyzm młodszemu pokoleniu, wraz z polską 

mową, historią i zwyczajami. Święta obchodzimy tradycyjnie, po polsku, tak jak to wynieśliśmy z naszych 

rodzinnych domów. A jednocześnie otwarci jesteśmy na innych, na wspólnoty z różnych stron świata, wśród 

których tworzymy multikulturalny Londyn. Tworzymy taką polską wysepkę na tej obcej ziemi, może 

wyidealizowaną, ale naszą, własną, lokalną Polską, z której możemy być, i jesteśmy dumni. Także wtedy, gdy 

obchody już się skończą, uroczystości i przemowy przeminą, a my wrócimy do naszego codziennego Ośrodka. 

Polskiego Ośrodka Brockley-Lewisham. 

 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

 

Zarząd Polskiego Ośrodka Lewisham 

składa wszystkim 

Najserdeczniejsze Życzenia  

Zdrowych, Wesołych i Spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz Wszelkiej Pomyślności w 2019 roku

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Mikołaj już wyruszył z Laplandu. Podobno Szkołę Sobotnią odwiedzi 8 grudnia, natomiast Parafię – w 

niedzielę 9 grudnia (tu chyba trzeba powiadomić Mikołaja które dzieci będą w kościele – wiadomości 

w kawiarence parafialnej). 

 Jak już pewnie wszyscy wiedzą, ale nie zawadzi przypomnieć -15 grudnia 2018 o godz. 1500 serdecznie 

zapraszamy na Jasełka, przygotowywane przez Szkołę Sobotnią. Adres: St. Laurence, Catford, 37 

Bromley Road, SE6 2TS.  

 Obchody Bożego Narodzenia w Parafii Lewisham-Brockley. Po szczególy odsyłamy na stronę 

internetową Parafii. Podam tylko że 

o W Wigilię o godzinie 1700 w Domu Ośrodka, tak jak w ubiegłych latach, Parafia organizuje 

wspólną Wieczerzę Wigilijną (potrzebne zapisy) 

o ksiądz proboszcz poprowadzi Pasterkę w kościele na Forest Hill o godzine 2100, natomiast w 

kościele na Mottingham – o 2400. 

 Odnowione zostało ubezpieczenie Ośrodka LPC. Tak więc możemy dalej prowadzić swoją działalność, 

ale nie zwalnia to nas z obowiązku zadbania o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Wszyscy 

organizatorzy spotkań mają obowiązek zabezpieczyć wyjścia ewakuacyjne (żadnych 

stolików/krzeseł/wózków na drodze do obu wyjść). 

 Serdecznie dziękujemy RHS Dental Laboratory oraz państwu Elżbiecie i Remigiuszowi Szarama za 

pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. Czek na £500 jest znaczący w finansach Ośrodka. Dedykowany na 

Stulecie Państwa Polskiego będzie  wykorzystany w jak najlepszy sposób, aby Ośrodek również dotarł 

do okrągłych rocznic. I nawet dłużej! 

 W okresie świątecznym wszyscy jesteśmy zabiegani, brakuje na wszystko czasu. Nasze problemy stają 

się szczególnie uciążliwe. Ale starajmy się także pamiętać o innych, tych którym możemy pomóc 

dobrym słowem, chwilą czasu lub drobną pomocą materialną. Wspaniałym przykładem może być 

Polska Szkoła Sobotnia, która pomaga dzieciom z Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w 

Jadownikach Mokrych (w Małopolsce). Zebrano słodycze, pluszaki, przybory szkolne. Jednakże 

medyczny charakter placówki nie pozwala na otrzymywanie takich prezentów, jedynie pomocy 

szkolnych. Tak więc pozostałe prezenty pójdą do dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu (również 

Małopolska). Dziekujemy Anecie Wójcik za zainicjowanie akcji i koordynację tych przesyłek. Trochę 

ofiarności z pewnością umili święta tym dzieciom. Ośrodek LPC przekazał £50 na zakup artykułów do 

paczek dla dzieci w Ośrodku w Jadownikach Mokrych. 

 W niedzielę 13 stycznia 2019 w Ośrodku „zagra” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I choć nie 

będzie koncertu, to wszystkie pozostałe elementy tego ważnego wydarzenia będą prowadzone jak 

zwykle. Prosimy zaplanować sobie ten dzień aby choć na chwilę zajrzeć do Domu Ośrodka. 

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 11 lutego 2019 o godz. 1845.  Będziemy 

planowali kalendarz wydarzeń Ośrodka na nowy rok. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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