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 Przy wystrzałach korków szampana, życzeniach składanych osobiście, telefonicznie, czy na 

portalach społecznościowych witaliśmy Nowy Rok 2019. Kolejny rok za nami, dzieci rosną a nam 

przybywa … doświadczenia i mądrości. Nasz Komunikat wychodzi już szósty rok, Ośrodek istniej już 56 

lat, ... I można tak mnożyć rocznice wydarzdeń – wszystkie „plus 1”. Na przykład Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy zagra już po raz 27, a u nas w Polskim Ośrodku Lewisham - po raz drugi. 

 Właściwie to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie powinna istnieć. Opieka i pomoc tym 

najbardziej potrzebującym, i najbardziej bezbronnym, dzieciom i osobom starszym, należy do 

obowiązków ekipy rządzącej. Ale zawsze znajdzie się „ale”. Pomimo najlepszych chęci i największych 

wysiłków zawsze jest mnóstwo innych wydatków w budżecie państwa, zupełnie jak w naszych 

budżetach domowych, i na spełnienie tych najbardziej podstawowych obowiązków brakuje pieniędzy. 

Niezależnie od opcji politycznej przy sterze władzy. Czasami to wydaje mi się że rządzącym jest na 

rękę to, że 26 lat temu Jurek Owsiak rozpoczął akcję, którą nazwał Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy. Odwołał się do sumienia Polaków, do ich poczucia obowiązku i opieki nad tymi, którzy tego 

najbardziej potrzebują. I ich chojności. W rezultacie 26 corocznych akcji WOŚP dokonał coś 

niesamowitego – uratował wiele istnień ludzkich, pomógł wielu ludziom żyć normalnie, lub choćby żyć 

godnie przy akcjach nakierowanych na dobro seniorów.  

 Wiele razy podkreślaliśmy nasze więzy z Polską. Chyba każdy z nas ma tam rodzinę, przyjaciół 

czy znajomych. Kogoś, kto może potrzebować pomocy medycznej, gdzie liczy się nowoczesny i 

sprawny sprzęt. Także ten zakupiony ze środków WOŚP. Więc chyba naszym obowiązkiem jest 

wspomożenie tej akcji. My poczujemy się lepiej, że może nasz skromny datek uratuje komuś życie czy 

zdrowie. Ochotnicy z Polskiego Ośrodka Lewisham postanowili na stałe dołączyć do tej imprezy. Już 

po raz drugi Finał WOŚP odbędzie się także w Domu Ośrodka, na Forest Hill. Zapraszamy w niedzielę 

13 stycznia, już od godziny 1400 na imprezę rodzinną, gdzie będą atrakcje dla każdego, od 

najmłodszych do najstarszych. Z zabawami, poczęstunkiem, konkursami. Wstęp jest wolny, ale 

prosimy o hojne datki do puszek WOŚP. Niech czerwone serduszko WOŚP na naszej piersi będzie 

najpiękniejszą ozdobą w tą niedzielę i naszą dumą, że potrafimy zadziałać tam, gdzie jesteśmy 

najbardziej potrzebni.  

 Do zobaczenia w niedzielę 14 stycznia, w Domu Ośrodka LPC. 

 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


 

Z życia we wspólnocie: 

 Serdecznie witamy wszystkich po przerwie świątecznej. Mamy nadzieję że miło spędzili Państwo czas w 

gronie rodzinnym, a powroty okazały się szybkie i bezpieczne. 

 W Domu Ośrodka LPC zamontowany został monitoring, z kamerami CCTV rejestrującymi obraz we 

wszystkich pomieszczeniach. Mamy nadzieję że poprawi to bezpieczeństwo uczestników spotkań oraz 

zachęci wszystkich do pozostawienia pomieszczeń w takim stanie w jakim chcielibyście je zastać. 

Dziękujemy ekipie pana Tomasza Zarzyckiego za instalację systemu. 

 Schody w Domu Ośrodka zostały naprawione i pokryte nową wykładziną dywanową. Ale nie stanowi to 

zachęty do biegania po schodach! Dalej prosimy o uważne korzystanie ze schodów i trzymanie się 

poręczy! Także tych super-sprawnych super-szybkich! Nie ma co ryzykować rozbitego nosa. Tu także 

dziękujemy ekipie pana Tomka Zarzyckiego za solidnie wykonaną pracę. 

 W Styczniu 2019 w Ośrodku „zagra” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Rozpoczniemy w piątek 11 

stycznia od 1830 Grami Planszowymi. W niedzielę 13 stycznia od 1400 Orkiestra zagości w Domu Ośrodka z 

programem dla całych rodzin. Planujemy między innymi: konkurs młodych talentów (Polska Szkoła 

Sobotnia na Forest Hill w Londynie); kącik plastyczny (Kolorowe Kredki); mini teatrzyk dla dzieci poniżej 5 

roku życia (KWOKA w Londynie); malowanie twarzy; mini sesję skakania na trampolinach sportowych 

(LaJump Jumping Fitness UK); wypieki ciasteczek (Aneta Ciasta Domowe). Wstęp jest wolny, ale prosimy o 

hojne datki do puszek WOŚP. Spotkajmy się tam całymi rodzinami. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Grudniu 2018 dokonano następujących 

wpłat członkowskich: R. Dudek (£40) oraz S. Zagorski  (wynajęcie Domu Ośrodka, £75). 

 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 

 

 

 

Wszelkiej pomyślności i zadowolenia  

w Nowym 2019 Roku,  

spełnienia marzeń, planów i ambicji 

życzy  

 Zarząd Polskiego Ośrodka Lewisham
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