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 Chyba wszyscy zostaliśmy poruszeni wydarzeniami w Gdańsku, podczas akcji Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie tak szlachetnej akcji popełniono tak barbarzyńską zbrodnię. 

Może jednak ten czyn pozwoli ludziom opamiętać się w ich nienawiści i spowodować że zaczną z 

powrotem żyć normalnie. Na pewno jest wiele co nas dzieli, czy to w Polsce, czy też w naszej 

społeczności, ale spróbujmy to zostawić i poszukać 

naszej lepszej strony. 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

zagrała w Polskim Ośrodku Lewisham już po raz 

drugi. Były zabawy dla najmłodszych, z teatrzykiem 

(popowadzonym przez Agnieszkę Bozzao i Elizę 

Nowosielską), malowaniem twarzy i słodkościami. 

Najmłodsi mieli też możliwość pobrania nauk od 

mistrzów (Aneta Wójcik, Aneta Ciasta Domowe) w 

wypiekach ciast. Z tego co mi wiadomo to chyba wszystkie ciastka okazały się jadalne. Dorośli mieli 

okazję porozmawiać przy kawie i ciastku oraz wziąć udział w licytacji wielu fantów.  A były wśród nich 

szampany, wina, wizyty w salonie masażu czy inne atrakcyjne nagrody.  

 W tym dniu wszyscy zgodnie chcieli pomagać, tym najmłodszym, najbardziej bezbronnym, 

których Orkiestra objęła opieką. W akcji brała udział cała rzesza ludzi, całe rodziny, bo gdy rodzice się 

zaangażowali, to dzieci też chętnie uczestniczyły. Pozostaje chyba tylko gorąco podziękować 

wszystkim organizatorom za włożony trud w to niedzielne popołudnie. Do akcji włączyła się także 

Polska Szkoła Sobotnia im A. Mickiewicza, LaJump-Jumping Fitness Dominiki Łapińskiej, Kolorowe 

Kredki Moniki Nowak, Essence of Aesthetics. Dziękujemy Uli Kiermasz, Agnieszce Bozzao, Elizie 

Nowosielskiej, Małgorzacie Lisik-Hulak, Małgorzacie Zalejasz oraz tym wszystkim niewymienionym 

pomocnikom i hojnym sponsorom. Oraz wszystkim gościom, a przybyło około 120 osób, którzy 

skorzystali z zaproszenia i tak hojnie wsparli akcję Jurka Owsiaka. Możemy być dumni że tego dnia 

bez żadnych podziałów zjednoczyliśmy się wokół tej prostej idei, a zebrane fundusze pomogą 

uratować czyjeś życie czy zdrowie.  A tak przy okazji był to wspaniały sposób żeby spędzić niedzielne 

popołudnie w rodzinnej atmosferze. Wśród zanajomych, przyjaciół, w Naszym Domu. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 
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Z życia we wspólnocie: 

 W sobotę 23 lutego zapraszamy do Domu Ośrodka na Polonijny 

Konwent Miłośników Gier Wszelakich organizowany przez Mirka 

Kraszewskiego. 

 W sobotę 3 marca organizujemy Bal Karnawałowy dla dzieci, 

również w Domu Ośrodka. Poszukujemy sponsorów tej imprezy, 

aby zorganizować dzieciom małe prezenty i poczęstunek. Wszelka 

pomoc mile widziana. 

 W trakcie zbiórki funduszy pod szyldem Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w niedzielę 13 stycznia w naszym Ośrodku 

zebraliśmy £1158. W sumie sztab WOŚP w Londynie tego dnia zebrał prawie 105 tysięcy funtów! 

To dopiero jest hojność! Raz jeszcze dziękujemy wszystkim organizatorom, sponsorom i 

wszystkim, którzy zechcieli wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

 East European Resource Center (EERC), organizacja z którą współpracuje nasz Ośrodek zwraca 

uwagę na bezprawne formy wykorzystywania ludzi w Wielkiej Brytanii (Wiecej informacji tutaj). 

Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale ludzie bez skrupułów potrafią uczynić z innych 

niewolników. Zwłaszcza z osób, które są samotne, nie znają języka, są w trudnej sytuacji 

finansowej. Jeśli podejrzewają państwo że takie sytuacje mają miejsce to proszę pomóc tym 

ludziom. Wystarczy powiadomić kogoś z EERC.   

 Za dwa miesiące planowany jest Brexit. Trzymamy kciuki żeby nastąpiło opamiętanie i rezygnacja 

z tego pomysłu, choć wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Ale czynimy przygotowania. 

Wciąż jeszcze nie wiadomo jak będzie to wyglądało, czy terminy się nie zmienią i jakie będą 

wymagania wobec cudzoziemców, w tym Polaków, zamieszkujących w Wielkiej Brytanii. Wiemy 

tylko że uzyskanie pozwolenia na stały pobyt będzie wymagało rejestracji. Wciąż jest mnóstwo 

czasu – ponad dwa lata (Czerwiec 2021) na dokonanie tych formalności. Gdy tylko będzie 

wiadomo coś więcej – Ośrodek zorganizuje spotkania informacyjne i pomoc przy wypełnianiu 

aplikacji. Najprawdopodobniej we współpracy z East European Resource Center (EERC), które na 

bieżąco śledzi ten proces. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Grudniu-Styczniu dokonano 

następujących wpłat członkowskich: Ł.Denisiuk/M.Zajkowska (£40), E. Nowosielska (£40), B. 

Parzyńska (£40) oraz B. Parzyńska  (wynajęcie Domu Ośrodka, £75). 

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

Serdecznie zapraszamy do udziału. To jest Wasz Ośrodek i Wy decydujecie jak ma wyglądać i co 

ma się tu dziać. 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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