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  Jak co roku znów mieliśmy Walne Zgromadzenie członków Polskiego Ośrodka Lewisham. I 

tradycujnie już przegraliśmy z pogodą, meczem, czy okazją do barbeque! W wąskim gronie 

zagorzałych fanów LPC przedstawiliśmy wydarzenia ostatniego roku, naszą sytuację finansową, 

snuliśmy plany na przyszłość. Wybraliśmy także nowe osoby do Komitetu Ośrodka LPC, 

wyznaczającego kierunek działań Ośrodka. Wszyscy, którzy byli obecni mieli wpływ na to co będzie się 

działo w tym roku. Tym, którzy tego dnia postanowili zająć się czym innym – pozostaje tylko 

zaakceptować nasz wybór. Jeśli im to nie odpowiada – to w przyszłym roku znów powinno odbyć się 

Walne Zgromadzenie, na którym będą mogli zaprezentować swoją wizję. Zakładając oczywiście że 

Ośrodek wciąż będzie istniał. Tym co poświęcili 1,5 godziny na nasze doroczne spotkanie serdecznie 

dziękujemy.  

 Jednym z wydarzeń zaplanowanych na ten rok jest 

Dzień Otwarty, który powoli staje się naszą cykliczną 

imprezą. Agnieszka Łokaj, wraz ze swoją ekipą (wszystkich 

obiecuję wymienić w następnym Komunikacie) 

przygotowuje dzięń pełen niespodzianek juz za dwa 

tygodnie – w niedzielę 16 czerwca. Będzie to rodzinne 

popołudnie na którym chcemy żeby każdy znalazł coś dla 

siebie. w radosnej atmosferze, z dobrym poczęstunkiem i w miłym towarzystwie. Szczegóły wciąż są 

ustalane, więc bardziej aktualne informacje pojawią sięna stronie Ośrodka na Facebooku. My 

prosimy o zarezerwowanie sobie tego popołudnia, aby móc nas odwiedzić i bawić sięrazem z nami. 

Serdecznie zapraszamy!  

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 
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Z życia we wspólnocie: 

 W sobotę 11 maja 2019 na Walnym Zgromadzeniu Członków Ośrodka LPC poinformowalimy o 

tym, co wydarzyło się w Ośrodku w mininym roku. Sprawozdania złożyła prezes zarządu 

Agnieszka Łokaj oraz skarbnik Paweł Dokurno. Zgłoszono wnioski o usprawnienie systemu 

przypominania o opłatach członkowskich oraz o zmianę sposobu wyboru nowych członków 

Komitetu Ośrodka. Do Komitetu Ośrodka wybrano (na 3-letnią kadencję) Agnieszkę Bozzao, 

Agnieszkę Kopeć oraz Elizę Nowosielską. Gratulujemy i zapraszamy do pracy. Jeśli ktoś nie mógł 

uczestniczyć w Zebraniu, a było nas tylko 18 osób, to już za rok następne walne zgromadzenie! 

 Na niedzielę 16 czerwca planujemy Dzień Otwarty. Nasze doroczne spotkanie z małymi 

przekąskami i napojami. Mamy nadzieję na rodzinne popołudnie w miłym towarzystwie. Więcej 

informacji wkrótce. 

 20 maja mielismy okazję dowiedzieć się od eksperta jak aplikować o otrzymanie „statutu osoby 

osiedlonej” w Wielkiej Brytanii. Kasia Ogrodniczek z East European Advice Centre, doradzała jak 

nie pogubić sięw tym labiryncie prawnym, jakie dokumenty należy zgromadzić i gdzie aplikować. 

Jeśli ktoś nie mógł skorzystać, to z pewnością powtórzymy taki dzień porad, gdzieś po 

ewentualnym Brexicie. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Maju 2019 dokonano następujących wpłat 

członkowskich: A. Kopeć (£40), D.Kwaśny (£40), E.Lakus (£40), R.Szarama (£40). Ponadto Polska 

Szkoła Sobotnia wpłaciła £1158 na utrzymanie Domu Ośrodka. Wszystkim serdecznie 

dziękujemy! 

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 10 czerwca 2019 o godz. 1900.  

Ponieważ będzie to pierwsze zebranie, na którym nastąpi ukonstytuowanie nowego Zarządu, to 

jest ono otwarte tylko dla członków Komitetu Ośrodka. Cokolwiek postanowimy na zebraniu, to 

zaraz to państwu przekażemy, czy to poprzez stronę na facebooku czy też poprzez Komunikat. 

Natomast następne zebranie, już po wakacjach, będzie otwarte dla wszystkich. 

 Wszystkim dzieciakom, tym zupełnie małym i tym już 

dorosłym życzymy Wszystkiego Najlepszego w dniu ich 

święta. Życzymy abyście zawsze byli traktowani 

poważnie, ale mieli jak najmniej odpowiedzialności! 

Niech uśmiech gości na waszych twarzach każdego 

dnia, a jeśli pojawią sięjakieś łzy, to tylko te z radości! 

My jesteśmy zdania że Dzień Dziecka powinien być 365 

dni w roku, ale to chyba byłoby trochę nudne?!  

PS W czerwcu jest Dzień Ojca! 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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