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  Z żalem dowiedziałem się że w czwartek 27 czerwca 

2019, w wieku 99 lat odszedł od nas pan Czesław Kwaśniewski. 

Dla mnie pan Czesław był uosobieniem naszej społeczności. 

Dystyngowany, nienagannie ubrany, zawsze pełen życzliwości i 

emanującego ciepła. Był skarbnicą wiadomości o historii Parafii i 

Ośrodka. Jego anegdoty wzbudzały powszechny śmiech – nigdy 

z osoby, zawsze z przedstawianej sytuacji. Przez 26 lat 

prezesował Parafii Lewisham Brockley. I choć narzekał że 

chciałby przekazać to komuś innemu, to ciężko było znaleźć 

następcę, który mógłby w części wykazać się taką charyzmą jak 

pan Czesław.  

Dla osób które dołączyły do naszej społeczności po 2004 

roku to może być dość dziwne, ale polska społeczność Lewisham 

była jak rodzina. Z całą pewnością była to zasługa księdza 

Antoniego Dębskiego i pana Czesława Kwaśniewskiego. Byli 

filarami nie tylko parafii, ale całej naszej społeczności. Ich 

otwartość i siła spokoju jednoczyła osoby o całkowicie różnych 

charakterach i poglądach. Dla osób takich jak ja, przybyłych do Londynu pomiędzy falami emigracji, byli 

niewątpliwymi autorytetami, przywódcami. Ale jak najbardziej przystępnymi. Państwo Marysia i Czesław 

Kwaśniewscy przyjęli nas, zupełnie obce osoby, jak własną rodzinę. W tamtych czasach, tu na obczyźnie, miało 

to dla nas szczególne znaczenie – spotkaliśmy pobratnie dusze. Sprawili, że znaleźliśmy swoje miejsce - nasz 

Londyn. Nigdy nie zapomnę wspólnych rozmów, spotkań, kolacji czy okolicznościowych imprez, 

przygotowywania bazarów czy spotkań parafialnych, wydawania komunikatów parafialnych. Praca w takim 

towarzystwie była przyjemnością. 

Nieustannie zdaję sobie sprawę z ubiegającego czasu. Z każdej chwili, która zaraz odchodzi w przeszłość, 

czyniąc nas o tę chwilę starszymi, ale bogatszymi w doświadczenia. Razem z panią Marysią, Januszem i 

Jurkiem z rodzinami uronię łzę że nie będę mógł już zamienić słowa z panem Czesławem. Ale wdzięczny będę że 

los pozwolił nam się spotkać. Cieszę się z zaszczytu że przez 24 lata dane mi było znać i współpracować z osobą 

taką jak pan Czesław Kwaśniewski. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Na pierwszym (po Walnym Zgromadzeniu Członków Ośrodka LPC) zebraniu Komitetu Ośrodka LPC 

jednogłośnie wybrano nowy „stary” zarząd – to znaczy w tym samym składzie co w poprzednim roku - 

Prezes zarządu Agnieszka Łokaj, Sekretarz -  Agnieszka Bozzao oraz Skarbnik Paweł Dokurno. Życzymy im 

wytrwałości i cierpliwości w wypełnianiu obowiązków. 

 W niedzielę 16 czerwca mieliśmy tradycyjną już imprezę - Dzień Otwarty. Z pobieżnych obliczeń wynika że 

odwiedziło nas około 200 osób. Była szansa na wspaniałe potrawy z grilla, bigos i pierogi. Szeroki wybór 

piw oraz innych napoi kusił, bo dzień był wyjątkowo ciepły i pogodny. Była szansa skorzystania z 

relaksacyjnego masażu, choć tu trzeba było pilnować swojej kolejki. No i oczywiście zajęcia dla dzieci – 

malowanie twarzy, sklejanie papierowych zwierzaczków i zawody w ogrodzie. Mniej ważne (chociaż 

wszystkim zwycięzcom gratulujemy) było samo wzięcie udziału – wspólna zabawa to już wygrana. Dorośli 

czekali na loterię z wieloma wspaniałymi nagrodami. Tu serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom. 

Zwłaszcza Ani i Mariuszowi Wiśniewskim (Anna Grocery, Eltham i Welling), którzy ufundowali głowną 

nagrodę – głośnik Amazon Alexa. Nowi użytkownicy Ośrodka – Klub Jachtowy wprowadzili nas w świat 

szant. Może daleko nam jeszcze do całonocnych ballad przy ognisku, ale z całą pewnościa zachęciło 

niektórych do zapoznania się z Klubowiczami. Cała zabawa była wspaniałą okazją do spędzenia 

niedzielnego popołudnia na świeżym powietrzu w gronie znajomych. Zaczynamy odliczać czas do 

następnej imprezy.  

 Innym aspektem Dnia Otwartego jest finansowe wspomaganie Ośrodka. Wszelkie opłaty za masaże, 

loterię, kawę, ciasta, potrawy z grilla, zysk ze sprzedaży piwa - wpływają do kasy Ośrodka. Na razie nie 

posiadamy rozliczenia finansowego, ale serdecznie dziękujemy wszystkim zapewniającym te atrakcje, czy 

to jako sponsorzy, czy pracujący przy ich dostarczeniu, a także tym wszystkim którzy z tego korzystali. Jeśli 

smakowały wam ciasta, pierogi, byliście odprężeni po masażu – to zachęcamy do zakupów tych 

towarów/usług – kontakt na stronie Osrodka na Facebooku. 

 W weekend 22-23 czerwca  odbyła się wycieczka rodzin z naszej społeczności do Macaroni Wood, parku w 

Gloucestershire. Rodzinny wyjazd żeby spędzić czas na łonie natury w zdrowy sposób. Wciąż oczekujemy 

relacji, ale ze wstępnych informacji wiemy że wyjazd był udany. 

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

członkowskich: A. Bartnet (£40), M. Libera (£40), M. Nowak (£40), Z. Wytrwał (£40). 

 W sobotę 6 lipca Polska Szkoła Sobotnia kończy rok szkolny uroczystą mszą święta, rozdaniem świadectw i 

BarBeQue! Zapraszamy wszystkich chętnych do celebrowania osiągnięć wszystkich uczniów. Teraz pora na 

wakacje i możliwość zabłyśnięcia znajomością języka polskiego i polskich obyczajów i tradycji! Nowy rok 

szkolny rozpocznie się 14 września 2019. 

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – poniedziałek 23 września 2019 o godz. 1830.  To zebranie 

będzie otwarte dla wszystkich, więc serdecznie zapraszamy aby posłuchać o czym dyskutujemy. 

 

Komitet Ośrodka LPC życzy Wszystkim wspaniałych wakacji, 

pełnych słońca i pogody, także tej wewnętrznej, miłych wspomnień i wspaniałych przeżyć! 

Pustych dróg i mnóstwa miejsca na parkingu! 

I przede wszystkim bezpiecznych wakacji! 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

https://www.polskaszkolafh.com/
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

