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  Smutne wieści niestety chodzą parami. W lipcu pożegnaliśmy pana Czesława 

Kwaśniewskiego, a w sierpniu w wieku 99 lat odszedł pan Józef Marian Makulski. Jeden z założycieli 

Komitetu Parafialnego (prekursora Parafii) i jego pierwszy prezes, jeden z założycieli Polskiego 

Ośrodka Lewisham i jego pierwszy prezes, wieloletni działacz polonijny, społecznik, powiernik LPC, 

skarbnik. I wiele by tu można jeszcze wymieniać funkcji i zobowiązań pana Mariana, ale za tymi 

tytułami/funkcjami krył się filar naszej społeczności. To dzięki niemu Ośrodek uzyskał osobowość 

prawną organizacji charytatywnej, to on był współautorem naszego Statutu, to on doprowadził do 

kupna Domów Ośrodka. Gdyby nie pan Makulski - może nie mielibyśmy takiej zorganizowanej Polonii 

w południowo-wschodnim Londynie. Jego zamiłowanie do tańca zapoczątkowywało całe życie 

towarzyskie Polonii w Lewisham. A jednocześnie bardzo poważnie podchodził do wszelkich spraw 

organizacyjnych, nadając kształt Ośrodkowi i Parafii, dbając by miały zapewnione prawne i 

materialne podstawy do działania. Czasami zdarzało nam się różnić w poglądach na kierunek 

prowadzenia Ośrodka, dyskutowaliśmy i wciąż nawzajem bardzo się szanowaliśmy. Dla mnie pan 

Makulski zawsze był symbolem efektywności w przewodzeniu naszej społeczności, symbolem 

Polskości, którą w trudnych czasach tworzył od zera tu na obczyźnie, chodzącą historią z 

niesamowitymi opowieściami. Historie z czasów wojny, niewoli w obozie jenieckim, wczesnych lat 

powojennych czy organizacji polskich wspólnot opowiadał w taki sposób że ciągle czekało się na 

następną. I jeszcze następną. Pan Marian stanowił skarbnicę wiedzy, faktów, wydarzeń a także 

śmiesznych historii z życia Polonii. Na szczęście wiele z jego wspomnień zostało spisanych przez Pawła 

Chojnackiego w książce „Kresy Polskiego Londynu” – wydanej w 2017 roku historii Polskiego Ośrodka 

Lewisham, organizacji i ludzi, którzy go tworzyli. Zza tych wspomnień wyłania się ciepły, serdeczny 

człowiek, stawiający ponad wszystko pracę dla innych, pracę dla polskich organizacji. I takim 

pozostanie w mojej pamięci.  

 Mam nadzieję, że teraz pan Marian gdzieś tam zasiada przy zielonym stoliku z Czesławem 

Kwaśniewskim, Henrykiem Turczańskim i Zbyszkiem Jankowskim. Licytują, kontrują i rozgrywają 

szlemy i szlemiki. A skoro mają czwórkę do brydża, to nie będę musiał więcej nikogo wspominać, tylko 

cieszyć się ich towarzystwem. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Serdecznie witamy po przerwie wakacyjnej. Mamy nadzieję że wszyscy wspaniale odpoczęli i są pełni 

energii. Jeśli doskwiera malencholia i tęsknota do Polski, to w Ośrodku staramy się zapewnić polskie 

klimaty. 

 W czerwcu mieliśmy Dzień Otwarty Ośrodka wspanale bawiąc się w dobrym towarzystwie. I choć to 

wydaje się już dość odległe i odliczamy czas do następnej imprezy, to muszę powrócić do tego wydarzenia. 

W wakacyjnym Komunikacie podziękowałem głównym sponsorom (Ani i Mariuszowi Wiśniewskim - 

Anna’s Grocery). Ale chcę także podziękować wszystkim, którzy zechcieli spędzić ten czas z nami. Oraz 

pozostałym sponsorom i organizatorom, którzy umożliwili to spotkanie. Tak więc serdeczne 

podziękowania również dla Korona Delikatesy, Kłos Deli, H2O Zakład Fryzjerski, Essence of Aesthetics, La 

Jump Jumping Fitness, Coban Barber Lewisham, Biuro Księgowe PBD Plus, Iwona Łaniewska Masaże, 

Famous Styles, Nat-ul Polskie Kosmetyki Naturalne, Żaneta Sawicka Wypieki polskie, Scissors & Nails, Ewa 

Ulaniecka- Przedłużanie rzęs, Aneta's Homemade Cakes, Portmill Engineering Limited, Kwoka W Londynie, 

Sobotnia Szkołą Polska na Forest Hill, Polak Mały, Beata Ostas Pierogi, Yacht Club Polski Londyn. Jeśli tylko 

możecie to korzytajcie z ich usług czy biznesów! - to najlepsze podziękowanie. 

Nie zapominam też o organizatorach, którzy byli w Domu Ośrodka całe godziny przed i po imprezie, a w jej 

trakcie ciężko pracowali - Agnieszka Łokaj, Gosia Lisik-Hulak, Gosia Zalejasz, Ania Wysocka-Gnatz z 

rodziną, Agnieszka Bozzao, Żaneta Sawicka, Monika Nowak, Wiola Kalka, Eliza Nowosielska, Aneta Wójcik, 

Marcin Libera, i wszyscy których nie wymieniłem, za co bardzo przepraszam. 

 Dzieciakom przypominamy, że już w sobotę 14 września Polska Szkoła otwiera dla was swoje podwoje - 

https://www.polskaszkolafh.com/ 

 

 Nasza niekończąca się saga - Brexit. Są nowe wątki, zakręty i zwroty akcji - lepiej niż w brazylijskim serialu. 

I tylko szkoda że jesteśmy w to tak mocno wplątani. Jest jeszcze ponad rok czasu aby zarejestrować swój 

pobyt w UK. Będziemy o tym przypominali i pomagali w formalnościach. 

 

 W wrześniu planujemy imprezę organizowaną przez Wiolę Kalka - W Słowiańskim Kręgu, Medytacja 

Jedności po raz 4. Kroki do Porozumienia. Jeśli udało mi się kogoś zainteresować - to zapraszamy w 

niedzielę 8 września o godz. 1300. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W Lipcu/Sierpniu 2019 dokonano następujących wpłat 

członkowskich: D. Kwaśny (£30), P.Dokurno (£40). Wynajem Domu Ośrodka – A. Świeczkowska (£70). 

 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. 
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