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  Wraz z nadejściem jesieni nadchodzi czas powrotów. Powrotu z wakacji, do normalności, do rutyny. 

Wcześniejsze wieczory nastrajają do wspomnień i snucia planów na przyszłość. Nasza społeczność już od 

prawie 60 lat związana jest z południowo-wschodnim Londynem; rozrastała w kolejnych „falach emigracji” 

lub kurczyła się w niekorzystnych warunkach. Brexit, lub jego groźba, spowodował że obecnie panująca w 

Wielkiej Brytanii atmosfera nie napawa optymizmem, zwłaszcza dla obcokrajowców. Choć Londyn jest 

unikalny bo jego mieszkańcy sami w większości pochodzą z różnych krańców świata i są bardziej otwarci na 

innych. Jednakże wiemy, że część rodzin z naszej społeczności postanowiła zakończyć „londyńską” przygodę i 

przenieść się gdzie indziej - czy to z powrotem do Polski, czy też do jakiegoś innego zakątka świata. 

Dodatkowym czynnikiem motywującym do zmian jest spadek wartości funta, który głównie uderza w tych 

co wydają swe ciężko zarobione pieniądze za granicą, na przykład w Polsce. Wszystkim tym, którzy 

zdecydowali się na przeprowadzkę życzymy powodzenia. Szkoda że nas opuszczacie, ale rozumiemy waszą 

decyzję. Trzymamy kciuki za was, abyście znaleźli swoje wymarzone miejsce i zapewnili dobre warunki 

swoim dzieciom. Tym co pozostali chcemy pomóc poczuć się „znowu u siebie”, bo tu jest nasz dom. Nawet 

jeśli w polityce czy mediach pojawiają się opinie nieprzychylne Polakom, to my wiemy, że bez nas i całej 

rzeszy obcokrajowców Wielka Brytania zatrzymała by się już pierwszego dnia. Tu jest nasze miejsce i tu 

pozostaniemy. A Polski Ośrodek Lewisham będzie pomagał wszystkim z naszej społeczności, którzy tego 

potrzebują.  

 Wracamy do idei nauki języka angielskiego. Progres w pracy, lepsza integracja czy też zwykłe 

codzienne życie wymaga znajomości języka. Łatwiej jest uczyć się w grupie, z dobym wykładowcą, który 

wyjaśni zawiłości gramatyczne czy pomoże w wymowie, niż samemu, nawet z najlepszych podręczników. 

Zapraszamy na nasze lekcje.  

 Nie zapominamy o naszym pochodzeniu. Przekazanie tradycji i polskiego języka naszym dzieciom 

jest priorytetem Ośrodka. Polska Szkoła rozszerzyła ilość klas, tak aby każde dziecko miało szansę 

uczestniczyć w zajęciach. Pojawiły się klasy dla dzieci, które uczą sie języka polskiego od podstaw, jako 

języka obcego. Dodatkowo Szkoła rozpoczyna prowadzenie poradni logopedycznej. W planach jest również 

dalsza pomoc dzieciom i rodzicom. 

 Podtrzymujemy stare polskie tradycje i obchodzimy ważne rocznice. Już w listopadzie będziemy 

obchodzili 101 rocznicę Niepodległości Polski, z obchodami zarówno w Polskiej Szkole jak i w Ośrodku. 

Bierzemy co najlepsze z polskiej i brytyjskiej tradycji. Równocześnie staramy się dać społeczności, w której 

żyjemy - to co najlepsze. Nie żyjemy na bezludnej wyspie, ale wsród ludzi, skądkolwiek by nie pochodzili. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Całym sercem jesteśmy z panią Sylwią Serwin, której wymarzone wakacje przerodziły się w koszmar. 

Pani Sylwio, nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu ani zmienić wydarzeń, ale jeśli możemy w czymś pomóc 

– to jesteśmy do pani dyspozycji. Nasza mała społeczność jest jak rodzina i pani strata dotyka nas 

wszystkich.  

 Jak pisaliśmy na pierwszej stronie – Polska Szkoła organizuje poradnię logopedyczną. Konsultacje będą 

we wtorki (w godzinach 17-18) i soboty (17-18). Godziny mogą  jeszcze ulec zmiania, dlatego proszę 

sprawdzać stronę Ośrodka na Facebooku oraz dopytywać się w Polskiej Szkole – osobiście i na stronie 

szkoły - https://www.polskaszkolafh.com/ 

 We wtorkowe wieczory, w godzinach 19-21 planujemy powrócić do nauczania języka angielskiego. 

Ponieważ to także jest dopiero organizowane - tu również proszę sprawdzać strony internetowe, gdzie 

wiadomości są ciągle aktualizowane. 

 

 W lipcu mieliśmy małą powódź w Domu Ośrodka. Z pękniętej rurki przez całą noc sączyła się woda. 

Uszkodzeniu uległy sufit i ściany na pierwszym piętrze. Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów z firmą 

ubezpieczeniową i planujemy wkrótce przystąpić do napraw. Mamy nadzieję, że zostaną one 

przeprowadzone w taki sposób aby były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników Domu. 

 

 W niedzielę 10 listopada planujemy zorganizować spotkanie z okazji Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Przy kawie/herbacie posłuchamy występów artystycznych. Będzie także okazja do  

spotkania przyjaciół i znajomych. 

 

 W drugą sobotę miesiąca w Domu Ośrodka odbywają się spotkania Klubu Jachtowego. Według 

zapewnień Klubu wszyscy zwolennicy otwartych mórz, oceanów czy śpiewnych szantów są mile 

widziani. Proszę sprawdzać Kalendarz na stronie internetowej Ośrodka. 

 

 Nasze plany na nieco późniejszy termin. Więcej informacji podamy w następnym Komunikacie, ale 

proszę sobie zarezerwować terminy: 

 Niedziela 1 grudnia – Spotkanie „Klubu Dziennikarzy” 

 Sobota 7 grudnia – Mikołajki 

 Sobota 14 grudnia – Jasełka organizowane przez Polską Szkołę Sobotnią 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. We wrześniu 2019 dokonano następujących wpłat 

członkowskich: S. Zagórski (£40). Wynajem Domu Ośrodka – S. Zagórski (£75). 

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – czwartek 5 grudnia 2019 o godz. 1900.  To zebranie będzie 

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