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  Listopad - ciemny, szary, ociekający deszczem jak łzy 

po tych, co odeszli. To czas kiedy odwiedzamy miejsca 

pochówku naszych bliskich. Staramy się to robić co roku, choć 

często trzeba przejechać pół Europy, żeby zapalić świeczkę na 

grobie rodzinnym. W polskiej kulturze to chyba czas 

największej migracji, wzmożonego przemieszczania się, 

chyba nawet większego niż na święta Bożego Narodzenia. 

Przy grobach spotykamy dawno niewidzianych krewnych, 

którzy tak jak my, pierwszego listopada przyjeżdżają na cmentarz. Wraz z tymi, co pozostali 

wspominamy wspólne chwile, wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca, uronimy łzę za 

nieobecnych, zadumamy się nad przemijaniem. Potem obiecamy, że będziemy w kontakcie, 

zdzwonimy się, napiszemy ... by zostawić to do następnego pierwszego listopada. Wracając przez 

cmentarz oglądamy inne groby. Przystajemy przy grobach dalszej rodziny, znajomo brzmiących 

nazwiskach na pomnikach, tragicznie zmarłych znajomych - zastanawiając się kim byli by dzisiaj. 

Często nasz wzrok przyciągają groby żołnierzy, powstańców, 

uczestników zrywów narodowych, tych którzy za naszą wolność 

gotowi byli i często zapłacili najwyższą cenę. Tych, którzy za nas 

walczyli byśmy mogli teraz normalnie żyć bez strachu, w wygodzie, 

a nawet i dostatku. Byśmy mogli mówić po polsku, być dumni z 

naszego pochodzenia. Jak to jest napisane na jednym z grobów: 

„Duma i Gorycz, Chwała bohaterom”.  

 Takie były czasy – wojny i niewoli. Teraz, w czasach pokoju i 

wolnej ojczyzny nikt już nie wymaga takich poświęceń. Wystarczy, 

że zadbamy o to, co oni osiągnęli. Chociaż i to czasami jest bardzo 

trudne. W czasach pokoju też są potrzebni bohaterowie. Tacy 

zwyczajni, normalni, żyjący wśród nas. W codziennym życiu 

walczący o nasze wspólne dobro, sprawy ważne dla całej wspólnoty, czy to w Polsce, czy w naszym 

polskim Londynie. Z pewnością zasługujący, by przystanąć przy ich grobie i okazać szacunek, na jaki 

zasługują. A gdy jeszcze żyją – to tym bardziej podziękujmy im! Nie warto z tym czekać, róbmy to 

przy każdej okazji. Są tego warci! 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Jak pisaliśmy na pierwszej stronie – Listopad jest zwykle czasem pamięci o zmarłych. Jesli będą państwo 

chcieli wziąć udział w parafialnych procesjach na cmentarze, to są one 1 listopada (Hither Green 

Cemetery), oraz 3 listopada (Camberwell Cemetery). Więcej informacji w Biuletynie Parafialnym 

https://parafialewisham.org/ oraz 

https://parafialewisham.org/site/assets/files/1539/wiadomosci_parafialne_27_10_2019.pdf 

 

 11 listopada przypada 101 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W sobotę, 9 XI Polska Szkoła 

będzie organizowała obchody dla dzieci i rodziców, natomiast my planujemy zorganizować spotkanie z 

tej okazji w niedzielę 10 listopada. Przy kawie/herbacie posłuchamy występów artystycznych. Będzie 

także okazja do  spotkania przyjaciół i znajomych. 

 

 Powracamy do pomysłu lekcji języka angielskiego. Zajęcia będzie prowadziła Magda Czuła, 

najprawdopodobniej we wtorki. Więcej informacji na Facebooku. 

 

 Także w sobotę 10 listopada w Domu Ośrodka będzie przedstawiciel EERC chętny do pomocy przy 

składaniu podania o statut osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Gorąco namawiamy aby skorzystać z tej 

okazji. 

 

 W niedzielę 17 listopada Dom Ośrodka będzie gościł imprezę Warsztat „Przyjemność Ruchu” z medytacją 

dynamiczną według OSHO, w godzinach 1300-1700. Więcej informacji na stronie Ośrodka na Facebooku. 

 

 Natomiast w sobotę 23 listopada zapraszamy wszystkich zwolenników Klubu „Polish Your Polish”, na  

Wieczór strasznie(!) polski, czyli Halloween z domowej zagrody. Mirek Kraszewski gwarantuje zero nudy i 

100% dobrej zabawy! 

 

 Nasza „ulubiona” soap opera – Brexit. Warunkiem uzyskania przez obywateli państw Uni Europejskiej, w 

tym Polski, pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii jest posiadanie statutu osoby osiedlonej. Pomoc w 

wypełnieniu formalności oferuje wiele organizacji, między innymi Wschodnio Europejskie Centrum 

Pomocy EERC. Jeśli nie posiadają państwo brytyjskiego obywatelstwa, to powinni państwo dokonać tej 

rejestracji. Doradcy z EERC wcześniej pomagali w Domu Ośrodka, w ostatnią niedzielę w parafii na 

Mottingham, więc jest mnóstwo okazji aby dopełnić tych formalności. Z pewnością będziemy jeszcze 

organizować pomoc w tej sprawie, ale prosimy, aby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. 

 

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

proszę sobie zarezerwować terminy: Mikołajki (sobota 7 grudnia) oraz  Jasełka (Sobota 14 grudnia) 

organizowane przez Polską Szkołę Sobotnią 

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

członkowskich: R. Mielnik (£40). 

 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. 

 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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