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  Rok 2019 powoli przechodzi do historii, ustępując miejsca nowemu 

2020. „Okrągłe” daty nastrajają do postanowień, przemyśleń czy oblicznia 

lat, które upłynęły od jakichś wydarzeń. Rozliczamy czy to był udany rok, co 

osiągnęliśmy a nad czym jeszcze musimy popracować. Wspominamy miłe 

radosne chwile, choć nie da się pominąć także tych smutniejszych, gdy nie 

wszystko szło według planu.  

 W Ośrodku liczymy lata ile już działamy, od 1963 – i jakby nie 

patrzeć wchodzimy już w stateczny wiek. Niestety w tym roku pożegnaliśmy 

założycieli naszej wspólnoty – pana Czesława Kwaśniewskiego i Mariana 

Makulskiego. Przez tyle lat przewodzili Parafii i Ośrodkowi, prawie od 

zawsze. I chociaż w ostatnich latach wiek i zdrowie nie pozwalało im się 

angażować, to wciąż byli obecni duchem. I tak chyba z nami pozostaną, w 

naszych wspomnieniach. Codzienne sprawy, zarządzanie przekazali 

młodszym – normalna wymiana pokoleń. My przemijamy, ale staramy się, 

aby nasze dzieła pozostały. Na szczęście znajdują się chętni do kontynuacji. 

Ale wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy. Kto wie co Nowy Rok 

przyniesie? Może Ośrodek będzie potrzebny polskiej emigracji bardziej niż 

się spodziewamy? Może na naszej polskiej wyspie będziemy ostoją Unii 

Europejskiej? Wszak wchłonęliśmy jej wartości i chcemy je przekazywać 

dalej. Może za rok będziemy wiedzieli. Ja natomiast ze swej strony życzę 

Państwu, naszej społeczności i sobie samemu, aby był to rok spokojny, wręcz na skraju nudy, bez żadnych 

znaczących wydarzeń, bo te w ostatnim czasie nie są zbyt optymistyczne. Krótko mówiąc – życzę abyśmy żyli 

w nieciekawych latach. A najbliższe święta Bożego Narodzenia spędzili zdrowo, wesoło i spokojnie – w gronie 

najbliższych. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 

 W lipcu w Domu Ośrodka zdarzyła się mała powódź – pęknięta rurka w mieszkaniu na drugim piętrze 

zalała pomieszczenia na pierwszym piętrze i powoli przesączyła się dalej, ujawniając się jako plama na 

suficie w Sali na parterze. Na szczęście szkody już zostały naprawione – tu wielkie dzięki firmie pana 

Tomka Zarzyckiego - TrendHomes.  

 

 Zostało odnowione ubezpieczenie Ośrodka na następny rok. Tak więc możemy normalnie prowadzić 

nasze wszystkie zajęcia i spotkania. Chociaż fakt bycia ubezpieczonym nie zwalnia nas wszystkich z 

obowiązku rozważnego korzystania i dbania o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Domu. Prawnie 

odpowiedzialna jest osoba organizująca spotkanie, ale wszyscy dbajmy o nas samych i nasz Dom. 

 

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

proszę sobie zarezerwować terminy: 

 Sobota 7 grudnia – Mikołajki 

 Sobota 7 grudnia – Spotkanie opłatkowe Klubu Jachtowego 

 Sobota 14 grudnia – Jasełka organizowane przez Polską Szkołę Sobotnią w Tudor Livesey Memorial 

Hall (225 Perry Hill, London SE6 4HD) 

 W weekend 11-12 stycznia w Domu Ośrodka zagra po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Prosimy zarezerwować czas, przygotować datki i dobry humor! 

 Tradycyjnie już w Wigilię Bożego Narodzenia, parafia organizuje Wigilię w domu Ośrodka, o godzinie 

1700. Potrzebne są wcześniejsze zapisy – tu odsyłam po więcej wiadomości do Parafii. Tam także więcej 

wiadomości o nabożeństwach świątecznych. 

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

członkowskich: Adam i Ewa Gordon (£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. 
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Zdrowych, Wesołych i Spokojnych 
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