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 Mniej lub bardziej hucznie obchodziliśmy Nowy Rok, 2020. Co prawda do nowej dekady trzeba 

poczekać 365 dni, ale to tylko uwaga techniczna. Liczymy ile czasu upłynęło od naszych ważnych wydarzeń, 

która to już rocznica, czego się spodziewać w Nowym Roku. Jeśli podsumować rocznice Ośrodkowe, to 

istniejemy już 57 lat, podczas gdy Parafia ma już 69! Dom na Forest Hill należy do Ośrodka już 38 lat, a nowy 

Komunikat wychodzi już siódmy rok! Część pomysłów nie wypaliła i odeszła w zapomnienie - i raczej już nie 

liczymy ile to lat odkąd coś nie przeszło weryfikacji czasu. Ale jeśli coś jest naprawdę pozytywnego – to warto 

o to dbać i wspierać. 

 Po raz kolejny, ale nie liczę który, w styczniu w Ośrodku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Trochę późno dołączyliśmy do tej wspaniałej akcji, ale to nie dlatego, że mieliśmy serca z kamienia. Po prostu 

brakowało ekipy, która by się tym zajęła. Ale staraliśmy się pomagać akcji jak tylko mogliśmy.  A skoro już 

mamy ekipę i woluntariuszy – to zapraszam do pomocy i wspomożenia szczytnych celów wybieranych przez 

Jurka Owsiaka i WOŚP. Początek w Polskiej Szkole w sobotę 11 stycznia, kontynuacja w niedzielę 12 stycznia. 

U nas w Ośrodku! 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 

 Mamy nadzieję że wszyscy wrócili po udanej przerwie świątecznej. Radość ze świąt spędzonych w 

rodzinnym gronie powinna nas wszystkich pozytywnie nakręcać aż do następnych świąt. 

 

 Polska Szkoła Sobotnia wraca po przerwie świątecznej w sobotę 11 stycznia 2020. 

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

Prosimy zarezerwować czas, przygotować datki i dobry humor! Więcej informacji na Facebooku. 

 Niestety ale chyba Brexit jest już nieunikniony . Będziemy obserwować przepisy i regulacje i 

odpowiednio Państwa informować. Jak na razie namawiamy do rejestracji na stronie internetowej Home 

Office, aby uzyskać status osoby osiedlonej. Najprawdopodobniej należy to wykonać do końca 2020. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. Ośrodek nie otrzymuje żadnych dotacji ani grantów – 

utrzymywany jest z naszych inwestycji – wynajmu mieszkania oraz opłat członkowskich. Dlatego prosimy 

o regularne wpłaty. Jeśli ktoś nie jest pewien kiedy ostatnio wniósł opłatę członkowską – proszę 

sprawdzić poprzednie Komunikaty. Wszystkie opłaty są tam odnotowane – takie nasze pokwitowanie. 

Jeśli w ostatnich 12 miesiącach nie ma tam państwa nazwiska – to chyba czas na taką opłatę  

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – czwartek 13 lutego 2020 o godz. 1900.  To zebranie będzie 

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

 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

 

Wszystkim Członkom Ośrodka, ich rodzinom znajomym i przyjaciołom 

Składamy Najserdeczniejsze życzenia Noworoczne 

Niech ten nowy 2020 rok będzie nadzwyczaj udany, niech oznacza początek 

dobrych zmiani obfituje w pozytywne doświadczenia! 

Zarząd Ośrodka LPC 
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