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 W drugi weekend stycznia tradycyjnie już wspomagaliśmy Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy. Pisałem o tym w styczniowym Komunikacie zapraszając do uczestnictwa. Ośtodek LPC był 

partnerem WOŚP Sztab Londyn 2020. Staraliśmy się uczestniczyć w wielu wydarzeniach, abyśmy byli 

jak najbardziej widoczni i skuteczni w naszej zbiórce. Agnieszka Kopeć, którą państwo znają między 

innymi z zajęć Kwoki w Londynie została koordynatorem wydarzenia dziecięcego które miało miejsce 

na Greenford. Dzieci, rodzice i nauczyciele z Polskiej Szkola na Forest Hill zorganizowali w sobotę 11 

stycznia cake sale. Sponsorem tego wydarzenia była nasza zaprzyjaźniona firma- księgowa PBD-Plus. 

Do akcji dołączyły zaprzyjaźnione z Osrodkiem firmy: Polish Shop Anna, Salon H2O, Polski Sklep 

Jagiełło, Kłos Deli, Scissors and Nails, Esthetique, Polska Szkoła na Forest Hill oraz na Bromley, Nat-ul 

Natural and Organic Cosmetics, Eva's look, Avanti , Delight Norbury, Smakuś , 4 PORY ROKU.  

 Serdecznie dziękujemy naszym wolontariuszom - Marcinowi Libera, Mirkowi Kraszewskiemu, 

Elizie Nowosielskiej, Agnieszce Łokaj oraz Ani Wysockiej-Gnat, którzy pomagli przy rozwożeniu i 

zbieraniu puszek oraz przy realizacji głównych imprez WOŚP w Londynie. Oraz tym wszystkim, którzy 

nie zostali wymienieni, ale przyczynili się do sukcesu; tym, którzy poświęcili wieczór na wypieki, biegali 

z puszkami, czuwali gdzieś z boku, aby wszystko szło tak jak powinno.  

 Wciąż jeszcze nie znamy dokładnej zebranej kwoty – widocznie jest to tak dużo że ciągle jest 

liczone. mam nadzieję że wkrótce poznamy państwa hojność. Wiemy natomiast, że ciasta, ciastka, 

babeczki, pierniczki dostarczyły wiele radości i doznań smakowych, a ponadto pozwoliły Szkole zebrać 

£344, €5 i 88zł (podaję za stroną internetową Polskiej Szkoły). Każdy pens, cent czy grosz wspomoże 

beneficjentów WOŚP. Serdecznie dziękujemy za udział! 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/
https://www.polskaszkolafh.com/blank-page-1


Z życia we wspólnocie: 

 

 Dołączamy się do Polskiej Szkoły Sobotniej z podziękowaniami dla pani Moniki Nowak. Po blisko 

siedmiu latach pracy w szkole pani Monika przemieszcza sie na drugi koniec świata w 

poszukiwaniu swojego miejsca. Pani Moniko! życzymy zrealizowania postawionych sobie celów, 

trzymamy kciuki choć jesteśmy pewni że łatwo pani zjedna tam sobie życzliwość i przyjaźń wielu 

ludzi. Powodzenia! 

 W Domu Ośrodka odbywa się wiele interesujących spotkań. Między innymi zapraszamy panie na 

warsztaty z Dagmarą Gmitrzak pod tytułem „Pokochać siebie”, w niedzielę 23 lutego. Spotkanie 

jest organizowane przez Wioletę Kalka. 

 We wtorki o 1900 w Domu Ośrodka rusza dwujęzyczna Joga. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

 Zajęcia na trampolinach, prowadzone przez LaJump odbywają się w poniedziałki i środy - dwie 

sesje, początek  o godzinie 1900 i następna o 2000. 

 Impreza, której chyba już nie trzeba przedstawiać – Konwent Gier Planszowych, będzie w sobotę 

22 lutego. Wszyscy fani już mają ten dzień dawno zaznaczony w kalendarzu, natomiast chętnie 

przywitamy nowych – którzy chcieli dołączyć, ale odkładali to na później. Zapraszamy! 

 Brexit – nastąpił w ostatni piątek. Dla niektórych powód do świętowania, my raczej smucimy się z 

tego powodu. Ale szanujemy tą decyzję. Tak jak obiecaliśmy będziemy obserwować przepisy i 

regulacje i starać się aby przystosowanie do nowych przepisów przebiegało jak najłatwiej. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W styczniu 2020 opłatę członkowską wniosła 

Magda Czuła (£40) i Marysia Turczańska (£40).  

Wszystkich członków Ośrodka LPC, którzy płacą podatki w Wielkiej Brytanii zachęcam do 

podpisania deklaracji Gift Aid, która umożliwia odzyskanie od Inland Revenue podatku, który został 

uiszczony od wpłat na konto Ośrodka. Za rok 2018/2019 otrzymaliśmy od HMRC  zwrot podatku w 

wysokości £244 od wpłat zaledwie siedmiu(!) osób oraz ze zbiórki w Dniu Otwartym! Dodam, że od 

standardowej opłaty członkowskiej możemy otrzymać zwrot £10. Żadnych formalności, żadnych 

dodatkowych opłat – wystarczy podpisać i przekazać nam deklarację Gift Aid. Chętnie służę 

wyjaśnieniami jeśli jakieś są potrzebne. 

 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 
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