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 Dopiero co rok się rozpoczął, a już tyle się wydarzyło!Brexit stał sięrzeczywistością, rodzina 

królewska się rozpada, panuje psychoza wirusa z koroną, w parlamencie pokazywane są wulgarne gesty. 

W takich czasach Ośrodek jawi się jak oaza spokoju. I tak już od 57 lat. Przeżywaliśmy chudsze lata, na 

początku lat 2000, gdy było zaledwie ~30 członków Ośrodka. Wraz z otwarciem granic Wielkiej Brytanii 

nastąpił rozkwit, gdy w połowie ubiegłej dekady było zarejestrowanych ~180 osób, rekordowa ilość. Potem 

zainteresowanie przygasło i obecnie jest nas 80 osób. Miejmy nadzieję że ci co mieli wyjechać już to zrobili 

a pozostali wierni fani naszej społeczności. 

 Piszę o zmniejszającej się ilości członków Ośrodka LPC z niepokojem, bo to na nas ciąży obowiązek 

utrzymywania Ośrodka, zarówno pod względem decyzyjnym jak i finansowym. Tak jak w każdej 

społeczności tak i u nas trafia się grupka osób, które nie potrafią usiedzieć spokojnie, tylko muszą coś robić. 

I pociągać innych do działania. Zwykle wymieniam ich często w Komunikacie, więc wszyscy ich znają. I 

dopóki oni będą uważali Ośrodek za swój własny to to będzie działało. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to 

też jakoś dajemy radę. Głównym obciążeniem jest utrzymanie Domu Ośrodka. Mamy trzech głównych 

użytkowników – Parafię, Szkołę Sobotnią i Ośrodek, którzy wspólnie ponoszą bezpośrednie koszty, takie jak 

oświetlenie, ogrzewanie, sprzątanie. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować za odpowiedzialną 

postawę Parafii i Polskiej Szkoły. Pozostałe koszty, np remonty, ubezpieczenie, podatek lokalny spada na 

barki Ośrodka.   

 Finanse Ośrodka pochodzą ze składek członkowskich, inwestycji (wynajmu mieszkania) oraz opłat, 

jakie wnoszą pomniejsi użytkownicy Domu. Jak dotychczas radzimy sobie z funduszami, bez konieczności 

odwoływania się do waszej ofiarności. (Ostatni raz zrobiliśmy to z okazji generalnego remontu w 2011 

roku). I mam nadzieję że tak pozostanie. Jednocześnie chciałbym podziękować za państwa pomoc. Zdaję 

sobie sprawę, że część osób wnosi większy wkład finansowy, zwłaszcza parafianie, którzy mają dzieci w 

Polskiej Szkole Sobotniej. Można powiedzieć, że korzystacie z Domu Ośrodka „na całego”. Ale dzięki Wam 

możemy działać dalej i spotykać się w tym „naszym” miejscu. Dziękuję! 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 

 Justyna Ziarek rozpoczyna w Domu Ośrodka zajęcia Jogi. Joga Iyengara przeznaczona jest dla 

początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych joginów, czyli w zasadzie dla każdego! 

Szczególnie jogę Iyengara poleca się właśnie osobom początkującym, ponieważ system ten jest 

niezwykle bezpieczny i mało inwazyjny dla naszego ciała. Dzięki przyrządom pomocniczym ten rodzaj 

jogi może praktykować każdy. Justyna praktykuje jogę od ponad 10 lat, a nauczycielem tej metody jest 

już prawie 2 lata. “Dzięki jodze odnalazłam wewnętrzny balans i harmonię, który pomaga mi borykać 

się z codziennymi trudnościami. Wierzę, że każdy kto zetknie się z jogą może zarówno wzbogacić swoje 

życie duchowe i emocjonalne jak i stać się sprawniejszy fizycznie”. Serdecznie wszystkich zapraszamy w 

każdy wtorek od 18.45-20.00. 

 W Domu Ośrodka odbywa się cykl spotkań organizowanych przez Wioletę Kalka. W marcu spotkanie 

dotyczyć będzie samorozwoju. Następne spotkanie pod koniec maja. 

 W piątek 12 czerwca planowane jest spotkanie z pisarką Anną Partyka-Judge. Bohaterowie jej książek 

to polscy emigranci w Wielkiej Brytanii.  

 14 czerwca w niedzielę planujemy doroczny już Dzień Otwarty. Format jeszcze jest ustalany, ale 

doświadczenie z poprzednich lat pozwala przypuszczać że będzie to wspaniała impreza. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W lutym 2020 opłatę członkowską (£40) wnieśli: 

J.Baranowska, M.Chełpiński, A.Cichoń-Jurkiewicz, E.A.Ciesielska, E.Coffield, M.Cole, M.Cordwell, 

K.Detko-Samplawska, A.Dyńska-Gezer, A.Dyzma, J.Fewster, A.Frydrych, M.Golub, L.Graczyk, 

K.Grodzka-Pit, O.Gronostajska, J.Gut-Nidecka, M.Hadjjie, J.Hebovija, A.Kaczmarek-Krzesinska, 

B.Kalicińska, U.Kiermasz, B.Kobylinska-Correa, A.Kosiorowska, M.Krzemien, M.Krzyzan, B.Kuczyńska, 

M.Lewandowska, M.Lisik-Hulak, M.Luc-Brudzy, M.Maron, J.Mickiewicz, I.Mrzyglód, A.Nastaga, 

D.Nazarewicz, J.Niklas, A.Nycz, E.Nowosielska, M.Osmani, M.Paczos, A.Pawowicz, M.Piechuta, 

J.Rejmer, A.Rinaldi, B.S.Rutkowski, J.Sales, M.Sieńczak, K.Sobolewska, A.Tabor, J.Vargem, A.Wasiluk, 

J.Widmajer, I.Wierchowicz, A.Wilk, A.Wójcik, B.Zalewska, T.Zarzycki, M.Zawada, K.Zawistowski, 

J.Ziarek. Serdecznie dziękujemy. 

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. 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 23 kwietnia 2020 o godz. 1900.  To zebranie 

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

także ostatnie zebranie przed Walnym Zgromadzeniem członków Ośrodka LPC (w sobotę 6 czerwca o 

1700 – proszę zarezerwować sobie termin). 
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