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 Zaledwie miesiąc temu słyszeliśmy o koronawirusie, ale było to coś odległego, straszącego ludzi po 

drugiej stronie kuli ziemskiej. Wystarczyło zaledwie parę tygodni żeby plaga pojawiła się u naszych drzwi. A 

wraz z nią strach, izolacja, irracjonalne decyzje; chęć ucieczki, zaszycia się w ciemnym kącie, gdzie mieliśmy 

nadzieję, że nic nas nie dosięgnie. Ale niestety to złudne nadzieje. Koronawirus jest nadzwyczaj egalitarny – 

dosięga zarówno zwykłych osób a także książąt czy ważnych polityków; tych najbiedniejszych, co ryzykują 

zarażenie byle tylko utrzymać pracę, jak i tych co mogli sobie pozwolić na zimowy wypad we włoskie Alpy. 

Ryzyko choroby jest tym większe, im ktoś ma większe kłopoty z oddychaniem, cukrzycą. Ale to tylko jeden 

aspekt koronawirusa. Innym jest aspekt ekonomiczny, dotykający szczególnie tych co pracują w usługach i 

mają płacone tylko za wykonaną pracę/przepracowane godziny. Dla nich nakaz pozostania w domu 

oznacza brak zarobków. A niestety tak źle się składa, że spora część naszych rodaków w Wielkiej Brytanii 

pracuje w branży usług i/lub na tzw „zero hours contracts”. Jako Ośrodek nie mamy możliwości pomóc 

takim osobom. Nie posiadamy funduszy, którymi moglibyśmy wspomóc, gdy brakuje na czynsz czy inne 

opłaty. To zadanie dla instytucji rządowych, które zadeklarowały pomoc. Zarząd Ośrodka będzie starał się 

znaleźć fachowców, którzy pomogą wyjaśnić reguły pomocy, wypełnić formularze czy w inny sposób 

asystować.  

 Wiemy, że część osób przyspieszyła decyzję o powrocie do Polski, nawet kosztem ogromnych 

kolejek na granicach czy lotniskach i obowiązkiem kwarantanny. Całkowicie rozumiemy te osoby, choć jest 

to naszą porażką, że nie udało nam się zapewnić tym osobom komfortu i poczucia bezpieczeństwa tu na 

miejscu. Mamy tylko nadzieję że uda im się uniknąć zakażenia i znajdą ten poszukiwany spokój. 

 Byliśmy świadkami epidemii w Chinach i we Włoszech. Widzieliśmy sprawozdania z postępu 

choroby i rozpadu więzów socjalnych. A mimo to, gdy wirus zawitał w Wielkiej Brytanii to wszelkie idee jak 

postępować - legły w gruzach. Przygniecione kolejkami do sklepów z pustymi półkami, zamykanymi 

szkołami, kinami czy restauracjami. Także Ośrodek musiał zamknąć drzwi przed wszelkimi 

zgromadzeniami, żeby nie narażać nikogo na zakażenie.  

 Zewsząd słyszymy, że to przejściowe, że przy odpowiednim zapobieganiu zakażeniom wrócimy do 

normalnego życia. Wiemy, że wyjazdy będzie można przełożyc na późniejszy czas, rodzinne Wielkanocne 

spotkania zamienimy na grille, w pełni będziemy korzystali z kontaktów przez telefon lub internet. Może 

nam pozostanie skłonność do dzielenia się z innymi – czy to paczką makaronu, czy zapasowym 

opakowaniem środka dezynfekującego. Z pewnością przetrwamy, jak nas zapewniają wszelkie władze i 

autorytety. Ale jedno jest pewne - świat nigdy nie będzie już taki sam. I moje życzenia świąteczne dla 

państwa też będą inne – życzę wszystkim Zdrowych, zdrowych i zdrowych świąt Wielkiej Nocy! 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 

 Dom Ośrodka pozostaje zamknięty do odwołania. Wszelkie zgromadzenia, spotkania czy imprezy 

zostają zawieszone. Nie wieszamy kłódki na drzwiach, wierzymy że wszyscy organizatorzy zastosują 

się do obowiązujących zarządzeń rządu Wielkiej Brytanii i władz Londynu. 

 Nadchodzące Święta Wielkanocne i związane z nimi przygotowania będą musiały mieć nieco inny 

charakter niż w poprzednich latach. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Parafii – z całą 

pewnością ksiądz Dawid będzie miał więcej informacji niż my. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W marcu 2020 opłatę członkowską (£40) wniosła 

M.Zajkowska. Serdecznie dziękujemy również Polskiej Szkole Sobotniej i naszej parafii (Lokalnej 

Polskiej Misji Katolickiej Lewisham) za finansową pomoc w utrzymaniu Domu Ośrodka, tak aby służył 

jak najszerszemu gronu osób z naszej społeczności. 

Raz jeszcze chciałbym zachęcić do podpisania deklaracji Gift Aid, która umożliwia odzyskanie od Inland 

Revenue podatku, który został uiszczony od wpłat na konto Ośrodka. Wszyscy, którzy finansowo 

wspomagają Ośrodek LPC i płacą podatki w Wielkiej Brytanii mogą nam pomóc. Żadnych formalności, 

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

 Najbliższe zebranie Komitetu Ośrodka LPC – miało się odbyć w czwartek 23 kwietnia 2020 o godz. 1900.  

Najprawdopodobniej przeprowadzimy to w formie internetowej, czy to przez wymianę emaili, czy 

dyskusję na komunkatorze internetowym.  

Nasze Walne Zgromadzenie członków Ośrodka LPC (planowane w sobotę 6 czerwca o 1700) także stoi 

pod wielkim znakiem zapytania. Będziemy śledzili przebieg wydarzeń i podejmiemy decyzję w 

odpowiednim czasie. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

 

 

 

Zarząd Ośrodka LPC życzy  
wszystkim członkom Ośrodka, ich rodzinom i przyjaciołom  

wytrwałości w tych trudnych czasach, dobrej ochrony przed chorobami, 
pełnego stołu 

a przede wszystkim życzliwości i ciepła na cały okres Świąt Wielkanocy! 

https://parafialewisham.org/
http://www.osrodeklpc.com/download/formularze/gift_aid_declaration.pdf
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

