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 Życie zaskakuje nas na każdym kroku. Mieliśmy nadzieję, że koronawirus odpuści równie szybko jak 

nadszedł, a my wrócimy do normalnego życia, do codziennej pracy. Jednakże wygląda na to, że ten stan 

jeszcze potrwa. Nasze wakacjyjne wyjazdy stoją pod wielkim znakiem zapytania, podczas gdy wcześniejsze 

plany już sypią się jak domki z kart. Ale cóż tam wakacje, kiedy zagrożona jest praca? 

 Wiemy, że część osób wyjechała do Polski. Była to realizacja dawno dojrzewających planów, może 

przyspieszenie tych planów lub spontaniczna decyzja podjęta w obawie przed koronawirusem, w nadziei że 

będą bezpieczniejsi w Polsce, wśród swoich rodzin. Niektórzy wyjechali „na jakiś czas” i zostali zatrzymani 

przez machinę przepisów kwarantanny. Mamy nadzieję że wszyscy są zdrowi i cali. Życzymy im znalezienia 

swojego miejsca lub szybkiego powrotu gdy zostaną zniesione restrykcje. 

 Polska społeczność w południowo-wschodnim Londynie wciąż trwa. Co prawda nasza działalność 

została zawieszona „na gwoździu”, ale mamy nadzieję powrotu do „normalności” jak tylko zostaną 

cofnięte obostrzenia. Pozostaje tylko przetrwać, co niestety może nie być łatwe. Już w poprzednim 

Komunikacie wskazywałem, że większość członków naszej wspólnoty pracuje w usługach i ich byt jest 

najbardziej zagrożony. Na stronie Ośrodka na Facebooku staramy się wskazać możliwą pomoc tym, którzy 

tego wymagają. Nasze zaprzyjaźnione organizacje, Poles in Need oraz East European Resource Centre 

udzielają informacji kto i w jaki sposób może uzyskać rządową pomoc. Także nasze oddolne grupy, uber-

owców i wośp-owcy, starają się pomóc w tych prostszych rzeczach, jak zakupy, rozmowa. Proszę 

sprawdzać strony na Facebooku, bo to jest znacznie szybciej uaktualniane. 

 Jest jeszcze jeden aspekt naszego przetrwania czasu koronowirusa – pomoc jedni drugim. Tak jak 

miesiąc temu zwracam się z prośbą aby ci co mogą pomogli innym. Także tym, którzy wciąż wstydzą się 

poprosić. Może jesteście w stanie podzielić się zapasami z waszymi znajomymi, sąsiadami, którzy już od 

tygodni są odcięci od pracy i możliwości zarobku? Wspólnie jakoś możemy przetrwać. Zachęcamy 

wszystkich, tych lepiej sytuowanych i tych wymagająch pomocy aby się odezwali. Czy do nas, czy do Poles 

in Need, czy EERC, czy nawet poprzez Polską Szkołę Sobotnią. Spróbujemy wskazać jak można pomóc lub tą 

pomoc uzyskać. I prosimy rozejrzeć się dookoła, wśród tych najbliżej – może nie będzie potrzeba żadnego 

pośrednika? 

 Życzę wszystkim jak najmniej bolesnego przetrwania tego trudnego czasu i powrotu do 

„normalności”, choć ta z pewnością będzie już miała inną definicję. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/
https://pincic.org/pl/
http://www.eeac.org.uk/#/


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. 

 Nasza Parafia również zawiesiła wszystkie spotkania. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej 

Parafii – z całą pewnością ksiądz Dawid będzie miał więcej informacji niż my. 

 Zakończyliśmy rok finansowy. Ośrodek LPC w roku 2019/20 miał ok £18.5 tys. wpływów i ok. £14.5 tys. 

wydatków. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspomagali Ośrodek. Nasze rachunki finansowe 

zostały przekazane do niezależnego księgowego, który jak co roku od strony finansowej oceni sytuację 

Ośrodka i podejmowane działania Zarządu Ośrodka LPC. Raport finansowy będzie podstawą do 

sprawozdania składanego corocznie do Charity Commission. 

 23 kwietnia Komitet Ośrodka LPC miał zebranie. Tym razem poprzez 

internet, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Walne Zgromadzenie członków Ośrodka LPC miało odbyć się 7 

czerwca 2020, ale wszystko wskazuje że będzie musiało zostać 

przełożone na później, na jesień. Pracujemy nad znalezieniem 

odpowiedniego rozwiązania. 

 Kasztan w ogrodzie na Forest Hill niestety usechł i stanowił 

zagrożenie. Na prośbę zarządu pan Darek Ryczko usunął to drzewo. 

Ogród wygląda teraz trochę inaczej. Także niestety dzieciaki, ale 

jesienią musicie poszukać kasztanów gdzie indziej. 

Dach w kuchni Domu Ośrodka niestety został nadgryziony zębem 

czasu i nie stanowił już ochrony przed wodą. Firma pana Tomka Zarzyckiego prowadzi prace 

naprawcze. 

 Zarząd Ośrodka LPC przekazał £200 na fundację Poles in Need, udzielającej pomocy naszym rodakom, 

w tych trudnych czasach. Tych, którzy mają takie możliwości – również prosimy o wsparcie ( Poles in 

Need CIC, bank acc. 03892840, sort code 20-92-63 refrence: Paradise) . 
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