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 Przy pięknej majowej pogodzie rozpoczęliśmy trzeci miesiąc walki z pandemią. Walki 

toczonej z domu, czy z ogrodu, przy niewielkim naszym wysiłku. Walki, gdzie głównym naszym 

zadaniem było powstrzymanie się od wszelkiego wychodzenia na zewnątrz, pozostawanie we 

własnym towarzystwie. Niektórzy dawno już marzyli by posiedzieć w domu, pobyć z rodziną, zająć 

się zaniedbanym ogródkiem czy dokonać dekoracji domu, które dotychczas były odkładane „na 

później”; lub poświęcić czas na hobby. Ja na przykład zbieram vouchery z podróży, które się nie 

odbyły. Mam już niezłą kolekcję, teraz muszę zastanowić się jak to wykorzystać zanim się 

przterminują. Ale chyba większość z nas ma już dość tej sytuacji. Z chęcią wrócilibyśmy do pracy; 

nawet jeśli jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że wciąż otrzymujemy wypłatę za czas izolacji.  

 Wszelkie zajęcia w Domu Ośrodka także zostały zawieszone. Zobowiązani jesteśmy do 

przestrzegania zaleceń rządowych, więc tu nie ma wyboru. I choć kusi, żeby spotkać się, bo 

„pewnie nikt nie zauważy”, to lepiej to odłożyć. Pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o nas samych, 

ale też innych – np seniorów, których niepotrzebnie byśmy narażali. Epidemia ustępuje, więc może 

też i restrykcje wkrótce ulegną złagodzeniu. Z całą pewnością musimy zrezygnować z 

czerwcowego terminu walnego Zgromadzenia. Charity Commission zaleca aby zachować daleko 

idące środki ostrożności i wręcz przesunąć terminy zebrań. Powiernicy Ośrodka po dyskucsji 

podjęli decyzję o przesunięciu Walnego Zgromadzenia członków Ośrodka LPC na jesień, 

prawdopodobnie wrzesień-październik. Wciąż nie mamy pewności co do daty, ale ustalimy to gdy 

nie będzie to stanowiło już zagrożenia dla uczestników. Także Parafia i Polska Szkoła Sobotnia 

czekają na możliwość powrotu do Domu Ośrodka, ze spotkaniami otwartymi dla wszystkich 

chętnych. Chyba jeszcze to trochę potrwa, ale dołączam się do apelu księdza Dawida i pani 

dyrektor Uli, żeby uczestniczyć w spotkaniach przez media. W ten sposób chronimy siebie i innych 

i wciąż możemy wziąć udział w nabożeństwach czy nauce. 

 Namawiam również do pomocy innym. Nie tylko rodakom czy znajomym. Może ktoś z 

sąsiadów wstydzi się poprosić, a odrobina uwagi byłaby na wagę złota. Czasami wystarczy tylko 

okazać komuś życzliwość, porozmawiać, zainteresować się drugą osobą. Gorąco namawiam i 

życzę abyśmy przetrwali tą epidemię. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC 
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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. 

 Powiernicy Ośrodka LPC podjęli decyzję o przeniesieniu dorocznego Walnego Zgromadzenia członków 

Ośrodka LPC na jesień tego roku. O dokładnej dacie poinformujemy Państwa w późniejaszym terminie. 

 Wszystkich, którzy mają możliwości – prosimy o wsparcie ( Poles in Need CIC, bank acc. 03892840, 

sort code 20-92-63 refrence: Paradise) . 
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