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 Czas nieubłaganie biegnie jak szlony. Przy prawie jesiennej pogodzie wspominamy wakacyjne 

upały, choć wtedy chcieliśmy uciec od nich jak najdalej. Ale pomimo upływu czasu, coraz to zmieniających 

się kartek w kalendarzu – koronawirus wciąż jest z nami. Dotychczasowe życie wciąż „wisi na kołku” i czeka 

na lepsze czasy; jak stary wygodny płaszcz, w który można sie wtulić, ciepły i wysłużony. Pozostaje tylko 

pytanie - gdy po niego sięgniemy czy wciąż będzie jeszcze pasował? 

 Polski Ośrodek Lewisham wciąż trwa w półśnie. Niewiele się dzieje, wciąż „odosobniamy się” i w 

obawie o zdrowie swoje i innych, rezygnujemy ze wspólnych spotkań. Dlatego może wciąż część osób może 

nie wiedzieć, że w sierpniu zmarła pani Zofia Piątek.  

 Pani Zosia Piątek, sanitariuszka „Tamara” z Powstania Warszawskiego trafiła do Londynu po 

latach tułaczki po Europie. Była jedną z organizatorek Polskiej Parafii Lewisham-Brockley a później 

Polskiego Ośrodka Lewisham. Dbała, by polska społeczność w południowo-wschodnim Londynie 

zachowywała polską kulturę, tradycję i język. Rozumiała potrzebę pracy z dziećmi i młodzieżą, najbardziej 

podatną na utratę polskiej tożsamości. Aktywnie włączała się w prace Polskiej Szkoły gdzie pełniła funkcje 

w zarządzie Komitetu Rodzicielskiego oraz prezesa Polskiej Szkoły. Udzielała się także w działalności Parafii 

i Ośrodka. W historii Ośrodka –„Kresy Polskiego Londynu” (autorstwa Pawła Chojnackiego, wydanie 2018)  

jest mnóstwo odniesień do jej działalności, wspomnień i opowieści. Pani Zosia miała ogromny wpływ na to 

jak Ośrodek dziś wygląda. Ja najbardziej pamiętam ją jako „prezeskę imprez”, jak zwykło się mówić na 

spotkaniach Komitetu Ośrodka. Wszelkie tradycyjne spotkania były stylizowane przez panią Zosię, aby jak 

najbardziej przypominały Polskę. Czasami była to Polska wyidealizowana, sielska, z tradycyjnymi 

regionalnymi strojami, ale taką ojczyznę pamiętała Pani Zosia. Starała się także ocalić to od zapomnienia. 

Przez lata opiekowała się Kroniką zapoczątkowaną przez panią Zofię Koronową. Była także inspiracją 

obchodów wszelkich rocznic – parafialnych, ośrodkowych, polskich. Swój patriotyzm próbowała zaszczepić 

we wszystkich uczestnikach imprez. I choć w ostatnich latach zdrowie nie pozwalało pani Zosi 

kontynuować tej działalności, to nadała kształt Ośrodkowi na całe lata. Nasze wszelkie imprezy z 

pewnością byłyby przez nią zaakceptowane. Odchodzą ludzie co budowali i kształtowali Polski Ośrodek 

Lewisham, ale ich dzieło wciąż trwa. Chylę głowę w podzięce pani Zofii Piątek – prawdziwej Damie naszej 

społeczności za jej pracę i wytrwałość. Będziemy to kontynuować. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 

 Prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności, odpowiedniego dystansu, mycia i odkażania rąk! 

Stosujmy się do obowiązujących zarządzeń rządu Wielkiej Brytanii i władz Londynu. Jeśli korzystacie z 

Domu Ośrodka – zapraszamy, ale prosimy aby dbać o zdrowie swoje i innych. 

 Powiernicy Ośrodka LPC podjęli decyzję o przeniesieniu dorocznego Walnego Zgromadzenia członków 

Ośrodka LPC na jesień tego roku. Zastanawiamy się nad terminem, ale także bezpiecznym sposobem 

przeprowadzenia takiego spotkania. O szczegółach poinformujemy Państwa w późniejszym terminie. 

 To były dziwne wakacje. Jeśli komuś udało się wyjechać to mamy nadzieję że odpoczynek się udał i 

wracacie pełni sił i zapału na cały rok. 

 Wciąż nie wiemy jak będzie wyglądała nauka w Polskiej Szkole Sobotniej – prosimy śledzić stronę 

internetową Szkoły.  

 W tym roku finansowym nie były dokonywane opłaty członkowskie. Rozumiemy, że priorytety zostały 

odwrócone i część osób może mieć trudną sytuację finansową. Ale jeśli chcemy aby Ośrodek trwał to 

powinniśmy liczyć się z obowiązkiem jego finansowego wsparcia. 
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