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 DAMA I TRZEJ RYCERZE 

 

„Kresami Polskiego Londynu” nazwałem w książce 

poświęconej społeczności emigracyjnej w dzielnicach 

Lewisham, Bromley, Bexley i Greenwich te podwójne 

rubieże – wielkiej metropolii i wielkiej historii – epopei 

Polaków w Zjednoczonym Królestwie i w jego stolicy. 

Kiedy przed czternastoma laty rozpoczynałem zbieranie 

materiałów do monografii, składały się nań nie tylko 

rozproszone dokumenty, fotografie, czy numery 

„Komunikatu” Ośrodka oraz parafii. Rozmowy i spotkania 

ze świadkami historii, jej twórcami, wydawały mi się 

wówczas najcenniejsze. Jakkolwiek nadawali oni ciągle 

ton działalności Polskiego Ośrodka Lewisham – wiedziałem, że trzeba się spieszyć. I teraz ten skarb w sercu 

hołubię. Opowieść o pewnej kresowej stanicy. 

 Mógłbym sięgnąć do własnej książki, by przypomnieć sobie szczegóły, „kopiuj i wklej” uskutecznić, 

pierwszolistopadową opowieść tak skleić. Przygotowałem sobie nawet egzemplarz i leży pod ręką, a plik 

PDF w pogotowiu – otwarty. Ale nie tak o tej czwórce, co już pomaszerowała dalej opowiem. Przynajmniej 

jedno zdanie o każdym z pamięci muszę wydobyć. Co pozostało w niej po latach? Zbigniew Jankowski. 

Jako… duży człowiek mi się jawi… Chropowaty i uważny. Przez Rosję przeszedł – w rejony Archangielska 

zesłany, do armii polskiej w 1941 roku trzy miesiące wędrował. A potem cały szlak bojowy z Generałem 

Andersem. Monte Cassino, a jakże. Za to dużo i szybko mówił Marian Makulski – kapral zawodowy. Wielki 

ogród z dumą pokazał. Sam początek początku wojny 1 września pod bombardowanym Wieluniem 

oglądał, niewolę niemiecką przebył i także do 2 Korpusu trafił. Czesław Kwaśniewski – klasa warszawiaka, 

z Powstaniem gdzieś w cieniu ciepłego spojrzenia. Zgrupowanie „Leśnik” – pamiętam – Starówka, mówił, 

kanały… Ile to lat pod rząd kierował Komitetem Parafialnym? Prezesi Ośrodka, Prezesi Parafii, ojcowie–

założyciele tej wspólnoty, która trwa. Nie oni jedyni, o nie, ale bez nich i szkoły, i domu na Forest Hill by 

nie było. 

 No i dama, co rycerzem była, tak jak oni – panami. Zofia Piątek, pseudonim „Tamara”, 

sanitariuszka w Śródmieściu dzielnym 1944; z obozu w Oberlangen przez pancerniaków Generała Maczka 

wyzwolona. Jakże ta pani Zosia aktywna była! I do siebie na Catford mnie zaprosiła. Historii wielkiej – 

może pionki. Ale swych „małych dziejów” tutaj – figury. Prawdziwi bohaterowie emigracji. 

Paweł Chojnacki  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 

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

Organizator spotkania jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących 

zgromadzeń. 

 Do Domu Ośrodka wróciła Polska Szkoła sobotnia oraz msze i spotkania parafialne. Porządek spotkań 

został zmieniony więc proszę sprawdzać strony internetowe Szkoły i Parafii. 

 15 października mieliśmy doroczne Walne Zgromadzenie członków Ośrodka. Było to wirtualne 

zebranie, pierwsze takiego rodzaju. Było nas w sumie 13 osób, częściowo w Domu Ośrodka ale 

większość pozostawała „na łączach”. Nie wiemy ile osób nie mogło wziąć udziału w zebraniu ze 

względu na kłopoty techniczne, brak sprzętu czy inne czynniki niezależne od nich. W związku z tym 

ciężko mówić o kworum czy próbować przeprowadzać jakieś głosowania. Przy stosunkowo małej 

liczbie osób, które miały możliwość wziąć udział w zebraniu,  trudno byłoby przyjąć jakieś wiążące 

decyzje. Powiernicy Ośrodka podjęli decyzję o wyjątkowym i jednorazowym przedłużeniu kadencji 

Komitetu Ośrodka o jeden rok. Całe zebranie było poświęcone przedstawieniu naszej działalności w 

minionym okresie sprawozdawczym. Prezes Zarządu, pani Agnieszka Łokaj streściła minione 

wydarzenia i przedstawiła plan na rok bieżący; Skarbnik, pan Paweł Dokurno przedstawił sytuację 

finansową Ośrodka, wyjaśnił źródła finansów i główne wydatki, oraz przedstawił sprawozdanie 

finansowe przygotowane przez niezależnego księgowego, pana Joshua Efue. Wolnych wniosków nie 

było, ale za to przeprowadzono dyskusję nad tym co w obecnej sytuacji może się odbywać w Domu 

Ośrodka. Zaapelowano do wszystkich użytkowników Domu o rozsądek i ostrożność, aby nikogo nie 

narażać na zakażenie. Elektroniczna formuła zebrania raczej się sprawdziła, choć pewnie jest bardziej 

dostosowana do mniejszych zebrań. Miejmy nadzieję, że przyszłoroczne zebranie będzie mogło się 

odbyć w normalny sposób. 

 W czwartek 5 listopada odbędzie się zebranie Komitetu Ośrodka LPC. Zebranie będzie 

przeprowadzone w sposób elektroniczny. Jeśli są jakieś kwestie, które wymagają poruszenia – proszę 

dać nam znać. 

 Epidemia koronawirusa z pewnością utrudnia komunikację; dodatkowo może przyprawiać o konflikty 

przy użytkowaniu Domu Ośrodka. Dlatego prosimy aby ewentualne uwagi kierować poprzez 

komunikator na stronie internetowej Ośrodka. Wówczas Zarząd i Komitet mają możliwość 

przedyskutować problemy i odpowiednio się ustosunkować. Kierowanie pretensji bez uprzedniego ich 

przedstawienia czy dania możliwości wyjaśnienia jest nieodpowiednią drogą.  

 W styczniu przyszłego roku w Domu Ośrodka będziemy gościli sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Więcej informacji już wkrótce. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. We wrześniu 2020 opłatę członkowską wniosła 

E.Nowosielska (£40) i M.Libera (£40). Serdecznie dziękujemy laboratorium dentystycznemu państwa 

Remigiusza i Elżbiety Szarama za hojne wsparcie Ośrodka (£400). 
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