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 W połowie października mieliśmy nasze doroczne Walne Zgromadzenie członków Ośrodka LPC. 

Nieco spóźnione z powodu pandemii, zebranie odbyło się w zupełnie nowej, wirtualnej formie. Trzy 

tygodnie później Komitet Ośrodka miał swoje pierwsze spotkanie, także wirtualne, na którym wybrano 

zarząd Ośrodka. Tak jak w poprzednim roku odpowiedzialność za prowadzenie Ośrodka zgodziła się 

kontunuować pani Agnieszka Łokaj. Sekretarzem wybrano panią Agnieszkę Bozzao, natomiast sprawy 

finansowe powierzono dotychczasowemu skarbnikowi – panu  Pawłowi Dokurno. Tak więc nowy zarząd 

pozostał w poprzednim składzie. Podczas dyskusji zwrócono uwagę, że właściwie cały Komitet powinien 

angażować się w prace Ośrodka, zwłasza teraz – w okresie pandemii. Na zebraniu wytyczono kierunek 

działalności Ośrodka – aby zabezpieczyć przyszłość Ośrodka, nie tylko finansową, ale także osobową. Tak, 

abyśmy za kilka lat nie pozostali garstką osób broniącą dostępu do naszego Domu. Chyba najlepiej to 

zrobić zapraszając wszystkich chętnych, którzy chcą korzystać z naszej posesji. Tak aby każdy kto chce 

skupić wokół siebie grupę osób mógł liczyć na nasze wsparcie. W czasach pandemii jest to dość trudne, ale 

chcielibyśmy widzieć jak największą ilość nowo powstających firm. I jeśli Ośrodek może komuś służyć 

pomocą – to chętnie to uczynimy – większość czasu Dom jest dostępny. 

 Okres pandemii powoduje ciągłe zmiany regulacji i pozwoleń na spotkania czy zgromadzenia. 

Jesteśmy zobowiązani przestrzegać zarządzeń rządu Wielkiej Brytanii, a jednocześnie musimy dbać o 

zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Ośrodka. Nie jesteśmy w stanie pilnować czy zgromadzenia nie 

przekraczają wyznaczonych limitów osób – ufamy, że organizatorzy wykażą się w tym zakresie rozsądkiem. 

Namawiamy do spotkań wirtualnych, gdzie w Domu Ośrodka jest tylko niezbędna liczba uczestników, a 

pozostałe osoby dołączają w sposób wirtualny.  

 Nie wiemy jeszcze jak będą wyglądały zasady spotkań w okresie świątecznym. Przy utrudnieniach 

w podróżowaniu będziemy chyba mieli sporo osób, które pozostaną na święta w Londynie. Może po raz 

pierwszy, może tylko w gronie najbliższej rodziny, ale wśród swoich. Ksiądz Dawid z pewnością zorganizuje 

pasterkę i miejmy nadzieje że osobiste uczestnictwo będzie możliwe; potrzebujący seniorzy naszej 

społeczności otrzymają „paczki dla bohatera”; Polskie firmy działające w Londynie organizują kiermasze 

świąteczne – zapraszam na stronę Ośrodka na Facebooku, gdzie znajdą państwo więcej informacji. Nawet 

jak będziemy osobno w swoich domach – to jako społeczność wciąż będziemy razem. Dzieci zapewniam, że 

w tym roku święty Mikołaj na pewno was odwiedzi. Ale z powodu pandemii nie ma co go wypatrywać! On 

wie że ze względu na „social distancing” musi odwiedzić wszystkich tak żeby z nikim się nie spotkać. Ale za 

to na następne święta ... 

 

Paweł Dokurno powiernik Ośrodka LPC 
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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. 

 Rządowe przepisy odnośnie spotkań i zgromadzeń zmieniają się dość często – chyba częściej niż 

publikujemy Komunikat. Dlatego proszę sprawdzać strony internetowe Szkoły i Parafii – na pewno tam 

informacje są częściej uaktualniane. 

 Skarbnik Ośrodka LPC złożył sprawozdanie finansowe do Charity Commission. Sprawozdanie bylo 

przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Ośrodka LPC w dniu 15 października 2020. Przychody 

Ośrodka w roku finansowym 2019/2020 wyniosły £18.62k, przy wydatkach £15.34k. Niezależny 

księgowy potwierdził zasadność ponoszonych wydatków i sposób prowadzenia finansów Ośrodka. 

 Wcześniej już poruszaliśmy ten problem - 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 do nich ustosunkować. 

Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Izolacja czasami powoduje niepotrzebne nerwy. 

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

Pomocy. Nie spodziewamy się żadnych spotkań poza wirtualnymi, ale zamierzamy wesprzeć tą 

szlachetną ideę. Koordynatorem działań będzie Agnieszka Łokaj. 

 Na stronie Ośrodka na Facebooku jest informacja o kiermaszach organizowanych przez polskie firmy w 

okresie przedświątecznym. Gorąco zachęcamy do sprawdzenia oferty – jest wiele interesujących 

pozycji. Poza tym możemy pomóc utrzymać się firmom naszych rodaków, które nie mają ostatnio 

łatweego życia. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. We listopadzie 2020 otrzymaliśmy dotacje od pań 

Dominiki Łapińskiej (£49.27), Agnieszki Badura (£50) i Agnieszki Łokaj (£10).  

 Następne spotkanie Komitetu Ośrodka LPC planowane jest na 4 lutego 2021. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

 

Zdrowych, Wesołych, pełnych łask Bożych 
i zwykłej ludzkiej miłości 
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