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 Koniec Roku zwykle przywołuje do podsumowań, podliczeń, ocen. Wszystkiego. Począwszy od 

osiągnięć czy realizacji zadań w pracy, poprzez ocenę sytuacji finansowej, do oceny realizacji naszych planów 

czy marzeń. W rok 2020 wchodziliśmy pełni optymizmu. Przy tak okrągłej dacie łatwo jest policzyć ile lat 

spędziliśmy w danym miejscu, ile czasu zajęło nam dotarcie do danei pozycji w życiu, gdzie chcemy być przy 

następnej „okrągłej” dacie. Ale chyba wszystkie plany i rozliczenia legły w gruzach gdzieś w okolicach marca. 

Może wciąż mieliśmy nadzieję, że do wakacji wszystko wróci do normy, ale okazuje się że chyba prędzej 

zmienimy normy niż sytuację.  

 Wydaje mi się, że najczęściej powtarzanym życzeniem noworocznym będzie „żeby Nowy Rok był lepszy 

od poprzedniego”. Na plakatach rekalmowych Pepsi widziałem napis „all I want for Christmas is 2021”. Tylko 

czy wraz ze zmianą daty wszystko się zmieni? A może zbyt dużą wagę przykładamy do tej liczby? Bo to wciąż 

tylko numer. Może lepiej samemu się zmienić? Zmienić to co możemy, przystosować się tam gdzie musimy. W 

wielu sprawach klamka zapadła i  nie ma odwrotu; wraz z Nowym Rokiem brexit został zakończony i 

wkroczyliśmy w nową erę; wraz z epidemią wyznaczone zostały nowe reguły pracy, spotkań towarzyskich, 

zakupów, spędzania wolnego czasu; „remote working” zatarło granice pomiędzy pracą a wolnym czasem, 

laptop czy komórka umożliwią pracę w każdym miejscu i o każdym czasie. Zmiany nadchodziły, widzieliśmy je 

od lat, ale odsuwaliśmy je od siebie. Ale chyba już dalej tak się nie da - potrzeba zmian.  

 W 2020 nastąpiło większe rozwarstwienie społeczeństwa. Mówię to ze swoich oberwacji, bo nie 

korzystałem z żadnych badań czy statystyk. Osoby, które zwykle dawały sobie radę w życiu, nagle stały się 

bezradne. Z powodu zmian w pracy, zdrowiu, czy epidemii. Obserwowałem też wzrost zrozumienia i chęci 

pomocy wśrod całego społeczeństwa. Nie miało znaczenia czy pomagamy Polakom, Brytyjczykom czy 

komukolwiek innemu – pomagaliśmy tym, którzy potrzebują. Poprzez pomoc w zakupach, zbiórkach żywności, 

pomocy finansowej – zauważaliśmy że nasz drobny gest może komuś sprawić przyjemność, poprawić jakość 

życia czy nawet to życie uratować. Ochotnicy i darczyńcy z Polskiego Ośrodka Lewisham zwykle byli bardzo 

pomocni i hojni. Staraliśmy się informować o wszelkich inicjatywach, prosząc o pomoc. Może my kiedyś 

będziemy takiej pomocy potrzebować, może nawet wcześniej niż się spodziewamy. Teraz to wymknęło się spod 

kontroli – to Ośrodek jest informowany o oddolnych inicjatywach podejmowanych przez tych, którzy nie 

potrafią przejść obojętnie obok potrzebujących. Obudził się „duch wspólnoty” – dzielenia dobrem, pomagania 

innym. Tak więc nie możemy powiedzieć że wszystko w 2020 było nie tak jak powinno. Pewne sprawy poszły 

nie tak, inne lepiej. Empatia i pomoc innym weszły na zupełnie inny poziom. Tak więc gdy w Sylwestra 

będziemy za pomocą internetu, telefonu, listów (?) składali sobie życzenia, ja wykorzystam nasz Komunikat. 

Życzę abyśmy dalej potrafili zauważyć drugiego człowieka! W roku 2021, następnym i jeszcze następnym, i 

tak już na stałe.  

Paweł Dokurno powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Nie ustajemy w naszych prośbach o zachowanie wszelkiej ostrożności, społecznego dystansu, mycia i 

odkażania rąk! Przypominamy, że wciąż obowiązują restrykcje w organizacji wszelkich spotkań i imprez. 

 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. 

 W listopadzie i grudniu w Polskiej Szkole Sobotniej i Ośrodku zbierane były artykuły spożywcze do Paczki 

dla Bohatera, o czym wspominaliśmy w poprzednich Komunikatach. Zebrano ich ponad dwie tony, których 

transportem do Polski zajął sie pan Artur Blaziak. 

 Przed świętami Ośrodek włączył się do akcji pomocy kierowcom ciężarówek unieruchomionych w Kent. 

Nie mogliśmy wysłać ich na Święta do domów, ale mogliśmy dostarczyć im koce, bieliznę, podstawowe 

środki czystości. Właściwie to tylko finansowo dołączyliśmy się do pani Diany Borczuch, która zakupiła 

potrzebne artykuły, zawiozła i rozdała potrzebującym. Dziekujemy wszystkim innym, którzy również 

pomagali kierowcom, za ich hojność i poświęcony czas i wysiłek. Dziekujemy Ani i Mariuszowi 

Wiśniewskim (sklep „Anna’s Grocery” Eltham) za przekazaną żywność. 

 Brexit niestety stał się faktem. Na szczęście jest pewne porozumienie, które reguluje to rozstanie, więc 

jeśli jakieś podróże będą już dozwolone, to powinny odbywać się na dotychczasowych zasadach. Jeśli ktoś 

jest zainteresowany nowymi przepisami, to możemy zorganizować spotkanie ze specjalistami. 

 Trochę później niż zwykle, ale ostatnio mało co jest na czas, 31 stycznia w Domu Ośrodka będziemy gościli 

sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najprawdopodobniej będzie to spotkanie wirtualne, ale jak 

co roku zamierzamy wesprzeć tą szlachetną ideę. Koordynatorem działań będzie Agnieszka Łokaj. 

 W marcu w Wielkiej Brytanii odbędzie się Census – statystyczny spis ludności, rejestrujący stan na dzień 

21 marca 2021. Wypełnienie censusu jest obowiązkowe, więc będziemy w 

razie potrzeby służyli pomocą. Więcej informacjii wkrótce. 

 Komunikat Polskiego Ośrodka Lewisham ukazuje się od 7 lat, od 2014 

roku. Staramy się informować w nim o wydarzeniach, które mają miejsce 

w naszej społeczności, dokumentować naszą działalność, przedstawiać 

sytuację prawną i finansową. Jako miesięcznik Komunikat może nie zawsze 

nadąża za najnowszymi wiadomościami – tu odsyłamy do strony Ośrodka 

na Facebooku. Ponadto umożliwia powiernikowi Ośrodka przedstawienie 

całkowicie subiektywnych komentarzy na różne tematy. Jeśli ktoś inny 

chciałby wtrącić swoje „trzy grosze” – to serdecznie zapraszamy. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W grudniu 2020 

otrzymaliśmy dotacje od pani Agnieszki Świeczkowskiej (£10).  

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