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 Polski Ośrodek Lewisham wciąż działa! Ciągle istniejemy, ciągle jesteśmy chętni do pomocy. Zmieniła 

się forma w jakiej jesteśmy obecni, ale za kulisami wciąż jest ekipa chętna do pracy. Mam nadzieję że wkrótce 

powrócimy do spotkań twarzą w twarz, gdy wreszcie wszyscy poddamy się prewencyjnym szczepieniom. Może 

to zająć trochę czasu, bo obecni wolontariusze są w takim wieku że kwalifikują się ... na koniec kolejki 

szczepień. Tylko pozazdrościć! I życzyć żeby wytrwali w zdrowiu. 

 Epidemia koronawirusa wpływa na nasze życie w najróżniejszy sposób – zdrowotny, fizyczny i 

psychiczny, emocjonalny, finansowy. Nawet jak nie zostaliśmy zarażeni, to odczuwamy skutki lockdown-u. 

Ośrodek LPC nie jest tu odosobniony. Zarząd i woluntariusze Ośrodka mają własne życie, wraz ze wszystkimi 

jego aspektami, opieką nad bliskimi, zapewnieniem utrzymania. Dodatkowo też dbają o Dom Ośrodka, 

zajmują się spotkaniami, tak aby było do czego wrócić gdy obostrzenia zostaną wycofane. Z całą pewnością 

pomaga w tym świadomość, że mają poparcie naszej społeczności; wyrażoną dobrym słowem czy gestem, a 

także chęcią przynależności do naszej wspólnoty. W poprzednich latach mieliśmy średnio 80 - 100 członków 

Ośrodka LPC wnoszących opłatę członkowską. Od początku kwietnia 2020, przez 10 miesięcy tego roku 

podatkowego (Osrodek LPC prowadzi wszelkie rozliczenia od kwietnia do marca) taką opłatę wniosło 5 osób. 

Rozumiem, że w trakcie pandemii są inne, ważniejsze potrzeby, że część osób musiało się pogodzić z 

okrojonymi godzinami pracy i mniejszymi zarobkami. Priorytety uległy zmianie i całkowicie się z tym zgadzam. 

Gdy przychodzi alternatywa czy zapłacić za ogrzewanie domu czy członkowstwo w Ośrodku, to wybór jest dość 

prosty. Na szczęście Ośrodek otrzymał jednorazowy grant od Lewisham Council, który umożliwia nasze 

przetrwanie na jakiś czas. Dlatego wciąż możemy utrzymywać Dom Ośrodka, zadbać, aby nieużywany na 

codzień nie ulegał zniszczeniu. Mamy nadzieję że środki, jakie mamy w posiadaniu pozwolą nam przetrwać do 

zakończenia pandemii. Ale bardzo bym prosił o zastanowienie, czy nasz Ośrodek jest nam potrzebny? Czy 

chcemy aby pomagał naszym dzieciom czy wnukom zachować „polskość” – język, kulturę i zwyczaje, które 

przywieźliśmy ze sobą z ojczyzny? W kilku ostatnich latach w sąsiednich polskich wspólnotach w Londynie 

zostały zlikwidowane polskie szkoły sobotnie, a nawet całe ośrodki. Czy Ośrodek LPC też podzieli ten los? 

Istniejemy od 1963, przechodziliśmy wiele kryzysów i jakoś udawało się przetrwać. Zarząd dokłada wszelkich 

starań aby z Ośrodka mogły korzystać następne pokolenia, ale potrzebujemy Państwa pomocy. Wielokrotnie 

już pisałem że Ośrodek LPC jest dziełem i własnością członków Ośrodka. To wy decydujecie jak działa i na was 

spoczywa obowiązek zarządzania i utrzymania Ośrodka. Ale jeśli zabraknie członków Ośrodka, jeśli obecni 

zapomną o swoich obowiązkach – to chyba nie będzie co przekazywać następcom. Dzięki wsparciu Lewisham 

Council wciąż jest trochę czasu na zastanowienie. I w ciągu tego okresu będę do znudzenia przypominał – 

Ośrodek Was potrzebuje. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Tak jak już od miesięcy - prosimy o zachowanie wszelkiej 

ostrożności, społecznego dystansu, mycia i odkażania rąk! 

Przypominamy, że wciąż obowiązują restrykcje w organizacji 

wszelkich spotkań i imprez. 

 Rok 2021 zapowiada się dosyć interesująco. Oby inaczej 

interesująco niż poprzedni, ale wciąż pełen wydarzeń. Jako 

pierwsze, już 31 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

„Zagramy” wirtualnie, przez internet i media społecznościowe, 

ale wciąż będziemy obecni. Gdy będą państwo czytać ten 

Komunikat, to już będziemy wiedzieli jak to „granie” wypadło, ale 

ja wciąż mogę tylko zgadywać. I mieć nadzieję że praca Agnieszki 

Łokaj i jej woluntariuszy będzie owocna. 

 21 marca 2021 w Wielkiej Brytanii będzie przeprowadzony 

statystyczny spis ludności – Cenzus. Osoby, które są w UK ponad 10 lat to już brały w tym udział, 

wszystkim pozostałym mogę powiedzieć że to nie boli! Ale jest prawnie wymagane. W Ośrodku będzie 

przeszkolona osoba, do której można się zwrócić o pomoc w wypełnieniu formularza Cenzusu. 

 30 czerwca 2021 mija termin składania wniosków o statut osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie 

mają państwo jeszcze takiego Statutu lub brytyjskiego obywatelstwa, to gorąco namawiam aby jak 

najszybciej to załatwić. Formalności nie są aż tak skomplikowane, ale jeśli potrzeba, to służymy pomocą. 

Proszę się z nami skontaktować przez stronę internetową, lub poprzez Facebook’a. Mamy do dyspozycji 

pomocne osoby z Wschodnio-Europejskiego Centrum Pomocy (East European Resource Centre), 

ekspertów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Jeśli będzie większe zainteresowanie, 

to możemy zorganizować w Ośrodku spotkanie z doradcą z EERC. Czas ucieka, więc proszę do tego 

podejść jak najbardziej poważnie.  

Innym zagadnieniem związanym z następstwami Brexitu jest sprawa dokumentów okazywanych przy 

wjeździe do Wielkiej Brytanii. Co prawda jak na razie jest to zagadnienie abstrakcyjne ze względu na 

epidemię i obostrzenia w podróży, ale wkrótce może być dość istotne. Wjazd do Wielkiej Brytanii za 

okazaniem polskiego dowodu osobistego jest możliwy tylko do końca września 2021. Od 1 października 

będzie wymagany paszport. Osoby, które mają statut osoby osiedlonej – mogą przekraczać brytyjską 

granicę za okazaniem dowodu osobistego jeszcze przez prawie 5 lat, do końca 2025. Ale jeśli spodziewają 

się państwo wizyty rodziny czy znajomych – to proszę pamiętać o tych wymaganiach. 

 Dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W styczniu 2021 nie wpłynęły żadne opłaty 

członkowskie, ale za to otrzymaliśmy od HMRC £229.25 zwrotu podatku od kwot wpłaconych w ramach 

akcji Gift Aid.  

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

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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