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 Jednym z zadań organizacji polonijnych jest stanowienie buforu pomiędzy Polakami na obczyźnie i 

urzędami państwa gospodarza. Do Polskiego Ośrodka Lewisham wielokrotnie zwracały się urzędy administracji 

brytyjskiej różnego szczebla – począwszy od krajowej do naszej lokalnej, z prośbą o pośredniczenie Ośrodka w 

dotarciu do naszych rodaków w Londynie. Propagowaliśmy, i wciąż to robimy, konieczność załatwienie stałego 

pobytu w Wielkiej Brytanii jako następstwo Brexitu; zachęcamy do wzięcia udziału w Cenzusie, który będzie 21 

marca tego roku; informowaliśmy o prawach pracowników w Zjednoczonym Królestwie, możliwości uzykania 

świadczeń socjalnych, czy ich przeniesienia z jednego kraju do drugiego. Staraliśmy się być tam gdzie nas 

potrzebują członkowie naszej wspólnoty. Teraz chciałbym poruszyć problem, który część osób uważa za 

kontrowersyjny – szczepienia przeciwko Covid-19.  

Na początku lutego mieliśmy Dzień Świstaka. Choć tak naprawdę to trwa już od prawie roku. 

Codziennie taki sam rutuał, z niewielkimi wyjątkami. Na szczęście na horyzoncie widać zmianę – przy odrobinie 

szczęścia w czerwcu możemy wrócić do normalności. A tego wszyscy wyczekujemy. Chyba każdy z nas żyje 

częściowo w Wielkiej Brytanii a częściowo w Polsce. Czy to poprzez dwa miejsca zamieszkania, czy też 

emocjonalnie – poprzez bliskich mieszkających w innym kraju. Większość z nas zwykła regularnie podróżować 

do Polski. Zwykła, bo niestety obecnie jest to bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. 

Ten czerwcowy powrót do normalności wymaga naszego działania. Musimy pomóc – poprzez 

stosowanie się do wciąż obowiązujących ograniczeń oraz poddanie się szczepieniu, gdy przyjdzie nasza kolej. 

Za brytyjską królową gotów jestem namawiać aby przyjąć szczepienie, gdy tylko otrzymamy zaproszenie. 

Wiem, że u niektórych osób szczepienie budzi wątpliwości, obawę przed ingerencją w prywatną wolność i 

wybór. Rozumiem takie podejście, choć go nie podzielam. Może do takich osób przemówią liczby – jest już 20 

milionów ludzi zaszczepionych, którzy mają się całkiem dobrze. Jestem prawie pewien, że ogromna większość z 

ponad 120 tysięcy ofiar wirusa bez wahania poddałaby się szczepieniu, gdyby miała taką okazję – ale nie mieli. 

My natomiast mamy wolność wyboru. 

Jeśli ktoś ma jakieś obawy, i nie chce tego zrobić dla siebie, to proszę aby to zrobił by chronić innych. Ja 

osobiście nie mogę się doczekać mojej kolei szczepienia, by móc powrócić do “normalnego” życia - podróży, 

spotkań, wyjść, życia towarzyskiego. I pozbycia się obaw że moje spotkanie z bliskimi może ich narazić na 

niebezpieczeństwo choroby. 

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. 

 Polska Szkoła Sobotnia na Forest Hill rusza w sobotę 13 marca. 

 31 stycznia w Ośrodku zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy. Serdecznie dziękujemy za hojność.  

 Jak już wcześniej zapowiadaliśmy  - W marcu w Wielkiej Brytanii 

odbędzie się Census – statystyczny spis ludności, rejestrujący 

stan na dzień 21 marca 2021. Wypełnienie censusu jest 

obowiązkowe. W najbliższym czasie powinny zacząć przychodzić 

kody upoważniające do wypełnienia formularzy online. 

 Termin składania wniosków o statut osoby osiedlonej w 

Wielkiej Brytanii upływa 30 czerwca 2021. To zaledwie cztery 

miesiące! 

 Pomimo „zamknięcia” Domu Ośrodka na większość spotkań, 

jego utrzymanie wciąż nas kosztuje. Dlatego serdecznie dziękuję 

za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W lutym 2021 

otrzymaliśmy dotacje od państwa M. Libera (£40), M. Lisik-

Hulak (£40), W. Nidecki (£40) .  

 Następne spotkanie Komitetu Ośrodka LPC planowane jest na 22 kwietnia 2021, natomiast Walne 

Zgromadzenie członków Ośrodka na ostatni tydzień maja, choć tu wciąż rozważamy różne opcje ze 

względu na pandemię. 
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