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Na kwietniowym zebraniu Komitetu Ośrodka LPC ustalony został termin Walnego Zebrania członków
Polskiego Ośrodka Lewisham. Spotykamy się w czwartek 27 maja o godzinie 630 po południu. Spotkanie będzie
w formie hybrydowej – elektronicznej oraz tradycyjnej. Na tydzień przed spotkaniem na stronie internetowej
Ośrodka opublikujemy sprawozdania z ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia (z 15 października 2020),
sprawozdanie Prezesa Zarządu LPC z działalności Ośrodka w mijającym roku oraz skarbnika – rozliczenie
finansowe oraz informacja o akcji Gift Aid. Przedstawimy również kandydatury członków Ośrodka do Komitetu
Ośrodka LPC. W tym roku upływa kadencja 6 osobom wybranym w 2017 roku (za względu na pandemię i
problem z wyborami - ich kadencja była wyjątkowo przedłużona o rok decyzją Powierników Ośrodka) oraz 4
osobom wybranym w 2018 roku. Tak więc szykują się dość duże zmiany. Okazja, by wybrać do Komitetu Ośrodka
osoby, które według państwa najbardziej się tam nadają. Mając te informacje, będą państwo mogli zagłosować
za/przeciw przyjęciu sprawozdania z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdaniu Prezesa Zarządu
Ośrodka oraz informacji o Gift Aid. Dodatkowo, będą państwo mogli zagłosować na kandydatów do Komitetu
Ośrodka. Mamy nadzieję, że zdążymy poruszyć najważniejsze sprawy dotyczące działalności Ośrodka.
Ubiegły rok nauczył nas że nasze plany mogą łatwo lec w gruzach. Dlatego w tym roku staramy się lepiej
przygotować, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności. Także ograniczenia związane z pandemią. Dlatego
proponujemy, aby uczestniczyli państwo w Walnym Zgromadzeniu poprzez internet, łącząc się z nami z waszego
salonu/sypialni/kuchni. Tradycjonalistów, którzy chcą przyjechać do Domu Ośrodka – serdecznie zapraszamy!
Ale od razu informujemy, że będziecie musieli dostosować się do ograniczeń i obostrzeń, które wówczas będą
obowiązywały. Niemniej każdy członek Ośrodka LPC będzie mógł wziać udział w głosowaniach and
sprawozdaniami i wyborem nowego Komitetu Ośrodka. Jak już podałem dostępne będą dwa sposoby:
-

Poprzez internet – głos będzie ważny, gdy zostanie oddany do momentu rozpoczęcia Walnego
Zgromadzenia;
Osobiście – na Walnym Zgromadzeniu, w Domu Ośrodka LPC.

Przewidujemy także ustalenie pełnomocnictwa (proxy), gdzie można poprosić innego członka Ośrodka LPC aby
oddał za nas głos, ale na takich samych warunkach jak głosowanie osobiste. Jest to wszystko nowość, ale mamy
nadzieję że wszystko pójdzie zgodnie z planem. W końcu musimy przyzwyczaić się do nowego sposobu życia.
Serdecznie wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Ośrodka i wzięcia
odpowiedzialności za Ośrodek. W formie, która jest dla państwa łatwiejsza. Jeśli chcemy, żeby Ośrodek działał
jak najlepiej - to nie zostawiajmy tej decyzji komuś innemu.
Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC

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.
Może wkrótce zmienią się przepisy, ale jak na razie musimy dostosować się do obowiązujących rygorów.

•

Wciąż gorąco namawiam do skorzystania ze szczepień na koronowirusa, gdy zostaną one państwu
zaproponowane. To zupełnie bezpieczny sposób zabezpieczenia nie tylko siebie ale również naszych
bliskich. To powinno także ułatwić podróżowanie, zwłaszcza że niedługo mają zostać zdjęte obostrzenia
dotyczące podróży.

•

Chyba będziemy przypominali aż do zamknięcia - Termin składania wniosków o statut osoby osiedlonej w
Wielkiej Brytanii upływa 30 czerwca 2021. To zaledwie DWA miesiące!

•

Dlatego serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W kwietniu 2021 opłatę członkowską
wnieśli państwo A.Badura (£50), A.Benson (£40), J.Baranowska (£40), P.Białas (£40), M.Cordwell (£40),
K.Detko-Sampławska (£40), K.Dryja-Baran (£40), M.Earp (£40), M.Franslau-Szalecka (£40), A.Frydrych
(£40), W.Gallie (£40), M.Grabarczyk (£40), K.Grodzka-Pit (£40), O.Gronostajska (£40), J.Gut-Nidecka (£40),
J.Hebovija (£40), P.Hincman (£40), A.Jastak (£40), A.Kaczmarek-Krzesińska (£40), J.Kiermasz (£40), pani
Kosiorowska (£40), M.Krzemień (£40), B.Kuczyńska (£40), M.Lewandowska (£40), I.Mrzygłód (£40),
M.Nazarewicz (£40), J.Niklas (£40), J.Nowicka (£40), A.Nycz (£40), M.Osmani (£40), B.Ostas (£40),
A.Pawowicz (£40), J.Rejmer (£40), E.Rowntree (£40), M.Rzucidło (£40), K.Stec (£40), J.Vargem (£40),
A.Wasiluk (£40), J. Widmajer (£40), A.Wilk (£40), B.Zalewska (£40), T.Zarzycki (£40), A.Zarzyczna (£40),
M.Zawada (£40). Serdecznie dziękujemy. Jednocześnie proszę, aby wszelkie wpłaty na konto Ośrodka
powiadomić emailem (ze strony internetowej Ośrodka) podając kto wpłaca i z jakiego tytułu. Ułatwi to
odpowiednie zaksięgowanie wpłaty.

•

Walne Zgromadzenie członków Ośrodka odbędzie się w czwartek 27 maja o godz. 1830. Wcześniej
wyślemy do państwa email lub pocztą informacje potrzebne do uczestnictwa w zebraniu oraz jak
zaproponować kandydatów do Komitetu Ośrodka LPC.

•

Pierwsze spotkanie Komitetu Ośrodka LPC po Walnym Zgromadzeniu planowane jest na czwartek 17
czerwca 2021. Wciąż nastawiamy się na zebranie internetowe. Ciekawe czy się przyzwyczaimy do tego
typu spotkań.
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

