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 Pandemia powoduje poważne zmiany w naszym życiu, w naszej społeczności. Nawet jeśli nie 

chorujemy, to i tak wszystko się zmienia. Zanika życie towarzyskie, z opóźnieniem dowiadujemy się że 

ktoś postanowił przeprowadzić się gdzieś poza Londyn lub do Polski. Część osób odeszła. Ze smutkiem 

dowiedziałem się że w piątek 22 maja odeszła od nas pani Danusia Kwaśny. Na zawsze. 

Pani Danusia chyba od zawsze, tzn od 1948 roku, była związana z londyńską Polonią. Brała 

aktywny udział w życiu Polaków w Wielkiej Brytanii. Od samego początku powstania polskiej parafii 

w Londynie żyła jej życiem. Brała udział we wczesnych spotkaniach, gdzie powstawała idea Ośrodka, 

by później decydować o jego działalności jako członek Komitetu Ośrodka. Wraz z mężem Lesławem 

była czołową postacią polskiej społeczności, zarówno Polskiego Ośrodka Lewisham i Polskiej Parafii 

Lewisham-Brockley. Na działalność tych organizacji nie szczędzili czasu, wysiłku czy funduszy. Mało 

znany jest fakt, że na początku lat 80-tych państwo Kwaśny byli głównymi sponsorami kupna i 

odnowienia wiejskiego kościoła w Suffolk. Nie potrafili także pozostać obojętni wobec wydarzeń w 

Polsce. W 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce własnym kosztem drukowali ulotki, 

pani Danusia chodząc od drzwi do drzwi informowała swoich sąsiadów o prześladowaniach ludzi w 

Polsce. Prosiła o pomoc, zarówno moralną, jak i pieniężną, którą kierowała do opozycji w ojczyźnie. 

Od 2009 roku pani Danusia była powiernikiem Polskiego Ośrodka Lewisham. Sprawowała 

pieczę aby Ośrodek wypełniał swoje statutowe obowiązki i działał w świetle prawa, co gwarantowała 

swoją odpowiedzialnością i majątkiem. Podejmowała trudne decyzje, ale niezwykle ważne dla 

Ośrodka. Taka bezkompromisowość niestety była przedmiotem złośliwych ataków osób, które 

wcześniej uważała za przyjaciół. Ale udało się uratować naszą organizację. Można powiedzieć, że 

tylko dzięki wytrwałości osób takich jak pani Danusia Ośrodek przetrwał i dalej funkcjonuje. W 

ostatnich latach stan zdrowia pani Kwaśny uległ pogorszeniu, ale mimo to wciąż starała się brać 

udział w spotkaniach zarządu, wspomagać Ośrodek swoim doświadczeniem. Czy to na spotkaniu na 

Forest Hill, czy też z domowego zacisza czy szpitalnego łóżka, wskazywała kwestie, którymi Zarząd 

musiał się zająć. Teraz, gdy jej zabrakło będziemy sami musieli kontynuować jej dzieło. Choć brak 

nam będzie jej uwag, pomysłów na rozwiązywanie kłopotów zanim jeszcze staną się problemami.  

Łączę się w bólu z rodziną pani Danusi, jej synem i córkami wraz z rodzinami. Pani Danusia 

odeszła, ale jej Ośrodek wciąż działa i dzieki jej wysiłkom ma się dobrze. Dziękujemy. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

• Restrykcje są powoli wycofywane, ale 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 – wakacje są tuż za rogiem. 

• To już ostatni raz kiedy przypominamy - Termin składania wniosków o statut osoby osiedlonej w Wielkiej 

Brytanii upływa 30 czerwca 2021. To już tylko jeden miesiąc! 

• 27 maja w Domu na Forest Hill oraz przez internet odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ośrodka LPC. 
Przedstawione zostały sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności w ubiegłym roku, z akcji Gift Aid oraz 
raport skarbnika o stanie finansowym Ośrodka. Szczególowy audyt finansowy Ośrodka LPC wciąż jest w 
trakcie prac przez niezależnego księgowego i dlatego będzie przedstawiony w późniejszym terminie. Do 
Komitetu Ośrodka wybrano nowych przedstawicieli, rekordową liczbę, wynikającą z zeszłorocznego 
przedłużenia kadencji z powodu pandemii. Decyzją Walnego Zgromadzenia LPC zostały wybrane 
następujące osoby: Agnieszka Badura, Jolanta Gut-Nidecka, Urszula Kiermasz, Agnieszka Kopeć, Mirosław 
Kraszewski, Małgorzata Lisik-Hulak, Agnieszka Łokaj, Aneta Wójcik, Tomasz Zarzycki. Dołączą do Agnieszki 
Bozzao i Elizy Nowosielskiej, których kadencja wciąż trwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom. 
Jeśli mają państwo jakieś kwestie, którymi powinien zająć się Ośrodek, to proszę zwrócić się do jednej z 
wyżej wymienionych osób. 

• Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W maju 2021 opłatę członkowską wnieśli 

A.Kopeć (£40), M.Kraszewski (£40), S.Rutkowski (£53.42), P.Skiba (£40). 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.  

• Pierwsze spotkanie Komitetu Ośrodka LPC po Walnym Zgromadzeniu planowane jest na czwartek 17 

czerwca 2021 na godz 1830. Nastawiamy się na zebranie hybrydowe – częściowo w Domu Ośrodka, 

częściowo – poprzez internet. Na tym zebraniu Komitet Ośrodka wybierze nowy Zarząd, dlatego będzie to 

zamknięte zebranie. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 
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