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 Temat finansów poruszam dość często na łamach Komunikatu. Ostatnio wspomniałem o tym w 

marcu 2020, gdy wszystkie spotkania w Domu Ośrodka odbywały się bez przeszkód. Jest mi trochę 

niezręcznie o tym pisać, ale niestety nie mam wyjścia. Fundusze Polskiego Ośrodka Lewisham składają 

się ze zwrotu inwestycji oraz składek członkowskich. Ośrodek nie otrzymuje żadnej pomocy od władz 

lokalnych czy narodowych. Wyjątkiem jest tu jednorazowy grant jaki otrzymaliśmy w maju 2020 od 

Lewisham Borough of London, jako rekompensatę za brak możliwości działania w trakcie pandemii 

koronowirusa. Była to niesamowita pomoc, ponieważ rzeczywiście w Domu Ośrodka nic się nie 

odbywało. Zarówno Polska Szkoła jak i Parafia nie mogły prowadzić spotkań. Dlatego Zarząd Ośrodka 

LPC w czerwcu 2020 podjął decyzję żeby Ośrodek pokrył całkowity koszt prowadzenia Domu w 2020/21 

roku, bez tradycyjnego dzielenia kosztów na Ośrodek, Parafię i Szkołę. Mam nadzieję, że pomogło to w 

finansach Parafii i Szkole, które także zostały nadszarpnięte z powodu braku spotkań.  

 Inwestycje Ośrodka LPC to Dom, w którym są dwa mieszkania. Jedno jest wynajmowane, 

natomiast drugie, już od 2004, jest nieodpłatnie udostępniane proboszczowi Lokalnej Polskiej Parafii 

Lewisham. Drugim filarem naszych finansów są składki członkowskie. Od 2009 roku opłata członkowska 

wynosi £40 rocznie i szczerze mówiąc dokładamy wszelkich starań, aby pozostała niezmieniona. Chcemy 

aby przynależność do Ośrodka nie wymagała od nikogo trudnych wyborów. Ale niestety corocznie 

odnotowujemy coraz mniejszą ilość wpłat, a okres pandemii to już prawie zupełny brak. Jeśli określać 

ilość członków Ośrodka ilością wpłaconych opłat członkowskich (a tak to liczymy), to widzimy spadek ze 

120 w latach 2015-18 do około 50 obecnie. Mam nadzieję, że jest to jednorazowe „zapomnienie” a nie 

stały trend. Wiem także, że suma £40 dla niektórych może stanowić problem – w takim przypadku 

proszę porozmawiać z kimś z Komitetu Ośrodka. Prosiłbym pozostałe osoby natomiast o sprawdzenie 

kiedy dokonali ostaniej wpłaty (zawsze podaję to na drugiej stronie Komunikatu) i podjęli odpowiednie 

działania. Założyciele Ośrodka z wielkim trudem zakupili Dom w 1981 roku i został on już w całości 

spłacony. My mamy łatwiejsze zadanie, bo musimy „tylko” go utrzymać. Może w okresie pandemii, gdy 

nie korzystaliśmy z Domu, nie było mszy świętych czy zajęć dla dzieci umykało to naszej uwadze. Ale gdy 

wreszcie wracamy do normalności – proszę o odpowiedzialność za Ośrodek i Dom. Jeśli chcemy aby 

Ośrodek był dostępny dla nas, naszych dzieci czy wnuków, korzystać z miejsca i spotkań, które się tam 

odbywają – to musimy łożyć na jego utrzymanie. Zdajemy sobie sprawę, że od czasu Brexitu dystans do 

Polski znowu nieco się zwiększył. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

 Zapraszamy do odpowiedzialnego korzystania z Domu Ośrodka. Noszenie maseczek na twarzy, zachowanie 

społecznego dystansu, mycia i odkażania rąk pozostawiamy jako indywidualny wybór. Namawiamy jednak, 

aby pomyśleć o innych i chronić ich i siebie przed przypadkowym zakażeniem. 

 Witamy z powrotem po wakacjach. Mamy nadzieję, że były udane i bezpieczne oraz pomimo konieczności 

wypełniania wielu formularzy i przechodzenia testów pozostawią wiele miłych wspomnień. 

 W połowie września Polska Szkoła Sobotnia rozpoczęła nowy 

rok szkolny. Witamy! 

 W okresie wakacyjnym przeprowadzony został remont kuchni 
w Domu Ośrodka LPC. Wymieniony został przegniły dach, 
zlikwidowane źródła przecieku, naprawione zalewane przez 
lata ściany. Wygląda to naprawdę super, aż chce się używać. 
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy firmie pana Tomka 
Zarzyckiego za wykonanie tak wspaniałej pracy.  

 Do Domu Ośrodka wracają cykle spotkań. Trampolinki już zaczęly, Gry Planszowe szykują kolejne rozgrywki. 
W planie są również tańce latynoskie i wiele innych atrakcji.  

 W sobotę 20 listopada w Domu Ośrodka odbędzie się premiera książki Magdaleny Dehiles  "Po każdej burzy 

świeci słońce" - powieści o nas, emigrantach, osadzona właśnie w Londynie. Cieszymy się że Magda wybrała 

własnie nasz Ośrodek na tą okazję. Więcej szczegółów wkrótce. 

 Od poniedziałku 25 października zaczyna obowiązywać strefa ULEZ, wewnątrz drogi A205/South Circular. 

Jeśli zwykle parkują państwo w uliczkach po wewnętrznej stronie South Circular (przeciwna strona niż Dom 

Ośrodka), to proszę sprawdzić czy nie będzie się to wiązało z koniecznościa uiszczenia dziennej opłaty. 

Alternatywnie – można zmienić samochód lub nie wjeżdżać do strefy ULEZ. Ograniczenia będą obowiązywać 

w każdy dzień o każdej porze. 

 Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. We wrześniu 2021 opłatę członkowską wniósł 

Paweł Dokurno (£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.  

 Następne spotkanie Komitetu Ośrodka LPC planowane jest na wtorek 30 listopada 2021 na godz 1830. Chyba 

na stałe już przyzwyczajamy się do zebrania hybrydowego – częściowo w Domu Ośrodka, częściowo – 

poprzez internet. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone
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