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 Już ponad dwa miesiące upłynęły od napaści Rosji na Ukrainę. W pierwszych dniach spieszyliśmy 

z pomocą Ukraińskim uchodźcom, życzyliśmy szczęścia i powodzenia bohaterskim obrońcom Ukrainy. 

Powoli jednak nasze własne problemy biorą górę i choć wciąż życzymy Ukraińcom zwycięstwa, 

przyzwyczajamy się do faktu, że za wschodnią granicą naszej ojczyzny toczy się wojna.  

W lutym w Ośrodku ogłosiliśmy zbieranie darów na pomoc Ukraińskim uchodźcom. Szybko 

przekonaliśmy się, że transport darów jest dość kosztowny. Ośrodek otrzymał ogromne wsparcie od 

ludzi, w postaci wpłat na pomoc Ukrainie poprzez portal JustGiving. Na nasze konto wpłynęło 

dotychczas ponad 105 tysięcy funtów. Z tego ponad 10 tys funtów wydaliśmy na składowanie darów, 

pakowanie oraz transport. Powiernicy Ośrodka zgodzili się, że jest to dość drogi sposób pomocy 

uchodźcom i niezbyt efektywny sposób wykorzystania funduszy. Znacznie lepszym pomysłem jest 

wykorzystanie środków na zakup rzeczy na miejscu, co będzie tańsze, nie wymagało transportu i 

odpowiadające potrzebom uchodźców. Przystąpiliśmy do działania i poprzez organizacje w Polsce 

przkazliśmy fundusze na pomoc ludziom uciekającym przed horrorem wojny. Wspomogliśmy Fundację 

„trzy czte ry!” z Białegostoku, „Hrubieszów Jestem Stąd” z Hrubieszowa, „OnWater” z Wrocławia oraz 

„NieNieodpowiedzialni” z Warszawy. Pomogliśmy pani Tetianie Isaenko w zakupie artykułów do 

pielęgnacji chorej córki. Mamy nadzieję, że dzięki tym funduszom chociaż małej grupie osób 

przywróciliśmy wiarę w człowieka, daliśmy powód do uśmiechu i choć na chwilę pozwoliliśmy 

zapomnieć o powodach ich przyjazdu do Polski. W ostatnich dniach przeznaczyliśmy część funduszy na 

pomoc „Podlaskim Aniołom” z Białegostoku, którzy mają pod swoją sporą grupę Ukraińców i potrzebują 

funduszy na ich utrzymanie. Gorąco zachęcam do odwiedzenia stron internetowych tych organizacji, 

zobaczenia jak mogliśmy pomóc, a właściwie to pomogli ci, którzy obdarzyli nas swoimi funduszami. 

Zachęcam do obejrzenia zdjęć jak dokładamy swoją cegiełkę w wojennym wysiłku Ukrainy. 

W kasie Ośrodka wciąż pozostaje kwota ponad 40 tysięcy funtów, które co do ostatniego pensa 

przeznaczymy na pomoc małym organizacjom charytatywnym w Polsce, które wykonują większość 

pracy. Ośrodek LPC ma okazję udzielić pomocy odczuwalnej natychmiast, więc staramy się to robić jak 

najszybciej. I zapewniam że fundusze, które nam powierzyliście potrafią zmienić los wielu osób z 

Ukrainy. Nie tylko ich wykarmić, czy dać dach nad głową, ale również pokazać że jesteśmy z nimi i 

wspieramy ich na każdym kroku. Chcemy żeby nie tracili nadziei. 

Paweł Dokurno, powiernik Ośrodka LPC  

http://www.osrodeklpc.com/
https://justgiving.com/campaign/Ukrainianappeal
https://www.facebook.com/fundacjatrzycztery/
https://www.facebook.com/fundacjatrzycztery/
https://www.facebook.com/groups/890953655144983
http://onwater.pl/fundacja/
https://nno.pl/category/pomoc-ukrainie/
https://www.facebook.com/PodlascyAniolowie


Z życia we wspólnocie:  

• Pomoc Ośrodka LPC dla Ukraińców w Polsce i Wielkiej Brytanii przekroczyła 

kolejny kamień milowy. Prezes Ośrodka LPC, Agnieszka Łokaj spotkała się z 

Ellie Reeves, Vicky Foxcroft i Jane Daby (MPs na Lewisham West and Penge, 

Lewisham Deptford i Lewisham East). Przedstawiliśmy nasze problemy z 

pomocą uchodźcom, na co uzyskaliśmy obietnicę pomocy, zarówno 

logistycznej jak i lokalowej (do składowania darów do wysłania do Polski). 

• W niedzielę 19 czerwca planujemy powrócić do formatu Dnia Otwartego Ośrodka LPC. Wreszcie oficjalnie 

pożegnamy pandemię poprzez to wydarzenie. Ośrodek LPC stał się szeroko rozpoznawalny poprzez naszą 

pomoc Ukraińskim uchodźcom, chyba nawet na skalę krajową, więc możemy się spodziewać wielu 

brytyjskich gości. Więcej wiadomości na stronie na Facebooku i w czerwcowym Komunikacie. 

• Jeśli komuś przypadła do gustu „prawie walentynkowa” Remiza (w lutym tego roku), czy też Ukraińska (w 

kwietniu), to chemy wyjaśnić, że Remigiusz Juzkiewicz już się u nas zadomowił. Właśnie dołączył do grona 

członków Ośrodka LPC i przygotowywuje następną Remizę.   

• Komitet Ośrodka LPC zgodził się z opinią, że wynajęcie Domu Ośrodka dla jego członków powinno być 

bardziej dostępne. Koszt takiego wynajęcia obniżono do £50. Jeszcze jeden powód by zostać członkiem 

Ośrodka LPC. 

• W Lewisham i na Forest Hill pojawiają się pierwsze Ukraińskie rodziny. Nie każdy ma możliwość udostępnić 

im swój dom, ale każdy może pomóc. Chcielibyśmy żeby w Ośrodku LPC mieli możliwość spotykania się i 

tworzenia swojej społeczności. Na razie w ciągu dnia, bo wtedy Dom Ośrodka stoi pusty. Dlatego prosimy o 

wyrozumiałość i życzliwość, a jeśli zajdzie taka potrzeba - pomocy. 

• Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W kwietniu 2022 opłatę członkowską (£40)  
wniosła Małgorzata Lisik-Hulak.  
Wszelkie wpłaty na konto Ośrodka z dopiskiem „Ukraina” lub „pomoc Ukrainie” będą wykorzystane 
dokładnie w tym celu – pomoc finansową małym fundacjom opiekującym się uchodźcami z Ukrainy w Polsce. 
W ten sposób możemy pomóc szybciej i skuteczniej tym, którzy tego potrzebują. Do końca kwietnia z tych 
wpłat na nasze konto i poprzez stronę JustGiving otrzymaliśmy £105,802. Dziękujemy! 

• Walne zgromadzenie członków Polskiego Ośrodka Lewisham odbędzie się w czwartek 12 maja 2022, o 

godzinie 1900. Mamy nadzieję, że zebranie w zwykły dzień umożliwi przybycie większej ilości osób. Jest to 

nasze święto demokracji i każdy ma możliwość dopilnowania, by Ośrodek działał tak jak chcą jego 

członkowie. Gorąco namawiam do wzięcia udziału. 

• Zebranie Komitetu Ośrodka odbędzie się w poniedziałek 27 czerwca o godzinie 1830. Jest to pierwsze 

zebranie Komitetu wybranego na Walnym Zgromadzeniu, na którym Zarząd powierzy funkcje prezesa 

Zarządu, skarbnika i sekretarza wybranym osobom – dlatego będzie to zamknięte spotkanie. Nie 

przewidujemy gości, ale o wszystkich decyzjach poinformujemy wszystkich członków Ośrodka LPC. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

https://justgiving.com/campaign/Ukrainianappeal
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

