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Nadchodzący koniec roku to czas podsumowań, oceny rocznych działań i osiągnięć. Chciałbym tutaj 

napisać trochę o sytuacji finansowej Polskiego Ośrodka Lewisham, zwłaszcza w kontekście pomocy Ukrainie i 

Ukraińskim uchodźcom w Polsce. W latach 2017-2021 (od kwietnia do marca) Ośrodek LPC uzyskiwał przychody 

na poziomie 13.5-20.8 tys funtów rocznie. Rok finansowy 2021/22 jest nieco inny, ponieważ w lutym 2022 

ogłosiliśmy zbiórkę na pomoc ukraińskim uchodźcom przybywającym do Polski. Odzew przeszedł nasze 

najśmielsze oczekiwania, ponieważ od lutego 2022 do połowy listopada zebraliśmy ponad 117 tys funtów. 

Fundusze te wpływały na konto bankowe Ośrodka, ale zgodnie z oświadczeniem dołączonym do apelu o pomoc, 

są w całości przeznaczone na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Pomagamy tym, którzy zdecydowali się uciec przed 

wojną do Polski, ale również tym, którzy pozostali w Ukrainie. Dotychczas powiernicy zdecydowali o przekazaniu 

ponad 90 tys funtów przede wszystkim mniejszym fundacjom w Polsce bezpośrednio pomagającym uchodźcom 

(Fundacje „Trzy CzteRy”, „OnWater”, „Hrubieszów”, „NieNieodpowiedzialni”, „Dialog”, „Podlascy Aniołowie”, 

„BloomPro”, „Aktywna Częstochowa”, „Dar od Serca”, „Śląska Wioska Humanitarna”, „36i6 / Grupa 

Transgraniczna”, „ViaVitae”). W wyjątkowych przypadkach pomagaliśmy indywidualnym osobom w zakupach 

artykułów do pielęgnacji chorych dzieci. Ośrodek wciąż dysponuje sumą ponad 25 tys funtów przeznaczoną na 

ten cel. Wciąż możemy i będziemy pomagać! 

 Jednakże powiernicy i zarząd Ośrodka są głównie odpowiedzialni za zabezpieczenie działalności Polskiego 

Ośrodka Lewisham. Tu chcielibyśmy wszystkich zapewnić, że tak właśnie postępujemy. Nie możemy przejść do 

porządku dziennego nad cierpieniem mieszkańców Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji. Tak normalnie, po ludzku, 

czujemy potrzebę, że coś musimy robić. I robimy, ponad zwykłym zarządzaniem i dbaniem o Ośrodek LPC. 

Wszelka pomoc nie odbywa się kosztem Ośrodka. Fundusze na pomoc Ukrainie są osobno księgowane i nie 

uszczuplają zasobów Ośrodka. Zbiórka na fundusz pomocy miała jasno określony cel i w innym wypadku nie 

trafiłaby na konto Ośrodka. Powiernicy i Zarząd Ośrodka przyznają, że akcja pomocy Ukrainie spowodowała 

pewne problemy logistyczne (jak tymczasowe składowanie darów w Domu Ośrodka, konieczność złożenia 

szczegółowego sprawozdania finansowego do Charity Commission) jak i finansowe (zwiększone opłaty za 

księgowość Ośrodka z powodu wyższych obrotów);  udostępniliśmy Dom Ośrodka na spotkania ukrainskich 

uchodźców (głównie w ciągu dnia w zwykłe dni, kiedy Dom Ośrodka i tak stoi pusty) - ale każdy na naszym 

miejscu zrobiłby to samo. Praca powierników, zarządu i ochotników wynikała z wenętrznej potrzeby pomocy. 

Zostało to zauważone przez lokalne władze Lewisham Borough, przyłączające się do działań Ośrodka oraz przez 

fundacje chcące wesprzeć finansowo Ośrodek  LPC - Charity Aid Fundation (CAF) przekazało nam £2,600, 

Fundacja „PayPal Charities” £327.50, TST Charity - £825. Nasza działalność została zauważona i pozytywnie 

oceniona. Polski Ośrodek Lewisham pojawiał się w lokalnych i ogólnokrajowych wiadomościach, był chwalony na 

sesji brytyjskiego parlamentu. Ale co najważniejsze – mogliśmy dotrzeć z pomocą tam gdzie była potrzebna, 

daliśmy ludziom nadzieję a dzieciom uśmiech. To bezcenne. Zapraszam do przejrzenia naszej strony na 

Facebook’u czy stron internetowych wyżej wymienionych fundacji – tam znajdą państwo fotograficzne 

„sprawozdania”.  

http://www.osrodeklpc.com/


 Jako były już powiernik Ośrodka dumny jestem z działań Ośrodka w czasie tego testu naszego 

człowieczeństwa. Cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć, choć po stokroć wolałbym aby nigdy nie było takiej 

potrzeby. Na zakończenie roku mogę z czystym sumieniem dodać że zrobiliśmy co mogliśmy, choć wciąż niestety 

jest to kropla w morzu potrzeb. Fundusz pomocy wciąż istnieje, powiernicy, zarząd i ochotnicy wciąż mają siły, 

zasoby i chęć pomocy – więc rok 2023 będzie kontynuacją tej pomocy. A jeśli chodzi o fundusze Ośrodka, to wciąż 

działamy – składki członkowskie i inwestycje (wynajem mieszkania w Domu Ośrodka) pozwalają na normalne 

funkcjonowanie. Dodatkowo Parafia i Polska Szkoła Sobotnia jako główni użytkownicy, partycypują w kosztach 

utrzymania Domu. Nasze przychody kształtują się na normalnym poziomie, w okresie 8 miesięcy na nasze konto 

wpłynęło  ponad 17 tys funtów (przeznaczonych na działalność Ośrodka LPC). I choć wydatki są zdecydowanie 

wyższe niż w latach poprzednich, to nie przewidujemy większych kłopotów finansowych. Zdajemy sobie sprawę że 

obecnie wszystko kosztuje dużo więcej, domowe budżety są zmartwieniem większości z nas, każdy funt jest 

oglądany z każdej strony zanim zostanie wydany. Dlatego jesteśmy serdecznie wdzięczni za wszelką pomoc 

finansową, dziękujemy wszystkim za wsparcie, zwłaszcza w tych ciężkich czasach.  

Paweł Dokurno w imieniu powierników Ośrodka LPC 

 

Z życia we wspólnocie, w telegraficznym skrócie: 

 W przyszłym roku Polski Ośrodek Lewisham będzie obchodził 60-lecie istnienia. Są różne propozycje jak to 

upamiętnić, ale wciąż jesteśmy ortwarci na nowe pomysły. 

 Polska Szkoła Sobotnia organizuje coroczne Jasełka w sobotę 10 grudnia (godz 1400, Goldsmith Community 

Centre, Castillon Road, SE6 1QD). Dzieci i nauczyciele dbają o podtrzymywanie polskich tradycji i zwyczajów. 

12 listopada celebrowali rocznicę odzyskania Niepodległości Polski a już w najbliższą sobotę, 3 grudnia 

spodziewają się odwiedzin Mikołaja. Jeszcze przed świętami dzieci przygotują kartki świąteczne dla seniorów 

w domu opieki w Antokolu. W zeszłym roku takie kartki były strzałem w dziesiątkę, i w tym roku są bardzo 

wyczekiwane.  

 3 grudnia o 1900 w Domu Ośrodka będzie koncert jazzowy. Unikalna gratka – jak zwykle więcej detali na 

Facebook’u.  

 Po Nowym Roku w środy (w godz. 1500-1700) w Domu Ośrodka będą zajęcia dla dzieci – śpiewanie, wyrażanie 

siebie, zajęcia muzyczne – prowadzone przez Basię Bozzao. 

 Serdecznie dziękujemy za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. Witamy także nowych członków Ośrodka – 

Basię Bozzao i Dariusza Stobnickiego.  

  Następne spotkanie Komitetu Ośrodka LPC planowane jest na czwartek 23 lutego 2022 na godz 1830. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

Zarząd Polskiego Ośrodka Lewisham 

Życzy wszystkim Zdrowych, Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół 

 oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2023.

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

