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 24 lutego minął rok od agresji Rosji na Ukrainę. Wspomniano o tym w wiadomościach, 

gazetach, a wojna jak trwała tak trwa dalej. Może trochę mniej się tym przejmowaliśmy, bo wydarzenie 

spowszedniało, „przyzwyczailiśmy” się do okrucieństw, które normalnie nie mieszczą się w naszym 

rozumieniu człowieczeństwa czy społeczności. Zwłaszcza w XXI wieku. Wciąż pomagamy 

potrzebującym, czy to w zbiórkach, czy udostępniając miejsce w Domu Ośrodka czy też wywierając 

presję na rządy, aby nie pozostawały obojętne wobec tej wojny. 

 Polski Ośrodek Lewisham od pierwszych dni wojny włączył się do pomocy. Najpierw uchodźcom z 

Ukrainy, którzy dotarli do Polski, potem ludności w Ukrainie, a w miarę postępu w wyzwalaniu ziem 

spod rosyjskiej okupacji – także wschodniej Ukrainie. Akcja, której twarzą była Agnieszka Łokaj, prezes 

Polskiego Ośrodka Lewisham była zauważona przez władze lokalne Lewisham, radnych i 

parlamentarzystów oraz ogólnokrajowe brytyjskie media. Organizacje rządowe zwracały się do Ośrodka 

z prośbą o współpracę przy pomocy Ukraińskim uchodźcom przybywającym do Wielkiej Brytanii. 

Ośrodek podjął te wyzwania, stając się rozpoznawalną instytucją. Dodatkowo wciąż wspieraliśmy 

uchodźców w Polsce. Z zebranych funduszy, a było tego ponad 115 tysięcy funtów - finansowaliśmy 

pobyt dzieci w ośrodkach, gdzie mogły zapomnieć o koszmarach wojny, opłacaliśmy posiłki w szkole, 

uczestniczyliśmy w zakupach lekarstw, środków czystości czy też ubrań i obuwia. Stanowiło to wielką 

pomoc dla ludzi, którzy pozostawili wszystkie swoje dobra i uciekali przed wojną by chronić swoje dzieci. 

Pomagaliśmy nie tylko finansowo, ale również dając nadzieję i wiarę w 

drugiego człowieka. Wiarę, że nie wszystkim jest obojętny ich los.  

 Ośrodkowy fundusz pomocy pochodził z darów od setek ludzi, którzy 

chcieli coś zrobić „by pomóc”. Ludzi, którzy wcześniej nigdy nie słyszeli o 

Polskim Ośrodku Lewisham, ale po 24 lutego dowiedzieli się, że to my 

jesteśmy pierwsi i najefektywniejsi w pomocy Ukraińcom. Ta pomoc była 

organizowana przez dziesiątki wolontariuszy, poświęcających swój czas aby 

posortować, pakować i wysyłać dary rzeczowe, lub na miejscu w Polsce 

przekazywać tą pomoc osobom potrzebującym. Lokalne firmy z Forest Hill 

przysyłały swoich pracowników do pomocy. Nieważny był wiek, 

obywatelstwo czy język (na czas wolontariatu zawiesiliśmy używanie języka 

polskiego na rzecz angielskiego, aby można było się porozumieć) – wszystkich 

łączyła chęć pomocy. I choć była to praca całej zbiorowości, to twarzą była 

Agnieszka Łokaj. Dziś, 24 marca 2023, dowiedzieliśmy się, że praca 

http://www.osrodeklpc.com/


wolontariuszy, Ośrodka i Agnieszki została doceniona w postaci nagrody w konkursie Mayor of 

Lewisham Community Awards. Wiedzieliśmy wcześniej o nominacji dla Agnieszki (nominowała ją Ellie 

Reeves, MP na Lewisham West i Penge) co samo w sobie było wielkim sukcesem, ale przyznanie 

nagrody to docenienie wielkich wysiłków – Agnieszki, Ośrodka, wolontariuszy oraz wszystkich 

dokładających „swoją cegiełkę”. Serdeczne gratulacje! I podziękowania za wasz wkład. 

Paweł Dokurno  

 

Z życia we wspólnocie: 

• W 2023 roku Ośrodek obchodzi 60-lecie istnienia. W związku z tym planowane są obchody, z 

wystawą w Migration Muzeum w Lewisham w niedzielę 14 maja 2023 

• Następna data warta zapisania w kalendarzu – niedziela 25 czerwca. Po latach pandemii i 

odosobnienia wracamy z Dniem Otwartym. Formuła jeszcze jest uzgadniana, ale planujemy jak 

zwykle wydarzenia dla każdego – niedzielne popołudnie w rodzinny formacie. 

• Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W styczniu/lutym 2022 opłatę 

członkowską (£40) wnieśli J.Baranowska, M.Bernacka-Hendzel, D.Brendel, A.Cichoń-Jurkiewicz, 

E.Coffield, E.Debkowska, K.Detko-Samplawska, K.Dryja-Baran, J.Dudzic-Marcinkowska, P.Dumin, 

M.Dyrda-Lisik, M.Earp, W.Fitler, K.Fitzsimons, A.Frydrych, W.Gallie, E.Gomola, M.Grabarczyk, 

O.Gronostajska, J.Gut-Nidecka, K.Harasimowicz, E.Janicka, K.Jojczyk, A.Kaczmarek-Krzesinska, 

K.Kaniuch, U.Kiermasz, B.Kobylinska, A.Kosiorowska, M.Kraszewski, M.Krok, M.Krzemień, 

I.Krzynowek, M.Kubiec-Nowakowska, B.Kuczyńska, Marta Lewandowska, Justyna Lewandowska, 

M.Lisik-Hulak, I.Lorek, K.Lorentzen, J.Mickiewicz, A.Mieczkowska, I.Mrzygłód, J.Niklas, J.Nowicka, 

A.Nycz, A.Oleś, K.Olszewska, E.Ongen, M.Osmani, J.Owen, M.Paczos, A.Pawowicz, M.Perzanowski, 

A.Piotrowska, P.Plata, I.Potepa, J.Rejmer, K.Reut, B.Roso, M.Rzucidło, D.Serewa, P.Sitarska, 

I.Sliperska, K.Smilewicz, K.Sobolewska, K.Stec, W.Sujka, K.Szatkowska, M.Szojda, A.Tabor, J.Vargem, 

A.Wasilewska, A.Wasiluk, K.Widłak, J.Widmajer, A.Wilk, E.Wojnicka, A.Zarzyczna, M.Zawada, 

E.Zielichowska, M.Zielinska, oraz Wojciech Nidecki (£140). 

• Następne spotkanie Komitetu Ośrodka LPC planowane jest na czwartek 20 kwietnia 2023 na godz 

1830. Jednocześnie prosimy o zarezerwowanie czwartku 18 maja na Walne Zgromadzenie członków 

Polskiego Ośrodka Lewisham. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

 

Zarząd i Komitet Polskiego Ośrodka Lewisham życzy wszystkim  

Zdrowych, Wesołych i Spokojnych świąt Wielkanocnych.  

Wszystkim podróżującym życzymy bezpiecznej drogi, punktualnego dotarcia do celu,  

oraz  

miło spędzonego czasu w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. 

https://youtu.be/YiNxqQBtI4s
https://youtu.be/YiNxqQBtI4s
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

