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 Polski Ośrodek Lewisham jest zauważany przez inne organizacje, zarówno w Wielkiej Brytanii jak 

też i w Polsce. Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zostaliśmy zaproszeni do realizacji projektu "Polak-Obywatel-Londyńczyk (POL)" w 

ramach Konkursu Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego 

"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r." Projekt będzie realizowny wraz z Lewisham 

Council oraz Goldsmith College. Projekt ma na celu aktywację społeczną młodzieży polskiej w gminie 

Lewisham. Jedną z faz tego projektu będą spotkania/rozmowy z młodzieża i rozpoznanie ich potrzeb i 

zainteresowań. W tym celu poszukujemy osób w wieku od 11 lat wzwyż, które zgodziłyby się na udział w 

tym projekcie. (Zgłoszenia prosimy kierować do Agnieszki Łokaj, email osrodeklpc@gmail.com. Jeśli osoba 

jest w wieku poniżej 16 potrzebne jest zgłoszenie rodzica/ opiekuna). Dzięki temu ekscytującemu 

projektowi będzie możliwe zaangażowanie polskiej młodzieży w życiu społeczności lokalnej z 

zachowaniem tożsamości narodowej. Nasi partnerzy z Ośrodka Badań nad Migracjami z Uniwersytetu 

Warszawskiego, Goldmith College oraz Lewisham Council zadeklarowali swoją obecność podczas Dnia 

Otwartego 29 maja 2016, gdzie można będzie uzyskać więcej informacji. 

 Wspomniałam już Dzień Otwarty Ośrodka LPC (niedziela 29 maja, więcej informacji na drugiej 

stronie). Po raz drugi już będziemy mogli zaprezentować co się dzieje w Ośrodku, pochwalić się naszymi 

dokonaniami, a przede wszystkim miło spędzić czas. Tym razem organizujemy to wiosną, licząc na dobrą 

pogodę! Zapraszamy! 

Agnieszka Łokaj, Ośrodek LPC 

 Szanowni Państwo! 

 Wraz z nadejściem wiosny (nawet jeśli pogoda płata nam figla) zbliżamy się do naszego 

doroczenego Walnego Zgromadzenia członków Ośrodka LPC. Czas na podsumowanie roku, który przeminął 

bardzo szybko, refleksji nad naszymi dokonaniami, także rzeczami, których niestety nie udało się 

zrealizować (po prostu przesunęliśmy na następny rok); poinformowania o naszych finansach. Ale przede 

wszystkim – możliwości wpłynięcia na kurs jakim Ośrodek zmierza w przyszłość. Czy to przez wybór swoich 

przedstawicieli do Komitetu zarządzającego Ośrodkiem na codzień, czy też przez zaproponowanie nowych 

projektów/idei. Dlatego prosiłbym aby zarezerwować sobie sobotnie popołudnie 21 maja. Obiecuję dołożyć 

wszelkich starań aby zebranie było prowadzone bez zbędnych przerw i marnowania czasu, bo wciąż jest 

sobotni wieczór do spędzenia w gronie rodzinnym czy przyjaciół. Z chęcią przywitamy wszystkich członków 

Ośrodka LPC oraz wszystkie osoby z naszej społeczności, którym leży na sercu dobro Ośrodka. Serdecznie 

zapraszam. 

  Paweł Dokurno, prezes Zarządu Ośrodka LPC 

  

http://www.osrodeklpc.com/
mailto:osrodeklpc@gmail.com


Z życia we wspólnocie: 

 W połowie kwietnia w Sali na parterze zainstalowana została 
rozkładana szklana ścianka dzieląca salę na dwa 
pomieszczenia. Polska Szkoła Sobotnia ma obecnie dwie sale, 
przez co łatwiej jest prowadzić lekcje. Prace wykonała (i w 
dużym stopniu sfinansowała) firma Trendhomes Ltd. Bardzo 
dziękujemy firmie i jej dyrektorowi – panu Tomaszowi 
Zarzyckiemu.  
Pragnę zwrócić uwagę że rozkładanie/składanie ścianki 
powinny wykonywać tylko kompetentne osoby, aby uniknąć 
przyciśniętych palców i zniszczenia sprzętu.  

 We wtorek 26 kwietnia w Domu Ośrodka odbyły się pierwsze 
warsztaty mające pomóc Polakom mieszkającym w Wielkiej 
Brytanii. Pierwszy był na temat Prawa Pracy.  
Warsztaty były prowadzone w dwóch sesjach – o godz 1730 i 
1930. Następne zajęcia przewidziane są na wtorek 17 maja (w 
tych samych godzinach) i mają dotyczyć tematu Osiedlania się 
w UK, Prawa pobytu, Rezydentury, Obywatelstwa. Serdecznie 
zapraszamy. Wstęp wolny. 

 W Domu Ośrodka odbywa się coraz więcej spotkań i zajęć. Do 
końca roku szkolnego (lipca) zamierzamy utrzymać dotychczasowy rozkład, ale od września 
przewidujemy nowy plan. Skoro sala na parterze jest podzielona na dwa pomieszczenia, to zajęcia 
nie wymagające tak dużego pomieszczenia będą miały miejsce równolegle z innymi spotkaniami. 
Ponadto w czasie gdy na piętrze odbywają się jedne spotkania, to na dole będą prowadzone inne. 
Tylko w ten sposób możemy zapewnić dostęp wszystkim, albo większości chętnym.  

 W niedzielę 29 maja (od 1430 do 1930) planujemy (już Drugie!) Dni Otwarte Ośrodka LPC. Wszystko 
jest na dobrej drodze aby była to największa impreza w dotychczasowej historii Ośrodka LPC. 
Gwarantujemy, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego (warsztaty budowania Pinaty, masaż, 
występy na żywo polskich solistek, pokaz Karate oraz innych zajęć odbywających się w Ośrodku, 
Strefa Piękności, sesja foto dla dzieci, turniej tenisa stołowego i Dart). Tak jak w zeszłym roku 
planowane jest mnóstwo konkursów, zabaw, niespodzianek. Będzie sprzedawane też tradycyjne 
polskie jedzenie, potrawy z grilla, polskie piwo. Mamy też niespodziankę kulinarną. Nad całością 
czuwa Agnieszka Łokaj, a impreza organizowana jest we współpracy ze sklepem „Anna” z Eltham i 
Welling. Zapraszamy wszystkich chętnych – wstęp wolny. 

 We wtorek 3 maja (w godzinach 1800 – 2000) w Ośrodku poprowadzone zostaną warsztaty „jak 
radzić sobie ze stresem”. Zajęcia poprowadzą Grażyna Sosin, Agnieszka Bozzao i Justyna Wadejko. 
Chyba każdy musi sobie radzić z tym problem, ale może warto skorzystać z porady fachowców. 
Zapraszamy. 

 Serdecznie dziękujemy za wpłaty na utrzymanie Ośrodka LPC:  
P. Pasko £40, M.Przybysz £40, U.Tullet £40, I. Warso £40, A. Wróbel £40, Ł. Piejko (Karate 4 Kids, 
£50). 

 Walne zebranie członków Ośrodka LPC planowane jest na sobotę 21 maja 2016, o godz. 1645. 
Serdecznie zapraszamy. 

 Najbliższe Zebranie Komitetu Ośrodka LPC, w poniedziałek 27 czerwca 2016, godz. 1900 będzie 
zamknięte dla publiczności. Nowo wybrany Komitet Ośrodka będzie wybierał Zarząd Ośrodka LPC. 

 

więcej na:   https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

