Komunikat
Lipiec / Sierpień 2022

LEWISHAM POLISH CENTRE
POLSKI OŚRODEK BROCKLEY – LEWISHAM
Registered under the Charities Act 1960 No. 264998 Inland Revenue Ref. CC1208
Trustees:
Mr P. Dokurno Ph.D.
Mr R. Szarama
Mr T Zarzycki

www.osrodeklpc.com

8 Waldram Park Road
London
SE23 2PN

W poniedziałek 27 czerwca odbyło się pierwsze po Walnym Zgromadzeniu spotkanie Komitetu Ośrodka
LPC. Na zamkniętym zebraniu wybrano zarząd Ośrodka. Prezeską zarządu ponownie została Agnieszka Łokaj,
sekretarzem Agnieszka Bozzao, natomiast funkcję skarbnika powierzono panu Tomkowi Zarzyckiemu. Tak więc
odpocznę po 8 latach zajmowania się finansami Ośrodka. Nowemu Zarządowi gratuluję i życzę owocnej pracy.
Jak już powszechnie wiadomo postanowiłem wyprowadzić się z Londynu i dość trudne byłoby
sprawowanie funkcji w Ośrodku LPC „na odległość”. We wrześniu zamierzam zrezygnować z bycia powiernikiem
wykorzystując te trzy miesiące na łagodną transformację. Po 25 latach pracy w naszej społeczności nadszedł czas
abym przekazał to następcom. Przez ten czas byłem w pewnym sensie łącznikiem pomiędzy pokoleniem wojennopowojennym, które budowało podstawy naszej społeczności, zadbało o kupno Domu Ośrodka a pokoleniem
„unijnym”, które dołączyło wraz z otwarciem granic w 2004 roku i doprowadziło do rozkwitu Ośrodka. Byłem
świadkiem powolnego wygaszania Ośrodka i Parafii (w 2002 roku Polska Szkoła Sobotnia miała zaledwie 15
uczniów) oraz szybkiej ekspansji, gdy nowo przybyli Polacy chcieli znaleźć „kawałek Polski” w Londynie. Musiałem
walczyć o przterwanie Ośrodka, tak aby nie został wchłonięty przez Polską Misję Katolicką, ale stanowił miejsce
dla wszystkich, niezależnie od wyznawanej wiary czy poglądów. Dbałem, aby Dom Ośrodka był otwarty dla
wszystkich, a nasza polityka była oparta na poszanowaniu każdego człowieka. Cieszy mnie gdy widzę, że ideały
które mi przyświecały w pracy są także na sztandarach obecnego zarządu.
Praca w Ośrodku to nieustający roller-coaster. Ciężka praca, nieustające spotkania, telefony o każdej porze
dnia czy nocy, ale również ogromna satysfakcja gdy rzeczy idą po naszej myśli. Ale chyba najważniejszym
doświadczeniem w pracy w naszej społeczności jest to, że dane mi było poznać wielu wspaniałych ludzi przez te
wszystkie lata. Od seniorów, którzy budowali Parafię i Ośrodek, którzy powierzyli mi swój dorobek abym prowadził
go według naszych wspólnych ideałow. Mam nadzieję, że nie zawiodłem ich zaufania. Do tych obecnych, z którymi
wspólnie pracowałem – jedna osoba nie da rady podołać wszystkiemu; można odnieść sukces tylko gdy ma się za
sobą zespół, który jest gotów do ciężkiej pracy. Przez lata miałem to szczęście, że byli ludzie chętni do pomocy, za
co im serdecznie dziękuję. Patrząc z perspektywy, to chyba najtrudniejszym zadaniem przy prowadzeniu Ośrodka
jest znalezienie następców. Takich, którym bez chwili wahania możemy powierzyć to wszystko, o co tak ciężko
walczyliśmy. Tu nie mam żadnych wątpliwości – obecna ekipa zadba o Ośrodek dużo lepiej niż ja bym potrafił. Ale
przede wszystkim, dumny jestem, że te osoby zaliczają mnie do grona swoich przyjaciół. Przywilej, który na zawsze
zostanie w pamięci.
Łza kręciła się w oku kiedy na zebraniu otrzymałem niespodziewane i hojne podziękowanie. Cieszę się, że
podziękowania objęły też moją żone, Ewę, która stała za mną przez wszystkie kryzysy Ośrodka, ze spokojem
przyjmowała moje zawsze przedłużające się spotkania czy nieustanne telefony, cierpliwie pomagała znaleźć
rozwiązanie w sytuacjach pozornie bez wyjścia. Właściwie to jej należały się wszystkie kwiaty czy pożegnalne

prezenty, za które serdecznie dziękujemy. Na pewno będą wywoływały wiele przyjemnych wspomnień. (Jak bym
wiedział że otrzymam tak wspaniałe pożegnanie, to odszedłbym całe lata temu

)

Wspomnienia z Polskiego Ośrodka Lewisham na zawsze pozostaną ze mną. Nawet mieszkając już poza
Londynem wciąż będę martwił się o jego pomyślność. Tak zupełnie niepotrzebnie, bo Ośrodek pozostaje w dobrych
rękach. Oczywiście będę próbował przyjechać na przyszłe dni otwarte czy jubileusze, wspomagać Ośrodek jak to
tylko możliwe czy też pomagać – jak choćby przynudzać na łamach Komunikatu. I do końca będę wspominał
przygodę życia, za co wszystkim serdecznie dziękuję.
Paweł Dokurno
Z życia we wspólnocie:
•

Ośrodek LPC wciąż stara się pomagać Ukraińskim uchodźcom, zarówno w
Polsce jak i na naszym terenie. Na pomoc w Polsce przenaczyliśmy już prawie
£60 tys zebranych w tym celu. Wciąż mamy ponad £55 tys, które mogą
pomóc zmienić wojenny koszmar w miarę normalne życie. Natomiast w
Londynie staramy się użyczyć miejsca na spotkania oraz służyć pomocą
organizacjom rządowym.

•

W niedzielę 26 czerwca odbył się Dzień Otwarty Ośrodka LPC. Pogoda dopisała, było głośno i radośnie. Piwo
lało się potokiem, kiełbasa współzawodniczyła z karkówką i pierogami, ale i tak przegrywała z domową
grochówką. Na dodatek ciastom nie dało się oprzeć. Wspaniały dzień, dobra zabawa dla całych rodzin, za co
serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i gościom. W ciągu całego dnia zebrano £1,426 gotówką oraz
nieznaną jeszcze kwotę elektronicznie, które zasilą budżet Ośrodka. Po naradach z sąsiadami na następne
spotkanie proponujemy zrezygnować z nagłośnienia w ogrodzie, ale zostawiamy tą decyzję organizatorom.

•

W sobotę 9 lipca Polska Szkoła Sobotnia kończy rok szkolny i rozpoczyna wakacje. Laba potrwa do 17
września, co prosimy odnotować w kalendarzach wszystkich uczniów. Życzymy udanych wakacji i dobrego
odpoczynku.

•

W 2023 roku Polski Ośrodek Lewisham będzie obchodził 60-lecie istnienia. Wszelkie pomysły jak to uczcić
będą mile widziane.

•

Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W maju/czerwcu 2022 opłatę członkowską wnieśli
Ariel Grudziński (£40) oraz Aneta Wójcik (£40). Ponadto Dom Ośrodka był wynajęty, za co wpłynęła opłata od
Eli Gomola (£50), Ariela Grudzińskiego (£50) i Elizy Nowosielskiej (£100). Otrzymaliśmy również czek na £2503
od Polskiej Parafii Lewisham na pokrycie kosztów utrzymania Domu. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

•

Zebranie Komitetu Ośrodka odbędzie się w poniedziałek 19 września o godzinie 1830. Zapraszamy wszystkich
do wzięcia udziału w Zebraniu – przyjdźcie zobaczyć jak działamy w waszym imieniu. Na każdym zebraniu jest
punkt „Wolne wnioski”, gdzie każdy może zgłosić swoje uwagi i pomysły.

• Komitet Ośrodka LPC życzy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku
w czasie wakacji.
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

