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 Serdecznie witamy po wakacjach. Mamy nadzieję, że były udane i dostarczyły miłych 

wspomnień na cały rok aż do następnych wakacji. 

Wrzesień to także czas powrotu do rutynowych zajęć w Ośrodku, lekcji Polskiej Szkoły 

Sobotniej, spotkań planszówek. W okresie wakacyjnym te spotkania miały przerwę, ale jedna 

działalność nie spowolniła – pomoc Ukraińskim uchodźcom w Polsce. Nasza akcja znalazła zrozumienie i 

wsparcie wielu ludzi. Na konto Ośrodka wciąż wpływają fundusze, w sumie już przekroczyliśmy £115 

tysięcy. Decyzją powierników Ośrodka (podjętą w marcu 2022) fundusze te służą pomocy Ukraińskim 

uchodźcom, którzy schronili się przed wojną w Polsce. Pomagaliśmy indywidualnym osobom w 

zaopatrzeniu w środki higieniczne; dzieciom, które mogły na chwilę zapomnieć o wojnie i bawić się z 

rówieśnikami na półkoloniach; wspomagaliśmy bank żywności zaopatrujący w podstawowe produkty 

spożywcze. W pojedynczych przypadkach powiernicy zdecydowali o rozszerzeniu zakresu pomocy. 

Wsparliśmy finansowo fundację pomagającą ludziom przekroczyć granicę; pomogliśmy sierocińcowi na 

terenie Ukrainy, gdzie przebywają upośledzone dzieci wymagające szczególnej opieki; zakupiona przez 

nas żywność dotarła na wschodnią Ukrainę.  

Wszyscy zauważamy, że codzinne życie jast coraz droższe, nasze portfele szybko chudną i coraz 

trudniej jest pomagać innym. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wciąż 

wpłacają fundusze na stronie JustGiving. Dzięki nim udaje nam się pomóc Ukraińskim uchodźcom, 

zwłaszcza w czasie gdy wszyscy niejako przyzwyczajamy się do tej wojny. Przedstawicielom Ośrodka 

udało się dotrzeć do fundacji i osobiście zobaczyć efekty pomocy. Najlepszym raportem są zdjęcia 

umieszczane na stronie Ośrodka na Facebooku, bo ciężko jest opisać emocje jakie wywołują uśmiechy 

dzieci zapominających o wojnie, otwieranie się ludzi, którzy przeszli piekło. Wydaje się że nasza pomoc 

trafiła dokładnie tam gdzie była potrzebna, dokładnie tam gdzie planowali to ofiarodawcy. I tak 

będziemy dalej postępować. 

W poniedziałek 19 września na spotkaniu Komitetu Ośrodka Paweł Dokurno zrezygnował z 

funkcji powiernika Ośrodka LPC. Podziękował za powierzone mu zaufanie i pomoc w trakcie 

sprawowania urzędu przez ostatnie 16 lat. Na wolne miejsce powiernika pan Remigiusz Szarama 

zaproponował kandydaturę Agnieszki Łokaj, która została jednogłośnie poparta przez wszystkich 

członków Komitetu biorących udział w zebraniu.  

Z żalem dowiedzieliśmy się o śmierci pana Henryka Błachowiaka, założyciela Ośrodka LPC, 

ostatniego z pierwszego składu Komitetu Ośrodka. Cześć jego pamięci. 

http://www.osrodeklpc.com/


We wrześniu pożegnaliśmy także królową Elżbietę II, monarchinię Wielkiej Brytanii goszczącej 

nas w swym kraju. Łączymy się w żałobie wraz ze wszystkimi poddanymi Jej Królewskiej Mości. Mamy 

nadzieję że kolejny król, Karol III okaże się równie gościnny dla Polaków co jego poprzedniczka.   

Paweł Dokurno 

 

Z życia we wspólnocie: 

 Rozpoczął się rok szkolny w Polskiej Szkole Sobotniej. Sądząc po zapytaniach kierowanych do 

Ośrodka jest sporo osób chętnych aby zapisać swoje dzieci do Szkoły. Wszystkich odsyłamy 

bezpośrednio do zarządu Szkoły.   

 Nasze zaangażowanie Ośrodka LPC w pomoc Ukrainie i ukraińskim uchodźcom jest zauważana przez 

innych. Organizacje charytatywne idą nam z pomocą, także finansową. W czerwcu otrzymaliśmy 

£2,500 od CAF (Charity Aid Fundation), w lipcu £327.50 od PayPal Charities i £825 od TST Charities. 

Jest to wielka pomoc dla Ośrodka, bo nasza akcja pociąga za sobą także obciążenia finansowe. 

Nasza obsługa księgowa jest kilkukrotnie wyższa niż w latach poprzednich, Dom Ośrodka musi być 

posprzątany i ogrzany na większą liczbę spotkań, pojawiają się dodatkowe koszta. Dlatego 

serdecznie dziękujemy wszystkim dobrym ludziom, którzy wspierają nas w tej działalności. 

Komunikat nie ma możliwości pokazać jej efektów, ale zapraszamy na Facebook, gdzie 

zamieszczone były fotograficzne sprawozdania. 

 Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W lipcu/sierpniu 2022 otrzymaliśmy 

donację (£20) od Justyny Ziarek / Joga Donations – oraz opłatę za wynajem Domu Ośrodka (Marta 

Rzucidło, £50). Polish Smoker wpłacili na nasze konto £70.70 jako donację na Dzień Otwarty 

Ośrodka.  

  Następne spotkanie Komitetu Ośrodka LPC planowane jest na poniedziałek 28 listopada 2022 na 

godz 1830. W Ośrodku zachodzą pewne zmiany, więc warto bezpośrednio się z nimi zapoznać. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. 

 

https://www.facebook.com/lewishampolishcentre 

 

https://www.polskaszkolafh.com/
https://www.facebook.com/lewishampolishcentre

