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Sprawozdanie z zebrania LPC w dniu 27 czerwca 2022 

 

1 Otwarcie zebrania  
 

AŁ 

2 Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania w dniu 26 kwietnia 
2022 
 
- dodatkowo omówiono kwestie Internetu i strony internetowej 
 

AŁ 

3 Bilans finansowy został zaprezentowany przez Pawła Dokurno 
 
Omówiono fundusze zebrane i dystrybuowane do Organizacji 
społecznych w Polsce pomagającym uchodźcom z Ukrainy. 
 
 

PD 

4 Wybór Zarządu LPC  
 
Kandydatury: 
 
Prezes: Agnieszka Łokaj 
Skarbnik: Tomek Zarzycki 
Sekretarz: Agnieszka Bozzao 
 
Odbyło się głosowanie. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte 
jednogłośnie 
Gratulacje dla 
 

 

5 Przyjęcie nowych członków Ośrodka 
 
Gosia Zalejasz zaproponowała: Ariel Grudziński 
 
Kandydatura została przyjęta jednogłośnie 
Gosia Zalejasz pobrała składkę 
 

Wszyscy 
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6 Krótkie sprawozdanie z Dnia Otwartego 
 
Podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego 
 
Gosia Lisik- Hulak: członkowie komitetu Ośrodka powinni czynnie 
brać w udział w organizacji wydarzeń 
 
Agnieszka Łokaj: nie zawsze jest to możliwe ze względu na inne 
zobowiązania, oraz sytuacje życiowe. To jest wolontariat 
 
Gosia Lisik-Hulak: Członkowie powinni uczestniczyć w 
zebraniach. Taka jest rola Członka Komitetu 
 
 
Agnieszka Łokaj: Sąsiedzi zaczynają narzekać. Podczas Dnia 
Otwartego przyszły dwie sąsiadki, które zwróciły uwagę na hałas. 
Wytłumaczyłam, że stosujemy się do wymogów i nie 
przekroczyliśmy na wydarzeniu decybeli. Powiedziałam też, że 
takie wydarzenia są na spajanie społeczności. Są one kulturalne i 
rodzinne, na które są zapraszani MP. 
Imprez bez elementów wymagających licencji np. sprzedaż 
alkoholu nie zgłasza się do gminy. Na naszym wydarzeniu był 
alkohol ale sprzedawała go osoba z Personal Licence. Muzyka- 
licencję posiada radio.  
 
Paweł Dokurno: Może następnym razem zrobić imprezę bez 
nagłośnienia 
 
Dzień Otwarty w przyszłym roku- 60lecie Ośrodka. 
Może zrobić uroczystości, wystawę, cykl wydarzeń ze szkołą, 
parafią. 
 
Wstępnie z Dnia Otwartego zebraliśmy około £1400 plus wpłyną 
jeszcze pieniądze z karty oraz ze sprzedaży kiełbasy 
 
Ludzie dobrze się bawili, były ciekawe konkursy i nagrody.  
 
Sławek Rutkowski: proponuję grę w szachy we wrześniu 
Paweł Dokurmo: nie przeliczajmy wszystkiego na pieniądze. 
Niech przychodzą Polacy i niech przyprowadzają swoich 
znajomych, nie tylko Polaków. Otwierajmy się na społeczność. 
 

AŁ 

7 Zajęcia i wynajem Ośrodka 
 
- 9 lipca zakończenie roku szkolnego 
- 10 lipca wynajem 
 
Eliza: ustalmy cennik za wynajem od stałych uczestników: 
trampoliny, joga  

AŁ 



Uwaga- Joga na razie zawiesza zajęcia. Niestety było coraz mniej 
chętnych 
 
Agnieszka Łokaj: Dziewczyny z trampolin wpłacają regularne 
składki za wynajem 
 
Paweł Dokurno: miesięcznie wpłacają £50. Nie zabijajmy 
biznesów. Jeśli te biznesy mogą wpłacić dotację to super, ale nie 
powinniśmy zniechęcać 
 
Agnieszka Łokaj: zespół grający czasem w Ośrodku wpłacą 
dotację, bo zaczynają się spotykać regularnie. Pani logopedka 
wpłaca regularnie za wynajem. 
 
Można by poszukać dotacji na pomoc Polakom w sprawach 
terapii, logopedia itp. 
Polacy mają czasem barierę językową, ale też jest nam łatwiej się 
wyrazić w języku polskim 
 
Mirek Kraszewski: czy za Gry Planszowe też powinienem 
wpłacać składkę za wynajem 
Tomek Zarzycki: jeśli na tym nie zarabiasz to nie 
 
Wśród graczy są nasi członkowie, których Mirek rekrutuje. Można 
by robić wstęp na większe wydarzenia.  
 
Brakuje ludzi do obsługi wydarzenia. Na pozostałych spotkaniach 
tylko puszka, ale nie przymusowa opłata. 
 
Mirek Kraszewski: na spotkaniach przy planszówkach ludzie 
czują się tutaj jak w domu, czują się dobrze. Sami się obsługują, 
jeśli chodzi o herbatę. Ludzie chcą tutaj przychodzić. 
 
Agnieszka Łokaj podziękowała Mirkowi za przyprowadzanie ludzi 
do Ośrodka, opowiadaniu o nas w mediach, połączeniu nas z 
mediami, rekrutacja członków. Powinniśmy Mirka bardziej 
wspierać w jego wydarzeniach. 
 
Musimy dodać zdjęcia w Ośrodku z ostatnich lat. Marcin i Mirek 
zamontowali szyny i ramki w Sali na dole.  
 

8 Sprawy Szkolne: 
 
- 9 lipca zakończenie: Msza i rozdanie świadectw a później BBQ 
- Gosia Zalejasz zakupi zepsute szkolne gazebo i przedstawi 
rachunek Skarbnikowi 
- klasa GCSC będzie się dalej odbywać w piątki 

UK 

9 Wolne Wnioski: 
 
- ławki i gazebo muszą został wyrzucone 

Wszyscy 



- kosze na śmieci: Ośrodek nie ma ani jednego kosza. Agnieszka 
Łokaj zajmuje się połączniem konta online, aby zamówić kosze. 
Niestety pojawił się problem podczas tego procesu i Agnieszka to 
zgłosiła. 
 
- Ula Kiermasz: proszę o ustalenie jednego dnia kiedy 
posprzątamy razem Ośrodek.  
 
Po zebraniu ustalimy kto może pomóc i ustalimy termin. Musi to 
być zrobione przed wrześniem 
 
- potrzebny jest garnek do gotowania wody dla Ośrodka 
 
- Agnieszka Łokaj: dalej dostajemy dobre wiadomości od ludzi o 
naszej pracy dla Ukraińców. Refugee Council został powołany w 
Lewisham do opieki nad nowoprzybyłymi do naszej gminy. 
Udostępniłam Ośrodek na spotkania kobiet z Ukrainy na dwie 
godziny w tygodniu. Pomocą przy tej grupe zajmie się 
wolontariuszka Bethan, która bardzo aktywnie brała udział w 
działaniach od początku akcji Ukrainian Aid.  
Podczas tych dwóch godzin będą odbywać się zajęcia jogi, a 
druga godzina będzie przeznaczona na różne inne zajęcia pod 
kontem tego co im jest potrzebne. Wstępnie ten projekt będzie się 
odbywał do początku sierpnia. 
 
- Agnieszka Łokaj: chciałabym aplikować o fundusze na inne 
projekty obejmujące Polaków. Jednym z pomysłów jest pomoc 
przy pisaniu CV i aplikacji oraz przygotowanie do rozmowy o 
pracę. 
 
- Paweł Dokurno: wyprowadzamy się z Londynu. Po 25 latach 
rezygnuję z „pracy” w Ośrodku. Było miło, była też 
odpowiedzialność. Wiele różnych doświadczeń. Pierwszy etap 
zakończony- rezygnacja z roli Skarbnika. Będę też rezygnować z 
pozycji Powiernika. Rezygnacja odbędzie się po formalnych 
upoważnieniach szczególnie przy koncie. Formalnie zrezygnuję z 
funkcji powiernika we wrześniu. Będę na końcu telefonu. Czas na 
nową ekipę. Należy wybrać trzeciego powiernika. W statucie jest 
zapisane, że powinno być troje powierników.  
 
Jeśli miałbym wybierać to wybrałbym Agnieszkę Łokaj, która jest 
bardzo silnie związana z Ośrodkiem i pełni już wiele funkcji. 
 

10 Ustalenie terminu następnego zebrania Komitetu:  
19.09.2022 godz. 18.30 

 

11 Zamknięcie zebrania  
 


