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 2022 obfitował w tyle wydarzeń, zakrętów i zwrotów, że odetchnąłem z ulgą, kiedy nadszedł już 

rok 2023. Miałem nadzieją, że może tym razem będzie trochę spokojniej, wolniej, bo chyba dość już 

mam tego pośpiechu. Chciałoby się postać z boku, poczekać aż świat przestanie pędzić jak szalony. By 

ludzie opamiętali się, porzucili przemoc, okradanie przyszłych pokoleń z naturalnych zasobów, zaczęli 

być dla siebie milsi. I choć sobie i wszystkim życzę aby tak się stało, to mam przeczucie że są to jedynie 

pobożne życzenia. Ale mimo to próbuję. „Fast-lane” pozostawiam młodszym, którzy lepiej łapią życie w 

biegu. Jednym z rezultatów mojego spowolnienia jest zmiana w Komunikacie.  

 Komunikat Polskiego Ośrodka Lewisham ukazuje się od stycznia 2014 roku. Wtedy Ośrodek 

utracił możliwość komunikowania się z naszą wspólnotą przez wydawnictwo parafialne, więc pojawił 

się jako niezależny głos w naszych sprawach. Tylko tak mogliśmy informować państwa o tym co dzieje 

się w Ośrodku. Po upływie 9 lat czytelnictwo Komunikatu spadła do 50-60 otwarć na stronie 

internetowej (stałe kliknięcia to duża zasługa mojej mamy, która zawsze czeka na nowy numer 

Komunikatu – „Thanks mum!”). Wciąż jeszcze pojawiają się miesiące z większym zainteresowaniem, na 

przykład gdy rozpoczęliśmy akcję pomocy ukraińskim uchodźcom w Polsce. Ale nie da się ukryć, że 

comiesięczny Komunikat nie nadąża za wydarzeniami. O wiele szybciej reaguje nasza strona na 

Facebooku, redagowana przez Agnieszkę Łokaj. To tam umieszczane są najbardziej aktualne 

wiadomości, sprawozdania z wydarzeń w naszej wspólnocie czy też dokumentacja z pomocy Ukraińcom. 

Zmieniają się czasy, zmienia się też forma naszych publikacji. Komunikat staje się anachronizmem, choć 

wciąż podchodzę do niego z sentymentem. Przez 9 lat „okupowałem” pierwszą stronę Komunikatu 

swoimi często subiektywnymi rozmyślaniami. Wychodziłem z założenia, że skoro finansuję stronę 

internetową Ośrodka to mogę sobie czasami pozwolić na osobiste opinie. Zapraszałem innych do 

współpracy, choć jedynie Paweł Chojnacki skorzystał z tego na swoje historyczne opowieści. Nie chcąc 

przynudzać państwu postanowiłem, że Komunikat będzie częściej ukazywał się jako podwójny numer, a 

nie jak dotychczas jako miesięcznik. Nie chcę całkowicie zarzucać tej publikacji, bo jeśli raz zaprzestanę 

to raczej to będzie na zawsze. Obecnie w Ośrodku zachodzą zmiany, nowa ekipa przejmuje, a właściwie 

przejęła prace już jakiś czas temu, więc jeśli będzie zainteresowanie, aby Komunikat dalej się ukazywał, 

to chętnie go przekażę. A do tego czasu wciąż pozwolę sobie na moje dywagacje. Staram się unikać 

osobistego podejścia, choć nie zawsze się to udaje. Ale wciąż mam nadzieję, że Polski Ośrodek 

Lewisham doczeka się profesjonalnego wydawnictwa. Czego z całego serca życzę Państwu i sobie, może 

jeszcze nawet w tym Nowym Roku. 

Paweł Dokurno   

http://www.osrodeklpc.com/


Z życia we wspólnocie: 

• 29 stycznia 2023 był 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Po raz kolejny zwykli obywatele przejmują obowiązki 

państwa polskiego, opieki nad słabszymi, chorymi, 

bezbronnymi. Widocznie przedstawiciele państwa są zajęci 

innymi sprawami. Ale jak co roku, od 30 lat, wszyscy chętnie to 

robią, traktując to jako święto pomocy innym ludziom. 

Serdecznie dziekuję wszystkim woluntariuszom oraz państwu, 

za otwarcie swoich serc i portfeli. Wiem, że są ciężkie czasy i 

wokół jest mnóstwo różnych zbiórek. Ale WOŚP to taka 

zbiórka, kiedy wspomagamy i mamy nadzieję, że ani my ani 

nikt z naszych bliskich nigdy nie będzie musiał korzystać ze 

sprzętu zakupionego przez WOŚP. A gdyby trzeba było – to 

będziemy się cieszyli, że taki sprzęt jest dostępny. 

• Fundusze zebrane na pomoc uchodźcom z Ukrainy są w dalszym ciągu przekazywane do Polski do 

natychmiastowego wykorzystania. Ostatnio powiernicy Ośrodka zdecydowali o sfinansowaniu 

dzieciom z Ukrainy posiłków w polskich szkołach. Dodatkowo dorzuciliśmy cegiełkę do dwóch 

transportów żywności i środków higieny dla ludności we wschodniej Ukrainie. Fotograficzny 

reportaż z tej pomocy był umieszczony na stronie Ośrodka na Facebooku. 

• Jak informowaliśmy wcześniej, w sobotę i niedzielę 19-20 lutego, zapraszamy na Konwent Gier 

Planszowych. Cały weekend dla stałych bywalców i tych co dopiero chcą spróbować. Ale tu 

ostrzeżenie – bardzo łatwo jest dać się wciągnąć! Ta impreza również jest organizowana przez 

Mirka Kraszewskiego. 

• Serdecznie dziękuję za pomoc w utrzymaniu Ośrodka LPC. W grudniu 2021 opłatę członkowską 

wnieśli Jolanta Krol (£40) i Maciej Dziardziel (£40). Otrzymaliśmy także donację (£50) od La Jump – 

Trampolinki (A.Badura) oraz opłatę za wynajem Domu Ośrodka (J. Rejmet, £70). 

•  Następne spotkanie Komitetu Ośrodka LPC planowane jest na czwartek 23 lutego 2023 na godz 

1830. 
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