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Lata wojenne i obietnica Winstona Churchilla

Po drugiej wojnie światowej większość polskich żołnierzy, którzy walczyli po stronie narodów 
zjednoczonych i pod dowódzctwem brytyjskim, nie była w stanie powrócić do Polski, która 
znalazła się pod wpływem władz komunistycznych. Z powodu zmian politycznych, dla 
większości ich rodzinne strony stały się miejscem kontrolowanym przez władze sowieckie. 
Ponadto, obawiano się aresztowań na tle politycznym.

Ze względu na znaczący udział Polaków podczas drugiej wojny światowej, byli oni 
postrzegani w Whitehall i w szerszych kręgach jako ‘sprawa wyjątkowa’. Churchil w swojej 
przemowie podczas obrad Izby Gmin określił Polaków jako ‘wyjątkowych’ i złożył deklarację, 
że:

‘ Rząd Królewskiej Mości nie zapomni nigdy długu wobec polskich żołnierzy, którzy służyli tak 
dzielnie i wszystkich tych, którzy walczyli pod naszym dowództwem...’

Tony Kushner i Katherine Knox. Uchodźcy Wieku Ludobójstwa.

Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR) był korpusem Armii Brytyjskiej 
przeznaczonym do przysposobienia zdemobilizowanych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie do życia cywilnego. Został on utworzony w 1946 r., a następnie po spełnieniu 
swojego zadania rozwiązany w 1949 r.

Obozy przesiedlenia

Polski Akt Przesiedlenia został podpisany w 1947 r. (znany rownież jako Obietnica 
Churchilla). Nałożył on obowiązek na władze brytyjskie (dzisiaj Ministerstwo Obrony), 
zaspokojenia potrzeb tych Polaków i ich rodzin, którzy na jego mocy zdecydowali się 
pozostać w Wielkiej Brytanii. Potrzeby dotyczyły zarówno pomocy finansowej, jak i 
utrzymania w obozach i hotelach. Utworzono 45 obozów przesiedlenia, które rozmieszczone 
zostały po całej Wielkiej Brytanii. Ilford Park jest jednym z nich.

Ilford Park Polish Home jest obecnie ostatnim z obozów nad którym opiekę sprawuje 
Ministerstwo Obrony zgodnie z Aktem Przesiedlenia z 1947 r. Dom został otwarty w 1948 r. 
w obozie w Stover, gdzie znajdował się wcześniej wybudowany szpital dla przypuszczalnych



ofiar operacji ‘Dzień-D’, przeprowadzonej przez wojska amerykańskie w Normandii. Głównym 
zadaniem Domu, było przygotowanie byłych członków Polskich Sił Zbrojnych do nowego 
życia w Wielkiej Brytanii. W ciągu lat, Ilford Park został przekształcony z obozu przesiedlenia 
na Dom opieki rezydenckiej i pielęgniarskiej dla polskich weteranów wojennych. Dom ten, jest 
ośrodkiem społeczności polskiej, w którym podtrzymywane są tradycje, zarówno jak i 
wartości polskie. Lokalnie Dom znany jest pod nazwą ‘Mała Polska’.

Obecni mieszkańcy Domu, to osoby, które nie były w stanie zintegrować się ze społecznością 
zewnętrzną, a także wszyscy Ci, którym integracja powiodła się, niemniej jednak w 
późniejszych latach swego życia wymagali opieki i wsparcia. Średnia wieku rezydentów to 86 
lat.

Ze względu na stan techniczny ‘starego Domu’, w 1987 r. została podjęta ministerialna 
decyzja, o budowie nowego ośrodka na terenie byłego obozu w Stover. Dom zbudowano na 
9 akrach z 41 należących do obozu.

Ilford Park obecnie

W listopadzie 1991r., Lord Henley podłożył pierwszy kamień pod budowę Domu, a 16 grudnia 
1992 odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia, na którą przybyli reprezentanci polskich i 
angielskich organizacji, między innymi konsul polski oraz sekretarz Departamentu do Spraw 
Bezpieczeństwa Narodowego (Department of Social Security DSS). 
Nowy budynek zapewnia miejsce dla 98 rezydentów, w tym 81 w części rezydencyjnej, 14 w 
części pielęgniarskiej oraz 3 niezależne zakwaterowania. Ilford Park przyjmuje rezydentów z 
terenów całej Wielkiej Brytanii. Pierwotnie jednak pochodzą oni z terenów, na których 
powstawały pierwsze obozy.

Ilford Park wierzy głęboko w to, że wszyscy rezydenci mają prawo do przebywania w miejscu, 
gdzie szanuje się ich religię i kulturę. W Ilford Park utrzymywane jest minimum 30% 
personelu, który posługuję się jednocześnie językiem polskim i angielskim, po to, aby 
zepewnić rezydentom dostęp do języka ojczystego. Bardzo często zdarza się, że mimo 
nabytych zdolności językowych, osoby starsze wracają do komunikacji w języku ojczystym.

Ilford Park monitorowany jest przez Komisję Jakości Opieki ( the Care Quality Commission) i 
działa zgodnie ze standardami opieki określonymi w Ustawie o Standardach Opieki z 2000 ( 
the Care Standards Act 2000).

Ilford Park współpracuje z polskimi organizacjami, takimi jak: Polska Misja Katolicka, 
Ambasada Polska oraz Konsulat, a także z polskimi grupami rozrywkowymi.

Usługi w Ilford Park Polish Home

Ilford Park oferuje swoim rezydentom szeroki zakres usług i udogodnień. Na terenie Domu 
mieści się sklep polski oraz kaplica. Codziennie 
odprawiania jest msza święta przez polskiego księdza, 
przydzielonego na placówkę przez Polską Misję 
Katolicką.

W Ilford Park rozumie się potrzebę 
traktowaniawszystkich na równi, bez względu na to 
jaką pozycję zajmują w społeczności Domu.



Usługi i wyposażenie na terenie Domu:

• Ilford Park zapewnia jednocześnie opiekę rezydencyjną i pielęgniarską
• Wszystkie pokoje wyposażone są w najwyższym standardzie
• Pomieszczenia kuchenne dostępne są do przygotowania przękąsek i ciepłych

napojów
• Winda
• Ogrody
• Salon fryzjerski
• W Ilford Park organizowane są różnorodne zajęcia rekreacyjne zgodnie z

zainteresowaniami rezydentów
• Regularne zebrania Komitetu mieszkańców zapewniają doskonały przepływ

informacji i możliwość uczestniczenia całej społeczności w podejmowaniu decyzji
• Kwartalnik wydawany przez Ilford Park jest interesującym źródłem informacji na

różnorodne tematy.
• Polska i angielska prasa zamawiana jest na życzenie
• Na terenie całego Ilford Park dostępna jest polska telewizja satelitarna
• Jadłospis uwzględnia zarówno kuchnię polską, jak i angielską, oraz specjalne

wymagania dietetyczne
• Dostępne jest zakwaterowanie dla gości

Informacje dodatkowe

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne i dały jasny obraz 
społeczności polskiej.

Więcej informacji oraz podanie o przyjęcie dostępne są po kontakcie z:

Clare Thomas 
Manager 
Ilford Park Polish Home 
Stover 
Newton Abbot 
Devon TQ12 6QH 
Tel 01626 353961 
E-mail: DBSVets-IPPH-HomeMgr@mod.uk

Pobierz formularz o przyjęcie

Wysłuchaj naszego nagrania o Ilford Park klikając tutaj

https://www.gov.uk/government/publications/ilford-park-polish-home

