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nasze sprawy

Powstały w 1994 roku 
polski oddział był pierw-

szym otwartym na terenie 
Londynu oddziałem St. 
John Ambulance od 50 
lat i pierwszym w ogóle 

oddziałem etnicznym 
składającym się jedynie 
z polskiej społeczności. 

Był to eksperyment, który 
zdał próbę czasu, osią-

gając piękne rezultaty w 
służbie społeczeństwu i 

promocji Polski. 

O tym wspomniał prezes 
oddziału mgr inż. Bohdan 
Mordas, otwierając zebra-
nie. Polski oddział składa 
się z 50 wykwalifikowanych, 
przeważnie młodych ludzi z 
Świadectwem Pierwszej Po-
mocy, z zaliczeniem innych 
sprawności potrzebnych w 
niesieniu pomocy.

17 Walne Zebranie zwoła-
ne na 28 marca 2011 r. odbyło 
się w nowym miejscu Priory 
Hall, przy Loveday Road na 
Ealingu. Hall może pomieścić 
większą ilość osób i jest przede 
wszystkim bardzo dostępny 
przez bliskość miejskiej komu-
nikacji. Prezes wyraził podzię-
kowanie dyrekcji Priory Hall 
za udostępnienie Polskiemu 
Oddziałowi tak wygodnego po-
mieszczenia na poniedziałko-
we spotkania. Równocześnie 
serdecznie podziękował zarzą-
dowi Polskiej YMCA za przy-
chylność, przyjaźń i gościnność 
w ich domu, z którego oddział 
korzystał przez wiele lat.

Gośćmi obecnego Zebra-
nia byli mer Ealingu clr John 
Gallagher, przedstawiciel Kró-
lowej okręgu Ealing Robert 
Leader, płk Brian Kay OBE 
wiceprezydent londyńskiego 
okręgu, komandor Stanisław 
Król – attache RP przy polskiej 
ambasadzie, Barbara Orłow-
ska – wiceprezes Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów, 
Artur Rynkiewicz – wiceprezes 
Rady Polskiego Ośrodka Spo-
łeczno-Kulturalnego, Mr Nick 
Abell – kierownik supermar-
ketu Waitrose, Ms Ann Clark 
– dzielnicowy instruktor oraz 
Mrs Wendy Brasier Commis-
sioner for Unit Suport.

Komentując prace oddziału 
ubiegłego roku, prezes pod-
kreślił dobry odzew na apel o 
dotacje na kupno nowego am-
bulansu. Wyraził serdeczne po-
dziękowania organizacjom, któ-
re już ofiarowały znaczniejsze 
sumy: SPK £5,000, Stowarzy-
szenie Polek £5,000, Związek 
Lotników £2,000, Towarzy-
stwo Pomocy Polakom £1,000. 
Wyraził uznanie dla inicjatywy 
członków oddziału, szczegól-
nie Monice Tkacz i Agnieszce 
Chmiel, za zorganizowanie 
przez nie wielkiej zabawy w 
Windsor Hall, z której dochód 
Ł600 zasilił fundusz kupna am-
bulansu. Wyraził zadowolenie 
z naboru nowych członków do 
pracy charytatywnej w oddziale, 
szczególnie młodych ludzi przy-
byłych z Polski, wielu z wysoki-
mi kwalifikacjami. 

Z uznaniem podkreślił 
udział oddziału w ogólnokra-
jowej promocji posiadania 
wiedzy udzielania pierwszej 
pomocy w obecności jak naj-
większej rzeszy publiczności. 
W tym celu urządzono na 

dużą skalę pokaz pierwszej 
pomocy w Windsor Hall przy 
kościele N.M.P. Matki Kościo-
ła na Ealingu. Spotkał się on z 
wielkim zainteresowaniem pu-
bliczności. Akcja ta była przy-
jęta z uznaniem przez władze 
angielskie i opublikowana w 
poczytnej publikacji Insight.

Gratulował dr Bożenie La-
skiewicz wyróżnienia  „Czło-
wieka Roku 2010” przez Dzien-
nik Polski i Dziennik Żołnierza 
za jej charytatywną pracę, mię-
dzy innymi w polskim oddzia-
le. Serdecznie podziękował płk. 
Brian Kay OBE za jego ofertę 
w ubiegłych latach – złożenie 
wieńca w imieniu Polskiego 
Oddziału  pod pomnikiem po-
ległych polskich spadochronia-
rzy w Bitwie pod Arnhem pod-
czas tegorocznych obchodów w 
Driel w Holandii. 

Kończąc swoje uwagi, pre-
zes przedstawił zebraniu no-
wego wiceprezesa oddziału 
Artura Rynkiewicza. Podkreślił 
jego zasługi w pracy społecz-
nej, charytatywnej i uznanie, 
jakim cieszy się w polskich i 

angielskich organizacjach oraz 
chęć angażowania się w pracy 
oddziału, jedynej polskiej cha-
rytatywnej organizacji pracu-
jącej w ramach królewskiego 
rycerskiego zgromadzenia St 
John of Jeruzalem. Gratulując 
nominacji prezes życzył mu 
owocnej pracy na nowym sta-
nowisku.

Kierownik oddziału Tomek 
Maramaros zreferował stan 
finansowy. Następnie zdał 
sprawozdanie z działalności 
oddziału, porównując inne 
lata z liczebnością członków 
z obecnym stanem. Koniecz-
nością jest zwiększenie ilości 
kadetów, regularne spotkania, 
szkolenie nowych kierowców 
ambulansu z doświadcze-
niem medycznym i bardziej 
intensywne przygotowanie do 
niesienia pierwszej pomocy. 
Więcej treningu dla kadetów 
przez doświadczonych instruk-
torów oraz zwiększenie dotacji 
na zakup nowego ambulansu, 
umacnianie wzajemnych kon-
taktów z innymi oddziałami. 
Podkreślił nabór nowych kade-

tów, kontynuowanie treningu 
nowych kadr, służbę na wielu 
stanowiskach, imprezach i 
uroczystościach narodowych, 
organizacyjnych, sportowych, 
w teatrach i na spotkaniach 
polskich organizacji. 

Zeszłego roku członkowie 
oddziału czuwali podczas ob-
chodów pod Pomnikiem Lot-
ników Polskich, w pierwszą 
rocznicę odsłonięcia Pomnika 
Wojska Polskiego w Arbore-
tum, w Staffordshire; w uro-
czystościach katyńskich na 
cmentarzu Gunnersbury, pod 
Cenothaphem, i wielu innych 
miejscach, szczególnie pod-
czas uroczystości żałobnych w 
kościele św. Andrzeja Boboli 
za zmarłych w katastrofie smo-
leńskiej (ks. prałata Bronisła-
wa Gostomskiego i ostatniego 
prezydenta na Uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego). 
Podziękował  Dziennikowi 
Polskiemu za użyczanie w nim 
miejsca na sprawozdania i te-
maty dotyczące polskiego od-
działu St. John Ambulance. 

Dr Bożena Laskiewicz w 
swoim sprawozdaniu z całym 
uznaniem podkreśliła dotych-
czasową działalność oddziału, 
spełniającego nie zawsze łatwe 
zadania na służbie podczas 
niesienia pierwszej pomocy. 
Niemniej podkreśliła koniecz-
ność zwiększenia treningu oraz 
zwiększenie ilości kierowców 
do prowadzenia ambulansu 
według wymaganych potrzeb 
ze znajomością obsługi me-
dycznej. Wyrazy uznania zło-
żyła też dla dr Eli Kościesza, 
jak również wytrenowanych 
sanitariuszek, które są wielką 
podporą i pomocą oddziału. 

Wielu gości zabrało głos, 
dziękując za zaproszenie na to 
doroczne spotkanie. Burmistrz 
wyraził uznanie dla służby pol-
skiego oddziału szczególnie 
podczas karnawału, kiedy to 
nie tylko udzielali pierwszej 
pomocy, ale odnajdowali za-
gubione w tłumie dzieci. Ich 
poświęcenie ochotniczej służ-
bie jak i polska społeczność na 
Ealingu jest bardzo wyraźnie 
doceniana. Nadmienił także, 
że dotychczas nie wiele po-
magano im jako grupie, ale w 

roku 2012 czeka ich nagroda. 
Wielu członkom oddziału 

nadano świadectwa ukończe-
nia kursów „Advanced First 
Aider”, Medical Gas Admini-
stration”, „Automated Exter-
nał Defibrillation” i inne.  Świa-
dectwa wręczał przedstawiciel 
królowej Mr Robert Leader. 
Gratulując sukcesu podkreślił, 
że oddział na Ealingu wspól-
nie z oddziałem polskim może 
tylko w dobrem zaowocować. 
Podobnie wiceprezydent płk 
Brian Kay wyraził wielkie za-
dowolenie, że oba oddziały 
współpracują razem „pod jed-
nym dachem”. Uznanie z gra-
tulacjami wyraził komandor 
Stanisław Król. Wiedział o nich 
– o wolontariuszach – oddzia-
le polskim pierwszej pomocy 
poza Polską. Artur Rynkiewicz 
wiceprezes Rady POSK-u z 
zadowoleniem stwierdził, że 
należy do grupy wolontariuszy 
St John Ambulance. 

Na zakończenie prezes Boh-
dan Mordas jeszcze raz podkre-
ślił potrzebę reklamy aktywnie 
doświadczonego oddziału. Z 
radością przyjął informacje o 
nabytku młodych ludzi, którzy 
dołączają do oddziału, dzię-
kując tym wszystkim, którzy 
poświęcają swój czas i energię 
ochotniczej służbie niesienia 
pierwszej pomocy. Jak wspo-
mniał, na samym początku, 
nie zawsze wierzył w powo-
dzenie tego przedsięwzięcia, 
które budował 17 lat temu, dziś 
jednak, gdy dziękuje za pracę 
i współpracę, włącza polskich 
i angielskich przyjaciół, którzy 
swoją pomocą i wsparciem 
przyczynili się do osiągnięcia 
sukcesu, który owocuje dobrze 
rozwiniętą służba dla całej spo-
łeczności. 

Prezes zakończył wracając 
się z prośbą do wszystkich or-
ganizacji o wczesne zgłaszanie 
zaproszeń na służbę pierwszej 
pomocy Polskiego Oddziału, 
przynajmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem, ażeby zapew-
nić obecność!

Spotkanie zakończono boga-
tym poczęstunkiem przygoto-
wanym przez Teresę Winter. r

Kazimiera Janota Bzowska

Walne Obrady Polskiego 
Oddziału St John Ambulance

CZYTELNICY
PISZĄ

aPolski oddział St. John Ambulance AGM 2011

aPrzedstawiciel królowej – Robert Leader – wręcza świadectwo ukończenia kursu Urszuli 
Maramaros 
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