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Ach, có¿ to by³ za rok …
Choæ od Sylwestra min¹³ ju¿ jakiœ czas, to
skoro "spotykamy siê" w 2004 po raz pierwszy, ¿yczymy Wam powodzenia i zadowolenia w nowym roku. Samych s³onecznych dni
i satysfakcji z dzia³alnoœci w naszym Ruchu.
Je¿eli do tego bêdziecie zdrowi, otaczaæ Was
bêd¹ rozs¹dni i wyrozumiali ludzie, a Wasze
portfele nie bêd¹ œwieciæ pustkami,
to naprawdê to bêdzie udany rok. I takiego
w³aœnie ¿yczymy Czytelnikom i Sympatykom
.
naszego Informatora. ..
Pocz¹tek roku to wszêdzie okres sprawozdawczoœci i analiz. Spróbujmy i my, w kilku
zdaniach przedstawiæ to, co mia³o miejsce
w roku 2003.
.

pozytywnym odzewem ze strony
naszych cz³onków i wolontariuszy. Uda³o
nam siê tak¿e i to, o co bezskutecznie
zabiega³o wiele "roczników" SIM-ów:
zorganizowaliœmy pierwszy od wielu lat
Ogólnopolski Obóz dla Spo³ecznych
Instruktorów M³odzie¿owych PCK. Tym
wiêksze to by³o dla nas œwiêto, ¿e fakt
ten zbieg³ siê z 40 rocznic¹ istnienia tych
grup.......................................................
Rok 2003 to równie¿ ugruntowanie silnej
pozycji M³odzie¿y PCK na arenie
miêdzynarodowej, o czym mo¿e œwiadczyæ fakt zorganizowania w Polsce
miêdzynarodowych spotkañ, czy te¿
reprezentowania przeze mnie Europy na
otwarciu Zgromadzenia Ogólnego
w Genewie..............................................

Niew¹tpliwie istotnym faktem by³o uchwalenie przez Krajow¹ Radê Reprezentantów
To tylko kilka przedsiêwziêæ podejPCK "Struktur i zasad dzia³ania Ruchu
mowanych
na poziomie Krajowej Rady
M³odzie¿owego PCK" - najwa¿niejszego
M³odzie¿owej
PCK. A stanowi¹ one
dokumentu reguluj¹cego najistotniejsze
przecie¿
jedynie
cz¹stkê dzia³añ
zagadnienia najliczniejszej grupy w naszym
prowadzonych
przez
M³odzie¿ PCK
Stowarzyszeniu...............................................
w
2003
roku.
Jak
widaæ
by³o to
Cieszymy siê równie¿, ¿e pe³n¹ par¹ ruszy³
naprawdê
pracowitych
365
dni!
pierwszy tak kompleksowo przygotowywany
Wszystkim
tym,
którzy
z
tak
wielkim
program M³odzie¿y PCK - "Super Wiewiórka
Przyjació³ka Oli i Kuby". Ca³y czas kontynuu- zaanga¿owaniem wype³niali je swoim
jemy
organizowanie
ogólnopolskich dzia³aniem - serdecznie dziêkujê.
Z CZERWONOKRZYSKIM POZDROWIENIEM
konkursów - konkurs teatrzyków o tematyce
SIM MICHA£ MIKO£AJCZYK
czerwonokrzyskiej oraz konkurs na stronê
PRZEWODNICZ¥CY KRAJOWEJ RADY M£ODZIE¿OWEJ
internetow¹. Oba spotka³y siê z bardzo
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZY¿A
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Aleksander Ma³achowski
nie ¿yje
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 26 stycznia
2004 roku zmar³ Aleksander Ma³achowski, Prezes Zarz¹du
G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a od 17 stycznia
1998 do 13 grudnia 2003......................................................
Funkcjê Prezesa Zarz¹du G³ównego PCK pe³ni³
spo³ecznie i bezinteresownie. Poœwiêci³ wiele czasu,
energii i osobistego zaanga¿owania Polskiemu
Czerwonemu
Krzy¿owi.
Osobiœcie
uczestniczy³
w
rozwi¹zywaniu
wielu
trudnych
problemów
Stowarzyszenia zarówno w kraju, jak i na arenie
miêdzynarodowej. Maj¹c ogromne doœwiadczenie ¿yciowe,
wyj¹tkow¹ wra¿liwoœæ na krzywdê i ludzkie cierpienie,
inspirowa³ wiele dzia³añ Polskiego Czerwonego Krzy¿a dotycz¹cych pomagania
potrzebuj¹cym. Za dzia³alnoœæ w Polskim Czerwonym Krzy¿u zosta³ wyró¿niony
Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ PCK I–go stopnia, a za wspomaganie honorowego krwiodawstwa PCK otrzyma³ Kryszta³owe Serce............................................................
W uznaniu szczególnych zas³ug w dzia³alnoœci spo³eczno - politycznej z
okazji 75 rocznicy urodzin (1999r.) zosta³ uhonorowany przez Prezydenta RP
Aleksandra Kwaœniewskiego Wielkim Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu
Odrodzenia Polski.

“ Co jeœli starci blask
kolor naszych dni?
Co jeœli zginie œwiat?
Zostaniemy my!
Odarci z cz³owieczeñstwa
z pamiêci¹
zamiast chleba
i chêci¹...
Gotowi
do obrony
cz³owieka”
Piotr Rydzewski
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Akcja choinkowa
Ju¿ tradycyjnie w ostatni
w e e k e n d
listopada (2930.10.2003)
organizowana
jest
przez
Z a r z ¹ d
Rejonowy PCK
w Stargardzie Szczeciñski akcja
"Œwi¹teczna Paczka". W tym roku
niestety tylko dwa sklepy pozwoli³y
na jej przeprowadzenie. Tymi sklepami
s¹ "Kaufland" i "Darkat"........................
Cz³onkowie grupy Spo³ecznych
Instruktorów M³odzie¿owych PCK
wspierani przez harcerzy pe³nili dwugodzinne dy¿ury na terenie sklepów.
Jak co roku- byli tacy co przechodzili
obojêtnie ale na szczêœcie wiêkszoœæ
takich mieszkañców naszego miasta
którym los najubo¿szych nie jest obojêtny............................................................
Serce mieszkañców naszego miasta
jest ogromne i tak uda³o siê zgromadziæ
wiele darów. Wœród nich zosta³o zgromadzone wiele artyku³ów spo¿ywczych
tj. m¹ka cukier, kasza, ry¿, makaron,
oraz s³odycze; artyku³y chemiczne;
proszki, myd³a i inne artyku³y..................
Zbieranie darów w marketach to tylko
czeœæ akcji "Œwi¹teczna Paczka", która
ma na celu wparcie ubogich w ten
radosny okres, jakim s¹ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia..............................

Grzegorz Szymañski
Przewodnicz¹cy Stargardzkiej Grupy SIM PCK
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40-lecie dzia³alnoœci
grup SIM PCK

W
dniach
17-18.10.2003
z okazji 40 -lecia dzia³alnoœci grup SIM
PCK odby³ siê „I WOJEWÓDZKI Z£AZ
M£ODZIE¯Y PCK” z okrêgu ³ódzkiego.
Z tej okazji do Zgierza zjechali siê
reprezentanci
grup
SIM
PCK
dzia³aj¹cych w województwie ³ódzkim.
Pierwszego dnia podczas oficjalnego
rozpoczêcia zosta³y wrêczone odznaczenia, przedstawiono historiê ruchu
m³odzie¿owego oraz grup SIM PCK
w okrêgu ³ódzkim. Po uroczystej kolacji
nast¹pi³a czêœæ integracyjna, gdzie
reprezentanci rejonów mogli siê poznaæ
i wykazaæ znajomoœci¹ piosenek
o
zwierzêtach,
pl¹sów
oraz
pomys³owoœci¹
podczas
zabaw.
Drugiego dnia odby³a siê prezentacja
rejonów. Grupy krótko przedstawi³y historiê swojej dzia³alnoœci. PóŸniej w trakcie zawodów SIM-owskich uczestnicy
Z£AZU spróbowali swoich si³ w wielu
konkurencjach, które mia³y za zadanie
sprawdziæ ich umiejêtnoœci w zakresie
prowadzenia wyk³adów, pracy z dzieæmi, czerwonokrzyskiej historii, rozmowy
ze sponsorem, przygotowania konferencji prasowej i pisania pisma do szkó³.
Sêdziowie obserwowali poczynania
zawodników i wyró¿nili kilka najlepszych dru¿yn. Po obiedzie wszyscy
reprezentanci z ¿alem opuszczali teren
oœrodka. Korzystaj¹c z okazji w imieniu
wszystkich uczestników chcia³abym
serdecznie podziêkowaæ organizatorom
Z£AZU i sêdziom za wk³ad pracy i czas
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Ewa Krzykowska
Pabianicka Grupa SIM PCK

Obiad za
kawa³ek ciasta

RADZIMY Z RADAMI
Krajowa
Rada M³odzie¿owa
PCK konsekwentnie
realizuje Za³o¿enia
P r o g r a m o w e
M³odzie¿y Polskiego
Czerwonego Krzy¿a na lata 20032006 zak³adaj¹ce miêdzy innymi
wzmocnienie roli rad m³odzie¿owych.
Doskona³ym tego dowodem jest
spotkanie z reprezentantami rad
m³odzie¿owych PCK jakie odby³o siê
w listopadzie ubieg³ego roku.

Kampania PCK Walki z G³odem
ruszy³a
w
Pabianicach
1 paŸdziernika 2003. Akcjê rozpoczê³o kilka
restauracji, które przez okres 18 dni (118.10) zbiera³y pieni¹dze do kopert le¿¹cych
na stolikach. Najwiêksz¹
kwot¹ jak¹ uda³o siê
O przebiegu spotkania, jak
zebraæ w restaurcji Sphinx i wypracowanych na nim propozycby³o 603,90 z³.................... jach dzia³añ, czytaj w "KRM
Tradycyjnie ju¿ fina³ Dzia³a"........................................
Kampanii odby³ siê w
sobotê 11 paŸdziernika, kiedy na czterech
OLIMPIADA ZDROWEGO
pabianickich rynkach wolontariusze PCK
STYLU ¯YCIA
sprzedawali pieczywo podarowane przez
pabianickie piekarnie.
Ju¿ po raz
Ponadto przed 16 paŸdziernika
12
odby³
siê fina³
2003 do akcji w³¹czy³o siê przedszkole nr 5
O
g
ó
l
n
o
p
o
lskiej
oraz szko³y(Szko³a Podstawowa nr 3, Szko³a
Olimpiady
Zdrowego
Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 1,
Stylu ¯ycia organiGimnazjum nr 3 i I LO, w których na przzowanej przez Polski
erwach sprzedawano ciasta. Najwiêcej, bo
Czerwony
Krzy¿.
I choæ tytu³ wskazya¿ 1300 z³ zebra³a Szko³a Podstawowa nr 3.
wa³by
na
zawody
sportowe, to
W sumie PG SIM PCK zebra³a 5807,18 z³ !
uwierzcie
nam,
¿eby
wygraæ
w tych
Jest to najwy¿sza kwota jak¹ uda³o nam siê
zwodach,
nale¿y
wykazac
siê
nie
zebraæ dot¹d w kampanii Walki z G³odem,
tylko
sprawnoœci¹
fizyczn¹
trzeba
a dziêki niej dzieci bêd¹ mia³y zapewniony
ciep³y posi³ek. Mam nadziejê, ¿e w byæ ekspertem w wielu dziedzinach.
nagrody
wrêczy³
przysz³ym roku oraz przez kolejne lata Zwyciêzcom
Wiceprezes
Zarz¹du
G³ównego
PCK
Kampania bêdzie przynosi³a coraz to wiêkPan
Genera³
Andrzej
Trybusz,
sze sukcesy, a szcególnie wspó³praca ze
Inspektor
Sanitarny
Szkolnymi Ko³ami PCK, które wspaniale sie G³ówny
Kraju..Gor¹co
zachêcamy
do
wziêcia
spisa³y.
udzia³u w kolejnej, tegorocznej edycji, tym bardziej,¿e tegoroczny fina³
Paulina Dró¿d¿ przebiega³ ciekawiej i sprawniej ni¿ te
Pabianicka Grupa SIM PCK dotychczasowe..................................

W SKRÓCIE

poœwiêcony realizacji spotkania oraz za
cenne wskazówki przydatne do dalszej pracy
w grupie SIM PCK................................

Wiêcej w "Listonosz doniós³"
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Kellenberger w MKCK
AIDS czyli o
pierwszym grudnia
1 grudnia to Œwiatowy
Dzieñ AIDS to równie¿
dzieñ solidarnoœci z nosicielami HIV..................
Polski Czerwony Krzy¿
w tym dniu przypomina, ¿e
skuteczn¹ obron¹ przed
HIV/AIDS jest przede wszystkim walka
z dyskryminacj¹ osób dotkniêtych przez
chorobê.................................................
Od roku 2002 Zarz¹d Rejonowy PCK
w Stargardzie Szczeciñskim czynnie
w³¹cza siê w Kampaniê "Prawda
o AIDS. PRZEKA¯ J¥ DALEJ." Celem
kampanii jest ³amanie mitów, informowanie, uœwiadamianie oraz walczenie
z dyskryminacj¹ osób chorych na
HIV/AIDS....................................
Momentem kulminacyjnym kampanii
jest happening, który odbywa siê zawsze
1 grudnia - w Œwiatowy Dzieñ AIDS. Na
happening, który odby³ siê w centrum
miasta przybyli cz³onkowie, szkolne ko³a
PCK oraz w³adze miasta i mieszkañcy.
......M³odzie¿ dzia³aj¹ca w grupie SIM
PCK i w Szkolnym Kole PCK przy
Zespole Szkó³ nr 2 stara³a siê obaliæ mity
o HIV/AIDS. Podczas tego spotkania
zosta³ przeczytany referat, apel oraz
raport o AIDS. W tym dniu odby³ siê przemarsz m³odzie¿y z zapalonymi œwiecami.
Dok³adnie o godz. 18:00 p³on¹ce œwiece
zosta³y ustawione w kszta³t wst¹¿ki znaku solidarnoœci z osobami dotkniêtymi
HIV/AIDS..................................................
Grzegorz Szymañski
Przewodnicz¹cy Stargardzkiej Grupy SIM PCK
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Jakob

Kellenberger Prezes
Miêdzynarodowego
Komitetu Czerwonego
Krzy¿a (MKCK) zosta³
ponownie wybrany na
to stanowisko...
Zgodnie ze Statutem
MKCK, prezesem mo¿e zostaæ jedynie
osoba posiadaj¹ca szwajcarskie obywatelstwo. Kallenberger sprawuje tê
funkcjê
ju¿
drug¹
kadencjê.................................
Miêdzynarodowy
Komitet
Czerwonego Krzy¿a (International
Committee of Red Cross - ICRC) obok
stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca oraz
Miêdzynarodowej
Federacji
Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca tworzy
Miêdzynarodowy Ruch CK i CP.
Podstawowymi zadaniami Komitetu jest
dzia³anie w sytuacji konfliktów zbrojnych
oraz
upowszechnianie
Miêdzynarodowego
Prawa
Humanitarnego......................................
Wiêcej o MKCK na www.pck.org.pl
lub www.icrc.org

TRAGEDIA W IRANIE
Tak ju¿ siê dzieje, ¿e klêski
i katastrofy pojawiaj¹ siê nagle
pozostawiaj¹c po sobie tysi¹c ofiar,
ogromn¹ rozpacz i niesamowite
zniszczenia. Jakby nie doœæ by³o samej
si³y ra¿enia samego kataklizmu, bardzo
czêsto pojawiaj¹ siê one w momencie,
kiedy nasza czujnoœæ jest uœpiona,
kiedy pañstwa lub nawet ca³y œwiat jest
zajêty czymœ innym. Tak by³o tak¿e
i tym razem. W drugi dzieñ Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, 26 grudnia, œwiat
obieg³a makabryczna wiadomoœæ trzêsienie ziemi w Iranie! Polski
Czerwony Krzy¿
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Dzia³o siê to na wielkiej zabawie
choinkowej zorganizowanej przez
naszych SIM-ów. Po tak dobrych
wynikach mamy du¿o zapa³u do
nastêpnych akcji i widzimy przed
sob¹ œwietlan¹ przysz³oœæ...
Maciej Budka
PCK Lublin

Na najwy¿szych szczeblach
Raz na dwa lata w Genewie spotykaj¹
siê przedstawiciele wszystkich Stowarzyszeñ
Krajowych Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca. Celem tych spotkañ jest podjêcie
decyzji dotycz¹cych przysz³ych dzia³añ
najwiêkszej na œwiecie organizacji humanitarnej
Miêdzynarodowego
Ruchu
Czerwonego
Krzy¿a
i
Czerwonego
Pó³ksiê¿yca. Znacz¹c¹ rolê podczas ostatnich
Sesji Statutowych odegrali równie¿ przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Wiêcej w „Dunant by³by z nas dumny”

Pierwszy sukces
Nowopowsta³a Grupa Spo³ecznych
Instruktorów M³odzie¿owych PCK w Lublinie
odnios³a swój pierwszy sukces. Po raz pierwszy w naszym mieœcie zorganizowaliœmy
"Czerwonokrzysk¹ Gwiazdkê". Oko³o 30-stu
cz³onków i wolontariuszy Grupy zebra³o w
trzy dni 2 170,10 z³ oraz dary na kwotê oko³o
200,00 z³. Nie jest to zawrotna suma, ale jak
na pierwszy raz do bardzo du¿o, tym bardziej,
¿e wczeœniejsze akcje w Lublinie nie koñczy³y
siê a¿ tak dobrze. Dziêki "Czerwonokrzyskiej
Gwiazdce" piêædziesiêcioro najbiedniejszych
dzieci z lubelskich podstawówek otrzyma³o
“megapaczki” z zabawkami i gór¹ s³odyczy.

W SKRÓCIE

by³ jednym z pierwszych stowarzyszeñ
Czerwonego
Krzy¿a
i
Czerwonego
Pó³ksiê¿yca, które podjê³o dzia³ania jeszcze
tego samego dnia. Do tej pory wys³ano 2
transporty z pomoc¹ humanitarn¹. Na miejscu
katastrofy by³a tak¿e Sekretarz Generalna
PCK Scholastyka Œniegowska. Ca³y czas
trwa zbiórka funduszy na pomoc ofiarom
trzêsienia ziemi.

Nowa dyrektorka
W nowy rok wchodzimy
rzeczywiœcie z wieloma zmianami.
Magdalena Rzepecka zosta³a sekretarzem Krajowej Rady M³odzie¿owej
PCK, a od 5 stycznia pracuje
w biurze Zarz¹du G³ównego PCK,
jako osoba odpowiedzialna za
sprawy m³odzie¿owe.........................
............................
Magda do tej pory pe³ni³a
funkcjê
cz³onka
KRM
PCK,
wiceprzewodnicz¹cej
£ódzkiej
Okrêgowej Rady M³odzie¿owej oraz
koordynatora programu "Super
Wiewiórka - Przyjació³ka Oli i
Kuby"......................
...........................
¯yczymy
wiêc
Magdzie
powodzenia i zadowolenia w nowej
pracy!................................................
.
.
.
.
Jednak¿e to nie koniec
zmian. W ostatnim czasie ze swoich
funkcji w KRM PCK zrezygnowali
tak¿e Boris Poleganow i Jacek
Perduta. Dziêkuj¹c im za dotychczasow¹ wspó³pracê równie¿ ¿yczymy
wszystkiego dobrego.....
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WOŒP - I ZNÓW GRAMY..

8

I znowu min¹³ kolejny
fina³
Wielkiej
Orkiestry
Œwi¹tecznej
Pomocy!
Podobnie jak ka¿dego roku, tak
i tym razem wolontariusze i pracownicy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w³¹czyli
siê do XII Fina³u Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, by ju¿ po raz drugi
zbieraæ pieni¹dze na zakup sprzêtu medycznego dla ratowania ¿ycia niemowl¹t
i ma³ych dzieci...........................................
Kilka tysiêcy osób, a przede
wszystkim m³odzie¿y dzia³aj¹cej w grupach SIM PCK, GR PCK i Szkolnych
ko³ach PCK, 11 stycznia wyruszy³o kwestowaæ na ulice miast i miejscowoœci w
Polsce, by ciep³ym uœmiechem zachêcaæ
spo³eczeñstwo do otwierania swoich serc
na
potrzeby
drugiego
cz³owieka.
Poza tym tradycyjnie ju¿ kilka
tysiêcy krwiodawców honorowo odda³o
ponad tysi¹c litrów krwi, która z pewnoœci¹ uratuje kilka ludzkich istnieñ.
Ponadto konkursy, zabawy, pl¹sy,
loterie, pokazy pierwszej pomocy, aukcje
i licytacje czerwonokrzyskich gad¿etów,
czyli to wszystko, co mogliœmy zobaczyæ
i w czym uczestniczyæ podczas tego
gor¹cego "serduszkowego" popo³udnia..
A przez ca³y dzieñ, podczas
imprez i koncertów spotkaæ mogliœmy
Ratowników Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, którzy zgodnie z porozumieniem z
Fundacj¹
Wielkiej
Orkiestry
Œwi¹tecznej
Pomocy
w
sprawie
wspó³pracy na polu nauczania pierwszej
pomocy i ratownictwa dbali o bezpieczeñstwo
wszystkich
obecnych.
I w ten oto sposób zakoñczy³ siê XII i
raczej nie ostatni Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, a z pewnoœci¹ nie
ostatni dla wolontariuszy i pracowników
PCK......

Pozostaje chyba tylko ¿yczyæ
tyle zapa³u, byœmy za rok równie chêtnie, a nawet z jeszcze wiêkszym zaanga¿owaniem i energi¹ zabrali siê do
pracy i w³¹czyli siê do XIII Fina³u
WOŒP....................................
M£ODZIEZ PCK I KOLSKIE
PRZEDSZKOLAKI
14
paŸdziernika
Zarz¹d
Rejonowy PCK i stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Kole zorganizowa³y
dla dzieci z Przedszkola nr 3
im. Czerwonego Kapturka imprezê promuj¹c¹ higienê jamy ustnej. M³odzie¿
Grupy SIM PCK tj. Agnieszka Go³dyn,
Kamila
Konieczka,
Katarzyna
Jankowska i Przemys³aw Ma³ecki oraz
panie Zofia Rowecka i Anna Filipiak
wystawi³y dla dzieci bajke "O
Kubusiowym Kubusiu" na podstawie
opowiadania Marii Konopnickiej pod
tym samym tytu³em. W trakcie trwania
spektaklu mgr Anna Filipiak zademonstrowa³a dzieciom prawid³owy sposób
dbania o jamê ustn¹ wykorzystuj¹c
powiêkszony model szczêki i szczoteczki do zêbów. Nastêpnie Agnieszka
Go³dyn omówi³a dzieciom dwa obrazki
z zestawu malowanek pt:"Super
Wiewiórka przyjació³ka Oli i Kuby"
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na prawid³ow¹ higienê jamy ustnej i zdrowy
sposób od¿ywiania siê. Wszystkie
dzieci otrzyma³y obrazki do pokolorowania,harmonogram mycia zêbów dla
ca³ej rodziny,tematyczne informatory dla
rodziców oraz zestawy pasta + szczoteczka "colgate" ufundowane przez
organizatorów. G³ówny cel naszej akcji
zasta³ osi¹gniêty przedszkolaki obieca³y
dbaæ o jamê ustn¹,nie zapominaj¹c o
szczotkowaniu zêbów po ka¿dym
posi³ku.
.
Grupa SIM PCK w Kole
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Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i
Czerwonego Pó³ksiê¿yca...

Katarzyna Miko³ajaczyk,
do 2001 roku znana pod
swoim
panieñskim
nazwiskiem - S³aboñ, urodzi³a
siê w £odzi 14 stycznia 1975
roku. Ukoñczy³a historiê i
podyplomowe studia europejskie
na
Uniwersytecie
£ódzkim oraz studia strategiczno - obronne na
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Obecnie rozpoczê³a studia w Szkole G³ównej
Handlowej na kierunku mened¿erskim. M¹¿
Micha³, pracownik biura ZG PCK, wolontariusz
- przewodnicz¹cy KRM PCK.............................

Szkolenia
dla
liderów
M³odzie¿y PCK, program "Super
Wiewiórka - Przyjació³ka Oli
i Kuby", kampanie "Uœmiechnij siê
z PCK", "Kampania PCK walki
z g³odem", polska edycja kampanii
"Prawda o AIDS. PRZEKA¯ J¥
DALEJ", "Pomoc nie mo¿e czekaæ,
czyli wakacje z pierwsz¹ pomoc¹",
to wyniki tak¿e i jej pracy na rzecz
rozwoju dzia³añ prowadzonych
miêdzy innymi przez M³odzie¿
PCK.................................................

Zaczyna³a w szkolnym kole PCK,
wspó³pracuj¹c miêdzy innymi z jednym z ³ódzkich domów dziecka. Jako wybijaj¹ca siê
cz³onkini SK PCK, wyje¿d¿a na obóz dla SIM
PCK i wtedy wszystko nabiera tempa.
B³yskawicznie staje siê jedn¹ z liderów
£ódzkiej Grupy SIM PCK, inicjuje nowe akcje,
rozwija dotychczasowe programy. W 1995
roku staje siê wspó³twórczyni¹ jednej z pierwszej Grup Ratownictwa Medycznego PCK,
kieruj¹c miêdzy innymi pierwszymi ogólnopolskimi Parafiadami. Zostaje wiceprzewodnicz¹c¹
£ódzkiej
Okrêgowej
Rady
M³odzie¿owej PCK, skarbnikiem KRM PCK.
Przez wiele lat pe³ni funkcje wychowawcy
i komendanta kolonii i obozów organizowanych przez PCK.Reprezentuje PCK
w
Wojewódzkiej
Radzie
Organizacji
Pozarz¹dowych, jest szefem jednego z trzech
najwiêkszych sztabów Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej
Pomocy..........................
. . . . . . . . . . . . . .
Istotnymi momentami w "jej czerwonokrzyskim ¿yciorysie" jest pocz¹tek pracy
w biurze £ódzkiego ZO PCK oraz
wspó³tworzenie Miêdzynarodowej Grupy
Trenerów dzia³aj¹cej przy Programie Rozwoju
M³odzie¿y Miêdzynarodowej Federacji

KRM DZIA£A

Katarzyna Miko³ajczyk wiceprzewodnicz¹ca KRM PCK

W roku 2002 pracowa³a w
biurze Zarz¹du G³ównego, gdzie
koordynowa³a równie¿ pracami
PCK
na
rzecz
pomocy
powodzianom w Czechach, za co
otrzyma³a medal od premiera
Republiki Czeskiej...........................
Jej zainteresowania s¹
zwi¹zane równie¿ z tematyk¹ MPH;
by³a
wspó³twórc¹
materia³ów
dydaktycznych dla nauczycieli
przysposobienia obronnego. Jej
praca magisterska - "Sytuacja
jeñców wojennych w konflikcie
iracko - irañskim w œwietle miêdzynarodowego prawa humanitarnego"
zosta³a wyró¿niona na konkursie
prac magisterskich im. Prof. R.
Bierzanka i wydana pod tym samym
tytu³em przez Akademiê Obrony
Narodowej. Od 2001 roku cz³onek
Komisji
Upowszechniania
Miêdzynarodowego
Prawa
Humanitarnego Zarz¹du G³ównego
PCK. .
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Za sw¹ dzia³alnoœæ i prace odznaczona Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ SIM
PCK oraz Odznakê Honorow¹ PCK IV i III
stopnia.....................................................
...........................................
Kasia za Korczakiem ca³y czas
powtarza "Jestem nie po to, aby mnie
kochano i podziwiano, ale po to bym
dzia³a³a
i
kocha³a.
Obowi¹zkiem
otoczenia nie jest pomagaæ mnie, ale to ja
mam obowi¹zek troszczenia siê o œwiat i
cz³owieka".

Plany na 2004
W artykule wstêpnym "Ach có¿ to
by³ za rok…" przedstawiliœmy krótkie podsumowanie dzia³añ, jakie mia³y miejsce w
2003 roku. Jako ¿e jednak nie samymi
wspomnieniami cz³owiek ¿yje, przypatrzmy siê równie¿, co czeka nas w tym
roku.......................................
Wszystkie inicjowane, b¹dŸ organizowane przez nas dzia³ania s¹ realizacj¹ "Za³o¿eñ Programowych M³odzie¿y
PCK na lata 2003 - 2006". Dlatego te¿
zamierzamy wprowadziæ przynajmniej
jeden ogólnopolski program dla kolejnej
grupy dzieci i m³odzie¿y, tym razem
myœlimy
o
uczniach
gimn a z j ó w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po ubieg³orocznym olbrzymim sukcesie
ogólnopolskiego obozu, tak¿e i tym razem
zamierzamy spotkaæ siê z reprezentantami grup Spo³ecznych Instruktorów
M³odzie¿owych PCK. Tym razem bêdzie
to obóz o profilu opiekuñczym
i wspó³pracy grup SIM PCK ze szkolnymi
ko³ami PCK. Spotkamy siê równie¿ na
fina³ach konkursów teatrzyków o tematyce czerwonokrzyskiej oraz na po raz
pierwszy organizowanym konkursie
fotograficznym. To jedynie przyk³ady, bo
przecie¿ wszyscy wiemy, ¿e choæ s¹
strategie, programy i za³o¿enia, to w ci¹gu
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roku pojawia siê wiele okazji do
"zadzia³ania"...........................................
............................
Poza tymi powy¿ej przedstawionymi inicjatywami, M³odzie¿ PCK
bêdzie mia³a znacz¹cy udzia³ w wielu
przedsiêwziêciach
ca³ego
Stowarzyszenia - tymi zwi¹zanymi
z obchodami 85-lecia PCK, jak i tymi
podejmowanymi w ramach ogólnopolskich kampanii - "Wyprawka dla ¯aka",
"Kampania PCK walki z g³odem". To
wszystko jednak to tylko czêœæ setek
dzia³añ, jakie podejmiecie w Waszych
ko³ach, grupach, klubach i radach.
¯yczymy Wam powodzenia. Mamy
nadziejê, ¿e bêdziemy mogli o nich
przeczytaæ tak¿e i w naszym
Informatorze.

Spotkanie Okrêgowych
Rad M³odzie¿owych PCK

Tak od dawna oczekiwane
i potrzebne spotkanie Okrêgowych Rad
M³odzie¿owych PCK odby³o siê
w Zgierzu. W dniach 7-10 listopad 2003
roku do zgierskiego oœrodka zjecha³a siê
niemal
ca³a
m³odzie¿owa
braæ
Czerwonokrzyska...................................
Organizatorem spotkania by³a
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK, której
zadaniem jest inspirowanie i koordynowanie dzia³añ rad m³odzie¿owych
w ca³ym kraju. Nic nie daje lepszych
efektów jak kontakt bezpoœredni, tak
by³o teraz. Podczas czterodniowego
spotkania by³o miejsce na prezentacje
wszystkie dotychczasowych efektów
pracy KRM PCK.

Informator M³odzie¿y PCK Numer 1 / 2004

Na najwy¿szych szczeblach
Na prze³omie listopada i grudnia
ubieg³ego roku w Genewie odby³y siê Sesje
Statutowe
Miêdzynarodowego
Ruchu
Czerwonego
Krzy¿a
i
Czerwonego
Pó³ksiê¿yca. Te najwa¿niejsze dla nas spotkania obejmuj¹: odbywaj¹ce siê co dwa lata
Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) spotkanie najwy¿szych przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca wraz z reprezentantami
Miêdzynarodowej
Federacji
Stowarzyszeñ CK i CP; Radê Delegatów
(Council of Delegates), kiedy to do tych wy¿ej
wymienionych
do³¹czaj¹
reprezentanci
Miêdzynarodowego Komitetu Czerwonego
Krzy¿a - wtedy obecny jest ju¿ ca³y Ruch. Co
cztery lata z Ruchem spotykaj¹ siê reprezentanci pañstw - stron Konwencji Genewskich
i odbywa siê wtedy Miêdzynarodowa

Konferencja CK i CP (International
Conference). Podczas tych spotkañ
zapadaj¹ decyzje wyznaczaj¹ce
kierunek dzia³añ wszystkich stowarzyszeñ CK i CP; maj¹ równie¿
wp³yw na poczynania rz¹dów.
Do
najwa¿niejszych
ustaleñ tegorocznych Sesji s¹ bez
w¹tpienia wybór Fina Marku
Niskala na Sekretarza Generalnego
Miêdzynarodowej Federacji; przyjêcie 3 nowych stowarzyszeñ CK i CP
- Czerwony Krzy¿ Mikronezji, Wysp
Cooka oraz Czerwony Pó³ksiê¿yc
Kazachstanu - dziêki tej decyzji
mamy w naszej rodzinie ju¿ 181
cz³onków! Wybór cz³onków do
Komisji Sta³ej (cia³a kieruj¹cego
pracami
Ruchu
pomiêdzy
Konferencjami)
jej
przewodnicz¹cym zosta³ Prezes
Jordañskiego
Czerwonego
Pó³ksiê¿yca,
przyjêto
dwa
najwa¿niejsze
dokumenty
Konferencji - "Agenda dzia³añ
humanitarnych" oraz "Deklaracje
Konferencji" Te dwa dokumenty
wskazuj¹ na priorytety Ruchu CK
i CP wskazuj¹ jednoczeœnie sposoby ich realizacji. Poza dokumentami Konferencji, przyjmowanymi na
zasadzie
konsensusu,
poszczególne
stowarzyszenia
i pañstwa przyjmuj¹ tzw. pledges zobowi¹zania. Ze swej strony
obiecaliœmy miêdzy innymi zintensyfikowaæ nasze dzia³ania we
wdra¿aniu miêdzy innymi programu
"Odkrywanie
Prawa
Humanitarnego"..............................
Polski Czerwony Krzy¿
reprezentowali Prezes Aleksander
Ma³achowski,
Przewodnicz¹ca
Komisji
Upowszechniania
Miêdzynarodowego Prawa
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Zosta³y omówione wszystkie wprowadzone
nowe akcje, kampanie oraz prezentacja
nowych materia³ów do pracy. Nie skoñczy³o
siê tylko na prezentacji tego, co ju¿ dokonano.
Uczestnicy dostali szansê stworzenia czegoœ
samemu, a raczej w grupach, na jakie zostali
podzieleni. Tym sposobem powsta³o kilka
nowych
propozycji
programów
dostosowanych do realiów w okrêgach, bo przecie¿ stworzone przez ich przedstawicieli.
Uczestnicy spotkania utworzyli zarysy nowych
programów dla szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ œrednich, kó³ akademickich PCK
i dla nauczycieli. Ju¿ w nied³ugim czasie
spodziewajcie siê prezentacji nowych programów przes³anych przez Krajow¹ Radê
M³odzie¿ow¹ PCK, a stworzonych przez
Waszych kolegów z ca³ego kraju. Teraz
Uczestnicy spotkania dopracowuj¹ swoje programy w domach, wiec czekamy na efekty.
Ewentualne
zapytania
zwi¹zane
ze
spotkaniem w Zgierzu prosimy kierowaæ pod
adres
emeilowy
do
Grzegorza
Szymañskiego: grzechu@stargard.wp.pl
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.........Prawa Humanitarnego dr El¿bieta
Mikos-Skuza, koordynuj¹ca wspó³pracê
miêdzynarodow¹ w biurze Zarz¹du
G³ównego PCK Katarzyna Derlicka oraz
Przewodnicz¹cy
Krajowej
Rady
M³odzie¿owej PCK Micha³ Miko³ajczyk,
bêd¹c jedynym reprezentantem M³odzie¿y
CK
z
pañstw
regionu
Europy
Œrodkowej......................................
Polski akcent mia³ miejsce ju¿ na
samych pocz¹tku genewskich spotkañ podczas
ceremonii
otwarcia
Zgromadzenia Ogólnego, w imieniu
europejskich Stowarzyszeñ CK i CP g³os
zabra³
Micha³
Miko³ajczyk.
Wiceprzewodnicz¹ jednej z komisji plenarnych Rady Delegatów by³a dr El¿bieta
Mikos-Skuza.
Katarzyna
Derlicka
wielokrotnie reprezentowa³a Ruch podczas prac Komitetu Redakcyjnego przygotowuj¹cego dokumenty Konferencji. Poza
tym nasi reprezentanci zabierali g³os podczas posiedzeñ plenarnych, jak i podczas
obrad komisji..............................................
Wyst¹pienia te dotyczy³y - miêdzy
innymi rozwoju wolontariatu, ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na m³odzie¿,
roli kampanii uœwiadamiaj¹cych w procesie walki z dyskryminacj¹ i nietolerancj¹,
kwestii wspó³dzia³ania z osobami potrzebuj¹cymi w procesie oceny potrzeb i
mo¿liwoœci w przypadku zaistnienia klêski
lub katastrofy, roli stowarzyszeñ CK i CP w
ochronie dóbr kultury oraz dzia³añ w procesie zapobiegania wykorzystywania min i
innych niekonwencjonalnych rodzajów
broni......Nasi przedstawiciele nawi¹zali
nowe kontakty, zapocz¹tkowali rozmowy o
konkretnych przysz³ych przedsiêwziêciach. Du¿o uwagi poœwiêcili promocji
dzia³añ Stowarzyszenia zainteresowaniem cieszy³a siê wystawa kampanii i
programów PCK, przede wszystkim tych
podejmowanych przez M³odzie¿ PCK - np.
"Gor¹czka Z³ota', czy "Super Wiewiórka przyjació³ka Oli i Kuby". .............

..........Genewskie..
spotkania
z pewnoœci¹ potwierdzi³y i umocni³y
siln¹ pozycjê, jak¹ PCK ma na arenie
miêdzynarodowej........................
Wiêcej informacji o przebiegu
Sesji Statutowych na stronie internetowej Miêdzynarodowej Federacji
www.ifrc.org lub Miêdzynarodowego
Komitetu www.icrc.org

TAK MIÊDZY NAMI ...
Pomys³ wprowadzenia
programu
edukacji
rówieœniczej w zakresie
HIV/AIDS (peer education)
powsta³ podczas siódmego
spotkania ERNA maj¹cego
miejsce
13-16.09.2003
roku w Jurmali na £otwie. Uczestnicz¹c
w konferencji i bior¹c udzia³ w warsztatach na temat redukcji szkód,
upowszechniania wiedzy na temat
HIV/AIDS, dyskryminacji i innych problemów zwi¹zanych z t¹ tematyk¹,
przedstawiciele Polskiego Czerwonego
Krzy¿a uznali za celowe przygotowanie
programu, który zostanie zaadaptowany
i dostosowany do warunków polskich.
Myœl¹c o starszych grupach
wiekowych (ostatnie klasy szkó³ gimnazjalnych
i
szko³y
œrednie)
postanowiono skorzystaæ z podrêcznika
dla trenerów "Action with Youth on
HIV/AIDS. Manual for trainers" opracowanego
przez
Federacjê
Stowarzyszeñ CK i CP oraz doœwiadczeñ innych pañstw takich jak £otwa,
S³owacja, Litwa, Bu³garia czy Norwegia,
które mia³y ju¿ okazjê wdra¿aæ program
edukacji rówieœniczej na obszarze
swoich stowarzyszeñ.............................
Wkrótce potem, w grudniu mieliœmy
okazje uczestniczyæ w szkoleniu zorganizowanym przez M³odzie¿ S³owackiego Czerwonego Krzy¿a. Z jednej
strony by³a to szansa praktycznego
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I W ojewódzki Z³az
M³odzie¿y PCK, czyli 40
lat SIM PCK (£ódŸ)
W dniach 17-18 paŸdziernika 2003 roku odby³ siê w Zgierzu I
Wojewódzki Z³az M³odzie¿y PCK.
Inicjatorem i pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia by³a £ódzka Okrêgowa
Rada M³odzie¿owa PCK przy
wspó³pracy £ódzkiej grupy SIM
PCK i £ódzkiej Grupy Ratownictwa
PCK. Spotkanie to odby³o siê z
okazji
jubileuszu
40-lecia
dzia³alnoœci grup Spo³ecznych
Instruktorów M³odzie¿owych PCK,
który obchodzimy w tym roku. Ide¹
z³azu by³o nawi¹zanie porozumienia miêdzy reprezentantami
grup z poszczególnych rejonów
województwa ³ódzkiego, podjêcie
wspó³pracy oraz wymiana doœwiadczeñ i wykazanie siê posiadanymi
umiejêtnoœciami..............................
Pierwsza czêœæ spotkania,
czyli pi¹tkowy wieczór poœwiêcony
by³ uroczystym odznaczeniom i
uhonorowaniu tych, którzy od lat
poœwiêcaj¹
siê
ca³kowicie
dzia³alnoœci czerwonokrzyskiej, jak
równie¿ prezentacji historii powstania
i
rozwoju
Ruchu
M³odzie¿owego PCK.......................

Dunant by³by z nas dumny

uczestnictwa w zajêciach, z drugiej okazja do
zdobycia wiedzy o doœwiadczeniach naszych
kolegów z innych Stowarzyszeñ Narodowych.
Edukacja rówieœnicza jest szczególnym przypadkiem zajêæ, które nie przyjmuj¹
formy suchego wyk³adu prowadzonego przez
nauczyciela, lecz oparta jest na pracy m³odych
osób z m³odzie¿¹ poprzez interaktywne
æwiczenia i zadania. M³odzie¿ uczestnicz¹ca
jest jakby wspó³twórc¹ tego, co dzieje siê
wewn¹trz danej grupy- podczas zajêæ, a peer
edukatorzy modeluj¹ i kieruj¹ t¹ dyskusj¹
opieraj¹c siê na wczeœniej zdobytej wiedzy i
doœwiadczeniu. Najlepszym i najbardziej godnym przekaŸnikiem wiedzy i doœwiadczeñ dla
m³odzie¿y jest, bowiem jej rówieœnik, który
spotka siê z du¿o przychylniejszym przyjêciem ni¿ nauczyciel czy osoba doros³a. St¹d
uczniowie szkó³ œrednich i studenci s¹ tym,
którzy mog¹ realizowaæ za³o¿enia naszego
programu. Jednak musz¹ byæ gotowi na przejœcie przez intensywne szkolenie przygotowuj¹ce ich do tej roli......................................
W chwili obecnej zakoñczone zosta³y
prace nad podrêcznikiem do programu, który
bêdzie nosi³ nazwê "Tak miêdzy nami".
Wkrótce mamy nadziejê spotkaæ siê na
szkoleniu, podczas którego przeka¿emy
zawart¹ w nim wiedze przysz³ym peer edukatorom................................................................
Warto tak¿e wspomnieæ o niew¹tpliwym sukcesie, jakim jest nawi¹zaniem œcis³ej
wspó³pracy z Krajowym Centrum ds. AIDS,
które
przyjê³o
nasz
program
z wielk¹ aprobat¹, oferuj¹c jednoczeœnie
pomoc doœwiadczonych trenerów- specjalistów oraz materia³y informacyjne na nasze
szkolenie...................................................
Bêd¹c pe³nymi optymizmu liczymy na
zaanga¿owanie i zainteresowanie ze strony
okrêgów, zw³aszcza zaœ m³odzie¿y, która
bêdzie bezpoœrednim odbiorc¹ opracowanego
przez nas programu.........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miko³aj Bekasiak
Magdalena Rzepecka
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Drugiego dnia uczestnicy Z³azu
dokonali oficjalnych prezentacji swoich
grup i rejonów. A by³o ich kilka: £ódŸ,
Pabianice, Tomaszów Mazowiecki,
Piotrków Trybunalski, £owicz, £ask,
Be³chatów, Opoczno, Rawa Mazowiecka.
Tu¿ po wyst¹pieniu m³odzie¿ wziê³a
udzia³ w zawodach, podczas których
musia³a odwo³aæ siê do swojej wiedzy, a
tak¿e wykorzystaæ nabyte w Czerwonym
Krzy¿u umiejêtnoœci liderskie i instruktorskie. Czteroosobowe zespo³y mia³y za
zadanie przejœæ przez 9 przygotowanych
przez organizatorów stacji, które w wiêkszoœci nie nale¿a³y do ³atwych. M³odzi
SIMowie musieli wykazaæ siê du¿¹
wiedz¹, doœwiadczeniem, a niekiedy
równie¿ cierpliwoœci¹................................
Wœród zadañ mo¿na wymieniæ:
test z zakresu MPH w jêzyku angielskim i
pisanie pisma do szkó³, przygotowanie
konferencji prasowej, rozmowê ze sponsorem, prowadzenie zajêæ z dzieæmi,
pl¹sy, zajêcia dydaktyczne z zakresu
pierwszej pomocy i historii czerwonego
krzy¿a, rozwi¹zanie sytuacji problemowej
oraz budowa wie¿y, czyli umiejêtnoœæ
wspó³pracy i komunikacji w zespole.
Mimo szeregu zajêæ wszyscy
uczestnicy bardzo siê ze sob¹ zintegrowali i z¿yli. Wyje¿d¿ali zadowoleni i
uœmiechniêci, ¿a³uj¹c, i¿ czas ich wspólnego pobytu ju¿ dobieg³ koñca i musz¹
siê ze sob¹ rozstaæ..................................
Ciesz¹c
siê
powodzeniem
naszego przedsiêwziêcia i jego sukcesem jestem pe³na optymizmu i wiary, ¿e I
Wojewódzki Z³az M³odzie¿y PCK sta³ siê
pocz¹tkiem reaktywacji, tworzenia siê,
jak i prê¿nego rozwoju grup SIM PCK w
³ódzkiem, zgodnie z Za³o¿eniami
Programowymi £ORM PCK na lata 20032006......................................................

Jednoczeœnie pragnê gor¹co
podziêkowaæ tym, którzy siê do tego
sukcesu
przyczynili:
g³ównym
wspó³organizatorom tego przedsiêwziêcia: Annie Chojnackiej i Damianowi
Bogo³embskiemu oraz Micha³owi
Siemiñskiemu, Karolinie Erkiert i Ewie
Karbowskiej, jak równie¿ pracownikom
biura: panu Dyrektorowi Stanis³awowi
Maciejewskiemu za aprobatê i poparcie
oraz paniom Bogumile Kêsa i Iwonie
Piaseckiej..............................................
Pozostaje chyba tylko ¿yczyæ,
aby i pozosta³e Rady M³odzie¿owe PCK
przyst¹pi³y do dzia³ania i krzewienia idei
czerwonokrzyskich, poprzez budowanie
prê¿nie
funkcjonuj¹cego
Ruchu
M³odzie¿owego PCK, który jest, mogê
chyba tak powiedzieæ, przysz³oœci¹
naszego stowarzyszenia........................
Magdalena Rzepecka
£ódzka Okrêgowa Rada M³odzie¿owa PCK.
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M³odzie¿owa.
Nasza Rada to w wiêkszoœci szefowie
szkolnych
kó³
PCK,
przewodnicz¹cy
Rejnowych Rad M³odzie¿owych z ca³ego
naszego
województwa.
W sk³ad naszej Rady wchodzi siedem
osób;...............................................
- Przewodnicz¹ca Agnieszka Pers
- Zastêpca Przewodnicz¹cej Jaros³aw
..Szlachetka
- Sekretarz Rady - Anna Trzaska
- cz³onkowie:
£ukasz Michalczewski
Wojciech Krawczyñski
Joanna Bachleda - Kubañska
Od momentu powo³ania staramy siê
realizowaæ program zawarty w Strategii ruchu
M³odzie¿owego. Za g³ówny cel postawiliœmy
sobie, aby w ci¹gu naszej kadencji na terenie
naszego województwa powsta³y nowe grupy
SIM, a tak¿e nowe Rady Rejonowe. Mamy ju¿
pierwsze sukcesy. Od ponad roku dzia³a
rejnowa rada m³odzie¿owa w Bochni, a toda³o
w efekcie powstanie nowej grupy Spo³ecznych
Instruktorów M³odzie¿owych PCK. Pojawiaj¹
siê nowe ciesz¹ce nas sygna³y o kolejnych
inicjatywach reaktyowoana b¹dŸ powo³ania
nowych grup.....................................................
Nie chcemy siê jednak koncentrowaæ
tylko na tym. Dlatego te¿ ka¿dy z cz³onków
Ma³opolskiej Rady M³odzie¿owej PCK ma
przypisan¹ swoj¹ "dzia³kê", w której siê specjalizujê. Tak podzia³ pozwoli³ na bli¿sz¹
i daj¹c¹ wymierniejsze efekty wspó³pracê
z Rad¹ HDK. Jest te¿ miejsce na sprawy
zwi¹zane z grupami pierwszej pomocy.
Kraków to miasto studenckie.
Przyje¿d¿a tu wiele osób, które studiuj¹ lub
ucz¹ siê. Z tego te¿ powodu nieformalnie przy
naszej Radzie istnieje grupa wolontariuszy,
która wspomaga inicjatywy Ma³opolskiego

............................
Zarz¹du Okrêgowego PCK
jaki pomaga w organizacji imprez
m³odzie¿owych w tych miastach,
gdzie jeszcze nie powsta³y grupy
SIM PCK. Ca³y czas aktywnie te¿
uczestniczymy w pracach naszego
Zarz¹du. Regularnie jesteœmy
zapraszani na narady, posiedzenia
Rady Reprezentantów. Nie jest to
jedynie biernie s³uchanie, staramy
siê przedstawiaæ swoje pomys³y,
w³¹czaæ w pracê. Przez takie
dzia³ania mamy nadziejê, ¿e
w nastêpnych wyborach w szeregi
doros³ego Czerwonego Krzy¿a
bêdzie mia³o szansê wst¹piæ wielu
dzia³aczy m³odziezowych. Jak
wszyscy mamy te¿ problemy, ale nie
zra¿amy siê nimi i nadal robimy
swoje.............................................
Agnieszka Pers
Ma³opolska ORM PCK
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Z ¯YCIA RAD M£ODZIE¯OWYCH

Ma³opolska M³odzie¿owa
Rada Okrêgowa Rada
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40 lat minê³o

25 paŸdziernik 2003 - Dzieñ M³odzie¿y
PCK i wielka uroczystoœæ z okazji
obchodów 40-lecia dzia³alnoœci grup
Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych
PCK..................................................
W sobotnie przedpo³udnie czerwonokrzyska m³odzie¿ okrêgu zachodniopomorskiego zgromadzi³a siê przy
Zachodniopomorskim ZO PCK w
Szczecinie przy alei Wojska Polskiego.
Frekwencja dopisa³a i przyjechali przedstawiciele prawie wszystkie zarz¹dów
rejonowych.............................................
St¹d m³odzie¿ w barwnym
korowodzie ruszy³a ulicami Szczecina do
Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 4. Dziêki
grzecznoœci gospodarzy szko³y mogliœmy
ca³¹ imprezê przeprowadziæ w sali gimnastycznej.
Podczas
przemarszu
rozwiewa³y flagi Czerwonego Krzy¿a oraz
liczne transparenty. ..................................
Podczas
ca³ej
akademii
najbardziej podnios³¹ chwila by³o nadanie
tytu³u SIM oraz srebrnych oznak SIM. Nie
zapomniano równie¿ o naszych pionierach, którzy zaczynali w latach 60-tych XX
wieku swoja dzia³alnoœæ w grupach SIM
PCK. Oni to otrzymali z r¹k Dyrektor Biura
ZZO.PCK pani Reginy Gomó³ki podziêkowania wraz z okolicznoœciowymi
dyplomami. Oprócz czêœci oficjalnej by³a
równie¿ ta mniej oficjalna, której przygrywa³a
grupa
Zespo³u
Jazzowego
Pañstwowej Szko³y Muzycznej Œredniego
Stopnia "Big Bend" pod opiek¹ prof.
Lecha Olejnika. Zaœ grupa Studium
tanecznego
"PAA"
ze
Szko³y
Podstawowej nr 48 w Szczecinie da³a
popis tañca. Czêœci artystycznej

towarzyszy³y pokazy pierwszej pomocy,
wystawy kronik (nawet z lat 60-tych)
grup SIM, wystawy z dzia³alnoœci grup z
ca³ego
województwa.
Wszyscy
jednog³oœnie jednak stwierdzili, ¿e
najwa¿niejsz¹ rzecz¹ by³o to, i¿ mogli
siê spotkaæ, powspominaæ i poznaæ
nowe twarze..Dawno takich obchodów
nie by³o, a trwa³y one do póŸnych
godzin wieczornych i to ju¿ nie nasali
gimnastycznej..............................
Jeszcze raz wszystkim SIMom
¿yczymy wszystkiego naj... i wytrwa³oœci
w
dzia³aniu
na
swoim
terenie..........................................................
.
.
.
.
Grzegorz Szymañski
Okrêgowa Rada M³odzie¿owa w Szczecinie

XII Ogólnopolska Olimpiada
Promocji Zdrowego Stylu
¯ycia

W tegorocznej edycji startowa³o ponad
17.000 uczniów z prawie 800 szkó³ z
ca³ej Polski. Oficjalnie, uczniowie startowali w dwóch kategoriach wiekowych:
gimnazjum i szko³y œrednie. Kolejno
awansowali oni poprzez etapy szkolne,
rejonowe i okrêgowe a¿ w koñcu
wy³oniono 31 finalistów na etap krajowy.
Ci finaliœci zjechali siê z ca³ej
Polski w dniach 14-16 listopada do XIX
wiecznego
pa³acu
w
Oœrodku
Szkoleniowym PCK w Zgierzu k. £odzi
na XI Finale Olimpiady...Ten etap
konkursu obejmowa³:...
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Zwyciêzcy
olimpiady
otrzymali
nagrody: plecaki i œpiwory turystyczne firmy
Paj¹k Sport, które by³y przeznaczone dla pierwszych trzech miejsc w ka¿dej kategorii
wiekowej oraz dla najlepszych akcji prozdrowotnych.
..................
Zawody zaczê³y siê ju¿ pierwszego
dnia. Uczestnicy wpadli w wir intensywnej,
aczkolwiek
przyjacielskiej
rywalizacji,
przepysznego jedzenia, œwietnego towarzystwa, no i mo¿e lekkich nerwów tu i tam czekaj¹c
na spotkanie z komisj¹. Po drodze by³y pokazy
i szkolenia pierwszej pomocy, wywiady z mediami, dodatkowe konkursy, wystawy prac
izabawy 'integracyjne.'......................................
W sobotnie popo³udnie, po zakoñczeniu
wszystkich
prezentacji,
testów
i sprawdzianów umiejêtnoœci zawodnicy
wyjechali na wycieczkê do £odzi, aby
zwiedzaæ ul. Piotrkowsk¹ i nieco odetchn¹æ.
Wtedy to w³aœnie komisja sêdziowska
zamknê³a w siê pokojach i wziê³a siê intensywnie do pracy. Po d³ugich obradach, kalkulacjach, debatach, i dyskusjach, wybra³a
i wskaza³a w koñcu zwyciêzców. ............
Wieczorem dokonano podsumowania
Olimpiady. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³
wszystkich sam wiceprezes PCK a zarazem
G³ówny Inspektor Sanitarny kraju gen. Andrzej
Trybusz, który znalaz³ czas, aby przyjechaæ,
pogratulowaæ i wrêczyæ ka¿demu uczestnikowi dyplom..Nagrodzonym uczestnikom
i ich opiekunom serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów, a wszystkim pozosta³ym

uczniom i nauczycielom bardzo
dziêkujemy za udzia³ w tegorocznej
olimpiadzie. Serdeczne podziêkowania sk³adamy tak¿e organizatorom szkolnych, rejonowych
i wojewódzkich etapów olimpiady
za trud w³o¿ony w ich przygotowanie oraz m³odzie¿y z Grupy
Ratownictwa Medycznego PCKw
£odzi.................................
Zdaniem jury krajowego
etapu olimpiady, poziom wiedzy
i umiejêtnoœci m³odzie¿y by³y w tym
roku bardzo wysoki, za co nale¿¹
siê gor¹ce podziêkowania pedagogom przygotowuj¹cym m³odzie¿
do udzia³u w olimpiadzie......
Zapraszamy do przegl¹dania zdjêæ
z
Olimpiady
na
stronach
www.pck.org.pl oraz do udzia³u w
ju¿ XII Olimpiadzie, której etap
szkolny odbêdzie siê w marcu
b r. ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Do zobaczenia!

LIST ONOSZ DONIÓS£

1. Prezentacjê akcji pro-zdrowotnej ...
.......przeprowadzonej
w
œrodowisku
.......lokalnym w .ramach etapu ...okrêgowego
....olimpiady;..........................
2. Ocenê wiedzy zawodnika dot. zasad
......zdrowego stylu ¿ycia i zagro¿eñ
......zdrowotnych oraz wiedzy o Ruchu
......Czerwonokrzyskim - przeprowadzon¹ ..
......w formie testu pisemnego;..................
3....Ocenê
umiejêtnoœci
udzielania
.... pierwszej pomocy ofiarom wypadków .. .....

W kategorii gimnazjum (max.
180 pkt):
1. Anna Reder (164 pkt) - woj.
....lubuskie
2. Ma³gorzata Miaskowska (163
....pkt) - woj. warmiñsko-mazurskie
3. Anna Paciorek (162 pkt) - woj.
....kujawsko pomorskie
3. Anna Woœ (162 pkt) - woj.
....wielkopolskie
W kategorii szko³y ponadgimnazjalne (max 180 pkt):
1. Ewelina Tur¿anska (174 pkt) ....woj. warmiñsko-mazurskie
2. Urszula Popowska (164 pkt) ....woj. pomorskie
3. Zbigniew Cisiñski (150 pkt) ....woj. œl¹skie
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Najlepsze akcje prozdrowotne (max
60 pkt):
1. Ewelina Tur¿anska (58 pkt) - woj.
....warmiñsko-mazurskie
2. Anna Reder (57 pkt) - woj. lubuskie
Wyró¿nienie za piêrwsz¹ pomoc (max
25 pkt):
· Joanna Trawicka (21 pkt) - woj.
...ma³opolskie
Najlepsza kronika szkolna PCK:
· Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze
Najlepsza praca prozdrowotna wykonana przez grupy na miejscu: Praca
"Zamieñ Dzia³kê na Dzia³kê". Sk³ad
grupy:
· Zbigniew Ciœninski - woj. œl¹skie
· Katarzyna Owcan - woj. dolnoœl¹skie
· El¿bieta Soszyñska - woj. podkarpack
..ie
· Wojciech Woœ - woj. lubelskie

O W ieluñskiej Grupie
SIM PCK ...

Witam!!!.......................................
Zg³asza siê ten Ma³y z ma³ej miejscowoœci,
czyli B³a¿ej z Wielunia. Muszê siê Wam
pochwaliæ (choæ to tak nie³adnie),
za³o¿yliœmy grupê SIM! Mamy nawet ju¿ na
koncie pierwsze sukcesy: Œwiatowy Dzieñ
Walki z G³odem, Œwiatowy Dzieñ bez
Papierosa, Miko³aj (to nasze 3 ma³e debiuty), Œwiatowy Dzieñ Walki z AIDS i
Czerwonokrzysk¹ Gwiazdkê.
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Podczas trwania Œ.D.W.G. uda³o
nam siê pozyskaæ 250 bochenków
chleba, który sprzedawaliœmy w dwóch
punktach naszego miasta. To, co nie
uda³o nam siê uhandlowaæ, rozdzieliliœmy
osobom najbiedniejszym. W ten sposób
obdarzyliœmy 300 osób ró¿nymi produktami np. mlekiem, makaronami, m¹k¹ (to
pozyskaliœmy z darowizn), a tak¿e
chlebem i konserwami przywiezionymi ze
Zgierza. W Œ.D.b.P. zorganizowaliœmy
pokaz w szko³ach dot. zgubnych skutków
palenia tytoniu. Podczas dnia walki
z
AIDS
rozdawaliœmy
czerwone
wst¹¿eczki osobom, które integrowa³y siê
z zara¿onymi, a tak¿e po szkole zosta³y
rozwieszone prace narysowane przez
u c z n i ó w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolejna akcja Miko³aj zorganizowana zosta³a dla Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Wieluniu. Nasz
PCK-owski Miko³aj wrêcza³ pozyskane
przez nas paczki wychowankom w/w
domu. Na zakoñczenie roku, ju¿ po raz
czwarty w naszym mieœcie, mia³a miejsce
Czerwonokrzyska Gwiazdka. Podczas
niej zebraliœmy towar na kwotê 4000z³,
obdarowuj¹c przy tym 204 dzieciaków
z naszego rejonu.......................................
Teraz coœ o naszej grupie. Jest
nas 35 zaanga¿owanych ludzi, którzy
z dniem 10 paŸdziernika 2003r. wyrazili
chêæ wst¹pienia do grupy SIM PCK w
Wieluniu. Uda³o mi siê skupiæ ludzi
z szeœciu wieluñskich szkó³, którzy pe³ni¹
funkcjê ³¹czników- koordynatorów ze
swoimi macierzystymi SK PCK. Cieszê
siê z tego powodu bardzo, gdy¿ widzê, ¿e
to, czego nauczy³em siê w Sulejowie, nie
posz³o na marne. Moja praca poobozowa
wydaje owoce, które mam nadziejê, ¿e s¹
toksyczne i zostan¹ nimi zainfekowani
moi SIM-owcy............................................
Wielkie dziêki za paczkê!
Wzbudzi³a ona we mnie tyle radoœci!
Powiem Wam, ¿e nawet znalaz³em siê na
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Jeszcze trzy rzeczy! Pierwsze zdajcie
za mnie maturê, to w pe³ni bêdzie mnie mog³a
ponieœæ fala SIMowskiej dzia³alnoœci. Po
drugie dla mnie przysiady, to nic trudnego,
dajcie mi godzinkê, a zap³acê za ca³y obóz;
drukujcie gazetkê! J I jeszcze jedno, ten obóz
nr 2 musi dojœæ do skutku! Bo jak nie,
to...,..................................................
Dziêki za wszystko (to nie jest po¿egnanie z
PCK-iem)!
Pa.
Przewodnicz¹cy
SIM PCK w Wieluniu
B³a¿ej Antoniak

SK PCK W £ODZI

Chyba ten rok szkolny bêdzie sta³ pod
znakiem zmian i rewolucji dotycz¹cych
dzia³alnoœci grup m³odzie¿owych PCK.
Ogólnopolski Obóz Szkoleniowy pozwoli³
zapoznaæ siê z nowymi formami urozmaicania
dzia³añ, jakie mog¹ podejmowaæ czerwonokrzyscy wolontariusze. W koñcu jego
celem by³o wprowadzenie "nowej jakoœci".
I chyba jesteœmy na dobrej drodze, aby tak siê
sta³o.........................
Równie¿ £ódzka Grupa SIM PCK postanowi³a
wzbogaciæ swoja dzia³alnoœæ. Jednym
z pomys³ów jest prowadzony od wrzeœnia program "Szkolne Ko³a".

Idea tego przedsiêwziêcia wi¹¿e siê z zapotrzebowaniem na nowych cz³onków
grupy, ale tak¿e z wci¹¿
niedoskona³¹
dzia³alnoœci¹
Szkolnych Kó³ na terenie £odzi.
Ale, na czym to wszystko ma
polegaæ? Otó¿ programem objêtych zosta³o 12 ³ódzkich szkó³, w
których ju¿ istniej¹ SK lub dopiero
siê formuj¹...........
Opiekê
nad
nimi
sprawuj¹ wytypowani wolontariusze.
Ich
zadaniem
jest
wdro¿enie dwóch programów:
jeden z nich dotyczy dzia³alnoœci
SK na terenie szko³y, drugi wspó³pracy
z
Zarz¹dem
Okrêgowym. Oba oparte s¹ na
propozycji przedstawionej przez
Krajow¹ Radê M³odzie¿ow¹
PCK.
Chcemy
w ten sposób zmotywowaæ
cz³onków Kó³ do aktywniejszej
pracy, a tak¿e utrzymaæ sta³y
kontakt ze uczniami szkó³, którzy
mog¹ staæ siê niezast¹pionym
wsparciem podczas prowadzonych przez nas akcji. Ju¿ teraz
szko³y zaanga¿owa³y siê w takie
przedsiêwziêcia jak: obchody
Œwiatowego
Dnia
Walki
z G³odem, w trakcie których
cz³onkowie przygotowali akcjê
sprzeda¿y ciast i s³odkich bu³ek
na terenie szko³y, uczestniczyli
tak¿e w obchodach Œwiatowego
Dnia AIDS oraz edukowali siê
z zakresu profilaktyki tej choroby.
W najbli¿szym czasie na pewno
bêdziemy liczyli na ich pomoc
podczas akcji "Czerwonokrzyska
Gwiazdka" oraz wszelakich
imprez
przeprowadzanych
w zwi¹zku z nadchodz¹cymi ..
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jednym ze zdjêæ! Dziêki za wszystko.
Jesteœcie kochani! Obiecujê, ¿e moja grupa
SIM bêdzie dzia³a³ na pe³nych obrotach.
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œwiêtami..Jednak ca³oœæ nie opiera siê
jedynie na wykorzystywaniu potencja³u
cz³onków Szkolnych Kó³. Ze swojej strony
proponujemy im m.in. przeprowadzenie
zajêæ z zakresu wiedzy o Czerwonym
Krzy¿u, Pierwszej Pomocy, Oœwiaty
Zdrowotnej, itd. Ju¿ od grudnia nasi
wolontariusze rozpoczynaj¹ cykl spotkañ
w trakcie, których bêd¹ przygotowywaæ
cz³onków SK do udzia³u w najbli¿szej
Olimpiadzie Zdrowego Stylu ¯ycia.Mamy
nadziejê, ¿e program "Szkolne Ko³a"
sprawi, ¿e akcje przeprowadzane na terenie naszego miasta wieñczone bêd¹
jeszcze bardziej zadowalaj¹cymi rezultatami, a tak¿e pozwoli reaktywowaæ
dzia³alnoœæ Szkolnych Kó³ PCK w ³ódzkich szko³ach............................................
Damian Bogo³embski
£ódzka Grupa SIM PCK

WIEŒCI Z OLSZTYNA
Wielu pocz¹tkuj¹cych, a i tych
starszych wolontariuszy stwierdza, i¿ posiada wiele ciekawych pomys³ów, ale na
przeszkodzie ich realizacji staj¹ b¹dŸ to
wzglêdy finansowe, b¹dŸ proceduralne.
Czy rzeczywiœcie tak jest i czy ka¿da inicjatywa m³odzie¿owa jest torpedowana
przez brak œrodków pieniê¿nych, oraz
niechêæ i brak zaufania do m³odzie¿y ze
strony pracowników Czerwonego Krzy¿a,
oœwiaty i samorz¹dów lokalnych?
Ja œmiem twierdziæ, i¿ tak nie jest
i przy odrobinie chêci i kreatywnoœci
jesteœmy w stanie wdro¿yæ swoje pomys³y
w ¿ycie. Za przyk³ad niechaj pos³u¿y akcja
prowadzona przez Zarz¹d Rejonowy PCK
w Olsztynie od wrzeœnia 2003 roku. Akcja
ta ma charakter typowo m³odzie¿owy,
poniewa¿ polega ona na prowadzeniu 45
minutowych pogadanek dla uczniów klas
6 szkó³ podstawowych i 2 klasy gim-
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nazjum. Tematyka tych pogadanek obejmuje
prezentacjê
dzia³alnoœci
Polskiego Czerwonego Krzy¿a ( w tym
przede
wszystkim
dzia³alnoœci
m³odzie¿owej, co ma staæ siê zachêt¹
do uczestniczenia w ruchu czerwonokrzyskim dla uczniów szkó³), oraz
rozmowê na temat bezpieczeñstwa w
szkole i podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy. Zajêcia prowadzone
s¹ przez pe³noletnich wolontariuszy
PCK. Akcja obejmuje 30 olsztyñskich
szkó³ podstawowych, oraz 13 gimnazjów. Je¿eli przyj¹æ, i¿ w ka¿dej z
placówek znajduje siê oko³o 5 klas objêtych programem, a w ka¿dej klasie œrednio uczy siê oko³o 25 uczniów to daje
niebagateln¹ sumê 5375 uczniów objêtych
programem.
Inicjatywa ta jest mo¿liwa dziêki
porozumieniu miêdzy ZR PCK w
Olsztynie a Wydzia³em Edukacji Urzêdu
Miasta Olsztyn. Porozumienie to zosta³o
zapocz¹tkowane przez przekazanie
Wydzia³owi Edukacji prospektu zajêæ,
który zosta³ entuzjastycznie przyjêty
przez pracowników tego¿ wydzia³u. W
efekcie nie doœæ, ¿e uzyskaliœmy
mo¿liwoœæ propagowania idei MPCK w
ramach zajêæ szkolnych ( a wiêc
mogliœmy obj¹æ bardzo szeroki kr¹g
m³odzie¿y), to ZR PCK uzyska³ finanse
konieczne na pokrycia kosztów ca³ej
akcji, m.in. koszty przejazdów wolontariuszy........................................................
W praktyce akcja zosta³a podzielona na
dwa etapy wrzesieñ 2003 - zrealizowano 93 godziny zajêæ, luty 2004 - do
zrealizowania pozosta³o 112 godzin
zajêæ. Wrzeœniowe przeprowadziliœmy w
trzy osoby, œrednio na osobê przypada³o
31 godzin zajêæ. Dyrekcja szkó³ pozytywnie zareagowa³a na nasz program
ustalaj¹c w miarê spójny program wizytacji, niejednokrotnie przeprowadzaliœmy nasze zajêcia w czasie przeznac-,
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Mariusz Koszuta
Warmiñsko - Mazurska ORM PCK

O kampanii AIDS jeszcze
s³ów kilka ...
Grupa SIM PCK w Miñsku
Mazowieckim w ramach akcji "Prawda o
AIDS" przeprowadzi³a szereg pogadanek o
tematyce AIDS/HIV (do 31 stycznia jest
planowane przekroczenie liczby 100). 1
Grudnia zbudowaliœmy tak¿e z uczniów miejskich szkó³ (gimnazjalnych i œrednich) wstêgê
solidarnoœci z osobami chorymi na AIDS.

Powsta³a ona o godzinie 11.30 na
placu przed Zespo³em Szkó³ im.
Kazimierza Wielkiego w Miñsku
Mazowieckim. Zbudowana by³a z
ponad 1100 osób. Razem z
m³odzie¿¹ we wstêdze stan¹³
Prezes ZR PCK, Dyrekcja Szko³y
oraz przedstawiciele SANEPIDU i
Kuratorium Oœwiaty. Ogromny
wk³ad w to przedsiêwziêcie mia³a
Magda AraŸna, która przygotowa³a
scenariusze lekcji oraz wraz z
zarz¹dem MMG SIM koordynowa³a
realizacjê tego programu. Akcja ta
spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem pedagogów szkolnych a
nawet
Miejskiej
Poradni
Pedagogiczno-Psychologiczej.
Pytano nas te¿ czêsto czy PCK
prowadzi te¿ inne akcje na przyk³ad
o narkotykach. Widaæ wiec, ¿e nasz
praca nie posz³a na marne i
naprawdê
warto
to
robiæ.

LIST ONOSZ DONIÓS£

zonym na matematykê czy jêzyk polski.
Uczniowie i nauczyciele wraz z rozpoczêciem
zajêæ nieufnie reagowali na nasz program, ale
po wys³uchaniu naszych wyst¹pieñ radykalnie
zmieniali swoje nastawienie. Nauczyciele
stwierdzali, i¿ tego typu programy rzeczywiœcie zwiêkszaj¹ œwiadomoœæ uczniów odnoœnie
wypadków w szkole. Najwiêcej jednak radoœci
sprawia³o, gdy uczniowie pytali siê, kiedy
ponownie
odwiedzimy
ich
klasê.
Po wrzeœniowym etapie programu
zauwa¿yliœmy znaczny wzrost aktywnoœci
Szkolnych Kó³ PCK. Ma³o tego m³odzie¿ z
gimnazjów zaczê³a czynnie uczestniczyæ w
dzia³aniach Grupy M³odzie¿owej przy ZO PCK
w Olsztynie......................................................
Obecnie jesteœmy w przeddzieñ
przeprowadzenia drugiego etapu akcji.
Przyst¹pimy do niego ze zdwojon¹ si³¹ i chêciami, poniewa¿ pierwszy etap okaza³ siê
du¿ym sukcesem i da³ nam wiele satysfakcji.
Mam nadziejê, i¿ ten przyk³ad z
Olsztyna pozwoli Wam uwierzyæ we w³asne,
m³odzie¿owe si³y i zrozumieæ, i¿ "pieni¹dze to
nie wszystko". Moim zdaniem wa¿nym elementem
skutecznych
dzia³añ
jest
uœwiadomienie sobie, i¿ istnieje wiele instytucji, maj¹cych podobne jak Czerwony Krzy¿
priorytety, które przy chêci i otwartoœci
pomog¹ nam w realizacji naszych
zadañ........................................................

Dariusz Kamola
Przewodnicz¹cy Grupy SIM PCK
Miñsk Mazowiecki

W iewiórka z Lublina
Wspó³czesnoœæ
stawia
przed nami tak rodzicami, jak i
nauczycielami wiele wyzwañ.
Nie wystarczaj¹cymi okazuj¹ siê
treœci zwi¹zane z bezpieczeñstwem, zdrowiem i higien¹ osobist¹,
realizowane przez nas nauczycieli,
dostêpne w programach wychowania przedszkolnego. Zastanówmy
siê, ile razy sami rozszerzaliœmy
realizowane treœci wymienione
powy¿ej, a zw³aszcza te zwi¹zane z
bezpieczeñstwem.
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Z masm e d i ó w
codziennie
docieraj¹ do
nas informacje
zwi¹zane z narastaj¹c¹ fal¹
przemocy
na œwiecie,
przera¿a
nas niesprawiedliwoœæ spotykaj¹ca
dzieci, pozbawiaj¹ca ich zdrowia, a coraz
czêœciej i ¿ycia..........................................
Program opracowany przez wolontariuszy PCK ma za zadanie wzmocniæ proces edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dzieci w wieku 4,5,6 i 7 lat)
zwi¹zanej z szeroko pojêtym bezpieczeñstwem, dbaniem o zdrowie swoje
i innych, tolerancj¹ i akceptacj¹, umiejêtnoœci¹ niesienia pomocy innym, asertywnoœci¹ i empati¹, oraz higien¹ osobist¹.
Autorzy zadbali oto, by nauczyciele
otrzymali materia³ metodyczny w formie
gotowych scenariuszy z opisem przygód
Oli i Kuby (g³ównych bohaterów programu)dopasowanych do problemów ujêtych
w
poszczególnych
zajêciach.
Scenariusze zawieraj¹ tak¿e propozycje
zadañ plastycznych, spotkañ z ciekawymi ludŸmi i wybór zabaw dydaktycznych,
które powoduj¹ wzrost atrakcyjnoœci
zajêæ. W Miejskim Przedszkolu nr 30
w Zielonej Górze, w którym jestem
opiekunem klubu WIEWIÓRKA program
ten nie by³ realizowany w roku ubieg³ym,
dlatego postanowi³am, aby ten pierwszy
kontakt z Ol¹ i Kub¹ by³ uroczysty
i powi¹zany z wrêczeniem ksi¹¿eczekkolorowanek opracowanych specjalnie
do tego programu. W realizacji tego
zadania pomog³a mi nauczycielka,
opiekunka szkolnego klubu WIEWIÓRKA
ze Szko³y Podstawowej w Drzonkowie
przedstawiaj¹c moim przedszkolakom

program artystyczny przygotowany
specjalnie na tê okazjê. By³o to
wspania³e prze¿ycie dla dzieci, oraz
najlepszy sposób na wywo³anie
zaciekawienia i skoncentrowanie uwagi
na tematyce pro zdrowotnej, gdy¿ mog³y
ogl¹daæ i podziwiaæ swoich niewiele
starszych kolegów...................................
Wprowadzenie programu SUPER
WIEWIÓRKI poprzedzi³o przedstawienie
jego za³o¿eñ i celów rodzicom, którzy
wyrazili zgodê na uczestniczenie dzieci
w realizacji treœci tam zawartych.
Nastêpnym krokiem by³o zaproszenie
opiekuna
szkolnego
ko³a
PCK
dzia³aj¹cego przy Szkole Podstawowej
nr 17 w Zielonej Górze w celu zaznajomienia dzieci z Ruchem Czerwonego
Krzy¿a, jego idea³ami i dzia³aniami,
z osob¹ jego za³o¿yciela, a tak¿e
z ruchem honorowego krwiodawstwa w
Polsce.................................................
Nastêpnego dnia utworzyliœmy w sali
przedszkolnej k¹cik poœwiêcony PCK
i naszemu klubowi WIEWIÓRKA,
w którym umieszczone zasta³y materia³y
promocyjne, ulotki, plakaty i rysunki
dzieci......................................................
Nie zapomnieliœmy o rodzicach przygotowuj¹c dla nich gazetkê informacyjn¹
na tablicy w szatni..................................
Po zapoznaniu siê z programem
jestem pewna, ¿e poprzez rzetelnoœæ
jego wprowadzania w ¿ycie mo¿na
osi¹gn¹æ pe³ny sukces w realizacji wyznaczonych celów.....................................
¯yczy³abym sobie i innym nauczycielom,
aby
program
SUPER
WIEWIÓRKA - PRZYJACIÓ£KA OLI
I KUBY zosta³ doceniony i wszed³ na
sta³e do kalendarza pracy polskich
przedszkoli i szkó³...................................
Marzena Powa³owska
Opiekun klubu WIEWIÓRKA przy MP 30
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… najwiêcej, bo a¿ 39 zarz¹dów rejonowych
PCK jest na terenie Mazowieckiego Zarz¹du
Okrêgowego PCK. Najmniej – 9- istnieje na
terenie Opolskiego Zarz¹du Okrêgowego
… w 2004 roku jubileusz 85lecia obchodzi nie tylko nasze
Stowarzyszenie. Rówieœnikiem
PCK jest miêdzy innymi Litewski
Czerwony Krzy¿. Sto lat naszym
S¹siadom!.........................................................

… Miêdzynarodowa Federacja Stowarzyszeñ
Czerwonego
Krzy¿a
i
Czerwonego
Pó³ksiê¿yca posiada Sekretariat w Genewie,
12 delegatur regionalnych (miêdzy innymi
w Budapeszcie, pod któr¹ podlega miêdzy
innymi PCK) oraz oko³o 60 delegatur krajowych zak³adanych na przyk³ad w miejscach
katastrof.

….najwiêcej Honorowych Dawców
Krwi PCK jest wœród osób posiadaj¹cych grupe krwi AB

CZY WIESZ ¯E ...

CZY WIESZ ¯E ...

… W styczniu mieliœmy 15100
odwiedzin naszej strony internetowej.
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