Na prze³omie
Omawiaj¹c nasze "m³odzie¿owe
poletko" w 2004 roku - zorganizowaliœmy
drugi ogólnopolski obóz dla Spo³ecznych
Instruktorów M³odzie¿owych PCK, weszliœmy w kolejn¹, odnosz¹c¹ dalsze sukcesy fazê realizacji "Super Wiewiórki - Przyjació³ki Oli i Kuby". Pozostaj¹c przy zagadnieniu ogólnopolskich programów - stworzyliœmy, uzyskuj¹c jednoczeœnie œrodki
na jego realizacjê, program adresowany
do jednej z najistotniejszych grup - opiekunów Szkolnych Kó³ PCK: "Program
Rozwoju Szkolnych Kó³ PCK". Ca³y czas
utrzymujemy bardzo wysokie notowania
na forum miêdzynarodowym, o czym mog¹ œwiadczyæ np. nasza ogromna aktywnoœæ podczas spotkania polsko - niemieckiego, czy iloœæ sesji i warsztatów prowadzonych przez nas podczas Konferencji
M³odzie¿y Czerwonego Krzy¿a w regionie
Europy Centralnej w Budapeszcie. Rok
2004 to kolejne 365 dni podczas których
potwierdziliœmy tezê, i¿ nie ma akcji, projektu, czy kampanii której nie organizuj¹
lub przeprowadzaj¹ m³odzi ludzie.
Cieszy równie¿ fakt rozwijaj¹cej
siê komunikacji pomiêdzy grupami i zarz¹dami z ca³ej Polski; s³u¿¹ temu spotkania wspomniany ju¿ obóz, spotkanie poobozowe, spotkanie przedstawicieli okrêgowych rad m³odzie¿owych, czy posiedzenia
Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK, które

organizujemy zapraszaj¹c w formie konsultantów reprezentantów grup z ró¿nych
miast. O coraz bardziej efektywnej komunikacji œwiad-czy równie¿ nasilenie siê informacji na listach e-mailowych, forum, czy
wreszcie fakt, i¿ spotykamy siê w Informatorze, w którym rozrasta siê dzia³ "Listonosz doniós³".
Oby ten rok nie by³ gorszy.
Sukcesywna dalsza integracja oraz rozwój mo¿liwoœci i zasobów grup M³odzie¿y
PCK, uruchomienie dwóch nowych, ogólnopolskich programów - to tylko has³a
okreœlaj¹ce ramy dzia³añ, jakie planujemy
na 2005 rok.
Ten rok bêdzie w PCK równie¿
rokiem wyborów. Oby przynios³y one zmianê dzisiejszej sytuacji i by, zgodnie z naszymi umiejêtnoœciami, doœwiadczeniem
i wol¹, z jednej strony, zapisami w licznych
dokumentach obowi¹zuj¹cych w PCK,
z drugiej jak i zapewnieniami naszych
"starszych Kole¿anek i Kolegów" oraz
zdrowym rozs¹dkiem i dba³oœci¹ o przysz³oœæ Stowarzyszenia, M³odzie¿ PCK by³a liczniej reprezentowana w radach,
zarz¹dach i komisjach, na wszystkich
szczeblach organizacyjnych.
Z Czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Micha³ Miko³ajczyk
Przewodnicz¹cy Krajowej Rady M³odzie¿owej
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
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We wrzeœniu
w Krakowie, odby³a siê wspó³organizowana przez
Polski Czerwony
Krzy¿ i Sekretariat
ERNA Miêdzynarodowa Konferencja Europejskiej
Sieci Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w zakresie tematyki HIV/AIDS (ERNA).
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 30 Stowarzyszeñ Krajowych, w
tym PCK, reprezentanci Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ CK i CP z Budapesztu i Genewy, Zarz¹d ERNA oraz
reprezentanci licznych organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cy siê problematyk¹

zwi¹zan¹ z HIV/AIDS (m.in. GNP+,
EMCDDA, Arka Noego, OSI, Positively
Women, UNODC oraz reprezentuj¹ce
Polskê, MONAR i Krajowe Centrum ds.
AIDS).
Konferencja obejmowa³a w g³ównej mierze takie zagadnienia jak:

W SKRÓCIE

ERNA w Polsce

- rola CK i CP w Redukcji Szkód (“Harm

...Reduction”),
- praca z osobami z grup podwy¿szone-

...go ryzyka,
- rola CK i CP w œledzeniu/ kontroli roz...woju gruŸlicy (zale¿noœci miedzy TB a
...HIV/AIDS)
- stygmatyzacja i dyskryminacja zaka¿o...nych HIV i chorych na .AIDS.
WIÊCEJ w " Dunant by³by z nas dumny"

Doœwiadczaæ uczenia czyli o edukacji nieformalnej
W dniu 8 grudnia 2004 w Warszawie odby³a siê zorganizowana przez
Miêdzynarodow¹ Agencjê Programu
M³odzie¿, konferencja "Doœwiadczaæ
Uczenia".
G³ównym jej celem by³o przekazanie informacji na temat edukacji nieformalnej, w tym miêdzy innymi próba dookreœlenia jej definicji oraz form i efektów
kszta³cenia nieformalnego. Konferencja
by³a tak¿e okazj¹ poznania opinii europejskich ekspertów z zakresu edukacji
nieformalnej w innych krajach Unii Europejskiej. Polscy naukowcy zaprezentowali
aktualn¹ sytuacjê m³odzie¿y oraz stan
edukacji nieformalnej w Polsce.

Spotkanie podzielono na dyskusje panelowe, w które zaanga¿owani byli
przedstawiciele: wydzia³ów administracji
rz¹dowej odpowiedzialni za decyzje w zakresie edukacji, instytucji wykorzystuj¹cych
metody edukacji nieformalnej w swej codziennej pracy, organizacji pozarz¹dowych realizuj¹cych projekty m³odzie¿owe
oraz inne osoby zaanga¿owane w politykê m³odzie¿ow¹ i edukacjê nieformaln¹.
A jaka rola i zadania podczas spotkania
przypad³y Polskiemu Czerwonemu Krzy¿owi?
WIÊCEJ w "Dunant by³by z nas dumny"
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Krajenka 2005
uczestnicz¹ w tym wielkim przedsiêwziêciu. Mowa tu zarówno o cz³onkach konkursu jak i spo³ecznoœci lokalnej zaanga¿owanej w tê inicjatywê.
Jego celem jest miêdzy innymi
szerzenie poprzez piosenkê idei humanitaryzmu i tolerancji oraz uwra¿liwienie
m³odych ludzi na los i potrzeby innych
osób. Ka¿dego roku gromadzi setki osób
z ca³ego kraju, którzy bezpoœrednio jako
uczestnicy lub poœrednio jako widzowie

A mowa tu oczywiœcie o Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej odbywaj¹cym siê ka¿dego roku w urokliwej i rozœpiewanej Krajence.

WIÊCEJ w "Niebawem"

Kampania PCK "Walki z G³odem"
Od czterech lat, w zwi¹zku ze
Œwiatowym Dniem ¯ywienia i Walki z G³odem, przypadaj¹cym 16 paŸdziernika,
Polski Czerwony Krzy¿ prowadzi ogólnopolsk¹ kampaniê.
Jej celem jej pozyskanie œrodków
na do¿ywianie najbiedniejszych dzieci
naszego kraju, ze szczególnym uwzglêdnieniem regionów dotkniêtych wysokim
bezrobociem i narastaj¹c¹ pauperyzacj¹
spo³eczeñstwa.

W ramach
Kampanii
PCK
“Walki z G³odem"
wolontariusze i pracownicy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a prowadz¹ kwesty
i zbiórki darów rzeczowych przeznaczonych na ten cel. Dzia³ania te przyjmuj¹
ró¿norodne formy. W jednej czêœci Polski
jest to sprzeda¿ chleba, w innej wydawanie ciep³ych posi³ków, paczek, zbiórka pieniêdzy w restauracjach. Najwa¿niejsze jednak ¿e wszystkie maj¹ jeden cel - pomagaæ !
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Happening uliczny

Sprzeda¿ pieczywa

Drugim, równie istotnym wyzwaniem, jest uœwiadomienie mieszkañcom
Polski, ¿e g³ód to zjawisko wystêpuj¹ce
nie tylko w pañstwach trzeciego œwiata
czy terenach objêtych konfliktami zbrojnymi, ale równie¿ w polskich domach.

WIÊCEJ w "Listonosz doniós³"
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W obecnej kadencji po raz pierwszy cz³onek Krajowej
Rady M³odzie¿owej,
Przewodnicz¹ca Ma³opolskiej Okrêgowej
Rady M³odzie¿owej
PCK. Na co dzieñ
mieszka i pracuje w Krakowie.
Z Polskim Czerwonym Krzy¿em
jest zwi¹zana praktycznie od narodzin.
Jak czêsto powtarza: “moja przygoda z Czerwonym Krzy¿em, zaczê³a siê jeszcze
przed moimi narodzinami”. Dzia³alnoœci¹
w naszej organizacji zarazi³a j¹ jej mama
Józefa Pers - dzia³acz spo³eczny PCK,
a od wielu lat dyrektor Ma³opolskiego Zarz¹du Okrêgowego PCK.
Agnieszka z ruchem m³odzie¿owym œwiadomie jest zwi¹zana od szko³y
podstawowej. Mi³oœæ do ruchu Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK
tak¿e zawdziêcza mamie. Na pytanie kto
zrobi³ z niej SIM-a zawsze odpowiada - “to
kim jestem w tej organizacji zawdziêczam
Mojej Mamie oraz Tadeuszowi Piotrowskiemu. To od nich odbiera³am pierwsze
nauki jak byæ dobrym wolontariuszem”.

Przez wiele lat Agnieszka by³a
przewodnicz¹c¹ Krakowskiej Grupy SIM
PCK. Wraz z grup¹ by³a inicjatorem wielu
akcji, które na sta³e wpisa³y siê w kalendarzu dzia³alnoœci m³odzie¿owej.
W codziennej pracy wolontariusza nie ogranicza siê jedynie do dzia³alnoœci Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK, w jej zakresie zainteresowania jest tak¿e prawo humanitarne oraz
pomoc dla uchodŸców. Agnieszka niejednokrotnie tak¿e uczestniczy³a w przygotowaniu transportów z pomoc¹ humanitarn¹.

KRM DZIA£A

Agnieszka Pers - cz³onek KRM PCK

To w³aœnie uchodŸcy z Kosowa,
którzy przebywali na terenie województwa
ma³opolskiego stali siê tematem jej pracy
magisterskiej, która zosta³a wyró¿niona
w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Praca spo³eczna w Czerwonym
Krzy¿u nauczy³a jej wra¿liwoœci na cierpienie drugiego cz³owieka. Doœwiadczenia z dzia³alnoœci spo³ecznej przenosi
te¿ na grunt zawodowy. W codziennej
pracy dziennikarza TVN, swoj¹ pasj¹ pomocy innym zara¿a swoich redakcyjnych
kolegów.

"M³odzie¿ PCK na Zarz¹dzie…"
Dziêki staraniom Krajowej Rady
M³odzie¿owej PCK przynajmniej raz w roku tematem wiod¹cym posiedzenia ZG
PCK s¹ zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem M³odzie¿y PCK (dobry pomys³
do zaproponowania Waszym zarz¹dom
macierzystym).Prezydium Rady przygo-

towa³o szereg materia³ów i dokumentów,
które zaprezentowano cz³onkom Zarz¹du.
W imieniu Rady referowa³a Katarzyna Miko³ajczyk - jej Wiceprzewodnicz¹ca.
Najistotniejsz¹ kwesti¹ by³o
omówienie sfery dotycz¹cej realizacji Za-
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³o¿eñ Programowych Ruchu M³odzie¿owego PCK na lata 2003 - 2006. Najwiêcej powodów do zadowolenia mamy omawiaj¹c podrozdzia³ "dzia³ania" - szczególnie ogólnopolskie programy adresowane
do ró¿nych grup M³odzie¿y PCK. Zadowalaj¹co kszta³tuje siê równie¿ czêœæ traktuj¹ca o szkoleniach i komunikacji.
Wiele do zrobienia pozostaje w
punkcie "prezentacja wewn¹trz organizacji", ale realizacja tego punktu nie zale¿y
od jedynie od nas - M³odzie¿y PCK. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zbli¿aj¹ca siê kampania sprawozdawczo - wyborcza zmieni
ten niekorzystny uk³ad.
ZG PCK zapozna³ siê i przyj¹³
Program Rozwoju szkolnych Kó³ PCK. Na
uwagê zas³uguje fakt, i¿ Zarz¹d podj¹³
uchwa³ê zalecaj¹c¹ wdra¿anie i realizacje
w/w programu, która wraz z za³¹cznikami
zosta³a wys³ana do wszystkich ZO PCK.
M³odzie¿ PCK i jej dzia³ania zyska³y sobie
bardzo dobre i pochlebne uwagi oraz

s³owa uznania i podziêkowania za wk³ad
pracy, inicjatywê i zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ czerwonokrzysk¹. Przyjêty zosta³
równie¿ harmonogram ogólnopolskich
dzia³añ M³odzie¿y PCK na 2005 rok,
którego propozycje przed³o¿yliœmy Zarz¹dowi.
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK
zg³osi³a równie¿ projekt uchwa³y ZG PCK
dot. przestrzegania zasad i procedur konsultacji projektów wewnêtrznych aktów
prawnych, programów i dokumentów.
Zg³osiliœmy tak¿e swoje zastrze¿enia do uchwa³y Zarz¹du G³ównego
PCK 177/04 dotycz¹ca systemu szkoleñ
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Nasze spostrze¿enia nie dotycz¹ uregulowania wytycznych, zwróciliœmy jedynie
uwagê na b³êdne i szkodliwe zapisy dotycz¹ce organizowania jednostek ratowniczych, tworzeniu kolejnej struktury “obok
istniej¹cej”.

Ogólnopolskie Spotkanie Okrêgowych Rad M³odzie¿owych PCK…
Po raz drugi
ju¿ odby³o siê
spotkanie Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK
z przedstawicielami Okrêgowych
Rad M³odzie¿owych PCK.
Wœród wielu poruszanych
zagadnieñ pojawi³y siê miêdzy innymi
prezentacje dzia³añ, projektów, programów i kampanii M³odzie¿y PCK. Przedstawiciele KRM PCK omówili realizacjê
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za³o¿eñ programowych Ruchu M³odzie¿owego PCK na lata 2003 - 2006, materia³u przedstawionego na ostatnim posiedzeniu Zarz¹du G³ównego PCK.
Przekazane zosta³y równie¿ informacje dotycz¹ce bie¿¹cych procesów
zachodz¹cych w Stowarzyszeniu - prace
nad nowym statutem, proces uzyskiwania
statusu organizacji po¿ytku publicznego,
zbli¿aj¹ca siê kampania sprawozdawczo wyborcza, Program Rozwoju Organizacyjnego Polskiego Czerwonego Krzy¿a na
lata 2004 - 2006. Niezwykle wa¿nym
punktem by³ warsztat poœwiêcony pre-
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Uczestnicy podczas
warsztatów

Choæ jak zawsze pracowaliœmy
bez wytchnienia od ranka do wieczora
to mo¿emy siê cieszyæ, gdy¿ z pewnoœci¹
mo¿emy powiedzieæ, i¿ przedstawione
propozycje i liczne dyskusje stan¹ siê
pocz¹tkiem kolejnych programów,
zmian i dzia³añ adresowanych do œrodowiska dzieciêco - m³odzie¿owego,
wzmacniaj¹cych ca³e Stowarzyszenie
miêdzy innymi poprzez rozwój zasobów
ludzkich, jak i budowanie jego pozytywnego wizerunku.

KRM DZIA£A

zentacji wytycznych, jak i mo¿liwoœci i wspó³pracy polsko - niemieckiej. Sesja ta prowadzona by³a przez reprezentanta Polsko - Niemieckiej Wymiany M³odzie¿y
“Jugendwerk”, podmiotu wspó³fiansuj¹cego ca³e spotkanie

Zmiany w strukturze
Ju¿ od d³u¿szego czasu Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK porozumiewaj¹c siê i bêd¹c w sta³ym kontakcie
z cz³onkami Rad M³odzie¿owych PCK
i grup SIM PCK dosz³a do wniosku, i¿
w przyjêtych w czerwcu 2003 roku
“Strukturach i zasadach dzia³ania ruchu
m³odzie¿owego PCK” istnieje koniecznoœæ wprowadzenia jednego dodatkowego aczkolwiek niezwykle istotnego zapisu dotycz¹cego nadawania
tytu³u SIM PCK.
W efekcie prac KRM PCK podczas ostatniego posiedzenia Krajowej
Rady Reprezentantów PCK w dniu 11 grudnia przyjêto uchwa³ê nr 55 / 2004, zgodnie
z któr¹ w rozdziale 8 “Regulamin grup
Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych
PCK” dodaje siê ustêp 6 w brzmieniu:
“Krajowa Rada M³odzie¿owa w uzasadnionych przypadkach mo¿e nadaæ tytu³

Spo³ecznego Instruktora M³odzie¿owego
PCK przewodnicz¹cemu grupy SIM PCK,
na wniosek jego macierzystej grupy, dzia³aj¹c w porozumieniu z zarz¹dem PCK
odpowiedniego stopnia".

Zapis ten nabiera ogromnego
znaczenia w sytuacji, gdy tworzone s¹ nowe grupy SIM PCK a Przewodnicz¹cy,
który ma za zadanie wdra¿aæ system
"Drogi do SIM-a" i wspó³decydowaæ o nadaniu tytu³ów Spo³ecznego Instruktora
M³odzie¿owego PCK sam ju¿ powinien
posiadaæ ten tytu³. Mamy nadzieje, i¿ to
uzupe³nienie bêdzie pomoc¹ i wsparciem
dla dzia³aj¹cych ale przede wszystkim
dopiero powstaj¹cych grup Spo³ecznych
Instruktorów M³odzie¿owych PCK.
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Co ³¹czy Polski Czerwony
Krzy¿, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego,
Caritas, Ochotnicze Hufce Pracy,
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, domy kultury, Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi",
"Semper Avanti" i "Tratwa"? Wszystkie
oferuj¹ swym cz³onkom i beneficjentom
mo¿liwoœæ uczenia siê przez doœwiadczenie, czyli edukacjê nieformaln¹.
O tych w³aœnie mo¿liwoœciach,
a tak¿e problemach zwi¹zanych z edukacj¹ nieformaln¹ dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej 8 grudnia 2004 przez Narodow¹ Agencjê Programu M³odzie¿.
Wolontariat, cz³onkostwo w organizacjach m³odzie¿owych, zaanga¿owanie w prace grup nieformalnych,
realizowanie w³asnych pomys³ów, zainteresowañ, planów - to wszystko mo¿na zmieœciæ pod pojêciem edukacji nieformalnej. Jakie w tym miejsce organizacji pozarz¹dowych, jaka rola Polskiego Czerwonego Krzy¿a? Otó¿ podczas
wspomnianej konferencji M³odzie¿ Polskiego Czerwonego Krzy¿a obok Caritas, ZHP, OHP i Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej by³o jednym z panelistów prezentuj¹cych dzia³ania swojej organizacji. Panel poœwiêcony by³ Praktyce
Edukacji Nieformalnej w Polsce. Bowiem nic nie oddaje lepiej celów,
oczekiwanych rezultatów i metod ni¿
praktyka, z któr¹ na co dzieñ przecie¿
mamy do czynienia. Mieliœmy okazjê
zaprezentowaæ nasze dzia³ania, programy, formy i metody pracy stosowane
i adresowane do œrodowiska dzieciêco
- m³odzie¿owego ( m.in program “Super
Wiewiórka, wspó³praca z SK PCK).
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Ponadto podczas spotkania podkreœlano
wartoœæ
doœwiadczenia
oraz wagê umiejêtnoœci i kompetencji zdobytych w ramach edukacji nieformalnej,
ich przydatnoœæ w dalszym ¿yciu i pracy
zawodowej. Doszukiwano siê tak¿e
powi¹zañ i wzajemnych relacji miêdzy
edukacj¹ formaln¹ a nieformaln¹. Zastanawiano nad tym jak edukacja nieformalna mo¿e wspieraæ proces tworzenia
i rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Czy i w jaki sposób edukacja nieformalna mo¿e przyczyniaæ siê do wyrównywania szans i wiele jeszcze innych pytañ, tez stawiano, podwa¿ano i rozwa¿ano podczas tej niezwykle interesuj¹cej konferencji.
Jako jej uczestniczka i panelistka bardzo siê cieszê z zaproszenia
Miêdzynarodowej Agencji Programu
M³odzie¿ do podzielenia siê naszymi
doœwiadczeniami i osi¹gniêciami na polu edukacji nieformalnej. Jednoczesnie
zapraszam do zapoznania siê z bli¿szymi informacjami dotycz¹cymi samej
konferencji "Doœwiadczaæ uczenia"
oraz innymi propozycjami wspó³pracy i finansowania ze strony Programu M³odzie¿, o których mo¿na przeczytaæ na
www.mlodziez.org.pl/konferencja oraz
www.mlodziez.org.pl.
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Sprawy M³odzie¿owe
Magdalena Rzepecka

Logo konferencji

KRM DZIA£A

“Doœwiadczaæ uczenia” czyli o edukacji nieformalnej...

Okaza³o siê, ¿e pomimo ró¿ni¹cych nas kultur i sytuacji w poszczególnych krajach, problemy dot. HIV/AIDS
w ka¿dym stowarzyszeniu s¹ podobne,
a czêstokroæ takie same. Dlatego wszyscy
zgodnie stwierdzili, ¿e jako Czerwony
Krzy¿ nale¿y w wiêkszym stopniu zaj¹æ
siê przygotowaniem i wdra¿aniem programów maj¹cych na celu redukcjê szkód
u osób zaka¿onych. Pomys³ jak to zrobiæ
zrodzi³ siê po warsztacie z przedstawicielami MONAR-u, który przedstawi³ ciekawe
rozwi¹zania, wzbudzaj¹c zainteresowanie
wielu Stowarzyszeñ Krajowych. W du¿ym
skrócie program polega na przekazywaniu osobom uzale¿nionym czystych materia³ów medycznych w zamian za oddanie
starych. Zmniejsza to ogromnie ryzyko zaka¿enia nie tylko osób uzale¿nionych, ale
tak¿e przypadkowych przechodniów.

by³o stwierdzenie, ¿e dyskryminacja jest
nadal problemem w wielu krajach. Dlatego wiêksza czêœæ z nich zainteresowana
jest tworzeniem programów przeciwdzia³ania dyskryminacji. W tym miejscu Polski Czerwony Krzy¿ móg³ pochwaliæ siê
swoimi dokonaniami. Program M³odzie¿y
PCK “Tak miêdzy nami” skierowany do
m³o-dzie¿y i przez m³odzie¿ prowadzony
cie-szy³ siê du¿ym zainteresowaniem.
Podczas tegorocznego spotkania nowoœci¹ by³y warsztaty (aktywizuj¹ca metoda
pra-cy w grupie), które uczestnicy bardzo
so-bie chwalili. By³ to pomys³ naszych polskich organizatorów, który jak myœlê ju¿
na sta³e zagoœci w spotkaniach ERNA.
Podsumowuj¹c, choæ o ERNA
mo¿na by jeszcze pisaæ bardzo d³ugo, nale¿y stwierdziæ, ¿e to spotkanie by³o du¿ym sukcesem. Wiele nowych pomys³ów
i projektów zrodzi³o siê podczas debat,
dyskusji i warsztatów. S¹ one o tyle cenne, ¿e pracowa³o nad nimi wiele osób z ró¿nych czêœci œwiata. Miejmy wiêc nadziejê, ¿e bêd¹ one uniwersalne.

DUNANT BY£BY Z NAS DUMNY

W dniach 25 - 29 wrzeœnia 2004
roku ju¿ po raz ósmy mia³o miejsce
miêdzynarodowe spotkanie dotycz¹ce
problematyki HIV/AIDS i gruŸlicy (tzw.
ERNA). Tym razem to w³aœnie Polski
Czerwony Krzy¿ mia³ zaszczyt goœciæ
przedstawicieli 30 Stowarzyszeñ Narodowych Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca. Podczas 5-ciu dni spêdzonych w Krakowie uczestnicy mieli okazjê
dyskutowaæ nt. redukcji szkód u osób ¿yj¹cych z HIV/AIDS, pracy z grupami, których zachowania s¹ ryzykowne, leczeniu
i dostêpu do leków oraz dyskryminacji
osób zaka¿onych.

Na koniec chcia³am pogratulowaæ i podziêkowaæ organizatorom tegorocznej ERNA zw³aszcza Kasi Derlickiej
i Magdzie Rzepeckiej - “dobrym duchom”
konferencji, bez których nie dosz³oby ono
do skutku.

Amelia Madejska
Cz³onek KRM PCK

Kolejn¹ bardzo istotn¹ spraw¹
Informator M³odzie¿y PCK Numer 1/2005
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Program Rozwoju Szkolnych Kó³ PCK
Dzia³alnoœæ w œrodowisku dzieciêco - m³odzie¿owym jest jednym ze statutowych zadañ Polskiego Czerwonego
Krzy¿a. Jednostkami PCK, stanowi¹cymi
pierwszy kontakt dzieci i m³odzie¿y ze
Stowarzyszeniem s¹ Szkolne Ko³a PCK.
Niejednokrotnie od ich aktywnoœci, pomys³owoœci, dostosowania propozycji dzia³alnoœci do potrzeb otoczenia zale¿y czy
nap³ywaj¹ce co roku do szkó³ tysi¹ce uczniów przyst¹pi¹ do PCK lub przynajmniej
nie zra¿¹ siê do czerwonokrzyskiej idei.
Dobrze dzia³aj¹ce Szkolne Ko³o,
posiadaj¹ce obustronn¹ i sprawn¹ komunikacjê oraz wymianê doœwiadczeñ i propozycji z macierzystym zarz¹dem PCK, to
alternatywa dla dzieci i m³odzie¿y w szkole, w której w obecnej sytuacji brakuje kó³ek przedmiotowych i zainteresowañ. Jako
Stowarzyszenie powinniœmy byæ gotowi
do tego, by przekonaæ dyrektora, grono
pedagogiczne i Radê Rodziców, ¿e przygotowani wspólnymi si³ami liderzy m³odzie¿owi - cz³onkowie SK PCK, to równie¿
doskona³a pomoc dla nauczycieli w organizowaniu ¿ycia szko³y. Dobrze dzia³aj¹ce
Szkolne Ko³a to równie¿ jedna z potencjalnych szans na rozwój naszego Stowarzyszenia, które stoj¹c przed restrukturyzacj¹ i likwidacj¹ pracowniczych struktur
rejonowych, powinno skupiæ swoje dzia³ania na rozwijaniu struktur wolontaryjnych,
aby zapewniæ Polskiemu Czerwonemu
Krzy¿owi ci¹g³oœæ dzia³ania.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e kluczow¹ osob¹, która mo¿e przyczyniæ siê
do wzmocnienia Szkolnych Kó³ PCK jest
jego opiekun. Chcielibyœmy, aby wszyscy
opiekunowie zaczêli siê identyfikowaæ siê
ze Stowarzyszeniem i jego misj¹, aby czu-
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li, ¿e s¹ kimœ wa¿nym w Ruchu. St¹d te¿
zrodzi³ siê pomys³ Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK, aby opracowaæ Program
Rozwoju Szkolnych Kó³ PCK, odpowiadaj¹cy na potrzeby zarz¹dów rejonowych,
wolontariuszy, Szkolnych Kó³ PCK i ich
opiekunów i polegaj¹cy na kompleksowym przygotowaniu nauczycieli do pracy
w SK PCK, wprowadzeniu systemu motywacji oraz wdro¿eniu programu efektywnej wspó³pracy pomiêdzy Opiekunem SK
PCK a macierzystym zarz¹dem oraz wypromowaniu idei SK PCK w œrodowiskach
lokalnych.
Stworzenie programu, choæ to
ogrom pracy, to dopiero pocz¹tek. Trzeba
jeszcze zdobyæ œrodki na jego realizacjê.
Trwaj¹ce od marca zabiegi zakoñczy³y siê
skucesem - Niemiecki Czerwony Krzy¿
postanowi³ w³¹czyæ siê do programu i przyznaæ œrodki finansowe na jego realizacjê.
Na posiedzeniu Zarz¹du G³ównego PCK Krajowa Rada M³odzie¿owa
przedstawi³a Program Rozwoju Szkolnych Kó³ PCK do akceptacji. Zarz¹d
G³ówny jednog³oœnie przyj¹³ uchwa³ê
285/2004 w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwoju Szkolnych Kó³ Polskiego
Czerwonego Krzy¿a. Ta sama uchwa³a
zaleca wszystkim jednostkom Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w³¹czenie siê w jego
realizacjê. Przyjêto jednoczeœnie propozycjê Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK
o w³¹czeniu programu do Programu Rozwoju Organizacyjnego PCK na lata 20042006. Bêd¹c jednym z najwa¿niejszych
obecnie programów w Stowarzyszeniu,
powinien pojawiæ siê w planach pracy, jak
i bud¿etach zarz¹dów na wszystkich
poziomach organizacyjnych.

Informator M³odzie¿y PCK Numer 1/2005

Wierzymy, ¿e program Rozwoju
Szkolnych Kó³ Polskiego Czerwonego

Krzy¿a zakoñczy siê sukcesem, ale bêdzie to tylko mo¿liwe przy zaanga¿owaniu
na poziomie zarz¹dów terenowych pracowników, cz³onków i wolontariuszy PCK oraz
Rejonowych i Okrêgowych Rad M³odzie¿owych. Dlatego te¿, prosimy wszystkich
o pomoc. Pamiêtajmy o tym, ¿e przy pomocy wykazuj¹cych inicjatywê, pragn¹cych d¹¿yæ do poprawy sytuacji w Stowarzyszeniu cz³onków jednostek podstawowych i ich opiekunów bêdziemy w stanie
stworzyæ w³aœciw¹ i dobrze funkcjonuj¹c¹
strukturê M³odzie¿y PCK i tym samym
wzmocniæ dzia³ania i wizerunek Polskiego
Czerwonego Krzy¿a w spo³eczeñstwie.

“Jugendwerk”
S³owo w tytule oznacza (dla
niewtajemniczonych) skrótow¹ i powszechnie u¿ywan¹ nazwê "Polsko - Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y (PNWM) niem. Deutsch - Polnisches Jugendwerk (DPJW). Program ten, stworzony
przez rz¹dy Polski i Niemiec, finansuje
inicjatywy zmierzaj¹ce do pog³êbienia
wspó³pracy m³odzie¿y z obu krajów.
Podczas niedawnego spotkania Okrêgowych Rad M³odzie¿owych
(finansowanego z tego w³aœnie programu), które odby³o siê w dniach 26 - 28
listopada w Zgierzu, mo¿liwoœci wspó³pracy z m³odzie¿¹ z Niemiec zaprezentowa³a przedstawicielka Polsko - Niemieckiej Wymiany M³odzie¿owej. Okaza³o siê, ¿e pozyskanie œrodków na tak¹ wspó³pracê wcale nie jest takie
skomplikowane jak nam siê wydawa³o.
PNWM pozwala na sfinansowanie takich projektów jak: spotkania m³odzie¿y, praktyki, sta¿e, imprezy dokszta³ca-

j¹ce, podró¿e do miejsc pamiêci, publikacje, media, itp.
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Wszystkie warunki, aby rozpocz¹æ realizacjê programu zosta³y spe³nione. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem
w biurze Zarz¹du G³ównego PCK na
wniosek Krajowej Rady M³odzie¿owej
PCK zostanie zatrudniony koordynator
programu, który bêdzie odpowiedzialny za
efektywne jego wdro¿enie. Krajowa Rada
wspólnie z Koordynatorem Krajowym
rozpocznie prace nad przygotowaniem
materia³ów dla koordynatorów okrêgowych, rejonowych programu i dla opiekunów SK PCK.

Program obejmuje m³odzie¿ w wieku 12-26 lat, a organizowane imprezy
nie mog¹ trwaæ krócej ni¿ 4 dni. Jest to
du¿a szansa do rozwiniêcia dzia³alnoœci
M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a, a tak¿e na nawi¹zanie powa¿nej
wspó³pracy z M³odzie¿¹ Niemieckiego
Czerwonego Krzy¿a.
Wiêcej informacji i materia³ów
na ten temat uzyskacie w swoich Okrêgowych Radach M³odzie¿owych, w dziale m³odzie¿owym Biura Zarz¹du G³ównego PCK, a tak¿e na stronach
www.pnwm.org i www.dpjw.org.
Spieszcie siê, bo czasu jest niewiele, a mo¿liwoœci i szans mnóstwo.
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Maciej Budka
SIM PCK Lublin
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Lubelska Okrêgowa Rada M³odzie¿owa PCK
Lubelska Okrêgowa Rada M³odzie¿owa PCK zosta³a wybrana w zwi¹zku z odbudow¹ struktur m³odzie¿owych
PCK na LubelszczyŸnie w dniu 16 listopada 2004 roku. W jej sk³ad weszli:
- Maciej Budka RRM PCK w Lublinie
(Przewodnicz¹cy)
- Jakub Wielgomos RRM PCK wJanowie
Lubelskim (Wiceprzewodnicz¹cy)
- Jolanta Marzec RRM PCK w Œwidniku
(Sekretarz)
- Ewelina Deruœ RRM PCK w Janowie
Lubelskim (Cz³onek)
- Magdalena Downar RRM PCK w Hrubieszowie (Cz³onek)
- Iwona Smusz RRM PCK w Hrubieszowie (Cz³onek)
- £ukasz Adamczyk RRM PCK w Zamoœciu (Cz³onek)
Ju¿ podczas pierwszego posiedzenia, Rada uchwali³a swoje za³o¿enia
programowe na okres kadencji, które
przedstawiamy poni¿ej:
Za³o¿enia programowe
Lubelskiej Okrêgowej Rady M³odzie¿owej
Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lublinie

Niniejszy dokument, jak i wszystkie
póŸniejsze, oraz dzia³ania LORM PCK
opieraæ siê bêd¹ na:
1. Strategii dzia³alnoœci Miêdzynarodowej
Federacji Stowarzyszeñ Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca do
2010 roku,
2. Statucie Polskiego Czerwonego Krzy¿a,
3. Strategii programowej Polskiego Czerwonego Krzy¿a do 2010 roku,
4. Strukturach i zasadach dzia³ania Ruchu
M³odzie¿owego Polskiego Czerwonego
Krzy¿a,
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5. Za³o¿eniach programowych Ruchu
M³o-dzie¿owego Polskiego Czerwonego
Krzy-¿a na lata 2003 - 2006,
Lubelska Okrêgowa Rada
M³odzie¿owa PCK na lata 2004 -2008
stawia sobie nastêpuj¹ce cele i zadania:
- Zintensyfikowanie dzia³alnoœci Szkolnych Kó³ PCK (w oparciu o system
wspó³pracy ze Szkolnymi Ko³ami PCK),
- Zwiêkszenie liczby jednostek podstawowych Ruchu M³odzie¿owego PCK
(Klubów Wiewiórka PCK, Szkolnych Kó³
PCK, Akademickich Kó³ PCK oraz Grup
SIM PCK),
- Podniesienie rangi tytu³u Spo³ecznego
Instruktora M³odzie¿owego PCK,
- Rozwijanie d³ugofalowych programów
ogólnopolskich adresowanych do ró¿nych
grup wiekowych dzieci i m³odzie¿y (Super
Wiewiórka - Przyjació³ka Oli i Kuby,
Ratowniczek, etc.),
- Przygotowanie i przeprowadzenie w³asnych programów adresowanych do dzieci
i m³odzie¿y,
- Aktywizacja i kontrola dzia³alnoœci
Rejonowych Rad M³odzie¿owych PCK,
- Promowanie zasad i idei Ruchu Czerwonokrzyskiego,
- Opracowanie materia³ów edukacyjnych,
promocyjnych i instrukta¿owych u³atwiaj¹cych dzia³anie Ruchu M³odzie¿owego
PCK w Okrêgu Lubelskim,
- Stworzenie okrêgowej bazy danych
cz³onków M³odzie¿y PCK,
- Opracowanie i wdro¿enie systemu
komunikacji na wszystkich szczeblach
dzia³alnoœci,
- Postulowanie o udzia³ przedstawicieli
MPCK w zebraniach i posiedzeniach
nastêpuj¹cych organów:

Informator M³odzie¿y PCK Numer 1/2005

Okrêgowa Rada M³odzie¿owa
PCK na zakoñczenie swojej kadencji
ma obowi¹zek przedstawiæ odpowiednim organom (tj. Lubelskiemu Zarz¹dowi Okrêgowemu PCK w Lublinie oraz
Krajowej Radzie M³odzie¿owej PCK)
sprawozdanie z realizacji powy¿szych
celów i zadañ.

Podstawowym celem nowej
Rady sta³o siê powo³anie do ¿ycia
prê¿nie dzia³aj¹cych Rejonowych Rad
M³odzie¿owych PCK. W chwili obecnej
poprawnie funkcjonuje tylko RRM PCK
w Lublinie. Zosta³a ona powo³ana do
¿ycia w lutym br. Po kilku miesi¹cach
organizacji, przygotowañ i szkoleñ,
Rada w Dniu M³odzie¿y PCK spotka³a
siê z przedstawicielami Szkolnych Kó³
PCK z terenu swojego dzia³ania.
Wypracowano metody wspó³pracy
(m.in. regularne spotkania), omówiono
dzia³alnoœæ SK PCK, a Rada zosta³a
zobowi¹zana do za³o¿enia Sztabu
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
dla cz³onków SK PCK (ten postulat
zosta³ ju¿ zrealizowany). Mamy
nadziejê, ¿e da to pocz¹tek "uzdrowieniu" struktur m³odzie¿owych w województwie lubelskim.

Z ¯YCIA RAD M£ODZIE¯OWYCH

- Rejonowych Rad Reprezentantów PCK
- Zarz¹dów Rejonowych PCK
- Okrêgowej Rady Reprezentantów
PCK
- Zarz¹du Okrêgowego PCK
- Innych organów (Komisji, etc.)
- Wspó³praca z pozosta³ymi ORM PCK
w celu wymiany doœwiadczeñ, projektów, etc.,
- Próba znalezienia sponsora i patrona
medialnego dla Ruchu M³odzie¿owego
PCK w okrêgu,
- Próba nawi¹zania kontaktów miêdzynarodowych z m³odzie¿¹ innych Stowarzyszeñ Krajowych Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.

Maciej Budka
Przewodnicz¹cy LORM PCK

Gratulujemy nowej Radzie. Trzymamy kciuki za realizacjê tych wszystkich
za³o¿eñ. Jednoczeœnie dziêkujemy Lubelskiemu Zarz¹dowi Okrêgowemu PCK za
pomoc w procesie odbudowy Ruchu M³odzie¿owego PCK na LubelszczyŸnie.
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK

Z ostatniej chwili…
Lubelska Okrêgowa Rada M³odzie¿owa PCK rozpoczê³a ju¿ realizacjê postawionych sobie zadañ. Powsta³y nowe Rejonowe Rady M³odzie¿owe
PCK, nowa Grupa SIM w Janowie Lubelskim, w przygotowaniu jest spotkanie szkoleniowe dla Rejonowych Rad,

a ju¿ nied³ugo rozpocznie siê prawdopodobnie konkurs dla Szkolnych Kó³
PCK województwa lubelskiego na najlepsz¹ prezentacjê multimedialn¹ swojej dzia³alnoœci.
Oby tak dalej…

Informator M³odzie¿y PCK Numer 1/2005
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Kiedy obserwujemy otaczaj¹cy nas Œwiat
i s³yszymy s³owo g³ód kojarzy
nam siê Afryka
i Kraje Trzeciego Œwiata.
W radiu, w telewizji, w prasie wci¹¿ opisywane jest rosn¹ce zjawisko g³odu, g³ównie u dzieci. Gdy mówi siê o g³odzie przed
oczami pojawiaj¹ nam siê obrazki afrykañskich dzieci z Somalii lub z innych regionów tamtego kontynentu. W ka¿dej minucie na œwiecie umiera 76 ludzkich istot
w tym a¿ 57 dzieci, co daje rocznie liczbê
prawie 40 milionów osób. G³ód jest zjawiskiem, które od wieków spotyka siê na
ca³ym œwiecie, to najstarszy i najgroŸniejszy “wróg” cz³owieka. Ale czy tak naprawdê jest to problem odleg³y od Polski, czy
u nas nie ma g³odu? Na pewno nie wystêpuje on w tak du¿ym stopniu jak w Krajach Trzeciego Œwiata. Wystarczy jednak
otworzyæ szerzej oczy i zobaczyæ jak wielu
ludzi w naszym s¹siedztwie jest bezrobotnych, w jakich warunkach ¿yje i ilu z nich
nie ma pieniêdzy, aby zakupiæ najpotrzebniejsze produkty ¿ywnoœciowe. Ludziom
w Polsce brakuje pracy, ¿ywnoœæ wci¹¿
dro¿eje, do tego dochodz¹ jeszcze op³aty
za mieszkanie, pr¹d, wodê, gaz itd. To
wszystko powoduje, ¿e wiele osób w bardzo szybkim czasie znalaz³o siê w sferze
ubóstwa. Sytuacja w naszym kraju nie
sprzyja znalezieniu pracy, a jeœli ona jest
to zarobki nie starczaj¹ na op³acenie domu, zakupienie ubrañ, co powoduje niedojadanie, a czasem nawet g³ód w rodzinach.
Walka z g³odem, ubóstwem i niedo¿ywieniem to obecnie g³ówny cel Pol-
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skiego Czerwonego Krzy¿a. Dlatego te¿
Zarz¹d Rejonowy PCK w Kole po raz pierwszy na tak szerok¹ skalê w³¹czy³ siê
w ogólnopolsk¹ akcjê "Kampania PCK
Walki z G³odem". W ramach kampanii w Kole przeprowadzone zosta³y dwie du¿e
akcje. Pierwsz¹ z nich by³a zbiórka pieniêdzy w kolskich restauracjach, pizzeriach i kawiarniach polegaj¹ca na tym, ¿e
w obiektach bior¹cych udzia³ w akcji na
sto³ach umieszczane zosta³y koperty posiadaj¹ce logo i opis kampanii. Dodatkowo w karty menu w³o¿one by³y wk³adki
informuj¹ce szeroko o podejmowanych
dzia³aniach. Osoba chc¹ca przy³¹czyæ siê
do kampanii dowoln¹ iloœæ pieniêdzy
wk³ada³a do koperty i pozostawia³a w lokalu wrzucaj¹c do czerwonokrzyskiej
urny.
Kolska Grupa SIM PCK

LISTONOSZ DONIÓS£

Kampania PCK "Walki z G³odem" w Kole

Poza tym uda³o nam siê zorganizowaæ zbiórkê pieniêdzy w sto³ówce jednej z najwiêkszych kolskich firm, która
zosta³a przeprowadzona w podobny sposób jak w lokalach. Na sto³ach umieszczone zosta³y koperty z logo akcji, przy
wejœciu na sto³ówkê rozwiesiliœmy plakaty
informacyjne, a w widocznym miejscu
postawiliœmy urny, do których wrzucano
koperty z pieniêdzmi.
Drug¹ akcjê wolontariusze Zarz¹du Rejonowego PCK w Kole zorganizowali dziêki uprzejmoœci Pana prezesa
PSS Spo³em, który wyrazi³ zgodê na zbiór-
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Zebrane artyku³y

Oprócz dwóch g³ównych akcji
Szkolne Ko³a PCK zorganizowa³y
sprzeda¿ pieczonego przez uczniów i grono pedagogiczne ciasta. Przez tydzieñ
na ka¿dej przerwie wolontariusze z Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Ponadgimnazjalnego Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Kole zachêcali do kupowania
tych przeró¿nych smako³yków.
Akcja przebieg³a sprawnie
dziêki w³aœcicielom i pracownikom kolskich restauracji, pizzerii, kawiarni, firm
i sklepów, którzy okazali wielkie serce
zrozumienie i zaanga¿owanie. Ogromn¹ pomoc otrzymaliœmy równie¿ od
w³aœciciela drukarni Nova Druk, która
bezp³atnie wydrukowa³a nam niezbêdne do przeprowadzenia akcji plakaty i ulotki. Kampanie wspar³a równie¿ gazeta
"Przegl¹d Kolski", "Telewizja Kablowa

Spó³dzielni Mieszkaniowej w Kole", Portal Regionalny www.konin.lm.pl oraz
radio Konin, które pomog³y w rozpropagowaniu akcji i uwra¿liwieniu mieszkañców Ko³a na problem g³odu. Problem, który mo¿e dotkn¹æ ka¿dego z nas.
Ca³a kampania by³aby niemo¿liwa do zrealizowania gdyby nie m³odzie¿ a jej niestety ostatnio trochê
brakowa³o w kolskim PCK. Dlatego te¿
ju¿ na pocz¹tku roku szkolnego wraz ze
star¹ dzia³aczk¹ Kasi¹, uczestniczk¹
obozu dla SIM PCK 2004 udaliœmy siê
do szkó³, aby zwerbowaæ nowych wolontariuszy. Na pierwsze zebranie przysz³o prawie 50 osób, którym przedstawiony zosta³ cel kampanii.
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kê ¿ywnoœci w czterech du¿ych kolskich sklepach. Wolontariusze pe³nili dy¿ury stoj¹c w widocznym miejscu sklepu i zachêcaj¹c kupuj¹cych do wrzucenia jakiegoœ artyku³u spo¿ywczego do
czerwonokrzyskiego kosza. W dniach
8,9,15,16 paŸdziernika zebrana zosta³a
¿ywnoœæ wartoœci oko³o 3500 z³. Wœród
niej by³o miêdzy innymi 127 kg makaronu, 85 kg m¹ki, 106 kg cukru, 60 kg
ry¿u i 32 kg kaszy itd.

Ostatecznie w akcji wziê³o
udzia³ oko³o 30 m³odych wolontariuszy,
którzy na pocz¹tku wrzeœnia zostali poinformowani o potrzebie przeprowadzenia kampanii i regularnie uczestniczyli
w cotygodniowych spotkaniach, na
których szczegó³owo planowana by³a
ca³a akcja. Chocia¿ dla wiêkszoœci by³
to pierwszy kontakt z Czerwonym
Krzy¿em ich zaanga¿owanie i praca w niesieniu pomocy innym by³a naprawdê
ogromna.
Zebrane pieni¹dze zosta³y
przekazane do sto³ówek kolskich szkó³
na do¿ywianie dzieci a zebrana ¿ywnoœæ trafi³a do biednych wielodzietnych
rodzin z Ko³a i okolic.

Przemys³aw Ma³ecki
Wiceprzewodnicz¹cy
Kolskiej Grupy SIM PCK
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Codziennie w magazynie PCK wydawana
jest ¿ywnoœæ najubo¿szym, któr¹ pozyskujemy z Koszaliñskiego Banku ¯ywnoœci, piekarni i firm koszaliñskich.
W³¹czaj¹c siê w ogólnopolsk¹
akcjê Œwiatowego Dnia Walki z G³odem
15 paŸdziernika zorganizowaliœmy pomoc
dla 500 osób. Wolontariusze PCK wydali
850 kg pomidorów, 160 kg ogórków, 500
bochenków chleba, 600 bu³ek s³odkich i
grahamek, 500 konserw miêsnych, 300
batonów czekoladowych dla dzieci, 100
lizaków.

Matki oraz Schroniska dla Bezdomnych.
M³odzie¿ nowopowsta³ej w Koszalinie Grupy SIM PCK przygotowa³a
Akcjê Koperta. W dniach 15 - 17 paŸdziernika w czterech koszaliñskich restauracjach: Wenecji, Gospodzie Jamneñskiej, Maredo i Villaggio zebrano
kwotê 691,50 z³. Kwota ta zosta³a przeznaczona na do¿ywianie dzieci ze Szko³y
Podstawowej w Garbnie, do której uczêszczaj¹ dzieci z biednych rodzin.
Poza tym cz³onkowie Szkolnych
Kó³ PCK na terenie swoich szkó³ przygotowa³y otwarte bufety, gdzie dzieli³y siê
kanapkami, owocami oraz przygotowanymi surówkami.
Pozyskane pieczywo

Priorytetowym zadaniem Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w Koszalinie w obecnych czasach,
gdzie spo³eczeñstwu doskwiera g³ód i ubóstwo spowodowane g³ównie bezrobociem
jest pomoc ¿ywnoœciowa.
Koszaliñskie SIM-y w akcji

LISTONOSZ DONIÓS£

"Œwiatowy Dzieñ Walki z G³odem" w Koszalinie

Prowadzonej akcji towarzyszy³y
media: Telewizja Szczecin, Telewizja
MAX, G³os Koszaliñski, Kurier Szczeciñski, Radio Koszalin, Radio Plus.

Cz³onkowie Szkolnych Kó³ Polskiego Czerwonego Krzy¿a upiekli 50
blach ró¿norodnych ciast, które przekazaliœmy dla podopiecznych Domu Samotnej

Dorota Gruszeczka
ZR PCK w Koszalinie

“Wolontariusz PCK 2004”
Kujawsko-Pomorski Zarz¹d Okrêgowy PCK w Bydgoszczy w okresie od
lutego do listopada 2004 roku przeprowadzi³ drug¹ edycjê konkursu "Wolontar-
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iusz PCK rok". Celem programu jest popularyzowanie idei pracy wolontarystycznej, promowanie wolontariuszy PCK
oraz upowszechnienie idei i wartoœci Czer-
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Nagrody dla wolontariuszy

W dniu 4 grudnia w œwietlicy
PCK w Bydgoszczy odby³o siê podsumowanie konkursu “Wolontariusz PCK
2004”.

chacka, Monika Szczêsna, Pawe³
Skuza, Ma³gorzata Cabañska.
Na uroczystoœæ licznie przybyli
nasi wolontariusze oraz zaproszeni
goœcie m.in.: przedstawiciel Kuratorium
Oœwiaty, przedstawiciel Prezydenta
Miasta Bydgoszcz, przedstawiciel KRM
PCK, Prezes Kujawsko-Pomorskiego
ZO PCK oraz przedstawiciel Firmy
PENTEL.
Dziêki hojnoœci Rady Pañ Polskiego Czerwonego Krzy¿a zwyciêzca,
uczestnicy konkursu oraz wszyscy wolontariusze otrzymali upominki.

Na konkursu wp³ynê³o 40 zg³oszeñ z szeœciu rejonów PCK - z Bydgoszczy, Grudzi¹dza, W¹brzeŸna, Szubina, Nak³a, Sêpólna Kr. .
Komisja konkursowa w sk³adzie: Maria Kapuœciñska, El¿bieta Marcinkowska, Patryk Wolski po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ przes³an¹ przez
uczestników konkursu wy³oni³a "Wolontariusza PCK 2004". Zosta³a nim Katarzyna Branicka - wolontariuszka z Grudzi¹dza, która udokumentowa³a 919,5
godziny pracy zosta³a laureatk¹ konkursu. Przyznano równie¿ 5 wyró¿nieñ:
Katarzyna Dani³owska, Malwina Cie-

Uczestnicy konkursu

Do konkursu mogli zg³osiæ siê
wszyscy wolontariusze, którzy na co
dzieñ dzia³aj¹ w naszej organizacji. Po
przes³aniu zg³oszenia, uczestnik otrzymywa³ kartê aktywnoœci, do której wpisywa³ swoj¹ dzia³alnoœæ wolontarystyczn¹ - potwierdzon¹ przez pracownika
biura.
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wonego Krzy¿a wœród m³odzie¿y. Konkurs objêty by³ honorowym patronatem
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oœwiaty.

Uroczystoœæ by³a równie¿
okazj¹ do wrêczenia 9 osobom tytu³u
Spo³eczny Instruktor M³odzie¿owy PCK
oraz wrêczenia Z³otej Odznaki SIM PCK.
Czêœæ oficjalna spotkania zakoñczona
by³a wspomnieniami laureatki konkursu
oraz ¿yczeniami zaproszonych goœci.

Informator M³odzie¿y PCK Numer 1/2005

Patryk Wolski
SIM PCK Bydgoszcz
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W ramach seminarium "Support of Active and Democratic Citizenship through Systematic Conflict Training In International Comparison" nasze
miasto powita³o goœci z Irlandii Pó³nocnej, Francji i Niemiec.

Oprócz zwiedzania ziemi lubuskiej uczestniczyli w zajêciach praktycznych, np. "wychowanie demokratyczne i do demokracji", wspó³pracowano z Gimnazjum nr 7. Ciekawym punktem w programie okaza³ siê wyjazd do
Wroc³awia, gdzie nasi goœcie mieli
okazjê podziwiaæ Panoramê Rac³awick¹.
W przeddzieñ swego wyjazdu
uczestnicy seminarium spotkali siê z Zielonogórsk¹ Grup¹ SIM PCK w V LO w ramach warsztatu: "SIM - alternatywa dla
nudy i agresji" prowadzonego przez pani¹ Bogus³awê Breitkopf.

wszej pomocy prowadzone na fantomach. PóŸniej rozgorza³a dyskusja na
temat pracy z dzieæmi i programu
"Super wiewiórka - przyjació³ka Oli i Kuby". Okaza³o siê, ¿e nasze doœwiadczenia w tej sferze s¹ pomocne zw³aszcza dla Francuzów, u których narasta
problem nietolerancji w szko³ach.

Æwiczenia na fantomach

Zielona Góra le¿y blisko granicy polsko-niemieckiej, tote¿ wielu obcokrajowców pojawia siê tu ka¿dego dnia.
Ale ostatnio odwiedzili nas wyj¹tkowi.

Uczestnicy spotkania
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Mieliœmy goœci...

Ca³e spotkanie zakoñczyliœmy
wspólnym odœpiewaniem i "odtañczeniem" piosenki o niedŸwiadku - by³o to
bardzo ciekawe i zabawne zw³aszcza w wykonaniu Francuzów.
Czas spêdzony z nami wywar³
pozytywne wra¿enie na goœciach, po¿egnaniom i podziêkowaniom nie by³o
koñca, a rozmowa z nami pomog³a w omówieniu zadañ zwi¹zanych z przygotowaniem ksi¹¿ki: "Konflikty - mediacje m³odzie¿. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne".

Ania Deska
Grupa SIM PCK w Zielonej Górze

Pochwaliliœmy siê osi¹gniêciami
z olimpiad ratowniczych oraz przeprowadzonymi akcjami. Jak zawsze du¿e
zainteresowanie wzbudzi³y pokazy pier-
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W dniach 24-26.09.2004 roku
w £êtowie ko³o S³awna w województwie
zachodniopomorskim odby³o siê szkolenie dla przysz³ych Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK. Uczestnikami
szkolenia by³a m³odzie¿ z Gimnazjum
Miejskiego nr 1 w S³awnie. Organizator,
którym by³ Zarz¹d Rejonowy PCK w S³awnie, zaprosi³ do przeprowadzenia szkolenia instruktorów i "starych" SIM-ów ze
Szczecina.
Celem szkolenia by³o zawi¹zanie
nowej Grupy SIM PCK i przygotowanie
m³odzie¿y do wspólnej pracy i krzewienia
idei Czerwonokrzyskiej. Dziêki wspania³ym instruktorom poznaliœmy m.in. historiê PCK, wiele ciekawych gier i zabaw
oraz tradycji, pog³êbiliœmy wiedzê o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
i nauczyliœmy siê wspó³pracy w grupie.
Przez ca³y czas trwania szkolenia
dbaliœmy o mi³¹ i ciep³¹ atmosferê. Ka¿dy
ranek zaczyna³ siê od ma³ego treningu, po
którym nikt z nas nie mia³ si³ na zjedzenie

œniadania. Harmonogram dnia by³ bardzo
napiêty, a obejmowa³ on masê pl¹sów i zadañ maj¹cych na celu zintegrowanie
grupy. Apele, ognisko, poczta chochlika
i cichy przyjaciel to tylko niektóre elementy dnia. Jednak SIM-owskie szkolenie to
nie tylko zabawa ale i ciê¿ka praca. Instruktorzy zapewnili nam solidny zastrzyk
adrenaliny, symuluj¹c wypadek samochodowy i atak padaczki. Naszym zdaniem
by³o oczywiste przeprowadzenie szybkiej
i sprawnej pierwszej pomocy. Jak siê jednak okaza³o, zachowanie zimnej krwi nie
jest wcale takie proste. Otuchy zawsze
dodawa³ nam kolega Krzysiek - per
Kawalarz - opowiadaj¹c tylko niewielka
czeœæ znanych mu kawa³ów, którymi
rozbawia³ nas do ³ez. Podsumowaniem
szkolenia by³ wielki test z historii PCK,
sprawdzaj¹cy czy uwa¿nie s³uchaliœmy
naszych wyk³adowców. Na szczêœcie zaliczyliœmy test pomyœlnie, ku zadowoleniu
kadry. Teraz to ju¿ musieli przyj¹æ nas w swe
szeregi.
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Nowa Grupa SIM PCK

Przysz³e SIM-y ze S³awna

Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK pragnie serdecznie powitaæ w naszych szeregach
now¹ Grupê SIM PCK. ¯yczymy Wam wielu sukcesów w dzia³alnoœci czerwonokrzyskiej oraz du¿ego samozaparcia w d¹¿eniu do celu.

"Red Cross Spirit"
Wielu ludzi maj¹cych stycznoœæ
z Czerwonym Krzy¿em zagrzewa tu
miejsca na d³ugo, inni przychodz¹ i nie
odnajduj¹c "Red Cross Spirit" odchodz¹
do swoich spraw.

dzia³alnoœæ Grupy Ratownictwa Medycznego PCK w £odzi (dzisiejsza £ódzka
Grupa Ratownictwa PCK) oraz przyczynili
siê do powstania i realizacji wielu akcji
m³odzie¿owych.

W tym roku w £odzi obchodzimy
dziesiêciolecie dzia³alnoœci w MPCK Magdaleny WoŸniak i Jakuba Grodzkiego.
W ci¹gu tych dziesiêciu lat rozwijali oni

Ich przygoda z Czerwonym
Krzy¿em rozpoczê³a siê w szkole œredniej
podczas kursu pierwszej pomocy, gdzie
zostali zachêceni do wziêcia udzia³u w za-
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wodach pierwszej pomocy PCK. Prze³omowym momentem by³o rozpoczêcie dzia³alnoœci w £G SIM PCK i udzia³ w obozie
w Krêsku. Wkrótce potem byli jednymi
z pierwszych wolontariuszy i za³o¿ycieli
GRM PCK w £odzi. Ich zapa³ i zaanga¿owanie zosta³y szybko docenione
przez cz³onków GRM PCK i w 1998 roku
Kuba zosta³ wybrany Szefem, a Magda Sekretarzem grupy. Dziêki ich pracy
nasza grupa mo¿e siê dzisiaj pochwaliæ
wieloma sukcesami np. corocznym
zabezpieczeniem medycznym Parafiady.
W czasie kiedy kierowali oni dzia³alnoœci¹
£GR PCK zabezpieczaliœmy takie
wydarzenia jak: pielgrzymka Papie¿a do
£owicza i Gdañska, koncert Joe Cokera
czy Tiny Turner w Sopocie. Byli oni
wielokrotnie organizatorami wyjazdów
szkoleniowych (i tych ratowniczych i liderskich), razem z £G SIM PCK przeprowadzili wiele akcji rekrutacyjnych i obozów
m³odzie¿owych. Magda jako jedna z finalistów Olimpiady Promocji Zdrowia PCK
za³o¿y³a w £odzi podgrupê "Oœwiata
Zdrowotna", dziêki której odby³o siê
mnóstwo pogadanek w szko³ach poœwiêconych profilaktyce antyna³ogowej, zdrowemu i higienicznemu stylowi ¿ycia. Kuba
natomiast w 1998 roku zosta³ koordynatorem podgrupy szkoleniowej odpowiedzialnej za prowadzenie kursów pierwszej
pomocy w szko³ach. Kolejnym etapem ich
czerwonokrzyskiej drogi by³o uzyskanie

tytu³u Instruktora Pierwszej Pomocy
Zarz¹du G³ównego PCK. Kuba uzyska³
go w 2000 roku, a Magda rok póŸniej.

W czerwcu 2001 roku zakoñczyli
oni dzia³alnoœæ w Zarz¹dzie £GR PCK,
ale nie w Czerwonym Krzy¿u. Do dnia
dzisiejszego dzia³aj¹ miêdzy innymi w radzie grupy czuwaj¹c nad sta³ym rozwojem
merytorycznym cz³onków £GR PCK.
Z tego miejsca chcielibyœmy
bardzo serdecznie podziêkowaæ im za te
dziesiêæ lat ciê¿kiej pracy, dziêki której
wielu ludzi poczu³o ideê "Red Cross Spirit".
Ka¿dej Grupie M³odzie¿owej PCK mo¿emy ¿yczyæ takich wolontariuszy, na
których bêdziecie mogli polegaæ przez
lata.
Zarz¹d £ódzkiej Grupy Ratownictwa
Polskiego Czerwonego Krzy¿a

Niezwyk³a szko³a
Liceum nr V im. Krzysztofa Kieœlowskiego w Zielonej Górze to ok. 20-osobowe grono pedagogiczne i ponad 280
uczniów dziewiêciu klas. W kameralnej atmosferze rekrutujemy rokrocznie nowych
SIM-ów oraz wolontariuszy. Tradycj¹ sta³o
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siê nasze uczestnictwo w olimpiadach ratowniczych oraz pokazy pierwszej pomocy w innych szko³ach.
Aby otrzymaæ pozytywna ocenê
z przysposobienia obronnego, które wy-
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W ramach egzaminu ze znajomoœci pierwszej pomocy uczniowie musz¹ udzieliæ pomocy osobie nieprzytomnej, s¹
œwiadkami omdlenia oraz musz¹ wykonaæ prawid³owo resuscytacjê kr¹¿eniowooddechow¹.
Jesteœmy prawdopodobnie jedyn¹ szko³¹ w okolicy, w której wszyscy ucz-

niowie teoretycznie potrafi¹ udzielaæ pomocy w razie wypadku oraz gdzie ponad
80% osób przesz³o szkolenie praktyczne.
Jako Grupa SIM PCK jesteœmy dumni,
gdy nasi byli "uczniowie" wygrywaj¹ olimpiady ratownicze lub udzielaj¹ pomocy ratuj¹c czyjeœ ¿ycie.
Niestety, nasza szko³a ma przed
sob¹ trudny rok, poniewa¿ musimy opuœciæ budynki Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli, w których do tej pory siê mieœci³a,
a niestety w Zielonej Górze nie mo¿emy
znaleŸæ nowego miejsca. Jednak¿e patrz¹c optymistycznie w przysz³oœæ wierzymy, ¿e SIM-y zielonogórskie przetrwaj¹
najwiêksze trudnoœci.
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k³ada opiekunka naszej grupy, p. Bogus³awa Breitkopf, uczniowie musz¹ "zaliczyæ" pierwsz¹ pomoc w³aœnie u nas,
SIM-ów. My nabieramy doœwiadczenia
w uczeniu innych oraz pokazach prawid³owo wykonanej pierwszej pomocy, natomiast nasi koledzy i kole¿anki poznaj¹
i opanowuj¹ t¹ sztukê. Normalne sta³y siê
sceny, gdy na przerwach lub po lekcjach
na korytarzach szkolnych na kocach le¿¹
poszkodowani-symulanci, nad którymi debatuje grupa ludzi lub udzielana jest im
pierwsza pomoc.

Ania Deska
Grupa SIM PCK w Zielonej Górze

“MPH w pigu³ce”
Problem ochrony Naszego znaku, terroryzmu, to najœwie¿sze wieœci
ze œwiata. Ma³a wiedza spo³eczeñstwa
zainspirowa³a nas wiêc do napisania
programu, który by to zmieni³.
MPH w pigu³ce to program
skierowany do uczniów klas gimnazjalnych, tylko w tej kategorii wiekowej my
- PCK nie mamy ¿adnych propozycji.
Dziêki zaanga¿owaniu studentów oraz
opiekuna z Akademii Bydgoskiej zg³osi³o siê do nas 13 studentów.

Marcinkowksa zwana Pani¹ El¹ opowiedzia³ o Polskim Czerwonym Krzy¿u,
dzia³aniach, programach itp.
Moja skromna osoba omówi³a
historiê CK oraz 7 zasad. Typowymi tematami zwi¹zanymi z MPH zaj¹³ siê instruktor MPH PCK. Studenci byli zadowoleni, gdy¿ powiêkszyli swoj¹ wiedzê
na temat naszej organizacji ale równie¿
na temat MPH. Teraz wszystko w ich
rêkach, bowiem “ruszyli do szkó³”. Na
razie otrzymaliœmy 20 zg³oszeñ, których liczba z dnia na dzieñ roœnie.

Szkolenie 10 godzinne, które
przygotowaliœmy mia³o pomóc im w przysz³ej pracy wolontarystycznej. Pani El¿bieta
Informator M³odzie¿y PCK Numer 1/2005

Patryk Wolski
SIM PCK Bydgoszcz
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Gdy w paŸdzierniku 2002 roku
Rejonowa Rada M³odzie¿owa w Stargardzie Szczeciñskim wprowadza³a “Dziennik pracy Szkolnego Ko³a PCK” nie
myœleliœmy, ¿e tak marnie siê przyjm¹. Po
roku pracy szkolnych kó³ PCK wróci³y do
Rady zaledwie trzy z trzydziestu. Lecz postanowiliœmy siê nie poddawaæ, spróbowaliœmy raz jeszcze. Na kolejnej konferencji z opiekunami szkolnych kó³ PCK
w paŸdzierniku 2003 wrêczyliœmy kolejne
dzienniki. Tym razem opiekunowie zostali
szczegó³owo poinstruowani jak go wype³niaæ i co zawiera. Wszyscy powinni wiedzieæ ¿e prawid³owe prowadzone ko³o
PCK powinno posiadaæ: "Dziennik pracy
SK PCK" , "Ksi¹¿kê kasow¹", zaœ sami
cz³onkowie powinni posiadaæ legitymacje
cz³onkowskie, wype³niæ deklaracjê cz³onkowska i op³aciæ sk³adkê cz³onkowska.
Ka¿da akcja prowadzona przez ko³o
powinna byæ opisana w sprawozdaniu.
Sam dzienniczek, o którym mowa zawiera: regulamin ko³a, wzór deklaracji cz³onkowski, wykaz sk³adu zarz¹du
ko³a, wykaz cz³onków, plan pracy, wzór
sprawozdania z akcji, protokó³ wizytacji
ko³a oraz hymn i 7 Zasad Czerwonego
Krzy¿a. Czyli takie "ko³o w pigu³ce", wszystkie wa¿ne i podstawowe rzeczy w jednym miejscu. Rok szkolny 2003/2004
okaza³ siê owocny i przyniós³ du¿o akcji,
o których czytamy z dzienników jakie
dostarczyli nam opiekunowie SK PCK.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e “siê przyjê³y” bo
wróci³o do nas 100%, a opiekunowie sami
o nie pytaj¹. Warto tu te¿ dodaæ, ¿e
podobne dzienniki posiadaj¹ Grupy SIM
PCK. Oficjalnie otrzyma³y je grupy na
obozie w Sulejowie

Dzienniczki SK PCK
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Dzienniki siê przyjê³y

Wiemy równie¿, ¿e w niektórych
rejonach takie dzienniki funkcjonuj¹. Mamy nadzieje, ¿e ju¿ wkrótce ka¿de Szkolne
Ko³o PCK i Grupa SIM PCK bêdzie posiadaæ swój w³asny dziennik pracy. Jest to
bowiem bardzo dobry sposób na dokumentowanie w³asnej dzia³alnoœci.
Grzegorz Szymañski
Cz³onek RRM PCK Stargard Szczeciñski

Przekazaæ tradycje
Z okazji obchodzonego Dnia
M³odzie¿y PCK, 23 paŸdziernika w Oœrodku Szkoleniowym PCK w Stargardzie
Szczeciñskim odby³o siê spotkanie grup
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SIM PCK ze Szczecina i Stargardu.
Spotkanie to by³o nagrod¹ dla dzia³aczy
grup za wysi³ek jaki wk³adaj¹ w prace na
rzecz osób potrzebuj¹cych. Starsze sta-
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Przekazaæ tradycje ;)

Po bardzo d³ugim opowiadaniu
o tradycjach zaczê³y siê wspomnienia o obozach, kursach szkoleniach, rajdach i innych chwilach prze¿ytych w Czerwonym
Krzy¿u. D³ugo to trwa³o i by³o ju¿ “grubo
po pó³nocy” gdy rozpoczeliœmy naukê pl¹sów. Okazuje siê, ¿e nie jest jeszcze z nami tak Ÿle bo potrafimy œmiaæ siê z siebie
samych. "P³yn¹ ³odzie z bananami", "Œwirki" to tylko niektóre pl¹sy jakie doprowadza³y nas do ³ez. "Pomnik Mi³oœci" to
zabawa stara jak œwiat ale dla niewtajemniczonych okaza³a siê zaskakuj¹ca i œmieszna. Nikt w tym momencie jeszcze nie
wiedzia³ co knuje Grzegorz - gospodarz
spotkania, nastêpnego dnia z rana przyjecha³a ekipa, która nagrywa³a SIM-ów jak
pl¹saj¹. Powsta³ œwietny (a¿ strach ogl¹-

daæ) materia³. Mamy nadzieje, ¿e kaseta
ta pomo¿e innym grupom M³odzie¿y
PCKw podtrzymywaniu czerwonokrzyskich tradycji.
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¿em SIM-y przygotowa³y wieczór tradycji
SIM-owskich, tak by tradycja nie ginê³a.
Grzegorz, Asia, Sebastian i Basia przekazywali m³odszemu pokoleniu stare, niezawodne tradycje. Wieczór by³ bardzo
tajemniczy i przyjemny zasiedliœmy przy
œwiecach w krêgu i zaczê³y siê opowiastki.

Przez dwa dni wszyscy œwietnie
siê bawili, humory dopisywa³y, a co najwa¿niejsze cel spotkania zosta³ osi¹gniêty.

Krzysztof £aciñski
SIM PCK Szczecin

Dzieñ M³odzie¿y po ³ódzku
Z okazji Dnia M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a zarz¹dy dwóch
grup (£G SIM PCK oraz £GR PCK) dzia³aj¹cych przy £ódzkim Zarz¹dzie Okrêgowym PCK zorganizowa³y weekendowy
wyjazd dla m³odzie¿y. Spotkanie odby³o
siê w dniach 22 - 24 paŸdziernika, w Spale
ko³o Tomaszowa Maz. (uczestnicy Ogólnopolskich Obozów dla SIM PCK powinni
dobrze kojarzyæ to miejsce). Oprócz ³ódzkiej m³odzie¿y zaprosiliœmy uczestników

tegorocznych wojewódzkich obozów PCK
z Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego,
£asku, Pabianic i Wielunia. W takcie wyjazdu odby³ siê szereg zajêæ. Pierwszy
wieczór poœwiêcony by³ integracji i zabawie po to, aby oko³o 23:00 rozpocz¹æ grê
sytuacyjn¹, której celem by³o umo¿liwienie uczestnikom spojrzenia na si³y
rz¹dz¹ce spo³eczeñstwem oraz przeanalizowanie mo¿liwoœci ró¿nych grup
spo³ecznych. W sobotê dyskutowaliœmy

Informator M³odzie¿y PCK Numer 1/2005

23

LISTONOSZ DONIÓS£

na temat Honorowego Krwiodawstwa, nastêpnie "Przeciwdzia³anie przemocy i dyskryminacji w spo³eczeñstwie" oraz chwilka
na ostateczne podsumowanie I Wojewódzkiego Obozu dla SIM PCK oraz Obozu Pierwszej Pomocy.
PóŸnym popo³udniem wyruszyliœmy na wycieczka po okolicy, któr¹ z okazji naszego œwiêta zakoñczyliœmy wielkim
ogniskiem z kie³baskami . Podczas niego
przedstawiciele £ódzkich Grup M³odzie¿owych podziêkowali wszystkim wolontariuszom za dzia³alnoœæ na rzecz drugiego
cz³owieka i z³o¿yli wszystkim ¿yczenia
z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia M³odzie¿y
PCK. Po przemówieniach zaczê³a siê wspania³a zabawa, œpiewy no i oczywiœcie
jedzenie kie³basek (dziêkujemy Pani Iwonko). Tradycyjnie ju¿, jak zawsze w szczególnych dla m³odzie¿y chwilach, stanêliœmy
w kole i zaœpiewaliœmy a raczej zanuciliœmy "Ciszê SIM-owsk¹" po³¹czon¹ z iskierk¹. Ognisko oczywiœcie pali³o siê do
samego rana. Lecz niestety, wszystko co
dobre szybko siê koñczy i nasz wyjazd
te¿ dobieg³ koñca. W niedzielê od rana
sprz¹taliœmy ca³y oœrodek oraz podsumowaliœmy i oficjalne zakoñczyliœmy wyjazd. Po¿egnaniom nie by³o koñca - uœciski, ³zy towarzyszy³y ka¿demu. Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo spotkamy siê na
kolejnym wyjeŸdzie.

Ale mi³e spotkania, intensywne
zajêcia i dobra zabawa to nie jedyne sposoby uhonorowania naszego œwiêta, bowiem 25 paŸdziernika w centrum miasta na Pasa¿u Schillera przy ul. Piotrkowskiej
zachêcaliœmy £odzian do honorowego
oddawania krwi, nasi wolontariusze bezp³atnie mierzyli ciœnienie têtnicze krwi, pokazywali na fantomie jak prawid³owo prowadziæ reanimacjê oraz informowali przechodniów o naszym œwiêcie.
W tym miejscu pos³u¿ê siê s³owami pracowników biura £ódzkiego Zarz¹du Okrêgowego PCK: "Bardzo dziêkujemy wszystkim wolontariuszom za bezinteresown¹ pracê i zaanga¿owanie w dzia³ania naszego Stowarzyszenia. ¯yczymy
zdrowia i wszelakiej pomyœlnoœci, zadowolenia z pracy na rzecz drugiego cz³owieka, nadziei na dobre jutro, pogody ducha i wytrwania w trudnych czasach dla
misji Wolontariusza Polskiego Czerwonego Krzy¿a".
Pamiêtajmy wszyscy, ¿e "Wielu
ma³ych ludzi w wielu ma³ych miejscowoœciach robi¹c wiele ma³ych rzeczy potrafi
zmieniæ oblicze œwiata"

£ódzka Grupa SIM PCK

Akcja "Znicz"
1 listopada, jak
co roku, sprzedawaliœmy znicze, z których ca³y dochód zosta³ przeznaczony na
ciep³e posi³ki dla dzieciaków z ³ódzkich podstawówek.
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Przygotowania do tej akcji trwa³y
od po³owy sierpnia - wizyty w Urzêdzie
Miasta, pozwolenia, decyzje, zakupy zniczy itp., a wszystko po to, ¿eby ju¿ 18 paŸdziernika sprzedawaæ znicze w "bramie"
czyli przed budynkiem £ódzkiego ZO
PCK. Nasi wolontariusze mimo z³ej pogody, deszczu, zimna zachêcali przechod-
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Akcjê na dobre rozpoczêliœmy
o godzinie 4.30 pakowaniem zniczy do
samochodów, a nastêpnie wyjechaliœmy
z £ZO PCK. Oko³o 7:30 wszystkie stanowiska przy 12 cmentarzach by³y ju¿ rozstawione i rozpoczê³o siê wielkie sprzedawanie. Pogoda nam dopisa³a, nie pada³o, by³o ciep³o - po prostu idealna pogoda do sprzeda¿y zniczy. "Zapraszamy do
zakupu zniczy, ca³y dochód zostanie przekazany na obiadki dla dzieciaków!" - przez
ca³y czas wszyscy krzyczeliœmy zachêcaj¹c ³odzian do zakupu, "Zapraszamy,

wszystkie siê bardzo dobrze pal¹, s¹ szklane i plastikowe - jakie podaæ i ile...?!". i tak
przez ca³y dzieñ. Wiele osób specjalnie
szuka³o czerwonokrzyskich stanowisk aby
wspomóc nasz¹ akcjê.
Oko³o 16:00 zaczêliœmy "zbieraæ"
stanowiska i ostatecznie w naszym biurze
byliœmy oko³o 18:30. Ju¿ wtedy wiedzia³em, ¿e akcja uda³a siê i ¿e sprzedaliœmy
wszystkie zapasy zniczy (bo co to jest te
kilka zniczy, które zosta³y ;-)), jeszcze tylko
telefon do Pani Bogusi (pracownik ds.
m³odzie¿y) i mogliœmy pojechaæ do domów odpocz¹æ po ciê¿kim ale za to jak¿e
mi³ym dniu (jeœli mogê tak powiedzieæ).
Wielkie liczenie odby³o siê we wtorek od
samego rana, z radoœci¹ otwieraliœmy kasetki, w których pouk³adane by³y pieni¹dze.
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niów do zakupu zniczy w³aœnie od nas.
Jedni sprzedawali, a drudzy pomagali nam
w dalszych przygotowaniach i tak up³ywa³
dzieñ za dniem, a¿ nadesz³a sobota 30
paŸdziernika. Wtedy to odby³o siê zebranie ze wszystkimi osobami, które w tym
roku chcia³y wzi¹æ udzia³ w tej akcji. Po zebraniu dalej segregowaliœmy, podpisywaliœmy i dzieliliœmy znicze na poszczególne
stanowiska. Ostatni¹ faz¹ przygoto-wañ
by³o spotkanie "najtê¿szych g³ów" w nocy
z niedzieli na poniedzia³ek - wtedy to drukowaliœmy cenniki, przygotowywaliœmy
plakaty, ogólnie odbywa³y siê ostatnie
przygotowania, tak aby dopi¹æ wszystko
na przys³owiowy ostatni guzik.

Dziêki tegorocznej akcji uda³o siê
dofinansowaæ wiele obiadów dla dzieciaków z ³ódzkich podstawówek.
Po raz kolejny udowodniliœmy, ¿e
£ódzka M³odzie¿ PCK potrafi pomagaæ.

Micha³ Siemiñski
Wiceprzewodnicz¹cy £ódzkiej Grupy SIM PCK

Jubileusz m³odych krwiodawców z Ko³a
ny zarz¹d. Grono pomys³odawców i za³oGrono krwiodawców z Ko³a

Jean de La Fontaine powiedzia³,
¿e "Dla wielkich czynów niewiele pomaga
zbytnia przezornoœæ i zimna odwaga. Zapa³, nie mêdrkowanie odnosi zwyciêstwo".
I tak piêæ lat temu, 8 listopada 1999 roku
o godz. 15:00, zupe³nie spontanicznie,
z czystego entuzjazmu zrodzi³a siê myœl
o za³o¿eniu nowego klubu Honorowych
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego
Krzy¿a, a ju¿ chwilê póŸniej zosta³ wybra-
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Grono krwiodawców z Ko³a
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¿ycieli klubu stanowi¹ osoby: Monika So³tysiak, Ma³gorzata Sp³awska, Karolina
Szmajdziak, Agnieszka Dobrzycka, Iwona
Pawlak, Magdalena Alama, Danuta
Zió³kowska, Iwona Jaroszewska, Marcin
Œwiderski, Rados³aw Matusiak, Sebastian
Wyskocki i Sylwia Pokrywczyñska. Kilka
dni póŸniej by³a pierwsza wspólna wyprawa do Punktu Krwiodawstwa w Kole.
Dobrze pamiêtam ko³acz¹ce siê gdzieœ
w nas uczucie lêku i dominuj¹ce nad nim
poczucie dumy i wzruszenie. Potem by³o
wiele wyjazdów do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, wiele akcji poboru krwi w szko³ach.
Dziœ wielu z nas ma ju¿ legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi.
Wspólnie, licz¹c z ochotnikami rekrutuj¹-

cymi siê ze szkó³, oddaliœmy 330 litrów
i 930 mililitrów krwi.
W³¹czyliœmy siê w niemal wszystkie akcje
PCK, miêdzy innymi w zbieranie pieniêdzy dla dzieci z domu dziecka, pokazy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, olimpiady o tematyce pro zdrowotnej, akcjê
"Walka z G³odem" itp. Ale nie dokonalibyœmy tego wszystkiego, gdyby nie pomoc wielu osób. Chcia³abym podziêkowaæ tym, których wk³ad pracy w nasz¹ dzia³alnoœæ by³ najwiêkszy, a mianowicie:
- Pani wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
w Koœcielcu, Stanis³awie Ciszyñskiej
- Pani przewodnicz¹cej Rejonowej Rady
HDK, Jadwidze Kowalskiej
- Panu przewodnicz¹cemu Rejonowej
Grupy Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK, Sebastianowi Wyskockiemu.
Obchody jubileuszu, które odby³y
siê 19.11.2004, uœwietni³ wystêp zespo³u
muzycznego, w sk³ad którego wchodz¹
m³odzi krwiodawcy.
Sylwia Pokrywczyñska
Prezes M³odzie¿owego Klubu HDK PCK
przy Grupie SIM PCK w Kole

Gimnazjum nr 1 w Szczecinie - 1 grudnia Œwiatowy Dzieñ AIDS
W Szkolnym
Kole PCK dzia³am od
roku. W tym czasie
zgodnie z planem dzia³añ SK PCK przeprowadziliœmy wiele akcji.
W to co robimy staramy siê anga¿owaæ
wszystkich uczniów naszego Gimnazjum nr 1
w Szczecinie. Do Œwia-
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towego Dnia AIDS przygotowywaliœmy siê
d³ugo i starannie. Przy pomocy Opiekuna
SK PCK, pani Jolanty Geisler, zaplanowaliœmy nastêpuj¹ce dzia³ania. Od rana w szkole rozdawaliœmy czerwone wst¹¿ki solidarnoœci, wykonane przez naszych kolegów, nastêpnie w szkolnej czytelni odby³
siê konkurs wiedzy o AIDS, do którego
pytania uk³adali cz³onkowie naszego ko³a,
Joanna Bagadziñska i Natalia Truszyñska. Pomog³a im w tym zadaniu pani z bi-
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M³odzie¿ SK PCK - 1grudnia - AIDS

Dariusz Falczyñski
SK PCK Gimnazjum nr 1, Szczecin
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blioteki, Dorota Potera³a. Po konkursie
uczniowie przed budynkiem szko³y z czerwonych lampionów u³o¿yli symbol tolerancji i solidarnoœci z chorymi na AIDS.
W tym dniu ka¿dy wychowawca by³
zobowi¹zany do przeprowadzenia lekcji
wychowawczej na temat: "Prawda o
AIDS. Przeka¿ dalej", a uczniowie zaœ do
zrobienia gazetki œciennej. Gazetki te
bra³y udzia³ w konkursie na najlepsz¹.
Ogólnie akcje uwa¿amy za bardzo udana
i jesteœmy z niej dumni poniewa¿ nie tylko
propagowaliœmy wiedzê na temat AIDS
ale tak¿e i przede wszystkim, jako wolontariusze PCK, propagowaliœmy znak Polskiego Czerwonego Krzy¿a

Œwiatowy Dzieñ AIDS w £odzi

O godzinie 15:30 wolontariusze
PCK, uczniowie gimnazjów, szkó³ œrednich, przedstawiciele w³adz oraz mieszkañcy £odzi zebrali siê przed DH
"Central 2" sk¹d o godz. 16:00 wyruszy³
pochód solidarnoœci. Ka¿dy uczestnik
marszu niós³ zapalon¹ œwiecê, a w kurtkê mia³ wpiêt¹ czerwon¹ wst¹¿eczkê.
Wszyscy przeszliœmy g³ówn¹ ulic¹
miasta, ulic¹ Piotrkowsk¹, do pasa¿u
Schillera, gdzie z p³on¹cych œwieæ zosta³a u³o¿ona du¿a wst¹¿ka - symbol solidarnoœci z osobami zara¿onymi wirusem HIV i chorymi na AIDS. Na miejscu
odby³y siê przemówienia zaproszonych
goœci, przedstawicieli w³adz miasta
oraz zosta³ odczytany wiersz pt. "Do
Ciebie", którego autor zaj¹³ pierwsze

miejsce w og³oszonym wczeœniej konkursie literackim dla uczniów ³ódzkich
szkó³ pod has³em "Prawda o AIDS.
Przeka¿ j¹ dalej", og³oszonym przez
£ódzki Zarz¹d Okrêgowy PCK.
Bardzo dziêkujemy wszystkim
£odzianom, uczniom szkó³ œrednich i gimnazjów, którzy wziêli udzia³ w happeningu na ulicy Piotrkowskiej. Pokazaliœmy, ¿e sprawa HIV/AIDS nie jest nam
obojêtna i nie chcemy zostawiæ ludzi
zaka¿onych samych - sobie.

Symbol solidarnoœci
z chorymi

1 grudnia obchodziliœmy Œwiatowy Dzieñ AIDS. W £odzi akcja przebiega³a pod has³em "Prawda o AIDS.
Przeka¿ j¹ dalej".

Micha³ Siemiñski
£ódzka Grupa SIM PCK
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1 grudnia - Happening
W województwie zachodniopomorskim od 1985 roku do koñca 2003
odnotowano 333 zaka¿enia wirusem HIV.
Tylko w ubieg³ym roku zaka¿onych
zosta³o 29 osób i obserwuje siê jednoczeœnie niepokoj¹cy wzrost zaka¿eñ.
Aby choæ trochê zapobiec wci¹¿
zwiêkszaj¹cej siê liczbie zaka¿onych, w Stargardzie Szczeciñskim organizowane s¹
ró¿ne przedsiêwziêcia. Na prze³omie
ca³ego roku odbywaj¹ siê liczne pogadanki tematyczne w szko³ach, konkursy
wiedzy o AIDS i konkursy plastyczne na
plakat o AIDS. Najbardziej widowiskow¹
czêœci¹ Kampanii PCK "Prawda O AIDS.
Przeka¿ j¹ dalej" jest happening. Odbywa
siê on co roku w Œwiatowy Dzieñ AIDS 1 grudnia. M³odzie¿ Stargardzkich szkó³ w
tym dniu gromadzi siê w centrum miasta
by przemaszerowaæ na plac Wolnoœci
gdzie odbywa siê centralna czêœæ happeningu. Wiêc pod eskort¹ policji, udekorowani w czerwone kokardki i z transparentami w rêku m³odzie¿ pod¹¿y³a ulicami miasta. M³odzi ludzie u³o¿yli p³on¹ce
znicze na kszta³t czerwonej wstêgi by sol-

idaryzowaæ siê z chorymi na AIDS. Podczas ca³ego happeningu odczytywane
by³y najwa¿niejsze fakty dotycz¹ce HIV
i AIDS. Próbowaliœmy ludzi uœwiadomiæ
jak mo¿na siê zakaziæ, a jak nie. Próbowaliœmy przekazaæ, ¿e ka¿dy z nas mo¿e
byæ zaka¿ony gdy bêdzie zachowywa³ siê
ryzykownie. M³ody czy starszy, czarny czy
bia³y, hetero czy homoseksualny, tak choroba nie wybiera. Wszyscy przechodni
zostawali dekorowani wst¹¿eczkami oraz
otrzymywali ulotki o chorobie. Cieszymy
siê, ¿e nasz happening zdobywa coraz
wiêksze zainteresowanie, ¿e temat nie
jest ju¿ obcy. Frekwencja w porównaniu
z zesz³ym rokiem zwiêkszy³a nam siê
trzykrotnie. Mi³ym zaskoczeniem by³ przyjazd cz³onków Szkolnych Kó³ PCK z ma³ych miejscowoœci pod Stargardem tj.
Marianowo, S¹dów, Dzwonowo.
Dziêkujemy kierownictwu ZR
PCK, RRM PCK, Grupie SIM PCK oraz
uczniom ZS nr 2 w Stargardzie za organizacjê akcje.
Grzegorz Szymañski
SIM PCK Stargard Szczeciñski

1 grudnia Œwiatowy Dzieñ AIDS
Z okazji Œwiatowego Dnia AIDS,
który przypada 1 grudnia Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Koszalinie zorganizowa³ quiz o AIDS pod
has³em "Prawda o AIDS przeka¿ j¹ dalej".
Quiz zorganizowany zosta³ dla
uczniów szkó³ gimnazjalnych. Po przeprowadzonych eliminacjach na terenie 10 szkó³,
w których udzia³ wziê³o 1660 osób finaliœci spotkali siê 1 grudnia, w œwietlicy Zarz¹du Rejonowego Polskie-go Czerwonego
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Krzy¿a w Koszalinie.Byli to gimnazjaliœci
z Gimnazjum nr 1 w Bia³ogardzie, Gimnazjum w Mœcicach, Gimnazjum w Dargini, Gimnazjum w D¹browie, Gimnazjum nr
2 w Koszalinie, Gimnazjum nr 3 w Koszalinie, Gimnazjum nr 4 w Koszalinie, Gimnazjum nr 5 w Koszalinie, Gimnazjum nr 6
w Koszalinie, Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.
M³odzie¿ odpowiada³a ustnie na
wczeœniej wylosowane pytania. Poziom
wiedzy by³ bardzo wyrównany, wszyscy
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Fina³ zakoñczy³ siê zwyciêstwem
dla Katarzyny Nowak z Gimnazjum nr 1
w Bia³ogardzie, II miejsce zaj¹³ Piotr
Gajewski z Gimnazjum nr 6 w Koszalinie,
III miejsce Justyna Œlusarz z Gimnazjum
nr 5 w Koszalinie. Finaliœci otrzymali
dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe, pozostali
uczestnicy dyplomy oraz drobne upominki
w postaci kubków i artyku³ów piœmienniczych.

plastyczny pod has³em "Zaka¿enie HIV
jest realne" Zarz¹d Rejonowy PCK w Koszalinie nagrodzi³ nastêpuj¹ce osoby:
- I miejsce Justyna Wawrzyniak kl. VI a
- II miejsce Katarzyna Zasadnia kl. VI a
- III miejsce Wojciech Martelus kl. Va
Wiedza uczniów na temat choroby AIDS ogólnie jest dobra. Problematyka
zaka¿enia HIV i choroby AIDS bêdzie istnieæ nadal. Zadaniem Polskiego Czerwonego Krzy¿a i innych instytucji zajmuj¹cych siê profilaktyk¹ i promocj¹ zdrowia
jest edukacja dzieci i m³odzie¿y ju¿ od
najm³odszych lat.

Plakaty o tematyce AIDS, które
stanowi³y dekoracjê œwietlicy by³y wykonane przez dzieci Szkolnego Ko³a PCK
SP nr 4 w Koszalinie, gdzie na terenie
szko³y zosta³ przeprowadzony konkurs

Dorota Gruszeczka
ZR PCK w Koszalinie

W £odzi i Pabianicach z pocz¹tkiem paŸdziernika ruszy³ nowy program
Polskiego Czerwonego Krzy¿a "Godne
dzieciñstwo" finansowany przez Sieæ
Partnerów PCK. Obejmuje on 10 szkó³
podstawowych z £odzi oraz 5 szkó³ podstawowych z Pabianic. Program mo¿na podzieliæ na dwie wspó³zale¿ne czêœci. Celem pierwszej z nich jest do¿ywianie w szko-

³ach dzieci z rodzin dotkniêtych problemem bezrobocia i ubóstwa, czyli tych
najbardziej potrzebuj¹cych. Druga czêœæ
polega na aktywizowaniu Szkolnych Kó³
PCK dzia³aj¹cych w szko³ach objêtych
programem "Godne dzieciñstwo". Aktywizacja ta ma na celu, po pierwsze doprowadzenie do dobrze funkcjonuj¹cego SK
PCK na terenie danej szko³y, po drugie
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byli doskonale przygotowani. Pytania
wspólnie przygotowaliœmy z Powiatow¹
Stacj¹ Sanitarno - Epidemiologiczn¹ w Koszalinie. W pierwszej turze konkurs nie zosta³ rozstrzygniêty, nie oby³o siê bez dogrywki.

29

LISTONOSZ DONIÓS£

poprzez dzia³ania SK PCK wspieranie
rozwoju psychofizycznego uczniów tej¿e
szko³y, w szczególnoœci tych objêtych
do¿ywianiem.
Z ka¿dej szko³y zosta³a wytypowana, przez pedagogów szkolnych, 20-osobowa grupa dzieci, które w okresie od 1 paŸdziernika 2004 do 30 maja 2005 roku
bêd¹ korzysta³y z bezp³atnych obiadów
w sto³ówkach szkolnych. Natomiast do
drugiej czêœci programu zwi¹zanej z aktywizacj¹ w³¹czani bêd¹ wszyscy uczniowie
szko³y. Podczas realizacji programu
bazowaæ bêdziemy na si³ach i mo¿liwoœciach tkwi¹cych SK PCK. Zajêcia aktywizuj¹ce dla dzieci prowadzone s¹ przez
Opiekunów SK PCK przy wsparciu i pomocy ze strony cz³onków Grup M³odzie¿owych PCK dzia³aj¹cych £odzi i Pabianicach.

siê odbywaæ poprzez realizowanie na terenach szkó³ programów edukacyjnych,
takich jak; "Super wiewiórka- przyjació³ka
Oli i Kuby", "Ratowniczek", "Program
przeciwdzia³ania przemocy i dyskryminacji w spo³eczeñstwie". Wœród zajêæ
przygotowanych przez Opiekunów SK
PCK i wolontariuszy znajd¹ siê równie¿
zajêcia z oœwiaty zdrowotnej, gier i zabaw
czerwonokrzyskich. W swoich dzia³aniach
cz³onkowie SK PCK, jak i pozostali
uczniowie szkó³ bêd¹ w³¹czaæ siê w cykliczne akcje realizowane przez Polski
Czerwony Krzy¿ a tak¿e bêd¹ inicjatorami
nowych akcji na terenach swoich szkó³.
Liczymy, ¿e z biegiem kolejnych miesiêcy
program bêdzie siê rozwija³, w SK PCK
bêdzie przybywaæ cz³onków, i jak najwiêcej dzieci dowie siê, co to jest Czerwony Krzy¿ oraz wykszta³ci w sobie nawyk
dbania o innych, wra¿liwoœci i odpowiedzialnoœci spo³ecznej.

NIEBAWEM

Aktywizowanie uczniów i poszerzanie ich wiedzy na temat Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca bêdzie

Krajenka... czyli o kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej
Zarz¹d G³ówny Polskiego Czerwonego Krzy¿a wraz z pozosta³ymi organizatorami Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej pragnie zaprosiæ do wziêcia udzia³u w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej, który
odbêdzie siê w dniach 27-28 maja 2005
roku.
Ogólnopolski Festiwal w Krajence wszed³ ju¿ na sta³e do kalendarza
imprez Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Jego celem jest przede wszystkim kszta³towanie wra¿liwoœci na los drugiego
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Anna Chojnacka
£ódzka Grupa SIM PCK

cz³owieka oraz upowszechnianie wartoœci
humanitarnych wœród dzieci i m³odzie¿y.
Prosimy o upowszechnianie
informacji o konkursie na terenie wszystkich okrêgów, zarówno wœród struktur
czerwonokrzyskich, jak i w Domach Kultury czy innych placówkach edukacyjnych.
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ze wszystkimi informacjami zawartymi w do³¹czonym regulaminie.
Regulamin i karty zg³oszeniowe
dostêpne na www.pck.org.pl.

“Gor¹czka Z³ota”
Ju¿ nied³ugo na ulicach miast
pojawi¹ siê Czerwonokrzyscy Kowboje
i Indianie. Najbardziej poszukiwanym
zaœ towarem bêdzie z³oto - 1, 2 i 5 - groszowe!
Rusza kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii PCK "Gor¹czka Z³ota". Po raz kolejny setki szkó³ i przedszkoli stan¹ w szranki konkursu o tytu³

“Najlepszego Zbieracza Z³ota”, po raz
kolejny dziesi¹tki firm i tysi¹ce osób
prywatnych rozpocznie wypatrywanie
“z³otych monet”. A wszystko po to, by
jak najwiêcej ubogich dzieci mog³o spêdziæ udane wakacje. "Gor¹czka" trwa
kilka miesiêcy, nie leñ siê, daj siê jej
ogarn¹æ!

... nowy Statut PCK ma 61 artyku³ów ujêtych w 9 rozdzia³ach

... mamy 86 567 cz³onków
Klubów Wiewiórka w ca³ej
Polsce

... najbardziej poczytnym dzia³em Informatora MPCK jest rubryka “Listonosz Doniós³” co wynika z ankiety przeprowadzonej
w jednostkach podstawowych.

CZY WIESZ ¯E...

... Polski Czerwony Krzy¿ zebra³ na
rzecz ofiar ubieg³orocznego trzêsienia
ziemi w Bam kwotê 632 696,31 z³

NIEBAWEM

Zgodnie z informacjami zawartymi w do³¹czonym regulaminie kandydatury nale¿y przesy³aæ do biura Festiwalu do
dnia 27 marca 2005 roku (adres jest
podany na karcie zg³oszenia). Jednoczeœnie prosimy dok³adnie zapoznanie siê

KONTAKTUJCIE SIÊ Z NAMI:
- LISTOWNIE
ul. Mokotowska 14 00-950
..Warszawa
- TELEFONICZNIE: (22) 326-12-89
OPRACOWANIE GRAFICZNE I SK£AD - FAKSEM: (22) 628-41-68
- MAILEM: informator@pck.org.pl
- Adrian Majchrzak
REDAKCJA :
- Krajowa Rada M³odzie¿owa
Polskiego Czerwonego Krzy¿a

REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO KOREKTY I MODYFIKACJI NADES£ANYCH TEKSTÓW.
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Ju¿ nied³ugo! Na ulice miast wyjd¹ czerwonokrzyscy kowboje...

