Przedstawienie Kilka kart z historii młodzieży Polskiego
Czerwonego Krzyża zostało napisane w 2001 roku przez
Katarzynę Słaboń obecnie Mikołajczyk i wystawione
podczas uroczystości z okazji jubileuszu 80 lecia Ruchu
Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi.
Obecnie zostało zaadaptowane do tegorocznego jubileuszu 85-lecia i może być wykorzystane, po dodatkowej
adaptacji odpowiednich fragmentów przedstawienia
przez grupy SIM i SK PCK z innych miast, podczas uroczystości, festynów i wieczornic poświęconych jubileuszowi. Przedstawienie to jest mało nakładowe i bardzo
proste do zorganizowania. Wymaga przygotowania
3 aktorów i dekoracji przedstawiający stary pokój lub
strych na którym dziewczyny w walizce lub kufrze odnajdują stare kroniki i wycinki gazet.
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KILKA KART Z HISTORII MŁODZIEŻY

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

NARRATOR:

Historia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża toczy się nieprzerwanie od 85 lat.
Na przestrzeni tych lat przez jej szeregi przeszło ponad 6 pokoleń młodych ludzi.
Często, historia młodzieży przeplatała się z historiami wielu rodzin. Działali w niej
najpierw pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, potem ich dzieci. Tak jest w przypadku rodziny Kowalskich, w której jej dwie młode latorośle szukają informacji o swoich
bliskich w kronice PCK i starych gazetach.
AKTOR 1:

Ola chodź, zobacz co znalazłam, stare albumy i gazety mam nadzieję, że tym razem
odkryjemy wreszcie te historie, o których tyle słyszeliśmy od dziadka i rodziców, co
takiego robili kiedyś oni czego my już nie robimy
AKTOR 2:

Świetnie, ale zakurzone, aż tchnie tajemnicą, otwórzmy to prędzej. Spróbuj ułożyć
to po kolei latami. Najpierw 1921, potem lata 30, II wojna światowa, czasy PRL
i nowa odrodzona Rzeczpospolita.
NARRATOR:

W latach dwudziestych XX wieku Polska odzyskała niepodległość, utworzono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża uznane przez władze międzynarodowe,
w dwa lata później w kartach historii pojawiły się zapisy o aktywności młodzieży…
Dziewczynki układają gazety i zaczynają przeglądać album, jedna z nich
zaczyna czytać
AKTOR 1:

„Był rok 1921, październik w Łodzi zorganizowano pierwsze sekcje młodzieżowe
Czerwonego Krzyża w szkołach. Spotkało się to z tak życzliwym przyjęciem środowisk szkolnych, że przez 3 kolejne miesiące powstało 98 kół zrzeszających 15 tysięcy członków”.
AKTOR 2:

Zobacz czy nie znajdziesz o tym jak się organizowali
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AKTOR 1:

O posłuchaj:
„Kiedy dziatwa szkolna, pragnąca pomagać bliźniemu – pragnie wstąpić do Szeregów Czerwonego Krzyża Młodzieży – zakłada ono koło i prosi nauczyciela, aby
został ich doradcą. Koło składa się z uczennic i uczniów tej samej klasy. W wioskach
i miasteczkach do koła należą nieraz wszystkie dzieci miejscowe. Nauczyciel jest
więc doradcą koła, ale w każdym Kole dzieci same wybierają spośród siebie prezesa, skarbnika i sekretarza. Następnie nawiązują kontakt z władzami Kół Młodzieży
w Polsce, aby zostać członkami PCK i dowiedzieć się jakie mają spełniać zadania”
AKTOR 2:

Anka przecież to dokładnie jak w naszych czasach, może coś tam jest napisane co
ciekawego robili
AKTOR 1:

„W pierwszych latach działalności, w powojennym świecie, gdzie dużo nierówności
społecznych, sierot rodzinnych młodzież Czerwonego Krzyża głównie organizuje
pomoc dla najuboższych dzieci. Szyją dla nich sukienki i ubranka, organizują paczki świąteczne, pomagają w lekcjach, wszystko po to aby służyły bliźniemu. Ileż to
dzięki temu uśmiechów było, gdy członkowie młodzieży przymierzali dzieciom
ubranka, ile radości. Paniom opiekunkom, aż łzy płynęły po twarzach, gdy wychodzili, dzieci prosiły, aby przyszły do nich jutro ponownie”
„Utworzono też Sekcje Samarytańskie – zajmują się opieką nad biednymi dziećmi
w niższych klasach oraz prowadzą w każdą niedzielę świetlice dla przychodzących
z miasta najbiedniejszych dzieci, rozdaje się im gorący posiłek i czyta „Czyn Młodzieży” przeplatając to zabawami i grami”.
AKTOR 2:

Jejku jakie to miłe, ale szyć samemu ubranka teraz to by się chyba nie sprawdziło,
o słuchaj ja też znalazłam cos ciekawego z 1925 roku.
„Dziś młodzież Czerwonego Krzyża w Łodzi wystąpiła do społeczeństwa polskiego z apelem o ufundowanie urny z gazowym płonącym zniczem. Ma ona stanąć
przy grobie nieznanego żołnierza. Apel spotkał się ze zrozumieniem, na ulicach
Łodzi słychać było brzęk monet, które wpadały do czerwonokrzyskich puszek.
Łodzianie razem z młodzieżą chcą uczcić tych co ginęli za naszą ojczyznę. Mamy
nadzieję, że płomień z tych gorących serc zapłonie wkrótce przy grobie nieznanych
bohaterów.”
NARRATOR:

I znicz zapłonął i płonąc ukazał jak bardzo ważna i bliska była ojczyzna dla młodzieży czerwonego krzyża. Ojczyzna, która tak niedawno odzyskała niepodległość.
W działalności młodzieży odnaleźć można było wówczas kierunki działań, których
już teraz się nie kontynuuje ...
AKTOR 1:

No znalazłaś cos jeszcze, ja mam działania potocznie dzisiaj zwane oświatowo zdrowotnymi, posłuchaj, czuję w tym również rękę naszej prababci, babcia opowiadała, że
podobno gdy była jeszcze całkiem mała, przywiązywała bardzo dużą wagę do czystości.
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AKTOR 2:

Ale czyściochy, ja tez mam coś, słyszałaś o korespondencji międzyszkolnej, nie,
a widzisz nieuku posłuchaj:
„Korespondencja międzyszkolna – to okno, przez które dzieci wyglądają hen
daleko poza granice własnego ogrodu i wdychają pełna piersią ożywcze powietrze
przyjaźni. Podczas, gdy jedni przysyłali przez siebie dary, inni wysyłali listy dziękczynne. Do listów dołączano pocztówki i fotografie, czasem nawet albumy i proporce. Korzystając z okazji dzieci z różnych szkół i państw wysyłały do siebie prezenty.
Tak rodziła się przyjaźń w imię idei Czerwonego Krzyża między osobami, które
nigdy nie widziały się na oczy”
O i tu kolejna wzmianka ...
„W wielu szkołach powołano w tym celu sekcje korespondencyjne, które redagują listy do krajowych i zagranicznych Kół Młodzieży, wysyłają albumy i listy zagranicę i do miast w kraju, utrzymują żywą korespondencję z dziećmi naszych emigrantów we Francji i w Niemczech i wysyłają tam zebrane wśród rodziców i nauczycieli książki i pisma ilustrowane. W roku ubiegłym 1931 wysłano z górą 100 listów
i 8 albumów”.
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„Sekcje higieniczno – sanitarne zajmują się utrzymaniem w porządku pomieszczeń szkolnych, przestrzegają czystości odzieży i książek, dyżurują w białych fartuchach i opaskach Czerwonego Krzyż na ramieniu przy umywalniach, opatrują drobne skaleczenia, zadraśnięcia skóry środkami z apteczek Kół Młodzieży, prowadza
pogadanki o higienie jamy ustnej i ochronie zębów oraz organizują odczyty na
tematy: „Gruźlica i jej zwalczanie”, „Higiena ciała”, „O zdrowym mieszkaniu”, „Jak
urządzić zdrowe życie”, a wszystko po to aby brud nie zagnieździł się w ich kochanej szkole. Dzieci należące do Kół Młodzieży PCK są dziś najdoskonalszymi propagatorami higieny po wsiach i miastach”

AKTOR 1:

Nie przypuszczałam, że tak duża wagę przywiązywano wtedy do korespondencji
między kołami popatrz mieli utrudniony dostęp do komunikacji a jak o nią dbali, nie
tak jak my przy swoich możliwościach technicznych, musimy to teraz nadrobić. Ale
skoro dla nich ważne były wtedy przyjaźń i wspólny kontakt, musieli się gdzieś spotykać razem, nie znalazłaś tam takich informacji.
AKTOR 2:

Poczekaj coś chyba mam:
„Uwieńczeniem zbiorowego wysiłku Kół Młodzieży był pierwszy Zlot Młodzieży
Czerwonokrzyskiej w Częstochowie w dniach 20 i 21 maja 1933 r. Zlot ten został
zorganizowany wspólnym wysiłkiem ludzi dobrej woli z inicjatywy członków Komisji
Oddziałowej Radomszczańskiej. Był to Zlot regionalny, w którym brała udział młodzież czerwonokrzyska 4 okręgów PCK, a mianowicie Łódzkiego, Kieleckiego, Krakowskiego i Śląskiego, ale swoim dużym rozmachem oraz ogromną ilością uczestników zlot ten mógłby z powodzeniem nazywać się zlotem ogólnopolskim. Nie
będziemy tu opisywali z powodu braku miejsca ani przebiegu Zlotu, ani tego entuzjazmu jaki ogarniał całą naszą młodzież biorącą udział w tym Zlocie, ani tego głębokiego wrażenia jaki on wywarł na całym społeczeństwie polskim, albowiem licz-
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nie reprezentowana na Zlocie prasa społeczna juz dawno zapełniła całe szpalty
dzienników bardzo pochlebnymi zresztą relacjami z naszego Zlotu, ale pozwolimy
sobie przytoczyć tu dwa małe urywki z artykułów czołowego publicysty Kuriera Warszawskiego Redaktora Juliana Podolskiego. W jednym z nich opisuje autor bardzo
obrazowo uroczyste nabożeństwo u stóp Jasnej Góry, gdzie pisze w te słowa malując barwnie defiladę młodzieży Czerwonego Krzyża przed władzami w te słowa:
„Nowy grzmot oklasków. Ci przeszli, lecz za nimi idą i idą bez końca najrozmaitsze ziemie i okolice. Poszczególne oddziały dziewczęce mają kolorowe zapaski na
plecach: pasiaste, łowieckie, krakowskie, śląskie, różowe, czerwone jak maki, zielone. Sprawia to wrażenie różnobarwnych kwiatów, rzuconych do stóp tych, co dali.
Inicjatywę do powstania tej przepięknej organizacji, jaką jest młodzież Czerwonokrzyska. Regionalizm poszczególnych ośrodków działalności Kół Młodzieży stroje
ludowe. Ida więc nie tylko dziewczęta w mundurkach szkolnych, ale i dzieci wiejskie
w strojach krakowskich, łowieckich, zakopiańskich. Zrywa się burza entuzjazmu,
gdy maszerują „juhasi”, a szczyt wszystkiego, kiedy miarowym krokiem, z marsowym wyrazem na młodocianych twarzach, defiluje młodzież górnicza – Niech żyją
Ślązacy, niech żyje młodzież Czerwonego Krzyża”!
NARRATOR:

Tak piękne to były czasy, młodzież zajmowała się prawie wszystkimi rodzajami życia
społecznego. Opiekowała się ptactwem, budując dla nich gniazda i karmniki, dbała
aby miały pokarm, w zimowe miesiące. Zajmowała się uprawą warzyw, hodowlą
kwiatów i ziół leczniczych ucząc się harmonii ze środowiskiem. Świętowała Dzień
Matki upiększając ten dzień samotnym staruszkom. Nic nie wskazywało jednak na
to, że już tak całkiem niedługo, zaczną robić coś zupełnie innego. Wojna przyszła
niespodziewanie „ogłaszam alarm dla wszystkich miast” stało się codziennością
życia społeczeństwa. W tej codzienności musieli odnaleźć się również członkowie
szkolnych kół, którym kazano zbyt wcześnie dorosnąć ...
AKTOR 1:

Czemu tak posmutniałaś, co tam znalazłaś ?
AKTOR 2:

Jestem właśnie na roku 1939, chyba nie musze Ci tłumaczyć co to oznacza, dziadek wiele razy nam o tym opowiadał co robił jako czerwonokrzyski wolontariusz, ale
musiało być to dla nich straszne, posłuchaj:
„W tych tragicznych dniach września młodzież Czerwonego Krzyża śpieszyła
z pomocą wszystkim rannym. Pomagała przy tworzeniu szpitali i punktów odżywczych dla uchodźców. Gdy władze miasta i część pracowników PCK opuściła bramy
miasta, na straży pozostała również młodzież. To z jej inicjatywy i ona sama zorganizowała działanie pierwszego Biura Informacji, które pośredniczyło w wymianie listów
i łączeniu zaginionych rodzin. Biuro istniało do momentu wcielenia ziem łódzkich do
Trzeciej Rzeszy. Jednakże młodzież Czerwonego Krzyża nie przestała pomagać.”
NARRATOR:

Wojna miała się skończyć tak szybko jak zaczęła, nikt wówczas nie przypuszczał, że
będzie trwała aż 6 lat i pochłonie tyle istnień. Idea Czerwonego Krzyża tak jak i god-
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AKTOR 1:

Straszne to były czasy możemy tylko dziękować, że tego nie przezywałyśmy, ale
jestem ciekawa jak wyglądała działalność po wojnie popatrz masz coś ?
AKTOR 2:

Mam posłuchaj :
„Młodzież czerwonokrzyska ze zdwojona siła przystępuje do pracy, niesie pomoc rannym i chorym żołnierzom powracającym z frontu, prowadzi akcje opiekuńczo – społeczne wśród ludności cywilnej, wyniszczonej przez działania wojenne.
Bierze czynny udział w odbudowie nowej socjalistycznej Polski. Pomagając przy
odbudowie domów, krzewiąc idee higieny, dbając o dobro przyrody, ucząc się
pierwszej pomocy i tworząc młodzieżowe posterunki ratownicze. Czcząc imię poległych bohaterów pielęgnuje groby żołnierzy radzieckich, polskich i innych narodowości. Razem z ZMP i harcerstwem, to chluba Polski Ludowej”.
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ność ludzka nie zginęła, po to, aby po wojnie odrodzić się na nowo, nie zginęła również idea pracy młodzieży w PCK działających w tych samych założeniach, ale jak
różnym od przedwojennego otoczenia politycznego.

AKTOR 1:

Anka nie pamiętasz, kiedy powstały grupy SIM PCK, może znajdziesz coś o tym, ten
obóz, o którym opowiadała nam mama. Zobacz tam w tej gazecie.
AKTOR 2:

„Władze Czerwonego Krzyża w Rymanowie Zdroju odpowiadając na potrzeby
młodzieży postanowiły zorganizować obóz dla młodych Instruktorów PCK.
Pomysł okazał się bardzo dobry – absolwenci obozu podjęli zadania czerwonokrzyskie, zarówno w czasie obozów letnich, jak i całego roku szkolnego. Tak
narodziła się idea powstania Grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
PCK. Ich codziennym zadaniem jest opieka nad osobami, które potrzebują
pomocy. Doskonale realizują się w pracy w Domach Dziecka, Domach Spokojnej
Starości, Pogotowiach Opiekuńczych. Konkursy, pląsy, nauka, piosenki i zabawa
z ludźmi, którzy potrzebują tego, by poświęcić im chociaż minutkę stają się dla
nich chlebem powszednim. Poznają smak uśmiechów otrzymanych od chorych
i opuszczonych dzieci, które stanowią najsłodszą zapłatę za ich prace. SIM-owie
to młodzi ludzie niezwykle wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka, którzy wiedzą, że każdy biedny, chory, opuszczony człowiek czeka na ich pomoc, mogą
podarować im swój czas, energię i radość życia. To ludzie krzewiący zasady
pierwszej pomocy i higieny w społeczeństwie. Podejmujący realizację wielkich
czynów społecznych”.
AKTOR 1:

Słuchaj czy Ty wiesz, że wtedy też powstały „Kluby Wiewiórka” to również rówieśnicy SIMów, zobacz jak prześlicznie wyglądają te maluchy, tu na tym zdjęciu. Nie znalazłaś tam nic o tych wielkich czynach społecznych, bardzo mnie to ciekawi.
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AKTOR 2:

Znalazłam:
„Polska Młodzież wraz z kolegami z innych krajów socjalistycznych, w czynie społecznym buduje Centrum Zdrowia Matki Polki. Pracowitość młodzieży przerasta najśmielsze oczekiwania organizatorów. To również dzięki nim, chore dzieci otrzymają
swój własny, nowoczesny szpital”
NARRATOR:

Lata mijały, Polska odzyskała suwerenność, a idea pracy młodzieży w Czerwonym
Krzyżu była wiecznie żywa i jak to się teraz mówi na czasie. Troszkę może zmieniły
się jej formy, w Łodzi powstała Grupa Ratownictwa Medycznego, nasilono działania
promocyjne, ale idea pozostała nadal niezmienna - pomoc najbardziej potrzebującym. Ale zobaczymy czym mogłyby się pochwalić przyszłe kandydatki do tytuł SIM
PCK w XXI wieku.
AKTOR 1:

Olka, co my wkleimy tu o naszych czasach, czym pochwalimy się, aby nasze dzieci czytając to były tak dumne jak my ze swoich bliskich, którzy kiedyś działali.
Poszukaj w tych nowych wycinkach.
AKTOR 2:

Mam ;
„Ułożenie „Żywego Czerwonego Krzyża”, w którym stanęło 2873 osoby – uczestnicy festynu rodzinnego i wpisanie tej „swoistej budowli” do Księgi Rekordów
Guinessa – to pomysł Młodzieży PCK w Łodzi. To piękna idea, w której wszyscy
pokazywali jak łączą się z ideą Czerwonego Krzyża choćby w 35 stopniowym upale.
Nie jest to jednak jedyna rzecz przygotowana przez młodych wolontariuszy z okazji
Światowego Dnia Czerwonego Krzyża, już w poniedziałek PCK będzie spełniało
2000 dziecięcych życzeń, które pofruną do nieba w specjalnie przygotowanych
balonach.”
AKTOR 1:

Ja tez znalazłam, posłuchaj:
„Pierwsi kowboje, pojawili się wczoraj na ulicy Piotrkowskiej. Wyposażeni w worki
wyruszyli na poszukiwanie „złota”. Nie jest to jednak scenariusz nowego westernu
drodzy Państwo, kowboje to młodzi wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża,
którzy od 8 maja będą zbierać monety o nominałach 1,2,5 groszy, aby ich młodzi,
biedni koledzy mogli pojechać na wspaniałe wakacje”
AKTOR 2:

Tak myślę, że to tez możemy wkleić. Wiesz co najbardziej podoba mi się w Czerwonym Krzyżu to, że choć czasy się zmieniają idea pozostaje zawsze ta sama, zmieniają się tylko twarze ludzi chcących pomagać drugiemu człowiekowi. To piękne.
NARRATOR:

Historia Młodzieży Czerwonego Krzyża nie kończy się na roku 2006.
„Czerwony Krzyż urodził się pewnego dnia na polu walki. W przeciągu pół wieku
historię jego pisano w czasie wojny. Wybrał jako hasło „Miłosierdzie wśród oręża”,
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„Inter arma caritas”. Dzisiaj historia Młodzieży Czerwonego Krzyża wypisuje się
codziennie we wszystkich krajach świata. Od samego początku wszystkie czyny
wyryte w tej księdze były czynami poświęcenia i dobroci. Chcąc Wam opowiedzieć
wszystko, co Młodzież Czerwonego Krzyża zrobiła pożytecznego, pięknego, a często nawet bohaterskiego – można by jeszcze mówić godzinami. W Polsce w każdym
mieście działają młodzi ludzie, którzy natchnieni są tym samym duchem : „kochać
i wspomagać bliźniego”.
Gdy ludzie bowiem wchodzą do rodziny Czerwonego Krzyża – wyrzekają się
swego egoizmu. W Czerwonym Krzyżu jest bowiem tylko miejsce dla tego, co każdy
z nas ma w sobie najlepszego. To, co gdzie indziej ludzi różni między sobą, co jątrzy
jednych przeciwko drugim – tu przestaje istnieć.
Tutaj wszyscy są braćmi, oczywiście braćmi, którzy nie są do siebie podobni –
zresztą w przyrodzie nie ma dwóch istot zupełnie do siebie podobnych, ale braćmi,
którzy się wzajemnie miłują. Jeżeli są powody do sporów – pokrywa się je milczeniem, unika się tego co jątrzy, aby widzieć tylko to, co łączy każdego z wszystkimi
i wszystkich z każdym”
Czerwony Krzyż Młodzieży należy do wielkiej rodziny Czerwonego Krzyża, w której dzieci współpracują z dorosłymi. Obecność Młodzieży dodaje wszystkim bodźca
i wytwarza pewność, że następne pokolenia utrzymają w mocnym ręku i wyniosą
wysoko sztandar Czerwonego Krzyża.
I to właśnie w Polskim Czerwonym Krzyżu jest piękne ta swoista wymiana pokoleń.
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ISTNIENIA I DZIAŁALNOŚCI

RUCHU MŁODZIEŻOWEGO PCK

ROK

WYDARZENIE

1921

W Radomiu i Warszawie powstają pierwsze Koła Młodzieży PCK
w ramach tzw. „Czerwonego Krzyża Młodzieży”

1924

Pracą wśród młodzieży kieruje „Komisja Główna Kół Młodzieży PCK”,
opracowano także podstawowe cele i kierunki pracy młodzieży
określone w „Regulaminie Kół Młodzieży”

1934

Zlot Młodzieży PCK w Spale z okazji 15-lecia PCK

1939

W czasie trwania okupacji koła zawieszają swoją działalność,
jednakże wielu członków kół młodzieży PCK angażuje się nadal
niosąc pomoc rannym i chorym, pomagając w szpitalach PCK, czy
też uczestnicząc w akcjach pomocy dla jeńców wojennych i obozów
koncentracyjnych

1955

II Krajowy Zjazd PCK – przedstawiono i zatwierdzono program
działania Młodzieży PCK oraz powołano „Komisję do spraw
Młodzieżowych”, która otrzymała za zadanie zorganizowanie obozów
szkoleniowych dla czołowych działaczy młodzieżowych

1962/63

Z inicjatywy młodzieży współpracującej z Zarządem Głównym
PCK i ówczesnego prezesa PCK - dr Ireny Domańskiej, został
zorganizowany w Rymanowie Zdroju, pierwszy obóz dla instruktorów
młodzieżowych PCK, który to traktuje się jako początek działalności
Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, choć tytuł i nazwa
powstały rok później w Kudowie

1965/66

W przedszkolach i młodszych klasach szkół podstawowych zaczęły
powstawać Kluby Wiewiórka

1966

Zorganizowano Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Kwidzynie

1967

Rozpoczęto działalność czerwonokrzyską w szkołach wyższych,
tworząc studenckie koła PCK

1968-69

Obchody 50-lecia PCK pod hasłem „Młodzież Czerwonokrzyska
w służbie narodu”

1971

Krajowy Zlot Młodzieży PCK w Chorzowie z okazji 50-lecia
działalności MPCK

WYDARZENIE

1974

Krajowy Zlot Młodzieży Polskiej, w którym uczestniczy 1000-osobowa
grupa młodzieży PCK

1975

Krajowa Konferencja Młodzieży PCK w Wiśle na temat upowszechniania prawa humanitarnego w środowisku młodzieżowym

1976

II Europejska Konferencja Młodzieżowa Czerwonego Krzyża w Jadwisinie

1977-78

Ogólnokrajowa akcja „Centrum”, której celem było zebranie funduszy
na budowę Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka

KALENDARIUM

ROK

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w Józefowie
Europejskie Seminarium na temat upowszechniania
humanitarnego wśród młodzieży w Sopocie

prawa

1980

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy na rzecz budowy Centrum
Zdrowia Dziecka w Wiązowej

1981

Krajowa Konferencja Działaczy Młodzieżowych PCK w Jadwisinie
z udziałem reprezentantów wszystkich środowisk ruchu młodzieżowego
Powstanie Tymczasowej Głównej Rady Młodzieżowej PCK przy ZG
PCK w Warszawie

1982

W całym kraju powstają tymczasowe wojewódzkie rady młodzieżowe

1983

„W życie wchodzą zasady wyborcze obowiązujące w PCK”
uwzględniające udział w kampanii sprawozdawczo-wyborczej SK
PCK oraz nowy regulamin SK PCK

1985

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy CK w Arturówku koło Łodzi
Z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży odbywa się, w Jachrance
pod Warszawą, Krajowa Konferencja poświęcona wychowaniu dla
pokoju

1995

Odbywa się w Zgierzu pierwsza Środkowoeuropejska Konferencja
Młodzieży Czerwonego Krzyża

1999

Międzynarodowe szkolenie Trenerów Ruchu Młodzieżowego w Zgierzu
Wdrożenie systemu szkoleń liderów i trenerów Ruchu Młodzieżowego
PCK

2000

Zapoczątkowanie ogólnopolskich kampanii „Pomoc nie może
czekać, czyli wakacje z pierwszą pomocą”, „Wyprawka dla żaka”,
„Kampania Walki z Głodem”
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ROK

WYDARZENIE

2001

Opracowanie programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”
– przeprowadzenie pilotażu.
Zapoczątkowanie ogólnopolskiej kampanii „Prawda o AIDS. Przekaż
ja dalej”

2002

Program „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” stał się programem ogólnopolskim
Ogólnopolska „Kampania Walki z Głodem”
międzynarodową

stała się kampanią

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii „Uśmiechnij się z PCK”
(wzięło w niej udział ponad 120 tysięcy osób).
2003

Krajowa Rada Reprezentantów uchwala nowe „Struktury i zasady
działania Ruchu Młodzieżowego PCK” wraz z trzyetapowym systemem
uzyskiwania tytułu Społecznego Instruktora Młodzieżowego PCK,
tzw. „Drogi do SIM-a”
Jubileusz 40-lecia istnienia i działalności
Instruktorów Młodzieżowych PCK

grup

Społecznych

Pierwszy po latach Ogólnopolski Obóz dla Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych PCK zorganizowany przez Krajową Radę Młodzieżową PCK (kontynuowane z roku na rok)
2004
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Rozpoczęcie wdrażania Programu Rozwoju Szkolnych Kół PCK

