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Z 85-letniej historii
Polskiego Czerwonego Krzy¿a

Utworzenie PCK
1.
Idee czerwonokrzyskie splata³y siê z d¹¿eniami spo³eczeñstwa
polskiego do odzyskania niepodleg³oœci. Mimo sprzeciwu w³adz
w poszczególnych zaborach na terytorium Polski powstawa³y i dzia³a³y
pod ró¿nymi nazwami organizacje humanitarne.
2.
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci, z inicjatywy Stowarzyszenia "Samarytanin Polski" zwo³ano 18.01.1919 roku naradê
wszystkich istniej¹cych na ziemiach polskich organizacji kieruj¹cych siê
w dzia³aniu czerwonokrzyskimi ideami. Organizacje te podczas narady
odbywaj¹cej siê pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzy³y Polskie
Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a (PTCK). Wy³oni³y 30-osobowy Tymczasowy Komitet, zlecaj¹c jego przedstawicielom, w konsultacji z innymi organizacjami, opracowanie statutu i prowadzenie prac organizacyjnych. Data
ta, jest uwa¿ana przez niektórych historyków za utworzenie PTCK.
3.
Po zatwierdzeniu przez rz¹d statutu Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a na zebraniu konstytucyjnym 27.04.1919 roku wybrano
Zarz¹d G³ówny. Prezesem zosta³ Pawe³ Sapieha, a po jego odejœciu Helena Paderewska.
4.
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a (MKCK)
24.07.1919 roku zarejestrowa³ i uzna³ Polskie Towarzystwo Czerwonego
Krzy¿a za jedyn¹ organizacjê czerwonokrzysk¹ dzia³aj¹c¹ na ca³ym terytorium pañstwa polskiego, a 16.09.1919 organizacja zosta³a przyjêta do
Ligi Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca (obecna Miêdzynarodowa Federacja Stowarzyszeñ CK i CP).
5.
Dzia³ania nowopowsta³ego Stowarzyszenia wspiera³y potrzebuj¹cych - g³ównie rannych i chorych w czasie Powstania Wielkopolskiego jak
i Powstañ Œl¹skich.

PCK w okresie miêdzywojennym
1.
Dzia³ania Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a by³y dostosowane
do
potrzeb
spo³eczeñstwa.
Udzielano
pomocy
poszkodowanym w wyniku wojen, organizowano i prowadzono szereg
zak³adów lecznictwa. Poszukiwano równie¿ zaginionych, realizowano
zadania sanitarn, szkolono pielêgniarki, ratowników, doszkalano nauczycieli. W 1921 roku powstaj¹ pierwsze Szkolne Ko³a PCK, tworz¹c w ten
sposób podwaliny Ruchu M³odzie¿owego PCK.
2.
W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a zmieni³o
nazwê na Polski Czerwony Krzy¿ (PCK), a prezydent Rzeczypospolitej
przyj¹³ patronat nad PCK. Ustalono, ¿e w razie wojny PCK bêdzie podporz¹dkowany ministrowi spraw wojskowych.
3.
PCK rozszerza³ swoj¹ dzia³alnoœæ programow¹ i organizacyjn¹,
w tym zw³aszcza szkolenia sanitarne, zak³adanie dru¿yn ratowniczyc, gromadzenie sprzêtu itp. W 1935 roku powo³ano w £odzi Centraln¹ Stacjê
Wypadkow¹ z oœrodkiem przetaczania krwi, a w rok póŸniej przy szpitalu
PCK w Warszawie utworzono pierwszy Instytut Przetaczania i Konserwacji
Krwi.
4.
W 1939 roku PCK liczy³ oko³o 850.000 cz³onków, w tym ok. 50%
stanowi³a m³odzie¿. Dysponowa³ tak¿e znaczn¹ rzesz¹ przeszkolonych
pielêgniarek i ratowników, powa¿nym maj¹tkiem, zapasami materia³ów
sanitarnych, sprzêtem technicznym, prowadzi³ 1300 placówek ochrony
zdrowia i opieki spo³ecznej. Przez dwadzieœcia lat PCK prowadz¹c zakrojon¹ na szerok¹ skalê dzia³alnoœæ, zyska³ jednoczeœnie du¿e zaufanie
spo³eczeñstwa

Czas wojny i okupacji
1.
Od pocz¹tku II wojny œwiatowej PCK odda³ do dyspozycji wojska
szpitale, punkty sanitarne, sprzêt, personel lekarski i pielêgniarki oraz
dziesi¹tki tysiêcy ochotników. Uruchomi³ tak¿e dodatkowo ok. 180 szpitali,
wiele punktów sanitarnych, domów noclegowych. Przejawia³ szczególn¹
aktywnoœæ w niesieniu pomocy rannym ¿o³nierzom i cywilom oraz uciekinierom.

2.
04.09.1939 roku przekszta³cono sekcjê informacyjn¹ ZG PCK
w Biuro Informacyjne i zgodnie z konwencj¹ genewsk¹ skoordynowano
jego dzia³alnoœæ z Miêdzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy¿a, co
da³o podstawê do gromadzenia materia³ów o ludziach i stratach wojennych.
3.
W paŸdzierniku 1939 roku MKCK apelem wezwa³ wszystkie stowarzyszenia Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w innych
pañstwach do udzielania pomocy jeñcom wojennym i cywilom w okupowanych krajach. W listopadzie za zgod¹ ministra spraw wojskowych
i aprobat¹ MKCK powo³ano na emigracji drugi Zarz¹d G³ówny PCK z siedzib¹ w Pary¿u, a nastêpnie przeniesiono go do Londynu. Zarz¹d ten
tworzy³ delegatury PCK w wielu wolnych krajach europejskich i pozaeuropejskich, które obejmowa³y dzia³alnoœci¹ wszystkie oœrodki polonijne,
nios¹ce wielostronn¹ pomoc potrzebuj¹cym.
4.
W lipcu 1940 roku ukaza³o siê rozporz¹dzenie generalnego gubernatora Niemiec rozwi¹zuj¹ce na terenie Guberni wszystkie stowarzyszenia i organizacje w Polsce. Ze wzglêdu na konwencje nie objê³o
ono PCK, chocia¿ dotkliwie ograniczy³o jego dzia³alnoœæ, miêdzy innymi
nakazuj¹c rozwi¹zanie struktur terenowych i ustalaj¹c pe³nomocników
i komisarzy do nadzorowania pracy i korespondencji PCK. Wobec zdecydowanego sprzeciwu ZG PCK i zapowiedzi odwo³ania siê do MKCK i Ligi
Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, w³adze
niemieckie odwo³a³y wydane rozporz¹dzenie, a PCK jako jedyna organizacja w okupowanej Polsce funkcjonowa³ z nazw¹ Polski Czerwony Krzy¿,
mimo wielu szykan i utrudnieñ.
5.
PCK nie mia³ natomiast mo¿liwoœci nawi¹zywania kontaktów
z Polakami, którzy znaleŸli siê na terenie ZSRR, poniewa¿ rz¹d tego kraju
nie by³ wówczas sygnatariuszem konwencji genewskich. St¹d trudnoœci
zarówno dzia³añ jak i uzyskiwania informacji o aresztowaniach i Polakach
wywo¿onych na terytorium ZSRR, w tym do obozów w Kozielsku,
Ostaszkowie, Starobielsku i innych miejsc odosobnienia.
6.
Rola PCK w skomplikowanej i dramatycznej sprawie katyñskiej
zosta³a opisana we wspomnieniach ówczesnego prezesa PCK Wac³awa
Lacherta oraz poufnym raporcie sekretarza generalnego PCK Kazimierza
Skar¿yskiego. PCK zdystansowa³ siê wówczas od zabiegów okupanta
i ha³aœliwej jego propagandy. Delegowa³ natomiast do Katania komisjê
techniczn¹ w ramach Biura Informacji. Komisja PCK dokona³a ekshumacji

i identyfikacji pomordowanych, potwierdzaj¹c w dokumentach masowy
mord oficerów polskich i innych osób internowanych. W oparciu o te dokumenty PCK wyda³ zaœwiadczenia rodzinom pomordowanych.
7.
PCK wbrew ograniczeniom ze strony okupanta odegra³ ogromn¹
rolê w powstaniu warszawskim. Na szerok¹ skalê pomaga³ rannym
¿o³nierzom oddzia³ów powstañczych. Zarówno w prowadzonych szpitalach, punktach sanitarnych, jak te¿ we wszystkich innych sytuacjach
spieszy³ z pomoc¹ ludnoœci cywilnej. Podejmowa³a tak¿e próby kontaktów
z zes³anymi do obozów koncentracyjnych. Ró¿norodne dzia³ania wywo³ywa³y du¿e represje okupanta wobec dzia³aczy PCK. Wielu z nich skazano
na œmieræ, wys³ano do obozów koncentracyjnych. W drugim dniu powstania Niemcy celowo spalili siedzibê PCK wraz z aktami i dokumentami
zarówno katyñskimi, jak i innymi stanowi¹cymi bezcenn¹ wartoœæ dla ludzi
i historii. Represje nie zastraszy³y jednak dzia³aczy i nie przerwa³y w ca³ym
okresie II wojny œwiatowej wykonywania czerwonokrzyskiej misji i konkretnych zadañ.

PCK po II wojnie œwiatowej
1.
Wraz z wyzwoleniem terenów polskich przez armiê radzieck¹
i wojsko polskie powsta³a sieæ placówek PCK, a ZG PCK ustali³ z w³adzami pañstwa zasady dzia³ania stowarzyszenia i wspó³pracy. 16.05.1945
roku MKCK uzna³ Zarz¹d G³ówny z siedzib¹ w Warszawie jako jedyn¹
w³adzê PCK na terenie Polski.
2.
Za poœrednictwem PCK dziesi¹tki tysiêcy rodzin odnajdowa³o
swoich bliskich, otrzymywa³o dokumenty, korzysta³o z rozdawanej odzie¿y,
posi³ków, paczek ¿ywnoœciowych. PCK prowadzi³ szpitale, punkty sanitarne, leczy³ chorych, wykonywa³ dezynfekcje. Zorganizowa³ pogotowie
ratunkowe, uruchomi³ wiele stacji krwiodawstwa.
3.
Od 1948 roku zmieni³a siê sytuacja i ¿ycie w powojennym kraju.
Pañstwo zaczê³o przejmowaæ od PCK zak³ady lecznicze i opiekuñcze.
4.
W 1951 roku odby³ siê Zjazd PCK, który uchwali³ pierwszy po II
wojnie œwiatowej statut, przyj¹³ program dostosowany do warunków pokoju i ówczesnych potrzeb i mo¿liwoœci dzia³ania.

5.
Po przyjêciu przez pañstwo stacji i punktów krwiodawstwa PCK
od 1958 roku prowadzi planow¹ i systematyczn¹ dzia³alnoœæ w promowaniu honorowego krwiodawstwa. Datê tê uwa¿a siê za powstanie Ruchu
Honorowego Krwiodawstwa PCK.
6.
Od 1962 roku, dziêki zaanga¿owaniu dzia³aczy i pracowników
PCK oraz wydatnej pomocy finansowej i organizacyjnej pañstwa, tworzono punkty opieki nad chorymi w domu. Z du¿ym rozmachem szkolono
siostry pogotowia PCK, rozwijano szkolne i zak³adowe ko³a PCK,
propagowano honorowe krwiodawstwo, organizowano szereg akcji promuj¹cych zdrowie i realizowano ró¿ne zadania uzasadnione potrzebami
spo³ecznymi.
7.
Podczas zimowych ferii roku szkolnego 1962/63 w Romanowie
Zdroju powstaje pierwsza Grupa Spo³ecznych Instruktorów
M³odzie¿owych PCK (SIM PCK). Ich celem jest rozwój Ruchu
M³odzie¿owego, wiêksze w³¹czanie M³odzie¿y PCK w dzia³alnoœæ Stowarzyszenia, przygotowywanie kadr rekrutuj¹cych siê ze szkolnych kó³
PCK. Ówczesny Ruch M³odzie¿owy PCK zyskuje grupy liderów.
8.
16 listopada 1964 roku Sejm uchwali³ ustawê o PCK (Dz. U. Nr 41,
poz. 276). Okreœlono w niej podstawowe zasady prawne funkcjonowania
PCK oraz niektóre obowi¹zki organów pañstwa wobec stowarzyszenia.
Zlecono Polskiemu Czerwonemu Krzy¿owi prowadzenie Biura Informacji
i Poszukiwañ jako realizatorowi obowi¹zku pañstwa wynikaj¹cego z konwencji genewskich.
9.
Przez wszystkie lata PCK realizowa³ wiele zadañ zgodnych
z potrzebami spo³ecznymi i mo¿liwoœciami ówczesnej sytuacji. Korzysta³
przy tym z pomocy pañstwa i zak³adów pracy w niektórych dziedzinach,
takich jak opieka nad chorymi w domu, krwiodawstwo, szkolenie sanitarne, promocja zdrowia, praca z m³odzie¿¹ itd.
10.
Z myœl¹ o prowadzeniu dzia³añ z zakresu promocji zdrowia wœród
dzieci, w szczególnoœci higieny jamy ustnej, jak i docierania z czerwonokrzysk¹ ide¹ do najm³odszych, w dwóch grupach przedszkolnych
oraz trzech pierwszych klasach szko³y podstawowej w 1965 roku powstaj¹ Kluby Wiewiórka PCK. Niebawem staj¹c siê znane poza granicami
kraju, plasuj¹ nas na pierwszych miejscach Stowarzyszeñ Czerwonego
Krzy¿a docieraj¹cych ju¿ do tak m³odych osób.

11.
Wyj¹tkowym wydarzeniem w spo³eczeñstwie i w PCK by³ okres
stanu wojennego w Polsce. Po jego og³oszeniu PCK niezw³ocznie podj¹³
dzia³alnoœæ pomocow¹. W³adze pañstwa w kilka dni po og³oszeniu stanu
wojennego zgodzi³y siê na wizyty przedstawicieli PCK w oœrodkach internowania i udzielania pomocy internowanym i ich rodzinom. By³o to np.
u³atwienie korespondencji z rodzinami, dostarczanie œrodków czystoœci,
odzie¿y itp.
12.
W styczniu 1982 roku w siedzibie ZG PCK rozpoczê³a dzia³alnoœæ
delegatura MKCK i Ligi Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego
Pó³ksiê¿yca. Dzia³acze i pracownicy ZG PCK oraz przedstawiciele MKCK
odbyli 79 wizyt w oœrodkach internowanych, a przedstawiciele zarz¹dów
okrêgowych PCK 170 wizytacji oœrodków internowania na swoim terenie.
Przyjêto ponad 4 tysi¹ce ró¿nych próœb i postulatów internowanych, w tym
ok. 600 wniosków o zwolnienie. Wiele z tych próœb za³atwiono b¹dŸ
skierowano do rozpatrzenia kompetentnym w³adzom.
13.
W Genewie powo³ano w tym czasie grupê operacyjn¹ zajmuj¹c¹
siê z ramienia Ligi Stowarzyszeñ i MKCK pomoc¹ dla Polski. Po apelu
wystosowanym do stowarzyszeñ w innych krajach, do Polski nap³ywa³y
transporty z darami odzie¿y, ¿ywnoœci, lekarstw, sprzêtu medycznego,
œrodków czystoœci, które dociera³y do ludnoœci, szpitali, domów dziecka,
szkó³, internatów itp. Wartoœæ tych darów, z których wiêkszoœæ przekazano
za poœrednictwem PCK, ocenia siê na dziesi¹tki milionów dolarów,
a korzystaj¹cych z pomocy na ponad pó³tora miliona osób.
14.
Przedstawiciele MKCK i Ligi wspó³organizuj¹cy tê dzia³alnoœæ
w specjalnym raporcie bardzo wysoko ocenili pracê PCK w okresie stanu
wojennego.

PCK w latach 90 - tych
1.
Wraz ze zmianami ekonomicznymi i spo³ecznymi pojawi³y siê
nowe problemy i uwarunkowania dotycz¹ce pracy PCK. Zmieni³ siê system finansowania dzia³alnoœci opiekuñczej w kraju. PCK zatrudnia³ w tym
okresie ok. 24 tysiêcy sióstr PCK do opieki nad chorymi w domu. Prowadzi³ szereg placówek i punktów opieki. Zmiana tego systemu zosta³a wymuszona ustaw¹ o opiece spo³ecznej. Spowodowa³a ona du¿e trudnoœci
w funkcjonowaniu ca³ego stowarzyszenia. Siostry PCK utraci³y pracê,
a ich podopieczni troskliw¹ pomoc i kwalifikowan¹ opiekê. Pojawi³o siê

wiele nowych problemów wymagaj¹cych rozwi¹zañ i dodatkowych dzia³añ. Stowarzyszenie by³o zaanga¿owane w do¿ywianie ok. 1200 uczniów
dziennie. Mimo zmienionych zasad œwiadczy³o us³ugi opiekuñcze dla
13.000 tysiêcy chorych w domu. PCK prowadzi³ te¿ kilkanaœcie oœrodków
opiekuñczych, 6 noclegowni, kilkanaœcie œwietlic dla dzieci. Organizowa³
co roku kolonie, obozy dla oko³o 10.000 dzieci, rekrutuj¹cych siê z rodzin
najubo¿szych.
2.
Rozszerza³a siê sfera ubóstwa spo³ecznego, w tym bezrobocie
i bezdomnoœæ. Wzrasta³a iloœæ niedo¿ywionych dzieci w rodzinach,
szko³ach i placówkach oœwiatowych. PCK usi³owa³ nadal sprostaæ oczekiwaniom spo³ecznym. W nowych formach prowadzi³ dzia³ania pod has³em
"Pomagamy potrzebuj¹cym - b¹dŸ z nami". Odwo³uj¹c siê do ofiarnoœci
spo³ecznej, organizowa³ akcje "Pomocna d³oñ", poszukiwa³a sponsorów
do wielu charytatywnych dzia³añ. Wa¿n¹ i oryginaln¹ role w pozyskiwaniu
œrodków finansowych i rzeczowych na pomoc potrzebuj¹cych zaczê³a
spe³niaæ (utworzona w nawi¹zaniu do przedwojennej tradycji) dzia³aj¹ca
od 1995 roku Rada Pañ PCK. Ogniwa PCK na ró¿nych szczeblach organizacyjnych poœwiêca³y du¿o czasu i energii w zdobywaniu œrodków finansowych na realizacjê zadañ. Niektóre zadania w dziedzinie opieki, krwiodawstwa, szkolenia, jak to jest obecnie, realizowane by³y na zasadzie
zadañ zleconych przez organy pañstwowe b¹dŸ samorz¹dowe.
3.
Szerok¹ dzia³alnoœæ prowadzi PCK nadal w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Oko³o 500.000 osób bezp³atnie oddawa³o co roku
ponad 400.000 litrów krwi dla potrzeb lecznictwa. Dzia³ania te sta³y siê
wk³adem PCK w realizacjê ustawy o publicznej s³u¿bie krwi uchwalonej
w 1997 roku.
4.
PCK prowadzi³ znacz¹ce dzia³ania w propagowaniu zdrowego
stylu ¿ycia. Szkoli m³odzie¿ i doros³ych w udzielaniu pierwszej pomocy.
W stowarzyszeniu dzia³a³y te¿ grupy ratownictwa specjalnego œpiesz¹ce
z pomoc¹ podczas klêsk ¿ywio³owych i katastrof. Utrzymywane s¹ nadal
magazyny interwencyjne, z których jednorazowo mo¿na udzieliæ pomocy
dla ok. 17.000 osób. W latach 1997 i 1998 PCK przekaza³ powodzianom
dary rzeczowe i œrodki finansowe uzyskane od spo³eczeñstwa polskiego
i stowarzyszeñ zagranicznych o wartoœci ponad 16 mln z³.
5.
Na mocy ustawy o PCK i konwencjach genewskich ZG PCK
z pomoc¹ pañstwa prowadzone jest nadal Biuro Informacji i Poszukiwañ.
Zajmuje siê ono ustaleniami losów ludzi poszkodowanych podczas wojen

i konfliktów zbrojnych, uczestnictwem w ekshumacjach, wydawaniem im
lub ich rodzinom stosownych dokumentów.
6.
W ZG PCK od kilkunastu lat przy poparciu i pomocy MKCK dzia³a
Oœrodek Upowszechniania Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Skupia on na zasadach spo³ecznych grono pracowników, ekspertów
w dziedzinie prawa miêdzynarodowego. Oœrodek wspó³pracuje z MKCK
i odpowiednimi resortami, realizuj¹c programy upowszechniania miêdzynarodowego prawa humanitarnego wœród ludnoœci cywilnej, zw³aszcza
m³odzie¿y. Wspólnie z MKCK organizowane s¹ co roku seminarium zwane
"Warszawsk¹ Szko³¹ Letni¹ MPH" przeznaczone dla m³odych prawników
i przedstawicieli stowarzyszeñ krajowych z krajów Europy i Ameryki P³n.
7.
PCK w tym okresie uczestniczy³ tak¿e w akcjach humanitarnych
Miêdzynarodowego Ruch Czerwonego Krzy¿a. Wysy³a³ transporty z darami dla ludnoœci w krajach dotkniêtych konfliktami zbrojnymi b¹dŸ klêskami
¿ywio³owymi i katastrofami.
8.
Podstaw¹ prawn¹ dzia³ania PCK nadal jest ustawa o Polskim
Czerwonym Krzy¿u z 16 listopada 1964 roku i statut zatwierdzony rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 2.04.1996 r. Zgodnie ze statutem PCK
najwy¿szym organem uchwa³odawczym jest Krajowa Rada Reprezentantów PCK a wykonawczym Zarz¹d G³ówny PCK i jego Prezydium.
Organem kontrolnym G³ówna Komisja Rewizyjna. Ponadto dzia³a Kapitu³a
Honorowej Odznaki PCK i S¹d Organizacyjny PCK. W okrêgach i rejonach
równie¿ s¹ rady reprezentantów i zarz¹dy. Podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi s¹ ko³a PCK, Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK,
grupy Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK i inne zespo³y.
9.
Krajowa Rada Reprezentantów PCK uchwa³¹ z dnia 16.01.99
roku zapocz¹tkowa³a wprowadzanie zmian strukturalnych w Stowarzyszeniu, przystosowuj¹c strukturê PCK do nowego podzia³u administracyjnego
kraju. Zmiany te uzasadniane by³y d¹¿eniami dzia³aczy i pracowników
PCK do bardziej samodzielnej pracy i skuteczniejszego wspomagania
organów pañstwowych i samorz¹dowych w udzielaniu pomocy ludziom
potrzebuj¹cym.

PCK na spotkanie wyzwaniom XXI wieku
1.
Kampania wyborcza w 2001 odby³a siê ju¿ zgodnie z now¹ struktur¹ organizacyjn¹ Stowarzyszenia - 16 zarz¹dów okrêgowych,
odpowiadaj¹cych województwom oraz oko³o 320 zarz¹dów rejonowych,
mniej wiêcej pokrywaj¹cych siê z granicami powiatów.
2.
W 2002 roku Krajowa Rada Reprezentantów PCK uchwali³a
"Strategie Programow¹ PCK do 2010 roku". To pierwszy dokument
okreœlaj¹cy d³ugofalowe kierunki rozwoju Stowarzyszenia. W œlad za t¹
decyzj¹, jako forma jej realizacji KRR PCK przyjê³a kolejne strategie i programy "Strategia Rozwoju Wolontariatu do roku 2010", "Program rozwoju
komunikacji i promocji PCK na lata 2003 - 2010", "Program upowszechniania podstawowych zasad i idea³ów Ruchu oraz Miêdzynarodowego Prawa
Humanitarnego, w tym ochrony znaku do 2006 roku", "Program pomocy
dla poszkodowanych w wyniku klêsk i katastrof na lata 2004 - 2010".
3.
Sytuacja ekonomiczno - spo³eczna w Polsce powoduje w dalszym
ci¹gu wzrost liczby potrzebuj¹cych - osób biednych, bezrobotnych, objêtych s³ab¹ opiek¹ zdrowotn¹, zagubionych i zdesperowanych. Mamy do
czynienia ze starzeniem siê polskiego spo³eczeñstwa; ma miejsce wiele
wypadków komunikacyjnych, jak i w miejscu pracy i nauki; wraz przyst¹pieniem do Unii Europejskiej nasili siê w Polsce fala migracji i uchodŸstwa;
ca³y czas w kraju, jak i zagranic¹ maj¹ miejsce klêski i katastrofy. To tylko
niektóre z wyzwañ, przed jakimi stoi obecnie PCK, mamy do czynienia
z narastaniem potrzeb i osób wymagaj¹cych wsparcia, przy gwa³townym
kurczeniu siê zasobów i mo¿liwoœci uzyskania wsparcia. Wymaga to od
nas ci¹g³ego poszukiwania nowych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych nam
skuteczne realizowania naszej misji.
4.
W 2001 powsta³ "Program Sieæ Partnerów PCK" - program
pozyskiwania dochodów oparty na zasadzie marketingu spo³ecznego. Jest
to pierwszy na tê skalê tak przeprowadzany program, nie tylko w Polsce,
ale i w Europie Centralnej. Pod honorowym patronatem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, kilkadziesi¹t ogromnych, tak¿e i miêdzynarodowych firm, przekazuje pieni¹dze lub dary rzeczowe na konkretne programy PCK b¹dŸ œwiadczy us³ugi np. radio, kancelarie prawnicze. Przyk³adem dzia³ania Sieci mo¿e byæ kampania "Obiad za SMS".
5.

Ca³y czas najliczniejsz¹ grup¹ cz³onków i wolontariuszy PCK

pozostaje œrodowisko dzieciêco - m³odzie¿owe. M³odzie¿ czynnie w³¹cza
siê w realizacjê wszystkich kierunków dzia³alnoœci statutowej, bêd¹c
wielokrotnie inicjatorem wielu przedsiêwziêæ, przede wszystkim w dzia³alnoœci pomocowej, upowszechnianiu idei Czerwonego Krzy¿a, kampaniach
uœwiadamiaj¹cych, maj¹c jednoczeœnie ogromny udzia³ w promocji Stowarzyszenia. Za spraw¹ przyjêcia przez Ruch M³odzie¿owy jasno
okreœlonych priorytetów i grup docelowych, nast¹pi³o zatrzymanie negatywnych zjawisk spadku iloœci cz³onków i wolontariuszy w jednostkach podstawowych skupiaj¹cych dzieci i m³odzie¿. Po raz pierwszy od wielu lat
powrócono do tradycji ogólnopolskich obozów szkoleniowych dla SIM
PCK, modyfikuj¹c jednoczeœnie system szkoleñ SIM-owskich.. Istotnym
faktem dla tej czesi naszego Stowarzyszenia by³o przyjêcie nowych
"Struktur i Zasad dzia³ania Ruchu M³odzie¿owego PCK", najistotniejszego
dla tego œrodowiska dokumentu. Okreœlono w nim po raz pierwszy cel
Ruchu M³odzie¿owego PCK - "Celem strategicznym M³odzie¿y PCK jest
pomoc osobom wymagaj¹cym wsparcia poprzez kszta³towanie postaw
humanitarnych w œrodowiskach dzieciêco - m³odzie¿owych i ich aktywizacjê na rzecz osób potrzebuj¹cych". Oficjalnie wprowadzono nazwê
M³odzie¿ PCK.
6.
Polski Czerwony Krzy¿ przejawia znaczn¹ aktywnoœæ w ramach
Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, w szczególnoœci Regionalnych Delegatur w Budapeszcie - Miêdzynarodowej Federacji oraz Miêdzynarodowego Komitetu. Po raz pierwszy od
wielu lat przedstawiciele PCK pracuj¹ dla Ruchu, doradzaj¹ w jego
organach, koordynuj¹ programy, przewodnicz¹ ró¿nym komisjom i
zespo³om. W Polsce odbywa siê wiele miêdzynarodowych spotkañ, od
konferencji, po spotkania robocze. Inicjatywy PCK zostaj¹ wprowadzane
przez inne stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzy¿a np. Kampania
walki z g³odem. Wysoko ocenianie s¹ równie¿ nasze dzia³ania podejmowane w ramach przedsiêwziêæ o zasiêgu miêdzynarodowym np. kampania "Prawda o AIDS. Przeka¿ j¹ dalej". W tym roku odbywa siê równie¿
istotne spotkanie partnerskie z przedstawicielami Niemieckiego Czerwonego Krzy¿a dotycz¹ce wspó³pracy pomiêdzy naszymi stowarzyszeniami, tej na poziomie zarz¹dów g³ównych, ale przede wszystkim zarz¹dów
terenowych.
7.
Podobnie jak wiele innych stowarzyszeñ tak i Polski Czerwony
Krzy¿ nadal boryka siê z problemami finansowo - organizacyjnymi. Wspólnie z Miêdzynarodow¹ Federacj¹ oraz innymi stowarzyszeniami krajowy-

-mi CK i CP stworzyliœmy Program Rozwoju Organizacyjnego PCK na lata
2004 - 2006, którego celem jest wzmocnienie Stowarzyszenia, poprzez
wprowadzanie rozwi¹zañ i mechanizmów przeciwdzia³aj¹cych kryzysowi
finansowemu PCK.
8.
W dalszym ci¹gu naszym has³em pozostaje "Pomagamy potrzebuj¹cym - b¹dŸ z nami". Po Miêdzynarodowej Konferencji CK i CP w œlad
za innymi stowarzyszeniami stosujemy tak¿e i drugie has³o - "W obronie
ludzkiej godnoœci", który równie¿ obrazuje nasze starania i dzia³ania.
9.
Ca³y czas upowszechnianie idei i podstawowych zasad Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca pozostaje priorytetem PCK;
upowszechnianie na byæ elementem wszystkich dzia³añ podejmowanych
na ka¿dym szczeblu organizacyjnym. Ca³y czas prowadzona jest równie¿
"Warszawska Letnia Szko³a MPH", reaktywowano równie¿ polsk¹ edycjê
tego szkolenia adresowan¹ do reprezentantów PCK, jak i studentów i pracowników naukowych wydzia³ów prawa, maj¹cych w przysz³oœci pomóc
naszym jednostkom w procesie upowszechniania.
10.
W czasie ostatnich kilku lat nasili³y siê dzia³ania promocyjne PCK.
Dotyczy to przede wszystkim wysoko ocenianej i czêsto odwiedzanej
strony internetowej, jak i kompleksowo przygotowanych kampanii np.
"Gor¹czka Z³ota", Kampania PCK walki z G³odem", "Wyprawka dla ¯aka".
Poza wymiernymi korzyœciami jakie przynosz¹ te dzia³ania w postaci
pozyskanych œrodków finansowych lub rzeczowych przekazywanych
niezw³ocznie potrzebuj¹cym, istotny jest towarzysz¹cy im, przede wszystkim na szczeblu terenowym, element promocji stowarzyszenia, jego idei,
zasad i dzia³añ.
11.
W 2004 roku Polska przystêpuje do Unii Europejskiej. Fakt ten nie
pozostanie bez wp³ywu na dzia³alnoœæ i funkcjonowania PCK - pojawi¹ siê
nowe szanse, ale i zagro¿enia. Wspó³pracowaæ bêdziemy z Biurem Czerwonego Krzy¿a przy Unii Europejskiej w Brukseli.
12.
W 2004 roku prowadzone s¹ prace nad nowelizacj¹ statutu PCK,
a tak¿e przygotowania Stowarzyszenia do skutecznego uczestnictwa w
realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o po¿ytku publicznym i wolontariacie.

13.
Obchody 85 - lecia istnienia PCK bêd¹ siê odbywa³y zgodnie z
zaleceniami w tej sprawie wynikaj¹cymi ze stanowiskiem Krajowej Rady
Reprezentantów PCK przyjêtym 14 lutego 2004 roku.

Zainteresowanych pe³niejszym poznaniem historii PCK zachêcamy do
ksi¹¿ek:
- "Powstanie i dzia³ania PCK w latach 1919 - 1951", Zdzis³aw Abramek,
wyd. ZO PCK w 2001 roku
- "Pó³ wieku w s³u¿bie narodu" dr Barbara Latyñska, wyd. PZWZ w 1974
roku
- wstêpu do albumu Pt. "Odznaki, Oznaki i Medale PCK", opr. Zdzis³awa
Abramka, wyd. ZG PCK w 1996 roku.

Z 85-letniej historii
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
DATA

WYDARZENIE

18.01.1919

Spotkanie wszystkich istniej¹cych na ziemiach polskich organizacji kieruj¹cymi siê w dzia³aniu czerwonokrzyskimi zasadami. Powstanie Polskiego
Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a (PTCK)

27.04.1919

Zebranie konstytucyjne PTCK, przyjêcie statutu,
wybór Zarz¹du G³ównego i pierwszego Prezesa

24.07.1919

Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy¿a
uznaje PTCK

16.09.1919

PTCK zostaje przyjêta do Ligi Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca

1921

Powstaje pierwsze Szkolne Ko³o PCK - pocz¹tek
M³odzie¿y PCK

1927

- Zmiana nazwy PTCK na Polski Czerwony Krzy¿
...(PCK).
- Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
....Polskiej nadaj¹ce PCK uprawnienia sto....warzyszenia wy¿szej u¿ytecznoœci publicznej
- Prezydent obejmuje patronat nad PCK

1935

Powo³anie w £odzi pierwszej Centralnej Stacji
Wypadkowej

1936

W Warszawie powstaje pierwszy Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi

listopad 1939

Na skutek okupacji hitlerowskiej w Polsce, na emigracji powstaje Zarz¹d G³ówny PCK, który dzia³a³
równolegle z ZG PCK funkcjonuj¹cym pod okupacj¹

16.05.1945

MKCK uzna³ Zarz¹d G³ówny PCK w Warszawie

1948

Pañstwo zabiera i przejmuje setki placówek i zak³adów leczniczych bêd¹cych równie¿ w³asnoœci¹
PCK

1958

Pocz¹tek systematycznego i zorganizowanego
Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK

1963

Powstaj¹ pierwsze grupy Spo³ecznych Instruktorów
M³odzie¿owych PCK

16.11.1964

Sejm uchwala ustawê o Polskim Czerwonym
Krzy¿u

1965

Powstaje pierwszy Klub "Wiewiórka"

1981

Odbywa siê w Warszawie pierwsza "Warszawska
Szko³a Letnia MPH"

1995

Odbywa siê w Zgierzu Pierwsza Œrodkowoeuropejska Konferencja M³odzie¿y Czerwonego Krzy¿a

2002

Krajowa Rada Reprezentantów PCK po raz pierwszy uchwala "Strategie Programow¹ PCK do 2010
roku"

2003

Krajowa Rada Reprezentantów uchwala nowe
"Struktury i zasady dzia³ania ruchu m³odzie¿owego
PCK"

Powiedzieli o
Polskim Czerwonym Krzy¿u
"Barwa czerwona w Czerwonym Krzy¿u mo¿e byæ tylko mi³osierna, nie
polityczna"
Józef Weysenhoff
"W warunkach obecnych naszego ¿ycia narodowego, wobec antagonizmów partyjnych, walki, zatargów, rozdzieraj¹cych ³ono spo³eczeñstwa
naszego, myœl ludzka, zmêczona widokiem, ogl¹da siê za jak¹œ instytucj¹
dobroczynn¹, która by tak samo jak Czerwony Krzy¿ na polu walki orê¿nej
stosowa³a do wszystkich zwyciêzców i zwyciê¿onych jedn¹ miarê sprawiedliwoœci i ludzkoœci!"
Sierpieñ 1919 rok
W³adys³aw Jab³onowski
"Ofiarnoœæ obowi¹zuje nas wszystkich, bez wyj¹tku - tak jak uczciwoœæ"
1919 - Aleksander Zelwerowicz
"...wszyscy lekarze, siostry, oddzia³y sanitarne, siostry pogotowia Polskiego Czerwonego Krzy¿a pracowali ofiarnie. Praca ta oraz ewakuacja
rannych odbywa³a siê zawsze z nara¿eniem ¿ycia. Straty personelu sanitarnego w zabitych i rannych œwiadcz¹ chlubnie o wysokim poziomie
obowi¹zku niesienia pomocy bliŸniemu..."
Z rozkazu dowódcy armii "Warszawa"
genera³a Juliusza Rómmla - 29 wrzesieñ 1939 r.
"Niechaj Krzy¿ Czerwony nie czerwieni siê jako rana niezabliŸniona, ale
niech krasi czerwieñ serca kochaj¹cego bliŸniego i nios¹cego mu czynn¹
pomoc"
Józef Haller - genera³ broni - 1919 r.

