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Jubileusz
85 lat temu powsta³ Polski Czerwony
Krzy¿.
Gdyby nie ten fakt,
z pewnoœci¹ ¿ycie wielu z nas wygl¹da³oby
zupe³nie inaczej. Mielibyœmy lepsze oceny
w szkole i na uczelni, wiêcej czasu na
podró¿e, czytanie ksi¹¿ek, przebywanie
w gronie rodziny, przyjació³ i znajomych,
dokszta³calibyœmy siê, mielibyœmy wiêksze
perspektywy.
…

nia organizacji, któr¹ wtedy nazywano
"œwiat³em w ciemnoœci".
Wszystkim tym, którzy tworzyli
przez te wszystkie d³ugie i pe³ne wyzwañ
lata Polski Czerwony Krzy¿, sk³adam
wyrazy uznania. Dziêkuje równie¿ tym,
którzy s¹ w niej dziœ - cz³onkom, wolontariuszom i pracownikom.

Najgorêtsze s³owa podziêkowañ
Bardzo siê cieszê, ¿e 85 lat temu
kierujê pod adresem wszystkich
grupka zapaleñców postanowi³a przy³¹czyæ
zwi¹zanych z Klubami Wiewiórka, szkolsiê do ogólnoœwiatowego trendu zak³adanymi i akademickimi ko³ami PCK, Grupami
Spo³ecznych
Instruktorów
M³odzie¿owych PCK oraz wszystkimi
innymi zespo³ami, ko³ami i grupami
zrzeszaj¹cymi m³odych ludzi, którzy pod
egid¹ 85 letniego Szanownego Jubilata
dzia³aj¹ "W obronie ludzkiej godnoœci".

Bardzo Wam dziêkujê.

Z Czerwonokrzyskim pozdrowieniem
SIM Micha³ Miko³ajczyk
Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
M³odzie¿owej PCK
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14 lutego, w Dzieñ Œwiêtego
Walentego ("nomen omen")? odby³o siê
nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady
Reprezentantów PCK. G³ównym celem
tego jak¿e istotnego spotkania by³o dokonanie wyboru na stanowisko Prezesa
Zarz¹du G³ównego PCK oraz zadecydowanie o przysz³oœci sk³adu obecnego
Zarz¹du. Prezesem, zdobywaj¹c ogromn¹
liczbê g³osów (46 na 49) zosta³ Pan Andrzej
Trybusz, dotychczasowy wiceprezes. Pan
Prezes z zawodu jest lekarzem
wojskowym, obecnie pe³ni funkcjê
G³ównego Inspektora Sanitarnego Kraju.
W sk³ad ZG PCK weszli równie¿
Pani dr El¿bieta Mikos - Skuza, przewodnicz¹ca Komisji Upowszechniania Miêdzynarodowego
Prawa
Humanitarnego,
Wiceprzewodnicz¹ca Komisji (FFC),
doradca Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a, Pan Krzysztof Olbromski,
prezes Wielkopolskiego Zarz¹du Okrêgowego PCK oraz Pan dr Waldemar
Kowalczyk, prezes £ódzkiego Zarz¹du
Okrêgowego PCK.
Niestety, reprezentantka Ruchu
M³odzie¿owego PCK - Katarzyna Miko³ajczyk, wiceprzewodnicz¹ca Krajowej Rady
M³odzie¿owej PCK, nie uzyska³a wystarczaj¹cej liczby g³osów. Po raz kolejny zdania o poparciu M³odzie¿y PCK jako
"przysz³oœci Stowarzyszenia" pozosta³y
tylko i wy³¹cznie w sferze pobo¿nych
¿yczeñ najliczniejszej grupy cz³on-

W SKRÓCIE

Nowy sk³ad Zarz¹du G³ównego PCK

ków i wolontariuszy PCK, jak i pustych
deklaracji ze strony Ruchu Doros³ych.
Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e
przysz³oroczna kampania wyborcza
w PCK przyniesie inne rezultaty. Jednoczeœnie pragniemy serdecznie podziêkowaæ tym cz³onkom Krajowej Rady
Reprezentantów PCK, którzy oddali g³os
na nasz¹ przedstawicielkê.
Panu Prezesowi jak i nowo
wybranym cz³onkom Zarz¹du G³ównego
PCK ¿yczymy natomiast du¿o sukcesów
i determinacji w pracy na rzecz Stowarzyszenia.

Konkurs Fotograficzny
Prace
wszystkich finalistów konkursu
zosta³y umieszczone na stronie
internetowej
PCK, aby umo-

-¿liwiæ ocenianie ich. Wybierzcie prace
którym chcielibyœcie przyznaæ nagrodê
publicznoœci tym samym pomo¿ecie
przyznaæ uczestnikom dodatkowe punkty. Zachêcamy do jak najliczniejszego
odwiedzania strony www.pck.org.pl
i g³osowania.
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WALKA Z DYSKR YMINACJ¥ I PRZEMOC¥
W dniach 19 - 21.03.2004 roku
w Zgierzu mia³o miejsce szkolenie
" Przeciwdzia³anie dyskryminacji i przemocy w spo³eczeñstwie". Spotkanie zorganizowane zosta³o przez Polski Czerwony Krzy¿ przy wspó³pracy z sekretariatem Miêdzynarodowej Federacji
Stowarzyszeñ CK i CP w Genewie Departamentem Promocji Zasad i Wartoœci, rozpoczynaj¹c tym samym pilota¿
tego programu w Europie.

i humanitarnych wartoœci Czerwonego
Krzy¿a, a ponadto propagowanie i kszta³towanie postawy szacunku i tolerancji dla
innoœci, odmiennoœci oraz walka z dyskryminacj¹ i nietolerancj¹.
Za³o¿enia programu maj¹ zostaæ
osi¹gniête dziêki rozpatrzeniu problemu
dyskryminacji z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia, poprzez uczestnictwo w zaproponowanych zajêciach, jak
równie¿ zidentyfikowanie problemu w kontekœcie specyficznym dla spo³ecznoœci
danego obszaru, co nale¿y do uczestników
spotkania. Przedstawiciele reprezentowanych okrêgów, bowiem maj¹ teraz czas
na zastanowienie siê i wdro¿enie uzyskanej
wiedzy wœród spo³ecznoœci lokalnej swojego terenu.

W spotkaniu wzieli udzia³
przedstawiciele czterech okrêgów: dolnoœl¹skiego, lubelskiego, ³ódzkiego
i warmiñsko - mazurskiego: opiekunowie SK PCK, pracownicy oraz przedstawiciele M³odzie¿y PCK, którzy musieli
wykazywaæ siê oczywiœcie aktywnoœci¹
i inicjatyw¹, umiejêtnoœci¹ przekazywania wiedzy innym oraz zaanCiesz¹c
siê
wielkim
zaanga¿owaniem w dzia³alnoœæ Polskiego ga¿owaniem w prace warsztatowe uczestCzerwonego Krzy¿a.
ników spotkania w Zgierzu ¿yczê im
powodzenia w podejmowanych dzia³aniach
Tematyka szkoleñ obejmowa³a oraz inicjatywach z zakresu tej tematyki
podstawowe prawa cz³owieka, jak i jestem przekonana o powodzeniu pilota¿u
równie¿ problem przemocy, nietole- w Polsce.
rancji, dyskryminacji oraz postaw wzglêdem mniejszoœci. Polski Czerwony
Jednoczeœnie pragnê serdecznie
Krzy¿ jest pierwszym europejskim sto- podziêkowaæ, tym którzy przyczynili siê do
warzyszeniem, którego reprezentanci sukcesu tego szkolenia: Kole¿ankom i Kolebior¹ udzia³ w tym przedsiêwziêciu. gom z biura ZG PCK oraz zaprzyjaŸnionym
Ocena i wnioski naszych Kole¿anek cz³onkom Ruchu M³odzie¿owego PCK.
i Kolegów bêd¹ podstaw¹ do ostatecznego opracowania programu dla
naszego Stowarzyszenia, jak i innych
Stowarzyszeñ CK i CP .
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Podkreœliæ nale¿y, i¿ celem
samego programu jest wypracowanie
najbardziej
efektywnych
metod
upowsze chniania podstawowych zasad

Magdalena Rzepecka
Koordynator programu
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Ta kolejna ogólnopolska kampania
PCK prowadzona jest przez wszystkie
zarz¹dy terenowe Polskiego Czerwonego
Krzy¿a w ca³ym kraju. Ju¿ po raz kolejny
tysi¹ce cz³onków, wolontariuszy i pracowników PCK podejmowa³o dziesi¹tki ró¿nych
inicjatyw, po to by przynieœæ s³oñce i radoœæ
tysi¹com potrzebuj¹cych rodzin. Kwesty,
zbiórki darów w hipermarketach, sklepach,
hurtowniach i gie³dach rolnych pozwoli³y na
przygotowania tysiêcy paczek przekazywanych podczas setek œniadañ wielkanocnych i imprez okolicznoœciowych. Tradycyjnie ju¿ adresatami tej kampanii s¹ osoby
biedne, chore, samotne, jak i rodzice b¹dŸ
opiekunowie samotnie wychowuj¹cy dzieci
i znajduj¹cy siê w ciê¿kiej sytuacji materialnej. Tych ostatnich wskazuj¹ osoby, które
naprawdê dobrze znaj¹ sytuacjê dziecka
i jego rodziny - Opiekunowie Szkolnych Kó³
PCK. Wspó³praca ta jest gwarancj¹,
i¿ nasza pomoc trafia, rzeczywiœcie do
tych, którzy jej wymagaj¹. Wœród wielu

Rozwój Stowarzyszenia
Polski Czerwony Krzy¿ przyst¹pi³
do realizacji "Programu Rozwoju Organizacyjnego PCK na lata 2004 - 2006". Celami
tego przedsiêwziêcia s¹ miêdzy innymi
wypracowanie nowego, dobrze funkcjonuj¹cego systemu zarz¹dzania finansowego,
szkolenia pracowników, cz³onków i wolontariuszy Stowarzyszenia oraz rozwój komunikacji wewn¹trz PCK, jak i promocji jego
dzia³añ. Te wszystkie dzia³ania maj¹ na
celu jeszcze lepsze przygotowanie PCK do
wype³niania swej misji - pomocy
najbardziej potrzebuj¹cym.
To ogromne i kosztowne przedsiêwziêcie nie by³oby mo¿liwe bez wsparcia ze strony Miêdzynarodowej Federacji
Stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca w Budapeszcie,

propozycji dzia³añ du¿¹ przychylnoœæ
ze
strony
spo³ecznoœci lokalnych
zdoby³
pomys³ Zachodniopomorskiego
Zarz¹du
Okrêgowego PCK - rozprowadzania
koszyków
wielkanocnych
przygotowanych z masy, z której wytwarza siê
pieczywo. Pomys³ Szczecina podchwyci³y i inne nasze zarz¹dy np. Opolski, Piotrków Trybunalski i Bydgoski.
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W ielkanoc z PCK

"Wyrobion¹ przez wiele lat
markê" maj¹ tak¿e, przygotowywane
przez £ódzki ZO PCK, œwieczki w kszta³cie pisanek. Czerwonokrzyski koszyczek z czerwonokrzysk¹ œwieczk¹ jajkiem prezentowa³y siê naprawdê cudownie! Dziêkujemy tym wszystkim,
którzy tak¿e i przy okazji tegorocznej
"Wielkanocy z PCK" byli razem z nami
i pomagali nam pomagaæ !
jak i Genewie oraz siostrzanych stowarzyszeñ Czerwonego Krzy¿a - Holenderskiego i Niemieckiego CK. Jednym
z elementów przygotowania szczegó³owego planu dzia³añ, a jednoczeœnie
wymaganiem ze strony naszych zagranicznych partnerów, jest przeprowadzenie dok³adnej analizy wszystkich czêœci
sk³adowych Stowarzyszenia - zarówno
Zarz¹dów Rejonowych, Okrêgowych,
jak i biura Zarz¹du G³ównego pod k¹tem
realizacji programów, jak i sytuacji finansowej i organizacyjnej.
Pierwszym elementem Programu by³a analiza Zarz¹dów Rejonowych
i Okrêgowych, wype³niania na prze³omie
marca i kwietnia. Po otrzymaniu ankiet ze
wszystkich Zarz¹dów, specjalnie powo³any zespó³ rozpocznie ich analizê.
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Z pewnoœci¹ niektórzy z naszych bêd¹ podstaw¹ do kroków naprawczych
Czytelników byli zaanga¿owani w jej i rozwojowych. Ten Program to wielka
wype³nianie - uwierzcie, Wasza praca szansa dla naszego Stowarzyszenia.
nie posz³a na marne. Wyniki tej analizy,

GOR¥CZKA Z£OTA PO RAZ PIER WSZY, DRUGI, TRZECI
Polski
Czerwony
Krzy¿
to
organizacja,
która ju¿ od
85 lat pomaga najbardziej potrzebuj¹cym, zapobiegaj¹c ludzkim tragediom oraz ³agodz¹c
ich nastêpstwa. Jest wszêdzie tam
gdzie mo¿e w imiê humanitaryzmu, daæ
ludziom radoœæ i nadziejê na poprawê
ich losu. Jednym ze statutowych dzia³añ
PCK jest miêdzy innymi organizacja
wypoczynku letniego dla najbiedniejszych dzieci. Z du¿ym niepokojem
spogl¹damy na dane statystyczne,
które dowodz¹, ¿e coraz mniej rodzin
staæ na wys³anie dziecka na wakacje.
Dzieci pozostaj¹ wiêc w miastach bawi¹c siê na ulicach. Wtedy s¹
najbardziej nara¿one na z³e wp³ywy
ró¿nych œrodowisk. Nie chc¹c do tego

dopuœciæ Polski Czerwony Krzy¿ rozpocz¹³
kolejn¹ edycjê akcji "Gor¹czka Z³ota" polegaj¹c¹ na zbiórce z³otych monet o nomina³ach 1,2,5 groszy. Sukces zarówno promocyjny, finansowy jak i edukacyjny osi¹gniêty w ubieg³ych latach wskazuje, i¿ akcja
ta jest bardzo potrzebna. W 2002 roku
"Gor¹czka Z³ota" ogarnê³a 53 Zarz¹dy
Rejonowe. Uzbierano wtedy 8 ton monet
o wartoœci przekraczaj¹cej 80 000 z³otych.
Rok póŸniej w akcjê zaanga¿owa³o siê
ponad 150 Zarz¹dów Rejonowych, zbieraj¹c prawie 21 ton monet o wartoœci
przekraczaj¹cej 220.000 z³otych. W rezultacie kilka tysiêcy dzieci wyjecha³o na
wypoczynek letni
.
Tegoroczna edycja "Gor¹czki Z³ota”
ruszy³a w marcu . Mamy nadzieje, ¿e uda
nam siê pobiæ rekord ubieg³ego roku i tym
sposobem jeszcze wiêcej dzieci z rodzin
ubogich wyjedzie na wakacje.

MASZYNA RUSZY£A

odbywaæ
równoczeœnie. Tak, wiêc
ogólnopolskim terminem dla etapów
szkolnych by³ tydzieñ 29.03 - 02.04,
etapy
rejonowe
zaplanowano
na
tydzieñ zaœ 26.0402.05, etapy okrêgowe w dniu 8 czerwca,
a etap krajowy na 12-14 listopada.
Je¿eli u Was w szkole nic na ten
temat nie s³yszeliœcie, zg³oœcie siê do swojego
Zarz¹du
Rejonowego
PCK.
Zapraszamy do zabawy!

Ruszy³a XII edycja “Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
Stylu ¯ycia PCK” !. Ten rok bêdzie
naprawdê
prze³omowym
dla
tegorocznej edycji Olimpiady. Z okazji
85-lecia zamierzamy zwiêkszyæ liczbê
uczestników z 20 000 w ubieg³orocznej
edycji do 50 000! Po drugie, bêdzie ona
naprawdê ogólnopolska - nie tylko
z tego powodu, i¿ wyrównany bêdzie
poziom pytañ w ca³ym kraju, ale i dlatego, ¿e poszczególne etapy maj¹ siê
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Magdalena
Rzepecka - pracownik biura Zarz¹du G³ównego
PCK ds. M³odzie¿y
PCK i wolontariatu,
sekretarz Krajowej
Rady M³odzie¿owej
PCK.
“Rzepa”, bo tak j¹ nazywaj¹
przyjaciele, urodzi³a siê 9 wrzeœnia 1981
roku w Zgierzu, studiuje Pedagogikê
Spo³eczn¹ na Uniwersytecie £ódzkim.

mowaniu w 1999 roku decyzji o "przesuniêciu" jej do Pabianic. Cel jest jasny - reaktywowaæ nieistniej¹c¹ ju¿ od wielu lat grupê
SIM PCK oraz "rozruszaæ" ten rejon. Magda
podejmuje to wyzwanie.
Kieruje siê trzema podstawowymi
zasadami: prowadzi dzia³ania przy
wspó³pracy ze szkolnymi ko³ami PCK,
wspó³dzia³a z Zarz¹dem Okrêgowym PCK
w £odzi i dzia³aj¹cymi tam grupami
M³odzie¿y oraz, choæ sama wywodzi siê
z Grupy Ratownictwa Medycznego, a potem
zostaje instruktorem PP przy ZG PCK, ca³y
czas dba o jednoœæ reaktywowanej grupy
Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych
PCK w Pabianicach, rozwijaj¹c jednoczeœnie sekcjê m³odzie¿y zainteresowanej tematyk¹ pierwszej pomocy.
Grupa pod przewodnictwem Rzepy staje siê
coraz silniejsza - SIMy z Pabianic bior¹
udzia³ we wszystkich ogólnopolskich kampaniach i akcjach, podejmuj¹c jednoczeœnie
dzia³ania o zasiêgu lokalnym.

Po raz pierwszy z Polskim
Czerwonym Krzy¿em zetknê³a siê
w 1997 roku zapisuj¹c siê do Szkolnego
Ko³a PCK dzia³aj¹cego przy jej
macierzystym XX Liceum Ogólnokszta³c¹cym w £odzi. W tym roku mia³a
miejsce ogromna rekrutacja do dwóch
grup M³odzie¿y PCK dzia³aj¹cych przy
£ódzkim Zarz¹dzie Okrêgowym PCK.
Id¹c z kole¿ankami na pierwsze
spotkanie nie przewidywa³a chyba, ¿e to
pocz¹tek przygody, która odmieni ca³e
Magda ca³y czas nie utraci³a konjej ¿ycie.
taktów z Zarz¹dem Okrêgowym PCK,
wyje¿d¿a jako wychowawca na okrêgowe
Zdecydowa³a
siê
dzia³aæ akcje letnie, zaczyna równie¿ wspieraæ
w Grupie Ratownictwa Medycznego M³odzie¿ PCK dzia³aj¹c¹ w innych rejonach.
PCK w £odzi, po pewnym czasie sta³a Jest równie¿ zaanga¿owana w program
siê liderem podgrupy pokazów pier- "Super Wiewiórka - przyjació³ka Oli i Kuby",
wszej pomocy. Latem 1998 roku koordynuj¹c pilota¿ w Pabianicach, jak
wyjecha³a na "obóz wszechczasów" - i pomagaj¹c nastêpnie Krajowej Radzie
obóz liderki, wieñcz¹cy okres prawie M³odzie¿owej PCK w jego scaleniu. W 2002
rocznej rekrutacji. Te dwa tygodnie roku zostaje wiceprzewodnicz¹c¹ £ódzkiej
w Sulejowie definitywnie przekona³y j¹ Okrêgowej Rady M³odzie¿owej PCK oraz
do pozostania w PCK.
delegatem na Krajowe Zgromadzenie
Ruchu M³odzie¿owego PCK, podczas
Magda pochodzi z Ksawerowa, którego zostaje wybrana na cz³onka Kramiejscowoœci po³o¿onej pomiêdzy £o- jowej Rady M³odzie¿owej PCK, staj¹c siê
dzi¹, a Pabianicami. Jednak "po³o¿enie póŸniej jej sekretarzem. Jest to z pewnoœci¹
geograficzne" choæ istotne, nie by³o pocz¹tek kolejnego rozdzia³u w jej czernajwa¿niejszym kryterium przy podejwonokrzyskim ¿yciu.
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KRM DZIA£A

MAGDALENA RZEPECKA - SEKRETARZ KRM PCK
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Jej odejœcie z Pabianic po³¹czone
jest z ogromn¹ dla niej niespodziank¹ decyzj¹ £ZO PCK otrzymuje od razu Z³ot¹
Odznakê SIM PCK, wczeœniej z okazji
obchodów 80 lecia M³odzie¿y PCK otrzyma³a Odznakê Honorow¹ PCK IV stopnia.
Po przejœciu szkolenia w Budapeszcie Magda, obok Micha³a Miko³ajczyka jest drugim trenerem Procesu
Planowania Projektów (PPP), szkol¹c
miedzy innymi w ramach programu " Od

SZALEJ¥CE WIEWIÓRKI
Jak wszyscy
dobrze
wiemy
w ubieg³ym roku
rozpoczêliœmy
realizacjê ogólnopolskiego programu
"Super
Wiewiórka - przyjació³ka
Oli
i Kuby" adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Na prze³omie maja
i czerwca odby³o siê Zgierzu ogólnopolskie
szkolenie przygotowuj¹ce koordynatorów
programu, w którym uczestniczy³o ponad
30 osób. Spotkanie to, oprócz wykszta³cenia sieci dobrze przygotowanych pod
wzglêdem merytorycznym i organizacyjnym koordynatorów programu na wszystkich szczeblach naszego stowarzyszenia,
mia³o na celu zapoznanie z programem,
jego tematyk¹, metodyk¹ oraz formami
pracy z ma³ymi pociechami.
Ju¿ od czerwca w okrêgach
rozpoczê³y siê dzia³ania maj¹ce na celu
przygotowanie
kadry
instruktorskiej,
przeprowadzaj¹cej zajêcia. A od wrzeœnia... We wszystkich niemal miejscowoœciach, miastach i miasteczkach w Polsce
ruszy³a wielk¹ par¹ Super Wiewiórka, spo-
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potrzeb do dzia³ania". Kolejny rozdzia³
jej "czerwonokrzyskiego ¿yciorysu"
rozpocz¹³ siê wraz z pocz¹tkiem 2004
roku, kiedy to zaczê³a pracowaæ w biurze ZG PCK.
Magda bardzo szybko chodzi,
dzia³a i podejmuje decyzje. O wiele wolniej zmienia przekonania: od kilku lat
jest wierna jednym idea³om - czerwonokrzyskim !
tykaj¹c siê z ogromnym entuzjazmem
i zaanga¿owaniem zarówno ze strony
dzieci, wolontariuszy jak i opiekunów
prowadz¹cych zajêcia.
Na efekty nie musieliœmy d³ugo
czekaæ. Ten pierwszy krok sta³ siê
pocz¹tkiem zarówno reaktywacji, jak
i tworzenia nowych Klubów Wiewiórka
w placówkach. Po pierwszym pó³roczu,
po którym zak³adaliœmy, i¿ uda siê
przeprowadziæ spotkania i zajêcia
z 10 000 dzieci mo¿emy powiedzieæ, ¿e
odnieœliœmy ogromny sukces! Dlaczego?
Z takiej to prostej przyczyny, i¿ efektem
realizacji pierwszej pó³rocznej fazy programu jest przeszkolenie prawie 20 000
dzieci w 517 placówkach oraz utworzenie
280 nowych Klubów Wiewiórka.
A wszystko to dziêki motywacji
i chêciom: autorów poradnika, pracowników, koordynatorów, wolontariuszy,
opiekunów i oczywiœcie dzieci!
Ciesz¹c siê tym sukcesem,
dziêkujê serdecznie tym, którzy siê do
niego przyczynili, a tym samym ¿ywiê
nadziejê i¿ dalsze etapy przynios¹
jeszcze wiêcej zadowolenia i satysfakcji !
Magdalena Rzepecka.
Koordynator Krajowy
programu “Super Wiewiórka przyjació³ka Oli i Kuby”
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Wielkopolska Okrêgowa Rada
M³odzie¿owa PCK powsta³a na fali
ostatnich przemian terytorialnych,
które sta³y siê równie¿ udzia³em
naszego Stowarzyszenia. W efekcie
jest to cia³o inspiruj¹ce i koordynuj¹ce
dzia³alnoœæ m³odzie¿y PCK a tak¿e
reprezentuj¹ce jej interesy na terenie
drugiego co do wielkoœci okrêgu w
Polsce. Œwiadomoœæ tego towarzyszy
nam od samego pocz¹tku, a wiêc ju¿
od momentu wyborów. W sk³ad rady
weszli :
- Jaros³aw Cieszkiewicz - Przewodnicz¹cy (Poznañ)
- Sebastian Wyskocki - zastêpca przewodnicz¹cego (Ko³o)
- Karolina Szczech - sekretarz (Chodzie¿)
- Ewa Nowak - cz³onek (Leszno)
- Wojciech Grentkiewicz - cz³onek
(Konin)
- Joanna Michalak - cz³onek (Jarocin)
- Anna Parzonka - cz³onek (Gostyñ)
Na jednym z pierwszych
posiedzeñ, wzorem Krajowej Rady
M³odzie¿owej, przyjêliœmy za³o¿enia
programowe do dzia³alnoœci na lata
2003-2006 na poziomie okrêgu.
Zgodnie z tym dokumentem za
g³ówne kierunki dzia³alnoœci uznano:
1. koordynacjê dzia³añ m³odzie¿owych
i konsolidacjê istniej¹cych struktur
ruchu m³odzie¿owego. Chcielibyœmy to
osi¹gn¹æ przez aktywne promowanie
i wzmacnianie istniej¹cych, a w miarê
mo¿liwoœci tworzenie nowych struktur
rejonowych.
2. stworzenie bazy danych okrêgowych jednostek ruchu m³odzie¿owego, stanowi¹c¹ element ogólnopolskiego systemu.

3. utrzymanie b¹dŸ osi¹gniêcie do 2006
roku nastêpuj¹cych celów zgodnych
z za³o¿eniami ca³ego ruchu:
- Jeden pracownik d.s. m³odzie¿y / m³odzie¿y i wolontariatu w biurze ZO PCK
w Poznaniu.
- Pracuj¹ca Okrêgowa Rada M³odzie¿owa
a) posiadaj¹ plan pracy
b) podzia³ obowi¹zków
c) sprawozdania
d) podejmuj¹ca dzia³ania z innymi ORM
.......PCK
e) wype³niaj¹ca swe zadania okreœlone
......w "Strukturach i Zasadach Dzia³ania
......Ruchu M³odzie¿owego PCK".
- 25% wiêcej pracuj¹cych Rejonowych Rad
M³odzie¿owych (kryteria pracuj¹cej Rady
j.w.)
- Istnienie przynajmniej jednej m³odzie¿owej
grupy okrêgowej (bez znaczenia SIM PCK,
GR, MHDK etc.)
- Wzmocnienie wagi tytu³u SIM jako œrodka
motywacji dla M³odzie¿y PCK
- 50% wiêcej rejonów posiadaj¹cych przyjemniej jedn¹ grupê m³odzie¿ow¹ (bez
znaczenia SIM, GRM, MHDK etc.)
- 10% wiêcej dzia³aj¹cych SK PCK
- W ka¿dej grupie i kole, na wszystkich
poziomach organizacyjnych, wyszkolony
lider, bêd¹cy w stanie kierowaæ / wspó³kierowaæ w³asn¹ jednostk¹ podstawow¹
M³odzie¿y PCK.
- Wprowadzanie systemu komunikacji
pomiêdzy cz³onkami rad m³odzie¿owych
ró¿nych szczebli i okrêgów.
- Wykszta³cenie specjalistów od ró¿nych
zagadnieñ (np. oœwiata zdrowotna HIV/
AIDS) na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Z ¯YCIA RAD M£ODZIE¯OWYCH

WIELKOPOLSKA OKRÊGOWA RADA M£ODZIE¯OWA

4. reprezentacjê m³odzie¿y we wszystkich
strukturach Stowarzyszenia na szczeblu
okrêgowym i rejonowym, w tym przede
wszystkim:
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- Udzia³ reprezentantów M³odzie¿y PCK
w radach, komisjach i zespo³ach
- Udzia³ przedstawicieli M³odzie¿y PCK
w szkoleniach, zebraniach i naradach
prowadzonych.
- Udzia³ przedstawicieli M³odzie¿y PCK
w przygotowaniu i wdra¿aniu ka¿dego dzia³ania dotycz¹cego b¹dŸ adresowanego do
œrodowiska dzieciêco - m³odzie¿owego.
- Przedstawiciele M³odzie¿y PCK obecni
przy tworzeniu ró¿nych materia³ów (strategie, programy, plany pracy bud¿etów etc.)
- Do koñca kadencji przynajmniej jedno
posiedzenie Okrêgowej Rady Reprezentantów PCK poœwiêcone zagadnieniom
m³odzie¿owym.
- Przynajmniej dwa razy w roku zagadnienia m³odzie¿owe stanowi¹ce temat
wiod¹cy posiedzenia Zarz¹du Okrêgowego
PCK.

Rada aktywnie stara siê realizowaæ za³o¿one cele. W pierwszej kolejnoœci podjêliœmy szereg dzia³añ
zmierzaj¹cych do konsolidacji i aktywizacji istniej¹cych struktur rejonowych,
w tym przede wszystkim na poziomie
by³ych okrêgów. Stworzono m³odzie¿ow¹
bazê danych okrêgu, wypracowano
metody komunikowania siê i przep³ywu
informacji.

Najistotniejszym naszym osi¹gniêciem w tym zakresie do tej pory by³o
zorganizowanie obozu zgodnie z formu³¹
tradycyjnego m³odzie¿owego obozu
szkoleniowo-wypoczynkowego
PCK,
którego celem by³a integracja œrodowisk
m³odzie¿owych z terenu Wielkopolski
oraz poszerzenie grona liderów. Inicjatywa ta okaza³a siê bardzo trafiona, a jej
efekty przynios³y nam wiele satysfakcji
5. Realn¹ reprezentacjê nie tylko RM PCK, i zachêcaj¹ do kontynuowania tej formy
ale tak¿e Stowarzyszenia jako ca³oœci na dzia³alnoœci.
zewn¹trz, szczególnie w zakresie problematyki i spraw dotycz¹cych m³odzie¿y.
Szkolne ko³a w naszym okrêgu,
W szczególnoœci poprzez:
ich iloœæ i praca, to ogromny potencja³
- Udzia³ przedstawicieli M³odzie¿y PCK i powód do dumy. Dlatego staramy siê
w dzia³aniach rejonowych i okrêgowych w jak najwiêkszym stopniu wspomagaæ je
- Udzia³ przedstawicieli naszego okrêgu w dzia³alnoœci. Autorskim w tym zakresie
w akcjach i spotkaniach miêdzynarodo- jest cykliczne przygotowywanie przez
wych oraz rozwijanie wspó³pracy miêdzy- Radê propozycji zadañ dla szkolnych kó³
narodowej z m³odzie¿owymi strukturami Polskiego Czerwonego Krzy¿a na ka¿dy
rok szkolny. Jest to nawi¹zanie do
zagranicznych stowarzyszeñ CK i CP.
- Przedstawiciele M³odzie¿y PCK obecni na szczytnych tradycji ruchu m³odzieró¿nych forach, grupach i zespo³ach ¿owego.
to¿samych z zakresem dzia³alnoœci PCK.
Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê
- M³odzie¿ PCK reprezentowana na
ró¿nych imprezach / akcjach / spotkaniach utrzymaæ i poszerzyæ to co dobre w dziaorganizowanych przez ró¿ne podmioty ³alnoœci m³odzie¿owej w naszym okrêgu,
pañstwowe, samorz¹dowe i pozarz¹dowe tak¿e dziêki mo¿liwoœci wspó³pracy
z innymi radami okrêgowymi. A to na
w swoim rejonie i okrêgu.
- Obecnoœæ M³odzie¿y PCK w mediach pewno bêdzie z korzyœci¹ dla ca³ego
(prasa, radio, TV) lokalnych i regionalnych, Ruchu M³odzie¿owego Polskiego Czertak czerwonokrzyskich jak i innych, w tym wonego Krzy¿a.
Jaros³aw Cieszkiewicz
elektronicznych.

Wielkopolska ORM PCK
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W dniach 26 - 28 marca 2004
w oœrodku Szkoleniowym PCK
w Zgierzu odby³o siê Spotkanie Partnerskie miêdzy Polskim i Niemieckim
Czerwonym Krzy¿em.
Dotychczasowa wspó³praca
mia³a miejsce przede wszystkim na
poziomie Zarz¹dów G³ównych i dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych z przygotowaniem na wypadek klêsk i katastrof. Lokalnie, kontakty by³y sporadyczne, ograniczaj¹c siê do wsparcia
w przypadku sytuacji kryzysowych np.
wielka powódŸ w 1997 roku. Naszym
wspólnym zamierzeniem by³o objêcie
wspó³prac¹ tak¿e i innych zagadnieñ,
jak i przeniesienie jej na poziom
zarz¹dów terenowych. Niemcy bardzo
zainteresowani s¹ np. dzia³alnoœci¹
M³odzie¿y w Czerwonym Krzy¿u,
a w szczególnoœci realizacj¹ ró¿nych
kierunków dzia³alnoœci statutowej Stowarzyszenia przez dzieci i m³odzie¿.
Dlatego te¿ reprezentanci Krajowej
Rady M³odzie¿owej PCK brali czynny
udzia³ w przygotowaniu i przebiegu
spotkania.

m³odzie¿owe, Unii Europejskiej, klêsk
i katastrof) oraz reprezentantów M³odzie¿y
NCK i przedstawicieli licznych ZO i ZR NCK.
Polski Czerwony Krzy¿ reprezentowany by³ przez Prezesa (podczas oficjalnego otwarcia), Sekretarza Generalnego,
pracowników biura ZG PCK, odpowiedzialnych za wspó³pracê miêdzynarodow¹, promocjê i komunikacjê, m³odzie¿, sprawy UE,
przygotowanie na wypadek klêsk i katastrof
oraz pierwsz¹ pomoc. Na spotkaniu byli
obecni przedstawiciele wszystkich ZO PCK
(po 2 osoby z ka¿dego ZO), z wyj¹tkiem
Œl¹skiego ZO PCK, oraz reprezentanci Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK. Na spotkaniu byli równie¿ obecni przedstawiciele
M³odzie¿y PCK z £odzi, którzy wspierali
organizatorów swoj¹ prac¹

DUNANT BY£BY Z NAS DUMNY

Spotkanie partnerskie z Niemcami

W trakcie spotkania przedstawiono
ogólne prezentacje obu Stowarzyszeñ oraz
M³odzie¿y zarówno Polskiego jak i Niemieckiego CK. Dalsze dyskusje i praca by³y
prowadzone w ramach trzech warsztatów
tematycznych:

1.
Sprawy M³odzie¿owe - programy,
wspó³praca ze szkolnymi ko³ami PCK,
wymiana m³odzie¿y, wspólne akcje i kampanie, (akcja letnia), wspólne przedsiêwziêcia w ramach Jugendwerku czyli "PolskoNiemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿owej"
2.
Sprawy Unii Europejskiej - instytucW spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 60 je i programy UE wa¿ne dla dzia³alnoœci CK,
osób. Niemiecki Czerwony Krzy¿ by³ wp³yw przyst¹pienia Polski do UE,
reprezentowany przez przedstawicieli wspó³praca z NCK w przygotowaniu PCK
biura ZG (sprawy miêdzynarodowe,
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do funkcjonowania w nowych realiach
europejskich, mo¿liwoœæ sk³adania wspólnych
projektów
do
UE.
3.
Przygotowanie na wypadek klêsk
i katastrof - program tworzenia Grup Pomocy Humanitarnej oraz wspó³praca przygraniczna (zagro¿enia powodziowe).

sowych na rok 2004. NCK wyrazi³
tak¿e wolê wsparcia innych projektów
PCK - np. szkolenia pracowników biura
ZG PCK. Niemcy s¹ równie¿ bardzo
zainteresowani
funkcjonowaniem
naszych szkolnych kó³ PCK - wyd³u¿a
siê czas pobytu dzieci i m³odzie¿y
w niemieckich szko³ach, st¹d chc¹ mieæ
model wspó³pracy Czerwonego Krzy¿a
Rezultatem w/w warsztatów by³o i szkó³. Dlatego te¿ wyrazili zainterezakreœlenie
problemów
i
potrzeb sowanie wspó³dzia³aniem w ramach
w poszczególnych dziedzinach oraz wstêp- Programu Rozwoju Szkolnych Kó³ PCK.
ne ustalenie dalszych kroków i przedsiêwziêæ np. podjêcie dzia³añ celem wspólnego
Spotkanie to by³o mo¿liwe dziêrealizowania Kampanii Walki z G³odem ki ogromnemu nak³adowi pracy, tak na
i kampanii "Prawda o AIDS. PRZEKA¯ J¥ poziomie Zarz¹du G³ównego, jak i ZaDALEJ", czy te¿ podjêcia starañ o uzy- rz¹dów terenowych. Zrobiliœmy bardzo
skanie dofinansowania z Jugendwerku.
dobre wra¿enie na naszych niemieckich
kolegach. Teraz du¿o zale¿y od nas
Wiele emocji wœród uczestników samych i to nie tu w biurze Zarz¹du
wzbudzi³ "Kiermasz Zarz¹dów Okrê- G³ównego, ale przede wszystkim
gowych", na którym ka¿dy z Zarz¹dów w Zarz¹dach Okrêgowych i Rejonoprzedstawia³ swoj¹ dzia³alnoœæ oraz kierun- wych. O d³ugofalowym sukcesie tego
ki, w których chcia³by podj¹æ dalsz¹ spotkania bêdziemy mogli powiedzieæ
wspó³pracê z Zarz¹dami terenowymi NCK. dopiero wtedy, kiedy, wspó³praca
Polskie stoiska zrobi³y ogromne wra¿enie zacznie mieæ miejsce na Waszym
na goœciach i organizatorach spotkania poziomie dzia³alnoœci. Dlatego nie
i znacznie przyczyni³y siê do wymiany infor- zwlekajcie - "kujcie ¿elazo póki gor¹ce"!
macji i doœwiadczeñ. Pomog³a w tym grupa
energicznych wolontariuszy, którzy prezentowali w kreatywny sposób kampanie
prowadzone przez PCK - na sali pojawili
siê miêdzy innymi Indianie z "Gor¹czki
Z³ota", czy kucharze z "Kampanii PCK
Walki z G³odem". Wydaje siê, ¿e nawi¹zano w ten sposób wiele kontaktów
roboczych, które powinny zaowocowaæ
konkretnymi projektami w przysz³oœci.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do
odbycia roboczych rozmów na poziomie
ZG obu Stowarzyszeñ, w wyniku, których
NCK zadeklarowa³ pe³ne poparcie dla Programu Rozwoju Organizacyjnego PCK na
lata 2004 - 2006, wspieraj¹c go miêdzy
innymi znaczn¹ sum¹ œrodków finan-
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Katarzyna Derlicka, biuro ZG PCK,
Wspó³praca Miêdzynarodowa
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To ju¿ czwarty raz Zarz¹d
Rejonowy PCK wraz z Rejonow¹ Grup¹
SIM w Kole zorganizowa³y "Olimpiadê
wiedzy o pierwszej pomocy". Uczniowie
gimnazjum musieli rozwi¹zaæ test sk³adaj¹cy siê z 25 pytañ. O stopieñ trudnoœci testu
zadba³y p.Zofia Rowecka i p.Anna Filipiak.
Oprócz tego uczniowie wykonywali
resustytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹, na
fantomie oraz opatrywali wczeœniej rozpoznane rany. Trzeba pochwaliæ przygotowanie uczniów zarówno od strony teoretycznej jaki i praktycznej. Ca³oœæ imprezy
poprzedzi³y pokazy pierwszej pomocy
w pozorowanych wypadkach w wykonaniu
m³odzie¿y z grupy SIM PCK. Pierwsza
sytuacja to omdlenie po³¹czone z atakiem
padaczki, druga-upadek z drabiny, trzecie
zdarzenie to wypadek przy pracach
budowlanych, w wyniku, których poszkodowany dozna³ licznych obra¿eñ: krwotoku

Kamieñ Krajeñski
Swoj¹ dzia³alnoœæ w roku szkolnym
2003/2004 rozpoczêliœmy akcj¹ "Pomoc
koledze". Uczeñ naszego gimnazjum choruje na zanik miêœni. Postanowiliœmy
pomóc rodzicom Mateusza w zakupie
niezbêdnych leków organizuj¹c akcjê
sprzeda¿y ciastek w szkole. Ka¿da klasa
piek³a ciasta, które nastêpnie rozprowadzaliœmy na przerwach lekcyjnych wœród
m³odzie¿y. Zebran¹ kwotê przekazaliœmy
rodzicom Mateusza.
Uczniowie klas II przygotowali
prezentacjê potraw regionu kujawsko pomorskiego. Ich przepisy, wartoœci od¿ywcze i wartoœci kaloryczne zosta³y zaprezentowane w klasach.

wewnêtrznego i z³amania otwartego.
Relacjê z imprezy nagrywa³a telewizja
kablowa Ko³o.

LISTONOSZ DONIÓS£

Olimpiada wiedzy
o pierwszej pomocy

Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy podobnych sukcesów
za rok.
Grupa Spo³ecznych Instruktorów
M³odzie¿owych PCK w Kole
Nastêpnie odby³a siê degustacja i ocena
potraw. Najciekawsze przepisy zosta³y
umieszczone na tablicy informacyjnej SK
PCK naszego gimnazjum.
Klasy III przygotowa³y audycjê
radiow¹ "Zdrowy styl ¿ycia", z kolei klasy
pierwsze wykona³y plakaty "Mój idol
sportowy".
Cz³onkowie Szkolnego Ko³a PCK bior¹
udzia³ w XII Edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
¯ycia PCK.
W Kwietniu - Miesi¹cu Kultury
Zdrowotnej przygotowujemy apel poœwiêcony tematyce zdrowia.
Opiekun SK PCK
Ma³gorzata Górna
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Manewry - Bielsko Bia³a
W dniach 26-29 lutego 2004r.
w Miêdzybrodzi Bialskim odby³y siê
manewry ratownicze zorganizowane
przez grupê ratownictwa oraz grupê
SIM PCK z Bielska Bia³ej. W zimowej
atmosferze Beskidów spotka³o siê
kilkudziesiêciu
ratowników,
aby
doskonaliæ swoje umiejêtnoœci. Ju¿ na
samym
pocz¹tku
uczestników
zaskoczy³ wypadek, gdzie kieruj¹cy
samochodem wjecha³ w grupkê ludzi
id¹cych
poboczem.
Ratownicy
opanowali sytuacje. Po przybyciu na
miejsc zakwaterowania uczestnicy
zostali podzieleni na 6 osobowe grupy,
w których pracowali do koñca
manewrów. Po ca³ym dniu nieustannych pozoracji przyszed³ czas na zajêcia teoretyczne, które odbywa³y siê
wieczorem. Zajêcia codziennie by³y
zró¿nicowane. Rozpoczêliœmy od tematu naszej grupy. Wa¿n¹ spraw¹,
jak¹ zajêliœmy siê by³a budowa
zespo³u (grupy), relacja w grupie,
a tak¿e kreowanie postaw lidera. Zajêcia by³y prowadzone przez Beatê
Barsk¹ nasz¹ kole¿ankê z Ostrowca
Œwiêtokrzyskiego. W drugim dniu
æwiczyliœmy tyralierê ( poszukiwanie
poszkodowanych na du¿ych obszarach).

Wieczorem odby³y siê zajêcia z psychologii
udzielania pierwszej pomocy prowadzone
przez jednego z naszych instruktorów Jacka
Perdutê. W nocy pod opiek¹ drugiego
instruktora Miros³awa Torbiaka odby³a siê
pozoracja dla wszystkich. Celem by³
sprawdzenie umiejêtnoœci poszukiwania
poszkodowanych na du¿ych terenach.
W trzecim dniu po œniadaniu odby³a siê
pozoracja w budynku gdy¿ na dworze by³o
bardzo zimno.Dosz³o do strzelaniny
w wyniku, której by³o wiele osób rannych.
Nasi ratownicy opanowali sytuacjê jednak
nie wszyscy wyszli ca³o z opresji.
Cz³onkowie Beskidzkiej Szko³y Przetrwania
z Bielska Bia³ej przygotowali zajêcia
z samoobrony i alpinistyki. Wieczorne zajêcia teoretyczne dotyczy³y HIV/AIDS, a tak¿e
Honorowego Krwiodawstwa. Ostatnia noc
by³a naprawdê ciê¿ka. Ka¿da grupa przygotowa³a pozoracje i ca³¹ noc wszyscy uczestniczyli w akcji. Nad ranem radoœnie bawiliœmy siê w kalambury, g³uchy telefon i inne
ciekawe gry. Jednak zmêczenie po 3 dniach
by³o tak silne, ¿e wszyscy jak dzieci
po³o¿yliœmy siê spaæ o 5 rano. W niedzielê
wszyscy zmêczeni, ale zadowoleni rozjechali siê do domów. Serdecznie dziêkujemy naszym instruktorom, a tak¿e PCK
z Bielska Bia³ej za zorganizowanie i pomoc
w manewrach pierwszej pomocy.
.
Daniel Kowalczyk & Dawid Tyc
Grupa Ratownictwa i SIM PCK Bielsko Bia³a

SZKOLNE KO£O PCK, GIMNAZJUM W SOBKOWIE
Przedstawiamy kolejne super
dzia³aj¹ce Szkolne Ko³o PCK. Redakcja
Informator M³odzie¿y PCK czeka na
kolejne artyku³y obrazuj¹ce dzia³alnoœæ
SK PCK w ca³ym kraju. Piszcie wiêc do
nas
Szkolne ko³o PCK w Gimna-
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zjum Publicznym im. Jana Paw³a II
w Sobkowie zosta³o powo³ane do ¿ycia
w chwili powstania placówki, we wrzeœniu
1999r. Opiekunem organizacji zosta³a
nauczycielka Jolanta Stêpieñ, która
prowadzi³a ko³o w swoim poprzednim miejscu pracy - wówczas oœmioklasowej Szkole
Podstawowej w Soko³owie Dolnym.
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mleka, jogurtów, serów, produktów, które
s¹ niezast¹pionym Ÿród³em wapnia, witamin, potasu i magnezu. Ci, którzy skorzystali z naszych rad na pewno maj¹
zdecydowanie wiêksz¹ szansê
na
Obecnie nasza organizacja mo¿e zdrowe zêby, mocne koœci i dobre
pochwaliæ siê du¿ym dorobkiem, który samopoczucie.
decyduje o doœæ silnej pozycji ko³a
w szkole. Ka¿dego roku we wrzeœniu
Wszystkim podoba³a siê równie¿
prowadzimy akcjê promuj¹c¹ nasz¹ dzia³a- akcja z zakresu przeciwdzia³ania skrzylnoœæ wœród spo³ecznoœci gimnazjalnej. wieniom, zwyrodnieniom i bólom krêG³ównie zabiegamy o uczniów klas pier- gos³upa - "Mocne plecy". Przypominawszych. By ich pozyskaæ upowszechniamy liœmy, które miêœnie i w jaki sposób
cele, za³o¿enia i historiê PCK, prezentuje- nale¿y wzmocniæ. Sporz¹dziliœmy listê,
my dotychczasowe dzia³ania i sukcesy, czego nie znosi nasz krêgos³up, a co mu
ukazujemy mo¿liwoœci samorealizacji pomaga, zaproponowaliœmy zestaw bew kole. M³odzie¿ chêtnie i licznie zapisuje zpiecznych æwiczeñ, które zmniejszaj¹
siê i dzia³a w SK PCK.
przeci¹¿enie pleców i rozluŸniaj¹ napiête
miêœnie po d³ugim siedzeniu przy biurku.
Staramy siê, by podejmowane Za ka¿dym razem, kiedy organizujemy
przez nas przedsiêwziêcia obejmowa³y jakieœ przedsiêwziêcie to w³aœnie
statutowe zadania PCK i odpowiada³y m³odzie¿ szkolnego ko³a wyszukuje
potrzebom uczniów i œrodowiska lokalnego. i opracowuje informacje, decyduje, co
Sta³ym, bardzo wa¿nym punktem naszych ostatecznie znajdzie siê na tematycznej
dzia³añ jest promocja zdrowia. Œledzimy gazetce œciennej i propagowanych
ogólnokrajowe akcje, kampanie i nowinki, ulotkach informacyjnych, ustala w jaki
podpatrujemy szkoln¹ rzeczywistoœæ. Takie sposób dotrzeæ do adresata naszych
obserwacje pomagaj¹ nam wybieraæ tema- dzia³añ. Staramy siê, by nasze formy
ty, które poruszamy i nag³aœniamy pracy by³y atrakcyjne, zachêca³y do dziaw danym roku szkolnym. Ciekawe efekty ³ania i przemyœleñ. Organizujemy
przynios³a akcja "Mów do mnie szeptem". konkursy
plastyczne,
gimnazjalne
Poprzez plakaty i informacje uœwiadamiali- olimpiady z zakresu ró¿nych dziedzin
œmy zgubne skutki ha³asu na zdrowie wiedzy o zdrowym stylu ¿ycia, zachêcz³owieka, zachêcaliœmy do wyciszenia camy do wykonania indywidualnych prac
szko³y, domów i spêdzania wolnego czasu na okreœlony temat. Uczestnicy takich
na ³onie natury, z dala od zgie³ku, jaki niesie akcji s¹ zawsze wyró¿niani i nagradzani.
wspó³czesna cywilizacja.
Dbamy, by osoby ¿yj¹ce w zgodzie
z prozdrowotnymi zasadami, posiadaj¹ce
W³¹czyliœmy siê równie¿ w spo³e- du¿¹ wiedzê z okreœlonej dziedziny by³y
czn¹ kampaniê promuj¹c¹ mleko. Nasz¹ wzorem dla innych.
akcjê pod has³em "Mleczn¹ drog¹ w doros³oœæ" kierowaliœmy do wszystkich uczniów
W szczególny sposób obchodzigimnazjum. Uœwiadamialiœmy, i¿ dieta pol- my Œwiatowy Dzieñ Zdrowia. Z tej okazji
skich dzieci zawiera tylko po³owê zalecanej corocznie organizujemy œrodowiskow¹
przez lekarzy dawki wapnia. Przekonywali- imprezê z udzia³em pracowników Oœroœmy do wiêkszego spo¿ywania
dka Zdrowia, Aptek i W³adz Gminnych.
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M³odzie¿ z tej w³aœnie szko³y trafi³a do
naszego gimnazjum. Czerwonokrzyskie
tradycje tego œrodowiska stanowi³y bazê
dla nowo powsta³ego ko³a.
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Staramy siê, by konwencja uroczystoœci
zmienia³a siê. W ubieg³ym roku
przyœwieca³o nam has³o "Jak ¿yæ d³u¿ej,
zdrowiej i ciekawiej?". Impreza mia³a
charakter konkursu miêdzyklasowego.
Ka¿da klasa przedstawi³a na forum
szko³y krótki program prozdrowotny.
Uczniowie
wykazali
siê
niesamowit¹ pomys³owoœci¹ i oryginalnoœci¹ w interpretacji tematu. By³y dowcipne scenki, znane i popularne piosenki ze zmienionymi s³owami, wiersze
i prace plastyczne. Wystêpy klas budzi³y du¿e zainteresowanie zebranych,
a co najwa¿niejsze, zawiera³y i promowa³y ogrom treœci prozdrowotnych.
Tegoroczny Œwiatowy Dzieñ
Zdrowia koñczy kampaniê "Moda na
niepalenie" prowadzon¹ w gimnazjum
od lutego. Szkolny Teatrzyk Profilaktyczny SK PCK zaprezentuje antynikotynowe przedstawienie, a zaprzyjaŸniony pracownik z Oœrodka Zdrowia
wyg³osi prelekcjê o szkodliwoœci palenia. Nasze wczeœniejsze dzia³ania mia³y
zwróciæ uwagê na problem i sk³oniæ do
przemyœleñ w tym wzglêdzie. Œcienna
gazetka informowa³a o katastrofalnych
skutkach na³ogu nikotynowego. Wystawa profesjonalnych plakatów ukazywa³a alternatywê palenia i niepalenia.
Uczniowie wziêli udzia³ w konkursie
i wykonali szereg zaskakuj¹cych,
pe³nych informacji i osobistych refleksji
prac na ten temat. Klasy zmaga³y siê
równie¿ w gimnazjalnym turnieju wiedzy
na temat zdrowego stylu ¿ycia. Mamy
nadziejê, ¿e dzia³ania na tak¹ skalê
wyrobi¹ w m³odzie¿y pogl¹d, ¿e palenie
jest szkodliwe dla zdrowia, kosztowne
i niemodne, a zdrowy styl ¿ycia to
najlepsza inwestycja na przysz³oœæ.
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-³añ jest popularyzowanie honorowego
krwiodawstwa. W czasie ostatnich wakacji
w³¹czyliœmy siê w organizacjê Gminnego
Festynu Rodzinnego w Sobkowie "Krew
Darem ¯ycia".
Propagowaliœmy tematyczne broszury i ulotki, rozlepialiœmy afisze informuj¹ce o akcji oddawania krwi. Wyst¹piliœmy
z apelem do m³odzie¿y gimnazjalnej, by
zachêca³a swoich s¹siadów, rodziców,
starszych kolegów do oddania krwi. W czasie festynu zorganizowaliœmy w³asne
stoisko, gdzie eksponowaliœmy materia³y
o krwiodawstwie. Urz¹dziliœmy równie¿ wystawê wykonanych przez nas plakatów o tej
tematyce. Wszyscy, którzy odwiedzili nasz
punkt zostali udekorowani nalepk¹ przedstawiaj¹c¹ kroplê krwi - kroplê ¿ycia.
Nasza m³odzie¿ nie pozostaje obojêtna na krzywdê drugiego cz³owieka.
Corocznie organizujemy zbiórkê pieniêdzy
w formie kwest lub akcji "Gor¹czka z³ota".
Pomimo, i¿ nie jest nas du¿o, nasza szko³a
liczy 250 uczniów, zawsze udaje nam siê
zebraæ doœæ znaczn¹ kwotê pieniêdzy.
W okresie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia zbieramy zabawki, maskotki, ksi¹¿eczki i kolorowanki dla ma³ych mieszkañców Domu
Dziecka w Kielcach i niepe³nosprawnych
z Domu Pomocy Spo³ecznej w Zgórsku.
Wa¿ne jest to, ¿e spotykamy siê z podopiecznymi tych oœrodków i osobiœcie
przekazujemy zebrane rzeczy. Takie chwile
daj¹ nam pewnoœæ, ¿e te dzia³ania maj¹
g³êboki sens. Sprawiaj¹ radoœæ zarówno
obdarowywanym jak i darczyñcom i s¹ dla
nas wspania³¹ lekcj¹ integracji, tolerancji,
dobroci i wra¿liwoœci.

Od lutego tego roku dziewczynki
z pierwszej klasy naszego gimnazjum
opiekuj¹ siê kilkoma starszymi paniami.
Odwiedzaj¹ je, rozmawiaj¹, pomagaj¹ w
Innym obszarem naszych dzia- najprostszych, codziennych czynnoœciach.
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Nasza opiekunka Jolanta Stêpieñ
uczestniczy³a ostatnio w szkoleniu pod
has³em "Od potrzeb do dzia³ania" organizowanym przez Zarz¹d G³ówny PCK. Na
zajêciach zaprezentowa³a gminê, gimnazjum i szkolne ko³o, pozna³a czerwonokrzyskich dzia³aczy z Zarz¹du
G³ównego oraz przedstawicieli PCK z kilku
rejonów Polski. Bardzo cieszyliœmy siê, ¿e
o naszych dzia³aniach us³yszeli inni ludzie.
Najwiêksz¹ niespodziank¹ by³a jednak wizyta w naszym gimnazjum Micha³a Miko³ajczyka - pracownika Dzia³u Promocji

ZG PCK, przew. Krajowej Rady
M³odzie¿owej PCK. W niecodziennym
zebraniu ko³a, poza wymienionym ju¿
goœciem uczestniczyli: dyr. szko³y
Stanis³aw Osowski i w-ce wójt gminy
Sobków - Ryszard Nazimek. Zaprezentowaliœmy dzia³alnoœæ ko³a, podzieliliœmy
siê spostrze¿eniami i refleksjami,
zasypywaliœmy naszego goœcia pytaniami, uwa¿aj¹c, ¿e taka okazja nieprêdko
siê powtórzy. Ciep³e s³owa uznania,
które us³yszeliœmy od p. Micha³a ciesz¹
i motywuj¹ do dalszych dzia³añ. Jest
nam bardzo mi³o, ¿e zostaliœmy tak
wyró¿nieni.
Pozdrawiamy wszystkich czerwonokrzyskich dzia³aczy.

LISTONOSZ DONIÓS£

“Na pocz¹tku by³yœmy nieco skrêpowane,
ale teraz, im wiêcej i czêœciej siê widujemy
relacje miêdzy nami s¹ swobodne
i serdeczne” - mówi¹ dziewczynki. Te dzia³ania daj¹ naszym wolontariuszkom wiele
radoœci i satysfakcji. Zgodnie twierdz¹, ¿e
nie ma wiêkszej zap³aty, ni¿ uœmiechniêta
i zadowolona twarz osoby, której pomagaj¹.

Jolanta Stêpieñ
Opiekun SK PCK
Gimnazjum Publicznego w Sobkowie

A groszy wci¹¿
przybywa...

... i na pewno bêdzie ich coraz
wiêcej, gdy¿ od pocz¹tku trwania akcji
"Gor¹czka Z³ota" przy³¹cza siê do niej
coraz wiêcej instytucji, placówek oœwiatowych i osób prywatnych. Do tej pory
m³odzi "poszukiwacze z³ota" zbieraj¹
pieni¹dze w 34 przedszkolach i 57
szko³ach na terenie £odzi. Dziêki ich
nieocenionej pracy uda³o nam siê zwa¿yæ
ju¿ oko³o 200 kilogramów z³otych monet.
Cieszy nas olbrzymie zainteresowanie "Gor¹czk¹..." wœród mieszkañców
£odzi. Ju¿ ka¿dy ³odzianin wie, ¿e do specjalnie przygotowanych puszek mo¿e wrzu

ciæ pieni¹dze, które przekazane zostan¹
na dofinansowanie wyjazdu letniego dla
dzieci z najbiedniejszych rodzin. Teraz
puszki te bêdzie mo¿na znaleŸæ równie¿:
w siedzi-bach Prokuratury Apelacyjnej w
£odzi oraz Komendy Stra¿y Miejskiej, a
tak¿e w Domach Dziennego Pobytu.
Równie¿ dzia³ania naszych wolontariuszy
pozwalaj¹ dotrzeæ do jeszcze wiêkszego
grona osób. Wiosenna pogoda sprzyja
happeningom w centrum miasta, a wraz
z dziennikarzami Radia £ódŸ przeprowadziliœmy zbiórkê w Cityrunnerze szybkim tramwaju je¿d¿¹cym ulicami
£odzi.

Informator M³odzie¿y PCK Numer 2/2004
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Ale to oczywiœcie nie koniec utrzyma siê a¿ do fina³u i dziêki zebranym
pomys³ów i ju¿ nied³ugo na pewno pieni¹dzom uda nam siê wys³aæ na kolonie
jak najwiêksz¹ liczbê dzieciaków.
czymœ znów zaskoczymy.
Mamy nadziejê, ¿e taka popularnoœæ tej czerwonokrzyskiej akcji

Konferencja w Dublinie

Logo konferencji - Breaking the Barriers/
Prze³amuj¹c bariery

AIDS to powa¿ny problem w Polsce liczba zaka¿eñ, choæ stale
roœnie, jest jeszcze pod kontrol¹. Natomiast za nasz¹ wschodni¹ granic¹
nastêpuje eksplozja - w s¹siaduj¹cej
Ukrainie liczba zaka¿eñ wros³a 50-krotnie w ci¹gu ostatnich 8 lat, podobnie
jak w Rosji czy Estonii. Mo¿e to siê
wydawaæ dziwne, ale to w³aœnie
w naszym regionie epidemia HIV/AIDS
rozprzestrzenia siê najszybciej na
œwiecie i aktualnie znajdujemy siê w tym
samym miejscu, w którym by³a Afryka
15 lat temu! 'Nasza' epidemia wyró¿nia
siê jednak tym, i¿ prawie 70% nowych
zaka¿eñ wystêpuje wœród m³odych ludzi
do 29 roku ¿ycia.
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Z tego powodu w dniach 2324.02.04 w Dublinie odby³a siê konferencja ministerialna UE na temat
HIV/AIDS dla krajów Europy i Azji Œrodkowej.
Jako
grupa
najbardziej
zagro¿ona epidemi¹ m³odzie¿ by³a jednym z g³ównych punktów spotkania i po
raz pierwszy tak liczna, gdy¿ zaproszono 10-osobow¹ grupê m³odych osób
dzia³aj¹cych na obszarze tematyki
HIV/AIDS, aby mogli oni przekazaæ ich
punkt widzenia.

Damian Bogo³embski
£ódzka Grupa SIM PCK
Wyró¿nieniem dla naszego stowarzyszenia
niew¹tpliwie by³ fakt, i¿ pracownik biura ZG
PCK- Miko³aj Bekasiak znalaz³ siê w grupie
przedstawicieli
innych
stowarzyszeñ
m³odzie¿owych z Cypru, Danii, Holandii,
Rumunii, Serbii, Azerbejd¿anu, Bia³orusi,
Ukrainy i Irlandii. G³ównym przes³aniem
m³odzie¿y dla zebranych ministrów zdrowia
by³o pozwolenie i danie mo¿liwoœci m³odym
ludziom by sami siê bronili poprzez
zapewnienie im dostêpu do wiedzy
o HIV/AIDS, do œrodków antykoncepcyjnych, do profesjonalnego doradztwa oraz
w³¹czenie ich w procesy podejmowania
decyzji
strategicznych
dotycz¹cych
HIV/AIDS na wszystkich szczeblach.
Filmy oraz wypowiedzi niektórych cz³onków
tej grupy m³odzie¿y mo¿ecie znaleŸæ
(jedynie po angielsku) w Internecie na stronie Prezydentury Unii Europejskiej:
www.eu2004.ie (pod WEBCASTS 2004).

Przedstawiciele grupy m³odzie¿owej z
Premierem Irlandii po œrodku

Promocja Zdrowia
ZG PCK
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5 lat temu
œwiêtowano wejœcie
w ¿ycie Traktatu,
który ma doprowadziæ do "œwiata
wolnego od min"
Chocia¿
miny
poch³aniaj¹ coraz
mniej ofiar, a kolejne
metry ziemi s¹
oczyszczane
ze
œmiertelnej spuœcizny nie œwiêtujemy.
Wielu ludzi nadal z obaw¹ stawia ka¿dy
krok...
1 marca minê³o dok³adnie 5 lat od
wejœcie w ¿ycie Konwencji Ottawskiej,
wprowadzaj¹cej ca³kowity zakaz min przeciwpiechotnych. Z tym dniem miny sta³y siê
broni¹ nielegaln¹.
Konwencja Ottawska podpisana w
grudniu 1997 r. przez 122 pañstwa, w tym
przez Polskê, wesz³a w ¿ycie dok³adnie
1 marca 1999 r. By³a owocem bezprecedensowej koalicji miêdzy rz¹dami, Miêdzynarodowym
Komitetem
Czerwonego
Krzy¿a (MKCK) i Miêdzynarodow¹ Kampani¹ na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (ICBL), która za swoj¹ dzia³alnoœæ otrzyma³a w 1997 r. Pokojow¹
Nagrodê Nobla. W proces negocjacji
i implementacji Konwencji by³ tak¿e czynnie
zaanga¿owany Sekretarz Generalny ONZ
Kofi Annan i Ksiê¿na Walii, Diana.
Konwencja Ottawska cieszy siê
ogromnym poparciem - dotychczas podpisa³o j¹ 150, a ratyfikowa³o 141 pañstw.
Stronami Konwencji s¹ wszystkie pañstwa
Ameryki z wyj¹tkiem dwóch oraz wszyscy
cz³onkowie Unii Europejskiej z wyj¹tkiem
jednego. W Afryce, która wraz z Azj¹ jest

najbardziej “zaminowanym” kontynentem, wszystkie pañstwa z wyj¹tkiem
regionu subsaharyjskiego s¹ stronami
Konwencji.
Miny - broñ 'niehumanitarna'
Dlaczego w³aœnie miny wywo³a³y takie
oburzenie wœród organizacji humanitarnych, doprowadzaj¹c w rekordowo
krótkim czasie do przyjêcia Konwencji,
wprowadzaj¹cej ich ca³kowity zakaz?
- Otó¿ miny s¹ broni¹ wyj¹tkowo prymitywn¹, a zarazem bardzo skuteczn¹
w zadawaniu bólu. £ami¹ dwie podstawowe zasady miêdzynarodowego
prawa humanitarnego:
1.
zasadê rozró¿niania: miny dzia³aj¹ "œlepo", nie odró¿niaj¹c stopy
¿o³nierza od stopy dziecka (90% ofiar
min stanowi¹ cywile!);
2. zasadê proporcjonalnoœci: cierpienie
i szkody, powodowane przez miny, s¹
zbêdne i nieproporcjonalne do osi¹gniêtych korzyœci wojskowych (miny opóŸniaj¹ marsz wojsk zaledwie o 20 minut!).
Na domiar z³ego miny s¹
wyj¹tkowo tanie (nieskomplikowana
mina kosztuje $3) i ³atwe w u¿yciu.
Niekontrolowane i masowe u¿ycie tej
broni doprowadzi³o do jednego z najpowa¿niejszych kryzysów humanitarnych, przed jakimi stanê³a ludzkoœæ.
Wed³ug szacunków MKCK w oko³o 90
pañstwach rozmieszczonych jest ponad
100 milionów min. Ka¿dego roku
w po³owie lat 90-tych ofiar¹ min stawa³o
siê 24 tysi¹ce osób - w wiêkszoœci
cywili. Œmieræ, kalectwo, strach, fala
uchodŸstwa, ubóstwo spo³eczne, ¿mudna i niebezpieczna praca saperów... to
codziennoœæ
spo³ecznoœci
"zaminowanych krajów": Angoli, Afganistanu ,
Boœni, Iraku, Kambod¿y,
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5 lat w drodze do œwiata bez min...
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Mozambiku i wielu innych...
A co z Polsk¹?
Niewielu z nas wie, ¿e Polska po II
wojnie
œwiatowej
by³a
najbardziej
'zaminowanym' pañstwem na œwiecie ponad 80% powierzchni kraju by³o
zanieczyszczone minami i niewybuchami.
Do dnia dzisiejszego ich obecnoœæ na terytorium Polski kosztowa³a ¿ycie lub zdrowie
ponad 13 tysiêcy osób, w wiêkszoœci dzieci.
Mimo spektakularnej akcji rozminowywania,
wci¹¿ ka¿dego roku miny i niewybuchy na
terytorium Polski s¹ przyczyn¹ œmierci
i kalectwa kilkunastu osób. Ofiar¹ min
padaj¹ tak¿e Polscy ¿o³nierze, m.in.
w Macedonii w zesz³ym roku.
Jednak Rz¹d RP nadal nie ratyfikowa³ Traktatu Ottawskiego.
Co dalej?
Przez ostatnie 5 lat Miêdzynarodowy
Komitet
Czerwonego
Krzy¿a by³ œwiadkiem znacznej
poprawy w ¿yciu ludzi i spo³ecznoœci
na ca³ym œwiecie. W miejscach, gdzie
Konwencja
zosta³a
ca³kowicie
wdro¿ona liczba nowych ofiar min
przeciwpiechotnych spad³a o ponad
2/3! W tym czasie zosta³o tak¿e
zniszczonych ponad 31 milionów min!
Pomimo tych pozytywnych zmian,
nadal pozostajemy bardzo daleko od
osi¹gniêcia ostatecznego celu.
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Rok 2004 r. jest kluczowy
w drodze do œwiata bez min - w grudniu w stolicy Kenii, Nairobi odbêdzie
siê pierwsza Konferencja Przegl¹dowa
Konwencji Ottawskiej - tzw. Szczyt
w
Nairobi.
To
spotkanie
na
najwy¿szym szczeblu oceni postêp
dokonany od wejœcia Konwencji
w ¿ycie oraz ustali plan dzia³ania na
kolejne 5 lat, aby dojœæ do œwiata bez
min

Polski Czerwony Krzy¿ nie ustaje
w wysi³kach, aby to zmieniæ. Regularnie
przypominamy naszym w³adzom, ¿e ju¿
najwy¿szy czas ratyfikowaæ Konwencjê
i raznazawsze SKOÑCZYÆ Z MINAMI!

Katarzyna Derlicka Biuro ZG PCK
Wspó³praca Miêdzynarodowa
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W Kujawsko - Pomorskim ZO PCK
w Bydgoszczy narodzi³ siê pomys³ konkursu ,,Wolontariusz PCK 2003'' dla najaktywniejszych wolontariuszy dzia³aj¹cych
w naszej organizacji.
Wolontariusze z naszego województwa musieli zaprezentowaæ swoj¹
dzia³alnoœæ na "Kartach aktywnoœci".
Do I etapu konkursu zg³osi³o siê 20 osób,
zaœ do etapu II Komisja wy³oni³a 8 osób.
Honorowy patronat nad konkursem obj¹³
Kujawsko - Pomorski Kurator Oœwiaty Pani
Wies³awa Wyszyñska - fundatorka nagrody
g³ównej ( rower górski + puchar ). Podsumowanie konkursu odby³o siê 5 grudnia
(miêdzynarodowy dzieñ wolontariusza)
w Bydgoszczy o godzinie 15.
Przyby³o 30 wolontariuszy z Kujawsko - Pomorskiego m.in. z Nak³a, Szubina, Wyrzyska i Bydgoszczy. Goœci przywita³
lubiany przez wszystkich prezes ZO PCK dr nauk med. W³adys³aw Cierpisz . Nastêpnie przemawiali zaproszeni goœcie m.in.
fundator nagród dla ka¿dego wolontariusza
firma PENTEL. Nagrodê g³ówn¹ otrzyma³a
Anna Brzeska - wolontariuszka, SIM z Bydgoszczy - przepracowa³a 400 godzin
w naszej organizacji. By³y równie¿ nagrody
rzeczowe dla innych wyró¿niaj¹cych siê

wolontariuszy m.in. namiot, torby
podró¿ne… Po czêœci oficjalnej zaczê³a
siê ma³a, ale urocza impreza. Wypiliœmy
symboliczn¹ lampkê szampana, zapaliliœmy œwiece. By³o uroczo. Dziêki zaanga¿owaniu wolontariuszy z Bydgoszczy
impreza trwa³a do bia³ego rana.
Zapewniliœmy wszystkim zaproszonym
goœciom
nocleg oraz przepyszne
potrawy z kuchni amerykañskiej.
Wymieniliœmy siê doœwiadczeniami
w pracy wolonarystycznej. Pragnê nadmieniæ, ¿e dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu pracowników ZO PCK
w Bydgoszczy - Pani El¿biecie
Marcinkowskiej i Pani Marii Kapuœciñskiej konkurs wypad³ znakomicie.

LISTONOSZ DONIÓS£

Konkurs rozstrzygniêty - nagrody rozdane …

Niestety przyszed³ czas rozstania - ¿egnaliœmy siê ze ³zami w oczach,
choæ znaliœmy siê tylko kilka godzin,
to w koñcu prawdziwa rodzinka PCK.
Cieszê siê, ¿e ciê¿ka praca
moich wolontariuszy zosta³a nagrodzona.
Koordynator Wolontariuszy
przy Kujawsko-Pomorskim ZO PCK
w Bydgoszczy
SIM Patryk Wolski

W ielkanoc po SIMowsku
Tradycyjnie, jak co roku Grupa
Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych
PCK w Opolu z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
postanowi³a zrobiæ ma³¹ niespodziankê
osobom chorym i samotnym. W zwi¹zku
z tym w Wielki Czwartek przy asyœcie
miejskiej Telewizji Opole wyruszyli
z upominkami do podopiecznych Punktu
Opieki nad Chorym w Domu Polskiego

Czerwonego Krzy¿a w Opolu. W ka¿dym,
wczeœniej starannie, przygotowanym
koszyczku znalaz³o siê wielkanocne
jajko, rze¿ucha, typowa baba wielkanocna, ale równie¿ owoce i skromne upominki czerwonokrzyskie.
Pierwsz¹ osob¹ jak¹ odwiedzi³y
SIM-y by³a ukochana przez wszystkich

Informator M³odzie¿y PCK Numer 2/2004

21

LISTONOSZ DONIÓS£

wolontariuszy Pani Salomea Kuœ która
Dziêki wielkiemu poœwiêceniu Pani
sta³a siê nieformaln¹ gwiazd¹ Telewi- Danuty Pilipczuk i Marii Targoñskiej uda³o
zji. Z tego miejsca w imieniu Gosi siê sprzedaæ tylko w samym Opolu ponad
i Agaty serdecznie j¹ pozdrawiam.
850 koszyczków i obdarowaæ paczkami
¿ywnoœciowymi( ka¿da na kwotê ok. 50 z³ )
Ca³a akcja dziêki wielkiemu oko³o100 osób. Akcja ta przynios³a wiele
zaanga¿owaniu opolskich wolontar- zadowolenia nie tylko podopiecznym PCK
iuszy wypad³a wspaniale, a ³ez radoœci i najbiedniejszym dzieciom, które otrzyma³y
i podziêkowañ nie by³o koñca.
paczki, ale tak¿e wolontariuszom i ..… mnie
samej, a to dlatego, ¿e od pocz¹tku do
To jednak nie wszystkie dzia- koñca bez niczyjej pomocy przeprowadzi³y
³ania przez nas podjête. Przez ca³y j¹ same SIM - y tj. moje kochane SMS- ki
okres przedœwi¹teczny zarówno wolo- z których jestem niezwykle dumna i cieszê
ntariusze jak i dzia³acze Zarz¹du Rejo- siê, ¿e mogê z nimi wspó³pracowaæ jednowego PCK w Opolu sprzedawali noczeœnie patrz¹c jak staj¹ siê z akcji na
chlebowe Wielkanocne Koszyczki.
akcjê coraz bardziej samodzielne.
Amelia Madejska, Opole

Œwiatowy Dzieñ Zdrowia, czyli "Bezpieczeñstwo na drodze
to nie przypadek"
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Z okazji Œwiatowego Dnia
Zdrowia, który przypada 7 kwietnia,
wolontariusze dzia³aj¹cy przy £ódzkim
ZO PCK postanowili zorganizowaæ
spotkanie pod has³em "Bezpieczeñstwo
na drodze to nie przypadek" w dwóch
³ódzkich
przedszkolach,
objêtych
wczeœniej programem "Superwiewiórka". O godzinie 10:30 odwiedziliœmy
dzieciaki z Przedszkola Miejskiego Nr
84 przy ul. Wierzbowej. Wolontariusze
przeprowadzili zajêcia jak bezpiecznie
poruszaæ siê po drodze oraz jak
zachowywaæ siê na przejœciu dla
pieszych. Oprócz nauki by³ tak¿e czas
na zabawê i pl¹sy, które "rozrusza³y"
ma³ych uczestników. Jedn¹ z atrakcji,
jakie przygotowaliœmy dla maluchów,
by³a wizyta "¿ywego" Misia Finli, który
przez ca³y czas bawi³ siê dzieæmi. Oczywiœcie na spotkaniu nie mog³o zabrakn¹æ licznych konkursów dotycz¹cych
bezpieczeñstwa na drodze ponad to
odby³ siê konkurs plastyczny pod
has³em "Jak bez piecznie przejœæ przez

jezdniê". Najlepsze, nagrodzone prace
mo¿ecie zobaczyæ na stronie internetowej
£ódzkiego ZO PCK - www.pck.lodz.prv.pl.
Oprócz nagród indywidualnych ka¿dy
przedszkolak otrzyma³ od Misia Finli zna-czki odblaskowe, malowanki, o³ówki, maskotki, baloniki oraz inne gad¿ety PCK-owskie
(specjalne podziêkowania dla Pani Iwonki).
Na zakoñczenie mi³ego spotkania
wszyscy ustawiliœmy siê do pami¹tkowego
zdjêcia z Misiem a nastêpnie dzieci posz³y
do domów a my przejechaliœmy do Przedszkola Miejskiego Nr 73 przy ul. Gandhiego
5 i zabawa zaczê³a siê od nowa...
W
tym
miejscu
chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej akcji pracownikom oraz wolontariuszom £ódzkiej
Grupy SIM PCK i £ódzkiej Grupy Ratownictwa PCK.
Micha³ Siemiñski
Szef £ódzkiej Grupy Ratownictwa PCK
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Krajenka to miejsce, w którym od
lat bogata tradycja przeplata siê z piêknem
przyrody zachêcaj¹cym do wypoczynku.
Jednak od 1987 roku kojarzy siê ona

z czymœ wiêcej, a mianowicie z Festiwalem Piosenki Czerwonokrzyskiej.
W amfiteatrze, po³o¿onym wœród zieleni
spotykaj¹ siê wykonawcy z ca³ej Polski,
pragn¹cy przekazaæ idee Czerwonego
Krzy¿a w piosenkach. Ju¿ wkrótce, bo
29 maja odbêdzie siê to jak¿e wa¿ne
wydarzenie, do uczestnictwa, w którym
serdecznie zapraszamy.

NIEBAWEM

Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej

Mistrzostwa pierwszej pomocy
Ka¿dego roku o tej samej porze
ka¿dy ratownik robi co tylko mo¿e... Oczywiœcie by wykazaæ siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami, a ostatecznie odnieœæ zwyciêstwo w
corocznych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy. Tradycyjnie ju¿ tak¿e i u nas, tym
razem w Warszawie, pod koniec maja
odbêd¹ siê Ogólnopolskie Mistrzostwa

Pierwszej Pomocy. Zachêcaj¹c do udzia³u, ¿yczymy jednoczeœnie powodzenia
w radzeniu sobie z tymi trudniejszymi,
b¹dŸ ³atwiejszymi zapozorowanymi
wypadkami!

Czy wiesz ¿e ? ...
...najbardziej
... miny przeciwpiechotne poch³onê³y
wiêcej ofiar ni¿ broñ atomowa, biologiczna presti¿owym odznaczeniem dla pielêgniarek jest
i chemiczna ³¹cznie.
medial imienia Florence
... jest nas 127 303 cz³onków i 114 083 Nightingel
wolontariuszy wœród M³odzie¿y PCK

KONTAKTUJCIE SIÊ Z NAMI :

REDAKCJA :
- Krajowa Rada M³odzie¿owa
Polskiego Czerwonego Krzy¿a
OPRACOWANIE GRAFICZNE I SK£AD :
- Adrian Majchrzak

- LISTOWNIE
ul. Mokotowska 14 00-950
Warszawa
- TELEFONICZNIE :
(22) 326-12-89
- FAXEM :
(22) 628-41-68
- MAILEM :
mlodziez@pck.org.pl

Informator M³odzie¿y PCK Numer 2/2004

23

24

Informator M³odzie¿y PCK Numer 2/2004

