STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie w 2019 r. w sposób
szczególny uczcić stulecie powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Czerwonokrzyskie
organizacje to jedne z najbardziej rozpoznawalnych instytucji humanitarnych na świecie,
a ich logo od momentu powstania w XIX w. jest symbolem szeroko rozumianej
bezinteresownej pomocy bliźniemu.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 r. wszystkie istniejące wówczas na
ziemiach polskich organizacje kierujące się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża
utworzyły jedno Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, które zostało zarejestrowane
i uznane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Od 1927 r. PTCK nosi nazwę
Polski Czerwony Krzyż.
Od samego początku działania PCK były dostosowane do panujących w kraju
warunków i potrzeb społeczeństwa. Na samym początku koncentrowano się na udzielaniu
pomocy poszkodowanym w wyniku I wojny światowej, poszukiwaniu zaginionych
i prowadzeniu szkoleń dla pielęgniarek, ratowników i nauczycieli. Szczególne znaczenie PCK
odegrał w czasie II wojny światowej, kiedy tworzył szpitale wojskowe, punkty sanitarne,
organizował personel medyczny. Skupiał dziesiątki tysięcy ochotników, którzy nieśli pomoc
rannym żołnierzom i cywilom. Po zakończeniu wojny PCK uchwalił nowy statut
dostosowany do warunków pokoju oraz ówczesnych potrzeb i możliwości działania.
Od 1958 r. PCK zaczął propagować aktywną do dziś ideę honorowego krwiodawstwa.
Od 1962 r. zaczęto tworzyć punkty opieki nad chorymi w domu, szkolić siostry pogotowia
PCK i rozwijać szkolne i zakładowe koła PCK. W okresie stanu wojennego w Polsce PCK
zajął się udzielaniem pomocy internowanym i ich rodzinom. Po przemianach ustrojowych
w 1989 r. powstały nowe uwarunkowania i zasady finansowania działalności opiekuńczej
w kraju. Pojawiło się wiele nowych zjawisk społecznych. PCK objęło swoją pomocą osoby
bezrobotne, bezdomne i dotknięte ubóstwem, zwłaszcza dzieci i osoby starsze.
Historia Czerwonego Krzyża w województwie kujawsko-pomorskim sięga XIX w.
Jeszcze przed przyłączeniem tych terenów do niepodległej Polski, istniał tu Niemiecki
Czerwony Krzyż, ale także organizacje charytatywne zrzeszające Polki i Polaków. Dało to
podwaliny do stworzenia Towarzystwa Polskiego Czerwonego Krzyża tuż po powrocie tych
terenów do macierzy. W 1918 r. w Toruniu powstał oddział Polskiej Opieki Czerwonego
Krzyż. Od 1920 r. czerwonokrzyskie organizacje działające w poszczególnych miastach
i powiatach na terenie całego Pomorza powołały jeden Okręg Pomorski Polskiego
Czerwonego Krzyża z siedzibą w Toruniu. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r.
siedzibę biura okręgu pomorskiego PCK przeniesiono do ówczesnej siedziby województwa
pomorskiego – Bydgoszczy. Obecna siedziba władz wojewódzkich Kujawsko-Pomorskiego
Czerwonego Krzyża znajduje się w Bydgoszczy i podlegają jej liczne oddziały rejonowe
PCK.
Przypadająca na rok 2019 100. rocznica powstania PCK to znakomita okazja do
przypomnienia chlubnej historii tego stowarzyszenie i propagowania wśród mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego wiedzy o szerokiej działalności PCK, który swoje akcje
i kampanie społeczne realizuje z pomocą darczyńców. Choć w historii tej organizacji
znajdziemy wiele związanych z nią znanych nazwisk, to należy podkreślić, że działalność

PCK to przede wszystkim działalność i ofiarność zwyczajnych ludzi, którzy przez swoją
empatię i chęć pomocy innym przyczynili się i w dalszym ciągu przyczyniają do poprawy
jakości życia swoich często anonimowych współobywateli.
W 2019 r. PCK w całej Polsce będzie świętował swój jubileusz. Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie włączyć się obchody jubileuszowe
zaplanowane na terenie naszego województwa.

