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8 maja to rocznica urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża i pierwszego laureata
Pokojowej Nagrody Nobla (w 1901 r.). Obchodzony jest w 192 państwach na całym świecie
jako największe święto humanitaryzmu - Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca. Jest to znakomita okazja, by krzewić ideały humanitaryzmu i bezinteresownej
pomocy oraz przypomnieć zasługi największego

i najstarszego humanitarnego ruchu na świecie.

Tradycyjnie w tym dniu zaczyna się również Tydzień PCK. W całym kraju w ramach obchodów
odbywają się: kwesty, spotkania młodzieży, festyny, akcje poboru krwi, akcje edukacyjne dla
dzieci i młodzieży, układanie znaku Czerwonego Krzyża, dekorowanie znakiem Czerwonego
Krzyża przechodniów i osób publicznych, uroczyste spotkania z pracownikami, wolontariuszami
i darczyńcami Polskiego Czerwonego Krzyża.
W maju, poszczególne Zarządy Okręgowe Polskiego Czerwonego Krzyża zapraszają na
organizowane przez siebie uroczystości. Wielkopolski Zarząd Okręgowy zaprasza na festyn
rodzinny w Swarzędzu oraz rajd rowerowy organizowany przez wolontariuszy PCK. Pomorski
Zarząd Okręgowy zaprasza mieszkańców województwa na szereg festynów, a szczególnie do
Wejherowa, gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie Mistrzostw Pierwszej Pomocy.
Świętokrzyski Zarząd Okręgowy zaprasza do udziału w kwestach ulicznych oraz licznych
akcjach poboru krwi. W czasie Tygodnia PCK ogłoszone zostaną wyniki konkursów
plastycznych dla najmłodszych sympatyków PCK. Mieszkańcy województwa łódzkiego mają
okazję zobaczyć wystawy, pokazujące działalność Czerwonego Krzyża oraz przybliżające
postać jego założyciela – Henry Dunant. Łódzki Zarząd Okręgowy zaprasza do wzięcia udziału
w akcji poboru krwi pod hasłem „Zostań Krwiodawcą – Ratownikiem”. Podlaski Zarząd
Okręgowy zaprasza na „III Majową Wampiriadę”. Tradycyjnie w Białymstoku mieszkańcy w
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czasie festynu, będą mieli możliwość oddania krwi oraz wzięcia udziału w licznych konkursach
o tematyce czerwonokrzyskiej. 11 maja Małopolski Zarząd Okręgowy organizuje uroczyste
spotkanie Okręgowej Rady Reprezentantów PCK, na którym obecni będą Prezesi Zarządów
PCK praz przedstawiciele władz lokalnych. Podczas uroczystości wręczone zostaną Odznaki
Honorowe PCK.10 maja w Tarnowie odbędzie się czerwonokrzyski marsz młodzieży. W
uroczystościach Tygodnia PCK wezmą udział także słowaccy krwiodawcy. Opolski Zarząd
Okręgowy zaprasza na liczne festyny rodzinne, podczas których m.in.: turniej piłki siatkowej.
Dla najmłodszych przewidziano konkursy oraz gry i zabawy. 13 maja w Wyższej Szkole
Medycznej w Opolu odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli PCK, którzy
poprowadzą wykład na temat: „Zadania i funkcja szkolnego koła PCK”. Kujawsko - Pomorski
Zarząd Okręgowy zaprasza mieszkańców Bydgoszczy na finał Mistrzostw Pierwszej Pomocy.
W tym samym dniu w Toruniu odbędzie się IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o PCK i Zdrowiu
Człowieka pod patronatem Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego. Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy organizuje liczne kwesty uliczne oraz
konkursy dla dzieci i młodzieży. W Koszalinie odbędzie się przegląd Teatrzyków
Czerwonokrzyskich, natomiast wszystkich Szczecinian zaproszono na XIV edycję Okręgowego
Konkursu Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jako
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został uznany przez
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jesteśmy najstarszą organizacją
humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. W ubiegłym roku
obchodziliśmy 90-lecie naszej działalności. Podstawową misją PCK jest zapobieganie i
łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji
dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
Z okazji naszego święta Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża życzy wszystkim
pracownikom, wolontariuszom i sympatykom zadowolenia z pracy i wytrwałości w
prowadzonych działaniach, dziękując jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie.
Pamiętajmy o tym, że „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę
swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła.” (Henry Dunant)
Dziękujemy także wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za wsparcie udzielane każdego
dnia. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym roku przekazali na działalność Polskiego
Czerwonego Krzyża swój 1% podatku.
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