
Drodzy Wychowankowie, w związku z pandemią koronawirusa i nietypową sytuacją nie 

pragnę przypomnieć, że w bursie funkcjonuje bursowe koło PCK. Skupia ono 24 

wychowanków, którym nie jest obojętny drugi człowiek. Praca w kole opiera się na zasadzie 

dobrowolności, aktywności, humanitaryzmie oraz spontanicznym udziale młodzieży w życiu 

bursy na rzecz społeczności lokalnej. Praca społeczna organizacji rozbudza poczucie 

odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, uczy postawy kierowania się dobrem ogółu 

i odgrywa istotną role w procesie wychowania moralnego. Działalność koła PCK stwarza 

młodzieży sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają dokonywania 

wyborów znaczących dla obecnego i przyszłego życia. Zadania podejmowane przez 

organizację wpływają również na kształtowania poczucia odpowiedzialności za zdrowie 

swoje i innych. 

Bursowe koło PCK obok klubów, grup i innych zespołów należy do podstawowych jednostek 

organizacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża.  

 

A co należy do zadań Polskiego Czerwonego Krzyża:  
 prowadzenie działalności w zakresie szkolenia sanitarnego, podnoszenia kultury sanitarnej i 

zdrowia społeczeństwa oraz pomocy społecznej, a zwłaszcza organizowanie i prowadzenie 
społecznych akcji pomocy dla ludności w przypadkach epidemii i klęsk o charakterze 
masowym, 

 prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych międzynarodowymi 
konwencjami, a w szczególności konwencjami genewskimi o ochronie ofiar wojny, 

 prowadzenie Krajowego Biura Informacji, przewidzianego w konwencjach 
międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych 
podczas wojny. 

 
 A teraz może trochę z kart historii. 

Polski Czerwony Krzyż został oficjalnie uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża w dniu 14 lipca 1919 r., zaś 16 września tego samego roku został przyjęty w poczet 
Międzynarodowej Ligii Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. PCK utrzymuje przyjazne kontakty 
z bratnimi Stowarzyszeniami, w tym w sposób szczególny z: Białoruskim, Duńskim, 
Austriackim, Niemieckim, Węgierskim, Ukraińskim, Brytyjskim i Francuskim Czerwonym 
Krzyżem. Wspólnym mianownikiem działań jest Siedem Zasad Podstawowych Ruchu, tj.: 
humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i 
powszechność. 



 
Fot. Tzw. logo Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i czerwonego Półksiężyca 

służące promowaniu wspólnych akcji, apeli humanitarnych i kampanii społecznych. 

 

 

J Ó Z E F  H A L L E R  

„Niechaj Krzyż Czerwony nie czerwieni się jako rana niezabliźniona, ale niech krasi czerwień 
serca kochającego bliźniego i niosącego mu czynną pomoc” – wypowiedź gen. Józefa Hallera 
z 1919 r. 

 
Fot. Gen. Józef Haller 
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W latach 27.08.1920 – 31.07.1926 Józef Haller był prezesem Komitetu Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża. W 1921 r. powołał Koła Młodzieży PCK – zapoczątkował Ruch 
Młodzieżowy PCK. 

 

 
Fot. Odezwa gen. J. Hallera z 1919 r., Żródło: https://polona.pl/ 

 

S Z K O L N E  K O Ł A  P C K  

PCK jest pierwszą organizacją humanitarną, która po latach zaborów aktywizowała młodzież 
w szkołach do działań społecznych na terenie całego kraju. Pomysł na zjednoczenie 
młodzieży pod znakiem Czerwonego Krzyża spotkał się z wielką aprobatą zarówno młodych 
Polaków, którzy szukali swego miejsca po demobilizacji, jak i uczniów oraz nauczycieli, 
którzy  dostrzegli w Towarzystwie pomocnika w pracy edukacyjnej i wychowawczej. 
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Fot. Myśli Przewodnie Młodzieży Czerwonego Krzyża, 1925 r, Fot. MOO PCK 

 
Fot. Dekalog Kół Młodzieży Czerwonego Krzyża z 1925 r. 
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Ruch młodzieżowy PCK miał przed II wojną światową 7 484 kół zrzeszających 446 895 
uczniów szkół powszechnych i średnich. 
Początkowo praca opiekunów oraz członków szkolnych kół PCK polegała na promowaniu 
higieny, samopomocy koleżeńskiej, opiece  nad grobami poległych żołnierzy, a także  na 
rozwijaniu korespondencji międzyszkolnej i międzynarodowej. Z biegiem lat zakładano 
świetlice, organizowano place gier i zabaw, podjęto akcje dożywiania w szkołach wiejskich, 
zbierano fundusze na zakup odzieży i żywności dla najbiedniejszych. Na kilka lat  przed 
wybuchem II wojny światowej rozpoczęto masowe szkolenie sanitarne dla młodzieży, co 
przyniosło doskonałe rezultaty w czasie wojny i okupacji. Ogólna liczba kół PCK na terenie 
kraju w 1939 r. wynosiła 9 024, a ogólna liczba członków wynosiła 763 866. 

W okresie II wojny światowej ok. 150 wolontariuszy ze szkolnych Kół PCK zbierało materiały 
ewidencyjne o ofiarach wojny. 

W okresie okupacji młodzież szkolna stanowiła 80% wolontariuszy Biura Informacyjnego 
Czerwonego Krzyża, zajmując się gromadzeniem faktów o stratach wojennych w ludziach. 

Pozdrawiam wolontariuszy Bursowego Koła PCK i  wszystkich Wychowanków ;) 

Opiekun koła: Barbara Magalska   


