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WSTĘP

Tematem swojej pracy uczyniłam działalność Polskiego Czerwonego
Krzyża w Otwocku – mieście, w którym mieszkam. Chciałam odtworzyć
historię otwockiego Oddziału, wchodzącego w strukturę ogromnej
organizacji, jaką jest Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża.
Cel, jaki przed sobą postawiłam był dla mnie swego rodzaju
wyzwaniem, ponieważ pomimo, że opracowań na temat Czerwonego
Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża jest wiele, to nikt nigdy nie
zajmował się tak niedużą jednostką organizacyjną, jak oddział o zasięgu
powiatowym w Otwocku. Do niedawna sama nie wiedziałam, że w moim
mieście funkcjonuje PCK, zaintrygowana taką wiadomością pomyślałam,
że warto zbadać ten obszar otwockiej historii, że praca nad realizacją
tematu wzbogaci nie tylko moją wiedzę, ale być może zainteresuje inne
osoby – chociażby aktualnie działające w PCK w Otwocku.
W swojej pracy chciałam – tak, jak już nadmieniłam – opisać
historię działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku, docierając
do jej początków i kończąc na czasach współczesnych. Chciałam
odtworzyć skład personalny zarządów poszczególnych kadencji, opisać, jak
Oddział pracował, komu pomagał – w jakiej formie i jaka była skala
pomocy. Interesowało mnie również, jak finansował swoją działalność
i z jakimi borykał się problemami.
W pracy wykorzystywałam literaturę na temat Czerwonego Krzyża i
Polskiego Czerwonego Krzyża. Najbardziej pomogły mi opracowania
Barbary Ratyńskiej1, Zdzisława Abramka2, Dionizji Wawrzykowskiej1

B. Ratyńska, Pół wieku w służbie narodu i idei, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
Warszawa 1974.
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Wierciochowej3 i Jerzego Karbowskiego4, posłużyłam się również
Sprawozdaniem z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w latach
1998-20015, Statutem PCK6 oraz Ustawą z dnia 16 listopada 1964 r.
o Polskim Czerwonym Krzyżu7.
Do napisania pracy niezbędne były także materiały archiwalne
przechowywane w Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie oraz
w Zarządzie Okręgowym w Warszawie. Niestety okazało się, że zachowała
się niepełna dokumentacja dotycząca działalności Oddziału. Niemniej
jednak dotarłam do protokołów z posiedzeń zarządów, wykazów
osobowych, sprawozdań z działalności z poszczególnych lat lub okresów
oraz do korespondencji pomiędzy Oddziałem a Zarządem w Warszawie.
Korzystałam również z nagrań na kasetach wideo przechowywanych
w prywatnych zbiorach Jerzego Rybaka – działacza i pracownika PCK
w latach 80. i 90., na których zarejestrowano akcje propagujące działalność
Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku w latach 1992 – 1994. J. Rybak
udostępnił mi także dokumentację, którą zachował w swoich archiwach.
Do opisania pracy Oddziału w ostatnich latach posłużył mi wywiad
z obecnym prezesem Zarządu – Wiesławem Olczykiem oraz dokumentacja
przechowywana w biurze, tj. korespondencja, sprawozdania z działalności
i protokoły z posiedzeń Zarządu.
Praca składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym opisałam genezę
powstania ruchu czerwonokrzyskiego i przedstawiłam postać jego twórcy –
Henry’ego

Dunanta.

Omówiłam

również

2

okoliczności

utworzenia

Z. Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951, Polski Czerwony Krzyż
– Zarząd Okręgowy, Warszawa 2001.
3
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1965.
4
J. Karbowski, Tęcza nad Solferino, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1969.
5
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1998-2001, Zarząd Główny PCK,
Warszawa 2001.
6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego
Czerwonego Krzyża, Dz. U. nr 42, poz. 182.
7
Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, Dz. U. nr 41, poz. 276.
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Polskiego Czerwonego Krzyża, a następnie obecne cele i zadania, jakie
stoją przed PCK.
Druga część poświęcona jest działalności PCK w Otwocku, którą
opisałam na podstawie dostępnych mi materiałów. Jak już wspomniałam
nie zachowała się pełna dokumentacja, dlatego tę część mojej pracy
musiałam podzielić na pewne okresy czasowe stosowne do istniejących
materiałów. I tak pierwsze źródła pochodzą z lat 1950 – 1955, następnie
opisałam lata 1962 – 1968, później 1969 – 1973. Niestety nie znalazłam
żadnych dokumentów dotyczących kolejnych dziesięciu lat, toteż następny
omawiany okres obejmuje lata 1983 – 1987 oraz 1988 – 1994. W 1994 r.
placówka PCK została zlikwidowana, a po reaktywowaniu w 1999 r. działa
do chwili obecnej.
W

przypadku

wszystkich

omawianych

okresów

dołożyłam

wszelkich starań, aby opis działalności – na tyle na ile umożliwiały mi to
dostępne materiały – był rzetelny i wiarygodny.
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ROZDZIAŁ I
Polski Czerwony Krzyż – geneza

1. Początek idei Czerwonego Krzyża i geneza Polskiego
Czerwonego Krzyża w literaturze

Międzynarodowy

Ruch

Czerwonego

Krzyża

i

Czerwonego

Półksiężyca to organizacja humanitarna, której początki sięgają drugiej
połowy XIX w. Jej celem jest roztaczanie opieki nad najbardziej
potrzebującymi. Powstała po to, aby przynosić ulgę w cierpieniu rannym
żołnierzom, ale dosyć szybko jej założyciele rozszerzyli grupę osób, do
których miała docierać z pomocą. Dzisiaj – prawie 140 lat po powstaniu –
zrzesza ponad 250 mln członków i działa w 130 krajach8. Celem
niniejszego rozdziału było przedstawienie zdarzeń, które doprowadziły do
powołania

Międzynarodowego

Czerwonego

Krzyża,

a

następnie

okoliczności w jakich zrodził się Polski Czerwony Krzyż. W realizacji tego
założenia pomogła mi wykorzystana literatura.
Głównymi

opracowaniami

dotyczącymi

historii

Polskiego

Czerwonego Krzyża są następujące książki: Pół wieku w służbie narodu i
idei Barbary Ratyńskiej9, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego
8

A. Hay, Przedmowa do wydania polskiego w: Wspomnienie Solferino, H. Dunant, Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża 1983, s. 5.
9
B. Ratyńska, Pół wieku w służbie narodu i idei, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa
1974.
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Krzyża 1912 – 1951 Zdzisława Abramka10, Polski Czerwony Krzyż 1919 –
1959 Stefana Uhmy i Romana Bliźniewskiego11 oraz W kręgu miłości i
bohaterstwa autorstwa Dionizji Wawrzykowskiej-Wierciochowej12. Każda
z nich to wynik długotrwałej i mozolnej pracy autorów, utrudnionej – jak
sami piszą – brakiem dostatecznej ilości materiałów źródłowych, czego
powodem było zniszczenie części dokumentów archiwalnych w czasie II
wojny światowej. Autorzy często wykorzystują relacje ludzi, którzy byli
świadkami tamtych zdarzeń. Być może istnienie pełnej dokumentacji, która
ułatwiłaby przedstawienie historii PCK w sposób nie budzący żadnych
wątpliwości, pozwoliłoby uniknąć pewnych rozbieżności, występujących
w wymienionych książkach. Dotyczy to głównie dat, np. problemem było
ustalenie

daty

nadania

PCK

przywileju

Towarzystwa

Wyższej

Użyteczności Publicznej. Zarówno B. Ratyńska, jak i S. Uhma uważają, że
nastąpiło to w 1927 r., ale wg Z. Abramka właściwą datą jest rok 1936. Ja
przyjęłam wersję Zdzisława Abramka, ponieważ jego publikacja wydaje
się być najbardziej spójną, chronologiczną i szczegółową historią
powstania PCK. Najwięcej uwagi Z. Abramek poświęcił działalności
organizacji prekursorskich oraz narodzinom tej organizacji w Polsce.
Ponadto stworzył chronologiczny, imienny wykaz naczelnych władz
stowarzyszenia od powstania, tj. od 1919 r. do 1951 r., który z pewnością
jest cennym źródłem informacji dla osób interesujących się Polskim
Czerwonym Krzyżem. Z. Abramek to człowiek, którego pasją życiową
stała się historia PCK. Jej zbadanie i poznanie zajęło mu wiele lat, a wyniki
swych studiów przedstawił w powyższej książce.

10

Z. Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951, Polski Czerwony
Krzyż – Zarząd Okręgowy, Warszawa 2001.
11
S. Uhma, R. Bliźniewski, Polski Czerwony Krzyż 1919-1959, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1959.
12
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1965.
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Inną pozycją, która opowiada, można powiedzieć, o prapoczątkach
ruchu czerwonokrzyskiego w Polsce jest książka D. WawrzykowskiejWierciochowej. Autorka prezentuje formy pomocy charytatywnej,
występujące na ziemiach polskich, od czasów średniowiecza do momentu
powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, traktując każdą tego typu
działalność za podwaliny ruchu czerwonokrzyskiego w Polsce. Szczególnie
starannie akcentuje rolę kobiet w upowszechnianiu humanitarnej idei
pomocy, które zawsze jako pierwsze bez względu na grożące
niebezpieczeństwo, stawiały się w szpitalach, lazaretach, a nawet na polu
walki, by przynosić ulgę w cierpieniu rannym.
Książki Z. Abramka i D. Wawrzykowskiej-Wierciochowej skupiają
się głównie na początkach PCK. Inaczej jest w przypadku publikacji S.
Uhmy i R. Bliźniewskiego oraz B. Ratyńskiej. Obie powstały na zlecenie
Zarządu Głównego PCK z okazji 40. (S. Uhma, R. Bliźniewski) i 50.
(B. Ratyńska) rocznicy powstania Czerwonego Krzyża w Polsce i były
pierwszymi powojennymi opracowaniami na ten temat. Ich celem było
podsumowanie działań Towarzystwa w Polsce. Dlatego nie samo
powstanie, a praca PCK znalazła się w centrum zainteresowania autorów.
W trakcie pisania pracy posłużyłam się również opracowaniem Ilony
Paczkowskiej pt. Międzynarodowy czerwony Krzyż. Wszystko o...13. O ile
poprzednie

publikacje

I. Paczkowskiej

była

stanowiły

istotną

jedynie

źródłem

pomoc,

o

informacji

tyle
na

książka
temat

międzynarodowego prawa humanitarnego, ponieważ autorka po bardzo
krótkim i pobieżnym przedstawieniu historii Czerwonego Krzyża
i Polskiego Czerwonego Krzyża skoncentrowała się na zagadnieniach
dotyczących właśnie prawa humanitarnego.

13

I. Paczkowska, Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Wszystko o..., Krajowa Agencja Wydawnicza, RSW
Prasa Książka Ruch, Warszawa 1989.
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Kolejną wykorzystaną przeze mnie lekturą jest Tęcza nad Solferino
Jerzego Karbowskiego14. To opracowanie okazało się niezwykle pomocne
przy odtwarzaniu historii Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Autor
w sposób bardzo drobiazgowy przedstawił proces powstania tej organizacji
– począwszy od narodzin pomysłu skończywszy na jego realizacji,
akcentując, jak wielką rolę odegrał w tym dziele tworzenia Henry Dunant.
Książka

jest

apelem

o

podjęcie

wszelkich

możliwych

działań

utrzymujących pokój na świecie. W tym właśnie kontekście ukazany został
Czerwony Krzyż – jako organizacja propagująca ideę pokoju.
Wydaje się, że chcąc poznać genezę Czerwonego Krzyża, nie można
pominąć pewnej małej, niepozornej książki pt. Wspomnienie Solferino15,
której autorem jest właśnie Henry Dunant. Można powiedzieć, że od niej
wszystko się zaczęło, że zapoczątkowała proces tworzenia Czerwonego
Krzyża. Wspomnienie Solferino to naturalistyczny opis bitwy i losu
rannych żołnierzy. Przypadkowym świadkiem tych zdarzeń był Henry
Dunant. Okrucieństwo wojny, samotność, strach i ból rannych żołnierzy
wywarły na nim przerażające wrażenie, a jednocześnie wywołały
nieodpartą chęć udzielenia pomocy cierpiącym. Zdobyte doświadczenia
i wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji i aktywnego uczestnictwa
w organizowaniu i niesieniu pomocy, przyczyniły się do powstania
pomysłu, który spisany w niewielkiej broszurce był jednocześnie
programem roztaczania opieki nad rannymi żołnierzami w czasie
prowadzonych wojen. Książka to gorący i zdecydowany sprzeciw wobec
wojny. Jednak autor rozumiał, że dopóki żyją ludzie konflikty zbrojne będą
nieuniknioną częścią historii świata, dlatego w 1862 r. przedstawił
europejskim elitom swą publikację z nadzieją, że jego program znajdzie
zwolenników, którzy pomogą w jego realizacji.
14
15

J. Karbowski, Tęcza nad Solferino, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1969.
H. Dunant, Wspomnienie Solferino, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 1983.
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W pracy wykorzystałam również Statut PCK16 oraz Ustawę z dnia
16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu17, które dają prawne
podstawy do działania tej organizacji w Polsce. Ponadto oba akty prawne
ściśle określają zadania PCK i jego strukturę organizacyjną.
Do przedstawienia głównych i aktualnych kierunków działalności
Czerwonego Krzyża w Polsce wykorzystałam Sprawozdanie z działalności
Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1998-200118, które udostępniono
mi w Zarządzie Głównym PCK w Warszawie.

2. Narodziny ruchu czerwonokrzyskiego

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża powstał w drugiej
połowie XIX w. Jego podstawowym celem było roztoczenie opieki nad
rannymi żołnierzami niezależnie od ich narodowości. Jednak potrzeba
pomocy chorym żołnierzom została zauważona znacznie wcześniej, bo już
w okresie średniowiecza, kiedy to w armiach zaczęła działać służba
sanitarna. Pierwsze lazarety polowe – jak podaje D. WawrzykowskaWierciochowa w W kręgu miłości i bohaterstwa19 – utworzyła Izabela
Hiszpańska w czasie oblężenia Grenady w 1492 r., w których opatrywano
rannych. Jednak dopiero w XVI, XVII w. zrozumiano konieczność
zabierania na wyprawy wojenne lekarzy, a także tworzenia wojskowej
służby sanitarnej. Pomimo tych, niewątpliwie, postępowych idei los
rannych pozostawał tragiczny, bowiem szpitale – nie chronione żadnymi
16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Polskiego
Czerwonego Krzyża, Dz. U. nr 42, poz. 182.
17
Dz.U. nr 41, poz. 276.
18
Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 1998 – 2001, Zarząd Główny
PCK, Warszawa 2001.
19
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu miłości i bohaterstwa, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1965, s. 6-7.
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umowami międzynarodowymi – pozostawały w stałym zagrożeniu ataku
wojsk nieprzyjaciela, zaś ranni zostawieni na polu walki byli dobijani przez
żołnierzy armii zwycięskiej.
S. Uhma i R. Bliźniewski – autorzy opracowania Polski Czerwony
Krzyż 1919-195920 uważają, że pierwszymi, którzy publicznie zauważyli
okrucieństwo takiego postępowania byli prawnicy: Grotius i Vattel oraz
chirurg, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Rafał Józef Czerwiakowski.
W swoich publikacjach wyrazili oni sprzeciw wobec stosowanych praktyk,
głosząc, że ranny nieprzyjaciel nie stanowi zagrożenia i jest po prostu
człowiekiem, który cierpi i wymaga pomocy.
Według B. Ratyńskiej21 postulaty humanitarnego traktowania
żołnierzy zawarto już w 1793 r. w uchwale Konwentu z czasów Wielkiej
Rewolucji Francuskiej, w której zapisano: „Ranni żołnierze nieprzyjaciela,
którzy dostaną się do niewoli francuskiej, będą leczeni na równi
z żołnierzami ludowej armii francuskiej". Zapis ten był o tyle ważny, że
stanowił pierwszy akt prawny normujący tę kwestię.
Osobami, które te szczytne idee zastosowały w praktyce były
brytyjska pielęgniarka Florence Nightingale oraz rosyjski lekarz Mikołaj
Pirogow, oboje działający w czasie wojny krymskiej. Działalność Florence
Nightingale opisał S. Uhma22. Kobietę tę nazywano „białą damą” lub
„damą z lampą” jej praca poparta była wiedzą i wykształceniem, co nie
stanowiło częstego zjawiska w tamtym okresie. Sama będąc osobą
przygotowaną teoretycznie, gotową do poświęceń i zaangażowania, tego
samego wymagała od swoich pielęgniarek, które werbowała do pracy
w szpitalach wojskowych. Praca „białej damy” i jej pielęgniarek przyniosła
20

21

22

S. Uhma, R. Bliźniewski, Polski Czerwony Krzyż 1919-1959, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1959, s. 7-8.
B. Ratyńska, Pół wieku w służbie narodu i idei, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
Warszawa 1974, s. 11.
S. Uhma, R. Bliźniewski, Polski Czerwony Krzyż 1919-1959, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1959, s. 9.
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szereg ulepszeń w sposobie pielęgnacji, odżywiania i przestrzegania
higieny wśród żołnierzy. Dzięki działalności Florence Nightingale korpus
pielęgniarek zaliczono w Anglii do wojskowej służby sanitarnej. Natomiast
zdaniem J. Karbowskiego23 dr Pirogow to twórca służby zdrowia w wojsku
carskim, a także gorący orędownik zatrudniania kobiet do pielęgnacji
chorych i rannych. Ten rosyjski chirurg był nie tylko znakomitym
lekarzem, ale również organizatorem, który opracował szybki i sprawny
model opieki medycznej nad rannymi. Jego działanie wsparte pracą
pielęgniarek, które sam wezwał do pomocy i następnie wyszkolił
przyniosły wyraźny spadek śmiertelności wśród żołnierzy.
Z. Abramek24 uważa, że wydarzeniem, które bezpośrednio
doprowadziło do stworzenia międzynarodowej organizacji humanitarnej
było opublikowanie w 1862 r. książki pt. Wspomnienie Solferino autorstwa
Henry’ego Dunanta, szwajcarskiego kupca i bankiera, a zarazem wielkiego
społecznika i filantropa. Wspomnienie Solferino to opis bitwy stoczonej
24 czerwca 1859 r. pomiędzy wojskami francuskimi i austriackimi, która
odznaczyła się wielkim, nieludzkim wręcz okrucieństwem i pozostawiła
ok. 40 tys.25 rannych i zabitych żołnierzy. To właśnie los rannych
wstrząsnął autorem książki. Żołnierze pozbawieni sprawnej i fachowej
opieki medycznej umierali w bólu, samotności, przepełnieni strachem.
Henry Dunant chciał, żeby świat dowiedział się o ogromie cierpienia,
którego był świadkiem. W realizacji tego zamierzenia miała mu pomóc
publikacja pt. Wspomnienie Solferino. W książce oprócz naturalistycznego
opisu zaobserwowanych scen autor zawarł również pewne postulaty,
których realizacja polepszyłaby los rannych żołnierzy. Dunant głosił
potrzebę tworzenia dobrowolnych narodowych komitetów opieki nad
23
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24
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rannymi w czasie wojny bez względu na ich przynależność do armii.
Chciał, aby ranni i niosący im pomoc byli traktowani zgodnie z zasadą
neutralności,

zauważył

także

konieczność

ustanowienia

międzynarodowych zasad, które ujęte w konwencję dawałyby podstawy do
działalności organizacji pomocy rannym26.
Książka została przyjęta bardzo entuzjastycznie, a głoszone w niej
postulaty szybko znalazły gorących zwolenników, którzy zamierzali
wcielić idee Dunanta w życie. Zgodnie ze słowami B. Ratyńskiej27 już trzy
miesiące po wydaniu Wspomnienia Solferino na zebraniu Genewskiego
Towarzystwa Użyteczności Publicznej 9 lutego 1863 r. powołano Komitet
Pięciu, w skład którego weszli28:
– Henry Dufour (przewodniczący),
– Gustave Moynier (zastępca przewodniczącego),
– Henry Dunant (sekretarz),
– Louis Appia i Théodore Maunior jako członkowie.
I. Paczkowska29 zauważa, że Komitet rozpoczął bardzo szeroką
działalność promocyjną, organizując odczyty i konferencje, w czasie
których przedstawiano cele działalności, będące realizacją programu
Dunanta. Głoszono więc potrzebę tworzenia komitetów pomocy o stałym
charakterze oraz stworzenia znaku, który, uznany przez kraje europejskie,
gwarantowałby

nietykalność

wszystkim,

którzy

go

noszą.

Już

w październiku 1863 r. w Genewie z inicjatywy Komitetu Pięciu odbył się
międzynarodowy kongres, w którym uczestniczyli przedstawiciele Austrii,
Badenii, Bawarii, Francji, Hanoweru, Hesji, Hiszpanii, Italii, Prus, Rosji,
26
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Wielkiej Brytanii, Wirtembergii, Saksonii, Szwecji i Szwajcarii30. Jak
podaje J. Karbowski31 29 października uczestnicy kongresu uchwalili
rezolucję, która zatwierdziła postulaty Henry’ego Dunanta. Uznano zatem
konieczność organizowania narodowych komitetów pomocy, ochrony
ambulansów, szpitali, personelu medycznego (również ochotniczego),
a także wszystkich biorących udział w akcjach ratunkowych, uznając ich
neutralność. Ponadto

rezolucja potwierdziła

potrzebę

opracowania

jednolitego znaku, który chroniłby noszących go ludzi. Rezolucja była
kolejnym (po powołaniu Komitetu Pięciu) krokiem ku urzeczywistnieniu
idei Dunanta, ale nie posiadała jeszcze mocy prawnej, a państwa, które ją
podpisały nie miały przymusu stosowania jej postanowień.
Zdaniem Z. Abramka32 przełomem w dziejach Czerwonego Krzyża
był dzień 9 listopada 1863 r., w którym Komitet Pięciu przyjął nową
nazwę: Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym Wojskowym. Tę datę
autor przyjął za dzień powstania Czerwonego Krzyża. Zaś J. Karbowski33
pisze, że tego samego dnia przyjęto też znak, o którym mówiła rezolucja –
został nim czerwony krzyż na białym polu.
Kolejnym doniosłym wydarzeniem, według B. Ratyńskiej34, było
zwołanie na sierpień 1864 r. międzynarodowej konferencji w Genewie.
Wzięli w niej udział upełnomocnieni przez rządy delegaci 16 państw.
22 sierpnia

1864

r.

uchwalono

Pierwszą

Konwencję

Genewską

o polepszeniu losu rannych żołnierzy w armiach walczących, którą
podpisało 12 państw. Tym razem nie była to już tylko rezolucja, lecz akt
nakładający na jego sygnatariuszy obowiązek udzielania pomocy i opieki
30
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chorym i rannym żołnierzom niezależnie od tego do jakiej armii należą,
obowiązek ochrony ambulansów, szpitali wojskowych oraz wojskowej
i ochotniczej służby sanitarnej. Ponadto zgodnie z ustaleniami Konwencji
każde państwo będące jej sygnatariuszem zostało zobligowane do
utworzenia narodowego komitetu pomocy chorym i rannym żołnierzom.
Komitety obowiązkowo musiały posługiwać się znakiem ochronnym –
czerwonym krzyżem na białym polu, będącym odwrotnością herbu
Szwajcarii. Osoby, instytucje i urządzenia noszące ten znak – zgodnie
z Konwencją – miały gwarancję neutralności. Nad przestrzeganiem
Konwencji miał czuwać Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym
Wojskowym, który po kongresie przyjął oficjalnie nazwę Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża.
S. Uhma i R. Bliźniewski35 piszą, iż MKCK nie zamierzał poprzestać
na udzielaniu pomocy tylko żołnierzom, stopniowo starano się obejmować
opieką szersze grono osób. I tak na konferencjach zwołanych w latach
1906, 1929 i 1949 uchwalono kolejne konwencje, które zapewniały pomoc
rozbitkom morskim, jeńcom wojennym i ludności cywilnej. Obecnie
obowiązują cztery konwencje genewskie:
1. Konwencja Genewska o ochronie rannych i chorych w armiach
walczących na lądzie,
2. Konwencja Genewska o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków
w wojnie morskiej,
3. Konwencja Genewska o traktowaniu jeńców wojennych,
4. Konwencja Genewska o ochronie osób cywilnych podczas wojny,

35
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uzupełnione o uchwalone w 1977 r. Protokoły Dodatkowe do Konwencji
Genewskiej z 1949 r., obejmujące ustalenia o udzielaniu pomocy ofiarom
wojny i konfliktów wewnętrznych36.
W Wielkiej Encyklopedii PWN37 pod hasłem Czerwony Krzyż
można przeczytać, że Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca (nazwa przyjęta w krajach muzułmańskich) –
choć nastawiony na pracę w okresie wojny – rozszerzył swą działalność na
czas pokoju. Obecnie organizuje międzynarodowe akcje pomocy ofiarom
klęsk żywiołowych, prowadzi profilaktykę mającą na celu podniesienie
poziomu świadomości sanitarnej oraz ochronę zdrowia ludności. Do dzisiaj
podstawowymi

zasadami

działalności

humanitaryzm,

bezstronność,

tej

neutralność,

organizacji
niezależność,

pozostają
jedność

i powszechność działania bez różnicy rasy, narodowości i religii.
Za stworzenie tej ogromnej dziś organizacji humanitarnej Henry
Dunant w 1901 r. otrzymał pierwszą Pokojową Nagrodę Nobla.

Henry Duant

1828-1910
36
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Źródło: Z. Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego
Krzyża 1912-1951, Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Okręgowy, Warszawa
2001, s. 30.

3. Prekursorzy Polskiego Czerwonego Krzyża

Kiedy w sierpniu 1864 r. podpisywano Pierwszą Konwencję
Genewską Polska, jak podaje Z. Abramek38, niestety nie mogła przystąpić
do grona sygnatariuszy, ponieważ nie była wówczas suwerennym krajem.
Przepisy Konwencji stanowiły, że podpisujące ją państwa muszą stworzyć
narodowe komitety Czerwonego Krzyża. Polska podzielona między trzech
zaborców, nie tworząc niepodległego bytu, nie mogła złożyć podpisu ani
tym bardziej stworzyć narodowej, niezależnej organizacji. Niemniej D.
Wawrzykowska-Wierciochowa39 uważa, że czerwonokrzyskie hasła nie
były dla Polaków obce i nie zostawały bez odpowiedzi. Świadczyć o tym
może instrukcja dla lekarzy wydana przez Rząd Narodowy w czasie
powstania styczniowego 14 kwietnia 1863 r., a więc jeszcze przed
uchwaleniem Konwencji Genewskiej. Mówiła ona m.in., że: „Rannych
nieprzyjaciół opatrywać się winno z tą samą troskliwością, jak i swoich”.
Dalej D. Wawrzykowska-Wierciochowa40 pisze, że wybuch I wojny
światowej postawił Polaków w tragicznej sytuacji. Podzieleni pomiędzy
trzech zaborców, wcieleni do obcych armii musieli walczyć przeciwko
38

39
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sobie. Działania wojenne prowadzone na polskich ziemiach przyniosły
ogromne ilości rannych i chorych żołnierzy, wśród których byli także
Polacy. Taka sytuacja spowodowała, że naród polski zaczął tworzyć różne
zorganizowane formy pomocy. W zaborze rosyjskim działalność
o charakterze czerwonokrzyskim zaczęła rozwijać się już przed wybuchem
I wojny światowej, ale mogła być prowadzona tylko w sposób tajny lub
półjawny. Próby oficjalnego organizowania Polskiego Czerwonego Krzyża
spotykały się z kategoryczną odmową. Pod koniec XIX w. działały dwie
organizacje: Rewolucyjne Towarzystwo Czerwonego Krzyża Pomocy
Więźniom Politycznym oraz powołane przez Ludwika Waryńskiego
w 1882 r. Towarzystwo Czerwonego Krzyża, którym kierowała Aleksandra
Jentysówna. Na początku XX w., w 1903 r. powstał Krajowy Związek
Czerwonego Krzyża. Wszystkie te organizacje udzielały pomocy zarówno
materialnej, jak i moralnej więźniom politycznym i ich rodzinom, pomimo,
że tego typu działalność narażona była na surowe represje ze strony władz
carskich.
Wybuch I wojny światowej zaowocował powołaniem do życia
organizacji o charakterze stricte czerwonokrzyskim, pomagających rannym
i chorym żołnierzom. Według B. Ratyńskiej41 do największych
działających na terenie zaboru rosyjskiego zalicza się: Polski Komitet
Pomocy Sanitarnej, Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie i Polskie
Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny.
Zgodnie ze słowami Z. Abramka42 Polski Komitet Pomocy
Sanitarnej powstał 29 sierpnia 1914 r. za zgodą władz carskich. Stało się to
możliwe dzięki naciskom pełnomocnika Rosyjskiego Czerwonego Krzyża
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– A.J. Guczkowa. Jak podaje D. Wawrzykowska-Wierciochowa43,
oficjalnie celem działalności PKPS było niesienie rannym i chorym
żołnierzom wszystkich armii pomocy na objętych wojną terenach
Królestwa Polskiego. Ale istniał też cel ukryty, czyli pomoc przede
wszystkim polskim żołnierzom w armii rosyjskiej, a także ich rodzinom.
Z. Abramek44 zwraca uwagę, że organizacja uzyskała szerokie poparcie
naszego społeczeństwa. Dzięki jego ofiarności i hojności, a także
wsparciu

finansowemu

Rosyjskiego

Czerwonego

Krzyża

Komitet

organizował punkty opatrunkowe i odżywcze, gromadził sprzęt sanitarny,
dysponował 21 szpitalami. O ogromnym zaangażowaniu Polaków
świadczy liczba wolontariuszy wynosząca 1116 sanitariuszek i 1495
sanitariuszy.
Zdaniem B. Ratyńskiej45 władze rosyjskie zezwoliły również na
utworzenie w 1914 r. Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie
oraz terenowych Komitetów Obywatelskich, pod warunkiem, że ich
działalność

będzie

zamieszkujących

skierowana

tereny

tylko

Królestwa

do

poddanych

Polskiego.

Pomoc

rosyjskich
–

zgodnie

z zastrzeżeniem Rosjan – była udzielana tylko ludności cywilnej. Opieką
otaczano ubogich, wygnańców, sieroty, starców. Organizowano schroniska
dla uchodźców, domy dla starców i chorych pozbawionych opieki,
sierocińce, a także punkty żywnościowe. Trzecia z wymienionych
organizacji – Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny powstało
również w 1914 r. i działało na terenie Rosji i Królestwa Polskiego.
Towarzystwo prowadziło działalność – jak pisze D. WawrzykowskaWierciochowa w W służbie miłości i bohaterstwa – ratowniczo-opiekuńczą
43
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obejmującą jeńców wojennych i cywilnych, uchodźców, ludność dotkniętą
skutkami wojny oraz rodziny żołnierzy.
Również w zaborze austriackim działały organizacje o charakterze
czerwonokrzyskim. Jedną z nich było powołane w 1912 r. stowarzyszenie
Samarytanin Polski kierowane przez prof. dr. Bolesława Wicherkiewicza46.
Jak pisze D. Wawrzykowska-Wierciochowa47 za oficjalny cel działania
podawano organizację kursów sanitarnych zapoznających ludzi z metodami
udzielania pomocy w nieszczęśliwych wypadkach. Ale prawdziwym celem
było przygotowanie kadr sanitarnych gotowych do pracy w czasie
przewidywanych walk narodowo-wyzwoleńczych. Kursy cieszyły się
ogromną popularnością. W przeciągu roku wyszkolono w samym tylko
Krakowie

ponad

1000

osób.

Stowarzyszenie

poza

działalnością

szkoleniową prowadziło szpitale, ambulatoria, domy dla ozdrowieńców,
zaopatrywało oddziały szpitalne w leki, środki opatrunkowe, narzędzia
chirurgiczne. Na uznanie zasługuje pełna poświęcenia postawa personelu
w czasie epidemii ospy, duru brzusznego i plamistego oraz czerwonki,
który musiał zostać odizolowany od otoczenia wraz z chorymi żołnierzami.
Samarytanin

Polski

zapoczątkował

również

organizowanie

opieki

sanitarnej nad Legionami Polskimi, kontynuowaną przy pomocy innych
organizacji. Ciekawym jest fakt, iż lekarze, sanitariusze, pielęgniarki
Samarytanina posługiwali się znakiem Czerwonego Krzyża.
Dalej D. Wawrzykowska-Wierciochowa48 pisze, że w 1914 r.
Austriacki Czerwony Krzyż wyraził zgodę na powołanie polskiego
stowarzyszenia autonomicznego o nazwie Galicyjskie Towarzystwo Pań i
Panów Czerwonego Krzyża z siedzibą we Lwowie, które w powszechnej
46
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świadomości funkcjonowało jako Galicyjski Czerwony Krzyż, a w 1918 r.
przyjęło oficjalną nazwę Krajowe Towarzystwo Czerwonego Krzyża we
Lwowie. W przeciwieństwie do przedstawionych wyżej organizacji ta nie
cieszyła się popularnością, ponieważ utworzona przez austriacki komitet
Czerwonego Krzyża pracowała w zasadzie na jego rzecz. Dopiero w latach
1916 – 1918 Towarzystwo zaczęło się rozwijać. Przyjęło pod swą opiekę
szpitale, sanatoria, placówki medyczne prowadzone przez inne organizacje
społeczne, prowadziło punkty sanitarne na dworcach kolejowych, stacje
epidemiologiczne, przychodnie przeciwgruźliczne i przeciwweneryczne
otwarte zarówno dla żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Warto zaznaczyć,
że

Galicyjskie

Towarzystwo

Czerwonego

Krzyża

przeprowadziło

zakrojoną na bardzo szeroką skalę akcję przeciwgruźliczną. Tworzyło
poradnie, szpitale i sanatoria, organizowało wystawy, odczyty i kursy dla
pielęgniarek – wszystko po to, by zapobiegać rozwojowi gruźlicy.
Posługując się w dalszym ciągu opracowaniem D. WawrzykowskiejWierciochowej49, można stwierdzić, że w zaborze pruskim pomimo starań
nie uzyskano zgody na utworzenie polskiego oddziału Czerwonego Krzyża
przy Niemieckim Czerwonym Krzyżu. Władze zgodziły się tylko na
powołanie Komitetu Niesienia Pomocy Rodakom w Królestwie, który
pośpieszył

z

pomocą

żywnościową

dla

Polaków

mieszkających

w Królestwie okupowanym wówczas przez Niemców. W 1915 r.
utworzono Poznański Komitet Ratunkowy, który organizował na terenie
Królestwa Polskiego Komitety i Podkomitety Ratunkowe. Celem Komitetu
była oczywiście organizacja pomocy dla Polaków zamieszkujących tereny
zaboru rosyjskiego, które bardzo ucierpiały na skutek działań wojennych.
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Jak podaje D. Wawrzykowska-Wierciochowa50 po zajęciu obszaru
Królestwa przez Niemcy, szybko okazało się, że władze niemieckie nie
zamierzają prowadzić akcji opiekuńczej nad polskimi ofiarami wojny.
Ponadto zakazano działalności dotychczas istniejącego Centralnego
Komitetu Obywatelskiego, zmniejszając tym samym rozmiar niesionej
pomocy społecznej. Jednak byli członkowie Centralnego Komitetu
Obywatelskiego szybko zaczęli starać się o zgodę na stworzenie innej
organizacji humanitarnej. W grudniu 1915 r. ich zabiegi zakończyły się
sukcesem. Niemcy zatwierdzili Ustawę Rad Opiekuńczych dla ulżenia
nędzy w Polsce. Na podstawie jej przepisów powstała Rada Główna
Opiekuńcza, do której włączony został Poznański Komitet Ratunkowy.
Rada Główna Opiekuńcza pozbawiona praw do prowadzenia działalności
sanitarno-medycznej skupiła się na pomocy dla ludności cywilnej,
zostawiając opiekę nad placówkami sanitarnymi Polskiemu Komitetowi
Pomocy Sanitarnej.
Wszystkie organizacje humanitarne działające w niezwykle trudnych
warunkach na terenach trzech zaborów stworzyły podstawę do powołania
narodowego komitetu Czerwonego Krzyża po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości.

4. Powołanie Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża
Pisząc za Z. Abramkiem51 jeszcze przed odzyskaniem niepodległości
polskie
50
51

organizacje

humanitarne

występowały

dwukrotnie

do

Jak wyżej.
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Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie o przyjęcie
ich w poczet członków. Pierwsza próba miała miejsce w 1915 r. Podjął ją
Polski Komitet Pomocy Sanitarnej. Jednak ze względu na sytuację państwa
polskiego, które de facto nie istniało prośba Komitetu pozostała bez
odpowiedzi. Drugi raz, już po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., z
inicjatywą wystąpił Czerwony Krzyż w Galicji Tym razem doczekano się
odpowiedzi, ale niestety odmownej. W uzasadnieniu MKCK podał, że aby
mogło powstać Narodowe Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża nowe
władze polskie muszą zostać dopuszczone do podpisania Konwencji
Genewskiej, która stanowi podstawę funkcjonowania Czerwonego Krzyża.
Niezależnie

od

stanowiska

Międzynarodowego

Komitetu

Czerwonego Krzyża w Polsce działały liczne organizacje humanitarne
o różnym zasięgu i skali działania. Były to zdaniem D. WawrzykowskiejWierciochowej52 m.in. Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny,
Pogotowie Ratunkowe, Polski Komitet Pomocy Sanitarnej, Centralny
Komitet Opieki nad Żołnierzem, Liga Kobiet Pogotowia Wojennego
i Samarytanin Polski.
Wszystkie organizacje starały się ze sobą współpracować, a ich
przewodnim celem była pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebowali,
jednak istniało duże zagrożenie rozproszenia tej pomocy. Zdawano sobie
sprawę, że akcja opiekuńcza będzie skuteczniejsza, jeśli będzie
koordynowana przez jedną organizację.
Powołanie narodowej organizacji opisał Z. Abramek53. Proces ten –
wg Z.Abramka – zainicjował Samarytanin Polski, zwołując na dzień
18 stycznia 1919 r. naradę w warszawskim ratuszu, na którą przybyli
przedstawiciele organizacji humanitarnych, wojska, władz cywilnych
52
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i samorządowych. Honorowe przewodnictwo nad naradą objęli Helena
Paderewska – żona ówczesnego premiera oraz gen. Zdzisław Horodyński –
Szef Sanitarnego Wojska Polskiego, zaś dr Józef Zawadzki – prezes
Zarządu Towarzystwa Doraźnej Pomocy Lekarskiej – kierował naradą. W
czasie obrad ustalono, że zostanie utworzone Polskie Towarzystwo
Czerwonego Krzyża, tj. jednolita narodowa organizacja czerwonokrzyska.
Zadanie stworzenia statutu oraz podstaw organizacyjno-formalnych
powierzono komisji składającej się z przedstawicieli Samarytanina
Polskiego, Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, Centralnego Komitetu
opieki nad Żołnierzem oraz Pogotowia Ratunkowego. Komisja w dniu
20 stycznia

1919

r.

powołała

Tymczasowy

Komitet

Polskiego

Towarzystwa Czerwonego Krzyża. 27 kwietnia 1919 r. rozpoczęło się
pierwsze walne spotkanie członków zwołane przez hrabiego Władysława
Tyszkiewicza – mianowanego przez rząd polski komisarza do spraw
Polskiego Czerwonego Krzyża. W czasie zebrania zatwierdzono statut
opracowany przez komisję, powołano także trzydziestoosobowy Komitet
Główny Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża. Zaś 4 maja Komitet
Główny wybrał członków Zarządu Głównego w składzie: książe Paweł
Sapieha – prezes, Helena Bisping – wiceprezes, Julia Przyjemska –
wiceprezes, Stanisław Godlewski – sekretarz, Edward Boniecki – skarbnik.
Wkrótce na skutek dymisji Pawła Sapiehy prezesem została Helena
Paderewska. Dwa miesiące po wyborze Zarządu Głównego w piśmie z
14 lipca 1919 r. MKCK poinformował Polskie Towarzystwo Czerwonego
Krzyża o przyjęciu go do grona swoich członków. Stało się to możliwe po
podpisaniu przez polski rząd – uznany przez zwycięskie państwa –
Konwencji Genewskiej. W ten sposób w Rzeczpospolitej Polskiej zaczęła
działać jednolita organizacja, mogąca skuteczniej koordynować akcje
opiekuńcze, niosące pomoc.

Dalej Z. Abramek54 pisze, że integracja licznych organizacji
humanitarnych

w

jedną

spotkała

się

z

ogromnym

poparciem

społeczeństwa, które masowo wstępowało w jej szeregi, przyniosła
również wymierne korzyści, ponieważ zagraniczne komitety Czerwonego
Krzyża mogły zacząć udzielać nam pomocy. Kiedy PTCK wystąpiło do
Genewy z prośbą o pomoc, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
wystosował apel do wszystkich narodowych organizacji Czerwonego
Krzyża o włączenie się w akcję pomocniczą. Na wezwanie odpowiedział
amerykański, francuski, szwajcarski, angielski Czerwony Krzyż.
Pracę Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w tym okresie
opisuje

B. Ratyńska55. Według

autorki

Towarzystwo zajęło się

organizowaniem pomocy żołnierzom i jeńcom, tworzeniem własnej kadry
sanitarnej, sieci szpitali i domów dla żołnierzy opuszczających szpitale,
punktów sanitarno-odżywczych, herbaciarni. Niosło też pomoc ludności
cywilnej, prowadziło baraki dla bezdomnych, organizowało akcje w czasie,
których rozdawano żywność, odzież, środki opatrunkowe itp., włączało się
obok instytucji państwowych w walkę z epidemiami, które okresowo
nawiedzały polskie społeczeństwo. O rozmachu działalności świadczą
liczby. S. Uhma i R. Bliźniewski56 podają, że już rok po powstaniu PTCK
dysponował 28 szpitalami dla wojska, 10 zakładami dla ozdrowieńców,
6 pociągami sanitarnymi, 2 transportami wodnymi, 36 kolumnami
dezynfekcyjnymi i zakładami kąpielowymi, prowadziło również dwie
szkoły dla pielęgniarek w Warszawie i Poznaniu.
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B. Ratyńska57 zwraca również uwagę na działalność Biura
Informacyjno-Wywiadowczego PTCK. Biuro powstało z inicjatywy dwóch
studentek Uniwersytetu Warszawskiego: Marii Przyborowskiej i Ireny
Hebdzyńskiej i uzyskało poparcie Szefa Sanitarnego Naczelnego
Dowództwa

Wojska

Polskiego.

Zajmowało

się

poszukiwaniem

zaginionych, prowadziło spisy zabitych i rannych żołnierzy, pomagało
jeńcom,

umożliwiając

im korespondencję

z

rodzinami,

a

także

uczestniczyło w akcjach wymiany jeńców. Dzięki szerokiej działalności
Biura stworzono Listę strat Wojska Polskiego w czasie 1918-1920.
Od roku 1922 skala niesionej pomocy zaczęła maleć. Zdaniem
B. Ratyńskiej58 powodem tego było znaczne zmniejszenie środków
finansowych na skutek ustania pomocy z zagranicy oraz wyraźnie
mniejszej ofiarności społeczeństwa. Poza tym zaczęły pojawiać się
wątpliwości, co do sensu dalszego funkcjonowania Polskiego Towarzystwa
Czerwonego Krzyża, które zgodnie z zasadami powinno działać w okresie
wojny, a ta przecież już się skończyła. Wobec takiej postawy Towarzystwo
zaczęło przygotowywać się do pracy w warunkach pokojowych. Został
opracowany program, w którym określono cele PTCK. Głównym zadaniem
stało się łagodzenie klęsk spowodowanych przez wojnę. W czasie wojny
działanie miało polegać na niesieniu odpowiedniej pomocy wojsku
i ludności cywilnej, a w czasie pokoju celem Towarzystwa było
przygotowywanie się do wypełniania obowiązków w czasie wojny poprzez
opracowanie planu działania w czasie konfliktu zbrojnego, szkolenie
personelu i przygotowanie materiałów i urządzeń. Ponadto program
przewidywał, iż praca PTCK powinna również przynosić korzyści ludności
cywilnej w czasie pokoju. Oznaczało to, że w przypadku klęsk
57
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żywiołowych czy epidemii do akcji pomocniczej mógł włączać się personel
wraz z całym zgromadzonym sprzętem.

5. Powstanie i zadania Polskiego Czerwonego Krzyża
Jak podaje Z. Abramek59 Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża
działało do końca sierpnia 1927 r. A 1 września 1927 r. na mocy
rozporządzenia prezydenta RP przyjęło nazwę Polskiego Czerwonego
Krzyża, zachowując te same prawa i obowiązki. Zgodnie z założeniami
ruchu czerwonokrzyskiego PCK uzyskał poparcie władz polskich, czego
wyrazem był art. 1. rozporządzenia, głoszący, że protektorat nad
organizacją obejmuje prezydent RP. Ponad rok później – 11 XII 1928 r.
zatwierdzono nowy statut, który po zmianach otrzymał ostateczną wersję
1 grudnia 1936 r. Zatwierdzenie statutu poprzedzone zostało innym
ważnym wydarzeniem. W listopadzie 1936 r. władze nadały Polskiemu
Czerwonemu Krzyżowi przywilej Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności
Publicznej. Zarówno zatwierdzenie statutu, jak i nadanie przywileju miało
duże znaczenie, ponieważ statut jednoznacznie określał zadania PCK,
natomiast przywilej oznaczał wzrost zainteresowania władz działalnością
tej organizacji w Polsce. Jednak S. Uhma i R. Bliźniewski60 uważają, że
działalność PCK była w kręgu zainteresowania władz już wcześniej.
Świadczą o tym wspomniane już rozporządzenie, a także ustawy z roku
1932 i 1933 gwarantujące stałe wpływy finansowe. Zgodnie z tymi aktami
źródłami finansowania PCK były m.in. udziały w sprzedaży kart do gry
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oraz biletów wstępu na publiczne widowiska i zabawy. Zapewniało to
wpływy w wysokości ponad 2,5 mln zł rocznie.
Zgodnie ze słowami B. Ratyńskiej61 wspomniany statut określa
organizację i zadania PCK. Poza tym przewidywał on całkowite
podporządkowanie organizacji Ministerstwu Spraw Wojskowych na
wypadek wojny. W kwestiach organizacyjnych ustalono, że podstawową,
najmniejszą jednostką organizacyjną będą koła, później oddziały
powiatowe odpowiadające terytorialnie powiatom oraz okręgi zgodne
z bszarami województw. Na każdym szczeblu władze stanowiły: walne
zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna, natomiast władzami
naczelnymi PCK były: walne zgromadzenie PCK, Komitet Główny (ze
swego grona wybierał Zarząd Główny), Główna Komisja Rewizyjna oraz
Kapituła Odznaczeń. Do zadań PCK należało udzielanie w czasie wojny
pomocy rannym żołnierzom własnej armii oraz armii nieprzyjaciela,
a także jeńcom wojennym oraz prowadzenie ewidencji strat w ludziach.
W czasie pokoju PCK miał obowiązek przygotowywać się prowadzenia
działalności w czasie wojny, a także prowadzić akcje ratunkowe w obliczu
klęsk żywiołowych, epidemii itp. Ponadto do obowiązków PCK należało
podnoszenie poziomu zdrowia społeczeństwa, propagowanie zasad
humanitaryzmu, werbowanie nowych członków, gromadzenie materiałów
sanitarnych, organizowanie szkoleń sanitarnych i pielęgniarskich oraz
prowadzenie

przychodni,

uzdrowisk,

szpitali,

schronisk,

punktów

sanitarno-odżywczych itp. Na uwagę zasługuje podjęta przez PCK akcja
pozyskiwania dawców krwi, o której nie wspominał statut. W 1936 r.
w Warszawie pod kierunkiem prof. Henryka Gnoińskiego powstał
pierwszy w Polsce Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi przy szpitalu
PCK, gdzie ludzie oddawali krew honorowo lub dostawali za nią pieniądze.
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6. Polski Czerwony Krzyż dzisiaj – organizacja i cele

Oficjalnie rozpoczętą działalność w 1919 r. Polski Czerwony Krzyż
kontynuuje do dzisiaj. Ta ogromna, zrzeszająca w Polsce ok. 700 tys.
członków62, organizacja funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia
16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu63 oraz Statutu
zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów 2 kwietnia 1996 r.64,
które określają organizację, zadania oraz ogólne zasady działania PCK.
Zgodnie z art. 4. ustawy PCK jest jedynym uznanym przez prawo
polskim stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża działającym na terenie
naszego kraju i jako jedyne może występować w tym charakterze
w stosunkach zagranicznych. Działa na zasadzie dobrowolności i służy
pomocą społecznej służbie zdrowia i służbie zdrowia Sił Zbrojnych (art.
1 ust.1 oraz art. 2 ustawy). Godłem organizacji jest równoramienny krzyż
na białym polu występujący samodzielnie bądź z nazwą „Polski Czerwony
Krzyż”. Zarówno znak, jak i nazwa są chronione prawem (art. 12 ustawy).
Wykonując swe zadania może współpracować z organami państwowymi
i samorządowymi, z organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi
podmiotami, a także z zagranicznymi organizacjami czerwonokrzyskimi
(§4 Statutu). Nadzór nad działalnością sprawuje Prezes Rady Ministrów
(art. 10 ust. 2 ustawy), zaś naczelne organy PCK mają swoją siedzibę
w Warszawie (art. 9 ust. 3 ustawy). Strukturę organizacyjną określa
rozdział 4. Statutu. Najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi są koła,
kluby honorowych dawców krwi, grupy i inne zespoły, w których działają
członkowie. Te podstawowe jednostki składają się na strukturę rejonu,
które to rejony następnie wchodzą w skład struktury okręgu, zaś okręgi
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tworzą strukturę krajową PCK. Organem uchwałodawczym na poziomie
kraju jest Krajowa Rada Reprezentantów, okręgu – okręgowa Rada
Reprezentantów, rejonu – rejonowa Rada Reprezentantów, organami
zarządzającymi i wykonawczymi są zarządy istniejące na każdym szczeblu,
funkcje kontrolne pełnią komisje rewizyjne. Członkowie wszystkich
organów wybierani są na czteroletnie kadencje. Ponadto w strukturze PCK
istnieją: Sąd Organizacyjny jako organ rozstrzygający spory wewnętrzne,
wydający opinie i rozpatrujący odwołania od decyzji oraz Kapituła
Odznaki Honorowej. Majątkiem PCK – zgodnie z § 36 Statutu – są
fundusze, nieruchomości, ruchomości i inne zasoby materiałowe.
Działalność finansowana jest ze składek członkowskich, z dochodów
z imprez, zbiórek publicznych, z ofiar pieniężnych, darowizn, spadków,
zapisów, z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, z działalności
gospodarczej, a także z dotacji od organów państwowych i samorządowych
lub innych jednostek krajowych i zagranicznych (§ 37 Statutu).
Zgodnie z ustawą65 i Statutem66 celem Polskiego Czerwonego
Krzyża jest organizowanie i prowadzenie działalności humanitarnej
i wychowawczej, która chroni godność, zdrowie i życie ludzkie, zapobiega
cierpieniom lub łagodzi je przy zachowaniu zasady bezstronności, bez
względu na czas i okoliczności oraz narodowość, rasę, płeć, religię
i poglądy polityczne. Artykuł 3 ustawy i § 9 Statutu szczegółowo
wymieniają zadania PCK, do których należy wspomaganie w czasie
konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia, prowadzenie
działalności humanitarnej na rzecz osób chronionych konwencjami
genewskimi, upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
i idei ruchu czerwonokrzyskiego. Ponadto do zadań PCK należy
prowadzenie Biura Informacji i Poszukiwań, organizacja akcji na rzecz
65
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rozwoju krwiodawstwa i pozyskiwania honorowych dawców krwi,
niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof, promocja
zdrowia, działalność opiekuńcza i pomoc społeczna, oraz prowadzenie
szkoleń przedmedycznych.
Ze Sprawozdania z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża
w latach 1998 – 200167 oraz opracowania pt. Z 80-letniej historii Polskiego
Czerwonego Krzyża68 wynika, że obecnie PCK, realizując swe statutowe
zadania, koncentruje się głównie na działalności opiekuńczej i pomocy
socjalnej, co wymusza wzrastające ubożenie społeczeństwa. Swą pomoc
kieruje do ludzi biednych, samotnych, chorych, niezaradnych życiowo,
bezrobotnych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią osoby chore,
starsze o niskich dochodach oraz dzieci z biednych rodzin. To dla nich
PCK organizuje opiekę sióstr PCK, prowadzi ośrodki opiekuńcze,
noclegownie, dożywianie w szkołach i stołówkach PCK, organizuje akcje
pomocy doraźnej, udzielając wsparcia finansowego lub rzeczowego. Skala
pomocy jest duża. W latach 1998 – 2000 siostry PCK sprawowały opiekę
nad 40 834 osobami, w ośrodkach opiekuńczych z pomocy skorzystało
14 827 osób, w dożywianiu wzięło udział 28 662 dzieci i 28 201 dorosłych,
w akcjach doraźnych udzielono pomocy o wartości 9 846 718 zł, PCK
prowadzi 6 noclegowni.
Polski Czerwony Krzyż prowadzi również szeroką działalność
w dziedzinie honorowego krwiodawstwa uzyskując rocznie ponad 400 000
litrów krwi od ok. 500 000 honorowych dawców, ponadto organizuje
pomoc dla ofiar klęsk i katastrof – w czasie powodzi w 1997 r. udzielił
pomocy o łącznej wartości 2,5 mln zł. PCK propaguje zdrowy styl życia
wśród dzieci i młodzieży, wdrażając w życie różnego rodzaju programy
67
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edukacyjne, organizuje kursy dla młodzieży i dorosłych w udzielaniu
pierwszej pomocy, prowadzi Letnie Szkoły Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego, których celem, zgodnie ze statutem, jest upowszechnianie
międzynarodowego prawa humanitarnego. Słuchaczami szkoły są młodzi
ludzie z krajów Europy, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Również
w ramach statutowej działalności stale funkcjonuje Biuro Informacji
i Poszukiwań, które m.in. ustala losy osób zaginionych i poszkodowanych
w konfliktach zbrojnych, poszukuje miejsca grobów żołnierzy i innych
ofiar wojny, bierze udział w ekshumacjach, sporządza stosowną
dokumentację, prowadzi działalność informacyjną.
Działając na podstawie zasad humanitaryzmu, bezstronności,
neutralności, niezależności, dobrowolności, jedności i powszechności,
Polski Czerwony Krzyż nieustannie – już od ponad 80 lat – prowadzi swą
działalność, kierując pomoc do tych, którzy najbardziej jej potrzebują i tym
samym kontynuuje dzieło, które zapoczątkował człowiek o wielkim sercu –
Henry Dunant.

ROZDZIAŁ II
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku w latach 1950-2001

1. Wprowadzenie

Do napisania tego rozdziału wykorzystałam zbiory archiwalne
w Zarządzie Głównym i Zarządzie Okręgowym PCK, sięgnęłam także do
materiałów

współczesnych.

Historię

Oddziału

PCK

w

Otwocku

podzieliłam na kilka okresów, kierując się bądź posiadanymi materiałami,
bądź ramami czasowymi pracy zarządów poszczególnych kadencji.
Dokumentacja działalności Oddziału w latach 1950 – 1955 jest
bardzo uboga. Jedyne materiały, do jakich udało mi się dotrzeć to Referat
sprawozdawczo-wyborczy obejmujący lata 1951 – 1955 oraz kilka
protokołów z posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego PCK w Otwocku
przechowywanych w Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie.
Na ich podstawie nie można opisać szczegółowej działalności Oddziału,
wydaje się, że można jedynie nakreślić pewien jej obraz, ponieważ
informacje w nich zawarte są bardzo lakoniczne i ogólnikowe.
Po roku 1955 nie zachowały się żadne materiały, za to lata 1962 –
1973 są dosyć dobrze udokumentowane. W zasobach archiwalnych leżą
różnego rodzaju pisma, protokoły z posiedzeń zarządów, ale głównym
i bardzo cennym źródłem informacji o tych latach są sprawozdania
z poszczególnych okresów działalności. Ja podzieliłam te 12 lat na dwa
okresy. Pierwszy (1962 – 1968), to praca dwóch następujących po sobie

zarządów. Jednak ze względu na ten sam zakres prowadzonych czynności,
uznałam za zasadne połączenie ich pracy w jeden ciąg. Lata kolejne, tj.
1969 – 1973 przyniosły już pewne zmiany, dlatego zostały opisane
oddzielnie. Wszystkie materiały do roku 1973 są przechowywane
w Archiwum Zarządu Głównego PCK.
Istniejące w Zarządzie Okręgowym dokumenty z lat 1983 – 1987 to
głównie protokoły z posiedzeń zarządów, korespondencja Oddziału
i sprawozdania z działalności – to samo dotyczy lat 1988 – 1993 oraz 1993
– 1994. Niestety ze względu na brak dostatecznej ilości zachowanych
materiałów w Zarządzie Okręgowym, znowu niemożliwym staje się
odtworzenie szczegółowej pracy Oddziału w pierwszym wskazanym
przeze mnie okresie. Począwszy od roku 1993 dokumentacja dotyczy
głównie wydarzeń, które doprowadziły do zawieszenia działalności
Zarządu Rejonowego PCK i tylko w niewielkim stopniu mówi
o

merytorycznym

aspekcie

funkcjonowania

Oddziału.

Informacje

o działalności statutowej w latach 1993 – 1994 pochodzą częściowo
z

dokumentacji

zachowanej

w

Zarządzie

Okręgu,

częściowo

z korespondencji i protokołów oraz z nagrań na kasetach wideo, które
udostępnił mi ówczesny prezes Zarządu – Jerzy Rybak.
Opis ostatnich lat to efekt rozmowy z obecnym prezesem –
Wiesławem Olczykiem oraz

analizy dokumentów zgromadzonych

w biurze, na którą ponownie składają się protokoły, sprawozdania
i korespondencja.

2. Oddział Powiatowy PCK w Otwocku w latach 1950 – 1955
Niestety żaden z dokumentów nie daje odpowiedzi na pytanie kiedy
PCK rozpoczął działalność w Otwocku. W zachowanych materiałach
najwcześniejszą wymienioną datą funkcjonowania Oddziału jest rok 1950,
a wzmianka ta pochodzi z Referatu sprawozdawczo-wyborczego od dnia
1 stycznia 1951 r. do 1 stycznia 1954 r.
W omawianym okresie pracą Oddziału kierował Zarząd w skład,
którego wchodziło 14 osób, natomiast funkcję kontrolną pełniła Komisja
Rewizyjna w składzie pięciu osób. W latach 1950 – 1955 rolę
przewodniczącego Zarządu pełnił społecznie Andrzej Murawski. Zmieniali
się natomiast kierownicy, którzy byli etatowymi pracownikami Oddziału.
Do kwietnia 1952 r. funkcję tę pełnił Stanisław Szpunar, po nim
stanowisko objął Stanisław Sypuła, pozostając kierownikiem do maja 1955
roku. Kolejnym została w maju 1955 r. Jadwiga Żurawska i zaledwie kilka
miesięcy później – po jej rezygnacji – funkcję tę w sierpniu przejął Adam
Stefaniak.
W przeciągu pięciu lat dwukrotnie zmieniał się skład Komisji
Rewizyjnej. Do maja 1955 r. przewodniczącym Komisji był Franciszek
Sieragowski, później rolę tę pełnił dr Karwowski.
Początek lat pięćdziesiątych zasadniczo zmienił cele Polskiego
Czerwonego Krzyża. Priorytety zostały określone na I Krajowym Zjeździe
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie w lutym 1951 r.69 Do ich
realizacji zobowiązane były władze główne PCK, oddziały wojewódzkie
i powiatowe, a więc również Oddział w Otwocku.
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Zgodnie z nowymi założeniami ideowymi Polskiego Czerwonego
Krzyża

Oddział

Powiatowy

w

Otwocku

zaprzestał

działalności

o charakterze filantropijnym, który dominował przed wojną, czyli
w minionym już ustroju burżuazyjnym – jak podaje wspomniany wyżej
Referat sprawozdawczo-wyborczy. Począwszy od roku 1951 przystąpiono
do działań, które w konsekwencji miały realizować leninowskie hasło
“Zdrowie ludu – dziełem i sprawą samego ludu”. Sprowadzało się to do
tego, że koncentrowano się głównie na działalności prowadzącej do
pozyskiwania nowych członków, tworzenia nowych kół, posterunków
i drużyn sanitarnych70 na terenie Oddziału oraz organizację szkoleń
sanitarnych.

Praca

przynosiła

wymierne

efekty

wyrażające

się

w systematycznym wzroście liczby członków, kół, posterunków i drużyn
nie tylko na terenie Otwocka, ale całego powiatu (m.in. w Świdrze,
Józefowie, Celestynowie, Góraszce, Wiązownie).
W roku 1954 wzrosła także aktywność wśród młodzieży szkolnej,
która wstępowała w szeregi PCK. Liczbę członków i jednostek
organizacyjnych pokazują tabele 1 i 2.

Tabela 1.
Liczba członków, kół, posterunków i drużyn młodzieżowych 1954 – 1955
Rok

Liczba członków

Liczba kół

Liczba posterunków

Liczba drużyn
sanitarnych

1954

2572

28

27

3

1955

brak danych

33

27

4

Źródło: Referat sprawozdawczo-wyborczy od dnia 1 stycznia 1551
do 1 stycznia 1954 r., Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie,
sygn. 1/36; Sprawozdanie z działalności pracowników Oddziału

70

Posterunki sanitarne to zespoły złożone z pięciu przeszkolonych na czerwonokrzyskich kursach osób.
Działały na terenach zakładów pracy i szkół, jako grupy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
i zachorowaniach. Drużyny sanitarne to zespoły większe od posterunków, składające się również
z przeszkolonych osób, funkcjonujące w zakładach pracy i szkołach. Poza normalną pracą brały udział
w imprezach masowych udzielając tam pierwszej pomocy.

Powiatowego PCK w Otwocku z dnia 11 X 1955 r., Archiwum Zarządu
Głównego PCK w Warszawie, sygn. 1/36.
Tabela 2.
Liczba członków, kół, posterunków i drużyn sanitarnych wśród dorosłych
w Oddziale Powiatowym PCK w Otwocku w latach 1950 – 1955
Rok

Liczba
członków

Liczba kół

Liczba
posterunków

1950
1951
1952
1953
1954
1955

brak danych
brak danych
1485
1722
2069
brak danych

24
30
62
65
77
77

brak danych
9
15
24
30
30

Liczba
przeszkolonych
ratowników
14
7
10
brak danych
brak danych
brak danych

Liczba drużyn
sanitarnych
brak danych
brak danych
2
2
2
2

Źródło: Referat sprawozdawczo-wyborczy od dnia 1 stycznia 1551
do 1 stycznia 1954 r., Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie,
sygn. 1/36; Sprawozdanie z działalności pracowników Oddziału
Powiatowego PCK w Otwocku z dnia 11 X 1955 r., Archiwum Zarządu
Głównego PCK w Warszawie, sygn. 1/36.
Biorąc pod uwagę ilościowy aspekt pracy Oddziału nie powinien on
budzić

zastrzeżeń.

Te

pojawiają

się

przy

ocenie

jakościowej.

W Sprawozdaniu z działalności pracowników Oddziału Powiatowego PCK
w Otwocku zwraca się uwagę na bierność i brak inicjatywy członków kół
oraz drużyn sanitarnych. Spostrzeżenie to potwierdziły wyniki kontroli
przeprowadzonej

przez

inspektora

Oddziału

Wojewódzkiego.

We

wnioskach zaleca on ożywienie pracy kół i posterunków, zwraca uwagę na
potrzebę tworzenia nowych posterunków oraz doskonalenia pracy drużyn
sanitarnych, a także podniesienia poziomu prowadzonych szkoleń.
Oprócz działań zmierzających do zwiększenia liczby członków
prowadzono

również

akcje

oświatowe,

mające

doprowadzić

do

podniesienia poziomu wiedzy na temat zdrowia i higieny. W tym celu
organizowano

wystawy

i

pogadanki

dotyczące

krwiodawstwa,

alkoholizmu, higieny dziecka oraz akcje przeciwgruźliczne. W ramach

walki z gruźlicą w 1955 r. koło działające przy Sanatorium im.
Dzierżyńskiego zobowiązało się do wykonania masowych prześwietleń
pracowników zakładów i młodzieży szkolnej z terenu powiatu otwockiego.
Akcje takie członkowie Oddziału prowadzili nie tylko na terenie miasta,
starali się, aby poziom wiedzy sanitarnej systematycznie wzrastał również
na wsiach. Do tego celu tworzono specjalne ekipy składające się z lekarzy
i przeszkolonych członków PCK, które docierając do wsi, popularyzowały
pracę PCK, prowadziły szkolenia, pogadanki, udzielały pomocy jeśli
zaistniała taka potrzeba.
Pod względem ekonomicznym wydaje się, że Oddział nie miał
kłopotów. Utrzymywał się ze składek członkowskich, a przeprowadzona
przez Komisję Rewizyjną kontrola za okres 1 VIII 1954 – 21 V 1955 r. nie
wykazała żadnych nieprawidłowości, zaś uzyskana w 1954 r. nadwyżka
finansowa ze składek została przekazana na fundusz odbudowy stolicy.
W podsumowaniu pięcioletniego okresu funkcjonowania zawartym
w

Referacie

sprawozdawczo-wyborczym

członkowie

Oddziału

nie

idealizowali swojej pracy. Przyznali, że było wiele zaniedbanych
odcinków,

jak

np.

niedostateczna

działalność

PCK

na

wsi,

niewystarczająca współpraca lekarzy z organizacją czy chociażby
wspomniana już niewielka aktywność, a nawet brak widocznej pracy
niektórych członków kół. Pomimo braków, pięcioletnia kadencja
przyniosła efekty w postaci wzrostu poziomu zdrowia, polepszenia stanu
urządzeń technicznych, zwiększenia ilości łóżek w szpitalach, a także
podniesienia jakości świadczeń dla chorych ludzi.

3. Działalność Oddziału Powiatowego w Otwocku w latach 1962 – 1968

Kolejny opisywany okres obejmuje pracę dwóch Zarządów. Na
Zjeździe Delegatów w dniu 9 kwietnia 1962 r. wybrano dziesięcioosobowy
skład Zarządu, którego prezesem została dr Hanna Zajączkowska,
wiceprezesami Jan Pasznik i Michał Wrzosek, kierownictwo objęła
Jadwiga Skrzypkowska. W czasie trwania kadencji doszło do zmian
osobowych, na skutek których na stanowisko prezesa powołano Jana
Pasznika, a funkcję kierownika objął Ryszard Włodarczyk. Kolejna
kadencja rozpoczęła się 16 listopada 1964 r. Na czele tym razem
piętnastoosobowego Zarządu ponownie stanął Jan Pasznik, wiceprezesami
zostali Michał Wrzosek i dr Krystyna Golik, którą w trakcie kadencji
zastąpił Adam Jackowski, funkcję kierownik po raz drugi objął Ryszard
Włodarczyk. Jedynym etatowym pracownikiem Oddziału był kierownik,
pozostałe osoby pełniły swe funkcje społecznie.
Zasadnicze cele pracy Oddziału generalnie nie uległy zmianie.
Znowu koncentrowano się na pozyskiwaniu nowych członków, tworzenie
nowych kół, posterunków i drużyn. Bardzo aktywną i efektywną rekrutację
prowadzono zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Pojawiły się również
inne zagadnienia, które starano się realizować. Przede wszystkim zaczęły
działać

Komisje

Problemowe,

wzrosła

aktywność

w

dziedzinie

honorowego dawstwa krwi, a ponadto wzmożono działalność z zakresu
pomocy społecznej. Reszta zadań pozostała bez zmian. Podobnie do
poprzedniego okresu starano się zaktywizować wysiłki w pracy w zakresie
oświaty sanitarnej poprzez m.in. zaopatrywanie powiatu w materiały
propagandowe, organizację szkoleń, pogadanek i odczytów, ponadto celem
była poprawa stanu sanitarnego na wsiach oraz jakości pracy terenowych
kół, drużyn i posterunków.

Zgodnie z priorytetami w latach 1962 – 1968 stale rosła liczba
jednostek

organizacyjnych

w

Oddziale

oraz

ilość

uczestników

prowadzonych kursów. Pokazuje to tabela 3.

Tabela 3.
Liczba członków Oddziału, kół, posterunków i drużyn sanitarnych na
koniec roku 1964 i 1968
Rok

Liczba członków
dorośli młodzież

Liczba kół
dorośli młodzież

1964

ok.3490

8240

83

58

1968

5412

9000

73

61

Liczba posterunków
dorośli
młodzież
brak
brak
danych
danych
58
58

Liczba drużyn
dorośli
młodzież
brak
brak
danych
danych
3
6

Źródło: Referat sprawozdawczy z działalności Powiatowego Zarządu
Polskiego Czerwonego Krzyża za okres od dnia 9 kwietnia 1962 r. do dnia
16 listopada 1964 r. Powiatu Otwock, Archiwum Zarządu Głównego PCK
w Warszawie, sygn. 2/98; Sprawozdanie Zarządu Powiatowego PCK w
Otwocku na VII Zjazd Powiatowy PCK za okres kadencji 1965 r. do 1968
r. wł., Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie, sygn. 2/99.
Liczby, tak jak to było w latach 1950 – 1955, pokazują progresję
(poza jednym przypadkiem spadku liczby kół dorosłych w 1968 r.) na tym
odcinku działalności. Niestety analogia wystąpiła również na innej
płaszczyźnie. Praca, zwłaszcza dorosłych członków kół nie budziła
zadowolenia. Ryszard Włodarczyk na posiedzeniu Zarządu w dniu
17 grudnia nie zawahał się nazwać działalności wielu kół fikcją
i improwizacją71. Oczywiście ta miażdżąca krytyka nie dotyczyła
wszystkich kół, bowiem istniały takie, które sprawnie i aktywnie
realizowały swe zadania. Ich udziałem stało się 1075 wygłoszonych
pogadanek i 1511 przypadków udzielenia pierwszej pomocy w przeciągu
trzech lat. Dużo lepiej wyglądała praca kół szkolnych, które na masową
skalę organizowały konkursy czystości, pogadanki na temat higieny
i zdrowia z udziałem nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek, a także w latach
71

Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Powiatowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku, które
odbyło się w dniu 17 grudnia 1964 r. w biurze Oddziału Powiatowego PCK w Otwocku, Archiwum
Zarządu Głównego PCK w Warszawie, sygn. 1/36.

1965 – 1967 interweniowały w 5283 przypadkach, udzielając pierwszej
pomocy.
W ramach działalności statutowej Oddział propagował akcje
szczepień ochronnych dla dzieci, prowadził prace mające na celu wzrost
higieny osobistej mieszkańców powiatu, a także wzrost wczesnej
wykrywalności gruźlicy. Walczył z alkoholizmem i uczył zasad
racjonalnego odżywiania się. Kolejną dziedziną, w którą angażował się
Polski Czerwony Krzyż w Otwocku było prowadzenie szkoleń sanitarnych
na trzech poziomach, ich organizacją bezpośrednio zajmował się Zarząd.
W kursach brali udział zarówno dorośli, jak i młodzież. W czasie zajęć
uczono udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzono wykłady mające
podnieść poziom wiedzy sanitarnej słuchaczy. Przeszkoleni kursanci mogli
zasilać szeregi posterunków i drużyn sanitarnych lub tworzyć nowe. Tabela
4. pokazuje skalę prowadzonych zajęć. Najchętniej prowadzono kursy
I stopnia dla młodzieży i II stopnia dla dorosłych. Niestety nie dowiemy się
już dlaczego nie przeszkolono żadnej dorosłej osoby na kursach
podstawowych oraz specjalistycznych III stopnia.
Tabela 4.
Liczba uczestników szkoleń sanitarnych w latach 1962 – 1968
Rok
1962 –
1964
1965
1966
1967
1968

Szkolenie sanitarne
I stopnia
dorośli
młodzież

Szkolenie sanitarne
II stopnia
dorośli
młodzież

—

1962

225

—
—
—
—

480
847
796
331

265
130
230
380

Szkolenie sanitarne
III stopnia
dorośli
młodzież

—

—

—

133

—
—
—
—

84

Źródło: Referat sprawozdawczy z działalności Powiatowego Zarządu
Polskiego Czerwonego Krzyża za okres od dnia 9 kwietnia 2962 r. do dnia
16 listopada 1964 r. Powiatu Otwock, Archiwum Zarządu Głównego PCK
w Warszawie, sygn. 2/98.; Sprawozdanie Zarządu Powiatowego PCK w
Otwocku na VII Zjazd Powiatowy PCK za okres kadencji 1965 r. do 1968
r. wł., Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie, sygn. 2/99.

Jak już wspomniałam w Oddziale zaczęły działać Komisje
Problemowe jako organy doradcze i pomocnicze Zarządu. Każda z nich
mogła mieć dowolną liczbę członków, ale nie mniej niż pięciu. Z ich grona
wybierano dwóch wiceprezesów, a przewodniczącym zostawał jeden
z członków prezydium zarządu. Do życia powołano 4 Komisje:
1.

Komisja Młodzieżowa,

2.

Komisja Krwiodawstwa,

3.

Komisja opieki Społecznej,

4.

Komisja Koordynacyjna ds. współpracy organizacji
społecznych na odcinku oświaty sanitarnej.

Praca Komisji Młodzieżowej skierowana była ku środowiskom
szkolnym. Jako organ doradczy nie podejmowała żadnych konkretnych
działań, w czasie posiedzeń omawiano udział młodzieży w różnego rodzaju
akcjach,

organizację

konkursów

czystości,

tworzenie

klubów

“Wiewiórka”72, sposoby podnoszenia kultury w codziennych relacjach.
Komisja Młodzieżowa corocznie angażowała się w organizację pochodu
młodzieży ulicami miasta z okazji “Tygodnia PCK”.
“Tydzień PCK” to święto obchodzone każdego roku w maju, które w
ówczesnych latach nabierało niezwykłego rozmachu. Organizowano
pochody ulicami miasta, w których uczestniczyła głównie młodzież, ale
włączali się również dorośli. Uczestnicy nieśli chorągwie i transparenty
z hasłami propagującymi Polski Czerwony Krzyż. Obchody “Tygodnia
PCK” były okazją do uroczystych przemówień i wręczenia odznaczeń
zasłużonym działaczom Oddziału. Przynosiły również wymierne korzyści
finansowe, ponieważ w czasie trwania święta organizowano kwesty

72

Kluby “Wiewiórka” organizowane były w najniższych klasach szkół podstawowych i przedszkolach.
W klubach nauczyciele prowadzili zajęcia z zakresu dziecięcej higieny osobistej po to, by dzieci
wyrobiły w sobie podstawowe nawyki higieniczne.

uliczne, np. w 1964 r. wyznaczono 5 punktów kwestarskich w Otwocku
i 8 punktów na terenie całego powiatu.
Kolejną działającą Komisją była Komisja Krwiodawstwa, która
koncentrowała swoje działania na propagowaniu idei oddawania krwi
i werbowaniu dawców krwi. W latach 1962 – 1964 zebrano ok. 10 l. krwi.
W kolejnych latach ilość systematycznie wzrastała. W roku 1965 uzyskano
42 l., w 1966 r. – 55 l., w 1967 – 103 l., a w ciągu trzech kwartałów 1968 r.
– 70 l. krwi.
Praca w Komisji Krwiodawstwa była jedną z cięższych. Tego typu
działania zaczęto organizować na terenie powiatu otwockiego po raz
pierwszy. Dla mieszkańców idea była dotychczas nieznana, toteż przed
członkami Oddziału stało trudne zadanie przełamania nieufności, oporu
i lęku przed tym, co nowe i nieznane. Pomimo tych przeszkód przytoczone
dane świadczą, że akcję na rzecz pozyskiwania dawców krwi prowadzono
z powodzeniem.
W zakresie pomocy społecznej opieką obejmowano osoby dotknięte
klęskami żywiołowymi, przykładem może być pomoc dla mieszkańców
Osiecka w 1966 r., którzy w pożarze stracili dobytek swego życia.
Zawieziono im wówczas ok. 500 szt. obuwia, koców i odzieży. Pomocy
udzielano również osobom w trudnej sytuacji życiowej. Jednak to nie
pomoc materialna była głównym celem pracy Komisji Społecznej. Opieką
objęto sieroty, starców, inwalidów i chorych, organizując dla nich leczenie,
leki, pomagając w uzyskaniu rent i w umieszczeniu w zakładach
opiekuńczych. Ogółem w przeciągu trzech lat (1965 – 1967) udzielono
pomocy na kwotę 18 522 zł.
Działalność swoją Oddział finansował przede wszystkim ze składek
członkowskich. Składka wynosiła 9 zł 60 gr rocznie od dorosłych

i 1 zł rocznie od uczniów. Wpływy w latach 1962 – 1968 pokazuje
tabela 5.

Tabela 5.
Wpływy w latach 1962 – 1968

Rok

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
(3 kwart.)

Składki
Składki dorosłych
dorosłych
wpływy
wpływy
plan faktyczn plan
faktyczne
e
18500(plan) – 10837(wpływy
faktyczne)
24160(plan) – 16448(wpływy
faktyczne)
24500
28500
31500
34380

24662
28990
31630
20520

8200
8000
8850
8790

8482
8048
8851
4245

Wpłaty
członków
wspierających

Kwesty w
Tygodniu PCK
wpływy
plan faktyczn
e

Wpływy z
marek٭
wpływy
plan faktyczn
e

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych
1550
300
—
500

5000
5000
5000
5000

9111
10096
12259
9960

8000
12000
11500
10800

11411
36715
29710
17051

 ٭Marki to rodzaj cegiełek o różnej wartości rozprowadzanych przez
PCK.
Źródło: Referat sprawozdawczy z działalności Powiatowego Zarządu
Polskiego Czerwonego Krzyża za okres od dnia 9 kwietnia 2962 r. do dnia
16 listopada 1964 r. Powiatu Otwock, Archiwum Zarządu Głównego PCK
w Warszawie, sygn. 2/98; Sprawozdanie Zarządu Powiatowego PCK w
Otwocku na VII Zjazd Powiatowy PCK za okres kadencji 1965 r. do 1968
r. wł., Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie, sygn. 2/99.
Pomijając rok 1962 i 1963, kiedy ewidentnie wpływy ze składek
były dużo niższe niż zakładano, każdy kolejny rok przynosił wzrost
dochodów i przekroczenie planu finansowego. Niestety w sprawozdaniu
objęto tylko 3 kwartały 1968 r., więc można tylko przypuszczać, że ta
tendencja została zachowana również w danym roku. Zważywszy, że plan
finansowy był zazwyczaj przekraczany, można domniemać, że sytuacja
materialna Oddziału była dobra.
W porównaniu do lat 1950 – 1955 w latach sześćdziesiątych widać
dosyć wyraźnie rozwój Oddziału. Przede wszystkim zwiększył się zakres

prowadzonej działalności, wzrosła liczba członków, kół, posterunków
i drużyn. Zdecydowanie więcej osób zostało objętych działaniami PCK czy
to w dziedzinie szkoleń, czy udzielonej pomocy. Nowością było
organizowanie pokazów filmowych. W tym celu zapraszano odpowiednią
ekipę z Zarządu Wojewódzkiego, która wyświetlała film o pracy PCK, ale
przede wszystkim projekcje miały uczyć postępowania i udzielania
pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Oczywiście ten sześcioletni
okres nie tylko był pasmem sukcesów. W dalszym ciągu istniała grupa
fikcyjnych działaczy PCK, w dalszym ciągu współpraca ze służbą zdrowia
nie przynosiła zadowalających efektów. W tym czasie pojawił się dosyć
istotny problem braku drugiego etatowego pracownika. Ogromna ilość
obowiązków przekraczała możliwości jednej zatrudnionej osoby by były
one wypełniane zgodnie z oczekiwaniami, a pozostałe osoby to
społecznicy,

którym

praca

zawodowa

uniemożliwiała

całkowite

poświęcenie się sprawom Oddziału. Tym bardziej więc wydaje się, że
należy docenić odniesione drobne sukcesy.

4. Praca Oddziału w latach 1969 – 1973

Okres od października 1968 r. do października 1973 r. to czas pracy
kolejnego

Zarządu

Powiatowego

Polskiego

Czerwonego

Krzyża

w Otwocku. Spośród czternastu członków funkcję prezesa powierzono
Michałowi Wrzoskowi, wiceprezesami zostali Kamilla Tan-Cywilew
i Roman Demczuk, stanowisko sekretarza początkowo objął Włodzimierz
Bielawski, a od 1973 r. Wiesława Kielan. W skład Komisji Rewizyjnej
wchodziło 5 osób, a przewodniczącą była Maria Dudyńska.

Podobnie do lat poprzednich członkowie Zarządu wykonywali swą
pracę społecznie, ale sytuacja nieco się zmieniła, ponieważ Zarząd
Wojewódzki przyznał dodatkowe etaty Oddziałowi, na skutek czego PCK
w Otwocku, w omawianym okresie, posiadał trzech pracowników.
Pozornie więc sytuacja uległa poprawie i jakość pracy powinna była ulec
poprawić. W praktyce jednak wyglądało to inaczej. W Sprawozdaniu
Powiatowej Komisji Rewizyjnej PCK w Otwocku za lata 1969 – 1973 oraz
w rocznym sprawozdaniu z działalności Zarządu w roku 1972 praca
członków Zarządu została oceniona niezbyt pozytywnie, przy czym opinię
tę podzielili również kontrolerzy przysłani przez Zarząd Wojewódzki.
W latach 1969 – 1973 przeprowadzono 76 kontroli z ramienia
Oddziału Wojewódzkiego. Otwockie PCK było rozliczane z materiałów
odpłatnych, takich jak: marki, wywieszki wartościowe i legitymacje oraz
z prowadzonej działalności. Z wniosków pokontrolnych wynika, że
trudności w pracy Zarządu spowodowane były głównie niewłaściwym
podziałem obowiązków pomiędzy pracownikami, co stworzyło atmosferę
wzajemnej nieufności i niechęci do pracy. Ponadto często zmieniali się
pracownicy etatowi, na skutek czego musiano zatrudniać nowych ludzi bez
doświadczenia i znajomości zagadnień dotyczących Polskiego Czerwonego
Krzyża, a zwłaszcza działalności organizacji w Otwocku. Taka sytuacja
spowodowała niskie oceny pracy Zarządu.
Pomimo trudności Oddział oczywiście nie zaprzestał swojej zwykłej
działalności.

W

dalszym

ciągu

działały

Komisje

Problemowe,

organizowano szkolenia sanitarne i akcje propagandowe, funkcjonowały
koła, posterunki i drużyny sanitarne – ich liczbę przedstawia poniższa
tabela.

Tabela 6.
Liczba członków, kół, posterunków i drużyn sanitarnych na koniec
1973 r.
Rok
konie
c1973

Liczba członków

Liczba kół

Liczba posterunków

Liczba drużyn

dorośli

młodzież

dorośli

młodzież

dorośli

młodzież

dorośli

młodzież

5064

8147

65

54

50

52

9

6

Źródło: Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego PCK w
Otwocku za okres od 18 października 1968 r. do 18 października 1973 r.,
Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie, sygn. 2/100.
W porównaniu z poprzednim okresem zmniejszyła się zarówno
liczba członków, jak i kół, posterunków i drużyn. Zapewne wpłynęła na to
nienajlepsza atmosfera pracy w Zarządzie, ale jako główną przyczynę
pracownicy podają zmiany w podziale administracyjnym rejonu w wyniku,
których część jednostek organizacyjnych przeszła do powiatu Mińsk
Mazowiecki.
Aktywność dorosłych członków PCK pozostała – tak jak w latach
poprzednich – na dużo niższym poziomie niż aktywność młodzieży.
Niemniej jednak starsi aktywiści prowadzili działalność mającą na celu
szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez pogadanki, odczyty, konkursy
czystości, organizację szkoleń sanitarnych czy propagowanie honorowego
dawstwa krwi. Do wyróżniających się kół zaliczono koło przy Spółdzielni
Pracy Przemysłu Ludowego “Cepelia” w Otwocku, koło przy PKP, przy
GS w Celestynowie, w Urzędzie Gminy w Kołbieli i w tamtejszym
Ośrodku Zdrowia. Jednak zdecydowanie większą aktywność przejawiała
młodzież szkolna zrzeszona w kołach, której pracę nadzorowały opiekunki,
będące najczęściej nauczycielkami. Działalność szkolnych kół przyczyniła
się do podniesienia stanu sanitarnego, czystości i estetyki w szkołach.
Młodzież organizowała konkursy czystości na terenie swoich szkół,
prowadziła szkolenia sanitarne, a w nagłych wypadkach udzielała

pierwszej pomocy. Ponadto uczniowie rozszerzyli swą działalność
o opiekę nad starszymi osobami w domach i ośrodkach rencistów,
opiekowali się opuszczonymi mogiłami i grobami nieznanego żołnierza,
pomagali również najbiedniejszym kolegom ze swoich szkół. Niezmiennie
aktywnie włączali się w organizację i obchody “Tygodnia PCK”, biorąc
udział w pochodach, kwestach i przygotowując część artystyczną
uroczystości. Ogromną wagę przywiązywano do działalności klubów
“Wiewiórka”, w których uczestniczyło ok. 1300 przedszkolaków i dzieci
z

najmłodszych

klas szkół podstawowych. Opiekunowie klubów

“Wiewiórka” we współpracy ze stomatologami koncentrowali się na
działaniach propagujących higienę jamy ustnej.
Nowością w pracy młodzieży było powołanie do życia 7 stycznia
1970 r. powiatowej grupy SIM, czyli grupy Społecznych Instruktorów
Młodzieżowych, która skupiała 12 członków, a przewodniczącym został
Tadeusz Bernacki – uczeń Technikum Nukleonicznego. Z założenia grupa
ta miała prowadzić kursy i szkolenia sanitarne wśród młodzieży,
w praktyce jednak plan nie został zrealizowany. Wydaje się jednak,
że istnienie grupy od początku mijało się z celem, ponieważ tylko jeden
z jej członków – przewodniczący – był po przeszkoleniu sanitarnym. I choć
zakładano, że pozostali będą uczestniczyć w obozach szkoleniowych SIM,
to zdołano wysłać na kursy tylko 2 osoby. Nie powinno zatem dziwić, że
grupa nie przejawiała żadnej aktywności poza włączaniem się do zwykłych
prac Oddziału typu pomoc przy organizacji “Tygodnia PCK”. Pracę
młodzieży,

poza

opiekunkami

szkolnymi,

koordynowała

Komisja

Młodzieżowa.
Stosownie do wytycznych wynikających z uchwał naczelnych władz
Polskiego

Czerwonego

Krzyża,

Oddział

prowadził

działania

z zakresu przysposobienia sanitarnego. Celem szkoleń było przede

wszystkim przygotowanie kursantów do udzielania pierwszej pomocy
zgodnie z zasadami sztuki. W ciągu pięciu lat na kursach podstawowych
przeszkolono łącznie 1100 osób dorosłych, a na kursach specjalistycznych
100 osób. Poza tym organizowano ćwiczenia praktyczne w terenie oraz
tzw. sprawdziany gotowości badające stopień właśnie gotowości drużyn
sanitarnych do działania w nagłych wypadkach. Aktywnie organizowano
również

szkolenia

wśród

młodzieży.

W

kursach

podstawowych

uczestniczyło 2500 uczniów, a w kursach specjalistycznych – 80.
Drużyny szkolne corocznie brały udział w eliminacjach do
krajowych zawodów drużyn sanitarnych. W 1973 r. drużyna działająca
w Liceum Medycznym w Otwocku, zdobywając pierwsze miejsce na
szczeblu powiatowym, zakwalifikowała się do rywalizacji na poziomie
województwa. Niestety brak jest informacji na temat dalszych jej
osiągnięć.
W ramach przysposobienia sanitarnego prowadzono również
szkolenia i organizowano pracę tzw. przodownic zdrowia, które działały
głównie na wsiach. Do roku 1973 przeszkolono w tym zakresie 42 kobiety,
niestety tylko osiem z nich aktywnie pracowało. Pozostałe panie albo
odmawiały współpracy, albo po prostu zmieniały miejsce zamieszkania.
Pewnym novum w pracy Oddziału były działania podjęte w celu
przygotowania osób do pełnienia funkcji kierowniczych i instruktorskich
na płaszczyźnie działań sanitarnych. I tak w latach 1971 – 1973
przeszkolono:
– 5 osób na społecznych instruktorów przysposobienia sanitarnego,
– 3 osoby na szefów służb medyczno-sanitarnych,
– 8 osób na komendantki drużyn sanitarnych.

Poza omówionymi powyżej działaniami praktycznymi, których
efekty były widoczne, prowadzono również działania propagandowe
w ramach oświaty zdrowotnej. W ten odcinek pracy Oddziału
zaangażowani byli członkowie Komisji Oświaty Zdrowotnej, którzy
tworzyli plan działania kół i przodownic zdrowia, organizowali odczyty,
pogadanki i prelekcje, a także we współpracy z Zarządem narady
przodownic zdrowia, opiekunek szkolnych kół PCK i członków służb
medyczno-sanitarnych. W ciągu pięciu lat przeprowadzono 3000
pogadanek, 281 odczytów, 1000 prelekcji oraz 281 konkursów czystości.
W ramach działalności oświatowej dwukrotnie organizowano projekcje
filmowe. W czasie wszystkich tych akcji głównymi poruszanymi tematami
były sposoby zapobiegania gruźlicy, próchnicy, higiena osobista,
alkoholizm i jego zwalczanie, ochrona środowiska oraz zapobieganie
wypadkom przy pracy.
Dziedziną, w której Oddział odniósł drobny sukces było honorowe
krwiodawstwo. O ile w latach wcześniejszych tego typu działania
napotykały duże trudności, o tyle w latach 1969 – 1973 opory
potencjalnych dawców zostały przełamane. Praca Komisji Krwiodawstwa
propagująca tę słuszną ideę przyniosła konkretne efekty, które przedstawia
tabela 7.

Tabela 7.
Ilość zebranej krwi w latach 1970 – 1973
Rok
1970
1971
1972
1973

Ilość zebranej krwi ogółem
20,5 l.
30,5 l.
105 l.
137 l.

Udział kierowców w uzyskanej krwi
7 l.
8,5 l.
ok. 52 l.
brak danych

Źródło: Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego PCK w
Otwocku za okres od 18 października 1968 r. do 18 października 1973 r.,
Archiwum Zarządu Głównego PCK w Warszawie, sygn. 2/100.

Poza tradycyjnymi formami (plakaty, ulotki, pogadanki) Komisja
Krwiodawstwa skierowała swe apele o oddawanie krwi do kierowców,
tworząc tzw. “Bank Krwi Kierowców”. Wezwania nie pozostały bez
odpowiedzi o czym świadczy powyższa tabela. Ponadto stałym dawcom
przyznawano odznaki Honorowego Dawcy Krwi, nagradzano ich
upominkami, a nawet w 1970 r. ufundowano pięciodniową wycieczkę
zagraniczną.
Nie zaprzestano oczywiście prowadzenia działalności opiekuńczej.
Zgodnie już z tradycją pracę na tym odcinku koordynowali członkowie
Komisji Opieki Społecznej. W 1972 r. powstał Punkt Opieki nad Chorym
w Domu, w którym zatrudniono przeszkolone pielęgniarki zwane siostrami
PCK. Opiekowały się one chorymi, samotnymi, najczęściej starymi ludźmi.
Siostrą PCK mogła zostać każda kobieta, która ukończyła co najmniej
7 klas szkoły podstawowej, 18 lat i była sprawna fizycznie i umysłowo.
W latach 1972 – 1973 liczba pracujących pielęgniarek wahała się od 7 do
13. Bardzo szybko okazało się, że zapotrzebowanie na ich pracę jest duże.
Chorych ludzi, wymagających pomocy znajdowano we współpracy
z Referatem Opieki Społecznej w Otwocku i Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej. W 1972 r. opieką otoczono 26 chorych, a w 1973 r. siostry
PCK pomogły 37 osobom. Niestety z powodu niewystarczającej ilości
sióstr 10 próśb spotkało się odmową.
Poza opieką nad chorymi stosowano również pomoc w wymiarze
materialnym w formie zapomóg pieniężnych i rzeczowych. Aby zapobiec
nadużyciom oraz nie dopuścić do niesprawiedliwego podziału środków
działacze

Komisji

Opieki

Społecznej

przeprowadzali

wywiady

środowiskowe by na ich podstawie móc ustalić wymiar pomocy.
W organizację pomocy materialnej włączali się również dorośli i młodzież.
W przeciągu pięciu lat Komisja, przy zaangażowaniu kół, udzieliła pomocy

ok. 600 osobom na łączną kwotę ok. 75 tys. zł, a swymi działaniami objęła
najbiedniejsze rodziny, osoby samotne, a także chorych przebywających
w otwockich sanatoriach, którym przydzielano kwoty na zakup
najpotrzebniejszych artykułów higienicznych.
Poziom dochodów Oddziału przedstawia tabela 8.

Tabela 8.
Dochody w latach 1969 – 1973
Rok
1969
1970
1971
1972
1973

Dochody planowane
73088
79800
75100
82200
66300

Dochody uzyskane
73103
75863
78769
90370
64725 (do 30 września)

Źródło: Sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej PCK w
Otwocku za lata 1969 – 1973 r., Archiwum Zarządu Głównego PCK w
Warszawie, sygn. 2/100.
Na dochody Oddziału składały się wpłaty członków wspierających i
pieniądze uzyskiwane z kwest w czasie “Tygodnia PCK”. Podstawowym
źródłem finansowania były składki członkowskie, których ściągalność nota
bene oceniano corocznie jako złą, ale pomimo tych kłopotów udawało się –
poza rokiem 1970 – przekraczać zakładane plany dochodów.
9.

W latach 1969 – 1973 Oddział nie odniósł żadnych spektakularnych
sukcesów, ale nie można zaprzeczyć, że jego istnienie było potrzebne i
przyniosło wielu osobom choć trochę radości i ulgi w ich trudnym,
codziennym życiu. Działalność Zarządu Rejonowego w latach 1999 –
2001 .................................................................................................. 69

5. Działalność Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku
w latach 1983 – 1987
Grudzień 1983 roku to początek pracy kolejnego Zarządu PCK
w Otwocku. Należy zauważyć, że zmieniło się nazewnictwo. Do roku 1973
władze otwockiego Czerwonego Krzyża tworzyły Zarząd Powiatowy,
a w 1983 r. był to już Zarząd Rejonowy. Używanie w nazwie przymiotnika
“powiatowy” stało się bezzasadne na skutek działań administracyjnych
w kraju. W roku 1975 wprowadzono nowy podział terytorialny w Polsce.
Z dniem 1 czerwca na mocy Ustawy z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym
podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach
narodowych zniesiono powiaty, przekazując ich kompetencje do gmin oraz
powołano 49 nowych województw73. Działalność Oddziału PCK
obejmowała nie tylko teren miasta, ale cały obszar dawnego już powiatu
otwockiego, dlatego w nazwie zaczęto używać przymiotnika “rejonowy”.
16 grudnia 1983 r. wybrano nowy piętnastoosobowy Zarząd, którego
prezesem została Rozalia Poniatowska. Funkcję przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej w dalszym ciągu pełniła Maria Dudyńska. Zarząd działał przy
pomocy kół szkolnych, zakładowych i terenowych oraz Komisji
Problemowych,

tj.

Komisji

Opieki

Społecznej,

Komisji

Oświaty

Zdrowotnej, Rady Młodzieżowej oraz Rady Honorowego Krwiodawstwa.
Działania

Oddziału

prowadzono

–

analogicznie

do

lat

wcześniejszych – na czterech podstawowych płaszczyznach: opieka
społeczna, oświata zdrowotna, honorowe krwiodawstwo i działalność
wśród młodzieży.
Realizując zadania z zakresu opieki społecznej pracę swą
kontynuowały siostry PCK zrzeszone w dwóch Punktach Opieki nad
Chorym w Domu. Jeden z nich mieścił się w Otwocku, drugi w Sulejówku.
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Oba Punkty zatrudniały ok. 25 pielęgniarek, które objęły opieką 143 osoby.
Pomoc udzielana była na podstawie wywiadów środowiskowych
przeprowadzanych zarówno przez członków Komisji Opieki, jak i siostry.
Do opieki zgłaszano przede wszystkim ludzi starych, żyjących w bardzo
trudnych warunkach, przewlekle chorych, niesprawnych i samotnych, ale
też osoby młodsze dotknięte przypadkami losowymi.
Zakresu swojej działalności nie zmieniła Rada Młodzieżowa,
koordynująca pracę młodzieży. W latach 1983 – 1987 ilość kół szkolnych
kształtowała się na poziomie 36. Skupiały one ok. 6000 uczniów. Wśród
przedszkolaków funkcjonowało 16 klubów “Wiewiórka” zrzeszających
830 dzieci. Wszystkie szkolne koła posiadały posterunki sanitarne,
a w szkołach średnich również drużyny. Zgodnie z wypracowanym już
wcześniej programem młodzież pomagała osobom chorym i samotnym,
organizowała konkursy czystości, okolicznościowe apele, pogadanki
i prelekcje, opiekowała się grobami i włączała w obchody “Tygodnia
PCK”. W pracy najbardziej wyróżniło się koło w Państwowym
Młodzieżowym

Domu

Wychowawczym

w

Otwocku-Soplicowie

prowadzone przez Krystynę Pruską, które niezwykle aktywnie działało we
wszystkich wymienionych dziedzinach.
Do młodzieży również skierowała swe działania Komisja Oświaty
Zdrowotnej. Wzorem lat ubiegłych prowadziła ona akcje propagandowe,
pogadanki, prelekcje, konkursy, które miały na celu podnosić świadomość
w zakresie zdrowia, zapobiegania chorobom, a także w zakresie ochrony
środowiska.
W pracy nie ustawała również Rada Honorowego Krwiodawstwa.
Komisja kierowała, nadzorowała i koordynowała funkcjonowanie czterech
klubów HDK, zrzeszających imponującą liczbę 240 honorowych dawców

krwi. W 1985 r. oddali oni ponad 320 litrów krwi, co w porównaniu
z rokiem 1973 stanowi wynik niezwykły.
W każdym roku Zarząd Rejonowy musiał wykonywać określone
przez Zarząd Stołeczny PCK plany finansowe, określające kwoty, które
musiano przeznaczyć na opiekę społeczną i inną działalność statutową.
W 1986 r. plan finansowy ustalono na sumę 800 000 zł, w 1987 r. była to
kwota 900 000 zł. Biorąc pod uwagę, że Zarząd nie dysponował żadnym
własnym majątkiem były to zadania trudne do wykonania. Swoją
działalność Oddział finansował ze składek członkowskich, z wpłat od
członków wspierających, z kwest ulicznych, z cegiełek, i z nawiązek
sądowych, czyli kwot zasądzonych przez sąd do wpłacania na konto
otwockiego PCK przez skazanych. Pomimo braku pomocy finansowej ze
strony Zarządu Stołecznego Oddział w Otwocku nieustannie realizował
swoje zadania, niosąc znaczącą pomoc mieszkańcom dawnego powiatu
otwockiego.

6. Praca Zarządu Rejonowego od 1988 r. do lutego 1993 r.

16 grudnia 1988 r. rozpoczęła się kadencja kolejnego Zarządu, który
działał w trzynastoosobowym składzie, przy pomocy 2 pracowników
etatowych i 4 Komisji Problemowych, tj.: Komisji Opieki Społecznej,
Komisji Oświaty Zdrowotnej, Rady Honorowych Dawców Krwi i Rady
Młodzieżowej.
Lata 1988 – 1993 odznaczyły się częstymi zmianami osobowymi w
Zarządzie. 16 grudnia 1988 r. funkcję prezesa objął Stanisław Chilicki, na
stanowisku sekretarza zatrudniono Stefanię Frankowską. Od stycznia

1989 r. prezesem Zarządu Rejonowego został Jerzy Rybak i pełnił tę
funkcję do czerwca 1992 r. Z dniem 1 lipca 1992 r. J. Rybak stał się
etatowym pracownikiem Zarządu na stanowisku sekretarza, pełniąc
również rolę kierownika Placówki Terenowej PCK w Otwocku. Po
zmianie, funkcję prezesa przejął Krzysztof Kopka, pełniąc ją do lutego
1993 r.
W 1989 r. nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Z funkcji zrezygnowała bowiem Maria Dudyńska,
która kierowała pracami Komisji nieprzerwanie od 1969 r.
Uważam, że postać Marii Dudyńskiej to przykład osoby, która
poświęciła się dla idei. Z Polskim Czerwonym Krzyżem związała się
w 1931 r., kiedy to rozpoczęła działalność w szkolnym kole w Wilnie,
którą kontynuowała w kole dla dorosłych. Później działała w Białymstoku
i w Gdańsku, a od 1950 r. rozpoczęła pracę w PCK w Otwocku.
Doceniając jej pracę Zarząd Rejonowy w 1989 r .wystąpił do Zarządu
Głównego PCK z wnioskiem o nadanie M. Dudyńskiej godności członka
Honorowego PCK.
Po rezygnacji M. Dudyńskiej przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
została Teresa Cholewińska, a od 1992 r. funkcję tę pełnił Tadeusz
Trzciński.
Praca Zarządu w tym czasie, można powiedzieć, że dzieli się na dwa
okresy. Pierwszy obejmował lata 1988 – 1991, a drugi 1991 – 1993.
Począwszy od roku 1988 zaczęto odnotowywać zmniejszanie się skali
niesionej pomocy, zmniejszała się też liczba członków, kół i honorowych
dawców krwi, mieszkańcy wykazywali bierną postawę wobec działalności
czerwonokrzyskiej. Nie prowadzono już akcji propagandowych, oświaty
zdrowotnej, narzekano na kłopoty finansowe, zniknął tak zauważalny
wcześniej rozmach. Oddział ewidentnie przeżywał kryzys. Sytuacja

zmieniła się w połowie 1991 r. kiedy Zarząd Rejonowy rozpoczął
prowadzenie działalności gospodarczej, która przynosiła wysokie zyski.
W związku z tym większość opisywanych poniżej działań przypada na ów
drugi okres.
Pomimo sukcesów finansowych społeczność otwocka pozostała
bierna – nie przybywało członków, kół ani dawców krwi. Być może można
to wytłumaczyć zmianami, które następowały wówczas w Polsce.
W kwietniu 1992 r. w odpowiedzi na złożony już w 1991 r. wniosek
o pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd Stołeczny
PCK decyzją z dnia 17 lipca 1992 r. upoważnił trzech członków Zarządu
Rejonowego do prowadzenia działalności. Dokument taki był bardzo
potrzebny, ponieważ działalność handlową prowadzono już od roku 1991.
Początkowo była to sprzedaż odzieży, później rozszerzono asortyment o
prasę i książki, znakowano także pojazdy. Szybko zaczęło to przynosić
wymierne i dość duże zyski, a otwocki Oddział stał się bardzo bogatą
placówką.

Świadczy

o

tym

uchwalony

na

1993

rok

budżet

w wysokości 780 mln zł74, co w wymiarze lokalnym stanowiło dużą kwotę.
Uzyskiwane dochody umożliwiły ponowny rozwój w działalności Zarządu.
Podczas kadencji Zarząd, głównie już po otwarciu punktu
handlowego, organizował podstawowe i specjalistyczne kursy medycznosanitarne w szkołach podstawowych, średnich i zakładach pracy.
Współpracując z otwockim Sanepidem przeprowadził konkursy wiedzy
o AIDS, chorobach zakaźnych i gruźlicy dla uczniów szkół podstawowych.
Zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka, 5 kiermaszów, które
prezentowały dorobek PCK oraz 2 rajdy samochodowe – jeden z okazji 70lecia działalności młodzieżowej PCK, a drugi w ramach obchodów
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“Tygodnia PCK”. Każdego roku urządzał mikołajki w placówkach
oświatowo-wychowawczych i wigilię dla osób samotnych.
Działania Zarządu w zakresie opieki społecznej wspomagały siostry
PCK. W 1990 r. pracowało 47 sióstr, które opiekowały się 137 osobami, w
1991

r.

było

już

tylko

39

sióstr

i

112

podopiecznych.

W ramach pomocy społecznej w latach 1990 – 1992 rozdano odzież na
łączną kwotę ok. 55 mln zł. Zgromadzone środki finansowe pozwoliły
również na udzielanie pomocy charytatywnej dzieciom pokrzywdzonym
przez los. Zarząd objął opieką aż 20 placówek oświatowych i leczniczowychowawczych na terenie Otwocka, okolic Warszawy i województwa
warszawskiego, były to m.in.: 4 domy dziecka, 7 ośrodków szkolnowychowawczych, Zespół Szkół Specjalnych w Świdrze, Zespół SzkolnoWychowawczy przy Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, 4 szkoły
przyszpitalne w Warszawie, Stołeczny Zespół Neuropsychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w Zagórzu i Józefowie.
Przebywające tam dzieci otrzymały przybory szkolne, odzież, obuwie,
artykuły żywnościowe, zabawki, sprzęt sportowy i radiowo-telewizyjny.
Zarząd współpracując z firmą turystyczną w Warszawy skierował 200
dzieci specjalnej troski na wczasy rehabilitacyjne w góry do Krynicy
Morskiej i nad morze do Sobieszewa. Ogółem przekazane dary osiągnęły
wartość ok. 400 mln zł.
Zarząd Rejonowy zakończył swą kadencję z kwotą ok. 70 mln zł na
koncie i 3000 USD, zgromadzoną prasą i książkami o wartości ok. 200 mln
zł oraz pozostałym majątkiem w wysokości ok. 150 mln zł.
Niestety, tak jak już wspomniałam, sukcesy finansowe odnoszono
przy

równoczesnej

biernej

postawie

społeczeństwa

otwockiego.

W omawianym okresie działało tylko 29 szkolnych kół i 4 zakładowe.

Jedynym optymistycznym akcentem było utworzenie w 1991 r. grupy
ratowników drogowych, która liczyła 40 przeszkolonych osób.
Tendencja

zniżkowa

zaznaczyła

się

również

w

dziedzinie

krwiodawstwa. Od 1990 r. działał tylko jeden klub HDK, który uzyskał
106,5 l. krwi, w 1991 r. zebrano już tylko 93,6 l., a w roku 1992 – 60 l.
Wbrew

oczywistym

korzyściom

płynącym

z

prowadzenia

działalności gospodarczej, pracownicy i działacze Oddziału PCK
w Otwocku spotykali się z niechęcią i podejrzliwością Zarządu
Stołecznego. W czasie trwania kadencji Stołeczna Komisja Rewizyjna
dwukrotnie przeprowadziła kontrolę, pracę Zarządu badał również NIK.
Jednak wyniki przeprowadzonych inspekcji nie wykazały żadnych
nieprawidłowości.

7. Działalność Zarządu Rejonowego od marca 1993 r. do kwietnia 1994 r.
Kadencja nowego Zarządu rozpoczęła się z dniem 1 marca 1993 r. i
przebiegała

w

atmosferze

skandalu,

podejrzeń

i

oskarżeń

o niegospodarność, płynących ze strony Zarządu Stołecznego. Niestety
nieco ponad rok później Zarząd Rejonowy zakończył swą działalność na
skutek likwidacji Placówki Terenowej PCK w Otwocku.
Na posiedzeniu w dniu 15 marca 1993 r. ukonstytuował się nowy
Zarząd,
ds.

nie

obsadzono

organizacyjnych

jednak

została

funkcji

Elżbieta

prezesa.

Wiceprezesem

Rutkowska,

wiceprezesem

ds. programowych – Krzysztof Kopka. Funkcję sekretarza objął Jerzy
Rybak, a przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusz Trzciński.

W tym czasie zdecydowanie rozwinęła się prowadzona działalność
gospodarcza.

Z

tego

powodu

Zarząd

podjął

uchwałę

o utworzeniu Biura Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku, które miało
być pomocne w prowadzeniu działań statutowych oraz pozyskiwaniu
środków finansowych. Z takim też wnioskiem wystąpiono do Zarządu
Stołecznego PCK zastrzegając, że w ustalonym budżecie na 1993 rok,
którego kwota wyniosła 780 mln zł, zabezpieczono sumy na pokrycie
kosztów

prowadzenia

biura

oraz

wynagrodzenia

pracowników.

Po uzyskaniu zgody Zarządu Stołecznego 1 kwietnia 1993 r. utworzono
biuro. Na stanowisku dyrektora zatrudniono Jerzego Rybaka, który
jednocześnie społecznie kontynuował działalność na stanowisku sekretarza.
Zgodnie z ustaloną strukturą zatrudnienia w biurze miało pracować 7 osób,
jednak

ostatecznie

Zarząd

Rejonowy

zatrudnił

trzech

etatowych

pracowników.
Zyski, które przynosiła sprzedaż prasy, książek, zabawek i odzieży
używanej pozwoliły rozwinąć, przy pomocy 16 istniejących kół szkolnych
i 6 zakładowych, szeroką działalność propagandową. W 1993 r. Zarząd
Rejonowy organizował kiermasze i festyny, w czasie których propagowano
idee czerwonokrzyskie, przeprowadził konkurs wiedzy o PCK, konkurs
wiedzy o AIDS. W grudniu zaproszono na przyjęcie wigilijne 150
samotnych osób, które obejrzały spektakl zagrany przez otwocką
amatorską grupę teatralną, wysłuchały koncertu kolęd, przyjęły życzenia
świąteczne i przełamały się opłatkiem.
Zarząd objął opieką szpitale, szkoły, domy dziecka, przychodnie
lekarskie, zaopatrując je w prasę, książki, krzyżówki, których łącznie
przekazano 6 ton, ponadto w przeciągu roku rozdano do wymienionych
placówek i osobom bezpośrednio się zgłaszającym 5 ton nowej i używanej
odzieży.

W 1994 r. opracowano program obchodów 75 rocznicy powstania
Polskiego Czerwonego Krzyża. Obejmował on różnego rodzaju imprezy,
m.in. festyny, kiermasze, konkursy wiedzy o PCK, spotkania działaczy
PCK, a nawet rajd samochodowy. Zorganizowano również dla młodzieży
szkół podstawowych pochód z okazji Święta Wiosny, w którym
uczestniczyło ok. 300 uczniów. Mogli oni obejrzeć pokaz gotowości
zorganizowany, na prośbę Zarządu Rejonowego, przez Straż Pożarną
w Otwocku.
Wszystkie opisane działania sprawiły, że działalność Polskiego
Czerwonego Krzyża na terenie Otwocka była znana i widoczna.
Jednak ten okres działalności nie należał do szczęśliwych,
a powodem tego były pieniądze, które spowodowały również katastrofalne
wręcz stosunki pomiędzy Zarządem Rejonowym a Zarządem Stołecznym.
Jak już wspomniałam Zarząd Rejonowy dzięki swojej inicjatywie
uzyskiwał ogromne kwoty pieniężne, które przeznaczał na działalność
statutową. W 1993 r. dochód wyniósł prawie 1 mld 110 mln zł. Stanowiło
to ponad 50% dochodów uzyskanych przez wszystkie placówki PCK na
terenie całego województwa warszawskiego. Wynik więc był imponujący,
a w budżecie na rok 1994 założono przychody tego samego rzędu.
W

1993

r.

Zarząd

Stołeczny

wydał

zarządzenie,

które

zobowiązywało Zarząd Rejonowy do przekazania uzyskanych środków
finansowych na konto Zarządu w Warszawie. Decyzja ta wywołała
sprzeciw w placówce w Otwocku. Uważano, że zarobione pieniądze
powinny być spożytkowane na terenie miasta. W związku z tym
28 września 1993 r. podjęto uchwałę o zakupie samochodu marki Ford
Transit. Auto miało służyć do prowadzenia działalności statutowej
i gospodarczej. Decyzję zaakceptowała Komisja Rewizyjna i w dniu
4 października 1994 r. zakupiono samochód za kwotę 571 mln 212 tys. zł.

Tym samym pozyskano drugi pojazd – pierwsze auto marki Nysa w 1992 r.
nieodpłatnie

przekazał

Zarządowi

Kierownik

Stołecznej

Kolumny

Sanitarnej.
Ruchy te wzbudziły podejrzenia Zarządu Stołecznego, który
zarządził inspekcję w Otwocku. 7 października Stołeczny Zespół Polskiego
Czerwonego Krzyża przeprowadził kontrolę dokumentacji i działalności
merytorycznej Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku, która wykazała
wiele

nieprawidłowości.

dokumentacji

dotyczącej

Stwierdzono,

że

działalności

merytorycznej,

Zarząd

nie

prowadził

gospodarczej

i finansowej, a ta sporządzana dotycząca nawiązek sądowych, darowizn
i samochodów prowadzona jest w sposób nieprawidłowy. Przede
wszystkim jednak zarzucono uchybienia w gospodarce finansowej, brak
celowości w zakupie samochodu oraz nieprawidłowy sposób zdobycia
pieniędzy na auto. Część potrzebnej kwoty uzyskano ze sprzedaży 3000
USD, które kupiono w grudniu 1992 r. bez uzgodnienia tego z Zarządem
Stołecznym. Sprzedaż dolarów przyniosła 58 mln zł, resztę pieniędzy, tj.
400 mln zł podjęto 20 września z konta Zarządu Rejonowego, a następnie
wpłacono je na konto szkolnego koła przy Liceum Medycznym
w Otwocku, skąd 4 października zostały wybrane i przeznaczone na zakup
samochodu. Brakującą część sumy pozyskano z działalności kiermaszowej.
Wszystkie te operacje potraktowano jako naruszenie regulaminu pracy
i przekroczenie kompetencji polegające na swobodnym dysponowaniu
środkami społecznymi i obciążono nimi dyrektora biura Jerzego Rybaka.
W

konsekwencji

w

listopadzie

1993

r.

udzielono

mu

nagany

i zdecydowano o nieprzedłużaniu umowy o pracę, która wygasła z końcem
1993 roku.
Zanim jednak to nastąpiło Zarząd Stołeczny zobowiązał J. Rybaka
do złożenia stosownych wyjaśnień wobec stawianych mu zarzutów oraz

nakazał wykonać ponowną wycenę auta, ponieważ zachodziła obawa, że
zapłacona kwota była zdecydowanie zawyżona.
W odpowiedzi Zarząd Rejonowy zarzucił prezesowi Zarządu
Stołecznego – Jerzemu Czubakowi brak obiektywnej oceny. Zwrócono
również uwagę, że powstały konflikt ma podłoże natury ambicjonalnej.
Zakup samochodu argumentowano koniecznością prowadzenia działalności
statutowej i gospodarczej, która uległa znacznemu rozszerzeniu.
Jak wynika z nagrań na kasetach wideo członkowie Zarządu
Rejonowego w rzeczywistości uznali, że zarządzenie o przekazaniu
środków finansowych jest głęboko niesłuszne, ponieważ ciężko zarobione
przez nich pieniądze powinny być przeznaczone na działalność na rzecz
Otwocka. Zakup samochodu uznano za jedyną możliwość uniknięcia straty
pieniędzy, a działania w związku z tym podjęte za zgodne z prawem.
Wobec zaistniałej sytuacji decyzją z dnia 6 grudnia 1993 r. Zarząd
Stołeczny zakazał prowadzenia działalności gospodarczej przez placówkę
PCK w Otwocku od 1 stycznia 1994 r.
10 stycznia 1994 r. Zarząd Stołeczny zwrócił się do rzeczoznawców
PZMotu

o

dokonanie

wyceny

zakupionego

samochodu,

którzy

szacunkowo, tylko na podstawie faktur i dokumentów pojazdu wycenili
auto na 350 mln zł. Szacunkowa wycena, choć moim zdaniem nie powinna
być dowodem ze względu na swój przybliżony charakter, utwierdziła
Zarząd

stołeczny

w

podejrzeniach

o

niegospodarność

w zarządzaniu środkami finansowymi75.
W dniu 26 stycznia 1994 r. Zarząd Stołeczny wystosował pismo do
Prokuratury Rejonowej w Otwocku, w którym donosił o popełnieniu
przestępstwa przez J. Rybaka, polegającego na złym gospodarowaniu
75

W czerwcu 1994 r. na polecenie Prokuratury Rejonowej w Otwocku przeprowadzono drugą wycenę
samochodu. Rzeczoznawcy na podstawie oględzin pojazdu uznali, że cena auta nie była zawyżona, co
później potwierdzili w swoich zeznaniach.

społecznymi środkami finansowymi (zakup samochodu), co naraziło Polski
Czerwony Krzyż na straty.
Na posiedzeniu Zarządu Rejonowego 26 lutego 1994 r. Jerzy Rybak
zrezygnował z funkcji sekretarza w związku ze stawianymi mu zarzutami.
Pozostali członkowie Zarządu wyrażając solidarność z byłym już
sekretarzem i wykazując mu zaufanie, powołali go na stanowisko prezesa,
które do tego momentu pozostawało nieobsadzone. W ten sposób
ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:
– Jerzy Rybak – prezes,
– Elżbieta Rutkowska – wiceperezes,
– Krzysztof Kopka – wiceperezes,
– Stefania Frankowska – sekretarz,
– Danuta Jańczak – skarbnik.
Powołanie Jerzego Rybaka na prezesa Zarządu wywołało oczywiście
ogromne niezadowolenie członków Zarządu Stołecznego.
Kolejna decyzja Zarządu Rejonowego, podjęta w marcu 1994 r.
zaostrzyła jeszcze bardziej istniejący konflikt. Otóż zdecydowano
o

utworzeniu

“Komitetu

Wyborczego

PCK”,

który

startowałby

w wyborach samorządowych. Tym razem było to posunięcie, które
obiektywnie można ocenić jako niezgodne ze statutem Polskiego
Czerwonego Krzyża, ponieważ zgodnie z zasadami niezależności
i neutralności PCK pozostaje organizacją apolityczną. Decyzja ta
spowodowała żądanie prezesa Czubaka natychmiastowego wycofania się
z pomysłu. Polecenie nota bene zostało spełnione.
Stosunki między warszawskimi a otwockimi organami PCK
systematycznie

pogarszały

się.

Członkowie

Zarządu

Rejonowego,

przeczuwając, że sprawy zmierzają ku likwidacji placówki w Otwocku,
7 kwietnia 1994 r. podpisali porozumienie z Fundacją Tarkowskich Herbu

Klamra działającą na terenie Otwocka. Uzasadniając tę decyzję podano, że
cele Fundacji są zbieżne z celami PCK i porozumienie zawarto po to, by
prowadzić wspólnie m.in. noclegownię dla bezdomnych, dom opieki dla
ludzi starych i niedołężnych, dożywianie dzieci i ludzi biednych,
organizować opiekę medyczno-sanitarną, kolonie, obozy i zimowiska dla
dzieci, a także wspólne akcje charytatywne. W porozumieniu ustalono, że
całość spraw związanych z pozyskiwaniem środków na powyższe cele
przejmie Fundacja. W związku z tym Zarząd Rejonowy zobowiązał się do
nieodpłatnego przekazania Fundacji całego wypracowanego majątku,
łącznie z zajmowanymi lokalami, które następnie zostałyby udostępnione
Zarządowi do prowadzenia działalności. Do Fundacji przekazano majątek
(również samochody) o łącznej wartości prawie 700 mln zł oraz 10 mln zł
w formie gotówki w celu prowadzenia noclegowni. W ten sposób Zarząd
Rejonowy miał wykonywać swe statutowe czynności, ale już w ramach
Fundacji Tarkowskich. W odpowiedzi na zawarte porozumienie Zarząd
Stołeczny przesłał do Fundacji pismo informujące o nieważności
podpisanej umowy. Po prostu Zarząd Rejonowy nie posiadając osobowości
prawnej nie mógł rozporządzać majątkiem, stąd porozumienie z mocy
prawa było nieważne. Dlatego zażądano zwrotu przekazanego mienia, co
spotkało się ze zdecydowaną odmową.
Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do tego, że w dniu
26 kwietnia 1994 r. Zarząd Stołeczny podjął uchwałę o zawieszeniu
Zarządu

Rejonowego

w

Otwocku

i

ustanowieniu

Zarządu

Komisarycznego, który miał wykonywać zadania statutowe i doprowadzić
do wyboru nowych władz terenowych. Przyczyną takiej decyzji było,
zgodnie z uzasadnieniem, ciągłe naruszanie i łamanie przez Zarząd
Rejonowy Statutu PCK oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia. Według
opinii

Zarządu

Stołecznego

postawienia takich zarzutów było:

działaniami,

które

doprowadziły

do

– zatrudnienie pracowników biura bezpośrednio przez Zarząd Rejonowy,
choć etaty powinien obsadzać Zarząd Stołeczny,
– zakupienie środków ruchomych bez zgody Zarządu Stołecznego,
– prowadzenie działalności gospodarczej początkowo bez zezwolenia,
a później jej kontynuowanie pomimo zakazu,
– zakup

3000

dolarów

za

pieniądze

z

rachunku

bankowego

i przechowywanie ich poza kasą i kontem,
– zakup samochodu marki Ford Transit i kamery wideo poza planem
budżetowym,
– celowe przelanie pieniędzy z konta Zarządu Rejonowego na książeczkę
PKO szkolnego koła przy Liceum Medycznym w Otwocku,
– wpłata 10 mln zł na prowadzenie noclegowni do Fundacji Tarkowskich,
– udział w wyborach samorządowych wbrew zasadom.
29 kwietnia 1994 r. oficjalnie zaplombowano wszystkie zajmowane
przez Zarząd Rejonowy pomieszczenia.
Członkowie Zarządu Rejonowego nie przyjęli uchwały do
wiadomości, uznając ją za bezpodstawną i bezprawną. Dlatego
zadecydowali o kontynuowaniu działalności statutowej przy współpracy
z Fundacją Tarkowskich, a zarzuty dotyczące niegospodarności uznano za
pomówienia. Działania swe Zarząd uznał za zgodne z prawem, nie
dopatrując się w nich znamion niegospodarności.
20 czerwca 1994 r. w Warszawie podjęto kolejną uchwałę, tym
razem zadecydowano o zlikwidowaniu placówki terenowej Polskiego
Czerwonego Krzyża w Otwocku na skutek braku możliwości realizacji
statutowych zadań przez ustanowiony Zarząd Komisaryczny. Jednocześnie
dotychczasowym działaczom PCK, którzy byli członkami ostatniego
Zarządu zakazano pełnienia funkcji na wszystkich szczeblach w organach
PCK na okres 3 lat. Według Zarządu Stołecznego nie respektując uchwał

i poleceń Zarządu Głównego PCK utrudniali oni pracę zarządcom
komisarycznym oraz oczerniali Polski Czerwony Krzyż, podważając jego
autorytet w społeczeństwie.
Podsumowaniem wydarzeń, które doprowadziły do likwidacji
jednostki PCK w Otwocku może być postanowienie Prokuratury
Rejonowej w Otwocku z dnia 30 czerwca 1994 r. o umorzeniu dochodzenia
w sprawie niegospodarności w Zarządzie Rejonowym PCK w Otwocku
wobec niestwierdzenia przestępstwa. Z uzasadnienia wynika, że żadna
z dokonanych nie miała znamion niegospodarności. Wszystkie działania
przynosiły zyski oraz mieściły się w ramach statutowej działalności, mogły
być jedynie rozpatrywane z punktu widzenia niewykonania polecenia
służbowego.

8. Działalność Zarządu Rejonowego w latach 1999 – 2001

Po pięciu latach od zlikwidowania Oddziału PCK w Otwocku
zrodził się pomysł reaktywowania działalności czerwonokrzyskiej. W roku
1999 radni skupieni w Komisji Mediacji i Współdziałania z Organizacjami
Społecznymi działającej przy Radzie Miasta wyznaczyli ze swego grona
osoby do przeprowadzenia rozpoznania terenu, tzn. zdobycia informacji
o ewentualnych przejawach działalności czerwonokrzyskiej w Otwocku.
Po zdobyciu potrzebnych informacji zdecydowano o reaktywowaniu
Oddziału. Z ramienia Komisji Mediacji wystosowano pismo do Rad
Pedagogicznych w szkołach z propozycją tworzenia szkolnych kół PCK.
21 czerwca 1999 r. zwołano uroczystą konferencję w auli Urzędu
Miasta,

w

której

wzięli

udział

członkowie

Komisji

Mediacji,

przewodniczący Rady Miasta i Rady Powiatu Starosta Otwocka, Prezydent
Miasta oraz wiceprezes Zarządu Okręgowego PCK. Jako pierwszy wystąpił
dr Juliusz Minakowski – przewodniczący Komisji Mediacji, który
powołując się na piękną i długą tradycję PCK w Otwocku otworzył
konferencję. W następujących po sobie uroczystych przemówieniach
przedstawiciele władz miasta wyrazili ogromne zadowolenie z powodu
reaktywowania działalności “pecekowskiej”, deklarując jednocześnie
daleko idącą pomoc. Po zakończeniu części oficjalnej wybrano Komisję
Wyborczą i Skrutacyjną, następnie podjęto uchwałę o powołaniu
siedmioosobowego zarządu i pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej.
Na stanowisko prezesa wybrano Wiesława Olczyka. Tydzień później,
30 czerwca ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:
– Wiesław Olczyk – prezes,
– Marek Kopka – wiceprezes,
– Barbara Winiarska – wiceprezes,
– Tadeusz Domagalski – skarbnik,
– Mariusz Minakowski – sekretarz,
– Danuta Blusiewicz – członek,
– Danuta Bodalska – członek.
Obecnie działa już Zarząd drugiej kadencji wybrany 25 maja
2001 r. w składzie: Wiesław Olczyk – prezes, Marek Kopka – wiceprezes,
Renata Kabala – wiceprezes, Mariusz Minakowski – sekretarz oraz Danuta
Bodalska i Adam Wysocki jako członkowie.
Przed Zarządem pierwszej kadencji stanęło trudne zadanie
stworzenia organizacji praktycznie od podstaw. Pracę rozpoczęto od
działań zmierzających do odblokowania konta, pozyskania lokalu
i funduszy.

Wkrótce po ukonstytuowaniu Zarząd w wyniku porozumienia
z dyrektorem Zespołu Szkół w Otwocku i za zgodą Starosty pozyskał lokal
do prowadzenia statutowej działalności w budynku internatu przy
ul. Pułaskiego 7 w Otwocku.
Brak

środków

finansowych

zmusił

członków

Zarządu

do

wystosowania prośby do Zarządu Powiatowego o umieszczenie organizacji
w planowanym budżecie powiatu na rok 2000. Odpowiedź, która nadeszła
napawała optymizmem, ponieważ prośbę spełniono i koszty utrzymania
PCK w Otwocku zostały zamieszczone w projekcie budżetu powiatu.
Niestety, już później, okazało się, że Zarząd Rejonowy nigdy nie otrzymał
żadnego wsparcia finansowego, ani z powiatu, ani z miasta. W ramach
pozyskiwania funduszy podjęto próby nawiązania współpracy z Sądem
Rejonowym i Prokuraturą Rejonową w Otwocku w sprawie zasądzania
ewentualnych nawiązek na rzecz Oddziału PCK w Otwocku. Propozycja ta
spotkała się z przychylnością Sądu, który zasądza, średnio w roku nawiązki
w wysokości ok. 1300 zł. Jednak ściągalność należnych kwot wiąże się
z pewnymi trudnościami. W przypadku niewpłacenia nawiązki Zarząd
Rejonowy, po uprzednim wezwaniu do zapłaty może zatrudnić komornika
do ściągnięcia należności. W praktyce możliwość taka nie jest
wykorzystywana,

ponieważ

koszty

zatrudnienia

komornika

często

przewyższałyby wysokość nawiązki, a w przypadku nie ściągnięcia
należności Zarząd musiałby pokryć koszty postępowania komornika, co
oczywiście jest działaniem zupełnie nieopłacalnym. Pomimo tych
kłopotów Wiesław Olczyk, widząc przychylność i zrozumienie sędziów
jest zadowolony ze współpracy. Wpływające z nawiązek kwoty cieszą, ale
niestety nie rozwiązują problemów finansowych PCK w Otwocku. Oddział
nie prowadzi żadnej działalności zarobkowej, nie dostaje dotacji z Zarządu
Okręgowego, ani wsparcia z Urzędu Miasta, może jedynie liczyć na
darowizny rzeczowe lub materialne, ewentualnie na środki uzyskane

w czasie kwest ulicznych. W ciągu trzech lat zorganizowano dwie kwesty,
niestety zebrane pieniądze nie przekroczyły sumy 100 zł, a kwestujący
narażeni byli na niezbyt przyjazne zachowanie otoczenia. Prezes Zarządu
brak akceptacji społecznej dla tej formy pozyskiwania pieniędzy tłumaczy
bardzo dużą ilością osób żebrzących na terenie Otwocka.
Inną formą wpływów finansowych są wpłaty osób fizycznych
i członków wspierających, te jednak kształtują się na poziomie ok. 2000 zł
rocznie, co oczywiście nie zaspokaja potrzeb Oddziału.
Brak środków oraz całkowity brak możliwości zaplanowania
przychodów nie pozwala na rozwinięcie szerokiej działalności statutowej,
ani na stworzenie długofalowego planu pracy, który obejmowałby, poza
pomocą doraźną, różnego rodzaju akcje profilaktyczne promujące
np. zdrowy styl życia czy organizację kursów pierwszej pomocy. Obecnie
najbardziej potrzebne są pieniądze na pomoc doraźną dla osób, które się po
nią zgłaszają, ale również potrzebne są środki na wyposażenie biura. Jak
już wspomniałam Oddział trzeba było odbudowywać od podstaw. Na
początku był lokal i linia telefoniczna i tak zostało do dzisiaj. Całą pracę
biurową członkowie Zarządu wykonują, korzystając ze swoich prywatnych
sprzętów, co bardzo utrudnia im pracę. Wielokrotne prośby o pomoc
w wyposażeniu biura kierowane do Urzędu Miasta nie znajdowały nawet
odpowiedzi, poza – jak się okazało – nic nie znaczącymi uchwałami
o włączeniu kosztów działalności PCK do budżetu. Według słów
W. Olczyka Oddział nie przetrwałby, gdyby nie niewielka grupa osób
oddanych sprawie, które poświęcają swój czas na pracę w Zarządzie. Tutaj
pojawia się kolejny problem braku etatowego pracownika. Członkowie
Zarządu to ludzie pracujący zawodowo, w związku z tym są ograniczeni
czasowo, tymczasem jeden pracownik umożliwiłby stałą pracę biura
i pomógł w prowadzeniu dokumentacji. Niestety próby rozmów na ten

temat nie dawały żadnych rezultatów, a wprost wyrażane prośby spotykały
się ze zdecydowaną odmową Zarządu Okręgowego.
A jednak mimo trudności Oddział działa. W 2001 r. zorganizowano
kampanię

promocyjną

zachowań

prozdrowotnych

i olimpiadę wiedzy o AIDS, w której wzięło udział ok. 1000 uczniów.
Nawiązano również współpracę z miejscowymi placówkami handlowymi
w zakresie przekazywania żywności, coraz więcej ludzi przynosi dary, od
odzieży zaczynając na różnego rodzaju sprzętach domowych kończąc,
a w związku z tym coraz więcej ludzi może korzystać z pomocy. Udzielana
pomoc to przede wszystkim rozdawnictwo. W czasie cotygodniowych
dyżurów przychodzą ludzie potrzebujący niekiedy dosłownie wszystkiego.
Dostają żywność, ubrania, meble sprzęt domowy. Zarząd Rejonowy
obecnie ma 40 stałych podopiecznych i oczywiście przychodzą ludzie
z prośbą o jednorazową pomoc. Dyżurujący członkowie Zarządu poza
pomocą rzeczową, często udzielają informacji o funkcjonowaniu służby
zdrowia i radzą, jak poruszać się pomiędzy ośrodkami zdrowia. Mogłoby
się wydawać, że to niewiele, ale okazuje się, że ludzie często czują się
zagubieni i bezsilni w kontaktach z placówkami medycznymi, stąd
możliwość uzyskania życzliwej porady, jak sobie radzić i jakich domagać
się praw jest bardzo ceniona wśród podopiecznych Oddziału.
Poza stałą działalnością Zarząd prowadzi również akcje doraźne.
W 2001 r. z inicjatywy członków otwockiego PCK przeprowadzono akcję
pomocy

powodzianom,

trwającą

od

sierpnia

do

października.

Zamieszczony w prasie i ogłaszany w kościołach apel o przynoszenie
darów dla powodzian spotkał się z szerokim odzewem. Ofiarność ludzi
oraz ciężka praca 27 ludzi zaangażowanych w akcję pozwoliła
zorganizować trzy konwoje do podkarpackich miejscowości Trześń, Solec
nad Wisłą, Kępa Piotrowińska i Kępa Solecka. Poszkodowani przez los

ludzie otrzymali prawie 3 tony żywności, 4 tony odzieży, wodę pitną, koce,
pościel, ręczniki i artykuły czystościowe. Otwockie konwoje były
pierwszymi, które docierały z pomocą do tych miejscowości, z tym
większą więc radością były witane. Łzy wdzięczności mieszkańców
dawały siłę do dalszej pracy.
W 2001 r. zorganizowano również konwój humanitarny na Litwę,
w którym zawieziono do wioski Mickuny (głównie zamieszkanej przez
Polaków) polską literaturę. Pomysł tej akcji zrodził się latem. Do listopada
zdołano zebrać kilka tysięcy książek. Ze względu na brak wystarczającego
środka transportu, tylko część z nich razem z drobnymi upominkami dla
dzieci w Mickunach zawieziono do tamtejszej biblioteki. Drugi konwój ma
zostać zorganizowany w 2002 r.
Dzisiaj Oddział PCK w Otwocku nie jest już tą masową organizacją
sprzed lat. Obecnie liczy 6 kół, 42 członków i 1 klub HDK oraz skupia
grupę 18 wolontariuszy. Być może podjęcie planowanych działań
promocyjnych zasili szeregi placówki o nowych członków, być może uda
się pozyskać lekarzy do współpracy, być może uda się nawiązać kontakt
z Wydziałem Pomocy Społecznej w Otwocku, być może kłopoty
finansowe zostaną pokonane? Należy mieć nadzieję, że wszystkie te plany
i zamierzenia zostaną zrealizowane, a działalność Oddziału nabierze
dawnego rozmachu.

ZAKOŃCZENIE
Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Otwocku korzeniami
sięga lat pięćdziesiątych, ale nie można tego okresu jednoznacznie przyjąć
za początek pracy Oddziału. Niemniej jednak otwocki PCK, to organizacja,
można powiedzieć, z tradycjami.
Praca nad odtworzeniem historii Oddziału dostarczyła mi wiele
ciekawych spostrzeżeń. Przede wszystkim Polski Czerwony Krzyż zawsze
kojarzył mi się z rozdawnictwem, teraz muszę z przykrością stwierdzić, że
był to z mojej strony przejaw ignorancji, bo przecież wystarczy przeczytać
Statut, by dowiedzieć się, że tak nie jest.
Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i siedemdziesiąte niewiele miały
wspólnego z rozdawnictwem, co nie znaczy, że potrzebujący pomocy nie
otrzymywali jej. Jednak w ciągu tych trzech dekad Oddział głównie skupiał
się na działaniach profilaktycznych, jak określamy je dzisiaj – wtedy były
to akcje propagandowe.
I chociaż w materiałach archiwalnych przeczytałam wiele haseł tak
charakterystycznych dla tamtych czasów, to uważam, że niezależnie od
„oprawy” prowadzone działania były potrzebne, bo przecież nie można
zakwestionować słuszności prowadzenia kursów pierwszej pomocy,
wpajania zasad higieny i propagowania zdrowego stylu życia czy
honorowego krwiodawstwa. Jednak w czasie pisania pracy zrodziły się we
mnie pewne wątpliwości. Potrzeba prowadzenia takich działań była i jest,
według mnie, poza dyskusją, ale próbowałam odpowiedzieć sobie na
pytanie o jakość szkoleń i profilaktyki.

Jak wielokrotnie pisałam, wiele uwagi w tamtym czasie
poświęcano liczbom, a celem był ich stały wzrost w każdej dziedzinie.
Powstało więc pytanie czy chodziło o jakość, czy o ilość? Na to pytanie
pewnie nikt mi nie udzieli odpowiedzi, ale wydaje mi się, że jednak
niestety ważniejsze były liczby.
W latach osiemdziesiątych „popularność” PCK w Otwocku
ewidentnie zmalała, jego szeregi nie były już tak masowo wzbogacane, ale
wtedy też zwrócono się już głównie ku działalności opiekuńczej.
Po pewnym zahamowaniu działalności w latach 80., ponowny
rozwój Oddziału nastąpił w latach 90. Wiązało się to oczywiście
z prowadzoną działalnością gospodarczą i możliwościami finansowymi.
Niestety tzw. „afera samochodowa” przesłoniła zasługi Oddziału z tamtego
okresu.
Lata dziewięćdziesiąte, to czasy, które ja już dokładnie pamiętam
i wiem, że wtedy PCK w Otwocku było widoczne, że jego działalność
szeroko promowano, że każdy mieszkaniec, a przynajmniej większość
wiedział o istnieniu placówki.
Na pewno nie wszystkie działania członków Zarządu w latach 1993
– 1994 można uznać za właściwe – tego nie kwestionuję, ale z drugiej
strony mnie również oburzyłoby, gdyby ktoś kazał mi oddać wypracowany
przeze mnie majątek. Żądanie Zarządu Okręgowego przekazania pieniędzy
wywołało protest. Ja uważam, że uzasadniony, bo te pieniądze były
wykorzystywane na działalność statutową na terenie Otwocka, bo dzięki
tym pieniądzom między innymi dzieciom z 20 objętych opieką PCK
placówek żyło się choć trochę lepiej.
Członkowie Zarządu Rejonowego zasugerowali, że konflikt miał
podłoże ambicjonalne, ale czy jest to prawdą zapewne znowu się nie
dowiemy, bo o tej sprawie nikt nie chce mówić. Jeśli nawet ktoś
opowiedziałby tę historię, myślę, że trudne byłoby poznanie prawdy

obiektywnej. Każdy trzymałby się swojej wersji zdarzeń, przekonany
o swej racji, a najistotniejszy jest fakt zlikwidowania Oddziału
Rejonowego na 5 lat.
Dzisiaj PCK w Otwocku znowu istnieje, ale to dopiero początki
działalności.

Obecnie

możliwościami,

ale

to

niewielka

posiadająca

duży

organizacja,
potencjał

z
w

niewielkimi
postaci

osób

zaangażowanych w działalność, więc należy mieć nadzieję, że jeszcze
powróci do stanu z czasów swej świetności.
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skierowane do Sekretarza Zarządu Stołecznego PCK A. Lison, L.Dz.
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Pismo z dnia 9 maja 1994 r. od Sekretarza Zarządu Stołecznego PCK Alicji
Lison informujące o nieważności zawartego z Fundacją Tarkowskich
porozumienia, skierowane do Fundacji Tarkowskich w Otwocku, L.Dz.
4245/94.
Pismo z dnia 25 maja 1994 r. od (podpis nieczytelny) dot. konsekwencji
zawieszenia Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku, skierowane do
J. Rybaka, L.Dz. 4354/94.
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o stanie dokumentacji Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku.
Notatka służbowa z dnia 29.04.1994 r. dot. wykonania Uchwały nr 50/94
zawieszającej Zarząd Rejonowy PCK w Otwocku oraz ustanawiającej
Zarząd Komisaryczny.
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przedmiotów, sporządzona przez Zastępcę Głównego Księgowego
Edmunda Fabisińskiego.
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Sprawozdanie z działalności Zarządu PCK w Otwocku w roku 2001.
Protokół z obrad konferencji rejonowej przedstawicieli kół PCK
w powiecie otwockim w dniu 21.06.1999 r.

Protokół z posiedzenia Rejonowego Zarządu PCK w powiecie otwockim
w dniu 30.06.1999 r.
Protokół z obrad rejonowej konferencji PCK w Otwocku w dniu 25 maja
2001 r.
Protokół z posiedzenia Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku w dniu
27 czerwca 2001 r.
Protokół z zebrania grupy inicjatywnej Polskiego Czerwonego Krzyża
w Otwocku akcji pomocy dla powodzian w dniu 31 lipca 2001 r.
Protokół z posiedzenia Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku w dniu
20 sierpnia 2001 r.
Protokół z posiedzenia Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku w dniu
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Pismo z dnia 25 października 1999 r. od Prezesa Zarządu Rejonowego
PCK
w Otwocku W. Olczyka w sprawie umieszczenia kosztów działalności
PCK w Otwocku w budżecie powiatu, skierowane Zarządu Powiatu
Otwock.
Pismo z dnia 22 listopada 1999 r. z Zarządu Powiatu Otwock
informujące o umieszczeniu kosztów działalności PCK w Otwocku
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Zbiory prywatne byłego prezesa PCK w Otwocku – J. Rybaka
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Pismo z dnia 10 czerwca 1987 r., z Zarządu Rejonowego w Otwocku
w sprawie działalności szkolnego koła w Państwowym Młodzieżowym
Domu Wychowawczym w Otwocku-Soplicowie, skierowane do
Kuratorium Oświaty i Wychowania, L.Dz. 286/87.
Pismo z dnia 14 lipca 1987 r., z Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku
w sprawie informacji o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na
terenie miasta Józefów, skierowane do Naczelnika Miasta Józefowa, L.Dz.
320/87.
Pismo z dnia 22 XI 1990 r. z Zarządu Rejonowego w Otwocku informujące
o działalności Zarządu Rejonowego, skierowane do Zarządu Miasta
Otwocka, L.Dz. 89/90.
Pismo z dnia 23 stycznia 1989 r. od Prezesa Zarządu Rejonowego PCK
w Otwocku w sprawie nadania godności Członka Honorowego PCK Marii
Dudyńskiej, skierowane do Zarządu Głównego PCK w Warszawie, L.Dz.
16/89.
Pismo z dnia 12 kwietnia 1991 r. z Zarządu Rejonowego w Otwocku
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia działalności
gospodarczej, skierowane do Prezydium Zarządu Głównego PCK.
Pismo z dnia 29 kwietnia 1992 r. z Zarządu Rejonowego w Otwocku
w sprawie zmian osobowych w Komisji Rewizyjnej w Otwocku,
skierowane do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, L.Dz. 197/92.
Pismo z dnia 10 czerwca 1992 r. z Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku
w sprawie zatrudnienia J. Rybaka na stanowisku sekretarza Zarządu
Rejonowego w Otwocku skierowane do Kierownika Biura Zarządu
Stołecznego PCK, L.Dz. 280/92.

Pismo z dnia 3 sierpnia 1992 r. z Zarządu Rejonowego PCK w Otwocku
w sprawie przekazania samochodu osobowo-dostawczego do użytku
w Zarządzie Rejonowym w Otwocku, skierowane do Wydziału Zdrowia
Urzędu Wojewódzkiego W Warszawie, L. Dz. 357/92.
Pismo z dnia 10 sierpnia 1992 r. z Wydziału Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie nieodpłatnego przekazania
samochodu marki Nysa dla potrzeb Zarządu Rejonowego w Otwocku,
skierowane do Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego, L.Dz. Z.III3/236/92.
Rejestr wybranych zagadnień o stanie Stowarzyszenia w 1990 roku,
sporządzony dnia 10 marca 1991 r.
Informacja o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie
Otwocka i okolicznych miejscowości w latach 1983 – 1985.
Informacja o realizacji uchwały X Zjazdu PCK w Warszawie podjętej
w dniu 13 VI 1989 r.

