Od stu lat wszędzie dla wszystkich
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Polski Czerwony Krzyż od stu lat wspiera potrzebujących i promuje ideę niesienia
bezinteresownej pomocy. Wolontariuszom i osobom wspierającym działalność organizacji
podziękowano także w Rawie Mazowieckiej.
- Dziękuję za to, co robicie każdego dnia. Nie zawsze to widać, nie zawsze się o tym pisze, ale
każdego dnia to właśnie wy niesiecie pomoc osobom potrzebującym – podkreślił obecny na
uroczystości Michał Siemiński, dyrektor łódzkiego PCK. - Przyjmijcie od nas wyrazy wielkiego
uznania i podziękowania.
PCK świętuje jubileusz pod hasłem „Od stu lat wszędzie dla wszystkich”. – Od 100 lat pomagamy
wszystkim niezależnie od rasy, wyznania, koloru skóry i poglądów politycznych – wyjaśnił Siemiński.
– Hasło nie jest więc przypadkowe, bo naprawdę tak jest, jesteśmy wszędzie i pomagamy wszystkim.
Towarzystwo PCK zostało powołane do życia 18 stycznia 1919 roku. W 1927 roku nazwa organizacji
przemianowana została na Polski Czerwony Krzyż.

- Do licznych działań, jakie podejmujemy należy udzielanie pomocy humanitarnej w czasie klęsk i
wojen, pomoc socjalna, nauka pierwszej pomocy, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa –
wyliczała Małgorzata Kaczyńska, kierownik rawskiego biura PCK. – Nasza organizacja podejmowała
wszelkie akcje opiekuńcze. PCK szkolił kadry pielęgniarskie we własnym szpitalu przy ul. Smolnej w
Warszawie. Prowadził walkę z epidemiami. Organizował pomoc dla wojska w czasie okupacji. Przez
cały okres II wojny światowej prowadził poszukiwania zaginionych.
Tak szeroko zakrojona działalność jest możliwa dzięki wsparciu rzeszy wolontariuszy i ofiarności
darczyńców.
- Dziękujemy, że zawsze możemy na państwa liczyć – podkreśliła pani Małgorzata zwracając się do
wszystkich zaproszonych na uroczystość gości. – Świat zmienia się w zawrotny tempie, ale państwo
niezmiennie pozostajecie z nami i należy się wam za to największe uznanie.
Za wieloletnie wsparcie organizacji przyznano szczególne, bo wydane z okazji 100-lecia PCK medale.
Nie zabrakło także podziękowań i najlepszych życzeń na kolejne owocne lata pracy.

Medale z okazji 100-lecia PCK otrzymali: Małgorzata Melon, Beata Żak, Jolanta
Szymańska, Anna Zgieb, Katarzyna Rybka, Kinga Żak, Mariola Błaszczyk, Maria Kosiacka,
Halina Bartkowicz-Błażejewska, Izabela Mirowska, Alina Krzemińska, Andrzej Romańczuk
(dla ZSP im. Reymonta w Rawie), Agnieszka Zimecka (dla MOPS w Rawie), Elżbieta
Szczepańska (dla GOPS w Rawie), Wiesława Rokicka (dla SP nr 4 w Rawie).
Podziękowania za wieloletnią współpracę odebrali: Piotr Irla, Bogusława i Paweł Bigos,
Katarzyna Świderek, Bogusława Jastrzębska, Marzena Piątkowska, Krzysztof Jasiński,
Zbigniew Wójcik, Anna Saganowska, Mirosława Wójcik, Agata Winiarska, Damian Biernacki,
Emilia Rataj, Szymon Kocik, Anna Kołodzińska, Lucyna Walaszczyk, Wiesława Nowak,
Grażyna Wieteska, Palagia Nowacka, Julianna Modelewska, Aneta Mirgos, Jolanta
Budziejewska.
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