
8 maja – Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża 
 

Misja Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
 
Podstawową misją Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej 
godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań 
religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Ruch podejmuje przede wszystkim 
takie zadania, jak: 

• ochrona życia i zdrowia, 
• zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i 

w innych krytycznych sytuacjach, 
• praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej, 
• aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy, 
• budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują 

ochrony i pomocy. 

Polski Czerwony Krzyż 
 
Powstał w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jako Polskie Towarzystwo 
Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 
 
Koło Środowiskowe PCK w Wągrowcu 
 
Zawarte cele czerwonokrzyskie, realizowane zawsze były również przez struktury Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Wągrowcu, który jak wynika z dostępnych materiałów i przekazów 
ustnych, rozpoczął działalność jesienią 1918 roku. Założycielką i przewodniczącą i struktury 
CK w Wągrowcu była Maria Kulińska, żona dr med. Stanisława Kulińskiego, dyrektora 
Szpitala Powiatowego. Dziś prezesem Koła jest Jan Maćkowiak, siedziba wągrowieckiego 
PCK mieści się przy ul. Piaskowej 24. W szpitalu powiatowym w Wągrowcu mieści się 
natomiast punkt krwiodawstwa. 
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Wszystkim Członkom PCK w Wągrowcu składamy najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża.  

Dziękujemy za codzienne realizowanie trudnych i odpowiedzialnych 
zadań, za poświęcenie i ofiarność w zakresie ratowania zdrowia i życia 
ludzkiego. Życzymy spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności 
osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków zawodowych                     
i społecznych. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą 
inspiracją  do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom. 

  
 

 

    Z wyrazami szacunku 

 

     Wicestarosta                       Przewodniczący                 Starosta Wągrowiecki                     
                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 
 
 
Tomasz Kranc                Tadeusz Synoracki               Michał Piechocki 
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