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P

ublikacja, którą oddajemy do rąk PT Czytelników stanowi
w znacznej części rezultat konferencji, która odbyła się
31 maja 2010 roku w Tomaszowie Mazowieckim z inspiracji
Marii Szyszkowskiej. W jej organizację zaangażowali się lokalni
działacze Polskiego Czerwonego Krzyża.
Konferencja po raz pierwszy zgromadziła osoby pozornie
dalekie od spraw nurtujących środowisko czerwonokrzyskie.
Okazało się, że odejście od dotychczasowych schematów odbywanych konferencji PCK przyniosło inne spojrzenie na zjawiska,
które nas otaczają. Autorzy referatów, w większości nauczyciele
akademiccy, nie związani bezpośrednio ze strukturami naszego
Stowarzyszenia, wskazali nie zawsze dostrzegane problemy.
Niniejsza książka zbiorowa powinna służyć w dyskusji o problemach z jakimi boryka się PCK, a dotyczą one całego społeczeństwa. Ideały głoszone i urzeczywistniane przez PCK są na
miarę dzisiejszej epoki globalizacji. Każdy z nas powinien czuć
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się cząstką całej ludzkości i bezinteresownie działać na rzecz
innych w imię braterstwa.
Wieloletnia tradycja działań PCK i jej wysoka ocena spowodowała inicjatywę tej konferencji, zwłaszcza że Stowarzyszenie
to jest nieobecne w środkach masowego przekazu. Niewspółmierne do zasług PCK jest przemilczanie działań jego społeczników.
Redaktorzy książki wyrażają serdeczne podziękowanie Władzom miasta Tomaszowa Mazowieckiego za uczestnictwo i bezinteresowne wsparcie konferencji.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter
teoretyczny i zawiera przemyślenia dotyczące sytuacji PCK
w dzisiejszej Polsce. Cześć druga zarysowuje działania PCK
w przeszłości oraz aktualne działania w wybranych okręgach
Polski.
Maria Szyszkowska i Stanisław Maciejewski

