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Dwa Zarządy  G łówne P o lsk iego  C zerw o n eg o  Krzyża 
w latach  1939-1945: w yjątek od  z a s a d  M iędzynarodow ego  

Ruchu C zerw o n eg o  Krzyża i C ze rw o n eg o  Pó łksiężyca

Działające w większości państw świata stowarzyszenia narodow e Czerwonego Krzy
ża i Czerwonego Półksiężyca powinny być form owane zgodnie z ustalonymi i przyjętymi 
regułami. Ich przestrzeganie jest warunkiem  uznania danego stowarzyszenia przez M iędzyna
rodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK). Zgodnie z artykułem  czwartym Statutu M ię
dzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca każde stowarzyszenie 
musi:

być utworzone na terytorium  niepodległego państwa, które jest związane „Konwencją G e
newską o polepszeniu losu rannych w arm iach w polu będących” z 1864 r.; 
być jedynym w tym państwie stowarzyszeniem narodowym Czerwonego Krzyża lub Czer
wonego Półksiężyca i podlegać centralnem u organowi, który je wyłącznie reprezentuje wo
bec innych członków Ruchu;
być należycie uznanym przez legalny rząd swojego kraju na podstawie konwencji genew
skich i ustawodawstwa krajowego jako stowarzyszenie niosące dobrowolnie pom oc i słu
żące pom ocą organom  państwowym na polu hum anitarnym ;
korzystać ze statusu niezależności, która pozwala mu na działania zgodne z Podstawowymi 
zasadami Ruchu;
używać nazwy i znaku Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca zgodnie z Podsta
wowymi zasadami Ruchu;
mieć strukturę organizacyjną pozwalającą na wypełnianie zadań określonych w jego włas
nym statucie, włączając w to przygotowania w czasie pokoju do wykonania statutowych 
działań w razie konfliktu zbrojnego; 
obejmować swoją działalnością obszar całego kraju;
rekrutow ać wolontariuszy i pracowników bez względu na ich rasę, płeć, przynależność kla
sową. religię i przekonania polityczne;
uznawać Statut Ruchu, uczestniczyć w braterskiej współpracy ze wszystkimi członkami 
Ruchu;
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16 Joanna Szymoniczek

przestrzegać Podstawowych zasad Ruchu i w swojej pracy kierować się zasadami m iędzyna
rodowego prawa hum anitarnego1.
U znanie przez MKCK nowo powstałego stowarzyszenia jest warunkiem zostania człon

kiem Federacji (wcześniej Ligi) Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. 
Dzisiaj stowarzyszenia narodowe istnieją niemal w każdym kraju świata i łączą ponad 250 mi- 
lionów o só b . Najważniejszą ich funkcją pozostaje nadal pomocnicza rola wobec wojskowej 
służby medycznej, do której zostały pierwotnie powołane. Poza tym biorą udział w budowie 
szpitali, szkoleniu pielęgniarek, prowadzeniu kursów oświaty zdrowotnej, opieki nad dziec
kiem, w ratownictwie górskim i morskim, organizowaniu kursów pierwszej pomocy i opieki 
nad ludźmi starszymi oraz niepełnosprawnym i, w propagowaniu lub organizowaniu krwio
dawstwa. Zajm ują się także takimi problem am i jak: narkom ania, bezrobocie, przestępczość, 
popraw a stanu zdrowia ludności, pom oc uchodźcom, niesienie pomocy ofiarom  klęsk żywioło
wych. Poza tym upowszechniają prawo hum anitarne. Stowarzyszenia narodowe tworzą pod 
stawowe jednostki Ruchu Czerwonego Krzyża.

Polski Czerwony Krzyż (PCK), po spełnieniu wszystkich formalnych wymogów, uzyskał 
uznanie M iędzynarodowego Kom itetu Czerwonego Krzyża 14  lipca 1919 r. Pierwsze próby po 
wołania PCK nastąpiły jednak już pod koniec XIX w. Działania w tym kierunku zostały jednak 
zablokowane przez państwa zaborcze. Polskie społeczeństwo tworzyło wobec tego inne organi
zacje hum anitarne, dla których okresem  najbardziej intensywnego działania była I wojna świa
towa. W rezultacie w 1918 r. w Warszawie i Krakowie działały organizacje pełniące podobne 
funkcje, mające takie same cele i zadania. Zdecydowano więc, że najrozsądniejszym wyjściem 
będzie zjednoczenie ich wszystkich i przekształcenie w Polskie Towarzystwo Czerwonego 
Krzyża. 18 stycznia 1919 r. odbyło się zebranie przedstawicieli organizacji hum anitarnych, 
rządu polskiego i władz sam orządu Warszawy. Komisarzem ds. PCK został powołany przez 
rząd Władysław Tyszkiewicz, który zwołał pierwsze walne zebranie członków PCK na 2 kwiet
nia 1919 r. Na zebraniu przyjęto statut i powołano Komitet Główny powstającej organizacji; 
w ten  sposób powstał PCK. Po podpisaniu przez rząd Polski Konwencji Genewskiej zwrócono 
się do MKCK o uznanie powstałej organizacji \

Była to  z polskiej strony już trzecia próba zarejestrowania stowarzyszenia narodow ego Pol
skiego Czerwonego Krzyża. Po raz pierwszy wystąpił do MKCK o przyjęcie, jako narodow ego 
stowarzyszenia czerwonokrzyskiego, Polski Komitet Pomocy Sanitarnej już w sierpniu 1915 r. 
Ze względu na brak bytu państwowego Polski wniosek pozostał jednak bez odpowiedzi. Po raz 
drugi podobny wniosek skierowało 15 grudnia 1918 r. do MKCK Krajowe Stowarzyszenie 
Mężczyzn i Dam Czerwonego Krzyża dla Galicji. Mimo że 11 listopada 1918 r. ogłoszono po
wstanie niepodległego państwa polskiego, to wniosek został odrzucony. W uzasadnieniu 
stw ierdzono, że zanim dojdzie do uznania krajowego stowarzyszenia, państwo, w którym ono 
działa musi podpisać konwencję genewską z 1864 r., będącą podstawą działalności Czerw one

1 Artykuł 4 Statutu M iędzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w: M. Flem 
m ing ( red. ), Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zbiór dokumentów, W ar
szawa 1992, s. 12-13.
: O becnie jest 185 uznanych stowarzyszeń narodowych, status obserw atora ma Erytrea i Tuvalu, stowarzy
szenia nie istnieją w następujących państwach: Bhutan, Cypr. Malediwy, Nauru, N iue (nie jest stroną kon
wencji genewskich), Om an. Watykan, Wyspy M arshalla (stan z 10 sierpnia 2006 r.).
’ J. Karbowski, Tęcza nad Solferino , Warszawa 1969, s. 146: Polski Czerwony Krzyż w służbie narodu i idei. 
W arszawa 1980, s. 1; A. Roszkowska, Pod znakiem  Czerwonego Kiz)ża, Warszawa 1929, s. 5.
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go Krzyża . D latego dopiero trzeci wniosek, złożony w chwili spełniania przez PCK i Polskę 
wszystkich warunków niezbędnych do uznania stowarzyszenia, mógł zostać pozytywnie rozpa
trzony przez MKCK. Pełne prawa m iędzynarodowe PCK uzyskał l4 lipca 19 19 r . ,  a 16  września 
1919 r. został przyjęty do Ligi (dzisiejszej Federacji) Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i C zer
wonego Półksiężyca6.

Działalność PCK do chwili wybuchu II wojny światowej była zgodna ze wszystkimi zasada
mi M iędzynarodowego Czerwonego Krzyża (M CK). Sprawa skomplikowała się na jesieni 
1939 r. Kilka miesięcy wcześniej, w kwietniu 1939 r., Zarząd Główny PCK (ZG  PCK) zwołał 
nadzwyczajne zebranie prezesów okręgów. U stalono na nim, że w razie ewentualnej wojny 
Z G  PCK i Pełnomocnik Władz Centralnych do Spraw PCK będą przebywać w miejscu pobytu 
rządu. N atom iast zarządy okręgowe i oddziały pozostaną na miejscu, aby podczas zajęcia te re 
nu przez nieprzyjaciela roztoczyć opiekę nad ofiaram i wojny oraz objąć, w razie konieczności, 
zarząd nad zakładam i i instytucjami opiekuńczo-sanitarnym i6.

W chwili zbliżania się działań wojennych do Warszawy dowództwo wojskowe zażądało, aby 
władze PCK opuściły stolicę wraz z rządem polskim. Na zwołanym w związku z tym posiedze
niu Z arządu okazało się, że większość jego członków nie ma możliwości opuszczenia miasta. 
U stalono więc skład delegacji, która miała wyjechać wraz rządem. Stolicę opuścili: w iceprezes 
PCK Bolesław Kozłowski, przewodnicząca K orpusu Sióstr PCK M aria Tarnowska i dyrektor 
biura ZG PCK Władysław Gorczyczki. W Warszawie pozostała reszta Zarządu z Wacławem 
Lachertem  na czele, który wobec nieobecności w Polsce prezesa gen. A leksandra Osińskiego 
(przebywał on w' tym czasie w Ameryce Północnej, o czym szerzej w dalszej części artykułu) 
przejął jego obowiązki. Po kapitulacji Warszawy i zakończeniu kam panii wrześniowej powróci
li do stolicy przebywający w Polsce członkowie ZG  PCK. Do miasta wróciła nieoczekiwanie 
także delegacja PCK. która miała towarzyszyć rządowi polskiemu. W przeprowadzonych je 
szcze w październiku 1939 r. wyborach Wacław Lachert wybrany został prezesem , M aria Tar
nowska zaś przejęła obowiązki w iceprezesa i delegata do K rakow a7.

Na ziemiach przyłączonych do Rzeszy władze hitlerowskie zlikwidowały PCK, a jego agen
dy i m ajątek przejął następnie Niemiecki Czerwony Krzyż (NCK). N atom iast na terenie G en e
ralnego G ubernatorstw a pozostawiono PCK pomim o likwidacji 23 lipca 1940 r. wszelkich 
stowarzyszeń i związków. Nie zdecydowano się na likwidację polskiego stowarzyszenia z powo
du jego powiązań z MKCK. nie chciano także skomplikować położenia N iem ieckiego Czerw o
nego Krzyża (NCK) w Genewie oraz z powodu narastających trudności, jakie napotykały 
władze sanitarne G eneralnego G ubernatorstw a w walce z chorobam i epidemicznymi i spo
łecznymi, zagrażającymi także terytorium  Rzeszy. PCK pozbawiono jednak niemal wszystkich 
praw: zostały rozwiązane prowincjonalne placówki PCK, wydano zakaz zbierania składek i d a 
tków, rozwiązano organizację Kół Młodzieży PCK, zam knięto szkoły pielęgniarstwa i wszyst
kie punkty sanitarno-odżyw cze. Na porządku dziennym były aresztowania i rozstrzeliwania 
działaczy czerw onokrzyskich\ PCK włączono w struktury zdrowia G eneralnego G ubcrnator-

4 Z. Abramek, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951, Warszawa 2001, s. 75.
I. Paczkowska, Międzynarodowy Czerwony Kizyż, Warszawa 1989, s. 140-141; S. U hm a, R. Bliźniewski,

Polski Czerwony Krzyż 1919-1959 , Warszawa 1959, s. 22-23.
h B. Ratyńska, Pól wieku w służbie narodu i idei, Warszawa 1974, s. 62.

Ibidem , s. 68; Z. A bram ek, op. cit., s. 121-122. 134; Archiwum Z arządu G łównego Polskiego Czerw one
go Krzyża w Warszawie (dalej: A ZG  PCK). Dział Organizacyjny, sygn. 2/4. PCK w roku 1939, b.p.
s A ZG  PCK. Dział Zagraniczny, sygn. 4/2, Pro m em oria dla Prezesa Z arządu G łównego PCK na zapyta
nie, jakie były pogwałcenia przez Niemów Konwencji M iędzynarodowych w stosunku do Polskiego Czer-
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stwa, równocześnie narzucając Zarządowi G łównem u kontrolę NCK. Polegało to  m.in. na 
przymusowym pośrednictw ie biura pełnom ocnika NCK w kontaktach PCK z Prezydium  NCK 
w Berlinie i za jego pośrednictwem  z MKCK, Ligą Czerwonego Krzyża oraz zagranicznymi o r 
ganizacjami opiekuńczymi. NCK przejął także korespondencję oraz sprawy polskich jeńców 
wojennych i internowanych osób cywilnych9. Na żądanie władz niemieckich rozwiązano porad
nie prawne, zawieszono Zarządy Okręgów i Oddziałów oraz zlikwidowano D elegaturę Z a 
rządu Głównego w Krakowie. Na ich miejsce powołani zostali Pełnom ocnicy Okręgowi 
Zarządu Głównego PCK. Wobec ograniczenia legalnej działalności PCK zaczął działać tak 
że w konspiracji: podjął wiele akcji specjalnych, mających na celu pom oc ofiarom  prześla
dowań hitlerowskich, prowadził szkolenie kadr ratowniczych i pielęgniarstw a. W miarę 
swoich niewielkich możliwości organizowano pom oc lekarską, dostarczano paczki z żywnością 
i lekarstwami do g e tt10. W 1942 r. władze hitlerowskie postanowiły uznać kom petencje PCK 
w zakresie:
— pracy informacyjno-wywiadowczej Biura PCK (BINF);
— opieki nad jeńcam i wojennymi;

-  opieki nad inwalidami i ozdrowieńcam i do czasu przejęcia jej przez kom petentny Wydział 
Pracy w Urzędzie Szefa Dystryktu GG;

- prowadzenia schronisk: dla dzieci — ofiar wojny oraz pomocy doraźnej i przejściowej op ie
ki nad poszkodowanymi na skutek wojny —  pod warunkiem  że nie są otoczeni opieką gmi
ny, Ubezpieczalni lub Kom itetu O piekuńczego;
prowadzenia akcji dożywiania chorych w tych szpitalach, które podlegają opiece PC K 11. 
Kontakty ZG  PCK z rządem na em igracji były ograniczone i sprowadzały się do przekazy

wania przez polityków polskich miesięcznych dotacji, które PCK przeznaczał na paczki dla je ń 
ców wojennych i więźniów . Z arząd Główny w Warszawie nie miał możliwości nawiązania 
kontaktu z powstałym na jesieni 1939 r. drugim  Zarządem  Głównym PCK.

W sierpniu 1939 r. prezes PCK gen. A leksander Osiński i członek Z G  PCK do spraw sto 
sunków zagranicznych Anna Paszkowska udali się do Stanów Zjednoczonych i Kanady, aby 
prosić Polonię Am erykańską o pomoc finansową przeznaczoną na zakup niezbędnych rzeczy 
zbieranych przez organizację na wypadek wojny. Delegacja ta do Polski już nie powróciła. Po 
utworzeniu Rządu Polskiego we Francji A leksander Osiński i Anna Paszkowska udali się do 
Paryża, aby tam utworzyć nowy Z G  PCK. Na takie działanie w listopadzie 1939 r. wyraził zgodę 
MKCK. Potwierdzenie zgody na działalność nastąpiło w okólniku MKCK nr 365 z 17 września 
1941 r. Powstanie drugiego zarządu stowarzyszenia narodowego, do tego działającego poza 
granicam i kraju, było sprzeczne z obowiązującymi zasadam i Czerwonego Krzyża. MKCK 
uznał jednak za najważniejszy cel działanie na rzecz ludności, udzielanie pomocy hum anitar
nej, możliwość skutecznej współpracy. Sprawy form alnopraw ne pozostaw iono do zakończenia 
działań wojennych. W związku z tym 7 listopada 1939 r. prezes K om itetu C entralnego Francu

wonego Krzyża, b.p.; Archiwum Akt Nowych w W arszawie (dalej: AAN). Z b ió r dra  Stefana Uhmy do hi
storii PCK w latach 1939-1945, sygn. 33, Lista aresztowanych pracowników na teren ie  Warszawy i okolic, 
s .3 .
9 Z. A bram ek, op. cit., s. 136.
10 J. Karbowski, op. cit., s. 152-155.
11 A. Pankowicz, Polski Czerwony Krzyż w Generalnej Guberni, Kraków 1985, s. 12-13, 135.
12 Archives du Com ité international C roix-R ouge à G èneve (dalej: A C IC R ), G énéralités: affaires op éra 
tionnelles 1939-1950. Situation de la C ro ix-R ouge polonaise 1939-1950, code A C IC R  G .50, Résum é 
des relations du C IC R  avec la C roix-R ouge polonaise, b.p.; Z. A bram ek, op. cit., s. 139.
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skiego Czerwonego Krzyża zezwolił na działalność PCK na terenie Francji. Powstała organiza
cja zajęła się prowadzeniem szpitali i kształceniem na ich potrzeby pielęgniarek, tworzeniem 
świetlic żołnierskich oraz prow adzeniem  Biura Inform acji. Od 13 sierpnia 1940 r. Z arząd 
Główny rozpoczął działalność w Londynie, pozostaw iając na te ren ie Francji swoje delega tu 
ry, ktcSre następnie przem ianow ano na Towarzystwa O pieki nad Polakam i (T O P F). D ziałal
ność PCK na W yspach Brytyjskich była kontynuacją działalności we Francji, obejm ow ała 
także ścisłą w spółpracę z MKCK oraz z licznymi stow arzyszeniam i czerw onokrzyskim i, 
m.in. brytyjskim , am erykańskim , kanadyjskim  oraz delega tu ram i Belgijskiego, C zechosło
w ackiego, G reckiego, Jugosłow iańskiego, L uksem burskiego i N orw eskiego Czerw onego 
Krzyża. Od początku działań wojennych w E urop ie władze W ielkiej Brytanii wyraziły zgo
dę na tw orzenie na swoim tery torium  przedstaw icielstw  organizacji społecznych, które 
nie miały możliwości skutecznego działan ia na swoim teren ie  ze względu na okupację h itle 
rowską. Z praw a tego korzystały zwłaszcza stow arzyszenia narodow e Czerw onego Krzyża, 
ustanaw iając na W yspach Brytyjskich swoje delegatury . Tylko w przypadku PCK władze 
M iędzynarodow ego K om itetu C zerw onokrzyskiego wyraziły zgodę, aby działacze PCK 
w Wielkiej Brytanii utworzyli drugi Z arząd  Główny organizacji. Dało to polskiem u stow a
rzyszeniu pewną przewagę w kontaktach z innymi organizacjam i, jednak  na skuteczność 
działania nie miało żadnego wpływu. PCK zabiegał nieskutecznie o interwencję w sprawie sy
tuacji Polaków w obozach koncentracyjnych i więzieniach na terenie Polski i Niemiec, dążąc 
do objęcia więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych podobną opieką, jak jeńców 
w ojennych13.

Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskie
go z 12 listopada 1939 r. rozszerzono działalność PCK na obszar państw sprzymierzonych. 
W krajach, gdzie znajdowały się duże grupy Polaków oraz gdzie istniał przychylny społeczny 
i polityczny klim at dla sprawy polskiej i Polaków, tworzono delegatury PCK, podlegające Z a
rządowi G łównem u w Paryżu, a następnie w Londynie14. Placówki te starały się organizować 
pom oc dla ludności polskiej w kraju, a także dla Polaków-jeńców, znajdujących się w obozach 
w Rzeszy. W spółpracowały one z polskimi władzami wojskowymi w zakresie opieki nad ranny
mi i chorymi żołnierzam i, organizowały zbiórki darów dla ludności polskiej, brały udział w po
szukiwaniu rodzin rozdzielonych na skutek działań wojennych, organizowały pomoc, za 
pośrednictwem  MKCK, dla Polaków — uchodźców i internowanych przebywających na obsza
rze m.in. Rum unii i Węgier. Do ich zadań należała także działalność ośw iatow o-kulturalna 
oraz zbieranie składek członkowskich, ofiar pieniężnych i darów na cele i potrzeby PCK. Dele
gatury w Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Szkocji i na Węgrzech zajmowały się 
w szczególności pośredniczeniem  w poszukiwaniu rodzin, czy wysyłaniu paczek dla Polaków 
w kraju. Delegatury w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Kubie, w Argentynie, Brazylii, 
Peru, Chile, Urugwaju, Egipcie, Afryce Południowej, Afryce W schodniej i Rodezji oraz 
Indiach i Nowej Zelandii zbierały fundusze wśród miejscowej ludności, a także organizowały 
zakup i transport towarów, potrzebnych Polakom przebywającym na tamtych terenach. N ato
miast delegatury w Iranie, Syrii, Libanie, Iraku, Palestynie zajmowały się przede wszystkim nie
sieniem pomocy polskiej ludności cywilnej, która na skutek działań wojennych znalazła się na

11 Z. A bram ek, op. cit., 154-155; S. Uhm a, R. Bliźniewski, op. cit., s. 49, 74-75.
14 W. Kowalczyk, D elegatury Zagraniczne Polskiego C zerwonego Krzyża w latach 1939-1948, Łódź 1989 
[maszynopis w zbiorach Z arządu G łównego PCK w Warszawie], s. 19.
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tych terenach. Organizowano tam przychodnie, am bulatoria, szpitale, sierocińce, świetlice, ta 
nie kuchnie, szczególną opieką otaczając dzieci i m łodzież12.

Sytuacja wokół PCK skomplikowała się jeszcze bardziej w 1944 r. W chwili wyzwolenia 
spod okupacji niemieckiej władze O kręgu Lubelskiego PCK przekształciły się w pierwszy Z a 
rząd Główny PCK na wyzwolonym terenie Polski. Prezesem został Ludwik Christians. Zarząd 
ten podlegał nadzorowi polskiego dowództwa wojskowego i czynników politycznych nowej 
władzy. Do jego zadań należała opieka nad ludnością cywilną, więźniami wyzwolonymi z obo
zów koncentracyjnych i obozów pracy, żołnierzami walczącymi z Niemcami po prawej stronie 
Wisły. Szybko udało mu się zorganizować sześć okręgów: siedlecki, białostocki, rzeszowski, 
sandom ierski i warszawski (w części wschodniej), a w nich 62 oddziały PC K 16. W tym m om en
cie istniały więc i działały aż trzy Zarządy Główne tej organizacji (w Warszawie, Londynie i Lu
blinie). Jednak Zarząd w Lublinie nie miał uznania MKCK, który stał na stanowisku, że 
legalnymi władzami polskiego stowarzyszenia są władze w Warszawie i Londynie. Sprawę tych 
dwóch zarządów miano wkrótce wyjaśnić. Kończył się bowiem okres działań wojennych, a to 
oznaczało dla jednego zarządu likwidację.

Po Powstaniu 1944 r. „warszawski” Zarząd Główny PCK znalazł się w G rodzisku, następ
nie w Milanówku i w Piotrkowie, skąd zlecił wszystkim placówkom, aby w razie zarządzonej 
przez Niemców ewakuacji pozostały na miejscu. W jego składzie nie było jednak prezesa Wac
ława Lacherta, który w okresie Powstania Warszawskiego przebywał na Saskiej Kępie i nie 
mógł przedostać się na drugą stronę Wisły. U dało mu się natom iast dotrzeć do Lublina, gdzie 
przejął funkcję prezesa istniejącego tam ZG PCK. Na początku lutego 1945 r. doszło do po
łączenia obydwu Zarządów Głównych. Prezesem pozostał W. Lachert, siedzibą nowych władz 
została Warszawa. Tym samym Zarząd Główny w Lublinie przestał istnieć17. Jednak  już 
25 kwietnia 1945 r. naczelny dowódca Wojska Polskiego — m inister obrony narodowej 
gen. broni Michał Rola-Żym ierski rozwiązał ZG  PCK i odwołał wszystkich jego członków 12. 
PCK oskarżono o prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz Armii Krajowej oraz o zbyt 
intensywne kontakty z MKCK, który został oceniony jako instytucja germ anofilska, w spółpra
cująca z Niemcami. Na nic zdały się tłum aczenia o zobowiązaniach PCK i Polski, wynikających 
z konwencji genewskich. Mimo wątpliwości co do legalności decyzji władze PCK podporząd
kowały się jej. Na stanowisko nowego prezesa P C K  został powołany gen. broni Stanisław Szep
tycki. PCK został podporządkowany M inisterstwu Obrony Narodowej (M O N) na podstawie 
przepisów statutu PC K z 1936 r. Wyrazem tego było stworzenie stanowiska Komisarza M ini
sterstwa Obrony Narodowej do Spraw PCK, później D elegata MON do Spraw PC K.

Nie uspokoiło to jednak  sytuacji wokół PCK. Nastąpił kilkumiesięczny okres odwoływania 
i powoływania nowych członków Z arządu Głównego. S. Szeptyckiego zastąpił na stanowisku 
prezesa L.. Christians, który wkrótce z kolei został zastąpiony przez pułkownika rezerwy Broni
sława Kostkiewicza. Zmiany nie ograniczały się tylko do stanowiska prezesa. W ym ieniono p ra
wie wszystkich działaczy i członków władz organizacji. Oficjalnie zmiany tłum aczono

1 A C IC R . G énéralités: affaires opérationnelles 1939-1950. Situation de la C roix-R ouge polonaise 
1939-1950, code A C IC R  G.50, Résum é des relations du C IC R  avec la C roix-R ouge polonaise, h.p.; 
W. Kowalczyk, op. cit., s. 50; I. Paczkowska, op. cit., s. 148-150. B. Ratyńska, op. cit., s. 153-163.
Ih A  Z G  PCK. Dział Organizacyjny, sygn. 2/4. Polski Czerwony Krzyż w okresie okupacji niemieckiej 
1939-1944 r., npag. Z. A bram ek, op. cit., s. 165; A. Pankowicz, op. cit., s. 127.
1 Z. A bram ek, op. cit., s. 166.
Is A Z G  PCK. Dział Organizacyjny, sygn. 2/5. Pismo N aczelnego Dowódcy Wojska Polskiego, gen. broni 
M ichała R oli-Żym ierskiego do Z arządu  G łów nego PCK z 25 kwietnia 1945 r., b.p.
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koniecznością wprowadzenia czynnika społecznego do PCK. W rzeczywistości chodziło o usu
nięcie ludzi o odm iennej opcji politycznej, należących do przedwojennych wybitnych i zasłużo
nych działaczy PCK, np. Marii Tarnowskiej czy Marii Bortnowskiej. Pierwsza była w ielokrotnie 
zatrzymywana i przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa, który próbował ją oskarżyć 
o współpracę z Niemcami (M. Tarnowska znajdowała się w składzie delegacji negocjującej 
z Niemcami wyprowadzenie ludności cywilnej z Warszawy pod koniec Powstania Warszawskie
go). O strzeżona, że grozi jej więzienie, opuściła Polskę. A resztowano natom iast, pod zarzutem  
współpracy z okupantem , Marię Bortnowską, założycielkę polskiego Biura Informacji i Poszu
kiwań. W trakcie pokazowego procesu starano się udowodnić, że w obozie Ravensbrück, gdzie 
trafiła po aresztowaniu przez gestapo, jako blokowa „faworyzowała arystokratki, a gnębiła 
p ro le taria t”. Skazana została na 25 lat w ięzienia, po masowych protestach z całego świata ze 
strony byłych więźniarek tego obozu, uniewinnił ją  jednak Sąd Najwyższy19. W ładze w ten spo
sób starały się skom prom itować działaczy przedwojennych, co miało im ułatwić uzyskanie 
całkowitej kontroli nad PCK. Takich działań nie można było podjąć bezpośrednio po zakoń
czeniu wojny. Działacze przedwojenni potrzebni byli do form alnego przywrócenia jedności 
organizacyjnej PCK w Polsce. Poza tym często to na ich nazwiska kierowana była korespon
dencja z zagranicy. Zainteresow anie sytuacją PCK na świecie było zbyt duże. Państwa, o rga
nizacje m iędzynarodow e i stow arzyszenia krajowe C zerw onego Krzyża i C zerw onego 
Półksiężyca zebrane przez siebie dary, jako pom oc hum anitarną, kierowały do Polski, zazwy
czaj bezpośrednio do PCK. Przejmowanie kontroli nad organizacją musiało więc być stopnio
we i uzasadnione. Rów nocześnie z ograniczeniem  sam odzielności ograniczono zakres 
działalności organizacji do: prowadzenia szkolenia kursowego, współdziałania w wychowaniu 
sanitarno-zdrow otnym  młodzieży, organizowania naboru honorowych dawców krwi, doraźnej 
opieki sanitarnej, opiekowania się samotnymi chorymi i starszymi, udziału w akcjach ratowni- 
czo-opiekuńczych podczas kataklizmów przyrodniczych i w walce z epidem iam i, niesienia po
mocy ofiarom  wojny i walk zbrojnych oraz do prowadzenia, pod kontrolą władz, Biura 
Informacji i P oszukiw ań11. Pod koniec lat 40. XX w. rozpoczęło się także stopniowe przejm o
wanie m ajątku PCK przez władze państwowe, które zajęły (oficjalnie otrzymały) m.in. stacje 
pogotowia ratunkowego, stacje opieki nad m atką i dzieckiem, stacje przetaczania i konserw o
wania krwi, izby chorych, prew entoria gruźlicze dla dzieci, kąpieliska, przychodnie lecznicze, 
obiekty szpitalne i sanatoryjne oraz komory dezynfekcyjne i pociągi san itarne21. Polityka 
wobec PCK wpisywała się w ogólną politykę nowych władz wobec organizacji społecznych. Re
aktywowane przedwojenne organizacje społeczne w większości zostały oskarżone o „prow a
dzenie polityki wysługującej się klasowym interesom  kapitalistów i obszarników, a sprzecznej 
z podstawowym interesem  narodu”. Tzw. organizacjom  opiekuńczym zarzucono, że tylko ła
godziły nędzę, zam iast ujawniać i walczyć z jej przyczyną, czyli ustrojem  kapitalistycznym. N o
wo powstałe organizacje miały opierać swoją działalność na nowych zasadach ideologicznych, 
obowiązujących w Polsce Ludowej. Stopniowo zaczęto likwidować sam odzielność i autonom ię

11 A CI CR. G énéralités: affaires opérationnelles 1939-1950. Situation de la C roix-R ouge polonaise 
1939-1950, code A C IC R  G .50, Note pour m onsieur F. O. E hrenhold  —  C hef de la D élégation du C ICR 
á Varsovie, 8 sep tem bre 1947, b.p; Jadwiga Boryta-N ow akow ska, A  chciałam być tylko aktorką ..., W ar
szawa 1995, s. 195-202: M. Tarnowska, W spomnienia, W arszawa 2002, s. 237-269.
11 I. Dom ańska, L'śuvre de la Croix-Rouge en Pologne, „Revue international de la C ro ix-R ouge”, 1969 

février, s. 75-81; Z. A bram ek, op. cit., s. 187.
1 A Z G  PCK. Dział Organizacyjny, sygn. 59/5, N otatka służbowa nr 1 i 2 dot. dokum entacji związanej 

z m ajątkiem  PCK przekazanym  nieodpłatn ie na  rzecz państwa, s. 1-30.
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wszystkich organizacji oraz instytucji społecznych, m.in. przez w prowadzenie odpow iednich 
ludzi do ich władz i przejm owanie m ajątku““.

O stateczne uregulowanie sytuacji PCK miało nastąpić podczas Pierwszego K rajow e
go Zjazdu PCK w 1951 r. Do tego czasu udało się wyjaśnić sytuację związaną z Z arządem  
Głównym tej organizacji działającym w Londynie. Istnienie tego Zarządu było dla nowych 
władz Polski nie do przyjęcia z przyczyn politycznych. Poza tym liczono, że w chwili likwidacji 
londyńskiego stowarzyszenia PCK w Warszawie przejm ie jego pokaźny m ajątek oraz kartoteki 
i archiwum. Już w październiku 1945 r. udała się więc do Londynu delegacja ZG PCK w W ar
szawie w składzie: prezes Ludwik Christians, w iceprezes Feliks Kaczanowski i delegat M ON 
do spraw PCK ppłk lek. Tadeusz K arm ibad. M iała ona na celu doprowadzenie do uregulow a
nia sprawy dwóch zarządów, przy czym jedynym akceptowanym rozwiązaniem dla Z G  PCK 
z Warszawy była likwidacja władz w Londynie. Powołując się na poparcie całego społeczeństwa 
i episkopatu, czego wyrazem miało być ustanowienie stałego delegata przy władzach Stowarzy
szenia w Warszawie, delegacja zażądała rozwiązania ośrodka w Londynie. Początkowo zapro 
ponow ano prezesowi „londyńskiego” PCK, Helenie Sikorskiej, wysokie stanowisko w PCK 
w Warszawie, następnie funkcję D elegata Pełnom ocnego ZG PCK w Warszawie na W ielką 
Brytanię i Kontynent Amerykański. Zastrzeżono przy tym, że członkowie PCK w Londynie 
musieliby działać pod kontrolą „warszawskiego” Stowarzyszenia i pełniliby funkcję delega tu 
ry. Obie propozycje zostały odrzucone, choć początkowo H elena Sikorska skłonna była przyjąć 
drugie rozwiązanie“3.

Dla działaczy emigracyjnych nie do przyjęcia były przede wszystkim: uzależnienie i kon tro 
la „warszawskiego” Zarządu przez M inisterstwo Obrony Narodowej, brak jakiejkolwiek reak 
cji na aresztowanie zasłużonej działaczki Marii Bortnowskiej czy publikowanie przez działaczy 
w Polsce artykułów o treści politycznej, np. nawołujących do odrzucenia planu M arshalla. Po
ważne zastrzeżenia budziła także działalność Biura Informacji i Poszukiwań PCK. W ielu oba
wiało się, że poszukiwania podejm ow ane są nie na prośbę rodzin, ale na potrzeby NKW D. Jako 
dowód miała służyć następująca sytuacja: BINF zwróciło się z prośbą do londyńskiego o dpo
wiednika o podanie adresów dwustu osób. Przy ustalaniu danych okazało się, że wszyscy poszu
kiwani są oficerami armii generała A ndersa. W związku z tym podjęto decyzję, aby nie 
przekazywać do Warszawy żadnych informacji. Działacze „warszawskiego PCK” tłumaczyli 
wprawdzie, że statut PCK z 1936 r. dopuszcza możliwość podporządkow ania Z arządu G łów 
nego MON (jednak tylko w okresie działań wojennych lub stanu wyjątkowego, o czym jednak  
już nie w spom inano), ich zainteresow anie sprawam i politycznymi wynika z troski o dobro  Po
laków, a w sprawie M. Bortnowskiej nie m ożna przecież oczekiwać, żeby „PCK bronił przestę- 

22 AAN, Kom itet C entralny Polskiej Z jednoczonej Partii Robotniczej (KC PZ PR ), sygn. 237/X X V I/1, 
Projekt Rezolucji Komisji Koordynacyjnej Organizacji Społecznej (bez daty), s. 37-40; A C IC R , G é n é ra 
lités: affaires opérationnelles 1939-1950. Situation de la C roix-R ouge polonaise 1939-1950, code 
A C IC R  G .50, Z usam m ensetzung und O rganisation  des Z en tralkom itees des Polnischen R oten K reuzes 
—  3. Mai 1946, b.p.; ibidem. Tymczasowy Regulam in norm ujący stosunek Stowarzyszenia PCK do W ładz 
Wojskowych w czasie podporządkow ania Stowarzyszenia M inistrowi O brony Narodowej (Podstaw a: S ta
tut PCK. Par. 48 pkt 3, 4). Zatw ierdzony 31 m arca 1945 r. przez Naczelnego Dow ódcę Wojska Polskiego 
M ichała Żym ierskiego Gen. Broni, b.p.; E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, W arsza
wa 2001, s. 100-104.

' AAN. Z arząd Główny Polskiego C zerw onego Krzyża (Z G  PCK), Sam odzielna Sekcja Zagraniczna, 
sygn. 287. Pismo Prezesa ZG  PCK Ludwika C hristiansa i W iceprezesa dr. Feliksa Kaczanowskiego do  Z a 
rządu PCK w Londynie z 29 października 1945 r„ s. 4.
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pów wojennych, a ona zeszła do roli narzędzia niemieckiego w uciskaniu w obozie swoich 
towarzyszek niedoli”. W tak absurdalny zarzut, podobnie jak  i w pozostałe wyjaśnienia, nikt 
nie wierzył24.

Większość Zarządu „londyńskiego” PCK trwała na stanowisku, że PCK powinien się skła
dać z dwóch organizacji, z których jedna, obejm ująca kraje na wschód od sow iecko-angloam e - 
rykańskiej linii dem arkacyjnej, miałaby być kierowana z Warszawy, a druga, obejm ująca kraje 
na zachód od tej linii, byłaby nadal kierowana z Londynu. Oba Zarządy Główne byłyby zobo
wiązane specjalną umową do ścisłej współpracy. Taki pomysł został natychmiast odrzucony 
przez MKCK. PCK w Warszawie i Brytyjski Czerwony Krzyż28.

Los „londyńskiego” PCK od chwili zakończenia działań wojennych był jednak już prze
sądzony, z czego musieli zdawać sobie sprawę wszyscy uczestnicy sporu. W specjalnym liście 
z 15 września 1945 r. do D elegata Londyńskiego PCK w Genewie MKCK poinform ował o na
wiązaniu stosunków z ZG PCK w Warszawie. Przypomniano, że według zasad M iędzynarodo
wego Czerwonego Krzyża może istnieć tylko jedno stowarzyszenie w danym kraju, obejmujące 
swoją działalnością terytorium całego państwa i mające uznanie rządu. Stwierdzono, że okolicz
ności, które doprowadziły do zgody na działalność PCK w Londynie już nie zachodzą, w związku 
z tym dalsza działalność ZG  PCK w Londynie jest nieuzasadniona: „Ponieważ wojna na świecie 
się skończyła, nie jest w możności przedłużać układów prowizorycznych, które zostały zawarte 
w sytuacji wyjątkowej, że przeciwnie, powinno się dążyć do stopniowego powrotu do norm al
nego stanu rzeczy, zgodnego z Podstawowymi zasadami MCK. W związku z tym MKCK czuje 
się zmuszony uważać, że w każdym kraju tylko to Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża, które 
obejm uje swoją działalnością terytorium  własnego kraju i jednocześnie jest uznane przez swój 
rząd, może być uważane za Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża danego kraju”29.

Działacze Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie nie chcieli pogodzić się z taką decy
zją. Dysponując nieoficjalnym poparciem  władz brytyjskich i Brytyjskiego Czerwonego Krzy
ża, nie zamierzali zawiesić dalszej działalności. Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Londynie podjęli decyzję o przekształceniu się w Towarzystwo Pomocy Polakom (R elief So
ciety for Poles) i o dalszym działaniu, zarówno na terenie Wielkiej Brytanii, jak i Europy Z a
chodniej. obu Ameryk i Australii. Aby uniknąć przekazania do Warszawy dokum entacji 
i m ajątku, PCK w Londynie dokonał darowizny na rzecz nowo powstałego Stowarzyszenia, 
przekazując mu w październiku 1946 r. nieruchom ości w Wielkiej Brytanii, Szwecji, N iem 
czech. Belgii, Hiszpanii. Portugalii, Egipcie, Libanie, Syrii, Grecji, Palestynie, Indiach, Afryce 
W schodniej, Rodezji, Nowej Zelandii, S tanach Zjednoczonych, Brazylii i na Kubie oraz cały 
m ajątek ruchomy, pokaźną sumę pieniędzy i dokum entację27.

Ibidem, sygn. 289, Działalność D elegatury PCK w Londynie, s. 20-24: ibidem, sygn. 298. List D elegatu
ry na W ielką Brytanię do M inistrowej z 22 m arca 1948 r., s. 12-14; A C IC R , G énéralités: affaires o p é ra 
tionnelles 1939-1950. Situation de la C roix-R ouge polonaise 1939-1950, code A C IC R  G .50, Tymczaso
wy Regulam in norm ujący stosunek Stowarzyszenia PCK do W ładz Wojskowych w czasie podporządkow a
nia Stowarzyszenia Ministrowi O brony Narodowej ( Podstawa: Statut PCK. Par. 48 pkt 3 ,4). Zatw ierdzony
31 marca 1945 r. przez Naczelnego Dowódcę Wojska Polskiego M ichała Żym ierskiego gen. broni, b.p.
-  AAN, D elegatura PCK w Wielkiej Brytanii, sygn. 6, Spraw ozdanie D elegatury Z arządu G łównego PCK 
na luty 1946 r„ s. 8.

AAN. Z G  PCK. Sam odzielna Sekcja Zagraniczna, sygn. 285, List M iędzynarodowego Kom itetu C zer
wonego Krzyża do Polskiego Czerwonego Krzyża z 25 czerwca 1946, s. 58-59.

Ibidem, sygn. 300. O dpis aktu darowizny, s. 1; T. I Radkiewicz, Towarzystwo Pomocy Polakom w Londy
nie. Relief Society fo r  Poles 1946-1990, Z ielona G óra 1993, s. 11 — 13.
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Takie działania wzbudziły gwałtowny protest ZG PCK w Warszawie, który zwrócił się do 
Maksa H ubera, ówczesnego Prezesa MKCK, z żądaniem  natychmiastowej interwencji. Mimo 
że ekspertyzy prawne przyznawały „warszawskiemu” PCK rację, to nie było ani możliwości, ani 
przede wszystkim woli, aby uniemożliwić przejęcie m ajątku i dokum entacji czerwonokrzyskiej 
przez Towarzystwo Pomocy Polakom 28. Kolejne protesty władz w Warszawie wywołała konty
nuacja działalności delegatur „londyńskiego” PCK, które przekształciły się w placówki podle
głe Towarzystwu Pomocy Polakom. Wicie z nich, zwłaszcza w Ameryce Południowej, nadal 
używało nazwy i znaku Czerwonego Krzyża. Zdaniem  władz warszawskich takie bezprawne 
działanie wprowadzało w błąd Polonię i ludność miejscową, która przekazując fundusze dla tej 
organizacji była przekonania, że wpłaca pieniądze na PCK. Stąd dom agano się, aby uzyskane 
w ten sposób dary i pieniądze zostały przekazane do Polski. Tego typu żądania zostały odrzuco
ne przez wspomniane placówki, które podkreślały, że być może ludność miejscowa nie jest do 
brze zorientow ana w sytuacji działających organizacji, ale ich wpłaty wynikają z poparcia dla 
rządu w Londynie, a nie w Warszawie. D latego też biorą udział w akcjach organizowanych 
przez Towarzystwa Pomocy Polakom. Sytuacja nie zm ieniła się nawet wtedy, gdy w państwach 
tych powstały delegatury „warszawskiego” PCK2 .

Już w 1945 r. władze PCK w Warszawie zdecydowały o powstaniu delegatur w' Austrii, 
A rgentynie, Belgii, Brazylii, Francji, Niemczech, Palestynie, Stanach Z jednoczonych, Szwajca
rii i Wielkiej Brytanii, mających na celu przełam anie m onopolu „londyńskiego” PCK w akcjach 
pomocy Polakom przebywającym poza krajem. Poza tym powstanie takich delegatur miało 
znaczenie prestiżowe i propagandowe. Działalność tych instytucji napotykała jednak  szereg 
trudności. Głównym problem em  była konieczność „konkurow ania” z placówkami początkowo 
„londyńskiego” PCK, później Towarzystwa Pomocy Polakom. Ta form a działalności „londyń
skiego” PCK była dobrze zorganizowana. Zarząd w Londynie utworzył całą sieć delegatur, 
bogato wyposażonych i kierowanych przez wybitnych działaczy emigracyjnych. Delegatury 
dysponowały pokaźnym majątkiem  i cieszyły się zazwyczaj zaufaniem  ludności w krajach, gdzie 
funkcjonowały, w przeciwieństwie do nowo powstałych „warszawskich” delegatur, którym b ra 
kowało doświadczenia, środków na działalność i zaufania lokalnej ludności. Jakakolwiek 
współpraca nie była możliwa i nawet nie starano się porozum ieć. Pracownicy delegatur robili 
wszystko, aby zaszkodzić drugiej stronie. Na porządku dziennym były oszczercze artykuły 
w prasie lokalnej, donosy do władz i swoista rywalizacja w ilości pozyskanych fu n d u szy 11. D oda
tkowo na terenie Europy „trwał wyścig o Polaków”. „W arszawski” PCK nakłaniał do powrotu 
do kraju, natom iast „londyński” PCK, a później Towarzystwo Pomocy Połakom, do pozostania 
na miejscu lub wyjazdu do Ameryki Północnej lub Australii. Szczególna walka toczyła się 
o dzieci i młodzież. W tej sprawie „warszawski” PCK również nie osiągał zam ierzonych celów. 
D o Polski udało się rewindykować i repatriować tylko ok. 4000 dzieci, co wobec wywiezionych 
ok. 200 tysięcy, trudno nazwać sukcesem. O prócz czynników obiektywnych (trudności w usta-

28 AAN, Z G  PCK. Sam odzielna Sekcja Zagraniczna, sygn. 116, O pinia refera tu  praw nego w Konsulacie 
G eneralnym  RP w Brukseli w sprawie m ajątku byłej delegatury PCK, s. 1-2; ibidem , List D elegatury PCK 
[w Belgii] do Z G  PCK z 19 lutego 1947 r„ s. 3.
¾ Ibidem , sygn. 124, D epesza z Rio de Jane iro  z 18 lutego, s. 2; M inisterstw o Spraw Zagranicznych D ep ar
tam ent Polityczny —  Wydział Am erykański do Z arządu G łównego Polskiego C zerw onego Krzyża 10 maja 
1946 r„ s. 7.
311 Ibidem , sygn. 124, D epesza z Rio de Janeiro  nadana 18 lutego [ 1946 r.7], s. 2; ibidem . N ota M SZ D ep ar
tam entu  Politycznego —  Wydziału Am erykańskiego do PCK Z G  z 10 maja 1946 r ., s. 13: ibidem. List 
Konsula G eneralnego RP w Kurytybie do D elegatury PCK w Rio z 28 czerwca 1947 r„ s. 205.
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leniu tożsamości i miejsca pobytu dzieci) do takiego stanu rzeczy przyczyniła się U N R R A  
(U nited  N ations Relief and Rehabilitation Adm inistration — A dm inistracja O N Z  ds. Pomocy 
i Odbudowy) i IRO  (In ternational Refugee O rganisation — M iędzynarodowa Organizacja 
Uchodźców), które nieoficjalnie utrudniały powrót polskich dzieci do kraju, bardziej lub mniej 
św iadom ie popierając polskich polityków i działaczy emigracyjnych31. Taka sytuacja była nie do 
przyjęcia dla władz w Warszawie, które wszelkimi możliwymi sposobami starały się zaham ować 
działania Towarzystwa Pomocy Polakom, zwłaszcza że organizacja ta odnosiła dość duże suk
cesy w realizacji swoich założeń. Trudno było jednak znaleźć adresata, do którego należało kie
rować protesty. Odkąd organizacja ta oficjalnie przestała używać nazwy i znaku Czerwonego 
Krzyża, MKC K nie miał wpływu na jej postępow anie, a władze państw, gdzie działało Towarzy
stwo. nie w idziały w jego funkcjonowaniu nic złego. Towarzystwo Pomocy Polakom istniało do 
lat 90. XX w., jednak jego działalność już od końca lat 40. powoli traciła na znaczeniu.

Od 1950 r. zaczęto szykować się do zorganizowania Pierwszego Krajowego Zjazdu PCK. 
Po likwidacji Zarządu Głównego PCK w Londynie (choć cały czas pewnym problem em  była 
działalność Towarzystwa Pomocy Polakom) oraz po zakończeniu okresu likwidacji bezpośred
nich skutków wojny, kiedy pom oc PCK była niezbędna, władze państwa chciały ostatecznie 
uregulow ać sytuację tej organizacji i przejąć nad nią jak największą kontrolę. Oficjalnie głoszo
no. że Zjazd zapewni PCK całkowitą niezależność, w rzeczywistości jednak zam ierzano do Z a
rządu organizacji wprowadzić „ludzi o przebadanej przeszłości i o mocnym kręgosłupie 
politycznym, a z PCK uczynić organizację na wzór Radzieckiego Czerwonego Krzyża”32. 
W ocenie polityków ukształtowany po wojnie skład społeczny Zarządu był nieodpowiedni ze 
względu na „dużą przewagę elem entów  drobnom ieszczańskich, kupieckich i zamożnych chło
pów o wybitnie klerykalnym i reakcyjnym obliczu”33. Obradujący 3 i 4 lutego 1951 r. Zjazd 
dokonał wyboru nowych władz — prezesem  został dr med. Jan Rutkiewicz. Ponadto uchwa
lił nowy statut oraz potwierdził słuszność podejmowanych dotychczas zadań. Za obowiązującą 
ideologię przyjęto humanitaryzm socjalistyczny, który stawiał sobie za cel pokojową w spółpra
cę między narodam i, wykluczając wszelkie wojny imperialistyczne. Podczas Zjazdu ogłoszono 
także Deklarację ideową, będącą kontynuacją uchwalonej na Krajowym Zjeździe Pełnom ocni
ków PCK 21 października 1947 r. Deklaracji ideowo-program ow ej, w której zawarto kierunek 
przyszłych prac PC K 4. Stowarzyszenie zadeklarowało pełną gotowość do współpracy z czynni
kami rządowymi, samorządowymi i społecznymi Polski Ludowej, której „ustrój wyzwalał m a
sy ludowe, najbardziej dotąd upośledzone, podnosił ich dobrobyt i kulturę, wychowywał 
je w duchu pokojowej pracy i przyjaźni między narodam i opartej na wolności, równości i su
w erenności”32.

31 Ibidem , sygn. 116. List D elegatury [na Belgię] do Z G  PCK z 7 kwietnia 1949 r„ s. 8; ibidem, sygn. 227, 
Rewindykacja i repatriacja dzieci polskich, s. 3-6.; Archiwum  M inisterstw a Spraw Zagranicznych w W ar
szawie, Polska Misja Wojskowa w Berlinie, sygn. z. 6, w. 18, t. 1784, N otatka z rozmowy płka Bibrowskie- 
go z przedstawiciele osobistym D yrektora N aczelnego U N R R A  p. La G uard ia  z p. Ivo H irschm anem  
z 22 czerwca 1946 r.. s. 14-15; Report o f  the International Conunitte o f  the Red Cross on its activities during 
the Second Word War (Sept. 1. 1939-June 30, 1947). Volumne III. Relief Activities. G eneva 1948, p. 84.
32 AAN. KC PZPR . sygn. 237/XXVI/22. N otatka Komisji dla Spraw O rganizacji Społecznych, s. 57.

Ibidem , s. 57.
AAN, Z G  PCK. Sekcja Prezydialna, D eklaracja ideow o-program ow a PCK z dn. 21 października 

1947 r„ s. 1-4; B. Ratyńska, op. cit., s. 202-206.
35 Z. A bram ek, op. cit., s. 187-188.
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* * *

Tragiczne wydarzenia II wojny światowej skłoniły MKCK do podjęcia bezprecedensow ej 
decyzji: po raz pierwszy zgodzono się ma złamanie zasad, jakie bezwzględnie obowiązują sto 
warzyszenia narodowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W yrażenie zgody na 
działanie dwóch Zarządów  Głównych Polskiego Czerwonego Krzyża podyktowane było troską 
o dobro, zwłaszcza ludności cywilnej, jak i skomplikowaną sytuacją polskiego stowarzyszenia 
w 1939 r. Od początku jednak  oczywiste było, co dodatkowo podkreślał MKCK, że taka sytua
cja jest przejściowa, a uregulow anie spraw formalnoprawnych nastąpi natychmiast po zakoń
czeniu działań wojennych. W okresie wojny oba Zarządy działały niezależnie od siebie i starały 
się osiągnąć jak najwięcej. Ich sytuacja była nieporównywalna. Zarząd w Warszawie mógł 
zdziałać tylko tyle, na ile pozwalały władze okupacyjne, czyli niewiele. Codziennością był 
strach o życie działaczy i wolontariuszy, brak środków na pom oc ludności, walka o przetrw anie. 
Brak możliwości swobodnego kontaktu z MKCK (nieliczne wizyty przedstawicieli K om itetu 
w G eneralnym  G ubernatorstw ie odbywały się pod ścisłą kontrolą i były „reżyserow ane”), nie 
pozwalał uzyskać wsparcia tej organizacji. Chociaż zapewnie, gdyby MKCK wiedział o praw 
dziwej sytuacji w G eneralnym  G ubernatorstw ie i tak nie mógłby nic zrobić.

Inaczej wyglądała sytuacja PCK w Londynie. Działanie tego Stowarzyszenia było w spiera
ne przez władze brytyjskie nie tylko słowem, ale też pokaźnymi comiesięcznymi dotacjam i 
przekazywanymi poprzez Brytyjski Czerwony Krzyż, aby uniknąć oskarżeń o upolitycznianie 
organizacji. S tatut PCK z 1936 r. nie regulował wprawdzie kwestii przyjmowania subwencji od 
innych rządów, ale MKCK niechętnie widział takie działania. W okresie wojny zdawano sobie 
jednak  sprawę, że każde pieniądze są stowarzyszeniom potrzebne do skuteczniejszej realizacji 
ich zadań. O prócz tego fundusze dla PCK płynęły od rozsianej po całym świecie Polonii i lud
ności wielu państw, przejętych losem Polaków. Dzięki tem u udało się stworzyć sieć delegatur 
działających tam, gdzie pom oc była najbardziej potrzebna. Placówki te były nie tylko ośrodka
mi pomocy, ale także kultury i polityki (co jest niedopuszczalne z punktu widzenia MCK). Nic 
dziwnego, że po zakończeniu wojny politycy emigracyjni nie chcieli się pogodzie się z koniecz
nością likwidacji ZG PCK w Londynie. Było to jednak nieuniknione i do przewidzenia: istnie
nie dwóch zarządów było dla MKCK nie do przyjęcia, a to Zarząd w Londynie działał poza 
granicam i kraju, czyli nie spełniał podstawowego warunku Statutu M iędzynarodowego Ruchu 
C zerw onego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jednocześnie z chwilą uznania Tymczasowego 
R ządu Jedności Narodowej przestał spełniać kolejne kryterium, jakim jest uznanie władz swo
jego kraju. Działaczom londyńskim pozostało walczyć tylko o to, aby majątek, przede wszyst
kim dokum entacja i kartoteki, nie zostały przekazane do Warszawy. Utworzenie Towarzystwa 
Pomocy Polakom, faktycznej kontynuacji Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie, było do
brym pomysłem na uniknięcie zobowiązań wobec Zarządu w Warszawie i rozwiązywało prob
lem istnienia dwóch Zarządów  Głównych PCK. Warszawskie ZG PCK, który po decyzji 
MKCK stał się jedynym reprezentantem  PCK, w wyniku zmian politycznych zachodzących 
w kraju dostał się pod kontrolę M inisterstwa Obrony Narodowej i zaczął funkcjonować zgod
nie z zasadam i obowiązującym w Polsce Ludowej. Działalność Polskiego Czerwonego Krzy
ża została ograniczona w zasadzie do prac związanych ze sprawami zdrow otno-sanitarnym i 
ludności. Postępowanie władz były ingerencją w czerwonokrzyskie zasady apolityczności, neu
tralności i bezstronności obowiązujące stowarzyszenia narodowe Czerwonego Krzyża i C zer
wonego Półksiężyca na całym świecie36.

36 Ibidem, s. 188.
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Two Main B o a rd s  of th e  P o lish  R ed  C ro s s  in th e  Y ears  1939-1945 : 
An E xcep tion  to  th e  P r in c ip le s  of th e  In ternational Red  C r o s s  

an d  R ed C re s c e n t  M ovem en t

The International Com m ittee o f the Red Cross precisely defines the activity of the national 
associations of the Red Cross and Red Crescent. The observation of certain principles 
com prises a condition for gaining recognition and access to the Federation (earlier: L eague) 
ot the International Red Cross and Red Crescent. The sole exception was the situation of the 
Polish Red Cross (PCK) in 1939— 1945. At the time of the Second World War, one of the Main 
Boards ot the PCK worked in Poland, and a second one — in London, alongside the 
Polish governm ent-in-exile. The In ternational Red Cross approved of such an arrangem ent, 
acknowledging that wartim e hum anitarian assistance was more im portant than form alities, 
even more so considering that PCK activity in the G eneral G ouvernem ent was greatly 
restricted by the G erm an authorities. M eanwhile, the „London” PCK, which enjoyed the 
support and financial backing of the Allies as well as social organisations and Poles abroad, 
functioned extremely effectively. D elegatures supervised by the Main Board of the Polish 
Red Cross in London were set up almost all over the world. Their prim e task was m aterial aid 
for the needy, medical assistance, bringing families together, a search for graves, a register 
o f lost persons, care for children, cultural activity, etc.

I he activity o f the PCK in London ended together with the war operations, and the 
International Com m ittee of the Red Cross withdrew its support for the L ondon-based Board, 
recognising that there was no need for its fu rther existence, especially since the „L ondon 
association” did not fulfil International Red Cross principles. This decision pleased the new 
Polish authorities, for which the existence of the Main Board of the Polish Red Cross 
in London was unacceptable for political and propaganda reasons. On the o th er hand, 
they were unable to take over its docum entation and estate in London since activists 
in the United Kingdom transform ed the London-based PCK into the Relief Society for 
Poles and con tinued  to function . M eanw hile, the Polish Red Cross in W arsaw lost 
an independent status and its fu rther undertakings now depended on decisions of the 
local authorities. The situation of the PCK was ultimately formalised at the First N ational 
Convention held by this organisation in 1951.
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