Dziękowali krwiodawcom
Piękną postawę wobec życia prezentują honorowi dawcy krwi. Dla uczczenia
Światowego Dnia Krwiodawcy 12 czerwca 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w
Lubaczowie odbyło się spotkanie, podczas którego uhonorowano dawców tego
życiodajnego płynu.
Najpierw w krwiobusie należącym do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ustawionym przed MDK, odbyła się akcja zbiórki krwi. 30
mieszkańców z Lubaczowa i okolic oddało łącznie blisko 15 litrów tego niczym nie
zastąpionego leku.
Później w Domu Kultury z krwiodawcami spotkali się zaproszeni goście. Przed
uhonorowaniem dawców miał miejsce niezwykle piękny, okolicznościowy występ dzieci i
młodzieży z Teatru Małych Form przygotowanych pod kierunkiem pani Grażyny Bielec.
Po pierwszej części występu następujący dawcy krwi zostali uhonorowani odznakami
Zasłużony HDK Polskiego Czerwonego Krzyża: po oddaniu 18 litrów krwi - Janusz Bury i
Edward Tabin, po oddaniu 12 litrów krwi – Andrzej Dorota, Radosław Górecki, Zbigniew
Urban, Władysław Szyk i Wiesław Żyła, po oddaniu 6 litrów krwi - Adam Antonik, Tomasz
Bednarz, Radosław Górecki, Elżbieta Pliszko, Wojciech Presach i Paweł Słoniec.
Za długoletnią działalność pucharami zostali wyróżnieni: Józef Kołodziej, który oddał
92 150 mililitrów krwi, Franciszek Drozd - 60 000 ml, Czesław Ohirko – 45 500 ml, Tomasz
Mozoła – 30 000 ml i Wiesław Polak – 23 850 ml.
Za wspieranie działalności związanej z honorowym krwiodawstwem dyplomy
otrzymali: Maria Magoń Burmistrz Miasta Lubaczowa, w jej imieniu dyplom odebrał
Wiceburmistrz Adam Margraf, Józef Michalik Starosta Powiatu Lubaczowskiego, dyplom
odebrał Wicestarosta Krzysztof Szpyt, Andrzej Kindrat dyrektor Miejskiego Domu Kultury w
Lubaczowie, Małgorzata Strycharz prezes klubu HDK PCK „Krwinka” działającego od 24
lutego 2011 r. przy MDK w Lubaczowie. Pani Małgosia otrzymała podziękowanie za
niesamowite zaangażowanie i promowanie idei krwiodawstwa na terenie Lubaczowa i
powiatu lubaczowskiego. Pisemnym podziękowaniem wyróżniony został także klubu HDK
PCK „ Krwinka ” w Lubaczowie.
Zasłużeni HDK PCK oraz zaproszeni goście otrzymali podczas spotkania pamiątkowe
koszulki, kubki, smycze oraz publikację promującą miasto i powiat.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością także dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa
Zawilińska, pełnomocnik tego Centrum ds. restrukturyzacji Jarosław Kosoń, wiceprezes
Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Antoni Olak, dyrektor POO PCK
w tym mieście Maciej Maruszak, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu
Zdzisław Wójcik. Wymienieni w swoich wystąpieniach przypomnieli, że w 2014 r. Polski
Czerwony Krzyż obchodzi 95-lecie swojej działalności, wyrazili wdzięczność krwiodawcom
z Lubaczowa i okolicznych miejscowości za dynamiczne włączanie się w ten ruch, dzięki
przychylności władz, za wieloletnie dzielenie się życiodajnym lekiem, za to, że są tutaj
wspaniali ludzie, którzy chcą przekazywać dobro innym oraz życzyli dalszej aktywności
społecznej w ratowaniu życia i zdrowia ludzi.
W spotkaniu uczestniczyli także m.in. sekretarz Starostwa Powiatowego Władysław
Szyk, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie Mariusz Frant, dyrektor
Szpitala Powiatowego im. dr L. Rydygiera w Lubaczowie Stanisław Bury, którego
reprezentowała lek. med. Bernadetta Chomyszyn-Pruchniak, kapelan Szpitala Miejskiego w
Lubaczowie ks. Sławomir Szewczak, Agnieszka Kotowska pracownik OR PCK w
Jarosławiu.

Warto podkreślić, że wiele słów uznania ze strony wszystkich obecnych zostało
skierowanych pod adresem pani Małgorzaty Strycharz, która skromnie odpowiedziała: „Ja
tylko prowadzę ten klub”. Prawda jest taka, że gdyby nie pani Małgosia, to krwiodawstwo w
Lubaczowie i okolicach tak pięknie by się nie rozwijało.
Organizator spotkania klub „Krwinka” serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe w
ramach dotacji, które udzielili: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie oraz Urząd Miejski w
Lubaczowie, fundatorom publikacji - Urzędowi Miejskiemu w Lubaczowie oraz
Powiatowemu Centrum Kultury w tym mieście. Projektantem pamiątkowych koszulek i
kubków ceramicznych był informatyk z Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie – Janusz
Potoczny. Wyrazy wdzięczności za udzieloną pomoc kierują także po adresem ludzi
wielkiego serca: Beata Mazepa - Firma UNIVERS, Maria i Mariusz Łescy - Firma
DOMPLAST, Jan Szyk - Firma WOD-CAN, Jolanta i Leonard Sochań - Firma DOMUS,
Marta i Leopold Zaborniakowie - Firma POLADEX.
Udział w tym spotkaniu dał nam wszystkim możliwość poznania wartościowych ludzi,
służących bezinteresownie drugiemu człowiekowi.
Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Zdzisław Wójcik i Maciej Maruszak

