„ Mały wielki dar…” podsumowanie zbiórki krwi w ramach 3 edycji akcji „ Krew za
krew … w hołdzie bohaterom”.
27 września 2021 r. w 82. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
zorganizowaliśmy akcję zbiórki krwi dla kombatantów oraz 4-letniego Szymka chorego na
nowotwór. Prośbę o udział w przedsięwzięciu skierowaliśmy do szkół ponadpodstawowych
powiatu pułtuskiego: Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, Zespołu Szkół im.
Bolesława Prusa, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w
Golądkowie oraz zakładów: Mardom Home i Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.
Ogółem chęć oddania krwi zadeklarowało 20 osób; 14 osób przeszło pomyślnie badania i
oddało krew. W sumie zebrano ponad 6 litrów krwi. Akcja została przeprowadzona pod
patronatem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy
współudziale Honorowego Klubu Dawców Krwi „ Kropla Życia” w Pułtusku.
W dobie pandemii i rosnącego zapotrzebowania na krew „ każda kropla krwi na wagę złota” i
za ten dar bezcenny, dar bezinteresowny każdemu darczyńcy z głębi serca dziękujemy.
Jednocześnie z całą świadomością pragniemy byście byli świadomi, że to Wasza krew –
wczoraj, dziś, jutro- weźmie udział w wielkim wyścigu o ludzkie życie. To Wy jesteście
BOHATERAMI, BOHATERKAMI i to od Was pragniemy się uczyć.
A dlaczego warto oddawać krew i włączać się czynnie w akcje pomocy innym? Oto
wypowiedzi uczestników akcji:
Natalia Ostaszewska, ucz. kl. IV ZSZ im. Jana Ruszkowskiego: technik ekonomista.
- „ Jest duże zapotrzebowanie na krew, więc warto się nią dzielić. Jeśli nie jesteśmy pewni,
czy możemy oddać krew, należy się zbadać- liczą się dobre chęci”.
Hanna Karłowicz- pedagog w Zespole Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.
- „ Zależało mi na tym, by młodzież otworzyła się na potrzeby innych ludzi. Oddanie krwi się
w to doskonale wpisuje. Od wielu lat współpracujemy z PCK. Wielokrotnie oddawaliśmy
krew. Pandemia nasze działania przerwała. Dzisiejsza nasza obecność jest wyrazem chęci
kultywowania tradycji naszej szkoły. Bardzo istotna jest dla nas współpraca ze szkołami
ponadpodstawowymi. Chętnych do oddania krwi było wielu, niestety niedyspozycja i stan
zdrowia uniemożliwiły im udział w akcji”.

Grzegorz Szymański absolwent ZSZ im. Jana Ruszkowskiego; technik- informatyk.
-„ Jestem honorowym dawcą krwi od 2012 r. Za każdym razem, kiedy w Pułtusku gości
ambulans, staję by oddać krew. Dzielę się nią z potrzebującymi. Jest mi to potrzebne do
określenia swojego „ja”- lubię pomagać innym”.

Roksana Adamczewska ucz. kl. IV Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi
Dziubińskiej w Golądkowie.
- „ Współczesny patriotyzm w odniesieniu do postaw ludzi młodych wymaga stałej i
systematycznej pracy, pracy która doprowadzi do poznania historii. Historia tworzy naszą
tożsamość. Bez niej nie byłoby naszych korzeni. Historią należy zarażać, a nie nią zrażać.
Miłość do Ojczyzny musi być świadoma. Wtedy wiesz kim jesteś i dlaczego Twoim zadaniem
jest pomoc innym. Cieszę się , że mogłam wziąć udział w akcji, której celem jest ratowanie
zdrowia i życia ludzi".
Karolina i Mateusz – ucz. kl. IV technik ekonomista
- „ Jeśli ktoś nie może oddać krwi, może wspomóc potrzebujących w inny sposób: przelać
pieniądze na konto fundacji, znaleźć sponsora, pomóc w zorganizowaniu akcji. Warto robić
takie rzeczy”.
Uczniowie kl. III LOB
- „ Czym jest dla nas patriotyzm? Odpowiedź na to pytanie wymaga indywidualnego
określenia znaczenia patriotyzmu.
- Czym jest dla mnie patriotyzm? Patriotyzm to oddawanie czci tym, którzy przelali krew w
obronie Ojczyzny. Patriotyzm jest wyrazem naszego szacunku dla przodków. W Narodowe
Święto Niepodległości wkładamy mundury i nosimy je z dumą, by oddać cześć żołnierzom,
którzy walczyli o wolną Polskę.
- W ten sposób kultywujemy tradycję żołnierza polskiego”.

W tym miejscu wyrazy wdzięczności składamy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji akcji zbiórki krwi. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, poświęcony
czas i zaangażowanie
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Krzysztofa Kalwary ratownika medycznego
oraz do Pana Eugeniusza Orłowskiego Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi „ Kropla
Życia” w Pułtusku za przeprowadzone wykłady na temat krwiodawstwa.
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