
Kolejny sukces naszego PCK 
 
W minionym roku dzięki aktywności Polskiego Czerwonego Krzyża w Wągrowcu 

udało się uzyskać 935 litrów tego bezcennego leku, jakim jest krew. Natomiast w minionych 
latach uzysk krwi przedstawiał się następująco: w 2010 – 805,  2011 – 896, 2012 – 914, a w 
2013 – 935 litrów tego bezcennego leku. W wągrowieckiej strukturze Polskiego Czerwonego 
Krzyża rekordzistami w honorowym oddawaniu krwi są: Czesław Jessa 63 litry, Stanisław 
Izychart 60, Jan Jakubiak 59, Bolesław Kubasik 58, Marian Kantorski 54, Zygmunt 
Konwiński 54, Zdzisław Słoma 53, Marian Siwiński 53, Jan Mich 51 i Tomasz Kubasik 50. 
Rekordzistką wśród kobiet jest Lidia Szablewska, która oddała 18 litrów. Taki wynik udało 
się uzyskać dzięki zaangażowaniu wągrowieckiego Zarządu PCK, wolontariuszy, władz 
samorządowych i instytucji współpracujących. W minionym roku PCK przeprowadził 
bezpłatne pogadanki i prelekcje na temat znaczenia krwi w życiu człowieka, w których wzięło 
udział prawie 1000 słuchaczy. Przeprowadzony został Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa 
PCK dla: zakładów pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych, 
stowarzyszeń oraz miast i gmin z terenu powiatu wągrowieckiego. Organizowane były także 
otwarte akcje honorowego krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Zbieramy Krew 
dla Polski” oraz Ogólnopolskich Dni Hospicjów. Ponadto PCK był organizatorem 
uroczystych spotkań z okazji 150 – lecia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, Dni 
Krwiodawstwa i Światowego Dnia Zdrowia, podczas których zostało wręczonych 128 
odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dawców krwi.  

W szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie powiatu wągrowieckiego PCK 
realizuje program edukacyjny „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” z zakresu 
zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, humanitaryzmu i tolerancji, w którym bierze udział 915 
uczestników oraz 25 nauczycieli. Programu został sfinansowany przez Biuro Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.  

PCK w Wągrowcu nawiązał współprace z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w 
Luneburgu w celu wymiany doświadczeń. Byliśmy również organizatorem pielgrzymki 
rowerowej do Sanktuarium w Górce Klasztornej z okazji Europejskiego Dnia Udzielania 
Pierwszej Pomocy oraz prowadziliśmy akcje propagandowe na temat niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi. Uczestniczyliśmy w Powiatowych Dniach Zdrowia organizowanych 
w Parku 600 – lecia przez Starostwo Wągrowieckie.  

Krwiodawcy zrzeszeni w wągrowieckim Czerwonym Krzyżu posiadają największą 
ilość przywilejów w Wielkopolsce i kraju. Po oddaniu 6 litrów (kobiety 5) krwiodawcy 
otrzymują tytuł i legitymację Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi PCK, dzięki czemu mogą 
korzystać z przywilejów: 50% ulgi przy zakupie biletu do kina MDK, 30% ulgi do Aquaparku 
i groty solnej, bezpłatne przejazdy komunikacją na terenie miasta i gminy Wągrowiec oraz 
wejścia na mecze ligowe piłki nożnej „Nielby”. Ponadto przysługuje zasłużonym 
krwiodawcom korzystanie poza kolejnością z usług: aptek, laboratoriów medycznych, lekarza 
rodzinnego i lekarza specjalisty, którzy mają podpisany kontrakt z NFZ.  

Za promowanie zdrowia i wartości humanitarnych PCK w Wągrowcu został w 
minionym roku uhonorowany Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa 
wielkopolskiego” przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

W 2014 roku PCK w Wągrowcu obchodzić będzie jubileusz 95 – lecia realizowania 
swojej misji w promowaniu zdrowia, bezpieczeństwa i wartości humanitarnych.  

Honorowym dawcą krwi może zostać osoba od 18 do 65 roku życia, zdrowa, 
posiadająca dowód tożsamości i wagę powyżej 50 kg. Jednorazowo można oddać 450 ml tego 
bezcennego leku. PCK zaprasza do Punktu Krwiodawstwa, który mieści się w budynku 
szpitala powiatowego i czynny jest w godzinach rannych w: poniedziałek, wtorek i czwartek. 

.  
Jan Maćkowiak 
prezes Koła PCK w Wągrowcu 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 



 
 


