
Jubileusz 10-lecia Honorowych Dawców 
Krwi Klubu ,,Pszczółki” w Wodyniach. 
 

W dniu 4 listopada 2017 r. został zorganizowany w 
pięknie udekorowanej sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wodyniach Jubileusz 10-lecia Honorowych Dawców 
Krwi zrzeszonych w Klubie ,,Pszczółka” przy Urzędzie 
Gminy w Wodyniach.  

Klub ten zorganizował na terenie gminy p. Zenon 
Kublik, rodak z naszego terenu, obecnie emeryt- kpt. 
Wojska Polskiego mieszkający we wsi Brodki. Od 2015r. 
prezesem Klubu ,, Pszczółki” jest Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej p. Zbigniew Redosz, 
emeryt- chorąży Wojska Polskiego.  

Krwiodawstwo jest zorganizowaną działalnością mającą 
za zadanie dostarczanie placówkom służby zdrowia 
krwi i krwiopochodnych środków o odpowiedniej 
jakości, w celu bezpiecznego przetoczenia ich choremu. 

Rozwój krwiodawstwa datuje się od czasu odkrycia w 
1901r. grup krwi, a następnie od wprowadzenia w 
1914r. środków konserwujących krew. Bowiem 
wcześniej przetaczano krew bezpośrednio z żyły dawcy 



do żyły biorcy, zaś obecnie- najczęściej konserwuje się 
krew lub wytwarza z niej różnego rodzaju 
preparaty(WEP t15 str.58). 

W zorganizowanym na terenie gminy Wodynie Klubie 
,,Pszczółka” zrzeszonych jest 48 Honorowych Dawców 
Krwi, którzy licznie przybyli na uroczystości 
jubileuszowe.  

Dotychczas przez 10 lat członkowie klubu oddali ok. 250 
l. tego cennego , niczym nie zastąpionego, a tak 
niezbędnego- szczególnie przy zabiegach operacyjnych 
płynu. 

W tym doniosłym Jubileuszu 10-lecia, prowadzonym 
przez dyr. Gminnego Ośrodka Kultury- mgr Janusza 
Eleryka wzięli udział dostojni goście, m. in.: 

Janina Ewa Orzełowska- wicemarszałek woj.. 
mazowieckiego, 

Ks. Krzysztof Buczyński- proboszcz parafii Wodynie, 

Dariusz Stopa- Starosta Siedlecki, 

Wojciech Klepacki- wójt Gminy Wodynie, 

Mirosław Michalczyk- Przewodniczący Rady Gminy 
Wodynie, 



Zenon Kublik- prezes honorowy Klubu HDK ,,Pszczółka”, 

Aneta Karczmarska prezes Stowarzyszenia Aktywności 
Lokalnej Radość w Radomyśli. 

W Jubileuszu 10-lecia wzięli udział licznie 
reprezentowani prezesi honorowych dawców krwi z 
rejonu, opiekunowie szkolnych klubów PCK, honorowi 
dawcy krwi oraz sponsorzy tego pięknego jubileuszu.  

W krótkim wystąpieniu prezes Klubu ,,Pszczółka” 
przedstawił wyniki działalności z a miniony okres 10-lat 
zachęcając jednocześnie mieszkańców środowiska 
lokalnego gminy do działania w klubie , oddawaniu 
krwi, bowiem jak powiedział ks. Krzysztof ,,Nikt nie żyje 
dla siebie” i w miarę możliwości należy się dzielić 
swoimi organami i udzielać innym.  

Zabierając głos Starosta Siedlecki Dariusz Stopa wyraził 
podziękowanie i słowa uznania za tak pożyteczną 
inicjatywę, gdyż krwi nadal brakuje.  

Wyrazy podziękowania i uznania wyraziła p. Janina Ewa 
Orzełowska- wicemarszałek województwa 
mazowieckiego, zapewniła o dalszej pomocy na rzecz 
środowiska Gminy Wodynie. 



W trakcie uroczystego spotkania dokonano wręczenia 
odznaczeń, statuetek i dyplomów dla zasłużonych 
działaczy Klubu HDK. 

W części artystycznej spotkania wystąpiły m. in.: 

-przedstawicielki zespołu scenicznego ,,Radość” z 
Radomyśli, 

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni 
Zostali poczęstowani tortem upieczonym przez 
cukiernię ,,Pszczółka”. 

H.W. 


