


Waldemar Anuszewski 

Herb Miejskiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi 

Krew często ratuje życie człowiekowi. Wydaje się nam to takie proste 
- jest potrzebna - sięga się po zapasy i „pompuje się"ją potrzebu-
jącemu pomocy. Wielu z nas nie zastanawia się, skąd mamy zapasy 
krwi. Na całym świecie są ludzie dobrej woli, którzy pragnąc pomóc 
bliźnim, oddają krew. Muszą być zdrowi i nie mogą przekroczyć 
sześćdziesiątego piątego roku życia. 

Każdy dorosły człowiek posiada od 4500 do 5500 ml krwi. Jedno-
razowo może jej oddać 450 ml. Następnego zabiegu pobrania krwi 
można dokonać dopiero po ośmiu tygodniach. Dawca w ciągu roku 
może więc oddać tego życiodajnego płynu 2700 ml. Nie jest to dużo, 
zważywszy, jak wiele mamy wypadków czy operacji, po ktÓTych tylko 
transfuzja ratuje życie. 

Wiemy, że wśród dawców są tacy, którzy oddali ponad 30 litrów krwi. 
Łatwo obliczyć, że aby zasilić bank o taką ilość życiodajnego płynu 
należy ją systematycznie oddawać przez dziesięć lat. 
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Pragnę tu jeszcze wspomnieć, że 1000 mi krwi kosztuje 130 złotych. 
Członkowie naszego klubu, jak sama nazwa wskazuje, nie liczą na 
zarobek - chcą pomóc potrzebującym - są dumni, że mogą ratować 
życie ludziom. 

W Polsce, tak jak na całym świecie ci wszyscy, którzy pragną nieść 
pomoc innym oddając ten niezastąpiony lek, łączą się w klubach. 

W naszym mieście istnieje taki Klub od 1969 roku. Nie był to Klub 
miejski, lecz zakładowy - działał na terenie Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. 

Dopiero po pięciu latach powstał miejski Klub - nie mamy żadnych 
danych, kto był jego inicjatorem i założycielem. Nie był chyba do-
brze zorganizowany, dlatego członkowie szukali Klubów, w których 
mogliby w pełni realizować zadania, jakie sobie wyznaczyli. Sytuacji 
nie poprawił nowy klub przy elektrociepłowni. 

Dopiero grupa młodych zapaleńców postanowiła zmienić sytuację 
w Miejskim Klubie Honorowych Dawców Krwi. 

Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, które miało miejsce w la-
tach dziewięćdziesiątych wybrano nowy Zarząd. 

W skład jego weszli: 
Waldemar Anuszewski - prezes 
Zenon Trupiszewski - wiceprezes 
Wiesław Bednarczyk - sekretarz 
Stanisław Król - członek zarządu 

Gdy nowy zarząd zaczął swoją działalność, musiał przede wszystkim 
odzyskać dawnych członków - już po trzech miesiącach Klub liczył 
czterdziestu członków. 

W związku z tym, że działalność Klubu stawała się coraz bardziej 
atrakcyjna, zaczęli zgłaszać się nowi kandydaci. 

Gdy byliśmy już dobrze zorganizowani, nawiązaliśmy kontakt z wła-
dzami miasta. Nasza współpraca ułożyła się bardzo dobrze. Prezydent 
Jan Starzyński popiera naszą działalność. Nasi członkowie - hono-
rowi dawcy krwi otrzymują dyplomy za swą ofiarność nie tylko od 
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władz Klubu, ale i od prezydenta miasta. Takie wyróżnienie zachęca 
ich do dalszej działalności. 

Klub nasz liczy obecnie 89 członków, w tym 9 kobiet. 

W latach 1974 - 2004 nasi członkowie oddali 1367 litrów krwi. 

Prowadzimy statystykę ilości oddawanej krwi przez naszych członków. 

Niektórzy z nas osiągnęli imponujące wyniki. 

Niżej podaję listę najbardziej ofiarnych dawców: 

Michał Narowski ponad 67 litrów 
Zenon Trupiszewski ponad 56 litrów 
Adam Kalinowski ponad 47 litrów 
Waldemar Anuszewski ponad 43 litry 
Stanisław Król ponad 43 litry 
Grzegorz Grzegorzewski ponad 40 litrów 
Zbigniew Tomaszewski ponad 37 litrów 
Wiesław Bednarczak ponad 30 litrów 

Prezes i sekretarz prowadzą komputerowe notatki oraz karty krwio-
dawców. Aby upamiętnić działalność naszych członków i ich ofiar-
ność prowadzimy kronikę wydarzeń i ilość oddanej krwi przez po-
szczególnych krwiodawców. 

W maju 2003 roku zorganizowaliśmy uroczystości z okazji 30 letniej 
rocznicy powstania naszego klubu. Na spotkaniu byli obecni przed-
stawiciele władz Powiatu Pruszkowskiego i Pruszkowa. Przybyli do 
nas także przedstawiciele organizacji społecznych, przede wszyst-
kim przedstawiciele klubów Honorowych Dawców Krwi i Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

Za ofiarność nasi członkowie otrzymali Statuetki Pomocnej Dłoni 
- Klub też został wyróżniony taką statuetką. 

W grudniu 2004 roku Klub otrzymał od prezydenta statuetkę „Urbs 
nova". 

Staraniem naszych członków ufundowaliśmy sztandar - będzie on 
poświęcony w listopadzie tego roku. 
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Prezes Władysław Kopczyński wręcza prezesowi Miejskiego Klubu HDK 
w Pruszkowie panu Waldemarowi Anuszkiewiczowi statuetkę „Pomocna 
Dłoń" 

Każdy, kto pragnie nawiązać z nami kontakt będzie mile widziany. 

Nasz adres: 

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi 
ul. Armii Krajowej 46 
05 - 800 Pruszków 
telefon: (22) 728 55 97 
Waldemar Anuszewski, prezes: 0 501 465 092 
Zenon Trupiszewski, wiceprezes: 609 775 562 

Klub czynny jest we wtorki w godz. 16.00 - 18.00 


