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W ciągu roku w Polsce przeprowadzanych jest ok miliona transfuzji. O tym, że krew jest
bezcennym darem, który ratuje życie wiemy nie od dziś. Jest niekiedy jedynym ratunkiem dla
życia człowieka, a głównym źródłem jej pozyskania jest drugi, zdrowy człowiek - krwiodawca.
W naszym regionie pobór krwi odbywa się regularnie od lat. Zajmuje się tym grupa oddanych
ludzi zrzeszonych w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi „Niagara” Choszczno.
Tylko w zeszłym roku mieszkańcy Gminy Choszczno oddali ponad 116 litrów krwi… Na pytania
dotyczące akcji poboru krwi odpowiada prezes Stowarzyszenia „Niagara” Tomasz Strugiński.
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A. Domańska: Kilka słów o Stowarzyszeniu
T. Strugiński: W 2014 r. Klub HDK "Niagara" został przekształcony w Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi " Niagara" Choszczno. Nasze stowarzyszenie od początku istnienia
za priorytet uznało organizację akcji poboru krwi w naszym miasteczku, krzewienie informacji o
honorowym krwiodawstwie wśród młodzieży oraz obalanie "nieprzychylnych" mitów, które krążą
od dłuższego czasu w sieci o środowisku krwiodawców.
A.D.: Ile razy przeprowadziliście akcję poboru krwi?
T.S.: Od początku istnienia stowarzyszenia przeprowadziliśmy 21 akcji poboru krwi, w tym trzy
zamiejscowe (Zieleniewo, Drawno oraz Bierzwnik), w których 873 osoby mogły podzielić się
cząstką siebie dla potrzebujących a ilość krwi, jaką pozyskaliśmy na ten szczytny cel to ponad
383 litry... czy to dużo, czy mało nie nam oceniać. Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy
Choszczna oraz ościennych miejscowości, młodsi i starsi bardzo chętnie pojawiają się na
organizowanych przez nas akcjach poboru krwi i dzielą się z potrzebującymi.
A.D.: Ile osób łącznie oddało krew?
T.S.: W latach 2014-2017 krew oddały łącznie 873 osoby. W samym 2017 r. podczas
organizowanych przez nasze stowarzyszenie akcji krew oddało 259 osób.
A.D.: Ile litrów krwi oddali choszczeńscy honorowi dawcy?
T.S.: W latach 2014-2017 honorowi dawcy krwi z naszego regionu oddali ponad 383 litry (jest to
łączna ilość osób z całej gminy Choszczno). W roku 2017 podczas poboru w Choszcznie
oddano 116,55 l krwi.
A.D. Jaka grupa krwi przeważa wśród krwiodawców w Choszcznie?
T.S.: Chcąc dowiedzieć się takich informacji w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Szczecinie, pewnie odeszlibyśmy z kwitkiem, ponieważ obowiązuje ochrona
danych osobowych. Z informacji, jakie mogliśmy uzyskać to osoby, które oddają krew na
akcjach są zróżnicowane co do grupy krwi. Z tego się cieszymy - że nie ma dominującej grupy
krwi, bo wszystkie są bardzo potrzebne.
A.D.: Czy Niagara prowadzi akcje tylko w Choszcznie, czy może jeszcze w innych miastach
powiatu choszczeńskiego?
T.S.: Do tej pory mieliśmy trzy akcje "zamiejscowe" w miejscowościach: Zieleniewo, Drawno
oraz w Bierzwniku, gdzie krew oddali strażacy z tamtejszej OSP.
A.D.: Od kiedy akcja jest prowadzona przez Wasze stowarzyszenie?
T.S.: Od początku jak tylko został tworzony Klub (2009 r.) oraz w późniejszym czasie, kiedy
został przekształcony w stowarzyszenie (od 2014 r.) priorytetem jest dla nas organizowanie
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akcji poboru krwi. Oczywiście nie zamykamy się na akcje tylko w Choszcznie, jesteśmy otwarci
także na zamiejscowe akcje poboru krwi.
A.D.: Z kim współpracujecie?
T.S.: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Choszczeński Dom Kultury
UMiG Choszczno
Agencja Reklamy GRAFIT Maksym Baczyński
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