1

JACEK STOCHMAL

KLUB HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI
PCK „NADZIEJA”
przy OSP w Harcie

W 5. rocznicê powo³ania Klubu
W 150. rocznicê powo³ania
Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a
przypadaj¹c¹ na rok 2013

nak³adem
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja”
przy OSP w Harcie
Harta 2013

2

Jacek Stochmal
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja”
przy OSP w Harcie
Harta 2013
© Copyright by Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Nadzieja”
w Harcie
Redakcja
Wiktoria Helwin
Redakcja techniczna
Wies³ aw Walat
DTP, projekt ok³adki
POBITNO Oficyna

ISBN 978-83-61589-14-3
Publikacja bezp³atna

Na ok³adce
strona pierwsza
Herb so³ectwa Harta:
na tarczy dwudzielnej dzielonej w pas,
lew czarny, ale go tylko po³owa,
jêzyk u niego wywieszony czerwony,
³apy przednie u niego widaæ tak,
¿e lewa trochê do góry wzniesiona nad praw¹,
ogon te¿ zadarty ku górze
nad polem barwy czerwonej

Na fotografii:
druh Artur Szczutek, prezes OSP Harta
strona czwarta
Logo HDK PCK „Nadzieja” przy OSP w Harcie
autor projektu Anna Potoczny

Wydawca
HDK PCK „Nadzieja” przy OSP w Harcie
Wspó³wydawca
POBITNO Oficyna, Rzeszów
Printed in Poland

3

Wprowadzenie
W 2013 roku przypada 150. rocznica powo³ania Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a. Organizacja ta powsta³a z inicjatywy
Szwajcara Jeana Henriego Dunanta, po obejrzeniu przez niego pozostawionych na polu bitwy pod Solferino (24.06.1859) martwych
i rannych ¿o³nierzy walcz¹cych stron – Austro-Wêgier i W³och wspieranych przez armiê Francji, których nikt nie zabiera³ z pola walki.
Dzieñ 29 paŸdziernika 1863 roku zosta³ uznany za dzieñ powstania Czerwonego Krzy¿a, kiedy to w Szwajcarii zawi¹zany zosta³ „Komitet Piêciu”.
Powstanie Polskiego Czerwonego Krzy¿a poprzedzone zosta³o
powo³aniem do ¿ycia Polskiego Bia³ego Krzy¿a, za³o¿onego w Stanach Zjednoczonych przez Helenê Paderewsk¹, ¿onê Ignacego, na
wiosnê 1918 roku, gdy¿ organizacje Czerwonego Krzy¿a mog³y
byæ zak³adane tylko w pañstwach istniej¹cych, a jak wiadomo Polski na mapie œwiata wówczas jeszcze nie by³o.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê, 18 stycznia 1919 roku,
zosta³o zorganizowane spotkanie wszystkich organizacji, w tym i Polskiego Bia³ego Krzy¿a, kieruj¹cych siê ideami czerwonokrzyskimi,
gdzie utworzono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a, obecnie Polski Czerwony Krzy¿ (drugim jego prezesem w okresie
08.08.1919–24.08.1920 by³a Helena Modrzejewska). PCK dzia³a
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, z wyj¹tkiem krótkiego okresu
podczas II wojny œwiatowej, kiedy okupant niemiecki ograniczy³
mo¿liwoœci dzia³ania.
PCK, jako najstarsza i skupiaj¹ca najwiêksz¹ iloœæ osób zaanga¿owanych w swoj¹ dzia³alnoœæ, kieruje siê wypracowanymi przez
czerwonokrzysk¹ spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ siedmioma zasadami; s¹ to: humanitaryzm, bezstronnoœæ, neutralnoœæ, niezale¿noœæ,
dobrowolnoœæ, jednoœæ, powszechnoœæ.
Czerwonokrzyskie organizacje miêdzynarodowe nios¹ pomoc ofiarom tocz¹cych siê konfliktów, jak równie¿ ofiarom klêsk ¿ywio³owych.
W Polsce aktualnie dzia³alnoœæ tej organizacji skupia siê na honorowej
zbiórce krwi i niesieniu pomocy najbardziej potrzebuj¹cym.
Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Harcie ju¿ od piêciu lat wpisuje siê swoj¹ dzia³alnoœci¹ w te jak¿e szczytne zadania.

4
Zdzis³aw Wójcik

„NADZIEJA”

W

HARCIE

4 kwietnia 2008 r. z inicjatywy druha Jacka Stochmala dla uczczenia Œwiatowego Dnia Zdrowia, stra¿acy z OSP w Harcie za³o¿yli
pierwszy w gminie Dynów klub Honorowych Dawców Krwi PCK
„Nadzieja”. Jego prezesem jednog³oœnie wybrano prezesa tej OSP
druha Jacka.
W Domu Stra¿aka odby³o siê spotkanie zainteresowanych druhen i druhów z prezesem Zarz¹du Rejonowego PCK w Rzeszowie
Markiem Pawe³kiem oraz przewodnicz¹cym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Przemyœlu, jednoczeœnie prezesem klubu HDK PCK „P³omyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w tym
mieœcie Zdzis³awem Wójcikiem. Przekazali oni niezbêdne informacje na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz odpowiedzieli
na pytania przyby³ych.
Stra¿aków nie trzeba by³o d³ugo zachêcaæ. Niektórzy z nich, jak
druh Jacek Kamiñski, przygodê z krwiodawstwem rozpoczêli ju¿
jakiœ czas temu. Wierzê, ¿e w ten sposób pomagam drugiemu cz³owiekowi. Ta cz¹stka mnie ofiarowywana regularnie komuœ siê przyda. Dwanaœcie lat temu odda³em krew dla chorego kolegi i… tak jest
do dzisiaj – wyznaje druh Jacek, który zosta³ wiceprezesem „Nadziei”. Przekaza³ potrzebuj¹cym ju¿ 13 litrów tego bezcennego leku.
Sekretarzem jest Gabriela Pa³ac. Od dawna czu³am tak¹ potrzebê. Moim pragnieniem jest pomoc w przywróceniu komuœ zdrowia,
byæ mo¿e nawet uratowanie ¿ycia – mówi Gabriela. Za sk³adki
cz³onkowskie odpowiedzialna jest druhna Emilia Ignasiak.
Na spotkanie za³o¿ycielskiej przybyli tak¿e zaprzyjaŸnieni stra¿acy z OSP w Ulanicy.
Tak, jak stra¿akowi bez wody trudno by³oby ugasiæ po¿ar, tak
lekarzowi bez odpowiedniego zapasu krwi trudno by³oby skutecznie prowadziæ leczenie. Warto o tym pamiêtaæ – podsumowuje ten
piêkny historyczny moment prezes OSP Harta Artur Szczutek.
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DZIA£ALNOŒÆ KLUBU HDK PCK
W HARCIE
Na spotkanie za³o¿ycielskie przyby³o ³¹cznie 30 osób, na którym prezesem jednog³oœnie zosta³ wybrany Jacek Stochmal z OSP
Harta, wiceprezesem Jacek Kamiñski z OSP Ulanica; pozostali cz³onkowie zarz¹du to panie: sekretarz druhna Gabriela Pa³ac z OSP
Harta, skarbnik druhna Emilia Ignasiak z OSP Ulanica.
Ju¿ po roku istnienia klubu w 2009 r. zorganizowana zosta³a pierwsza zbiórka krwi, bowiem wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e my stra¿acy zrzeszeni w klubie HDK PCK „Nadzieja” dzia³aj¹cym przy OSP Harta jesteœmy po to, aby pomagaæ innym i dzieliæ siê naszym zaanga¿owaniem
z innymi. Dziêki przychylnoœci burmistrza m. Dynów Zygmunta Frañczaka i ludzi dobrej woli uda³o siê zorganizowaæ zbiórkê krwi na Rynku
w Dynowie, a tak¿e kole¿ankom i kolegom z OSP Harta i TKiRW Harta,
którzy przybyli w podwójnej roli przy³¹czaj¹c siê czynnie do akcji oddawania krwi, jak i pomocy
w organizacji ca³ego przedsiêwziêcia. Na apele odpowiedzieli mieszkañcy okolicznych miejscowoœci, jak
równie¿ stra¿acy z OSP
Harta, OSP Ulanica, OSP Bachórz, OSP Nozdrzec i OSP
Hy¿ne. Zbiórkê krwi uœwietni³y dwa zespo³y orkiestry
dêtej z Harty i Dynowa pod
batut¹ kapelmistrza EdwarZygmunt Frañczak burmistrz m. Dynów i Jacek
da Laski. Dla najm³odszych
Stochmal prezes Klubu HDK PCK „Nadzieja”
uczestników zosta³ zorganiw Harcie, Dynów 2009 r.
zowany konkurs zwi¹zany
z tematyk¹ krwiodawstwa, a ich wysi³ek zosta³ nagrodzony nagrodami
rzeczowymi, które ufundowa³o Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie odbieraj¹ce krew od dawców. Pomimo
upalnego s³oñca i wyczekiwania w d³ugiej kolejce dawcy oddali 29,5
litrów krwi, 85 osób wype³ni³o formularz rejestracyjny, z czego 59 osób
zakwalifikowa³o siê do oddania krwi.
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Po bardzo udanej akcji przyszed³ czas na krótki odpoczynek,
ale nie dla wszystkich. Ta pierwsza akcja bardzo zmobilizowa³a do
zorganizowania kolejnej. Dobro spo³eczeñstwa, lokalnej spo³ecznoœci oraz klubu by³o od pocz¹tku naszym nadrzêdnym celem.
Kolejn¹ akcjê zaplanowaliœmy na 18 lipca 2010 r. Jej powodzenie zale¿a³o od wielu czynników. Stawialiœmy sobie pytania: Jak j¹
zorganizowaæ? W jaki sposób pozyskaæ wsparcie finansowe? W kilkunastu pismach skierowanych do ró¿nych instytucji i samorz¹dów
lokalnych przedstawiliœmy nasze priorytety: zebranie jak najwiêkszej
iloœci krwi, bezpieczeñstwo dzieci i doros³ych w domu, w drodze do
szko³y, na ulicy. W bloku imprez zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
bardzo cenne uwagi przekazali: policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Najm³odsi mogli obejrzeæ pojazdy s³u¿bowe policji,
czyli radiowóz i motocykl. Ogromnym zainteresowaniem dzieci i nie
tylko cieszy³ siê pokaz umiejêtnoœci zaprezentowanych przez policyjnego psa. Ratownicy z KM PSP w Rzeszowie demonstrowali zebranym swój sprzêt i umiejêtnoœci. Natomiast kpt. Dariusz Rotowski
znakomicie nawi¹za³ kontakt z najm³odszymi i w punkcie informacyjnym wielu chêtnych obejrza³o prowadzon¹ przez niego prezentacjê multimedialn¹ zagadnieñ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem dzieci
w domu, w drodze do szko³y oraz w szkole. W trakcie akcji dzieci
bior¹ce udzia³ w konkursach otrzyma³y nagrody, a tak¿e odblaskowe
naklejki na rower, opaski na rêkê i przywieszki na tornister z numerami alarmowymi. Zbiórkê krwi uœwietni³ wystêp Orkiestry Dêtej
OSP Harta pod batut¹ E. Laski oraz Kapeli Ludowej M³oda Harta
kierowanej przez A. Sowê. Akcjê zbiórki wsparli druhny i druhowie
z OSP: Brzezówka, Górno, Hy¿ne, Kamieñ, Próchnik II, Sietesz, Stobierna, Ulanica, Wola Rafa³owska, miejscowi stra¿acy oraz sympatycy. Zarejestrowa³o siê 72 osoby, oddaj¹cych krew – 49 osób, zebrano 22,05 litra krwi, bezcennego Daru ¯ycia.
Ka¿da akcja jest inna. Zdobywane doœwiadczenie wiele nas uczy,
a wiara w dobrych ludzi pozwala realizowaæ kolejne wyzwania.
Skupieni w Klubie „Nadzieja” spo³ecznicy s¹ dobrym przyk³adem
dzia³alnoœci na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Akcja 10 lipca 2011 r. by³a szczególna, poniewa¿ oprócz stra¿aków i sympatyków wziêli w niej udzia³ równie¿ glazurnicy. Po
wczeœniejszym og³oszeniu na Portalu Glazurniczym o organizowaniu przez klub HDK PCK „Nadzieja” w Harcie III akcji pod has³em
„Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie”, zaproszenie przyjêli koledzy glazurnicy. Has³o przewodnie tej akcji zosta³o ustalone na spotkaniu
TKiRW Harta. Sukcesem zakoñczy³a siê tak¿e akcja zbiórki pie-
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niê¿nej zorganizowana przez Portal Glazurniczy dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie przy ul. Kujawskiej – w odpowiedzi na apel zebrano 1480 z³ na potrzeby tego Hospicjum.
Niespodziank¹ przygotowan¹ przez kolegów glazurników, którzy
przyjechali z ró¿nych czêœci Polski
(Warszawa, Bytom, Kraków, Radom
i Podkarpacia), by³o wykonanie w trakcie trwania zbiórki krwi z p³ytek wizerunku œw. Floriana dla miejscowej
jednostki OSP Harta. Tak piêkne wykonane dzie³o Patrona Stra¿aków glazurnicy przekazali na rêce prezesa OSP
Harta Artura Szczutka. Obrazki z p³ytek przedstawiaj¹ce postacie bajkowe,
wykonane tak¿e podczas akcji, przekazane zosta³y do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. W akcji 2011 udzia³
wziêli druhny i druhowie z OSP: Brzezówka, Dyl¹gówka, Górno, Hermanowa, Hy¿ne, Kamieñ, Kamieñ
B³onie, Krzywa Wieœ, £owisko, £ubno, Nowy Kamieñ, Nozdrzec,
Podlasie, Pruchnik II, Sietesz, Stobierna, Tyczyn, Wola Rafa³owska,
Zabratówka, oraz nasi stra¿acy z OSP Harta, wójt Gminy Dynów
A. Chrobak, starosta Powiatu Reszowskiego J. Jod³owski, prezes
powiatowy OSP J. Kucaj oraz sympatycy.
Goœciem honorowym by³ Anglik Kevin Aiston, który po zaproszeniu (telefonicznym) stwierdzi³, ¿e bardzo chêtnie wesprze nasz¹
akcj¹ i weŸmie w niej udzia³ – nieodp³atnie a charytatywnie. Dziêki Jego
obecnoœci na akcjê zbiórki krwi przyby³o wiêcej osób prywatnych i stra¿aków. Znany stra¿ak (cz³onek Zarz¹du
OSP w Radzyminie, cz³onek PCK, ratownik medyczny i krwiodawca), prezenter telewizyjny i radiowy cieszy³
siê du¿ym uznaniem ze strony stra¿aków, a niemal ka¿de dziecko chcia³o
upamiêtniæ to spotkanie na wspólnej fotografii. Po raz pierwszy
w naszej miejscowoœci by³a osoba znana dla nas tylko z telewizji.
W akcji zbiórki krwi udzia³ wziê³o 56 osób, oddaj¹cych krew by³o
44 osoby, zebrano 19,8 litra krwi.
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Rok 2012 by³ wyj¹tkowym rokiem nie tylko dla OSP Harta, ale
i dla klubu HDK PCK „Nadzieja”. Przez OSP Harta zosta³ napisany
projekt dla stra¿aków z terenu gminy Dynów. W jego za³o¿eniach
by³ zakup dwóch fantomów – cz³owieka doros³ego i niemowlêcia –
dla miejscowej jednostki, oraz przeszkolenie stra¿aków z pierwszej
pomocy przedmedycznej, co by³o zakoñczone egzaminem i certyfikatem. Zosta³o przeszkolonych 20 stra¿aków, w tym 4 druhny z terenu Gminy Dynów. Projekt ten by³ wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Efektem fina³owym projektu by³ pokaz wyszkolonych ratowników na IV akcji krwiodawstwa „Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie, która
mia³a miejsce 10 czerwca 2012 r. W czasie jej trwania stra¿acy zaprezentowali udzielanie pierwszej pomocy na zakupionych fantomach. Przeprowadzony zosta³ równie¿ pokaz ratownictwa drogowego z udzia³em stra¿aków z OSP i PSP oraz makiety auta. W za³o¿eniach by³o udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym. Ca³y pokaz cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wszystkich
przyby³ych na akcjê zbiórki. G³ównym za³o¿eniem by³o zebrania jak
najwiêkszej iloœci krwi – Daru ¯ycia. I to siê uda³o dziêki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa, którzy
otworzyli 8 stanowisk poboru krwi. Cztery stanowiska by³y na sali
Domu Stra¿aka w Harcie i cztery w nowo zakupionym krwiobusie.
Iloœæ stanowisk i pomoc ze strony RCKiK w Rzeszowie usprawni³o
akcjê poboru krwi, co mia³o prze³o¿enie na iloœæ zebranej krwi –
29,6 litra. W zbiórce wziê³o udzia³ 95 stra¿aków z jednostek OSP:
Bartkówka, Brzezówka, Dyl¹gówka, Dynów, Harta, Hy¿ne, Kamieñ,
Kamieñ B³onie, £owisko, Laskówka, £ubno, Nowy Kamieñ, Sietesz,
Stobierna, Wola Rafa³owska, oraz mieszkañcy Harty i okolicznych
miejscowoœci z terenu gminy i innych, ³¹cznie 110 osób, zarejestrowanych – 81 osób, z czego od 67 pobrano krew.
Akcjê uœwietni³a miejscowa Orkiestra Dêta pod batut¹ kapelmistrza E. Laski oraz kapela M³oda Harta pod batut¹ A. Sowy. Wœród
atrakcji tegorocznej akcji by³o wiele zabaw i konkursów, pogadanek
dla najm³odszych i m³odzie¿y: „Moje bezpieczne wakacje bez u¿ywek”, pogadanka dla dzieci i rodziców „Jak poznaæ, ¿e moje dziecko
bierze”, przeprowadzona przez Gra¿ynê Pyœ, przedstawiciela Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywaniu Problemów Alkoholowych w Dynowie, konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y „Nie
bójmy siê ratowaæ”, którego przygotowaniem zajê³a siê prezes THiRWH
Maria Pa³ac oraz cz³onkowie. Dzieci z pe³nym zaanga¿owaniem bra³y
udzia³ w konkursach. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczêstunek (kie³-
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baski z grilla i napój) oraz nagrody pocieszenia – baloniki, a zwyciêzcy
atrakcyjne nagrody, które zosta³y ufundowane przez Urz¹d Marsza³kowski, starostê Powiatu Rzeszowskiego Józefa Jod³owskiego, komendanta
PSP w Rzeszowie Waldemara Wilka, GKPiRPA w Dynowie.
W IV akcji zbiórki krwi uczestniczyli tak¿e glazurnicy ze Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykoñczeniowych. Zaprojektowane przez Annê Potoczn¹ logo Klubu „Nadzieja” wykonali
glazurnicy przybyli z ca³ej Polski. Jako pierwsi rozpoczêli oddawanie krwi i pierwsi te¿ zaczêli wykonywanie swojej pracy: rysowanie, wycinanie, polerowanie, przymierzanie gotowych elementów,
ca³a seria dobrze znanych glazurnikom prac. Glazurnicy „œcigali siê
z czasem”, aby zd¹¿yæ z wykonaniem logo klubu HDK „Nadzieja”.
W przedsiêwziêciu udzia³ brali: Pawe³ Bobe³, Jacek Had³aw, Piotr
Kruczek, S³awek Macio³ek, S³awomir Przygocki z rodzin¹, Darek Roj
z ma³¿onk¹, Radek Saramak, Józek Sieñko, Adam Szczutek, Mateusz
Tarnawski, Krzysztof Wójcik. Po ukoñczeniu, dzie³o zosta³o przekazane na rêce prezesa Klubu HDK Jacka Stochmala.
Swoja obecnoœci¹ zaszczycili nas: Stanis³aw O¿óg – pose³ na Sejm
RP, Józef Jod³owski - starosta Powiatu Rzeszowskiego, Adam Chrobak
– wójt Gminy Dynów, Zygmunt Frañczak – burmistrz Miasta Dynów,
Waldemar Wilk – komendant PSP Rzeszów, Jan Kucaj – prezes powiatowy OSP, radni powiatowi oraz Adam Dziura – so³tys wsi Harta.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim dawcom krwi,
jak równie¿ osobom, firmom i instytucjom za okazan¹ pomoc i wsparcie finansowe. Dziêki otrzymanym œrodkom finansowym mog³y
zostaæ zakupione nagrody dla uczestników – zwyciêzców konkursu plastycznego i sprawnoœciowego toru przeszkód oraz poczêstunek dla dawców krwi.
Niedziela 23 czerwiec 2013 r., niebo trochê zachmurzone, wydaje siê, ¿e ju¿ bêdzie pada³ deszcz. Tak jest ju¿ od trzech lat, ¿e
w s¹siednich miejscowoœciach pada deszcz, a u nas spokój. Na
pewno czuwa na tym Opatrznoœæ Bo¿a, bo to wielki dzieñ, kiedy
siê zbiera krew dla bliŸniego.
W tej akcji nie jest wa¿ny status spo³eczny, przynale¿noœæ partyjna, stanowisko czy pozycja. Wszyscy s¹ równi. Dzisiaj mo¿e ja,
a jutro mo¿esz ty potrzebowaæ krwi, Daru ¯ycia. Nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie mo¿emy potrzebowaæ tej krwi.
Dlatego ju¿ po raz pi¹ty Klub HDK PCK „Nadzieja” w Harcie
wspólnie z OSP i TKiRW Harta zorganizowa³ zbiórkê krwi pod has³em „Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie”. Na nasz apel odpowiedzieli
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stra¿acy z czterech powiatów, lokalna spo³ecznoœæ i mieszkañcy z terenu okolicznych gmin. Udzia³ wziê³y jednostki OSP: Bartkówka,
Brzezówka, Dyl¹gówka, Dynów, Górno, Harta, Hy¿ne, Kamieñ, Kamieñ B³onie, £owisko, Laskówka, £ubno, Nowy Kamieñ, Sietesz,

W kolejce do oddania krwi, Dynów 2009

Uczestnicy IX Pielgrzymki HDK „Nadzieja”, Kalwaria Pac³awska 2010
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Stobierna, Ulanica, Wola Rafa³owska, Wyrêby, Zabratówka, ³¹cznie
42. stra¿aków. W tym roku chêtnych do oddania by³o 71 osób, zakwalifikowano 51 dawców, od których pobrano 24,5 litra bezcennego Daru ¯ycia – krwi.
W czasie akcji prowadzone by³y równie¿ pogadanki profilaktyczne dla dzieci i m³odzie¿y oraz konkurs plastyczny „Jak ¿yæ
zdrowo i bezpiecznie”.
Po raz pierwszy na akcji zosta³ zaprezentowany przez ma³ych
stra¿aków z Harty pokaz pt. „Gaszenie zarzewia ognia”, co cieszy³o siê du¿ym uznaniem obecnej na pokazie publicznoœci. Akcjê
krwiodawstwa uatrakcyjni³y uczennice Zespo³u Szkó³ Zak³adu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, wykonuj¹ce fantazyjne fryzury i ucz¹ce splatania warkoczy. Do akcji w³¹czy³o siê równie¿
Motocyklowe Bractwo BYK z Dynowa.
Do tradycji akcji krwiodawstwa w Harcie wszed³ udzia³ glazurników ze SGiSRW. Z okazji piêciolecia wykonali z p³ytek patrona
Honorowych Dawców Krwi œw. Maksymiliana Mariê Kolbe. Nie
by³o to ³atwe zadanie, ale dla fachowców to nic trudnego. Firmy
rzeszowskie BOZ i SELENA zapewni³y zaopatrzenie w materia³y
potrzebne do wykonania tej pracy.
Niedzielne popo³udnie dawcom krwi, zaproszonym goœciom,
naszym mieszkañcom i nie tylko, uœwietni³a Stra¿acka Orkiestra
Dêta z Harty, Kapela Podwórkowa Toñko z Dynowa i Kapela M³oda Harta. Nie zabrak³o równie¿ tradycyjnego poczêstunku dla dawców – bigosu i potraw z grilla, a na zakoñczenie ca³ego dnia odby³
siê festyn stra¿acki.
Serdeczne podziêkowania kierujê do wszystkich dawców krwi,
stra¿aków, jak równie¿ moich kolegów i kole¿anek, którzy zawsze
mnie wspieraj¹ w organizacji tego przedsiêwziêcia. Równie gor¹ce
podziêkowania sk³adam wszystkim instytucjom, firmom i osobom
prywatnym za ich pomoc w ci¹gu tych piêciu lat. I mam nadziejê,
¿e w dalszym ci¹gu mogê na ich wsparcie liczyæ, bo celem nadrzêdnym jest pomoc bliŸniemu.
Dziêki im wszystkim dzia³alnoœæ Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy¿a „Nadzieja” przy
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Harcie w ci¹gu piêciu lat
(2009-2013) doprowadzi³a do zebrania 125,45 litra krwi. Ilu
ludziom pomogliœmy? Na to pytanie brak jest odpowiedzi.
Najwa¿niejsze w naszym dzia³aniu jest to, ¿e pomagamy.
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LOGO KLUBU HDK PCK „NADZIEJA”
PRZY OSP W HARCIE
Autork¹ projektu logo, jak ju¿ wczeœniej zosta³o wspomniane,
jest Pani Anna Potoczny. Umieszczone przez Ni¹ symbole to: kwiat
¿onkila, serce i kropla krwi.
¯onkil jest to znak nie tylko wiosny, ale przypomnienie o ludziach, którzy potrzebuj¹ naszej pomocy. Jako miêdzynarodowy
symbol nadziei, pamiêci, szacunku, a tak¿e naszej jednoœci z osobami cierpi¹cymi, chorymi, sta³ siê inspiracj¹ w projektowaniu logo
klubu HDK PCK „Nadzieja” przy OSP w Harcie. Poprzez swoj¹
subtelnoœæ, barwê i zapach uœwiadamiaj¹ nam wy¿sze cele istnienia, symbolizuj¹c kruchoœæ i ulotnoœæ ¿ycia.
Serce – Ÿród³o ¿ycia: Strze¿ swego serca, bo z niego tryska Ÿród³o ¿ycia – takimi s³owami opisane zosta³o serce w starotestamentowej Ksiêdze Przypowieœci.
Serce symbolizuje mi³oœæ, mi³oœæ Boga, dobroæ, uczucie, szczeroœæ, niewinnoœæ, mi³osierdzie, wspó³czucie, oddanie, szczodroœæ,
przyjaŸñ, zgodê, charakter, ¿ycie duchowe, zrozumienie, m¹droœæ,
intelekt, mêstwo, œmia³oœæ, odwagê, prawdê i dobro.
Kropla krwi – symbol odrodzenia, ¿ycia i energii ¿yciowej. Krew
to witalnoœæ, wytrzyma³oœæ fizyczna i œwiadomoœæ, które umo¿liwiaj¹
aktywne ¿ycie.
Te trzy, jak¿e
bardzo wymowne
symbole zespolone
zosta³y w jedno
myœl¹ Autorki, staj¹c siê wizytówk¹
klubu HDK PCK
„Nadzieja”. Oddaj¹
one ca³y charakter, motywy dzia³ania i odzwierciedlaj¹ szlachetne Cz³onkowie i sympatycy z logo Klubu
cele i bezinteresownoœæ ludzi zrzeszonych w tej organizacji.
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KALENDARIUM
04.04.2008
za³o¿enie (wspólnie z OSP Ulanica) Klubu HDK PCK „Nadzieja”
przy OSP w Harcie
wybranie Zarz¹du Klubu w sk³adzie:
Jacek Stochmal – prezes (inicjator powstania Klubu)
Jacek Kamiñski – wiceprezes
Gabriela Pa³ac – sekretarz
Emilia Ignasiak – skarbnik
liczba obecnych na zebraniu za³o¿ycielskim – 30 osób
04.04.2009
pierwsze walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
najwa¿niejsze zagadnienia:
– zorganizowanie szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej,
– omówienie zasad turnieju „Ognisty Ratownik – Gor¹ca Krew”,
– plan zorganizowania akcji zbiórki krwi w Dynowie,
– wybranie Zarz¹du Klubu w sk³adzie:
Jacek Stochmal – prezes
Jacek Kamiñski – wiceprezes
Gabriela Pa³ac – sekretarz
Emilia Ignasiak – skarbnik
– powo³anie Komisji Rewizyjnej w sk³adzie:
Urszula Szczutek
Wac³aw Balawender
Artur Szczutek
– wybranie delegata na Rejonow¹ Konferencjê
prezes klubu druh Jacek Stochmal
liczba obecnych na zebraniu – 15 osób
04.08.2009
I akcja zbiórki krwi, Dynów Rynek
zarejestrowanych – 85, dawców – 59, iloœæ zebranek krwi – 29,5
18.07.2010
II akcja zbiórki krwi pod has³em „Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie”,
Harta remiza OSP
zarejestrowanych – 72, dawców – 49, iloœæ zebranek krwi – 22,05
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04.09.2010
IX Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK do
Kalwarii Pac³awskiej z udzia³em stra¿aków z rodzinami oraz sympatyków
10.07.2011
III akcja zbiórki krwi pod has³em „Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie II”,
Harta remiza OSP
zarejestrowanych – 56, dawców – 44, iloœæ zebranek krwi – 19,8
– wykonanie z p³ytek wizerunku œw. Floriana
– zbiórka pieniê¿na dla Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie

Uczestnicy III akcji „Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie”, Harta 2011

Pokaz ratownictwa przedmedycznego, Harta 2012
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03.09.2011
X Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK do
Kalwarii Pac³awskiej z udzia³em stra¿aków z rodzinami oraz sympatyków
28.12.2011
Walne Zebranie Cz³onków HDK PCK „Nadzieja” w Harcie
– podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoœci
– wybór nowego Zarz¹du:
Jacek Stochmal – prezes
Krzysztof Pilch – wiceprezes
Gabriela Pa³ac – sekretarz
Urszula Szczutek – skarbnik
– przedstawienie planów dalszej dzia³alnoœci
liczba obecnych na zebraniu – 17 osób
2012
szkolenie dla stra¿aków z pierwszej pomocy przedmedycznej (20 osób)
zakup dwóch fantomów – cz³owieka doros³ego i niemowlêcia
10.06.2012
IV akcja zbiórki krwi pod has³em „Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie”,
Harta remiza OSP
zarejestrowanych – 81, dawców – 67, iloœæ zebranej krwi – 29,6
– wykonanie z p³ytek logo Klubu HDK PCK „Nadzieja” w Harcie
03.09.2012
XI Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzy¿a z udzia³em stra¿aków z rodzinami
23.06.2013
V akcja zbiórki krwi pod has³em „Ratuj ¿ycie – ¿yj bezpiecznie”,
Harta remiza OSP
zarejestrowanych – 71, dawców – 51, iloœæ zebranej krwi – 24,5
– wykonanie z p³ytek wizerunku œw. Maksymiliana Kolbe

07.09.2013
XII Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK do
Kalwarii Pac³awskiej z udzia³em stra¿aków z rodzinami oraz sympatyków
£¹cznie w latach 2009-2013 zebrano od 270 dawców 125,45 litra krwi
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INSTYTUCJE

I OSOBY
WSPIERAJ¥CE NASZE AKCJE
AGROPOL w Dynowie Wies³aw i Krystyna Gudyka
Aiston Kevin
ATLAS Polska
Bank Spó³dzielczy w Dynowie
BOZ Rzeszów
DOMIN Agnieszka i Wies³aw Dominowie
Dynowskie Bractwo Motocyklowe BYK
EKO-SMAK Górno
Fire-Max Oddzia³ Rzeszów
Gazeta Dynowinka
Gmina Dynów
Gmina miasto Dynów
Gmina Nozdrzec
Gminna Spó³dzielnia SCh w Dynowie
Kapela M³oda Harta
Kapela podwórkowa TOÑKO z Dynowa
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komenda Miejska PSP w Rzeszowie
Orkiestra Dêta OSP Harta
OSP Harta
Parlamentarny Zespó³ Stra¿aków
PGE Dystrybucja S.A. Oddzia³ Rzeszów
Piech-FILM
Piekarnia i Cukiernia El¿bieta Domin w Bachórzu
Podkarpacki Oddzia³ Okrêgowy PCK w Rzeszowie
Polskie Radio Rzeszów
Posterunek Policji Pañstwowej w Dynowie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
SELENA Wroc³aw
SOPRO Warszawa
Starostwo Powiatu Rzeszowskiego
Stowarzyszenie Glazurników i Specjalistów Robót Wykoñczeniowych
Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta
Zespó³ Szkó³ nr 2 w Harcie
Zespó³ Szkó³ ZDZ w Rzeszowie

Serdeczne s³owa podziêkowania kierujê do wszystkich osób prywatnych i instytucjonalnych oraz wszystkich stra¿aków jednostek OSP,
którzy dobrowolnie oddali krew oraz wspierali nasz¹ dzia³alnoœæ na
wszystkich p³aszczyznach i w mo¿liwym dla siebie zakresie.

