
 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo Honorowi Dawcy Krwi, 

Przedstawiciele Instytucji i Organizacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

 

krew jest podstawą i darem życia każdego człowieka , a jednocześnie najwartościowszym lekarstwem dla tych, 

którzy jej potrzebują, doznając ciężkich chorób czy przechodząc skomplikowane operacje i zabiegi medyczne po wypadkach 

czy innych trudnych zdarzeniach. Współczesna nauka i medycyna przyniosły nieznane nigdy wcześniej i  niedostępne leki 

i  sposoby leczenia, jednakże najcenniejszego leku, jakim jest krew wciąż nie są w stanie wyprodukować najlepsze światowe 

laboratoria i koncerny farmaceutyczne. 

W dorocznym Światowym Dniu Krwiodawcy jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej i członek Parlamentarnego Zespołu 

ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii serdecznie dziękuję wszystkim krwiodawcom za 

empatię, ofiarność, wrażliwość na potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi oraz dzielenie się cząstką samego siebie z innymi 

ludźmi, którą jest dar Waszej krwi, ratującej ich zdrowie i życie innych ludzi. Hasło dzisiejszego dnia: „Oddawanie krwi to 

akt solidarności. Dołącz i ratuj życie” kieruje nasze myśli w stronę najszlachetniejszej i bezcennej  cechy, jaką jest 

bezinteresowne wsparcie udzielane drugiemu człowiekowi, czyli solidarności międzyludzkiej oraz ku świadomości, że każdy 

z nas może podzielić los tych, którzy dzisiaj oczekują od nas pomocy.  

Pragnę również przekazać wyrazy wdzięczności i pogratulować wszystkim tym, którzy działają w instytucjach 

i  organizacjach zajmujących się krwiodawstwem i krwiolecznictwem; aby szlachetna postawa Honorowych Dawców Krwi 

przynosiła właściwe owoce, ktoś musi procesy związane z oddawaniem, przechowywaniem i przekazywaniem krwi 

w  sposób profesjonalny zorganizować i zapewnić im fachową i skuteczną obsługę.  

Z szacunkiem odnoszę się do pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Białymstoku 

z jego terenowymi Oddziałami w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży i Suwałkach oraz do Klubów Honorowych Dawców 

Krwi zrzeszających krwiodawców w różnych częściach województwa podlaskiego, w tym funkcjonujących w służbach 

mundurowych odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. 

Dziedzina życia publicznego związana z krwiodawstwem i krwiolecznictwem wymaga odpowiednich uregulowań 

prawnych. W Parlamentarnym Zespole ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i  Transplantologii 

rozpoczęliśmy dyskusję na temat potrzeby przygotowania nowelizacji i uwspółcześnienia przepisów, które w jak 

najkorzystniejszy sposób będą sprzyjały jej rozwojowi. 

Raz jeszcze pragnę wyrazić swój szacunek i wielkie uznanie Honorowym Dawcom Krwi i podziękować za Waszą 

wielkoduszność i Wasz humanitaryzm. 

 

 

Białystok, 14 czerwca 2022 roku                                                           Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
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