
                         Borek Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2013r. 

Uzasadnienie  nadania medalu i odznaki
 „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

dla Pana Czesława Tomaszewskiego.

Pan Czesław Tomaszewski ur. 12 maja 1944 roku w Gostyniu. 
Pierwszy  raz  oddał  krew  dla  swojej  siostry  w  1963  roku.  Wkrótce  został 
powołany do odbycia zasadniczej  służby wojskowej.  W jednostce wojskowej 
zorganizował akcję oddania krwi wśród kolegów żołnierzy, dla chorej na serce 
kobiety. Ideę oddawania krwi propagował przez cały okres odbywania służby 
wojskowej.

Po przejściu do cywila podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „SCH” 
w Borku Wlkp.

W roku 1968 wraz z kilkoma kolegami założył przy GS „SCH” 
w  Borku  Wlkp.  Klub  Honorowych  Dawców  Krwi.  Został  jego  prezesem. 
Funkcję tę pełnił do listopada 2001 roku. 
Początkowo  krew  była  oddawana  w  Punkcie  Krwiodawstwa  w  Gostyniu. 
Szeregi  honorowych  dawców  rosły.  Klub  bardzo  się  uaktywnił  poszerzając 
swoja działalność na terenie całej gminy. 
Po powstaniu nowego Ośrodka Zdrowia, krew oddawano zbiorowo na miejscu 
w Borku Wlkp. Ze względu na kłopoty lokalowe krew była oddawana także 
w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w salach pałacu PGR Karolew.

Dzięki  dużej  aktywności  klub  zmienił  swojego  patrona.   Opiekę  nad 
klubem przejął Urząd Miejski.
Wielkim  sukcesem  klubu  było  wszczepienie  idei  krwiodawstwa  młodym 
ludziom.
Krwiodawstwo  na  terenie  naszej  gminy  rozwijało  się  dynamicznie  dzięki 
wsparciu zakładów pracy i oddanych sprawie ludzi.
Działalność podstawowa klubu dała wysokie efekty w ilości oddanej krwi.
Klub  przekazał  krew na  rzecz  Centrum Zdrowia  Matki  Polki  w Łodzi  oraz 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
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Za pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa i aktywnej działalności 
w klubie otrzymał następujące dyplomy i odznaczenia:

1) Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” za 6 litrów krwi – 
w  dowód  uznania  za  najpiękniejszy  dar  humanitarny  –  bezinteresowne, 
długoletnie oddawanie krwi – Zarząd Główny PCK Warszawa – 
15 luty 1973r.,

2) Odznaka Honorowa PCK IV stopnia – Zarząd Główny PCK Warszawa – 
19 września 1974r.,

3) dyplom przyznany przez Prezesa ZGPCK – 22 listopada 1982 r. 
w Warszawie,

4) Pamiątkowy medal 25 – lecia Honorowego Krwiodawstwa – Zarząd Główny 
PCK Warszawa 10 listopada 1983r.,

5) Medal  40  –lecia  Polski  Ludowej  –  Rada  Państwa  Warszawa  –  22  lipca 
1984r.,

6) Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  I stopnia po oddaniu 
18 litrów krwi – ZG PCK – 18 marca 1987 r.,

7) Srebrny  Krzyż  Zasługi  –  za  20  litrów  krwi  –  21  październik  1987  r. 
Warszawa,

8) Odznaka „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” Leszno – 
11 listopada 1987 r.,

9) Życzenia dla Czesława Tomaszewskiego – Telewizyjny Koncert Życzeń – 
14 maja 1988r.,

10) dyplom – za rozwój honorowego dawstwa krwi – 02 września 1988r. – 
Zarząd Główny PCK Warszawa,

11) podziękowanie dla członków Klubu HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy 
w Borku Wlkp. za honorowe oddanie 4400 ml krwi 16 listopada 1988 r. – 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie,

12) dyplom z  okazji  30  –  lecia  Honorowego Krwiodawstwa  w Polsce  dla 
Klubu HDK w Borku Wlkp. – Kombinat PGR Karolew – grudzień 1988 r.,

13) Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia za oddanie 
12 litrów krwi – Warszawa ZG PCK – 23 września 1990 r.,

14) Złoty  Krzyż  Zasługi  –  za  25  litrów  krwi  –  31  października  1990  r. 
Warszawa,

15) Kryształowe  Serce  –  za  wybitne  zasługi  w  rozwoju  honorowego 
krwiodawstwa – Warszawa – 14 października 1993 r. – po oddaniu 40 litrów 
krwi (jako jedyny w gminie).

16) Odznaka Honorowa PCK II stopnia – 15 październik 1993 r. Warszawa,
17) Pamiątkowy  Medal  75  –  lecia  PCK  dla  Klubu  HDK  przy  Urzędzie 

Miejskim w Borku Wlkp. – Warszawa 14 maja 1994 r.,
18) dyplom za  zasługi  w zakresie  popularyzacji  i  rozwoju  HDK – Zarząd 

Główny PCK – 15 listopada 1994 r. Warszawa,
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19) dyplom nadany przez Zarząd Główny PCK – jako wyraz wdzięczności 
i  podziękowania  za  wieloletnie  szczególne  zasługi  –  13 listopada 1995 r. 
Warszawa,

20) dyplom za zasługi w zakresie popularyzacji i rozwoju HDK – 15 listopada 
1996 r. Warszawa – ZGPCK,

21) dyplom za osobiste zaangażowanie idei honorowego krwiodawstwa ZG 
PCK – 31 października 1997 r.,

22) dyplom  za  osobiste  zaangażowanie  i  udział  w  propagowaniu  idei 
honorowego krwiodawstwa –ZGPCK 20 listopada 1998 r. Warszawa,

23) dyplom uznania za zasługi  na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża dla 
współzałożyciela  Klubu  Honorowego  Dawcy  Krwi  w  Borku  Wlkp.  –  za 
aktywną postawę i zaangażowanie w Klubie Dawców Krwi – Zarząd Miejski 
Borku Wlkp. – czerwiec 2000 r.,

24) dyplom z okazji 45 – lecia ruchu honorowego krwiodawstwa w Polsce 
oraz 35 – lecia działalności klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim 
w Borku Wlkp. – Poznań listopad 2003 r.

Krwiodawca  to  człowiek  o  większej  niż  przeciętna  wrażliwości  na  sprawy 
ludzkie,  skłonny  do  bezinteresownego  działania  na  rzecz  nawet  nieznanego 
chorego czy ofiary wypadku.
Honorowy dawca krwi to także pewna postawa życiowa, wynikająca z dużego 
zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią lub ratowania życia ludzkiego przez 
podanie  tego  niezastąpionego  leku.  To  altruista,  stawiający  sobie  za  cel 
pomaganie innym, być może również swoim bliskim, kolegom przyjaciołom – 
czasem, jak wykazują liczne przypadki, także sobie samemu.

Honorowy dawca krwi to człowiek taki, jak Czesław Tomaszewski, który podjął 
decyzję o podzieleniu się cząstką siebie z innymi.

Pamiętaj, oddając krew – dajesz życie!
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