
ZE SPORTEM MU DO TWARZY-                                                                                                                                  
WYWIAD Z PANEM KAZIMIERZEM RACZYOSKIM, katechetą, informatykiem, zasłużonym krwiodawcą  
i biegaczem. 
 
Wiktoria: Dziś ze mną pan Kazimierz Raczyoski – lubiany przez wszystkich nauczyciel  religii w naszej  
szkole. Jednak teraz nie o tym. Dziś zadam  kilka pytao związanych z innymi pasjami Pana 
Raczyoskiego. Wiemy, że udziela się Pan w honorowym krwiodawstwie pomagając innym ,oddając 
krew. W związku z tym mam kilka pytao nurtujących nie tylko mnie, ale i innych. 
 
Wiktoria: Przede wszystkim- czy dawcą krwi może zostad każdy? 
K. R.: Może zostad każdy kto jest zdrowy, ma ukooczone 18 lat i waży przynajmniej 50 kg. 
 
Wiktoria: Czyli waga jest wymagana? 
K.R.: Jest wymagana, ponieważ ilośd  krwi  w naszym organizmie to około 1/13 wagi ciała i byłoby 
bardzo niebezpieczne, gdyby przyszedł ktoś ważący poniżej 50kg. Oddanie 450 ml krwi w takim 
przypadku mogłoby stwarzad  zagrożenie dla dawcy. A w krwiodawstwie liczy się nie tylko chęd 
pomagania, ale również zdrowie dawcy, więc trzeba ważyd przynajmniej 50 kg.  
 
Wiktoria:  A czy każda grupa krwi jest potrzebna? 
K.R.: Tak, nie ma preferowanej grupy krwi do oddania, której szpital potrzebuje. Różne osoby trafiają 
do szpitala i potrzebują podczas zabiegów krwi ze swoją grupą, więc każda krew jest potrzebna. Co 
prawda jest tzw. uniwersalna grupa krwi 0-, która może byd w wyjątkowych sytuacjach podana 
każdemu potrzebującemu i może dlatego mówi się często, że najbardziej potrzebną jest grupa 0. Ale 
prawda jest taka że potrzebna jest każda krew, także ta najrzadziej spotykana ,czyli B-. 
 
Wiktoria: A co, jeśli nie znamy swojej grupy krwi a chcemy ją oddad? Stanowi to jakiś problem? 
K.R.: Nie, nie stanowi ponieważ za każdym razem krew jest badana. Jeśli przychodzimy oddad krew 
pierwszy raz czy np. co dwa miesiące to krew za każdym razem jest dokładnie badana i opisywana ,by 
nie dopuścid do pomyłki podczas wykorzystania jej w krwiolecznictwie. Także- zawsze dowiemy się 
jaką mamy grupę krwi . 

 
Wiktoria: Czy prawdą jest, że oddając krew raz musimy robid to już regularnie? Jest wiele mitów na 
ten temat. 
K. R. : Byłoby fajnie, gdyby krwiodawstwo było związane z tym, że przychodząc raz musielibyśmy 
przyjśd kolejny . Jednak braki krwi w Polsce, wskazują na to, że bardzo mała ilośd osób regularnie czy 
rodzinnie oddaje krew, bo nikt nie ma takiego obowiązku. Każda donacja ,czyli pobranie krwi jest 
bezinteresowne i nie jest związane z przymusem przyjścia kolejny raz. Krwiodawstwo nie jest 
nałogiem, może co najwyżej stad się ,tak jak w moim przypadku, przyzwyczajeniem, nawykiem serca. 
 
Wiktoria: Myślę, że rozwiał Pan wątpliwości wielu . Jak Pan myśli (lub wie) ile krwi już Pan oddał? 
K. R. : Oddałem 32 litry. 
           
 Wiktoria: To naprawdę imponujący wynik! 
K. R. : Chciałbym oddad  100 l w życiu, ale nie wiem czy mi się to uda, tym bardziej, że krew można 
oddawad do 65 roku życia, więc zostały mi tylko 22 lata . 

 
Wiktoria:  A czy oprócz samej pomocy innym mamy coś z bycia dawcą krwi? 
K. R. : Są korzyści, np. możemy odliczyd krew od dochodu -  jeśli się pracuje i oddaje krew to można  
składając PIT odliczyd kwotę 130 zł za każdy litr oddanej krwi od podstawy opodatkowania, co daje  
około 60 zł  zwrotu podatku. 
 
 



 Wiktoria:  Czyli -można powiedzied, że oddawanie krwi  jest opłacalne? 
 
K. R. : Tak. Jeśli mężczyzna odda 18l krwi (kobieta 15l) może także korzystad z darmowej komunikacji 
miejskiej. Krwiodawca nie powinien też stad w kolejce do apteki  i lekarza (wystarczy, że okaże 
specjalną legitymację). Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ma także przez całe życie inne ceny leków 
refundowanych, musi tylko zgłosid ten fakt lekarzowi podczas wypisywania recepty.  
  
Wiktoria: Słyszałam również, że Pan biega, czy to prawda? 
K. R. : Rzeczywiście poświęcam dużo czasu bieganiu. 
 
Wiktoria: W takim razie :jak często i długo Pan biega, no i oczywiście -na jakich dystansach? 
K. R. : Treningi 6 x w tygodniu wynoszące 80-90 km, zatem każdy trening to dystans około 13km. 
 
Wiktoria: Niesamowite, nie wiem czy kondycja wielu młodych ludzi pozwoliłaby  na taki dystans? 
 
Wiktoria: Zatem- może jakaś rada dla młodych, bo badania nie napawają nas dumą- otyłośd, wysoki 
poziom cholesterolu. 
 
K. R. : Sport to zdrowie. Sport jest niedocenionym lekiem na wiele współczesnych dolegliwości, a w 
parze ze zdrowym odżywianiem sprawia cuda  A więc, zamiast wydawad pieniądze na leki może 
czas, by nasi uczniowie zaczęli uprawiad jakiś sport na świeżym powietrzu, dzięki czemu wzmocnią 
odpornośd i rzadziej będą chorowad - jestem tego idealnym przykładem. 
 
 Wiktoria: Tak więc- sport wzmacnia naszą odpornośd, zdrowie i kieszonkowe . 
 
K. R. : Tak, ale jest też odskocznią od problemów, resetem, lekiem dla osób z problemami 
depresyjnymi, przytłoczonych codziennym życiem. Biegając jesteśmy w stanie przemyśled wiele 
spraw, bo jakoś trzeba zagospodarowad ten czas biegu a 13-15 km to około godziny dla siebie 
samego.  
 
Wiktoria: Co dla Pana było takim bodźcem motywacyjnym? Może pogoo za modą? 
 
K. R. : 6 lat temu rozpocząłem( dzięki  pani Magdalenie Radko) przygodę z nordic walking, potocznie 
„chodzenie z kijkami”. Od tego czasu systematycznie uczestniczyłem w licznych zawodach 
organizowanych przez Polską Federację Nordic Walking. Nordic uprawiam nadal , ale bardziej jako 
aktywnośd fizyczną związaną z zawodami. Dzięki trenowaniu dynamicznego marszu z kijami zmieniła 
się moja wydolnośd tlenowa. Po pewnym czasie zamieniłem marsz na bieg i  rozpocząłem przygodę z 
bieganiem.  Po drugie, również badania lekarskie nie napawały mnie optymizmem -w wieku 37 lat 
miałem problemy z cholesterolem, oddając krew nie zawsze miałem wysoki poziom hemoglobiny i 
moja krew nie nadawała się do celów leczniczych i wtedy uświadomiłem sobie, że dzięki zdrowemu 
żywieniu i aktywności fizycznej mogę poprawid swoje wyniki -stało się to impulsem do działania.  
 
 Wiktoria: Czyli, był Pan pionierem Nordic walking w Koszalinie? 
 
K. R. : Pionierem nie, ale jednym z pierwszych mężczyzn którzy w 2013 r. chodzili w Koszalinie z 
kijkami. W tamtych czasach kijki kojarzone były wyłącznie z seniorkami.  Ja należałem do najmłodszej 
grupy wiekowej (chłopców ) chodzącej z kijkami.  

 
Wiktoria:  A co z innymi sportami? Uprawia Pan jakieś, czy oddał się Pan tylko bieganiu z nadzieją na 
wystartowanie w maratonie? 
 



K. R. : Uprawiam turystykę kwalifikowaną oraz wędrówki górskie razem z rodziną. Działam również w 
PTTK Koszalin jako przodownik i organizator turystyki. Jeździłem także przez pewien czas rowerem, 
jednak moja przygoda z nim musiała się szybko zakooczyd, gdyż zupełnie inaczej pracują więzadła 
kolanowe podczas jazdy na rowerze niż przy bieganiu czy Nordicu i za bardzo obciążało to moje 
kolana, więc wybrałem bieganie i kijki. Maraton mam już za sobą. Zdobyłem trzecie miejsce w 
Mistrzostwach Polski w Maratonie w Nordic Walking. A Maraton przebiegam szybciej niż trwa 
rozszerzona pisemna matura z matematyki   

 
Wiktoria:  A może jest coś  czego nie wiemy o Panu? Jakieś niebywałe tajemnice, jak może 
haftowanie? Czy gotowanie? 
 
K. R. : Może niektórzy nie wiedzą, że moim pasją i jednocześnie pierwszym zdobytym zawodem jest  
branża związana z informatyką. 
 
Wiktoria: Nadal się Pan tym interesuje? 
 
K. R. : Tak, prowadzę miedzy innymi  zajęcia dla dzieci w ramach projektu CoderDojo w Koszalinie. 
Uczę je programowania. Zajmuje się także programowaniem mikrokontrolerów przemysłowych AVR 
ATmega oraz od 20 lat pracuję z systemami i oprogramowaniem opartymi na GNU/Linux.  

 
Wiktoria:  Skąd taka pasja? 

 
K. R. : Od czasu szkoły podstawowej, kiedy pojawiły się pierwsze 8 bitowe komputery w Polsce tj. 
Meritum, ZX Spectrum czy pamiętny Commodore 64, już wtedy pisałem pierwsze programy w 
Basic’u, uczestniczyłem w kursach w Młodzieżowym Domu Kultury dziś Pałacu Młodzieży. Później  
ukooczyłem Technikum Informatyczne o specjalności” Projektowanie i programowanie baz danych”. 
Dopiero po kilku latach, pracując jako informatyk odkryłem potrzebę rozwinięcia życia duchowego i 
dlatego rozpocząłem studia teologiczne  i  zostałem katechetą ,koocząc jednocześnie studia z 
informatyki i nauczania technologii informacyjnych w szkole.  
 
Wiktoria: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia we wszystkich życiowych zamierzeniach. 
 

Wiktoria Duc 


