Poznań 31.03.2013 r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1) NAZWA:
Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
SIEDZIBA I ADRES:
ul. Langiewicza 2 lok.8
61-502 Poznań
DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM:
08.02.2008
2) NUMER KRS:
0000298748
3) STATYSTYCZNY NUMER IDENTYFIKACYJNY W SYSTEMIE REGON:
300779698
4) CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Imię i nazwisko,
PREZES: Raczkiewicz Dorota
Wiceprezes: Piotr Szukała
Członkowie Zarządu : Sobczak Kamila
5) CELE STATUTOWE:


prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności
profilaktyki chorób nowotworowych krwi,



propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,



wspierania postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku,



zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności dotyczących profilaktyki i
diagnozowania chorób nowotworowych,



wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu.
6) ZASADY, FORMY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:



prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania dawców szpiku oraz
transplantacji szpiku kostnego,



tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku,



prowadzenie kampanii społecznych,



prowadzenie działalności wydawniczej,



prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,



prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych oraz innych form
poradnictwa i punktów informacyjnych,



prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy,



organizację imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,



organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw społeczno- obywatelskich,



współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,



współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi.
7) INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO
REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:
Nie dotyczy.
8) UCHWAŁY: nie podjęto
9) INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH
ŹRÓDEŁ:
SPADEK
ZAPIS
DAROWIZNA
1%
DOTACJA
SKŁADKI
INNE
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH:
- BUDŻETU PAŃSTWA
- BUDŻETU GMINY
ODPŁATNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W RAMACH
CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW
TYCH ŚWIADCZEŃ
WYNIK FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU
OSIĄGNIĘTEGO Z TEJ DZIAŁALNOŚCI DO PRZYCHODU
OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ

Nie dotyczy
Nie dotyczy
66090,00
42888,55
108600,00
Nie dotyczy
108600,00
108600,00
Nie dotyczy

Nie dotyczy

10) INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

181837,46 PLN
80699,50 PLN
Nie dotyczy
655,47. PLN

11) DANE O:
a) Liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Nie dotyczy.
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej:
Nie dotyczy.
c) Wysokości rocznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody premie i inne świadczenia:
Nie dotyczy.
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło
32 998,00 zł
e) Udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielenia takich pożyczek:
Nie dotyczy.
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
11 117,20 PLN

BGŻ

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Nie dotyczy.
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:
Nie dotyczy.
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych:
Nie dotyczy.
j) Wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzonych dla celów statystycznych:
Nie dotyczy.
12) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ STOWARZYSZENIU PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ WYNIKU
FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI:
W dniu 23-07-2012 umową nr 14/DZ.II/2012 Województwo Wielkopolskie zleciło Fundacji realizację
zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „Wielkopolscy Krewni” - otrzymano dofinansowanie w
wysokości 6500,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 11216,00 zł

W dniu 23-07-2012 umową nr 12/DZ.II/2012 Województwo Wielkopolskie zleciło Fundacji realizację
zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „Wielkopolska na TAK” - otrzymano dofinansowanie w
wysokości 25400,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 35868,00 zł
W dniu 24-01-2012 umową nr ZSS-II.526.4.2012 Fn 0146/12 Miasto Poznań zleciło Fundacji realizację
zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „Wyprzedź raka” - otrzymano dofinansowanie w
wysokości 39700,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 48400,67 zł
W dniu 30-03-2012 umową nr Sp-I.526.2.139.2012 Fn 1482/12 Miasto Poznań zleciło Fundacji
realizację zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „IV Mistrzostwa Polski Drużyny Szpiku w
Maratonie” - otrzymano dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w
wysokości 5925,00 zł
W dniu 05-04-2012 umową nr PS.I-946.2.3.2012.7 WOJEWODA WIELKOPOLSKI zlecił Fundacji
realizację zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „Zostań liderem wolontariatu” - otrzymano
dofinansowanie w wysokości 19000,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 21250,00 zł
W dniu 05-04-2012 umową nr PS.I-946.3.2.2012.2 WOJEWODA WIELKOPOLSKI zlecił Fundacji
realizację zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „W każdym jest dobro” - otrzymano
dofinansowanie w wysokości 13000,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 14580,00 zł
13) INFORMACJA O ROZLICZENIACH STOWARZYSZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH I W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH:
Na fundacji ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych z tytułu
umów zlecenia i o dzieło.

W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie była przeprowadzona kontrola.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁAŃ FUNDACJI ANNY WIERSKIEJ DAR SZPIKU
ZA ROK 2012
Styczeń

•

Sylwestrowe bieganie szpików. Biegi sylwestrowe mają swój klimat, to ostatnia okazja w starym roku aby
pobiegać ze znajomymi i przy okazji złożyć życzenia noworoczne. Jak co roku spotkaliśmy się podczas
tych biegów.

•

"Bieg ze światełkiem maltańskim” to nasz drużynowo-biegowy sposób na wsparcie największej polskiej
akcji

charytatywnej,

czyli

Wielkiej

Orkiestry

Świątecznej

Pomocy.

W tym Biegu nie chodzi o zwycięstwo, a o sam udział, bo wszystkich nas połączy jedno chęć niesienia
pomocy

tym,

którzy

walczą

o

swoje

zdrowie

i

życie.

Każdego roku zbieramy datki, które przekazujemy do orkiestrowych puszek.
Po raz VI „maltańskie światełko” rozświetliło nie tylko mroki wokół jeziora, ale przede wszystkim rozpaliło
nadzieję w sercach chorych i cierpiących. Ponad 150 osób w niedzielę po południu spotkało się na
poznańskiej Malcie, aby wesprzeć wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

•

Bieg „Policz się z cukrzycą”. Bieg ‘Policz się z cukrzycą’ to już kolejna edycja tej akcji organizowana na
terenie Poznania. Jak co roku stawiliśmy się na tym biegu.

•

Kolejny bieg z cyklu GP Poznania. Zwycięzcą został rozpędzający się z biegu na bieg Maciej Muślewski,
a wśród Pań wygrała Małgorzata Sobańska. Na starcie nie zabrakło również czerwonych szpikowych
koszulek:) Wśród szpikowych Panów pierwsze miejsce zajął Piotr Myślak z czasem 17.07. Drugi był
Grzegorz Urbańczyk z czasem 18.06, a na trzecim miejscu podium stanąłby Kamil Perz. Pierwszą z kobiet
była Miłka OLEJNIK 23:22 Druga Maja Fojud z czasem 26:16. O trzecie drużynowe miejsce stoczyła się
walka co widać po wynikach Marzeny Pietyry 30:27 i Joanny Rembacz 30:31.

•

Drużyna zagrała "Gramy z Patrykiem" tak nazywał sie sobotni turniej rozegrany w hali GOSiR w
Komornikach, na którym nasi piłkarze rozegrali mecz pokazowy z Gwiazdami. Można było również stać się
potencjalnym dawcą szpiku oddając próbkę krwi.

•

Czwarty bieg III GP Poznania w biegach przełajowych. 21 stycznia 2012 roku odbył się kolejny bieg z
cyklu

GP

Poznania

w

biegach

przełajowych.

Jak zwykle reprezentowała nas liczna grupa biegaczy i raptem jedna kijarka w rajdzie Nordic Walking na
dystansie 4 kilometrów Ania Hęś.
•

Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•


XX LO w Poznaniu
ZSZ w Rawiczu
Luty

•

Wielkopolska Gala Pracodawców. Już po raz czwarty zostaliśmy zaproszeni na Wielkopolską Galę
Pracodawców. Dla nas to zawsze wielkie wyróżnienie i ogromny zaszczyt, bo być w gronie osób, które
swoje życie opierają na solidności, rzetelności, uczciwości i sumienności to naprawdę wielka sprawa.

•

Spotkanie w Śremie - Magda Juszczak to młoda kobieta, która od września ubiegłego roku walczy z
białaczką. 4 marca rozpoczyna czwartą i ostatnią turę chemii, potem czeka Ją już tylko przeszczep pod
warunkiem, że znajdzie się dawca. A o to najtrudniej. Właśnie ze względu na Magdę w czwartek w Śremie
zostało zorganizowane spotkanie informacyjne.

•

GP po raz piąty nad Rusałką. Nie zabrakło oczywiście biegów dzieci i rajdu Nordic Walking w których też
mamy swoich reprezentantów. Na mecie dla wszystkich tradycyjna pyszna drożdżówka i ciepła herbata
dopełniły szczęścia.

•

Biegaj z Chevrolet Szpot. Wiatr robił wszystko, aby utrudnić i organizatorom i uczestnikom start w
kolejnym 49 już, a drugim w VI edycji otwartym biegu z cyklu „Biegaj z Chevrolet Szpot” w sobotę 25 lutego
2012 roku. metrów, czyli jedno okrążenie

•

Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•
•
•

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu
Edukacja w Lubaszu
II LO w Głogowie

Marzec


V Bieg Kazikowy Radom. W Radomiu odbyła się V edycja BIEGU KAZIKÓW na dyst. 2km Bieg
Dobroczynności

oraz

Bieg

Główny

dystans

10km

O godz. 13ej nastąpił start biegu 10km w którym wystartowało ok. 600 osób w tym Gorliczanin Mateusz
Golonka.


Drużyna Szpiku na Politechnice Gdańskiej. Drużyna Szpiku po raz pierwszy pojawiła się na Politechnice
Gdańskiej, to wszystko za sprawą Daniela Trzebiatowskiego. W ramach zajęć z przedmiotu Zarządzanie
Organizacjami Non Profit, Daniel zapoznał swoich kolegów z działalnością i sposobem funkcjonowania
czerwonej drużyny..



Biegowe podziemie - 9 tysięcy 366 kilometrów - taki łączny dystans pokonało 61 drużyn, które stanęły na
starcie 12-godzinnego Podziemnego Biegu Sztafetowego, który odbył się w sobotę w kopalni soli w
Bochni. Ponad 146 kilometrów do tej puli, dołożyli reprezentanci naszego regionu.



Drużyna w Dąbrowie. W sobotę w Dąbrowie za Mogilnem odbył się I Zimowy Bieg Dębowy na dystansie
15km.



XI edycja akcji KREWNI EURO.

Tym razem przedfinałowo, w miejscu w którym w 2009 roku

startowaliśmy! Cały dzień tradycyjnie zbieraliśmy krew, rozdawaliśmy deklarację woli oddania narządów do
transplantacji i czekaliśmy na dawców szpiku.


Maniacka Dziesiątka. 1938 biegaczy według pierwszej listy ukończyło zmagania nad poznańską Maltą w

biegu na 10km. To była ósma rekordowa edycja „Maniackiej dziesiątki” . Na starcie pojawiło się 53
szpików z naszym kapitanem Ryszardem Grobelnym.


Drużyna na koncercie w Mosinie.

W sobotni wieczór, 17 marca 2012r. w Mosinie Orkiestra

Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagrała Koncert charytatywny dla Ewy - dziewiętnastolatki chorej na
stwardnienie rozsiane. Nas tam oczywiście też nie zabrakło.


Szpiki w Jerozolimie. Nasi podróżnicy czyli Grzelakowie z Leszna w zeszłym tygodniu pokonali maraton
w Jerozolimie, był tam też nasz Marek Górny.
Debiut Drużyny Szpiku w poznańskiej WAMPIRIADZIE. Pomimo tego, iż Drużyna Szpiku istnieje od



dobrych 3 lat, wciąż debiutuje! W tym roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w poznańskiej edycji
WAMPIRIADY 2012.


Młodzieżowa Drużyna Szpiku... Dnia 22.03.2012 o godzinie 11:30 w Gimnazjum nr 4 im. "Polskich
Odkrywców" w Głogowie odbyły się spotkania Drużyny Szpiku z uczniami II i III klas tegoż gimnazjum.



Zwycięstwo na inaugurację! Dzisiaj nasi piłkarze zainaugurowali meczem z Bea Beleza rozgrywki w lidze
Redboxa, po ciekawym spotkaniu pokonali rywala 3:2. Od początku zarysowała się przewaga naszych
piłkarzy czego udokumentowaniem było zdobycie trzech ramek i do przerwy mecz zakończył się wynikiem
3:1.



Szpikolada w Bolesławcu. 30 marca 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Bolesławcu odbył się pierwszy dzień tegorocznej Szpikolady. Rezultat akcji jest zdumiewający – 100
nowych potencjalnych dawców szpiku kostnego. To ogromy sukces, a przed nami kolejny dzień akcji,
pełen niespodzianek.



Odwiedziliśmy następujące szkoły:











Uniwersytet Gdański
Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu
XII LO w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. Wybickiego w Śremie
Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie
Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu
Gimnazjum nr 4 w Głogowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu
Zespół Szkół Ekonomicznych – Rekolekcje w Śremie

Kwiecień
•

Spotkanie w XII LO w Poznaniu. Dnia 12 marca 2012 r o godzinie 9.15 odbyło się spotkanie z Drużyną
Szpiku: " Powiedz tak dla transplantologii !" dla uczniów klas III.

•

Drużyna Szpiku odwiedziła dzieci. Sylwia Grzeszczak, Liber, Piotr Reiss i inni znani członkowie Drużyny

Szpiku odwiedzili dzieci w Szpitalu Klinicznym nr 5.
•

Półmaraton poznański. Drużyna pokazała siłę. Na 3 godziny biegacze zawładnęli Poznaniem.
Punktualnie o godz. 10.00 w niedzielny poranek prawie 5 tyś biegaczy wyruszyło na trasę poznańskiego
półmaratonu, trasę dobrze znaną uczestnikom 12 Poznań maratonu. Zanim to nastąpiło, szpiki w dość
licznej grupie wstawiły się na drużynowej fotce wraz z naszym kapitanem Ryszardem Grobelnym, tuż za
linią startu miejsce wypełniło się czerwonymi koszulkami :) Drużyna pokazała siłę !!!

•

VI bieg GP Poznania w biegach przełajowych. 24 marca przy pięknej, słonecznej, niemalże letniej
pogodzie odbył się kolejny szósty bieg III GP Poznania w biegach przełajowych. Blisko 500 uczestników
biegu głównego, kilkadziesiąt dzieci i tyle samo uczestników Nordic Walking zjawiło się nad Rusałką, aby
aktywnie spędzić czas w niemal piknikowej atmosferze.

•

XXI edycja największej Studenckiej Akcji Krwiodawstwa! Wampiriada jest projektem, który uzmysławia
istotę krwiodawstwa. Zachęcając do oddawania krwi, budujemy prospołeczną postawę, możemy dać
cząstkę siebie i pomóc innym!

•

4 Bieg Częstochowski z udziałem drużyny. W dniu 14 kwietnia odbyła się 4 edycja Bieg Częstochowski.
Bieg odbył się na dystansie 10km. Trasa posiadała atest PZLA i nie należy do łatwych tras gdyż posiada
kilka podbiegów i zbiegów, posiada 2pętle.

•

X Bieg Europejski w Gnieźnie. W sobotę 14 kwietnia Gniezno piękną pogodą powitało sympatyków
biegania na jubileuszowym X Biegu Europejskim. Bieg ten z racji wzorowej organizacji oraz wielu kibiców
jest wpisany jako stała impreza w niejeden kalendarz.

•

Przedostatnie starcie nad Rusałką. W sobotę 14 kwietnia tym razem w wymarzonych warunkach
pogodowych, co potwierdzają zdobyte czasy po raz siódmy spotkaliśmy się nad Rusałką. To już
przedostatni bieg z II cyklu GP Poznania w biegach przełajowych.

•

Półmaraton Dąbrowski. Biegacze pokonywali 21km poprzez malownicze tereny wokół Pogorii IV, Parku
Zielona i Pogorii III, ulicami miasta aż do mety przed Halą Widowiskowo-Sportową ,,Centrum".

•

Akcja MOTOSERCE – Głogów. 30 litrów krwi oraz 79 Potencjalnych Dawców Szpiku...Głogowianie są
WIELCY.

•

"Ważne....". MEZOTEAM zaprosił nas na swój występ podczas Bitwy na Głosy. W Warszawie w studio
telewizyjnym się zaczerwieniło. A zespół promował Drużynę Szpiku.

•

Motoserce w Poznaniu. Udało się zebrać 50 litrów krwi i 40 potecjalnych dawców szpiku zgłosiło się do
rejestru.

•

Szpiki odwiedziły Żnin. W niedzielę 22 kwietnia wybraliśmy się na XIX Biegi Żnińskie. Przy pięknej
słonecznej pogodzie w parku odbyły się biegi dziecięce, gdzie wśród najmłodszej grupy jako 7 do mety w
czerwonej koszulce Drużyny Szpiku dobiegła nasza Agatka. W tym samym czasie, ale kilkanaście metrów

dalej stałam wśród 24 innych osób na starcie Nordic Walking. Mieliśmy do pokonania 5km, czyli połowę
trasy biegu głównego, który rozpoczął się pół godziny po naszym starcie.
•

Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•
•
•

XXV LO w Poznaniu
ZSE w Łęknie
ZSS w Poznaniu

Maj

•

IV Mistrzostwa Polski Nordic Walking w Polanicy Zdroju. DRUŻYNA SZPIKU na IV Mistrzostwach
Polski Nordic Walking w Polanicy Zdroju !!!!

•

Biegi uliczne w Siedlcach. W kategorii Bieg Rodzinny wystąpiła rodzina Drużyny Szpiku;-))) II miejsce na
7 startujących rodzin.

•

Nordic walking w Biegu Europejskim

•

Marsz Europejski Gdynia

•

Wymarzona siedziba Drużyny Szpiku. Udało nam się w końcu i mamy wreszcie swoje parę metrów
kwadratowych. Adres, Poznań, ul. Langiewicza 2

•

Drużynowy sklep. Mamy już w pełni profesjonalny sklep Drużyny Szpiku, można zaglądać i kupować ;)

•

Skuteromania w Śremie. 19 maja w Śremie odbyła się skuteromania, impreza dla użytkowników
skuterów. Uczestnikami akcji byli głównie młodzi ludzie, mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności
w jeździe na czas slalomem, udzielaniu pierwszej pomocy...

•

Debiut generała w Drużynie Szpiku. W Katowicach podczas Silesia Maraton swój szpikowy debiut miał
nie kto inny niż generał Roman Polko. Zameldował się na mecie w czasie 4:26.

•

VI Trzebnicki Maraton Rowerowy Żądło Szerszenia. Pierwszy w sezonie, rozpoczynający cykl Pucharu
Polski w Maratonach Szosowych.

•

Rodzinnie w Tarnowie Podgórnym. Przy typowo letniej, upalnej pogodzie, biegacze zmagali sie z trasą
pierwszego pół maratonu, który został zorganizowany w Tarnowie Podgórnym. Punktualnie o godzinie
14:40 po wystrzale armatnim, ponad 800 biegaczy wyruszyło na trasę "I Biegu Lwa". Zanim to jednak
nastąpiło swoje pięć minut mieli nasi milusińscy, organizator przygotował dla nich biegi na bieżni
miejskiego stadionu na różnych dystansach, nie zabrakło w nich oczywiście reprezentantów Drużyny
Szpiku. Natomiast równolegle z biegiem głównym odbyła się jazda na stacjonarnych rowerach czyli
spinning, w którym uczestniczyła Laura Szukała.

•

Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•
•
•

Gimnazjum w Komornikach
51 Gimnazjum w Poznaniu
ZST w Lesznie

•

ZSO nr 15 w Poznaniu

Czerwiec



Dzień dziecka w szkole podstawowej nr.10. Dzień dziecka w szkole podstawowej nr.10 na ul. Bosej 9
w Poznaniu. Podczas dnia dziecka 01.06 odbył sie na stanowisku Drużyny Szpiku konkurs z wiedzy na
temat szpiku kostnego szkoła liczy 280 uczniów a do konkursu przystąpiło 70 dzieci. W regulaminie
konkursu dzieci z klas zero i trochę starszych mogły korzystać z pomocy rodziców .Wynik konkursu był
znakomity ,czyli wiedza na temat przeszczepów szpiku nie jest obca w tej szkole, smutno mi przyznać
,że tylko 3 najlepsze osoby musieliśmy wyróżnić ale wielkie dzięki należą się wszystkim uczestnikom
w/w konkursu.



XVI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie w miejscowości Murowana Goślina zgromadziły
na starcie 345 zawodników z biegowego światka. Trasa składała się z dwóch pętli na lekko
pagórkowatym terenie o asfaltowej nawierzchni. Byli też nasi czyli szpikowa brać z prezydentem miasta
Poznania na czele :). Organizacyjnie zawody bardzo udane i warte polecenia a na zakończenie można
było podziwiać talent Pani "Parasolki" na płaszczyźnie tanecznej ;)



Czerwcowa wizyta w Klinice Onkologii.



Podaruj dzieciom odrobinę siebie. Zbiórka krwi oraz rejestracja potencjalnych dawców w 31 Bazie
Lotnictwa Taktycznego. Pierwszy dzień czerwca to dzień radości dla każdego dziecka. Nie inaczej było
w piątek, gdy do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu zawitały autobusy przepełnione
uśmiechniętymi, rozradowanymi i zdrowymi dzieci, które z radością spędzały beztrosko czas na
wojskowym lotnisku.



Koniec II GP Poznania w biegach przełajowych i zaproszenie na ceremonie zakończenia.Ostatni ósmy
bieg III GP Poznania za nami. Przy pięknej biegowo pogodzie wielu uczestników miało okazje pobicia
swoich rekordów z czego skwapliwie skorzystało. Na starcie ponad 400 zawodników biegu głównego,...



II bieg o Koronę Dąbrówki. Prawdziwie rodzinna impreza w której wystartowało ponad 300 dzieci,
kilkudziesięciu zawodników marszu Nordic Walking i ponad 200 zawodników na dystansie 10 km. Trasa
poprowadzona leśnymi ścieżkami w cieniu drzew..



Nordic Walking po plaży. W dniu 10.06.12r. Odbyły się Plażowe Mistrzostwa w Nordic Walking o
Puchar Prezydenta Miasta Sopotu, na dystansie 4,5km.



Pierwszy półmaraton w Śremie. W sobotę do Śremu zawitała spora grupka drużynowych biegaczy by
wziąć udział w "I BASF SREM Półmaraton ". Jeszcze sporo czasu przed biegiem ustawiliśmy drużynowy

namiot, w którym edukowaliśmy do samego końca chętnych którzy chcieli dowiedzieć się cos więcej na
"szpikowe" tematy.


Rowerowa Drużyna Szpiku dotarła na Baleary.



Awans szpikowych piłkarzy do Ekstraligii. Piłkarska Drużyna Szpiku powstała zaledwie rok temu, na
pomysł jej powołania wpadł Grzesiu Grocki. naszym selekcjonerem został nie kto inny, jak Janusz
Jezierski. Apilkarze zostali okrzyknięci odkryciem i to nie tylko jednego sezonu...
Lipiec

•

Drużyna Szpiku na spotkaniu u prezydenta RP. Drużyna Szpiku wzięła udział w spotkaniu
podsumowującym Euro 2012. Jego gospodarzem był Prezydent Bronisław Komorowski, a gośćmi Premier
Donald Tuski i nasi wspaniali piłkarze Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Damian Perquis i
Łukasz Piszczek. Do Warszawy zaprosili nas Krewni Euro.

•

Drużynowy piknik. Jak co roku postanowiliśmy się spotkać, posiedzieć i pobyć z sobą. To był niesamowity
czas.

•

„Nadzieja” w Drużynie Szpiku. Całkiem niedawno Zespół DonGuralesko zaprosił Drużynę szpiku do
wzięcia udziału w nagraniu teledysku do piosenki "Nadzieja". Oczywiście z wielką chęcią się zgodziliśmy,
bo i to środowisko trzeba "oswoić".

•

Szpiki na Śnieżce. Drużyna Szpiku wróciła z Biegu na Śnieżkę. było nas nie wielu, ale nie ilość, a jakość
się liczy.

•

Na szczycie Mont Blanc du Tacul (4248 m n.p.m.).
Sierpień

•

VII Kołobrzeski Maraton Rowerowy. 11 sierpnia odbył się VII Kołobrzeski Maraton Rowerowy, na którym
stawiła się nasza Kolarska Drużyna Szpiku.

•

Drużyna Szpiku edukowała w Legnicy. 11 sierpnia, legniczanie bawili się wspólnie z nami na
"redakcyjnej parapetówce" Razem z nami byli nasi goście. Firma Avon rozdawała katalogi i baloniki dla
dzieci oraz zachęcała kobiety do badań profilaktycznych. Razem z nami była też Drużyna Szpiku z KGHM,
która rejestrowała potencjalnych dawców szpiku. Na rodzinnym spotkaniu nie zabrakło zabaw i konkursów.

•

VIII Bieg pod Tysiącletnimi Dębami. 28 lipca przy pięknej słonecznej pogodzie w Kazimierzu Biskupim
odbył się VIII Bieg pod Tysiącletnimi Dębami. Byliśmy pierwszy raz w Kazimierzu zachęceni tym, co
nazywam "pakietem", czyli biegi dziecięce, rajd Nordic Walking oraz bieg główny.

•

Biegi Wawrzynkowe w Słupcy to kolejna impreza z "pakietem" (biegi dziecięce, NW i bieg główny)

•

III Koleżeński Maraton Leszna przeszedł już do historii, na dystansach maratońskim, półmaratońskim i

ćwierćmaratońskim zmagali się biegacze razem z kijkarzami.

•

Drużyna Szpiku KGHM w Legnicy. Po raz kolejny Drużyna KGHM zorganizowała rejestrację
potencjalnych dawców szpiku. Akcja odbyła się na Legnickim rynku podczas pikniku Gazety Wrocławskiej.

Wrzesień
•

Pętla Drawska "Choszczeński Maraton Rowerowy"

•

Inowrocław uświadomiony, czyli Drużyna Szpiku na targach Młodych! Targi Młodych. Bardzo fajna
impreza skierowana do młodzieży, ale jak się okazało nie tylko. Było mnóstwo atrakcji, rozrywek i zabaw
między innymi: skok na bungee, walki sumo, bezpłatne śniadanie na trawie, skate park, ścianka
wspinaczkowa i inne. Organizatorzy umożliwili też zrobienie czegoś dobrego, pożytecznego tego dnia, tzn.
oddanie krwi i zadeklarowanie przystąpienia do banku potencjalnych dawców szpiku. A jak dawcy szpiku,
to oczywiście nie mogło zabraknąć Drużyny Szpiku i drużynowego namiotu.

•

Inauguracja Ligi RedBox

•

Wrześniowe spotkania ze zdrowiem. 1 września zachęcaliśmy do " dzielenia się życiem", promowaliśmy
dawstwo szpiku, krwiodawstwo i oświadczenia woli oraz wspieraliśmy RCKiK na " Wrześniowych
spotkaniach ze zdrowiem " Organizowanych przez szpital MSW w Poznaniu.

•

III Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych. Byliśmy na placu Wolności. Mówiliśmy o białaczkach i
przeszczepach szpiku, o chorych i ich nadziejach, rozwiewaliśmy wątpliwości i promowaliśmy
oświadczenia woli. Zabiegaliśmy o ludzkie życie.

•

Z wizytą w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego.

•

III Wyścig Kolarski im. Andrzeja Wiśniewskiego w Luboniu. Silna ekipa Szpików pojawiła się na starcie
tegorocznej edycji wyścigu, rozgrywanej w formie kryterium ulicznego.

•

Drużyna Szpiku na Festiwalu Biegowym w Krynicy 2012. Na zaproszenie organizatorów Festiwalu
Biegowego w Krynicy mogliśmy w tym roku aktywnie uczestniczyć w tym przedsięwzięciu nie tylko pod
względem

biegowym.

Cały weekend na naszym stoisku na targach Festiwalu informowaliśmy o tym, jak ważna jest chęć
dzielenia się cząstką siebie i ratowanie życia, czyli dawstwo szpiku. Rozwiewaliśmy mity krążące na
tematy szpikowe i zachęcaliśmy do rejestrowania się w banku dawców, a zarejestrowanych do pomagania
nam w szerzeniu naszych idei.

•

III edycja Biegu z Klasą.

•

Szpikowe Przejście Kotliny Jeleniogórskiej. Impreza organizowana jest w celu upamiętnienia pierwszej
próby obejścia górami Kotliny Jeleniogórskiej, podjętej m.in. przez tragicznie zmarłego kolegę Daniela
Ważyńskiego z Grupy Karkonoskiej GOPR.

•

Fani lidera Dżemu oddali krew, słuchając jak śpiewa Maciej Balcar

•

Drużyna Szpiku na Finale IV Rodzinnych Biegów im. DOMINIKI w Rokietnicy. 99 osób stanęło dziś na
starcie rokietnickich biegów. Dorośli, młodzież, dzieciaki, całe rodziny pobiegli dla pamięci Dominiki, która
dzielnie walczyła z chorobą ,a także ,by powiedzieć "TAK" dla przeszczepów szpiku, "TAK" dla " dzielenia

się życiem"...

•

XXXV Bieg Lechitów. 15 września 2012 Dziekanowice przywitały 657 uczestników XXXV Biegu Lechitów,
którego meta znajduje się na Rynku w Gnieźnie.

•

Szpikowy poniedziałek w XIV LO w Poznaniu

•

XXV Jubileuszowy Bieg Zbąskich

•

Liber został potencjalnym dawcą szpiku

•

Drużyna Szpiku na Finale Pucharu Polski WKKW.

•

Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•

XIV LO w Poznaniu
Październik



XIX Bieg o Memoriał Mariana Śmigielskiego. XIX Bieg o Memoriał Mariana Śmigielskiego odbył się w
Mogilnie 23 września br. Bieg główny ulicami Mogilna na dystansie 10km ukończyła rekordowa liczba
biegaczy 357.



Drużyna Szpiku pomaga Elizie Banickiej



Młode szpiki w drodze do maratonu! Impreza ”W drodze do maratonu” to okazja do tego, aby uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych zmierzyli się z biegowymi początkami. Skoro w
niedzielnej imprezie wystartuje spora grupa biegaczy z Drużyny Szpiku, to nie może zabraknąć
czerwonych koszulek w sobotę. Nasze szpikowe barwy będą reprezentować uczniowie szkół: I LO Poznań,
II LO Poznań, Gimnazjum Koziegłowy, SP 20 Poznań.



Targi Poznań Sport Fair



Szpikowa młodzież pobiegła przed maratonem. W przed maratońską sobotę, w godzinach
południowych, na terenach przy Jeziorze Maltańskim odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży "W drodze do
maratonu", na trzech różnych dystansach.



Mistrzostwa Drużyny Szpiku w maratonie. Przed 4 laty kiedy pojawiliśmy się w świecie biegowym nie
wiele osób przypuszczało, że zagościmy tu na stałe. Bo przecież wtedy dobrze było biegać w świetnym
klubie, w super stroju. A tu mała grupa zapaleńców w czerwonych, bawełnianych koszulkach nawoływała
zrób coś więcej „Podziel się życiem”. Ja nigdy nie ukrywałam, że z niedowierzaniem tworzyliśmy tę
biegową ekipę, ale już po pierwszych zawodach wiedziałam, że właśnie biegacze to otwarci i życzliwi
ludzie, że zawiść jest im obca, a radość z cudzych sukcesów, życiówek i osiągnięć to „normalka”.



Jesienna edycja Wampiriady na poznańskich uczelniach



Edukujemy młodzież, czyli szpikowe spotkania w szkołach. W październiku i w listopadzie, w wielu
szkołach w Poznaniu i w Wielkopolsce organizowane są zbiórki krwi połączone z rejestracją potencjalnych
dawców szpiku. Wiele z tych placówek zaprasza Nas do siebie...



Szukamy bliźniaków genetycznych. Drużyna szpiku z PWSZ w Głogowie przeprowadziła po raz kolejny
akcję rejestracji potencjalnych dawców. Zgłosiło się 80 osób.



II Samsung Półmaraton Szamotuły. W tydzień po maratonie w Poznaniu na prawdziwe biegowe święto
pod patronatem Starosty Szamotulskiego oraz firmy Samsung zapraszały Szamotuły. Na starcie pojawiło
się ponad 1000 uczestników.



Odwiedziliśmy następujące szkoły:






Gimnazjum w Koziegłowach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu
Listopad



GP Poznania po raz czwarty. Ruszyła już IV edycja Grand Prix Poznania w biegach przełajowych.
Pierwszy bieg za nami. Zmiana nazwy na „z Biegiem Natury” miejmy nadzieje wpłynie na jeszcze większą
popularność tej imprezy. Niestety mamy w tej edycji tylko 5 zamiast 8 biegów.



Akcja oddawania szpiku w II Liceum.



Drużyna Szpiku i POZnan* Triathlon zostali partnerami, celem współpracy jest promocja kampanii
społecznej "Podziel się życiem".



VI Mistrzostwa Wielkopolski w Bowlingu.



Drużyna na lubońskim Biegu Niepodległości. W niedzielę w całej Polsce organizowano biegi
upamiętniające Dzień Niepodległości. W Luboniu po raz drugi odbył sie właśnie taki bieg, pod nazwą "2.
Luboński Bieg Niepodległości ". Dystans 10 km pokonało ponad 600 biegaczy, wśród których nie zabrakło
oczywiście naszej ekipy, Drużyny Szpiku.



Spotkanie wolontariacie. W ramach projektu wolontariackiego we wtorek 13 listopada odbyło się spotkanie
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Spotkanie miało nam
usystematyzować wiedzę, zaktualizować informacje i przypomnieć „szpikowy elementarz”. I tak się zresztą
stało.



Odwiedziliśmy następujące szkoły:








II Liceum Ogólnokształcące w Koninie
Gimnazjum w Kołaczkowie
Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie
II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie
Wydział Biologii UAM w Poznaniu
III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Zespół Szkół nr 1 w Szamotułach

Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu
XX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu




Grudzień

•

Krzyże zasługi - 5 grudnia podczas poznańskiej Gali Wolontariusza Roku Krzyże zasługi otrzymały nasze
szpikowe dziewczyny Dorota Raczkiewicz, Maria Homan i Ela Żurek.

•

„Serpentyny Moraskie” - nasza Fundacja została partnerem I Edycji Biegów Przełajowych o Puchar
Rektora UAM „Serpentyny Moraskie” 2012/2013 Memoriał Jerzego Żeligowskiego.

•

Spływ mikołajkowy w Głogowie.

•

Akcja charytatywna dla Dominiki Gadzińskiej w Śremie

•

MotoMikołaje w Nowym Tomyślu

•

XII Ogólnopolskie Biegi "Powitanie zimy 2012"

•

Drużyna Szpiku obdarowała małych pacjentów prezentami

•

Turniej piłkarski "Gramy By Pomóc"

•

Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•

V LO w Gdańsku- Oliwie

•

XXV LO w Poznaniu

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE
- Dystrybucja broszur informacyjnych
- Spotkania w szkołach ponadpodstawowych i na uczelniach
- Prowadzenie kampanii informacyjnej za pośrednictwem mediów
- przekazywanie czerwonych koszulek Drużyny Szpiku z adresem strony www.darszpiku.pl
- prowadzenie strony www.darszpiku.pl

