Poznań 15.02.2012 r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
1) NAZWA:
Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku”
SIEDZIBA I ADRES:
ul. Szczęsna 8
60-587 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
Członkowie Zarządu : Sobczak Kamila, Jackiewicz Kamil, Homan Maria, Szukała Piotr
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
31111,5
0,00
78985,78
Nie
dotyczy
23315,15
78985,78
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

100531,24 PLN
58582,19 PLN
Nie dotyczy
0,00. 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
24940,00 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:
7478,59 PLN

BRE BANK

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 14-03-2011 umową nr 72/PEU.PS/11 Gmina Śrem zleciła Fundacji realizację zadania z zakresu
wykonania zadania publicznego „Dzień Szpiku” - otrzymano dofinansowanie w wysokości 16000,00 zł, poniesiono
koszty realizacji zadania w wysokości 28256,41 zł
W dniu 17-10-2011 umową nr ZSS.II/5250-5/11 Fn 5969/11 MIASTO POZNAŃ zleciło Fundacji realizację

zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU” - otrzymano dofinansowanie w
wysokości 10000,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 11077,10 zł
W dniu 08-07-2011 umową nr 13/DZ.II/2011 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE zleciło Fundacji realizację
zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „MOŻESZ URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE” - otrzymano
dofinansowanie w wysokości 23000,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 27228,32 zł
W dniu 14-09-2011 umową nr 2SS.U/5250-1/11 Fn 4573/11 MIASTO POZNAŃ zleciło Fundacji realizację
zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „POMAGAJ BIEGAJĄC” - otrzymano dofinansowanie w
wysokości 10000,00 zł, poniesiono koszty realizacji zadania w wysokości 12618,82 zł
W dniu 25-05-2011 umową nr PS.I-7.946-2-2/11 WOJEWODA WIELKOPOLSKI zlecił Fundacji realizację
zadania z zakresu wykonania zadania publicznego „POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB DŁUGOTRWALE,
PRZEWLEKLE CHORYCH” - otrzymano dofinansowanie w wysokości 20000,00 zł, poniesiono koszty realizacji
zadania w wysokości 21350,59 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 2011
Styczeń
 Bieg ze światełkiem maltańskim. "Bieg ze światełkiem maltańskim" to nasz drużynowo-biegowy sposób na wsparcie
największej polskiej akcji charytatywnej, czyli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w tym roku w "orkiestrową
niedzielę" punktualnie o godz. 17.00 poznańscy biegacze stawili się na Malcie, aby ze światełkiem spod hangarów
wyruszyć wokół jeziora, a do pokonania było 5,5 km.
 Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" oraz "I Otwarte Wielkopolskie Regaty na ergometrach
kajakowych. 9 stycznia - (niedziela) w Galerii "Malta" w Poznaniu odbyła się akcja "Wiosłowanie dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy" oraz "I Otwarte Wielkopolskie Regaty na ergometrach kajakowych". Celem akcji
były:
- zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
-promocja kajakarstwa;
- promocja sportu wielkopolskiego i wielkopolskich mistrzów sportu;
- promocja działań całorocznych ,, pływam bez promili" i ,, woda bez promili";
- popularyzacja aktywnego wypoczynku.
Partnerzy akcji to: WOŚP, Galeria Malta, Piraju, DiSport, PKOL, Miasto Poznań, WZKaj.
 Braliśmy udział w biegach sylwestrowo – noworocznych. Najwięcej w sylwestra było nas w Trzebnicy gdzie po raz
26 został rozegrany Uliczny bieg sylwestrowy. Kolejny bieg w tym sylwestrowym dniu gdzie byliśmy odbył się w
Koszalinie.
 Otrzymaliśmy statuetkę Śremskie Żyrafy. Wyróżnienie to jest przyznawane za najciekawsze inicjatywy śremskie.
Drużyna Szpiku nagrodę otrzymała za zorganizowanie II Śremskiego Biegu Drużyny Szpiku pod hasłem "Podziel się
życiem", który odbył się 18 września.
 Nasza Drużyna biegła podczas II GP Poznania. Był to trzeci bieg z drugiej edycji GP Poznania który rozgrywany jest
nad jeziorem Rusałka.
 Rejestrowaliśmy dawców szpiku w Zakładzie Poprawczym. To była pierwsza tego typu akcja w Poznaniu, kiedy na
terenie Zakładu przy ulicy Wagrowskiej pojawił się krwiobus.
 Inauguracja V cyklu biegów Chevroleta. Zainaugurowaliśmy cykl biegów otwartych nad Maltą pn. :"Biegaj z
Chevrolet Szpot". Po raz piąty już w ramach biegów z cyklu "Biegaj z Chevrolet Szpot" prowadzona była punktacja Ranking szkół.
 W Brzesku rekrutowaliśmy dawców szpiku. 22 stycznia 2011 w Brzesku odbyła się rekrutacja potencjalnych dawców
szpiku. Akcja zorganizowana została pod hasłem "Pomoc dla Przemka". Warte podkreślenia jest to, że w zaledwie 20
tysięcznym mieście zarejestrowano 984 dawców w jeden dzień.
Luty










Wampiriada - czyli kolejna zbiórka krwi w eSTeDe. 4 lutego (Walentynki) w Centrum Kultury "Scena To Dziwna"
odbyła się Wampiriada. Co to jest Wampiriada? Nic innego jak kolejna zbiórka krwi i próbek krwi od osób chcących
zostać potencjalnymi dawcami szpiku kostnego. Pobór będzie odbywał się w godzinach od 11.00 do 16.00.
Miedź ze szpikiem – współpraca z KGHM. Rozpoczęliśmy owocną współpracę z KGHM w Lubinie i to dzięki tej
firmy na terenie Lubina propagujemy dawstwo szpiku.
Piąty bieg II edycji GP Poznania.
Siódma akcja Euro. Tym razem spotkaliśmy się w auli uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1.
Nasza akcja w zakładzie poprawczym znalazła się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
Zbiórka krwi w Luboniu. Wraz z Wojtusiakami i Klubem, H.D.K Lubonianka zorganizowaliśmy wielką akcję
dzielenia się życiem.
Fakty 24 Dolnego Śląska zamieściły pod tytułem "KGHM buduje Drużynę Szpiku" artykuł o nas.
Spotkania z młodzieżą z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu oraz I Liceum
Ogólnokształcącego w Poznaniu. Jak zawsze naszym głównym zadaniem jest propagowanie idei dawstwa szpiku i
uświadamianie młodzieży jak ważną rzeczą jest pomaganie innym.

Marzec
Szpiki wystartowały w Barcelonie na maratonie. Grupka naszych biegaczy udała się do Barcelony aby i tam
reprezentować barwy Drużyny Szpiku.
7 akcja Krewnych euro i kolejne litry krwi. ok 250 osób oddało krew i wielu również próbkę do bazy potencjalnych
dawców szpiku.
Dwie sztafety zawalczyły w Bochni. Jest to 12 Godzinny Podziemnego Bieg Sztafetowy. W sobotę o godzinie 10:00,
212 metrów pod ziemią, 50 sztafet rozpoczęło rywalizację, która przez 12 godzin nabiega najwięcej kilometrów. Wśród

nich znajdowały się dwie nasze sztafety.
W marcowym numerze filantropa kolejny artykuł o Drużynie, koncercie charytatywnym dla Damiana Trzcińskiego.
Po raz szósty nad Rusałką. 12.03 ruszył szósty bieg drugiej edycji GP Poznania w biegach przełajowych. Tradycyjnie
nad Rusałką nie zabrakło licznej naszej reprezentacji
Półmaraton w Ostrowie Wielkopolskim. Tam oczywiście naszych biegaczy nie mogło zabraknąć. Pojawiło się wiele
czerwonych koszulek.
Ruszyła liga Red Box.
W kinoteatrze "Słonko" w Śremie odbyło się spotkanie tematycznie poświęcone przeszczepom szpiku. Głównym
punktem tego spotkania pod tytułem "Podziel sie życiem", był wykład prof. zw. Mieczysława Komarnickiego.
Koncert inaugurujący działalność Fundacji "Serce dla Poznania". Zostaliśmy zaproszeni, na Koncert inaugurujący
działalność Fundacji "Serce dla Poznania". Na jej czele stanął Wojewoda Przemysław Pacia. Koncert odbył się 22 marca
o godzinie 18.00 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu. Na scenie pojawiła się Orkiestra Sił Powietrznych, oraz solista
Teatru Wielkiego Jaromir Trafankowski. Uroczystość poprowadziła Monika Stachurska.
III Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki – Rokietnica biega 2011. Była to biegowa zabawa,
skierowana do rodzin i indywidualnych zawodników. Plener, ruch, aktywna alternatywa na spędzenie wolnego czasu z
przyjaciółmi, rodziną i znajomymi – to podstawowe atuty cyklicznej biegowej imprezy.
XXV Bieg Zaślubin. W nadmorskich okolicznościach przyrody 20 marca w Kołobrzegu odbył się XXV Bieg Zaślubin.
Okoliczności te były niezwykle korzystne dla Szpików, którzy stanęli na starcie, bo posypały się kolejne rekordy
biegowe.
Padł nowy rekord frekwencji na "Maniackiej Dziesiątce" w udziale szpików. Biegło Nas 57 ! Wśród 1433
sklasyfikowanych biegaczy.
Benefis Adama Małysza. Otrzymaliśmy zaproszenie wzięcia udziału w Benefisie Adama Małysza i była tam grupa
czerwonych koszulek
Bieg z cyklu "Biegaj z Chevrolet Szpot",
Trzecia odsłona biegu Run a Muck
"IV Półmaraton Ślężański"
III Maraton Jastrowski
XII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego O Puchar Starosty Żywieckiego
Odwiedziliśmy następujące szkoły:
11 marca 2011 – V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
23 marca 2011 – Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
24 marca 2011 – Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym
29 marca 2011 – Zespół Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach
30 marca 2011 – XIX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Kwiecień
Otwarty dzień dawcy szpiku odbył się 13 kwietnia, w III Liceum Ogólnokształcącym, w Ostrowie Wielkopolskim,
gdzie wspólnie z Fundacją DKMS rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku
Kolegium Pracowników Służb Społecznych wraz z Drużyną Szpiku i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa zaprosiło
do podzielnia się życiem – oddania krwi i rejestracji w Banku Dawców Szpiku. Udało nas się zarejestrować do Banku
Dawców kolejnych 31 osób.
W niedzielę 2 kwietnia 113 osób z Drużyny Szpiku "walczyło" na trasie 4 poznańskiego półmaratonu.
Biegacze Drużyny szpiku pojawili się w Bukówcu Górnym, gdzie rozegrano "XXVI Bieg Sokoła"
29 marca 2011 roku po raz pierwszy zawitała do Szamotuł Drużyna
Wzieliśmy udział w "35 Marathon de Paris".
Spotkanie w Zespole Szkół nr 2 w Liskowie. Młodzież mogła się dowiedzieć jak zostać dawcą, jak wygląda pobieranie
szpiku i czy jest to groźne dla zdrowia dawcy...
mecz Drużyny w lidze Redbox-a
Finał Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Zerkowie
IX Bieg Europejski,
MOPR SIC Caristas to Pisanka w Muzeum Etnograficznym. Zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania wyjątkowej,
świątecznej imprezy "Pisanka w muzeum Etnograficznym" . To festyn dla dzieci i ich rodziców.
Przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę krwi i REJESTRACJA DAWCÓW SZPIKU w Zespole Szkół Odzieżowych w
Poznaniu.
Pojechaliśmy do Dębna pobiegać z Mistrzami
Dzień Dawcy Szpiku w III LO w Ostrowie Wlkp. 151 potencjalnych dawców szpiku kostnego zarejestrowało się w
środę, 13 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim w ramach akcji "Dzień
Dawcy Szpiku".
Bieg pod hasłem: Transplantacja to Życie. Odbył się w Karczmie Borowej pod hasłem: Transplantacja to Życie.
Organizatorem nyło 4 LO w Lesznie, przy patronacie Prezydenta Miasta Leszna.

Akcja "MOTOSERCE - MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM". Dnia 16 kwietnia roku pańskiego 2011 w Głogowie odbyła się
akcja "MOTOSERCE - MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM", w której aktywny udział wzięła cząstka Drużyny.
Propagowaliśmy ideę dawstwa szpiku. Rozdaliśmy trochę ulotek, wielu osobom wyjaśniliśmy co to znaczy być dawcą
szpiku...
W miesiącu kwietniu odwiedziliśmy następujące szkoły:
 2 kwietnia 2011 – Kolegium Pracowników Służb Społecznych
 4 kwietnia 2011 – VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
 7 kwietnia 2011 – Zespół Szkół nr 2 w Liskowie
 11 kwietnia 2011 – Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 13 kwietnia 2011 – III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim
 18 kwietnia 2011 – Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu
 19 kwietnia 2011 – X Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
 20 kwietnia 2011 – Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu
Maj


















Biegową Majówkę zaczęliśmy od Chełmży
Byliśmy również na pierwszym etapie Pucharu Kujawsko-Pomorskiego w DogTrekkingu...
Silesia Maraton. Na jego linii ustawiło się 12 szpików z czego 11 wybrało dystans maratoński.
XX Bieg im. Jana Kilińskiego z Mogilna do Trzemeszna
"Motyle dla hospicjum" na meczu Warty Poznań. Wolontariusze, m.in. wicewojewoda wielkopolski i piłkarze Warty
Poznań, oraz Drużyna Szpiku kwestowała na rzecz rozbudowy Hospicjum Palium w Poznaniu podczas niedzielnego
meczu I ligi Warta Poznań - Sandecja Nowy Sącz.
Gdyński bieg niepodległości
Marszałek Województwa Wielkopolskiego i prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, zaprosili nas do Ostrowa Wlkp.
na konferencję szkoleniową "Partnerstwo dla transplantacji"...
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w maju odbyło się Święto Uczelni.
Ósmy bieg GP Poznania
Drużyna Szpiku w Świeciu n. Wisłą. Na zaproszenie Lucyny Dudy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
pojechaliśmy do Świecia pomóc choremu na białaczkę Maćkowi Ejankowskiemu...
Polska Biega w Żninie
XVI Rajd Rowerowy słuchaczy Radia Merkury
Krewni Euro po raz ósmy
Piknik Caritas z okazji Dnia Dziecka.
21 maja na Stadionie Miejskim. Wszystko z powodu Dnia Szpiku – imprezy zorganizowanej przez Fundacje Anny
Wierskiej "Dar Szpiku" i Drużynę Szpiku....
W miesiącu maju obyliśmy spotkania w następujących szkołach
 20 maja 2011 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu
 20 maja 2011 – Zespół Szkół w Świeciu
 31 maja 2011 – Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Czerwiec
 Dzień Dziecka w ZP. Chłopcy z Zakładu poprawczego po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. tym razem
zorganizowali wspaniały Dzień Dziecka
 Finisz na Mont Everest
 Bieg o Koronę Dąbrówki
 Festyn w Luboniu – kolejny raz zostaliśmy zaproszeni na festyn do Lubonia, aby tam promować dawstwo szpiku
 Śremska Skuteromania. W Śremie odbył się zlot sympatyków skuterów, którzy licznie zgromadzili się na terenie
firmy TOTEM w Śremie, gdzie zaproszona również naszą Drużynę
 10 czerwca odbyła się kolejna akcja Krewni Euro - VIII edycja akcji
 Mistrzostwa Polski masters w półmaratonie. Mastersi to biegacze, którzy ukończyli 35. rok życia., a to elita biegów
długich. Nie zabrakło „Drużyny Szpiku”.
 "Dbam o zdrowie" czyli Maraton w Łodzi
 Bieg w Murowanej Goślinie
 Byliśmy uświadamiać na Dniach Śremu. Jak co roku razem ze Śremską Grupą Nieustannych Optymistów
pojawiliśmy się na Dniach Śremu.
 Mistrzostwa w Jerzmanicach Zdrój. Drużyna ZP Szpik pokazała innym zakładom poprawczym i schroniskom dla
nieletnich jak się biega w czerwonych koszulkach.
 Dni Łazarza i tam nas nie zabrakło. Dzięki zaproszeniu Mopr-u mieliśmy swoje stoisko i czas na scenie.
 Konferencja Szkoleniowej p.t. "Partnerstwo Dla Transplantacji", odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w











Lesznie.
Sobotnie biegi w Luboniu.
5 czerwca byliśmy obecni na Festynie Parafialnym w Luboniu
V Grodziski Półmaraton Słowaka
I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Półmaratonie
Oddaj krew z kablówką" po raz pierwszy rejestrowaliśmy potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Drużyna Szpiku w puszczykowskim szpitalu. Na pomoc koleżance, która zaledwie kilka dni temu dowiedziała się, że
ma białaczkę, ruszyły jej koleżanki - pielęgniarki z puszczykowskiego szpitala. Postanowiły wesprzeć ją i
zorganizować rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Byliśmy tam dzisiaj , by rozwiać ich wątpliwości i chyba
nam się to udało.
Julia Michalska – reprezentantka Drużyny Szpiku została najlepszym sportowcem Miasta Poznania
Spotkanie w Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach

Lipiec
IX Bieg 12 Mostów z udziałem Drużyny Szpiku z Klubu Sportowego ,, Olszewski i Synowie" w Sławnie.
Bieg po plaży w Jarosławcu
Powstała kolejna nasza Rowerowa Drużyna Szpiku, tym razem przy KGHMie
Kaliszanie mogą rejestrować potencjalnych dawców już u siebie, czyli w Kaliskim Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa
"II Maraton Gór Stołowych"
Górskie bieganie w Pobiedziskach. Aż 483 zawodników ukończyło "22 Bieg Władysława Jagiełły", półmaraton
rozegrany w Pobiedziskach. Na starcie tego półmaratonu, stanęła liczna grupka biegaczy z naszej Drużyny.
Bieg na Śnieżkę to drugi bieg z cyklu Mountain Marathon 2011.
"Biegaj z Chevrolet Szpot"
Sierpień
 Bieg Wawrzynkowy –Słupca, byliśmy tam podczas akcji "Zostań dawcą szpiku"
 Spotkanie z Agatą Młynarską. Poznań był ostatnim miastem trasy koncertowej, charytatywnej akcji "Gramy z
Fantazją". Koncert poprowadziła zwolenniczka akcji i ambasadorka fundacji Agata Młynarska, która po koncercie
spotkała się z Drużyną Szpiku.
 III Maraton Karkonoski
 Zbiórka krwi i rejestracja dawców w Luboniu
 Maraton Karkonoski
 Rajd rowerowy po Bieszczadach
 Jubileuszowy bieg w Kobylinie
 Artyści rzeźbiarze wspierają działalność DRUŻYNY SZPIKU!
 Piknik Drużyny Szpiku
 Druga edycja Koleżeńskiego Maratonu w Lesznie
Wrzesień
















Po przerwie wakacyjnej znów ruszyła liga RedBox
II Bałtycki Maraton Brzegiem Morza
Chyża Dziesiątka I nowotomyski bieg uliczny
IX edycja akcji KREWNI EURO
10 września 2011 r. VI Rypiński bieg po zdrowie
18.09.2011 odbyła się II edycja BIEGU z KLASĄ wokół jeziora Maltańskiego.
20 sierpnia pobiegliśmy Śladami Jana Pawła II
International Sculpture Symposium 2011 PŁAWNO. Po raz piąty w Pławnie, gmina Murowana Goślina, odbył się
Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2011. Drużyny Szpiku tam również nie zabrakło
Zbiórka krwi przy Centrum Handlowym M1 w Poznaniu
03-04.09.2011 w Lubinie odbył się Festyn z okazji 50-lecia KGHM. W ramach festynu odbyła się między innymi
akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
"29. HASCO - LEK WROCŁAW MARATON". Wrocławski maraton
Miejsce akcji: Polkowice (woj. dolnośląskie),CHM TESCO Czas akcji: 20.09.2011 godz. 14.30 (czas na zdjęciach
jest GMT) Cel akcji: stworzenie Drużyny przy TESCO Szczegółowy
"34. Bieg Lechitów"
Wielkopolski Związek Artystów i Rzeźbiarzy, Fundacja Rozwoju Miasta Poznania oraz Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu zaprosili nas na wernisaż
26 września 2011 – spotkanie w XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Październik
 Finał "Biegaj z Chevrolet Szpot"
 Spotkanie w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie
 Kampania informatyczna w Polkowicach
 Maratonu Polkowicki, który odbył się 2 października 2011 roku w Sobinie.
 I Samsung Półmaraton do Szamotuł
 31. Międzynarodowy Bieg Warciański
 III Mistrzostwa Polski Drużyny Szpiku w maratonie. W tym roku pobiliśmy rekord czerwonych koszulek, na starcie
stanęło 250 osób, które biegło maraton w naszych barwach
 Do Drużyny Szpiku dołączył klub Morsa
 Drużyna Szpiku wbiegła na Kasprowy
 Garmin Barcelona Triathlon
 Biegaj z Basf. To hasło akcji promującej zdrowy i aktywny tryb życia. W piątek 21 października br. Śremie odbyło
pierwsze spotkanie zachęcające śremian do aktywności fizycznej.
 Wampiriada, ogólnopolska akcja honorowego krwiodawstwa, ruszyła w Poznaniu
 21.10.2011 to Dzień Dawcy Szpiku w TESCO Polkowice
 27. Supermaraton Kalisia pod nazwą "Dla Blizanowa", w tym roku w Parku Miejskim w Kaliszu.
 20 października 2011 –spotkanie z młodzieżą z XIV Liceum Ogólnokształcągo w Poznaniu
Listopad
 "Rozmowy z Drużyną Szpiku", to comiesięczne spotkania w Poema Cafe. W niedzielę 6 listopada zainaugurowaliśmy
nowy cykl "Rozmowy z Drużyną Szpiku". Założeniem tych spotkań jest pokazanie jak jesteśmy różnorodni i
wyjątkowi. Większość z nas ma swoje pasje, zamiłowania, każdy swoje małe i większe sukcesy. Właśnie tym chcemy
się podzielić.
Pierwsze Rozmowy poświęciliśmy naszemu kapitanowi Maciejowi Frankiewiczowi, a gościem specjalnym była żona
pana Prezydenta Joanna.
 To juz po raz 12 w tym roku spotkali się biegacze na Biegowej Koronie Himalajów w Katowicach. Tym razem był to
bieg "Maraton Monaslu".
 Kolejna akcja w Polkowicach
 49 Międzynarodowy Uliczny Bieg Niepodległości. Dystans 10km ze startem i metą na rynku, był rozłożony na cztery
okrążenia. Drużynę Szpiku reprezentowało 7 biegaczy.
 Czerwona koszulka na czerwonym dywanie - odpowiednie miejsce. Nasza Kasia Bujakiewicz i jej partner podczas
premiery nowego filmu „Listy do M.” promowali Drużynę Szpiku.
 Kilkaset osób uczciło Narodowe Święto Niepodległości biorąc udział w Pierwszym Lubońskim Biegu Niepodległości.
Zawody zostały zorganizowane na odcinku 10 km.
 Dnia 11 listopada odbył się Rekreacyjny Turniej Piłki Siatkowej w Tulcach koło Poznania.
 11 listopada 2011 roku w Sławnie odbył się Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Sławno.
 IV masowy bieg gostyński. Wszyscy pasjonaci aktywnego wypoczynku mogli w niedzielę 13 listopada br., wziąć
udział w gostyńskiej odsłonie ogólnopolskiej akcji "Polska biega" na dystansie 5 km.
 23 Bieg Niepodległości Warszawa.
 Mistrzem II Ligi REDBOX-u Grupy B została Drużyna Szpiku, która po niezwykle ciężkim i wyrównanym boju
wygrała 4:2 z zespołem Canappka.
 Nasi podopieczni z Zakładu Poprawczego zdobyli tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku.
 SZPIKABARETON - podziel się życiem. Byliśmy w Bydgoszczy aby wspólnie z kabaretem Oko promować dawstwo
szpiku.
 Odbyliśmy spotkania w następujących szkołach:
 15 listopada 2011 – Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu
 16 listopada 2011 – XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
 18 listopada 2011 – XI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Grudzień






Szpiki z ZP odebrały Wolontariusza Roku. W Centrum Medycznym przy ul. Przybyszewskiego, odbyło się oficjalne
wręczenie wyróżnień, wśród laureatów w kategorii sportowej są nasze chłopaki z ZP, GRATULUJEMY !!!. Po
ceremonii wręczania, odbył sie koncert zespołu Video i naszej Kasi Wilk.
Zbiórka próbek krwi "Drużyny Szpiku. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie uczestniczyli w
wykładzie przygotowanym przez "Drużynę Szpiku". Obejmował on zagadnienia związane z tworzeniem bazy danych
dawców szpiku.
XX Bieg o Lampkę Górniczą. Czerwone koszulki tym razem zawitały do Konina na XX Biegu o Lampkę Górniczą.
Był to bieg na 10km, który wygrał Maciej Łucyk.















W "Marcinku" z Drużyną Szpiku. O idei dzielenia się z ludźmi najcenniejszym darem i pomaganiu opowiadał na
spotkaniu z licealistami wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia. Wojewodę wspierali członkowie Drużyny
Szpiku.
I Bieg Mikołajkowy Sądeczanina – Rytro. W Rytrze 3grudnia zorganizowany został I BIEG MIKOŁAJKOWY
SĄDECZANINA Bieg został rozegrany na ciężkiej 10km trasie. Start i meta znajdowały się przy PERLE
POŁUDNIA w Rytrze.
W Toruniu rządziły Mikołaje. IX Półmaraton Św. Mikołajów odbył się w tym roku przy rekordowej frekwencji, bieg
ukończyło aż 1744 Mikołajów. Przyodziani w świąteczne czapki i okolicznościowy T-shirt, wyruszyli na ulice
Torunia i pobliskie lasy, mając do pokonania dystans 21,1km.
Drugi bieg z cyklu III GP Poznania. W sobotę 10 grudnia br., odbył się kolejny etap III edycji Grand Prix Poznania w
biegach przełajowych nad Rusałką dla dzieci i młodzieży, nordic walking i bieg na dystansie 5 km. Tym razem bieg
ukończyło 595 biegaczy. Wśród nich 28 biegaczy z Drużyny wraz z naszymi chłopakami z ZP i ich wychowawcami
Mariuszem Cieleckim i Andrzejem Ciechorskim.
Świetny wynik Krewnych Euro. Świetny wynik Krewnych Euro - mimo fatalnej pogody! DZIĘKUJEMY 373
osobom, które się zarejestrowały by oddać krew i 324, którym było dane to uczynić.
Wizyta na oddziale onkologicznym. Byliśmy dziś na oddziale u chorych, a nie nie nie ZDROWIEJĄCYCH dzieci,
Było pięknie, choć trudno, byli z nami Sylwia Grzeszczak, Liberowi, Mezo, Piotr Reiss, Vito WS i nasz Wojewoda
Przemysław Pacia.
biegi sylwestrowe w Trzebnicy i w Poznaniu
marszobieg z kijkami nad Rusałką

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

