SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ANNY WIERSKIEJ „DAR SZPIKU”
W 2015 ROKU
Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej:
Fundacja została powołana w celach:
•
prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w
szczególności profilaktyki chorób nowotworowych krwi
•
propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku
kostnego
•
zapewnienia ludziom równego dostępu do informacji, w szczególności tych
dotyczących profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych.
Fundacja realizuje założone cele w szczególności poprzez następujące
działania:
•
prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania
dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego
•
prowadzenie kampanii społecznych
•
prowadzenie działalności wydawniczej
•
prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej
•
organizację
imprez
kulturalnych,
sportowych,
szkoleniowych
i
wypoczynkowych
•
organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw
społeczno-obywatelskich.
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STYCZEŃ
Dorota Raczkiewicz biegowym Herosem RunnersWorlda.
Maria Homan i Kasia Adamska nominowane do nagrody Człowieka Roku.
IX Bieg z Maltańskim Światełkiem. 9 Światełko Maltańskie dedykowane
Natalii Rządkowskiej. Od 9 lat na początku stycznia spotykamy się, by
wspólnie pobiec ze Światełkiem Maltańskim. Pomysłodawcą tej
charyzmatycznej imprezy jest maratończyk Przemek Walewski i właśnie
On wraz z Drużyną Szpiku zaprasza wszystkich do udziału w Biegu. Tym
razem naszymi „dobrymi myślami i pozytywną, biegową atmosferą chcemy
otulić Natalię Rządkowską”. To waleczna nastolatka, od blisko roku
walcząca z nowotworem, szukająca swojego bliźniaka genetycznego.
Natalia tak zwyczajnie marzy by wyzdrowieć i za rok wystartować z nami.
Drużyna Szpiku wpierała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
19 stycznia 2015 r. - Z wizytą u Natalki Rządkowskiej. Zajrzeliśmy do Kliniki
Onkologii, aby spotkać się z Natalką Rządkowską, aby przekazać Jej kasę
z Biegu ze światełkiem. Poznaliśmy MAMĘ Natalki, to na Jej ręce
przekazaliśmy pamiątkowe zdjęcie, mięciutkie prezenty i 2500 zł.
Zbiórka krwi i rejestracja dawców w XXV Liceum Ogólnokształcącym im.
generałowej Jadwigi Zamoyskiej w ramach Szpikowych potyczek. Bilans z
akcji : z 52 (48 odrzuconych przez lekarza, 4 odpuściły same ze względu
na wagę) chętnych gotowych podzielić się cząstka siebie zarejestrowały
się 23 osoby oddając tym samym 10,350 l krwi. Baza potencjalnych
dawców szpiku urosła o kolejne 11 osób!
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Spotkanie Edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kajetana
Morawskiego w Krzywiniu. Spotkanie odbyło się przy udziale naszych
wolontariuszy: Maria Homan, Sylwia Kubera, Rafał Szczeszek, Kamila
Bilska.
koncert Charytatywny dla Bartka. Podczas koncertu uzbieraliśmy: 11 217,
34zł. Sprzedaliśmy: 369 cegiełek. W koncercie uczestniczyło: ok. 610 osób
z czego 400 gości, 160 wokalistów, 50 wolontariuszy. Łączną kwotę
uzbieraną od początku organizacji koncertu (koniec listopada) SZACUJE
SIĘ NA OKOŁO 15 TYSIĘCY ZŁOTYCH !!!!!
SZPIKOWE POTYCZKI XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej.
W ramach Szpikowych Potyczek zrealizowaliśmy:

9.01 – spotkanie edukacyjne dla uczniów (ok.60 osób) z Panią Marią
Homan i Elżbietą Żurek, dotyczące idei Drużyny Szpiku oraz
dawstwa szpiku

14.01 – propagowanie idei dawstwa szpiku podczas zebrania z
rodzicami

15.01 – akcja krwiodawstwa i rejestracji potencjalnych dawców
szpiku: 52 chętnych – z czego 23 osoby oddały krew (10, 350l), a 11
osób zarejestrowało się w bazie dawców szpiku.

Spotkanie edukacyjne KGHM. Herbert Wirth, podobnie jak inni
wolontariusze, rozmawiał z uczniami o śmiertelnym zagrożeniu,
jakie niesie za sobą choroba. Zachęcał, by dołączyć do banku
szpiku i w ten sposób dać komuś szansę na powrót do zdrowia.
 Szpikowe potyczki w Marcinku. 16.01 odbyła się Akcja
Krwiodawstwa. Do udziału zgłosiły się 53 osoby. Do rejestru dawców
szpiku zakwalifikowało się 11 osób, a 18 oddało krew. Oprócz
uczniów Marcinka, udział w akcji wzięli również rodzice, nauczyciele
i absolwenci.
 Projekt "Błękitna krew". DRUŻYNA SZPIKU została zaproszona
przez Starostwo w Gnieźnie do uczestnictwa w projekcie " Błękitna
Krew". Wzięliśmy udział w spotkaniu z młodzieżą , podczas którego
wręczono
„krewkarty” dla honorowych dawców ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego.Razem z Elą Żurek,
Adamem Kaczmarkiem i Mateuszem Korzybskim przekonywaliśmy
słuchaczy do "dzielenia się życiem".
 Szpikowe edukowanie w Środzie Wielkopolskiej. We wtorek (27.01)
spotkaliśmy się z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. W mieście, z którego
pochodzi nasza waleczna Natalia Rządkowska. Podczas wszystkich
trzech spotkań, które poprowadziliśmy opowiadaliśmy również o
niej. Staraliśmy się przekonać ok. 250 uczniów szkoły, że oddawanie
szpiku to nic strasznego, że to nie boli – ale jest bardzo potrzebne.
Uświadamialiśmy im, że dla wielu chorych przeszczep szpiku to
jedyne lekarstwo.
13.01.2015 r. w Pile szpikowa edukacja dla Janka Stępnia - 2 spotkania Gimnazjum i Liceum Salezjańskie w Pile.
Spotkanie Edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kajetana
Morawskiego w Krzywiniu.
Dnia 13 stycznia 2015 r. od godziny 10.10 do 11.50 w murach
krzywińskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, odbyła się prelekcja,
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której celem było uświadomienie młodzieży jak poważne są wszelkie
nowotwory krwi oraz zapoznanie ich z tematyką związaną z
krwiodawstwem jak i dawstwem szpiku. Spotkanie odbyło się przy udziale
naszych wolontariuszy: Maria Homan, Sylwia Kubera, Rafał Szczeszek,
Kamila Bilska.
Tematyka spotkania poruszyła i zaciekawiła słuchaczy. Według nauczycieli,
największe szkolne rozrabiaki, ku ogromnemu zdziwieniu wszystkich,
umiały się zachować jak nigdy... +10 pkt dla DS za pozytywny wpływ w
procesie resocjalizacji :) . Po prelekcji pani Dyrektor opowiadała o planach
współpracy, mając na myśli wprowadzenie prelekcji z naszym udziałem w
kalendarz wydarzeń szkolnych co roku. Sądzimy, że po tym spotkaniu
wyedukowanej młodzieży jak i nauczycielom, będzie łatwiej podjąć decyzję
o honorowym krwiodawstwie jak i rejestracji do bazy potencjalnych
dawców szpiku, zważając na fakt, że 12 lutego br. tj. tłusty czwartek, w
godzinach 10.00-15.00, w ZSP w Krzywiniu zostanie zorganizowana
zbiórka krwi z możliwością rejestracji. Wydarzenie odbędzie się z naszym
udziałem z tego względu, że będą mogli przyjść ludzie z zewnątrz, głównie
liczymy na rodziców uczniów ZSP, którzy zetkną się też z informacją w
komunikatach zamieszczonych w iDzienniku, oraz będzie im przypomniane
o zbiórce i rejestrze podczas spotkania z rodzicami tj. 11 lutego br. (środa).
spotkanie informacyjne 18 stycznia o godz. 16.00 w Kaplicy pw. św.
Jana Bosko przy ul. Dembowskiego 4 w Pile. Parafia pw. św. Jana Bosko w
Pile oraz Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego zachęcali do
przyłączenia się do akcji rejestracji dawców szpiku kostnego, pod hasłem
„Szpik dla Janka”.
23.01.2015 r. edukacja szpikowa w Gimnazjum nr 1 w Złotowie. Szkolenie
dla członków nowej złotowskiej drużyny szpiku - Około 50 uczniów
Odnowienie siedziby Drużyny Szpiku. Nasi wolontariusze odmalowali i
odświeżyli nasze biuro. Kolejna ekipa wolontariuszy pomogła wysprzątać i
udekorować siedzibę.

Drużyna Szpiku w Górznej:
•
Wzięliśmy udział w imprezie Tydzień Kolorów w Publicznym Gimnazjum nr
1 im. Mikołaj Kopernika – piątek, kolor czerwony to SZPIKowanie z
Joanną Skierą i górzniakami.
Drużyna Szpiku Lubasz
•
21.01. 2015r. opiekunka Szkolnego Kółka Honorowych Dawców Krwi i
Edukacyjnej Drużyny Szpiku Agnieszka Gołębiewska, wygłosiła prelekcję
na temat krwiodawstwa i dawstwa szpiku podczas Gali wręczenia
podziękowań i upominków aktywnie zaangażowanym w krzewienie idei
honorowego krwiodawstwa w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.
Celem prelekcji było promowanie dawstwa szpiku i krwi poprzez
uświadamianie młodzieży powiatu, jak można zostać dawcą szpiku.
•
21.01.2015r. krwiodawcy i opiekunowie kółka otrzymali imienne
podziękowania od Starosty Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego Pana
Zdzisława Teterusa.
•
23.01.2015r., zbiórka krwi i promocja dawstwa szpiku w
Punkcie
krwiodawstwa Szpitala Powiatowego w Czarnkowie - wspomagamy akcję
na Facebooku „LUBIĘ – POMAGAM” , której celem jest zebranie do dnia

21 marca 2015 roku 1000 litrów krwi. Krew oddało 17 wolontariuszy x
450ml = 7650ml a 5 z nich zarejestrowało się także do bazy dawców
szpiku. Akcja zakończyła się wielkim sukcesem.
Drużyna Szpiku Głogów
•
11.01.2015r. - Prelekcja na temat oddawania szpiku oraz dawstwa
organów, I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie;
•
16.01.2015r.- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rejestracja dawców
przez pałeczki 9 dawców, Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie;
•
20.01.2015r. – Prelekcja na temat szpiku, metody pobrań, Jednostka
Wojskowa w Głogowie;
•
23.01.2015r. – Rejestracja dawców przez pałeczki, Jednostka Wojskowa w
Głogowie;
•
24/25.01.2015r. – Akcja informacyjna, Międzynarodowa Wystawa Psów
Rasowych w Głogowie;
Odwiedziliśmy następujące szkoły/instytucje:
•
XIV LO Poznań w spotkaniu wzięło udział 5 klas czyli ok 140 osób
•
Zespół Szkół Elektrycznych Poznań w spotkaniu wzięło udział 6 klas czyli
ok 150 osób
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 2 spotkania po 5 klas
razem ok 300 osób
•
"Szpikowe Potyczki" w II LO Poznań
•
" Szpikowe Potyczki" w XXV LO Poznań
•
" Szpikowe Potyczki" w I LO Poznań
•
" Szpikowe potyczki" w Zespole Szkół Elektrycznych Poznań
•
Szkoła Podstawowa nr 85 3 spotkania 9 klas ok 250 osób
•
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Agnieszka Gołębiewska
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie 2 spotkania 4 klasy ok
110 osób
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie 4 klasy ok 110 osób
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie 5 klas ok 150 osób
•
III LO Gniezno 6 klas ok 160 osób
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie 3 klasy ok 70 osób
•
•

•
•

LUTY
2.02.2015 r. - spotkanie grupy oddziałowej, ustalenie programu wizyty
Waletynkowej, wstępne omówienie harmonogramu marcowego;
W dniu 6 lutego 2015 roku, w godzinach 9.00 - 14.00 w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu (na antresoli), odbyła się zbiórka krwi połączona
z rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku. Krew oddało 28 osób,
14 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy. W czasie całej akcji 1113 osób zostało wykluczonych z różnych powodów zdrowotnych.
7.02.2015 r. Piotr Stanisławski specjalnie dla walecznej Natalki
Rządkowskiej zdobył Śnieżkę.
10.02.2015 r. Dorota Raczkiewicz odebrała Wyróżnienie Fundacji Im.
Hanki Bożyk za szczególny osiągnięcia w ratowaniu życia ludzkiego,
którym Uhonorowano Fundację "Dar Szpiku" I "Drużynę Szpiku"...
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Zbiórka krwi połączona z rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kajetana Morawskiego w
Krzywiniu.
W dniu 12 lutego 2015 roku, od godziny 10.00 do 15.00, w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, odbyła się zbiórka krwi połączona z
rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku. Krew oddało 12 osób,
natomiast 7 osób zarejestrowało się do bazy potencjalnych dawców szpiku.
Z różnych przyczyn zdrowotnych 5 osób nie mogło podczas akcji oddać
krwi. Za obsługę akcji, z technicznego punktu widzenia, odpowiadało
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
18.02.2015 r. Podsumowanie konkursu „Szpikowe potyczki”:
 w
4 poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych organizowaliśmy
konkurs „Szpikowe potyczki”. Do rywalizacji stanęły szkoły: I Liceum
Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, XXV Liceum
Ogólnokształcące i Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, wszystkie szkoły z
Poznania.
 chęć udziału zgłosiło 200 osób
 udało się 109 osobom oddać krew co dało wynik 48 litrów pobranej
krwi
 udało się powiększyć rejestr potencjalnych dawców szpiku o 35
nowych osób.
W przygotowanie i realizację działań konkursowych zaangażowało się
ponad 1500 osób w każdym wieku, ze wszystkich czterech szkół i
środowisk szkolnych.
4.02.2015 r. Dwudziesty raz spotkaliśmy się na akcji Honorowego
Krwiodawstwa zorganizowanej pod patronatem honorowym Burmistrza
Gminy Pniewy i wspieranej przez Pniewską Drużynę Szpiku. Krew oddało
38 osób i uzyskaliśmy wynik 16,360. Decyzję o wpisaniu do rejestru
potencjalnych dawców szpiku podjęło tym razem 7 osób.
6 .02.2015 r. Gramy z Patrykiem. Już po raz trzeci Drużyna Szpiku brała
udział w turnieju piłki nożnej "Gramy z Patrykiem". Jest to wspaniała
inicjatywa, która nie tylko upamiętnia walecznego chłopca, ale także
zachęca do oddawania krwi i do zostania potencjalnym dawcom szpiku.
Turniej był zorganizowany perfekcyjnie, mali zawodnicy zdobywali bramki
na boisku, a my jak zwykle edukowaliśmy i zachęcaliśmy rozmową.
Zainteresowanie było bardzo duże, w punkcie RCKIK była cały czas duża
kolejka, dziesiątki ludzi dziś podzieliło się życiem.
6.02.2015 r., w godzinach 9.00 - 14.00 w Urzędzie Wojewódzkim w
Poznaniu (na antresoli), odbyła się zbiórka krwi połączona z rejestracją do
bazy potencjalnych dawców szpiku. Krew oddało 28 osób, 14 osób
zarejestrowało się jako potencjalni dawcy. W czasie całej akcji 11-13 osób
zostało wykluczonych z różnych powodów zdrowotnych.
12.02.2015 r. od godziny 10.00 do 15.00, w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, odbyła się zbiórka krwi połączona z
rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku. Krew oddało 12 osób,
natomiast 7 osób zarejestrowało się do bazy potencjalnych dawców szpiku.
Z różnych przyczyn zdrowotnych 5 osób nie mogło podczas akcji oddać
krwi.
6.02.2015 r. wolontariusze Drużyny Szpiku z Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie: Weronika Świerk, Klaudia
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Boch, Roksana Golla i Oliwia Cichańska wraz z opiekunem Drużyny, panią
Joanną Skierą wzięli udział w akcji Drużyny Szpiku w Gimnazjum
Publicznym nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy. Celem wizyty było
zapoznanie młodzieży z działaniem Drużyny Szpiku i ideą oddawania
szpiku. W spotkaniu uczestniczyło ok 80 uczniów wraz z kilkoma
nauczycielami. Gościem akcji była pani Maria Jaszczyk, która opowiedziała
swoją historię oddania szpiku dla swojej siostry, dzięki czemu uratowała jej
życie. Uczniowie przygotowali występ związany tematycznie z akcją.
10.02.2015 r. Nowotomyski DS wraz z naszym wspaniałym koordynatorem
Marią Homan dnia 10 lutego spotkał się z młodzieżą zespołu szkół nr 2 w
Zbąszyniu by rozszerzyć i pogłębić wiedzę uczniów odnośnie świadomego
dawstwa szpiku, krwiodawstwa oraz działalności naszej organizacji.
11.02.2015 r. - spotkanie grupy oddziałowej, przygotowanie wszystkich
wcześniej ustalonych rzeczy, potrzebnych do Walentynkowego wejścia, np.
notatnik do wywiadu (w między czasie zostały przygotowane: Walentynki
przez Piątkowską Szkołę Społeczną /Marga Majak/, Mały Wolontariat z
Pniew /Piotr Stanisławski/, koszyk i długopisy - Monika Kubicka i Klaudia
Falgier, pocztówki dla Rodziców - Marga Majak, balony - Marga Majak,
identyfikatory dla Wolontariuszy - Marga Majak, zakup artykułów biurowych
- Sandra Afek, Marga Majak, gra walentynkowa - Ewa Socha).
12.02.2015 r. w Tłusty Czwartek mieliśmy możliwość zachęcania
mieszkańców do rejestracji w Bazie Dawców Szpiku, a także
przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na działalność Fundacji w dwóch
sklepach Żabka (Wolsztyn i Grodzisk Wielkopolski). W podziękowaniu za
wsparcie finansowe fundacji, każdy otrzymywał pączki.
Dzięki
zaangażowaniu się wszystkich osób zebraliśmy 692,53 złotych, które
zasilą konto Fundacji.
12.02.2015 r. Katarzyna Bujakiewicz na konferncji prasowej TVN wystąpiła
z oryginalną szpikową torebką,
13.02.2015 r. opiekun Drużyny Szpiku z Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Złotowie, pani Joanna Skiera wraz z wolontariuszami z
Gimnazjum nr 2 w Złotowie: Zuzanną Skiera, Mają Sawicką, Aleksandrą
Stańczak i Katarzyną Piątek wzięli udział w akcji Drużyny Szpiku w
Gimnazjum nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła w Złotowie. Celem wizyty
było zapoznanie młodzieży z działaniem Drużyny Szpiku i ideą oddawania
szpiku. W spotkaniu uczestniczyło ok 120 uczniów wraz z nauczycielami.
17 luty 2015 - Walentynkowe odwiedziny w Szpitalu im. Jonschera:
Wolontariusze zostali podzieleni na dwie grupy, które równocześnie weszły
na oddziały V i III. każda grupa wręczyła Pacjentom balony i Walentynki, a
Rodzicom pocztówki walentynkowe. Zagraliśmy z Dziećmi w Grę
Walentynkową i przeprowadziliśmy "wywiady". Nasza wizyta miała na celu
przedstawienie Drużyny Szpiku i jej Wolontariuszy, jako fundację, która
również będzie odwiedzać Pacjentów szpitala regularnie. Przy tej okazji
dowiedzieliśmy się też, jakie są zainteresowania i potrzeby Dzieci,
Młodzieży i Rodziców, co ułatwi nam zorganizowanie Im czasu w
przyszłości.
18.02.2015 r. odszedł od nas Zbyszek Kujawka
19.02.2015 r. odwiedziliśmy Dzieci z oddziałów onkologicznych Szpitala
im. Jonschera. Odwiedziliśmy Ich... Walentynkowo. Było bardzo czerwono
i serdecznie. Wręczyliśmy też przepiękne kartki Walentynkowe,

•
•
•
•

przygotowane przez Uczniów Piątkowskiej Szkoły Społecznej i Małego
Wolontariatu z Pniew. Piękne, kolorowe Walentynki z mnóstwem ciepłych
słów.
20.02.2015 r. Grupa oddziałowa zakupiła materac dla Pani Małgorzaty
Reszkiewicz, Mamy Dawida.
24.02.2015 r. Drużyna Szpiku Pobiedziska rozpoczęła przygotowania akcji
Serce dla Natalek. Szpikowe serduszka to cegiełki, które rozprowadzane
będą podczas biegu na poznańskiej Cytadeli 8 marca.
26.02.2015 r. Kasia Adamska odebrała wyróżnienie w Konkursie
CZŁOWIEK ROKU w Pniewach.
28.02.2015 r. poznańska Arena tętniła życiem, a wszystko za sprawą
rockowego festiwalu. Jego organizatorem i gospodarzem był zespół
Luxtorpeda. Drużyna Szpiku została zaproszona do przeprowadzenia akcji
edukacyjno-informacyjnej na temat dawstwa szpiku. Wraz z zespołem
zapraszaliśmy uczestników koncertu do tego, by nadać swojemu życiu
inny, głębszy wymiar, by podzielić się życiem. Z Hansem i całą Luxtorpedą
szukamy dawcy szpiku dla Julki Kuś, Natalki Rządkowskiej i Piotrusia
Bartkowiaka. Naszej Drużynowej akcji patronował Aquanet – organizator
projektu Kropla życia. Ogromną frajdę zrobił nam Hans, który wystąpił w
szpikowej koszulce.

Drużyna Szpiku Lubasz
•
02.02.2015 r. w ramach projektu „Podziel się życiem” zorganizowano
spotkania z wolontariuszami Drużyny Szpiku w szkołach im. I. J.
Paderewskiego prowadzonych przez Edukację Lubasz w Lubaszu, z
którego skorzystali zarówno uczniowie naszej szkoły i gościnnie uczniowie
Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego z Lubasza.
Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•
Zespół Szkół Edukacji Lubasz 3 spotkania, 10 klas ok 260 osób
•
II LO w Gnieźnie 5 klas ok 120 osób
•
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie 2 klasy ok 55 osób
•
Zespól Szkól nr 2 Zbąszyń 3 klasy ok 70 osób
•
I LO Gniezno 6 klas ok 150 osób
•
Zespół Szkól w Trzemesznie 4 klasy ok 100 osób
•
Szkoła Podstawowa nr 88 Poznań 3 spotkania 6 klas ok 130 osób
•
Zespół Szkół Ekonomicznych Gnieźnie 6 klas, ok 180 osób
•
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ok 30 osób z Adamem Kaczmarkiem
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
Urodzinowa Kartka dla Wojtusia Na miesiąc przed urodzinami Wojtusia
Abramowicza zostało utworzone wydarzenie "URODZINOWA KARTKA
DLA WOJTUSIA ABRAMOWICZA". Akcję koordynowała Martyna Jahnke
wspólnymi siłami z całą Drużyną Szpiku.
Do akcji przyłączyły się:
1/ Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach i tutaj bardzo duży wkład
miała p.Ewa Białasik! udało się zebrać łącznie prawie 800kartek!
(pomagały jej dzielnie Marysia, Gabrysia i Olga z 5A a Pan Dyrektor
zafundował nagrody dla klas, które zrobią najwięcej kartek! :):):)
2/ Zespół Szkół Specjalnych im. J.Brzechwy w Szamotułach

3/ Zespół Szkół nr 1 im. ks P.Skargi w Szamotułach
4/ Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
5/ Mały wolontariat Pniewy
6/ Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
7/ Gimnazjum im. ks Mariana Maciejewskiego w Pniewach
8/ ATOKTOSIE Z GNIEZNA
9/ Przedszkole nr,74 im. ''MISIA USZATKA'' w Poznaniu
10/ Zespół Szkół im.Juliana Tuwima w Gaju Małym
11/ Gimnazjum klasy Ib im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Poznaniu
12/ Szkoła Podstawowa nr 1 im, św , Urszuli Ledóchowskiej z Poznania
13/ Zespół szkół Sióstr Urszulanek SJK z Pniew
14/ Szkoła Podstawowa z Grójca
15/ Fundacja RAZEM ŁATWIEJ!
i wiele, wiele, wiele innych, również firm, indywidualnych osób, zza granicy itd.
W dniu urodzin Wojtusia pojechaliśmy do niego ekipą z super szpikowym
tortem, zaśpiewaliśmy głośne sto lat, złożyliśmy życzenia i przekazaliśmy
Wojtusiowi karteczki.
MARZEC
•

•

•

4.03.2015 r. – Drużyna Szpiku razem z Niko dla Chorych. "Drużyna Szpiku
razem z Niko dla Chorych", pod takim hasłem odbyła się w środę (04.03)
zbiórka krwi i rejestracja dawców szpiku w Urzędzie Miasta Poznania.
Poprzez tę akcję chcieliśmy upamiętnić walkę o zdrowie, którą stoczył 2
lata temu 19-letni Nikodem Woźniak - uczeń XIV LO w Poznaniu. Nikodem
zachorował na białaczkę, miał przeszczep szpiku, po pewnym czasie
wystąpiły powikłania i jego stan się pogorszył. 20 lutego 2013 zakończył on
"bieg" po swoją życiówkę, pokonała Go choroba. Jednak dzięki niemu
wiele osób oddało krew i dołączyło do rejestru potencjalnych dawców
szpiku. Chcieliśmy przypomnieć poznaniakom o jego historii i zmobilizować
ich do ponownego zaangażowania się i uratowania komuś życia. Wiele
osób zgłosiło się, aby oddać krew i zarejestrować jako dawcy szpiku. Nie
wszystkim jednak się udało, przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiły
sporej grupie udział w akcji. Ostatecznie 21 osób oddało krew pełną, czyli
450 ml a rejestr potencjalnych dawców szpiku powiększył się o 13 osób.
Patronat nad akcją objął prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
4.03.2015 r. miały miejsce trzy spotkania ze społecznością Szkoły
Podstawowej nr 88 w Poznaniu. Jest to szkoła promująca zdrowie a na
spotkanie zaprosiła nas szkolna psycholog, p. Beata Kubska. Wzięli w nich
udział uczniowie klas czwartych , piątych i szóstych. Rozmawialiśmy o
wolontariacie, o dzieciach chorych na białaczki, o krwiodawcach i dawcach
szpiku.. Dzieci były bardzo zainteresowane, otwarcie i empatycznie
reagowały. Współpraca ze szkołą nie skończyła się na tym spotkaniu.
Dzieciaki przygotowały piękne pocztówki, które wraz ze SZPIkowym
Zajączkiem dotarły do naszych choruszków. Dzieciaki stały się
emisariuszami DRUŻYNY SZPIKU. A 30 marca w szpikowym spotkaniu
wzięli udział ich rodzice i nauczyciele.. Było to niezapomniane spotkanie,
pełne pozytywnych emocji i wzruszeń.
5.03.2015 r. KONCERT OPEN MIC DLA NATALII RZĄDKOWSKIEJ.
Podczas tej akcji zebraliśmy 872, 84 zł.

•
•

•

•
•
•

•

9.03.2015 r.- akcja internetowa - Kup szpikową torebkę Kasi Bujakiewicz
na portalu Charytatywni Allegro.
W dniach 14-15 marca 2015 r. odbył się rajd off-road. W rajdzie
uczestniczyły dwa "szpikowozy", które dojechały do celu bez szwanku ;)
Marylka Homan wraz z rodzinką. Szczególne podziękowania dla Grzesia i
Stasia, którzy dzielnie przejechali pierwszy swój rajd wraz z córeczkami.
Stoisko DS wraz z materiałami było udostępnione dla wszystkich
uczestników w głównym holu przy recepcji.
20.03.2015 r. gościliśmy w Zespole Szkół im. Juliana Tuwima w Gaju
Małym. Na spotkanie przyszło ok 60 osób w wieku gimnazjalnym.
Zainteresowanie tematem było ogromne. Młodzież dostała ulotki
informacyjne do przekazania w domu rodzicom oraz ulotki z 1% dla
fundacji. Padła deklaracja współpracy szkoły z fundacją i organizowanie na
własnym terenie spotkań informacyjnych. Koordynacja Kasia Adamska i
Paweł Szymkowiak.
20.03.2015 r. śremska Komenda Policji i Drużyna Szpiku zorganizowała
zbiórkę krwi. Krew oddały 32 osoby, a potencjalnymi dawcami zostało 6
kolejnych osób.
22.03.2015 r. - Bieg dla Maćka w Luboniu
28.03.2015 r. w piątkowe popołudnie na oddziałach III i V poznańskiego
Szpitala im. Jonschera zrobiło się trochę czerwono, trochę kolorowo, ale
jak zawsze... wesoło. Mianowicie! Drużyna Szpiku, wraz z Ryszardem
Grobelnym - kapitanem biegowym DS, Przemysławem Pacią, Sylwią
Grzeszczak, Piotrem Reissem i Mezo, została poproszona przez Zająca o
przekazanie małym Pacjentom świątecznych upominków. A upominki były
przepiękne - mnóstwo kolorowych misiaków, słodycze, zabawki,
kosmetyki... Tegoroczny zajączek miał wspaniałych pomocników - Mieszko,
Ziaja, Szumiące Misie, Zakamarki, Poznań Maraton, Pekabex BET S.A.,
Żabka, Aquanet, Herlitz i Patrycja Zarembie z butiku Glam. Kochani
Przyjaciele - bardzo, bardzo dziękujemy! To ważne mieć tak wspaniałych
Przyjaciół, na których zawsze możemy liczyć... Do zajączkowych paczek
dołączone też zostały życzenia - barwne kartki wielkanocne własnoręcznie
zrobione przez Uczniów Piątkowskiej Szkoły Społecznej z Poznania i
Uczniów Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu.
Prawdziwa moc
najszczerszych życzeń... To był bardzo fajny czas... Czas rozmów, zabawy,
żartów, śmiechu... Mała Ania od razu zdiagnozowała u swojego misia
chorobę i postanowiła go wyleczyć, Dawid nurkował w swojej torbie
zajączkowej i łowił prezenty, Seweryn rozegrał mecz piłki nożnej razem z
Sylwią Grzeszczak i Piotrem Reissem, a Martusia zaśpiewała "Muchę w
mucholocie" z Sylwią Grzeszczak. Wiktor natomiast marzył o domino... I
dostał :)
Już po raz drugi zostaliśmy zaproszeni przez Starostwo Gnieźnieńskie do
udziału w projekcie " Błękitna Krew". Tym razem byliśmy oficjalnym
partnerem projektu, którego celem jest promocja krwiodawstwa i dawstwa
szpiku. "Jeżeli uczniowie zostaną wprowadzeni w tematykę związaną z
honorowym dawstwem szpiku oraz zasadami obowiązującymi
potencjalnych dawców, będą mogli podejmować świadome decyzje o
zapisaniu się do bazy dawców szpiku." Takie założenie towarzyszyło
warsztatom, które odbywały się od początku 2015 roku w dziesięciu
szkołach prowadzonych przez Powiat. Uczestniczyło w nich ponad 720

uczniów. Warsztaty poprzedzały aktualnie trwające w szkołach akcje
poboru krwi , podczas których zdecydowane osoby mogą, nie tylko oddać
krew, ale i zapisać się w bazie dawców szpiku . Poza wizytami w szkołach,
spotkaliśmy się także z pracownikami gnieźnieńskiego Starostwa.
Propagowanie idei honorowego dawstwa szpiku kostnego wzbudziło żywe
zainteresowanie wszystkich uczestników.
A oto szkoły uczestniczące w warsztatach:
•
23. 01 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
•
23. 01 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
•
30. 01 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
•
30.01 - III Liceum Ogólnokształcące
•
30.01 - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4
•
6.02 - II Liceum Ogólnokształcące
•
6.02 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
•
13.02 - I Liceum Ogólnokształcące
•
13.02 - Zespół Szkół w Trzemesznie
•
6.03 - Zespół Szkół Ekonomicznych
•
6.03 -Starostwo Powiatowe
Drużyna Szpiku w Górznej:
•
15.03.2015 r. – SZPIKowanie z DKMSem dla Kuby Kędzi na sali
gimnastycznej w Górznej – rejestracja 72 potencjalnych dawców SZPIKu,
20 zaangażowanych w akcję wolontariuszy z Górznej, Nowin i z Zalesia
(nauczycieli i uczniów)
•
Dzień Dawcy SZPIKu w Zalesiu - Ekipa RCKiK z Poznania miała pełne
ręce roboty.... może nie przekłada się to w ilości zarejestrowanych
potencjalnych dawców ( pięć osób) i w ilości zgłaszających się honorowych
krwiodawców - sześć osób, z czego trzech oddało krew, ale jest to 1350 ml
krwi (zaangażowanych wielu nauczycieli i uczniów)
•
Koniec marca pomysł na SZPIKowe jajo wielkanocne Mariki Wasilewskiej,
uczennicy klasy VI z Górznej.
Grupa Oddziałowa
• 27.03.2015 r. Zajączek. W piątkowe popołudnie na oddziałach III i V
poznańskiego Szpitala im. Jonschera zrobiło się trochę czerwono, trochę
kolorowo, ale jak zawsze... wesoło. Mianowicie! Drużyna Szpiku, wraz z
Ryszardem Grobelnym – kapitanem biegowym DS, Przemysławem Pacią,
Sylwią Grzeszczak, Piotrem Reissem i Mezem, została poproszona przez
Zająca o przekazanie małym Pacjentom świątecznych upominków. A upominki
były przepiękne – mnóstwo kolorowych misiaków, słodycze, zabawki,
kosmetyki... Tegoroczny zajączek miał wspaniałych pomocników – Mieszko,
Ziaja, Szumiące Misie, Zakamarki, Poznań Maraton, Pekabex BET S.A.,
Żabka, Aquanet, Herlitz i Patrycja Zarembie z butiku Glam. Kochani
Przyjaciele – bardzo, bardzo dziękujemy! To ważne mieć tak wspaniałych
Przyjaciół,
na
których
zawsze
możemy
liczyć...
Do zajączkowych paczek dołączone też zostały życzenia – barwne kartki
wielkanocne, własnoręcznie zrobione przez Uczniów Piątkowskiej Szkoły
Społecznej z Poznania i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu.
Prawdziwa
moc
najszczerszych
życzeń...
To był bardzo fajny czas... Czas rozmów, zabawy, żartów, śmiechu... Mała

Ania od razu zdiagnozowała u swojego misia chorobę i postanowiła go
wyleczyć, Dawid nurkował w swojej torbie zajączkowej i łowił prezenty,
Seweryn rozegrał mecz piłki nożnej razem z Sylwią Grzeszczak i Piotrem
Reissem, a Martusia zaśpiewała "Muchę w mucholocie" z Sylwią Grzeszczak.
Wiktor natomiast marzył o domino... I dostał Dziękujemy. Dziękujemy za ten
czas...
Drużyna Szpiku Lubasz
•
Pod koniec maca 2015r., podczas kręcenia szkolnego Lip Dupa nasza
Edukacyjna Drużyna Szpiku promowała Fundację „Drużyny Szpiku” na
przygotowanym przez młodzież stanowisku.
•
26.03.2015 r. Akcja „Dzień dla życia”, której byliśmy partnerami:
 wzbogacona została pokazami pierwszej pomocy na fantomach, a
także rozpropagowywaniem idei krwiodawstwa i dawstwa szpiku w
środowisku lokalnym oraz rozpowszechnianiem oświadczeń woli wśród
lokalnej społeczności. Miejsce akcji Czarnków – Plac Wolności.
 w tym samym czasie w punkcie krwiodawstwa w Czarnkowie nasi
wolontariusze oddawali krew i rejestrowali się w bazie potencjalnych
dawców szpiku. Krew oddało 23 wolontariuszy x 450ml = 10350ml +
11 z nich szpik.
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
Prelekcja Gaj Mały 20.03.2015 w Zespole Szkół im. J. Tuwima w Gaju
Małym odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami szóstych i
gimnazjalnych klas. W spotkaniu wzięło udział około 50 dzieci.
Odwiedziliśmy następujące szkoły/instytucje:
•
Zespół Szkól Licealno Gimnazjalnych w Ratajach k. Chodzieży 6 klas ok
•
180 osób
•
VI LO Poznań 4 klasy ok 120 uczniów
•
Wyższa Szkoła Bankowa ok 100 osób
•
Bursa Szkół Artystycznych Poznań ok 30 osób
•
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie 6 klas ok 180 osób
•
LO w Czarnkowie 2 klasy ok 50 osób
•
Liceum Prywatne w Czarnkowie 2 klasy ok 50 osób
•
Dzień dla życia w Czarnkowie ok 300 osób
•
Szkoła Podstawowa nr 88 2 spotkania z rodzicami ok 350 osób
•
VII LO Poznań 2 spotkania podczas rekolekcji w Kościele św. Floriana
ok 300 osób.

•
•
•

KWIECIEŃ
Zebraliśmy 7000 zł na koc dla Natalii Rządkowskiej
Wzięliśmy udział w Targach EXPO przed VIII Pólmaratonem Poznań, a
nasi biegacze jak zwykle nie zawiedli i przebiegli trasę półmaratonu.
Nasi szpikowi kolarze Rafał Stasik i Karol Geppert kibicowali w Holadnii
podczas Amstel Gold Race 2015 między innymi Michałowi
Kwiatkowskiemu. Dumnie powiewającą flagę Drużyny Szpiku było również
widać podczas relacji telewizyjnej w Eurosporcie.

•

•
•
•
•

•

•

Drużyna Szpiku została zaproszona na Otwarcie sezonu Grupa
Akrobacyjna "Żelazny". 18 kwietnia byliśmy na lotnisku w Kobylnicy,
mieliśmy okazję zobaczyć wspaniałe pokazy lotów akrobatycznych, ale
przede wszystkim edukowaliśmy i licytowaliśmy cenne nagrody na rzecz
podopiecznych naszej fundacji.
Podczas koncertu OPEN MIC | IKONY W MUZYCE, w którym wzięło udział
około 50 osób zebraliśmy dla Janka Stępienia - 1 874, 60zł.
Zachęcaliśmy również do przekazania 1%, propagowaliśmy oddawanie
krwi, a także sprzedawaliśmy czapki "STĘPNIÓWKI" oraz świeże domowe
ciasto.
Wystąpiło wielu młodych wokalistów którzy poświecili swój wolny czas aby
pomóc drugiemu człowiekowi.
w Parafii pw. św. Rocha w Wieszczyczynie popłynął strumień wielkiego
dobra. 43 osoby zgłosiły się by podarować swoją krew, 15 osób tego
uczynić nie mogły z różnych przyczyn. Szczęśliwcy - 28 osób oddało krew,
czyli ogółem 12.600 ml krwi, a dodatkowo 18 osób zostało potencjalnymi
dawcami szpiku.100 osób skorzystało z badania cukru i 90 skontrolowało
swoje ciśnienie!
Zbiórka krwi połączona z rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W dniu 24 kwietnia 2015 roku, w
godzinach 9.00 - 14.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (na
antresoli), odbyła się zbiórka krwi połączona z rejestracją do bazy
potencjalnych dawców szpiku. Krew oddało 30 osób, natomiast do banku
niespokrewnionych dawców szpiku zarejestrowało się 18 osób. W czasie
całej akcji 10 osób zostało wykluczonych z różnych przyczyn zdrowotnych.
Uniwersytecka Zadyszka. Druga edycja Biegu i znów sukces. I kolejny
raz Drużyna Szpiku jako Partner tego wspaniałego przedsięwzięcia. Na
Morasku byliśmy z naszym czerwonym namiotem i podczas imprezy
edukowaliśmy też szpikowo. Informowaliśmy o możliwości pomagania nam
w niesieniu naszych idei, co na pewno zaowocuje w niedalekiej przyszłości
zwiększeniem ilości rejestru potencjalnych dawców szpiku i wolontariuszy
Drużyny Szpiku.

Drużyna Szpiku w Górznej
•
12.04.2015 r. aktywne uczestnictwo w II Marszu po SZPIK w Złotowie dla
Tomeczka Adamczuka i Kuby Kędzi
Odwiedziliśmy następujące szkoły/instytucje:
•
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Koninie 4 klasy ok 120 osób
•
VI LO Poznań 6 las ok 170 osób
•
Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie 3 spotkania 12 klas
ok 250 osób
•
Zespół Szkół Komunikacji Poznań 6 klas ok 160 osób
•
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie spotkanie edukacyjne i
bieg
•
"Mila Szpiku" 8 klas ok 220 osób
•
Starostwo Powiatowe Gniezno ok 200 osób z Adamem Kaczmarkiem
•
Szkoła Podstawowa nr 63 2 spotkana 8 klas ok 200 osób

•

•

•

•

•

•
•
•

MAJ
2.05. 2015 r. IV Bieg im. Asi Kenig. Dnia 25 kwietnia 2015 roku w
miejscowości Sławsko zorganizowano IV Bieg im. Asi Kenig. Misją biegu
było przede wszystkim uczczenie pamięci byłej uczennicy Asi, która
tragicznie zginęła w wypadku samochodowym.
10.05. 2015 r. „Jak zostać dawcą. Podaj dalej”. Kampania ” Jak zostać
dawcą. Podaj dalej” Razem z Uniwersytetem Medycznym im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP) byliśmy organizatorem dużego
wydarzenia promującego transplantologię, pierwszego takiego wydarzenia
w Poznaniu.
13.05.2015 r. W Czarnkowie na „Tur Party 2015″. W minioną sobotę
byliśmy też w Czarnkowie na akcji krwiodawstwa. Nasi lokalni
wolontariusze dzielnie pomagali podczas oddawania krwi i rejestracji
dawców szpiku. Są tego wymierne efekty. 43 chętnych do oddania krwi
niestety 25 tylko mogło oddać . W rezultacie czego zebrano 11,250 ml. krwi
i zarejestrowano kilku potencjalnych dawców szpiku.
14.05. 2015 r. „Dzieci dla dzieci”. Spora grupa młodych wolontariuszy ze
Szkoły Podstawowej w Pniewach przeprowadziła dziś finał akcji zbierania
słodyczy oraz przyborów szkolnych na paczki dla dzieci z oddziału
onkologicznego szpitala klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu.
Dzieci wykazały się ogromną wrażliwością i dużym sercem, łącznie
zebraliśmy w szkole 40,2 kg podarunków.
16.05. 2015 r. Nasza Drużyna z Pniew zbierała dziś słodycze dla chorych
dzieciaków. Zebraliśmy ponad 10 pełnych kartonów ze słodyczami oraz
2051 zł w gotówce. Całość oczywiście przekazaliśmy do siedziby skąd
trafią na oddział do naszych szpikowych choruszków.
23.05. 2015 r.. Z wizytą u Kacpra. Nasi szpikowi przyjaciele wybrali się do
Jaworzna, żeby przekazać Kacprowi i jego rodzinie podstawowe produkty i
środki potrzebne do godnego życia.
25.05. 2015 r. 7 lat Drużyny Szpiku. Dokładnie 7 lat temu, 26 maja 2008
roku powstała nasza Drużyna.
29.05. 2015 r. A w Pniewach znów się dzieje. Festyn Rodzinny z okazji
Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej im Powstańców Wlkp. w Pniewach z
Drużyną Szpiku Pniewy.

Drużyna Szpiku w Górznej
•
9.05.2015 r. - aktywny udział w SZPIKowaniu w Centrum Uniwersyteckim
w Poznaniu pod hasłem „Jak zostać dawcą”
•
15.05.2015 r. – Marzycielska Poczta z okazji Święta Polskiej
Niezapominajki
•
29.05.2015 r.– Spotkanie w Zalesiu i w Górznej z Wielkoduchami – Natalią
Badurą i Ryszardem Michalskim z Fundacji CREO z Poznania
„Wolontariusz to ja”. Niesamowicie emocjonujące i pełne radości warsztaty.
Grupa oddziałowa
• 25.05.2015 r. Dzień Mamy. Wybraliśmy się na oddział III i V poznańskiego
Szpitala im. Jonschera w Poznaniu. Tym razem z okazji dnia Mamy. Każdy z
nas widzi ile serca wkładają mamy dzieci które na codzień walczą o swoje
życie. Wolontariusze drużyny szpiku upiekli pyszne domowe ciasta. To był
dobrze spędzony czas pełen rozmów...

Drużyna Szpiku Lubasz
•
25.05.2015 r., zbiórka krwi i promocja dawstwa szpiku w Punkcie
krwiodawstwa Szpitala Powiatowego w Czarnkowie. 5 wolontariuszy
oddało krew i szpik x 450 = 2250 ml
•
24.05.2015 r., zorganizowano „II Lubaski - Edukacyjny Marsz po Zdrowie z
Biegiem na Trzeźwo”, czyli bieg i marsz nordic walking wokół jeziora
Dużego w Lubaszu, jak zwykle swym udziałem zaszczyciła nas
Wolontariuszka Fundacji Anny Wierskiej „Masz dar” Drużyna Szpiku –
Maria Homan, która wraz z naszymi wolontariuszami zaapelowała o
rejestrowanie się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Nasi
wolontariusze rozpropagowywali ulotki dotyczące dawstwa szpiku, udzielali
wszelkich informacji odnoście pobrania szpiku a także rozpowszechniali
oświadczenia woli.
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
Kampania Dawca.pl Jak zostać dawcą. Podaj dalej. - 9.05.2015 r. w
Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu odbyła się Kampania Dawca.pl. W wydarzeniu brały udział
wszystkie oddziały Drużyna Szpiku. W ciągu Kampanii wyświetlany był film
“Mateusz Smoleń oddaje szpik” a także odbyła się debata z dawcami i
biorcami Szpiku.
•
Spotkanie z Drużyną Szpiku - 21.05.2015 w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Pniewach odbyło się spotkanie
informacyjne dla tamtejszych młodych wolontariuszy. Spotkanie
zgromadziło kilkanaście osób przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
Szamotuły reprezentował Paweł Szymkowiak, który opowiedział w jaki
sposób oddawał szpik, łamiąc wszelkie mity i stereotypy.
Drużyna Szpiku Głogów
•
2.05.2015 r. – Akcja informacyjna, Dzień Ziemi z Azylem Głogowskiego
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Amicus w Głogowie;
Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•
Gimnazjum w Komornikach 2 spotkania 6 klas ok 170 osób
•
Centrum Kongresowo Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego Poznań
•
"Jak zostać dawcą" ok 200 osób
•
Szpikowanie
na "Edukacyjnym Marszu po Zdrowie z Biegiem na
Trzeźwo" Lubasz ok 200 osób
•
Zespół Szkół w Czarnkowie 2 spotkania 4 klasy ok 120 osób
•
Zespół Szkól Leśnych w Goraju 3 klasy ok 80 osób

•

CZERWIEC
14.06.2015 r. XLPL EKIDEN 2015. Nasza Drużyna wybiegała maraton w
4:01:53, ale nie o wynik oczywiście chodziło... chociaż można się
pochwalić 219 miejscem na sklasyfikowane 241 drużyny. Przygarnęliśmy
pod nasz Drużynowy namiot "konkurencyjny" Mezo Team, tak właściwie
też Szpikowy.

•

•

•

•

•

14.06.2015 r. na zaproszenie Organizatorów Pojawiliśmy się na Biegu
Umultowo. Nasi Wolontariusze obstawiali punkty kontrolne na trasie, inni
biegli i to co Najważniejsze w Naszych Działaniach prowadziliśmy akcje
informacyjną na temat krwiodawstwa oraz dawstwa Szpiku. Bieg o Puchar
Rady Osiedla Umultowo jest coraz bliżej. A akcji brali udział wolontariusze
25 liceum z Poznania z Ewą Staciąg. Drużyna Szpiku Pniewy, Nowy
Tomyśl. Pobiegliśmy Również Dla Zosi. Bieg ten ma się odbyć dla
dziewczyny, która będąc zawodnikiem sekcji pływackiej uprawiała
pływanie.
17.06.2015 r. SERCA SERCU – KONCERT CHARYTATYWNY DLA
BARTKA HADYŃSKIEGO w Collegium Da Vinci zorganizowaliśmy koncert
charytatywny. Organizatorami byli Krzysztof Sierant & Piotr Marszałek,
akcję koordynował Krzysztof Sierant. Podczas tego koncertu zebraliśmy 5
060, 03zł.
19.06.2015 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (na antresoli), odbyła
się zbiórka krwi połączona z rejestracją do bazy potencjalnych dawców
szpiku. Wydarzenie było poświęcone przede wszystkim Tomkowi, który
zmaga się z białaczką limfoblastyczną typu-T, który oczekuje na nowego
dawcę szpiku. Dzisiejsza akcja miała na celu znalezienie bliźniaka
genetycznego dla Tomka ze Złotowa, natomiast zebrana krew przekazana
została na konto małych ciałem, lecz wielkich duchem pacjentów Kliniki
Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego
im. K. Jonschera w Poznaniu. Na alejach Niepodległości pojawiło się dziś
57 osób, chcących nieść pomoc innym oddając cząstkę siebie. Krew
oddało 45 osób, natomiast do bazy potencjalnych dawców szpiku
zarejestrowano 34 osoby. W czasie całej akcji kilka osób zostało
wykluczonych z różnych powodów zdrowotnych. Zbiórka krwi i rejestracja
do bazy potencjalnych dawców szpiku odbyła się dzięki współpracy:
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
Wicewojewody pani Doroty Kinal oraz Fundacji Anny Wierskiej „Dar szpiku”
- Drużyna Szpiku.
20.06.2015 r. I Nocny Bieg Świętojański. Ten bieg odbył się w pięknej
scenerii jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu. Zmagania zaczęły się od
krótkich biegów dzieci. Następnie później o godzinie 20.30 wystartował
bieg open na dystansie 5 i 10 km. Trasa przebiegała w lesie dookoła
jeziora dlatego z racji na późną porę bardzo przydatne okazały się
lampki ,,czołówki”. Które oświetlały drogę naszym biegaczom. Na trasie
biegu pojawili się Bogusław Ziętarski, Konrad Przybylski, Edyta Krajewska,
Mariola Szmiel-Afek, Agnieszka Szmiel. Zdjęcia biegowych podbojów
tradycyjnie wykonywała Sandra Afek. Po dotarciu do mety każdy zawodnik
otrzymał przepiękny, ciężki medal który z pewnością zajmie kolejne
miejsce w szpikowej kolekcji medalowej każdego z biegaczy.
21.06.2015 r. I Wroniecka Dycha. Bieg odbył się 21 czerwca 2015 r. o
godzinie 10 na ulicach Wronek. W biegu wzięło udział blisko 300 biegaczy
z całej Polski. Na starcie nie mogło zabraknąć także koszulek Drużyny
Szpiku w składzie Martyna Jahnke, Edyta Krajewska, Konrad Przybylski,
Paweł Szymkowiak, Bogusław Ziętarski. Bieg mimo deszczowej aury
zgromadził wiele kibiców na trasie, którzy bardzo serdecznie i mocno
dopingowali i wspierali każdego biegacza.

•

•

•

•

21.06.2015 r. V SZPIKNIK czyli święto nas wszystkich. Było cudnie, jak
zawsze było nas bardzo dużo i wszyscy cieszyliśmy się spotkaniem,
rozmowami. To był cudny dzień. Osoby bez których to wczorajsze święto
by się nie udało: Wielkopolska Akademia Piłkarska - Bożena KunikSzymczak z ekipą, Balony Marzeń – Kamil Głowacki, Piotr Siejak, Olek
Siejak i pomocnice z Pniew Zamek Dmuchany, trampolina, Strzelanie do
Tarczy – firma FOXTER.PRO Przemysław Błaszyk i Drużyna Szpiku
Pniewy z Kasią Adamska na czele Psi Terapeuci, Strefa Dziecka Animacje dla dzieci - Natalia Trojanowicz Fotobudka - Krystian Matysiak i
Izabela Matysiak, Kuchnia - Kamila Sobczak z ekipą Kiełbaski – Robert
Osman i Piotr Stanisławski, Coś do kiełbasek, - UNILEVER i Piotr
Łąbuziński, Transport I Logistyka – Piotr Szukała, Bogdan Jurek, Nagrody
– Adam Wawrzyniak, Nagłośnienie – Konrad Przybylski. Zdjęcia –
Arkadiusz Grząka. Przypinki/Wizytówki Imienne – Jarosław Żabko i
Justyna Kubaś. Pierwsza Pomoc – Dawid Olszewski z ekipą. Sklepik
drużynowy - Aneta Czubaszek, Edyta Strzelewicz, Sara Kęsicka, Stanisław
Furmaniak i Piotr Kotkowski.
22.06.2015 r. Gościem Bajkowego Rynku na 50. Jarmarku
Świętojańskim była nasza ambasadorka Kasia Bujakiewicz. Bajkowy
Rynek to inicjatywa, która trwała przez cały jarmark – codziennie o godz.
17:00 znane poznańskie osobistości przychodziły (zapraszane przez różne
instytucje bądź firmy z Poznania) na ul. Jana Baptysty Quadro, by poczytać
dzieciom książki. Kasia przyjęła zaproszenie Wydawnictwa Zakamarki i
przeczytała dzieciom książkę „Mama Mu czyta”. Mama Mu to jedna z
ulubionych bohaterek książkowych Kasi i jej córki. Młodych słuchaczy nie
przestraszył nawet deszcz. Kasia rewelacyjnie zinterpretowała
przezabawną historię. Po czytaniu dzieci zostały zaproszone do
warsztatów i stworzenia własnych scenek z Mamą Mu i Panem Wrona –
bohaterami książki. W trackie czytania Wydawnictwo zorganizowało
minizbiórkę na rzecz Drużyny Szpiku i jej podopiecznych. Wspólnie z Kasią
udało nam się zebrać 430 zł. Kasi i Zakamarkom serdecznie dziękujemy.
23.06.2015 r. Na oddziale onkologii dziecięcej w Poznaniu pojawiła się
nasza cudowna Agnieszka Lula i przygotowywała dziewczynki do chemii.
Teraz robiła im krótsze fryzury, ale jak tylko dziewczyny wyzdrowieją,
umówiły się już na odjazdowe uczesania.
28.06. 2015 r. Bieg Piotra i Pawła w Poznaniu na Malcie. Mimo pogody
która nie zachęcała do biegania na biegu pojawiła się spora grupa
biegaczy, a wśród nich Boguś Ziętarski, Paweł Szymkowiak, Konrad
Przybylski, Mariola Szemiel-Afek i Agnieszka Szemiel, którzy
reprezentowali Drużynę Szpiku w biegu na 10 kilometrów wokół
Poznańskiej Malty. Zdjęcia biegaczom wykonywała Sandra Afek, a na
trasie kibicowała im Marta Kierych. Nasza grupa jak widać rośnie w siłę, na
trasie pojawia się coraz więcej osób w Szpikowych koszulkach, co nas
bardzo cieszy. Mimo walki z samym sobą podczas biegu, dobiegnięcie do
mety jest prawdziwą radością, bo to moment w którym widać że to co
robimy ma sens. W szczególności gdy prócz zwrócenia uwagi na mecie na
to że biegną osoby w koszulkach Drużyny Szpiku osoby prowadzące
imprezę zwrócą uwagę, że nasza Fundacja wykonuje super pracę,
wspierając chorych.

•

•

•

28.06.2015 r. Bieg Piotra i Pawła w Poznaniu na Malcie. Mimo pogody
która nie zachęcała do biegania na biegu pojawiła się spora grupa
biegaczy, a wśród nich Boguś Ziętarski, Paweł Szymkowiak, Konrad
Przybylski, Mariola Szemiel-Afek i Agnieszka Szemiel, którzy
reprezentowali Drużynę Szpiku w biegu na 10 kilometrów wokół
Poznańskiej Malty. Zdjęcia biegaczom wykonywała Sandra Afek, a na
trasie kibicowała im Marta Kierych. Nasza grupa jak widać rośnie w siłę, na
trasie pojawia się coraz więcej osób w Szpikowych koszulkach, co nas
bardzo cieszy. Mimo walki z samym sobą podczas biegu, dobiegnięcie do
mety jest prawdziwą radością, bo to moment w którym widać że to co
robimy ma sens. W szczególności gdy prócz zwrócenia uwagi na mecie na
to że biegną osoby w koszulkach Drużyny Szpiku osoby prowadzące
imprezę zwrócą uwagę, że nasza Fundacja wykonuje super pracę,
wspierając chorych.
28.06.2015 r.W tym dniu uczestniczyliśmy z Wolontariuszami Drużyny
Szpiku w zbiórce krwi w Kościanie. Przy ratuszu został postawiony autobus
ambulans do poboru krwi oraz zostało zorganizowane miejsce stacjonarne
w Ratuszu. W tym to dniu pomiędzy godz.10-15 zarejestrowało się do
oddania krwi prawie 100 osób. Oddało krew 60 osób. Zebraliśmy około 30
litrów krwi. Do bazy potencjalnych dawców szpiku zapisało się 13 osób.
28.06.2015 r. Udział DRUŻYNY SZPIKU w Triathlonie. Jesteśmy grupą
ludzi, którzy poprzez swoje aktywne życie wspierają świadome decyzje o
rejestracji w bazie dawców szpiku. Często pojawiamy się przy organizacji
imprez sportowych jako partnerzy, współorganizatorzy ale również jako
uczestnicy, biegacze, kolarze. Na naszym stoisku informacyjnym, każdy
może dowiedzieć jak do nas dołączyć, aby zostać dawcą szpiku.

Drużyna Szpiku w Górznej
•
MARZYCIELSKA POCZTA w Niepublicznym Przedszkolu Pszczółka Maja
w Okonku
Grupa Oddziałowa
•
5.06. 2015 r. Dzień Dziecka. Kolejna Wizyta u naszych przyjaciół. Tym
razem z okazji Dnia Dziecka. Wolontariusze Drużyny Szpiku przygotowali
paczki pełne słodyczy. Na oddziale nastała radość ,oraz wspólne zabawy.

Drużyna Szpiku Szamotuły
•
Dni Europy i Dni Szamotuł. W dniach 12-14 czerwca 2015roku odbyły się
Dni Europy w Szamotułach. Jak co roku nasza ekipa w licznym gronie
stawiła się na szamotulskim rynku i edukowała, zachęcając przechodniów
oraz zainteresowanych gości do oddawania krwi i rejestracji w bazie
dawców komórek macierzystych. Stawiły się ekipy z Szamotuł, Pniew,
Nowego Tomyśla oraz Poznania.
•
Wroniecka Dycha - Bieg odbył się 21.06.2015 ulicami Wronek. Na starcie
pojawiło się blisko 300 biegaczy. Na starcie nie mogło zabraknąć naszych
biegaczy jak i stanowiska Drużyny Szpiku, którą reprezentowała ekipa z
Szamotuł oraz z Pniew. Po mimo deszczowej aury kibice jaki i osoby
zainteresowane ideą jaką wspierają nasi wolontariusze bardzo dopisali.

Drużyna Szpiku Pobiedziska
•
27.06.2015 r. - Organizacja stoiska i uczestnictwo w obchodach DNI
POBIEDZISK. Prowadzono akcję informacyjną dot. dawstwa szpiku,
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy (zebrano ponad 800 zł)
•

•

•

•

•

•
•

•

LIPIEC
6.07.2015 r. Zlot Dla Życia. Pomimo weekendowych upałów aktywnie
działaliśmy w sobotę w Warszawie podczas Zlot Dla Życia. Połączone siły
z Drużyna Szpiku Pniewy, Drużyna Szpiku Nowy Tomyśl i Drużyna Szpiku
Szamotuły. To było bardzo pozytywne wydarzenie. Cieszymy się, że
mogliśmy być częścią tego. Na zlocie krew oddało 397 osób.
6.07. 2015 r. Robimy szkolne wyprawki dla dzieciaków. We wrześniu wielu
naszych młodych podopiecznych pójdzie do szkoły. Dla części z nich
będzie zupełnie nowe, ekscytujące i stresujące doświadczenie, dla części
nie będzie to pierwszyzna, lecz dalsze podążanie szkolną ścieżką.
Chcielibyśmy, aby nowy rok szkolny rozpoczęli jak najlepiej, z tornistrami
pełnymi szkolnych przyborów, które ułatwią im i uprzyjemnią¬ naukę.
11.07.2015 r. VI Wakacyjny Konkurs Fotograficzny Drużyny Szpiku. W
konkursie udział mógł wziąć każdy, wystarczyło przysłać do nas na adres
biuro@druzynaszpiku.pl swoje zdjęcie, lub film z letnich podróży – jeden
warunek musiał być na nim drużynowa koszulka. Zdjęcia zostały
umieszczone w specjalnej galerii na stronie www.darszpiku.pl .
13.07.2015 r. Lipcowe, sobotnie popołudnie na oddziale. Tym razem wraz
z byłym prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym , radną Joanną
Frankiewicz oraz innymi wolontariuszami zawitaliśmy do dzieciaków, by
wraz z nimi i ich rodzicami spotkać się przy domowym cieście.
14.07. 2015 r.
Wylicytuj medal dla walczących z białaczką.
Zorganizowaliśmy licytację przygotowanej przez Dj Decksa, Medal
Triathlon Ironman Nicea 2015. Cały dochód z licytacji przeznaczony na
pomoc walczącym z białaczką.
18.07.2015 r. Debiut w Barcinach. Dziś swój debiut ma nasza ekipa w
Barcianach.
26.07.2015 r. W Nowinach była zabawa i sportowe emocje. W Nowinach
odbył się już II Memoriał Anny Wierskiej i Romana Jaszczyka. To był
bardzo fajny czas, pełen zabawy, rozmów i sportowych rozgrywek.
Jesteśmy pewni, że nasza Ania patrzy z góry i jest szczęśliwa, że tacy
wspaniali ludzie tworzą Drużynę Szpiku.
31.07.2015 r. Piłkarze Lech Poznań zagrali w koszulkach z logo Drużyny
Szpiku podczas meczu z FC Basel w Szwajcarii 5 sierpnia 2015.

Drużyna Szpiku w Górznej
•
26.07.2015 r. – II Memoriał im. Anny Wierskiej i Romana Jaszczyka w
Nowinach – wielkie SZPIKowanie (mecze piłki plażowej, zabawy dla dzieci
pod wodzą Kreatywnego Studia Okrzyk Radości w Pile nagradzane
pucharami fundowanymi przez DRUŻYNĘ SZPIKU, mecze piłki nożnej,
wizyta szacownych gości z DRUŻYNY SZPIKU z Poznania z Marylką
Homan i całą resztą, na czele z bratem Patronki imprezy.

•
•

•

MARZYCIELSKA POCZTA dla Kuby Kędzi – uczestnicy Memoriału pisali
życzenia na dużych kartkach, które zabrał do szpitala ojciec chorego na
białaczkę Kuby.
Spływ kajakowy rzeką Łobzonką dla Kuby i Tomka – Trasa ok. 10 km., od
Werska do Rudnej (okolice Złotowa), 69 spływowiczów, przeszło trzy
godziny wielkiej przygody. Kajaki były oklejone plakatami wykonanymi
wcześniej przez wolontariuszy (Płyniemy dla Tomka i Kuby) i
chorągiewkami DSZ. Koszulki kajakarzy też były SZPIKowe.
Podczas Memoriału i spływu kajakowego zebraliśmy do puszek 526,20 zł.
Pieniądze te zasiliły subkonta chorych chłopców Tomasza Adamczuka
(263,10 zl) i Jakuba Kędzi (263,10 zł). Dziękujemy Fundacji Złotowianka za
pomoc w zbiórce.

Grupa Oddziałowa
•
11.07.2015 r. Wejście Wakacyjne. Lipcowe, sobotnie popołudnie na
oddziale.
Początek wakacji. Jednak nie wszyscy je mają. Jak chociażby dzieci
przebywające w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu. Tym
razem wraz z byłym prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym, radną
Joanną Frankiewicz oraz innymi wolontariuszami zawitaliśmy do
dzieciaków, by wraz z nimi i ich rodzicami spotkać się przy domowym
cieście oraz kawie. Jak za każdym razem, te spotkania są dla każdego z
nas czymś wyjątkowym, bo wiemy, że nie tylko my jesteśmy potrzebni Im –
dzieciom, rodzicom, ale także Oni wnoszą w nasze życie wiele pozytywnej
energii. Uczmy się od Nich żyć prawdziwym życiem. Po raz pierwszy
wybrali się z nami na oddziały (V i III) Damian i Natalia Wrzesińscy.
Damian jest bokserem i bardzo szybko znalazł miłośników tego sportu, jak
chociażby Piotrka Bartkowiaka, który po przerwie ponownie trafił na
oddział. Dla najmłodszych Natalia i Marzena z „Animacji dla dzieci”
przygotowały wiele atrakcji, m.in. malowanie twarzy oraz robienie z
balonów różnych zwierząt. Najbardziej aktywni, pogodni byli Piotrek i Alan,
którzy zażyczyli sobie malunki w postaci samochodu i zająca. Tym razem
nie udało nam się odwiedzić kilku naszych Podopiecznych, z uwagi na to,
że przebywali w ścisłej izolacji. Te spotkania mają jeden minus, za krótko
trwają. Ale następnym razem, 27 lipca, mamy nadzieję, że się z nimi
spotkamy i ponownie będzie wiele radości.
•
27.07.2015 r. Wejście Wakacyjne FotoBudka. Gdy nadchodzi ten dzień,
to każdy z nas czeka na godz. 17. Dlaczego? Bo wówczas idziemy
odwiedzić nasze dzieciaki przebywające na oddziale onkologicznym
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Tym razem było
wiele niespodzianek i ekscytacji. Na V oddział wjechała foto-budka
(www.foto-budka.com.pl), a za nią wolontariusze, dwaj prezydenci
Poznania, obecny Jacek Jaśkowiak, i były Ryszard Grobelny, była dyrektor
Teatru Ósmego Dnia Ewa Wójciak i pięściarz zawodowy Damian
Wrzesiński. Prezydent Jacek Jaśkowiak zawitał na oddział po raz pierwszy,
przyniósł kosze owoców oraz książeczki o Poznaniu i wiele praktycznych
gadżetów. Ewa Wójciak, podobnie. W końcu musimy dbać o odpowiednie
odżywianie dzieciaków. Tym razem byliśmy radośniejsi niż ostatnio, gdyż
mogliśmy się spotkać z wieloma naszymi pociechami, bo nie byli na
izolatkach. Konrad „Kondziu”, wcześniej przebywający na izolatce, tym

razem był już na normalnej sali. Jeżeli jest w lepszej formie to energia go
roznosi. Podobnie Alanek, można było się z nim na chwilę przywitać.
Niestety Roksankę mogliśmy zobaczyć tylko przez szybę. Natomiast
Piotrek był po punkcji, więc musiał leżeć. Spotkaliśmy też Dominika, który
tylko na chwilę zawitał na oddział, bo ma jechać ponownie do Niemiec.
Prezydent Jaśkowiak obiecał, że zabierze go na mecz Lecha Poznań. Ale
była radość Dominika! Spotkaliśmy też Roksankę. Każdy z nas, chociaż na
chwilę, wszedł do każdej sali, do której można było wejść, by przywitać się,
porozmawiać. Spotkaliśmy kilku nowych małych pacjentów, bojowo
nastawionych do walki z chorobą! W międzyczasie spotkaliśmy się z
rodzicami na korytarzu (nasze ulubione miejsce spotkań) by wspólnie
porozmawiać przy kawie i cieście, które za każdym razem wychodzi nam
coraz lepsze. Największą radość zarówno dorosłym, jak i dzieciom
przyniosła foto budka, bo w niej nie można być poważnym, czego wyraz
dali obaj prezydenci wraz z Ewą Wójciak. Przez cały czas towarzyszyła
nam serdeczna, uśmiechnięta pani prof. Danuta JanuszkiewiczLewandowska. Zaprosiła nas również na Oddział Transplantacji Szpiku
Kostnego. Przez szybę pomachaliśmy Kamilowi, mały Tomek zapatrzony
był w ekran monitora, a Patryk… cały czas walczy, razem ze swoją mamą.
Niestety dwie godziny szybko minęły. A chcielibyśmy z tymi naszymi
dzieciakami i ich rodzicami zostać dłużej… Ale pojawimy się wkrótce.
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
4.07.2015 r. barwy Drużyny Szpiku zawitały do samej stolicy Polski. Na
stadionie narodowym w Warszawie podczas Ogólnopolskiego zlotu
krwiodawców „ZLOT DLA ŻYCIA” barwy Drużyny reprezentowała szefowa
szamotulskiego teamu - Martyna Jahnke. Wspólnie z wolontariuszami z
pozostałych oddziałów robiliśmy to co potrafimy najlepiej – czyli nieśliśmy
pomoc dla tych którzy nas najbardziej potrzebują. Zachęcaliśmy do
oddawania krwi oraz rejestracji w bazie dawców szpiku, obalaliśmy mity i
oczywiście zapraszaliśmy do wstąpienie w szeregi Drużyny!

Drużyna Szpiku Pobiedziska
•
25.07.2015 r. – W galerii Różana została przeprowadzona zbiórka
„Szpikowa wyprawka – czyli tornister pełen marzeń”. Zebrane gadżety
szkolne, plecaki itp. zostały przekazane do siedziby Drużyny Szpiku w
Poznaniu.
SIERPIEŃ
•

•

8.08.2015 r. A tak było w Tarnowie !!! Ma Tarnowskich Termach 10
osobowa grupka naszych wolontariuszy edukowała i zachęcała do
rejestracji w bazie oraz oddawania krwi. Mimo duchoty i upału z 19
śmiałków chcących oddać krew zakwalifikowało się 13 a baza dawców
szpiku z 5 gotowych oddać cząstkę siebie powiększyła się o 2 kolejne
osoby.
12.08.2015 r. Już ponad 7 tysięcy wylicytowano… Już ponad 7 tysięcy
wylicytowano za te wyjątkowe Lechowo – Drużynowe koszulki Szpikowa

•
•

•
•

•

•

•

koszulka z meczu Lech Poznań vs FC Basel 1893!!! Całkowity dochód trafił
na konto naszej Fundacji! Dziękujemy Star-Typ Sport!! …...
Zbiórka krwi połączona z rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku
w parafii pw. Św. M.M. Kolbego w Luboniu
W dniu 16 sierpnia 2015 roku, w godzinach 9.00 - 14.00 w parafia pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu, odbyła się zbiórka krwi połączona
z rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku. Wydarzenie było
poświęcone przede wszystkim Tomkowi ze Złotowa, który zmaga się z
białaczką limfoblastyczną typu-T. Dzisiejsza akcja miała na celu
zabezpieczyć krew dla Tomka w trakcie przeszczepu szpiku oraz dla
innych małych wielkich pacjentów Kliniki Onkologii, Hematologii i
Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w
Poznaniu.
Krew oddało 54 osoby, natomiast do bazy potencjalnych dawców szpiku
zarejestrowano 14 osób.
17.08.2015 r. Oddziałowe szpikowe wyprawki rozdane! Byliśmy dzisiaj na
poznańskiej onkologii, każdy mały pacjent otrzymał swoją paczkę. Radości
było co nie miara. Za te wszystkie uśmiechy WAM KOCHANI
DZIĘKUJEMY..
21.08.2015 r. Czek odebrany. Na meczu odebraliśmy symboliczny czek,
ponad 14 tysięcy złotych, za tyle udało się zlicytować specjalne koszulki.
Dziękujemy STS, Klubowi Lech Poznań i wszystkim kibicom, którzy nam
zaufali. Część z tych pieniędzy przekażemy Klinice onkologii na rozbudowę
dziecięcego oddziału przy ul. Szpitalnej....
21.08.2015 r. Drużyna Szpiku wybrała się do Szpitala. Mimo, że wakacje
jeszcze w pełni, to rok szkolny zbliża się dużymi krokami. Dlatego ekipa
Oddziałowa Drużyny Szpiku wybrała się do Szpitala Klinicznego im. K.
Jonschera w Poznaniu, aby zanieść dzieciakom, leżącym na V i III
oddziale, wyprawki szkolne.
26.08.2015 r. Żegnaj NATKA. Dziś odeszła od nas nasza podopieczna
Natalia Szalkiewicz.

Grupa Oddziałowa
•
17.08. 2015 r. Wejście Wakacyjne Wyprawki Szkolne. Mimo, że wakacje
jeszcze w pełni, to rok szkolny zbliża się dużymi krokami. Dlatego ekipa
Oddziałowa Drużyny Szpiku wybrała się do Szpitala Klinicznego im. K.
Jonschera w Poznaniu, aby zanieść dzieciakom, leżącym na V i III
oddziale, wyprawki szkolne. Wakacji za szpitalną bramą nie ma, bo tutaj
prawie wszystkie sale są zajęte. Cieszy natomiast to, że tym razem na
izolatce leży mało dzieci. Miło wiedzieć, że nie tylko dzieciaki czekają na
nasze wizyty, ale również rodzice. Każdy z naszych podopiecznych
otrzymał wyprawkę szkolną, w której znalazły się m.in. zeszyty, bloki
techniczne, piórniki, długopisy, kredki, pisaki, farby, plastelina, linijki i wiele
innych. Podczas wizyty był również czas, aby porozmawiać z rodzicami,
pośmiać się. Na V oddziale poznaliśmy kilku nowych chłopaków. Alanka
rozsadzała energia, biegał po korytarzu i czuł się jak Spider-Man. Konrad
zapatrzony, jak zawsze, w Scobby-Doo, Roksanka zafascynowana
otrzymanymi prezentami, podobnie jak Adam i Jakub. Natomiast Piotrek od
kilku dni nie ma humoru, ale zapewne wkrótce będzie już lepiej. Wierzymy
w to. Chłopaki i dziewczyny oraz Wasi rodzice – miejcie dalej w sobie tyle

siły do walki, jak dotychczas. Jesteśmy przy Was, nie tylko podczas
naszych wizyt, ale także myślami.
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
Wakacje nie są priorytetem dla Drużyny, jeśli jest potrzebna pomoc to po
prostu działamy. Czas ten jak wiadomo to przygotowania do szkoły. W
związku z tym wzięliśmy również udział w akcji „tornister pełen marzeń” .
Cel to umilić rozpoczęcie roku szkolnego i sprawić, by 1 wrzesień w szkole
nasi podopieczni rozpoczęli pełni energii, wyposażeni w pełen arsenał
przyborów szkolnych.
•
Dnia 22 sierpnia nastąpił czas na "rewanż" czyli pomoc dla osób na które
szamotulska Drużyna zawsze może liczyć. Tego dnia świętował Nowy
Tomyśl w którym odbywał się Jarmark Chmielo-Wikliniarski. To właśnie w
sobotę zoorganizowano zbiórkę krwi oraz rejestrację potencjalnych
dawców szpiku. Nowotomyscy wolontariusze mogli liczyć na pomoc
naszego reprezentanta. Oprócz stoiska i pomocy dla ekipy z krwiobusa,
oczywiście ruszyliśmy w tłum z ulotkami.
Drużyna Szpiku Głogów
•
15.08.2015 r. – Akcja informacyjna, Impreza miejska „w cieniu Kolegiaty” w
Głogowie;
WRZESIEŃ
•
1.09.2015 br. Foltyn Rally Team z Drużyną Szpiku. W naszym szpikowym
gronie powitaliśmy rajdowców z zespołu rajdowego Foltyn Rally Team.
•
7.09. 2015 br. To był pracowity weekend! W sobotę nasza ekipa edukowała
i pomagała rejestrować nowych dawców w Jerzykowie. To była akcja
dedykowana zmarłemu niedawno naszemu szpikowemu przyjacielowi
Karolowi Tanasiowi.
•
7.09.2015 br. Szymon Baranek mały wojownik. Szymon Baranek mały
wojownik – dla niego „akcjowaliśmy” w niedzielę. Pogoda nie sprzyjała…
ale liczy się każda złotówka. Bardzo dziękujemy za okazane serca. Udało
się zebrać nie za wiele, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Dziękujemy, że
byliście z nami.
•
8.09.2015 br. Szpikowi rajdowcy. W minioną sobotę szpikowaliśmy razem
z naszą ekipą z Foltyn Rally Team na INEA Stadionie w Poznaniu podczas
Drift Masters Grand Prix.
•
9.09.2015 br. Nasza Drużyna Szpiku Sitech biegła, by pomóc. Biegli po
koronie wałów Żelaznego Mostu, by pomóc choremu chłopcu. Na co dzień
należący do KGHM największy w Europie zbiornik odpadów
poflotacyjnych, jest niedostępny dla osób postronnych. W sobotę 29
sierpnia jednak stał się areną sportowych zmagań. W I charytatywnym
biegu po wałach Żelaznego Mostu wzięło udział 250 biegaczy .
•
12.09.2015 br. Ależ to była akcja. 23 litry krwi – 51 krwiodawców – 10
zarejestrowanych w krajowej bazie dawców szpiku! Żerków dał czadu –
Akcja została zorganizowana przez żerkowską Fundację ZERKNIJ TU.
•
12.09.2015 br. Nasi siatkarze na Górczyn Cup. 12 września br. odbyła się
kolejna edycja turnieju pod nazwą Górczyn Cup. Na kompleksie sportowym
przy ulicy Leszczyńskiej nasi chłopacy bronili tytułu najlepszej zachodniej
drużyny siatkarskiej Poznania.

•
•
•
•
•

•

•

14.09.2015 br. Drużyna Szpiku Barciny. Drużyna Szpiku Barciny powstała
z inicjatywy Basi Piątkowskiej, kobiety o ogromnym serduchu, to Ona
umiała „zarazić” dobrocią innych.
15.09.2015 br. Ale była zabawa. W poniedziałek odwiedziliśmy „nasze
dzieciaki”
z onkologii. Tym razem towarzyszyli nam nasi przyjaciele z Foto-budki.
( www.foto-budka.com). I to właśnie dzięki nim oddział trzeci zmienił się w
charakteryzatornię, a potem studio fotograficzne. Dzieciaki, wraz z
rodzicami i babciami pozowały jak prawdziwi modele.
17.09.2015 br. Dla Filipka byliśmy w Kościanie. Mieszkańcy Kościana
oddali przeszło 17 litrów krwi – 39 osób. 12 osób dołączyło do bazy
dawców szpiku !!! Kolejna taka akcja 8 października w Zespole Szkół w
Nietążkowie i 15 października w ZS im Franciszka Ratajczaka w Kościanie.
19.09. 2015 br. Wybiegane obiady. Wybiegaliśmy 78 obiadów dla małych
Poznaniaków. Dziś nasza sztafeta wzięła udział w charytatywnym biegu, z
którego dochód przeznaczony jest na dożywianie dzieciaków. Na
poznańskim Golęcinie pojawiło się 65 drużyn, zajęliśmy 7 miejsce i
wybiegaliśmy 78 obiadów.
20.09.2015 r. Rockrun w Jarocinie. W Jarocinie, podczas Rockrunu
pobiegliśmy dla Anny Andrzejewskiej. To była wielka radość i ogromny
zaszczyt, tym bardziej, że Ania na stoisku była z nami. Dziękujemy
biegaczom, którzy swój trud „oddali” Ance.

Grupa Oddziałowa
•
14.09.2015 r. Fotobudka. Oddział Foto-budka.com.pl wraz z Drużyną
Szpiku przygotowała dla dzieciaków z poznańskiej onkologii dwie godziny
wspaniałej zabawy. Było już jakby karnawałowo. .Tak można określić nasze
wejście na Oddział.
•
30.09.2015 r. W Dzień Chłopaka wybraliśmy się do poznańskiej Kliniki
Onkologii. Oczywiście przygotowaliśmy drobne upominki, nasze balony,
wiele uśmiechów i radości. To było dobry i wartościowy czas. A szpitalni
faceci naprawdę niesamowici.
Drużyna Szpiku Lubasz
•
5 września 2015 r., zbiórka krwi i promocja dawstwa szpiku w punkcie
krwiodawstwa Szpitala Powiatowego w Czarnkowie - 11 osób x 450ml =
4950ml + 7 osób szpik.
•
Nakręcenie spotu reklamowego akcji „Nie bądź żyła oddaj krew” z
wykorzystaniem utworu „Masz Dar” Drużyny Szpiku oraz stworzenie
plakatu , wolontariusze Edukacyjnej Drużyny Szpiku wystąpili w koszulkach
Drużyny Szpiku. Emisja spotu w lokalnych mediach i oplakatowanie
powiatu.
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
W sobotę 5 września szpikowaliśmy razem z naszą ekipą z Foltyn Rally
Team na INEA Stadionie w Poznaniu podczas Drift Masters Grand Prix.
Wrażenia niezapomniane. Super ekipa, świetni ludzie, wielkie serducha!
Dzięki, że jesteście! JEST MOC jakiej potrzebujemy! Foltyn Rally Team
jeździ w rajdach po całej Polsce wspierając Drużynę Szpiku i jej ideę.

Drużyna Szpiku Pobiedziska
•
05.09.2015 r. – Stoisko informacyjne Drużyny podczas festynu pt.
„Jerzykowo żyje zdrowo” w Jerzykowie. Przeprowadzono zbiórkę, akcję
informacyjną.
Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•
Zespół Szkół w Jerzykowie - Festyn Rodzinny ok 250 osób.
•
•

•

•
•
•
•

•

•

PAŹDZIERNIK
4.10.2015 r. Luxfest z naszą ekipą. A w sobotę szpikowaliśmy w
poznańskiej Arenie na Luxfest.
4.10.2015 r. Kolejny Bieg Papieski w Pniewach. Tradycyjnie już w pierwsza
niedzielę października Pniewy zamieniają się w czerwony uliczny festyn
przy okazji biegu Papieskiego. W tym roku dzieci miały okazję narysować
kartkę urodzinową dla Oli Ziętarskiej która zrobiła nam niespodziankę i
kibicowała na trasie biegaczom. Mogliśmy również z bliska zobaczyć i
przetestować samochód radowy Foltyn Rally Team.
5.10.2015 r. Tenisowe początki. Jak zaczynać przygodę z tenisem, to tylko
z Drużyną Szpiku. W sobotę za rakiety chwyciły aktywne kobiety Katarzyna
Wilk i Dorota Raczkiewicz. A wszystko dzięki projektowi realizowanemu
przez Magazyn Madame i Centrum Tenisowemu Arena. Oprócz grania było
mnóstwo rozmów, opowieści o chorych, ich ratowaniu, byciu dawcą.
10.10.2015 r. Gotowi na wyzwania ? Dzień pełen emocji, wzruszeń,
rozmów i niesamowitych spotkań, czyli targi Expo, gdzie jak co roku w
Arenie dzień przed Maratonem Poznańskim edukowaliśmy.
11.10.2015 r. Poznań stał się stolica polskiego maratonu. Podczas
tegorocznego maratonu nie zabrakło oczywiście naszych biegaczy.
12.10.2015 r. A Drużyna Szpiku Pobiedziska znów szyje. Tym razem
powstają kolorowe jasieczki, aby nasze maluchy mogły się do nich
przytulać i śnić kolorowe sny. Dziewczyny dziękujemy!...
13.10.2015 r. VII Mistrzostwa Polski Drużyny Szpiku w maratonie za nami!
Jak zawsze poznański maraton to dla nas kulminacyjny punkt biegowego
kalendarza. To tutaj w stolicy Wielkopolski spotykają się szpikowi biegacze,
by oddać swój trud, pot, czasem łzy chorym, którzy nie mają sił. Sportowcy
stają się głosem chorych.
14.10.2015 r. 2 godziny radości. Kolejne spotkanie, kolejne atrakcje,
kolejne bardzo mile spędzone 2 godziny. Tym razem przygotowaliśmy dla
młodszych i starszych pacjentów oddziału onkologicznego Szpitala
Klinicznego w Poznaniu wiele atrakcji. Ale nie tylko dla nich, bo nie
zapomnieliśmy również o ich mamach. Na oddział zawitał wraz z nami
złoty medalista z Sydney Szymon Ziółkowski.
14.10.2015 r. A tymczasem w Szamotułach. Co roku w Szamotułach
odbywa się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, jednak tym razem
turniej miał wyjątkowy wymiar – Międzynarodowy. Zostaliśmy zaproszeni
do współpracy przez organizatora turnieju Ryszarda Frąckowiaka już 3lata
temu, więc i w tym roku nie mogło nas zabraknąć. Nasze stoisko odwiedzili
między innymi Starosta Szamotulski J.Kwaśniewicz, poseł Jakub Rutnicki
oraz najlepsza atakująca na świecie i reprezentantka Polski Kasia
Skowrońska-Dolata.

•

•

•

16.10.2015 r. Szymon Ziółkowski potencjalnym dawcą szpiku – YUPI.
Podczas naszej akcji w wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
potencjalnym dawcą został nasz przyjaciel, mistrz olimpijski w rzucie
młotem Szymon Ziółkowski. Szymon wraz z żoną Martą dołączyli do grona
osób gotowych podzielić się cząstką siebie. Zamarzyli, aby zostać
bliźniakiem genetycznym naszego Piotrka Bartkowiaka.
W dniu 16 października 2015 roku, w godzinach 9.00 - 14.00 w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu (na antresoli), odbyła się zbiórka krwi połączona
z rejestracją do bazy potencjalnych dawców szpiku. Szukaliśmy dawcy dla
Piotrka Bartkowiaka, natomiast zebrana krew przekazana została na konto
małych ciałem, lecz wielkich duchem pacjentów Kliniki Onkologii,
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K.
Jonschera w Poznaniu Krew oddało 29 osób, natomiast do banku
niespokrewnionych dawców szpiku zarejestrowało się 5 osób. W czasie
całej akcji kilkanaście osób zostało wykluczonych z różnych przyczyn
zdrowotnych.
21.10.2015 r. Serce się raduje. Klasa II f Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zbąszyniu zorganizowała akcję na rzecz Oli w swojej
szkole. Naszą akcję wsparło wiele klas:I b, I c, I e, I f, II a, II c, II d, III a, III
b, III c, III d, IV d i VI b . Otrzymaliśmy też piękne książki od grupy
przedszkolnej „Motylki” oraz Przedszkola „Lipowy Zakątek”. Kartki dotarły
do nas także ze Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przyprostyni oraz
Szkoły Podstawowej w Nądni. Mamy ich około 300 i niebawem zostaną
one przekazane Oli. Oprócz kartek Ola też dostanie kilka upominków.

Grupa Oddziałowa
•
12.10.2015 r. 2 godziny radości Kolejne spotkanie, kolejne atrakcje, kolejne
bardzo mile spędzone 2 godziny. Tym razem przygotowaliśmy dla
młodszych i starszych pacjentów oddziału onkologicznego Szpitala
Klinicznego w Poznaniu wiele atrakcji. Tradycją się stało, że na V i III
oddział zawitaliśmy z kawą oraz domowym ciastem, które przygotowali
wolontariusze z Drużyny Oddziałowej i ich rodziny. Były też wykonywane z
balonów pieski, kwiaty, miecze, wszystko to, co zażyczyły sobie dzieci. Aby
wywołać jeszcze więcej uśmiechu na twarzach dzieciaków zaprosiliśmy
również szczudlarza Alexandra, który w profesjonalny, a jednocześnie
zabawny sposób zabawiał wszystkie dzieci. Kosmetyczki w tym czasie
zajęły się mamami, którym wykonały nie tylko manicure, ale także
pomalowały paznokcie.
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
W weekend 10-11 października było bardzo pracowicie ale jak zawsze
cudownie. Co roku w Szamotułach w Hali Nałęcz odbywa się Ogólnopolski
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, jednak tym razem turniej miał wyjątkowy
wymiar - Międzynarodowy. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez
organizatora turnieju Ryszarda Frąckowiaka po raz pierwszy 3 lata temu,
więc i w tym roku nie mogło nas zabraknąć. Nasze stoisko odwiedzili
między innymi Starosta Szamotulski J.Kwaśniewicz, poseł Jakub Rutnicki
oraz najlepsza atakująca na świecie i reprezentantka Polski Kasia
Skowrońska-Dolata. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i ciepłe słowo. A

•

przy stoliku wspólnie z najmłodszymi kibicami rysowaliśmy kartki
dedykowane Oli Ziętarskiej w związku z urodzinową akcją.
W dniu 18 października miał miejsce V Samsung Półmaraton 2015. Nasz
namiot można było bardzo łatwo poszukać, znajdował się na przeciwko
głównej sceny w Parku Zamkowym obok Gościńca Sanguszko. Po
maratońska wrzawa jeszcze trwała kiedy my w Szamotułach biegaliśmy w
półmaratonie zaliczanym do Korony Polskich Półmaratonów. Trzymaliśmy
mocno kciuki za naszych. I tak nasza Grażyna ukończyła marsz Nordic
Walking na dystansie 5km a Damian Jóś w pięknym stylu pobił swój rekord
życiowy na dystansie półmaratońskim zaledwie tydzień po pierwszym w
życiu maratonie z pięknym czasem! Cudownie! Dzięki rozdanym balonom
nasze barwy bez trudu można było dostrzec wśród tłumu zebranych przy
scenie osób.

Drużyna Szpiku Pobiedziska
•
03.10.2015 r. – Stoisko informacyjne podczas „Rodzinnego Festynu
Rekreacyjnego” w Pobiedziskach (zebraliśmy 124 zł).
Drużyna Szpiku Głogów
•
20.12.2015 r. – Akcja „Mikołajki w szpitalu” na oddziale pediatrycznym oraz
chirurgii dziecięcej w Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z. o. o.
Odwiedziliśmy następujące szkoły/instytucje:
•
Liceum Sióstr Urszulanek w Poznaniu 6 klas ok 150 osób
•
Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Poznaniu 8 klas ok 200 osób
•
XI LO Poznań - 2 spotkania 4 klasy ok 110 osób
LISTOPAD
•

•

•

4.11. 2015 r. Szpikowaliśmy w XI liceum w Poznaniu. 9 październik i 3
listopad – 7 spotkań edukacyjnych z młodzieżą klas maturalnych przed
planowaną na 5 listopada akcją krwiodawstwa. W XI LO DRUŻYNA
SZPIKU gości co roku. Tym razem zaprosiła nas p. Alicja Łukaszewska,
opiekun PCK i zaprzyjaźniony z nami p. Wojciech Czarnecki, oganizator
zbiórek krwi . Pokazaliśmy procedury oddawania krwi, pobierania szpiku i
komórek krwiotwórczych, krwi pępowinowej. Zachęcaliśmy do
krwiodawstwa i świadomej, dojrzałej rejestracji w bazie dawców szpiku. P.
Agnieszka Hrynyk opowiedziała młodzieży o swojej zwycięskiej walce z
chłoniakiem, o tym , jak w walce z nowotworem potrzebna jest krew.
8.11.2015 r. MAGDA LINETTE jest w Drużynie Szpiku. I jest radość
MAGDA LINETTE jest w Drużynie Szpiku. Magda Linette (ur. 12.02.1992)
to obecnie druga rakieta polskiego kobiecego tenisa. Poznanianka po
kwietniowym turnieju w Katowicach jako dziewiąta Polka w historii
awansowała do setki najlepszych zawodniczek na świecie.
12.11.2015 r. Otwieramy grupę CZERWONA ARMIA DRUŻYNY SZPIKU!
To miejsce, w którym wrzucać będziemy ogłoszenia, komunikaty, prośby i
informacje. Jeśli chcecie działać i zmieniać świat zapraszamy dołączajcie.
https://www.facebook.com/groups/armiaDS/

•

•
•

•
•

•

•

12.11.2015 r. Poznańska „Dwójka” znów szpikowo oswojona.
Odwiedziliśmy II LO w Poznaniu. To tu we wrześniu 2007 r Ania Wierska
szukała swego szpikowego bliźniaka i tu spotkała się z Robertem Barthem,
Francuzem, który przeszedł ponad 6 tysięcy km „Od Atlantyku do Bałtyku
dla Szpiku”
16.11.2015 r. Kielce w akcji. Kielecka Drużyna Szpiku w ZSO nr.17 w
Kielcach, dziękujemy Pani Alicja Obara, takie szpikowe pogaduchy
edukacyjne
18.11.2015 r. U naszych dzieciaków na onkologii. Za każdym razem mamy
dla nich niespodzianki. Tym razem przyszliśmy z… kolorowymi
poduszkami, aby dzieciaki miały tylko kolorowe sny. Aby nas wspomóc na
oddział zawitała jedna z najlepszych tenisistek świata Magda Linette wraz
ze swoim menadżerem Jakubem. Byliśmy również mile zaskoczeni, że
zechciała nam towarzyszyć nasza ambasadorka, a już niebawem mama,
Sylwia Grzeszczak Official. Za każdym razem zastanawiamy się ile będzie
zapełnionych izolatek. Na szczęście było ich mało. Kilkoro dzieci czekało
na wypis, inne pojawiły się tylko na kontrolę. U Piotrka też można było
zobaczyć uśmiech na twarzy, jak zobaczył, że odwiedziła go Magda
Linette, ponieważ sam kiedyś uczył się gry w tenisa.
21.11.2015 r. Poznański Wolontariusz Roku. Nasza grupa szyjąca zabawki
dla dzieciaków z oddziału onkologicznego przeszła do drugiego etapu
Konkursu Poznański Wolontariusz Roku.
24.11.2015 r. Odwiedziny w Zespole Szkół w Pniewach. Drużyna Szpiku
Pniewy pod wodzą Piotra Stanisławskiego i Pawła Szymkowiaka
edukowały i informowały Wypełniając cele statutowe fundacji „Dar Szpiku”
której platformą złożoną z członków, wolontariuszy, sympatyków jest
DRUŻYNA SZPIKU, odwiedziliśmy dziś Zespół Szkół w Pniewach, klasy
licealne. Opowiadaliśmy o przeszczepach, o rejestracji, o dzieciakach
przebywających na oddziałach szpitalnych.
26.11.2015 r. Trzcianka zaszpikowana. To już drugie spotkanie z
młodzieżą Szkół RCKU. Rok temu też byliśmy tutaj. Zaprosił nas p. Idzi
Michalczak, organizator szkolnych akcji krwiodawstwa Dziś szukaliśmy
dawcy szpiku dla Kamili, wojowniczej czternastolatki, która już raz
pokonała białaczkę, ma nowe serce , a teraz przyszło jej zmierzyć się z
chłoniakiem.
27.11.2015 r. Byliśmy w Zespole Szkół Urszulańskich w Poznaniu.

Grupa Oddziałowa
•
16.11.2015 r. z Sylwią Grzeszczak. W Poniedziałek kolejny raz
odwiedziliśmy dzielne dzieciaki i ich rodziców na oddziale onkologicznym w
Poznaniu za .Super niespodziankę zrobiła Sylwia Grzeszczak, która
chciała wejść z nami.
Drużyna Szpiku Lubasz
•
17 – 21.11.2015 r., współorganizowanie Powiatowej Akcji Zbiórki krwi „Nie
bądź żyła oddaj krew” wraz z rejestracją potencjalnych dawców szpiku –
Szpital Powiatowy w Czarnkowie.

Drużyna Szpiku Szamotuły
•
Szary listopad rozświetliła nam buźka Antosi Racek. Niezwykle urocza
dziewczynka, zaledwie 5 letnia potrzebowała pomocy. W związku z tym
Drużyna włączyła się w akcję, przedstawiając „światu” młodą damę,
informując i zachęcając do oddania krwi. Posty o Antosi rozprzestrzeniały
się na facebooku z prędkością światła!
•
14.11.2015 r. to wielki dzień, niezwykle dzielnej, kolejnej pięknej
dziewczyny, to wtedy odbył się wielki finał urodzinowej akcji i przyjęcie.
Zostały pobite chyba wszelkie rekordy, 10 urodziny, które Ola obchodziła
tak naprawdę dzień później zapamięta na pewno na długo. Nie sposób
wymienić tutaj ile osób czy szkół wzięło udział w akcji. Jedno jest pewne
Ola pełna uśmiechu, szczęśliwa kąpała się w morzu kartek.
•
Prelekcja w LO Pniewy 23.11.2015 w raz z Drużyną Szpiku Pniewy byliśmy
w tamtejszym LO by przybliżyć tamtejszym uczniom proces oddania
szpiku. Szamotuły reprezentował nie kto inny jak tutejszy dawca szpiku Paweł Szymkowiak.
Drużyna Szpiku Pobiedziska
•
06.11.2015 r. – Wykład w Urzędzie Miasta w Pobiedziskach na temat
dawstwa szpiku.
•
28.11.2015 r. – W galerii Różana została przeprowadzona zbiórka pt:
„Świąteczna paczka z Drużyną Szpiku”. Zebrane artykuły spożywcze i
chemiczne zostały przekazane do siedziby.
Odwiedziliśmy następujące szkoły/instytucje:
•
XI LO Poznań 5 spotkań 10 klas ok 200
•
II LO Poznań - 6 klas ok 180 osób z Krzysztofem Flisiakiem
•
Zespół Szkół RCKU w Trzciance 3 spotkania 8 klas ok. 200 osób
•
ZSP im. Józefa Nojego w Czarnkowie zakończenie akcji ' Nie bądź żyła"
300 osób
•
Zespół Szkół w Ratajach k; Chodzieży 2 spotkania 4 klasy ok 110 osób

•
•
•

•

GRUDZIEŃ
4.12.2015 r. Wyróżnienie w Konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
Nasze dziewczyny z Pobiedzisk odebrały Wyróżnienie w Konkursie
Poznański Wolontariusz Roku.
4.12.2015 r. A marzenia się spełniają! Janek Stępień marzył, aby stanąć na
jednej scenie z Luxtorpedą. Udało się! Podczas Gali Poznańskiego
Wolontariusza Roku Janek został kolejnym luxtorpedowym gitarzystą.
4.12.2015 r. A my znów na dziecięcej onkologii. Piątek 4.12.2015 dla
jednych zwykły piątek dla innych dzień pracowity. Wolontariusze Drużyny
Szpiku z grupy oddziałowej odwiedzili w tym dniu waleczne dzieciaki na
oddziale V i III w szpitalu klinicznym w Poznaniu. Warsztaty Lego były z
nami po raz pierwszy i mamy nadzieję że nie ostatni, ponieważ budowanie
i konstruowanie z lego to pasja nie jednego chłopaka i dziewczyny z
oddziału.
7.12.2015 r. Poznański Bieg Mikołajów. W niedzielę na poznańskiej Malcie
pojawiło się mnóstwo Mikołajów i Mikołajek. Wszyscy pobiegli dla naszych

•

•
•

•

•

•

•

•

dzieciaków z onkologii. a wśród drużynowych Mikołajów w Poznaniu
pobiegł nasz sprinter i najszybszy biały ścigacz Marcin Urbaś.
12.12.2015 r. Zumbowanie w Pniewach. Ponad 200 osób bawiło się dziś w
rytmie ZUMBY. Cudowni instruktorzy pozytywna energia, a to wszystko dla
chorych na nowotwory krwi. Dziękujemy bardzo klubowi TrainingSpot,
firmie Postęp, firmie naglasniajacej Imprezy – Trax, dyrektorowi i
pracownikom hali sportowej.
13.12.2015 r. Ekipa z Barcian w szpitalu w Olsztynie. A tymczasem nasza
ekipa z Barcian odwiedziła dzieciaki w szpitalu w Olsztynie.
13.12. 2015 r. Co to były za urodziny! Torty, prezenty, życzenia, sala pełna
gości. A po środku Kondziulek, malutki drobniutki, ale twardy jak tytan.Do
tego wzruszeni rodzice, całe mnóstwo strażaków, dojechał nawet Scooby
Doo.
14.12.2015 r. Koncert charytatywny w HOT_elarnia**** & SPA_larnia. W
sobotę wieczorem , w puszczykowskiej HOT_elarnia**** & SPA_larnia kcal
odbył się wyjątkowy koncert charytatywny, a dochód z imprezy
przeznaczony był na podopiecznych naszej Drużyny Szpiku. Gościem
specjalnym był Chór Akademicki UAM – AMU Choir, który wprowadził gości
w świąteczny nastrój. Po koncercie odbyła się ekscytująca aukcja, jej
gospodarzami była Katarzyna Bujakiewicz i Piotr Reiss.
W dniu 18.12.2015 r., w godzinach 9.00 - 14.00 w Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu (na antresoli), odbyła się zbiórka krwi połączona z rejestracją
do bazy potencjalnych dawców szpiku. Zebrana krew przekazana została
na konto małych ciałem, lecz wielkich duchem pacjentów Kliniki Onkologii,
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K.
Jonschera w Poznaniu. Krew oddało 37 osób, natomiast do banku
niespokrewnionych dawców szpiku zarejestrowało się 3 osób. W czasie
całej akcji kilkanaście osób zostało wykluczonych z różnych przyczyn
zdrowotnych.
19.12.2015 r. Szpikowa Gwiazdka na poznańskiej onkologii. Poznańska
Klinika Onkologii Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej przy ul.
Szpitalnej jest jak wielka księga, która zawiera sześćdziesiąt różnych
opowieści. Zmieniają się bohaterowie – są z różnych światów, ale łączy ich
ból, cierpienie, strach, przerażenie, walka, wiara i marzenia o „niezwykłej
zwykłości”. To miejsce, do którego nikt nie chce trafić. Tam nie przychodzi
się przez przypadek i z dobrej woli. Tam zostaje się wrzuconym, zawsze w
nieodpowiednim momencie i zawsze będąc niegotowym. Jak zawsze były
z nami nasze drużynowe gwiazdy Katarzyna Bujakiewicz Jacek MEZO
Mejer Julia Michalska prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
21.12.2015 r. Byliśmy w Głogowskim Szpitalu. W dniu 20 grudnia
Drużyna Szpiku Głogów w składzie Joanna Zienkiewicz, Magda
Gołaszewska oraz Zbyszek Gwizdowski ( pomagali nam również choć nie
mogli być osobiście Ewa Głowacka oraz Mariusz Marchewka) odwiedziła
oddział pediatryczny oraz chirurgii dziecięcej w Glogowskim Szpitalu
Powiatowym. Dla dzieci przygotowane zostały małe upominki świąteczne.
30.12.2015 r. Nasza wolontariuszka odebrała ten magiczny telefon. Nasza
wolontariuszka odebrała ten magiczny telefon. Trzymamy kciuki
„Yupi,yupi,yupi…nasz pajączek ma swojego bliźniaka genetycznego Teraz
kolejny etap -badania Trzymamy kciuki i prosimy tego gościa na górze

żeby jej stan zdrowia pozwolił podzielić się cząstką siebie aby mogła
podarować komuś największy dar-DAR ŻYCIA.
Grupa Oddziałowa
•
4.12.2015 r. Mikołajki. Dla jednych zwykły piątek dla innych dzień
pracowity. Wolontariusze Drużyny Szpiku z grupy oddziałowej odwiedzili w
tym dniu waleczne dzieciaki na oddziale V i III w szpitalu klinicznym w
Poznaniu. Była radość, uśmiech i masa zabawy, a wszystko za sprawą
Kingi Długiewicz. Warsztaty Lego były z nami po raz pierwszy i mamy
nadzieję że nie ostatni, ponieważ budowanie i konstruowanie z lego to
pasja nie jednego chłopaka i dziewczyny z oddziału. Swoją obecnością
zaszczyciła nas jeszcze jedna wyjątkowa osoba tj. Sylwia Grzeszczak a
dziś dowiedzieliśmy się że po naszej wspólnej wizycie Sylwia została
mamą. Kochana gratulujemy Bogusi z całego serca. Jak zwykle była masa
rozmów i wzruszeń, ogrom radości i gry balonami szpikowymi.
•
17.12.2015 r. Wejście Świąteczne. Poznańska Klinika Onkologii
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej przy ul. Szpitalnej jest jak
wielka księga, która zawiera sześćdziesiąt różnych opowieści. Zmieniają
się bohaterowie – są z różnych światów, ale łączy ich ból, cierpienie,
strach, przerażenie, walka, wiara i marzenia o „niezwykłej zwykłości”. To
miejsce, do którego nikt nie chce trafić. Tam nie przychodzi się przez
przypadek i z dobrej woli. Tam zostaje się wrzuconym, zawsze w
nieodpowiednim momencie i zawsze będąc niegotowym…
Ten nowotworowy świat to miejsce prawdziwej walki, walki o zdrowie i
życie. Toczą ją dzieciaki i te maleńkie, zaledwie kilku tygodniowe, i te
wchodzące w dorosłość. Towarzyszą im przerażeni rodzice. Nie ma chyba
nic trudniejszego niż bezsilność wobec choroby czy umierania dziecka.
Tutaj nie trafia się na chwilę, leczenie trwa miesiącami, a czasem latami.
Wszystko, co wcześniej miało wartość i było ważne, nie ma już znaczenia,
zmienia się całe życie. Zadaniem rodzica jest czuwać, towarzyszyć,
pielęgnować, opiekować się, a czasem przeprowadzić swoje dziecko „na
drugą stronę”. Na oddziale nie ma pokoi dla opiekunów, nie ma
dodatkowych łóżek, jest miejsce pod łóżeczkiem dziecka. Łóżkiem staje się
karimata i śpiwór, kuchnią – mały stoliczek. Rytm dnia wyznaczają
kroplówki, chemie, wizyty lekarzy, konsylia, mierzenie ciśnienia i
temperatury. Każdy dzień to dla nich dar, bo doskonale rozumieją, że życie
jest delikatne, ulotne i nie trwa wiecznie. Czas to dla jednych
sprzymierzeniec, a dla innych (tych którzy usłyszeli, że to koniec) wróg.
Rodzice mawiają, że są dwa światy: ten normalny i oddziałowy, a dzielą je
tylko cienkie szklane drzwi. Dzieciaki bardzo marzą, by zamknąć je na
zawsze, powiedzieć żegnam i stanąć po tej „normalnej” stronie. W każdym
tygodniu odchodzi jakiś mały pacjent. Co wtedy czują dzieci, które go
żegnają? Pewnie przerażenie i strach. Na kogo teraz kolej…? To jest
właśnie ta szpitalna księga życia – życia na onkologii (bo jak mówią
pacjenci: onkologia to też życie).
Jak zawsze przed Świętami zaglądamy na ul. Szpiatlną i jak zawsze
robimy czerwone, szpikowe zamieszanie. Oj działo się, było mnóstwo
prezentów, ofiarowanych przez naszych przyjaciół Bakalland ŻABKA –
mały wielki sklep Ziaja Polska Mieszko poseł Marek Ruciński. Jak zawsze

były z nami nasze drużynowe gwiazdy Katarzyna Bujakiewicz Jacek MEZO
Mejer Julia Michalska prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
Drużyna Szpiku Szamotuły
•
Grudzień to oczywiście Święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie
świąteczna paczka. Ludzie w ten czas okazują wielkie serducho, nie
inaczej było w Szamotułach. Empatia ludzi dała o sobie znać w postaci
paczek dla naszych małych wojowników i ich rodzin.
Drużyna Szpiku Pobiedziska
•
04.12.2015 r. – Drużyna Szpiku Pobiedziska wzięła udział
w
Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej.
Odwiedziliśmy następujące szkoły:
•
Zespół Szkól Muzycznych ul. Solna ok 80 osób
•
I LO Poznań 6 klas ok 150 osób

•
•

•

•

PODSUMOWANIE:
W roku 2015 odwiedziliśmy 62 miejsca ze spotkaniami edukacyjnymi.
Zrealizowaliśmy 80 spotkań edukacyjnych w szkołach, firmach,
instytucjach, miejscach pracy. Te spotkania przyniosły ok. 1000 nowych
potencjalnych dawców szpiku w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych
Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Są to dane
szacunkowe, część osób uczestniczących w spotkaniach mogła się
zarejestrować poprzez DKMS lub podczas wizyty w RCKiK.
Grupa Oddziałowa W roku 2015 udało nam się zorganizować 12 wejść na
oddział
onkologiczny Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu. Każde
z naszych wejść wyglądało inaczej i niosło za sobą rożne atrakcje.
Fotobudka, warsztaty lego, animacje dla dzieci, kosmetyczki, domowe
ciasta wykonane przez naszych wolontariuszy, spotkanie z gwiazdami,
Koncert muzyczny, taniec baletnic czy też gościnie wchodził z nami Pan
Prezydent Poznania. Rok bardzo udany grypa oddziałowa świetnie
wykonuje swoje zadania i jest bardzo chwalona czy to przez rodziców, czy
personel szpitala. Podczas każdego wejścia na oddziale V oraz III
przebywało od 40 do 50 dzieci . Przeprowadziliśmy Szkolenia dla nowych
chętnych wolontariuszy. Po tym roku wiemy jak ważna jest nasza obecność
tam ,nie tylko podczas naszych wejść ale również na codzień. Możemy
wchodzić i odwiedzać dzieciaki oraz ich rodziców pojedynczo w każde dni,
co też czynimy, organizujemy niespodzianki w miarę możliwości dla dzieci
które mają np.: Urodziny i przebywają w Szpitalu.
Biuro - W roku kalendarzowym 2015 biuro funkcjonowało do dnia 31
grudnia trzy razy w tygodniu w następujących dniach i godzinach:
a)
w każdy wtorek od godz. 16:15 – 17:30
b)
w każdy czwartek od godz. 16:15 – 17:30
c)
w piątek od godz. 12:00 – 13:00
Biuro w głównej mierze pełniło funkcje zaopatrzeniową dla wolontariuszy
Drużyny Szpiku.

•
•

Podczas dyżurów dyrektorzy (koordynatorowie) tj. Michał Filimon oraz
Krzysztof Sierant wydawali wolontariuszom, materiały (krówki, breloczki,
oświadczenia woli, chorągiewki, ulotki, kompendia wiedzy, balony, rollupy,
namioty). dzięki którym mogli realizować cele statutowe fundacji.
Podczas trwania ubiegłego roku również w siedzibie (biurze) odbywały się
różnorodne akcje na rzecz naszych podopiecznych. Pakowanie paczek z
okazji świąt Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych, Dnia Dziecka czy przed
rozpoczęciem roku szkolnego tak aby dzieci wraz z rodzicami nie musiały
martwić się o plecaki czy zeszyty do szkoły to tylko kilka z wielu akcji
przygotowanych przez wolontariuszy.
W biurze odbywały się również szkolenia dla nowych wolontariuszy dzięki
czemu liczba zarówno wolontariuszy jak i organizowanych akcji co roku
sukcesywnie wzrasta co przekłada się na ilość np. zarejestrowanych osób
jako potencjalni dawcy komórek macierzystych.
Biuro na około 30 dni przed akcjami typu „tornister”, „świąteczna paczka”
czy „Dzień dziecka” było otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od
16:00 – 18:00. Podczas tych dyżurów odbywało się przyjmowanie,
odbieranie (również z Poczty przy ul. Pamiątkowej) oraz przygotowywanie
paczek dla dzieci z oddziału onkologicznego. Dzięki czemu mogliśmy
pomóc ponad 100 dzieciom które cierpią na raka.
Sklep. Sprzedaż w roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014 wzrosła o
3437,10 zł i wyniosła 21953,90 zł.
Formy płatności
Płatności za zamówienia możemy podzielić na 4 formy i w zależności od
ich
ilości
i wartości wyglądały następująco:
• Pobranie
• o wartości 40,00 zł w ilości 1 szt.
• Gotówka
• o wartości 470,00 zł w ilości 6 szt.
• Przelewy24.pl
• o wartości 6 691,30 zł w ilości 98 szt.
• Przelew
• o wartości 14 752,60 zł w ilości 259 szt.
Średni czas na realizację zamówienia przez klienta wynosi około 4 dni, to przy
niezautomatyzowanym systemie realizacji płatności jest bardzo dobrym
wynikiem i świadczy o wywiązywaniu się w 100% z ustalonego na 10 dni
terminu
realizacji
zamówień.
Prognozy na rok 2016 przewidują wzrost sprzedaż oraz dalsze poszerzenie
asortymentu.

Drużyna Szpiku Pobiedziska
•
Ponadto przeprowadzono 12 spotkań szychowych (łącznie ponad 60
godzin szycia) podczas, których zostały uszyte:

ponad 200 serc, które były sprzedawane podczas naszych
pobiedziskich akcji,
 prezenty dla Bartka Hadyńskiego, które otrzymał podczas koncertu
 chustki dla dzieci z oddziału onkologicznego
 jaśki dla dzieci z oddziału onkologicznego



zabawki z okazji Świąt Bożego Narodzenia

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
•
doraźne wizyty na oddziałach onkologicznych Szpitala Klinicznego im.
Jonschera w Poznaniu – dostarczamy zakupy, pomagamy, np. wypełnić
dokumenty potrzebne do założenia subkonta w innej fundacji, wspieramy
rozmową, czytamy dzieciom, organizujemy wspólne zabawy, zastępujemy
opiekunów dzieci podczas ich krótkich nieobecności przy dzieciach

