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IV Mistrzostwa Drużyny
Szpiku
My nie tyle potrzebujemy pomocy
przyjaciół, co wiary, że taką
pomoc możemy uzyskać.
Epikur
Drużyna Szpiku to grupa w olontariuszy działających bezinteresow nie, z potrzeby serca na rzecz osób
chorych na now otw ory krw i w szczególności na białaczki. Gotow ość niesienia pomocy to nadrzędny cel
naszej Drużyny. Dla jednych będzie to oddanie szpiku, mów ienie, na czym polega przeszczep dla innych
bieganie maratonów w naszych koszulkach, czy organizow anie zbiórek krw i, spotkań w szkołach.
A dla artystów charytatyw ny udział w kampaniach społecznych. W szyscy są potrzebni, bo ta Drużyna to po
prostu łańcuch składający się z ogniw i każde z nich ma sw oje zadanie. W yjątkow ość Drużyny Szpiku polega
na różnorodności. W nosimy do niej to, co mamy najpiękniejszego, co umiemy, robimy i lubimy.
Dzielimy się sobą, naszymi zdolnościami, talentami i umiejętnościami, ale także otw artością, w rażliw ością
i gotow ością do działania na rzecz potrzebujących. Mamy nadzieję, że uda nam się uratow ać choćby jedno
ludzkie życie, a w niejednym sercu rozpalić ogień w iary, że pomoc dla niego na pew no się znajdzie.
W szeregach znalazły się osobistości życia publicznego czy gw iazdy znane ze szklanego ekranu i pierw szych
stron gazet. Kapitanem tego teamu został piłkarz Piotr Reiss, w spierają go olimpijczycy: Julia Michalska,
Michał Jeliński, Anita W łodarczyk, Aneta Konieczna, Szymon Ziółkow ski, Monika Drybulska, sprinter Marcin
Urbaś. Silną grupę stanow ią artyści pod w odzą aktorki Katarzyny Bujakiew icz, w spieranej przez Magdę
Stużyńską, Magdę Steczkow ską, Olgę Bończyk, Sylw ię Grzeszczak, Macieja Balcara, Meza, Libera Kalw iego,
zespół Arka Noego. Do Drużyny Szpiku należą artyści poznańskich teatrów : W ielkiego, Polskiego Animacji
i Now ego, a także śpiew acy Poznańskiego Chóru Katedralnego, dziennikarze, lekarze, praw nicy i politycy,
którym przew odzą Przemysław Pacia W icew ojew oda W ielkopolski i Ryszard Grobelny Prezydent
Poznania. W naszych szeregach znajdują się rów nież kolarze, żużlow cy oraz futboliści. Obok znanych
_nazw isk ten zespół tw orzy cały szereg ludzi, na co dzień anonimow ych, a w dniu egzaminu
z człow ieczeństw a stających ramię w ramię z w ielkimi tego św iata

Aktualności

To dopiero jeden liść, przed nami cały las
Przed nami kolejne w yzw ania, zadania, w alka o to, by Rejestr Potencjalnych Daw ców Szpiku liczył nie
200 000 a 3 miliony osób, ale do tego potrzebna jest nie Drużyna, ale Armia Szpiku.

Dowiedz się co aktualnie robimy,
gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy,
jakie mamy plany...to wszystko
znajdziesz w aktualnościach...
więcej

Co robią Kolarze?

Tutaj możesz śledzić na bieżąco
kolarskie aktualności, wyścigi,
plany, poczytać o rowerowym
sprzęcie ...
więcej
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