
  

 

   

 

 

 

 

 Niespodziewana diagnoza białaczki jednego z uczniów naszej szkoły 

spowodowała zryw wsparcia wśród społeczności szkolnej. Całość działań 
koordynował Szkolny Klub Wolontariatu „Uskrzydleni” pod kierunkiem 

nauczycieli zaangażowanych w działalność klubu. Od pisania                           
kartek z życzeniami świątecznymi i zbiórki pieniędzy podczas kiermaszu 

świątecznego przeszliśmy do działań  mogących realnie wspomóc chłopca             
w walce z chorobą. Zorganizowaliśmy zbiórkę krwi w krwiobusie 

stacjonującym  przy szkole a także zainicjowaliśmy i zorganizowaliśmy akcję 
rejestracji potencjalnych dawców szpiku na terenie miasta. Dzięki 

bezinteresownej pomocy wielu osób w ciągu dwóch tygodni udało                         
się zarejestrować w Płocku ponad 1300 potencjalnych dawców szpiku, którzy 

mają szansę ofiarować dar życia. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili                
się do tego wyniku zarówno  zarejestrowanym jak i rejestrującym. Płock 
pokazał, że ma wielkie serce, choć w akcji brali udział również mieszkańcy 

okolic.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Pierwszą akcją była rejestracja w weekend 17-18 lutego w sześciu różnych 

lokalizacjach . Zarejestrowaliśmy 783 osoby, akcja zgromadziła ok. 200 
wolontariuszy - z czego najliczniejszą grupę stanowili Uczniowie, Rodzice               

i Nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22                    
w Płocku.  Zaangażowanie i wytrwałość naszych uczniów - szczególnie tych 

najmłodszych jest godna podziwu. Wsparcie i empatia ze strony rodziców 
dodaje sił do działania, a poświęcenie ze strony nauczycieli utwierdza               

w przekonaniu,  że nauczyciel to  nie tylko zawód...  W akcji wzięło udział 
ponad 50 nauczycieli z naszej szkoły.  Szczególne podziękowania należą się  

koordynatorom poszczególnych lokalizacji,  na których barkach spoczywał 
ogromny ciężar przygotowań i szczególnej odpowiedzialności podczas całej 

akcji p. Marcie Kapuścińskiej,p. Lidii Dziewięckiej ,p. Iwonie Blank,  p. Anecie 
Szatkowskiej, p. Annie Kowalskiej,  p. Agnieszce Sołtysiak, p. Justynie 

Szulińskiej (mamie uczennicy z klasy IIIG)  p. Andżelice Kaniewskiej – 
Łuciakiewicz oraz p. Mariuszowi Łakomskiemu.  

 

 

 



 

 

 

             



  Do akcji przyłączyli się również nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej 

nr 23 oraz młodzież z Gimnazjum nr 8, Liceum im. Marszałka Stanisława 
Małachowskiego oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno- Kupieckich. Do akcji 

rejestracji dołączył Orlen, rejestrując na terenie zakładu 331 osób, 
Małachowianka  i Zespół Szkół Technicznych 70-tka. W  Małachowiance pod 

kierunkiem Pani Moniki Malewskiej zarejestrowano 107 potencjalnych 
dawców, a w „70-tce” 66 pod opieką Pani Izy Szymańskiej. Dzięki uprzejmości 

Prezesa SPR Wisła Płock przeprowadziliśmy rejestrację podczas meczu 
zyskując kolejnych    23 potencjalnych dawców w bazie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Jesteśmy dumni, że zapoczątkowaliśmy cykl akcji – cały czas dostajemy 

sygnały o nowych punktach rejestracji organizowanych w naszym mieście                    
jak i okolicznych miejscowościach.  Dzięki uprzejmości Wydziału Edukacji 

mogliśmy udostępnić płocki szkołom i przedszkolom scenariusze zajęć 
omawiających zarówno problematykę dawstwa szpiku jak i niesieniu pomocy 

potrzebującym. 

        Oczywiście nie liczą się liczby tylko ten jeden właściwy bliźniak 
genetyczny. Jednak im będzie nas  więcej tym większa szansa na sukces...  

Doświadczenia nabyte podczas akcji skłaniają do apelu byśmy nie  byli 
ignorantami, pędząc obojętnie w wirze obowiązków  z wózkiem na zakupy 
taranując  po drodze czyjąś szansę na życie, którą być może mamy w sobie,                                 

nie zasłaniajmy się trudami życia jako tarczą przed pomocą innym,                             
nie ignorujmy wołania  o pomoc dla chorego dziecka prowadząc własne za rękę,  

nie kładźmy na szali własnej wygody i komfortu z ocaleniem ludzkiego życia, 
będąc dorosłym człowiekiem nie zestawiajmy strachu przed igłami                              

i krwią  ze strachem o kolejny dzień... Nie zamykajmy się w swoim świecie 
nieufności i pędu, życie to coś więcej niż lista obowiązków i pakiet 

przyjemności. Zrozumiałe jest,   że nie wszyscy chcą się rejestrować, każda taka 
decyzja jest oczywiście w pełni uszanowana ale nie możemy akceptować 

ignorancji, egoizmu i zamknięcia na drugiego człowieka. Nie możemy pozwolić 
aby brak wiedzy i świadomości był przyczyną pustki w bazie dawców, której 

wypełnienie staje się priorytetem dla wielu rodzin dotkniętych białaczką...                
Nie zamykajmy  się na innych... Czasem trzeba zapomnieć o sobie dla drugiego 
człowieka istota ludzkiego istnienia zdecydowanie wychodzi poza przyziemne 

ramy codzienności... 

Mamy nadzieję, że dla wszystkich zaangażowanych ten czas był cenną                           

i wartościową lekcją empatii i solidarności, umożliwił zatrzymanie się na chwilę 

w biegu życia i pozwolił na chwilę refleksji... 

 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi składa szczególne 

podziękowania Prezydentowi Miasta Panu Andrzejowi Nowakowskiemu                       

za objęcie akcji Honorowym Patronatem oraz Fundacji DKMS bez której akcja 

nie odbyłaby się. Zaangażowanie koordynatorów i pracowników fundacji 

zasługują na szczególne wyrazy uznania. Dziękujemy za współpracę 

Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta oraz Starostwu Powiatowemu. Szczególne 

podziękowania składamy dla Dyrektorów płockich szkół i przedszkoli                        

za przyłączenie się do zbiórki pieniężnej na rzecz fundacji a także                                

dla nauczycieli, którzy uświadamiali swoich wychowanków na temat dawstwa 

szpiku. Do akcji przyłączyło się wiele osób, firm i instytucji wspierających nasze 

działania: Prezes SPR Wisła Płock – Adam Wiśniewski, Wiceprezes Wisły 

Płock – Tomasz Marzec, Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock - 

Jacek Żabka, Kuria Diecezjalna, Książnica Płocka, Komunikacja Miejska Płock, 

Rynex Sp. z  o. o. Płocki Wolontariat, wolontariusze WOPR. Dziękujemy                  

za wyrażenie zgody na lokalizację: Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 

im. Marcina Kacprzaka w Płocku, Galerii Wisła,  Galerii Mazovia, Atrium 

Płock, Atrium Mosty, Auchan. 

Dziękujemy lokalnym mediom za akcję informacyjną – wspierali nas: Radio 

RPL FM, Radio Eska, KRDP, Lokalna telewizja PTV, TVP 3 - Kurier 

Mazowiecki, Tygodnik Płocki , Gazeta Wyborcza, Portal Płock, Petronews.   

Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się na udostępnianie plakatów i ulotek 

informacyjnych o akcji oraz wszystkim, którzy te ulotki roznieśli – zdaniem 

Fundacji Płock w tym zakresie pobił rekord – w dużej mierze dzięki 

społeczności SP 22. 

 

                 

  Opracowała: Martyna Skrodzka 

Inicjator akcji. 

 


