
Każdy rejestrujący podejmując tę odpowiedzialną decyzję, przyczyni się do 

zwiększenia szans na życie pacjentów cierpiących na tę ciężką chorobę. 

Oprócz tej wielkiej akcji, Wielkoduchy wraz z pomocą wielu wspaniałych ludzi 

zorganizowali miłe popołudnie dla najmłodszych  i ich rodziców, dziadków. 

 

Dodatkowe atrakcje zorganizowane przez Wielkoduchy i rodziców: 

 LOTERIA FANTOWA, 

 KAWIARENKA, 

 SWOJSKIE JADŁO, 

 KIERMASZ PRAC WOLONTARIUSZY, 

 WARSZTATY TWÓRCZE - p. Monika i Mirosław Kosiccy, 

 POKAZ WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI - p.Dawid Chwierot, 

 STANOWISKO FRYZJERSKIE - p. Agnieszka Sołtysiak z Szamotuł, 

 POKAZ PIERWSZEJ POMOCY przez strażaków z OSP PRZECŁAW, 

 ANIMACJE DLA DZIECI z p. Katarzyną Kotlińską, 

  POKAZ DRUKARKI 3D z p. Marcelem Trzybińskim. 

 

Lista firm, które wsparły nas podczas DNIA DAWCY SZPIKU: 

 SALON FRYZJERSKI "MILENA" – Pamiątkowo, 

 OSP PRZECŁAW, 

 RESTAURACJA "PRZYSTAŃ" – p. Romana i Urszuli Kałużnych 

 z Mrowina, 

 SKLEP SPOŻYWCZY – p. Bożeny Borzych z Przecławia, 

 p. Dawid Chwierot, 

 p. Agnieszka Sołtysiak, 

 SKLEP WIELOBRANŻOWY Gadecki Waldemar z Rokietnicy, 

 FIRMA "MIMEC" – p. Katarzyna Kotlińska, 

 PPHU MILLANO SP. Z O.O z Przeźmierowa, 



 „RADOSNA TWÓRCZOŚĆ” – p. Monika i Mirosław Kosiccy, 

 "ELL-STUDIO" GABINET KOSMETYCZNY – p. Elżbieta Piszczyńska 

 z Pamiątkowa, 

 p. Marcel Trzybiński z Mrowina, 

 SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY p. Kozłowskich z Pamiątkowa, 

 p. Walkowiak z Przecławia. 

 

Podsumowując akcję "ODDAJ Z KOŚCI GARŚĆ MIŁOŚCI" informujemy, że 

udało się nam zarejestrować aż 37 potencjalnych dawców szpiku. Wszystkim, 

którzy zdecydowali się być dawcami serdecznie dziękujemy w imieniu ludzi 

chorych, którzy codziennie mają nadzieję na odnalezienie swojego "bliźniaka 

genetycznego". 

Jako opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu serdecznie dziękujemy wszystkim 

wolontariuszom – Wielkoduchom za zaangazowanie i gotowość do niesienia 

pomocy. Jesteście wielcy! 

Kochanym mamom, tatusiom, którzy wspierali nas w realizacji planu akcji, że 

zawsze możemy na Was liczyć! 

Wszystkim sponsorom i przyjaciołom, którzy uatrakcyjnili swoją pomocą ten 

dzień. 

KAŻDEMU KTO WSPIERAŁ NAS RÓWNIEŻ - DUCHOWO! 
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