
 

 

Warszawa, 20 lutego 2018 r. 

 

Szanowni Dyrektorzy, 
 
W imieniu Fundacji DKMS zwracam się z wielką prośbą o wsparcie działań naszej Fundacji 

poprzez włączenie się Państwa w akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku  

i komórek macierzystych, o nazwie „Pomóż Marysi i Innym". Akcja rejestracji odbędzie się 

8, 11 i 12 marca w następujących lokalizacjach: 

Czwartek, 8 marca 2018 

Trzebielino, Biblioteka Gminna, ul. Pomorska 24, godziny 12:00-18:00 

Niedziela, 11 marca 2018  

Borzytuchom, Zespół Szkół, ul. Szkolna 1, godziny 10:00-16:00 

Bytów, Kompleks Basenowo-Rekreacyjny NIMFA, ul. Mickiewicza 15, godziny 10:00-16:00 

Bytów, Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Domańskiego 13, godziny 10:00-16:00 

Bytów, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Derdowskiego 3, godziny 10:00-16:00 

Bytów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Sikorskiego 35, godziny 10:00-16:00 

Czarna Dąbrówka, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka ul. Bytowska 10, godziny 10:00-16:00 

Kołczygłowy, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, godziny 9:00-16:00 

Lipnica, Zespół Szkół, ul. Szkolna 4, godziny 10:00-16:00 

Parchowo, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, ul. Kartuska 5, godziny 10:00-16:00 

Studzienice, Wiejski Dom Kultury, ul. Brzozowa 5, godziny 9:00-15:00 

Tuchomie, Zespół Szkół, ul. Hinza 1, godziny 10:00-16:00 

Poniedziałek, 12 marca 2018 

Bytów, Pasaż Handlowy “KAMIENICA”, ul. Wojska Polskiego 21 godziny 11:00-17:30 

 

Akcja uzyskała Honorowy Patronat Starosty Bytowskiego Leszka Waszkiewicza.  

 

Dzięki uczestnictwu Państwa placówek będziemy mieli możliwość zwrócenia uwagi na 

problem dawstwa szpiku oraz możliwość rozpropagowania zbliżającego się Dnia Dawcy 

Szpiku w przedszkolach, szkołach podstawowych, w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Dotrzemy dzięki temu do dzieci i młodzieży i za ich pośrednictwem do samych 

rodziców. Im więcej osób zdobędzie rzetelne informacje dotyczące dawstwa szpiku, tym 

większe będą szanse na świadomą rejestrację, a tym samym powiększy się baza Dawców. 

 

Mamy nadzieję, że placówki oświatowe w powiecie bytowskim staną się częścią tego 

niepowtarzalnego przedsięwzięcia. W tym celu chcielibyśmy zaproponować działania, 

które mogliby Państwo podjąć w swoich placówkach. Zachęcamy Państwa do ich 

realizacji i wierzymy, że uda się zrealizować większość z nich: 

 



 

 

□ umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o akcji "Pomóż Marysi i 

Innym", przede wszystkim plakatu elektronicznego i informacji dla dawców 

□ rozesłanie poprzez np. dziennik elektroniczny informacji dla Dawców 

□ rozwieszenie plakatów w placówkach 

□ rozdanie rodzicom na zebraniach/konsultacjach ulotek bądź przekazanie 

przygotowanych materiałów (biedronki) i ulotek dzieciom z prośbą o zaniesienie ich 

do domów i przekazanie rodzicom.  

□ zorganizowanie w placówce wystawy prac uczniów na temat białaczki i dawstwa 

szpiku,  

□ zorganizowanie wydarzenia towarzyszącego akcji informacyjnej, wspomagającego 

inicjatywę – przemarsz, happening, przedstawienie dla rodziców, wspólna inicjatywa 

kilku placówek. 

□ przeprowadzenie zajęć i pokazanie prezentacji na temat białaczki  

i dawstwa szpiku lub pokazanie w młodszych klasach filmów (np. godziny 

wychowawcze, zebrania z rodzicami).  

   

W załącznikach przesłano: niezbędne teksty i materiały do pracy z uczniami. 

 

Podczas naszej akcji wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie 

zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko 

chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu 

formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej 

strony policzka.   

 

Fundacja DKMS zarejestrowana została 28 listopada 2008 roku jako niezależna organizacja 

typu non-profit, a swoją działalność rozpoczęła 25 lutego 2009 roku. Do dzisiaj udało się 

nam zarejestrować i przebadać ponad 1 250 000 (styczeń 2018) potencjalnych dawców.  

4 800 (styczeń 2018) osób oddało już swoje komórki macierzyste ratując życie tym, którzy 

potrzebują tego najbardziej. 

 

Mam nadzieję, że przychylą się Państwo do mojej prośby. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 
Ewa Nawrot 

Koordynator ds. Rekrutacji Dawców 

Fundacja DKMS 

 

 


