
Warszawa 05 marca 2011 r. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia Przeszczepionych  Serc 

 Za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r. 
 

 

STAN OSOBOWY STOWARZYSZENIA 
 

 
W dniu 31 grudnia 2009  r. Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc liczyło  członków 88, w tym 38 osób po 

transplantacji serca. 

 

Stan na dzień 

                       

                        Ogółem 

 

         Po transplantacji serca 

   ogółem M      K   ogółem M K 

31 grudnia 2010 r. 88 48 40 38 31 7 

Odeszło 2010 r.       

 

 

 WŁADZE  STOWARZYSZENIA 
 

  Zarząd 

Prezes      Stanisław Jerusalimcew 

V–ce Prezes    Jacek Kapisz 

Sekretarz     Małgorzata Zielińska 

Skarbnik    Izabella Gizińska 

Członek    Wanda Antkowiak 

Członek    Elżbieta Krzyżanowska 

Członek       Teresa Pabich 

Członek    Lech Poliński 

Członek    Jacek Żaczek 

 

 Komisja Rewizyjna 

Przewodnicząca   Krystyna Grotkowska 

Członek    Wiesława Fifielska 

 Członek    Jarosław Prus  



 

W 2010 r. Zarząd Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc odbył  siedem protokołowanych zebrań zarządu, 

podjął  14 Uchwał i  pracował nad następującymi zagadnieniami: 

 

II. Organizacja Zjazdów i Spotkań Integracyjnych  

Program zjazdów zapewnia relaks, rozrywkę a także poszerzenie wiedzy o zdrowym i higienicznym 

trybie życia oraz możliwość podjęcia prób rozwiązania problemów dnia codziennego osób po 

przeszczepie serca i ich rodzin: Stałymi punktami zjazdów były: 

 Konsultacje indywidualne i grupowe z psychologiem i pielęgniarkami – cel informacyjno-

edukacyjny. 

 Zawody: sportowe i wędkarskie  – cel rekreacyjny 

 Spotkania w grupach, wymiana własnych doświadczeń, konkursy: kulinarny i turniej tańca 

towarzyskiego, grill i zabawa przy muzyce  – cel integracyjny 

 Wiosenny ZJAZD - SIELPIA 2010 

W dniach 10-13 czerwca 2010 w Sielpi odbył się coroczny Wiosenny Zjazd Integracyjny połączony z 

Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia. Choroby i poważne sprawy rodzinne 

uszczupliły liczbę uczestników. Radość organizatorom sprawili jednak Ci „niecierpliwi”, którzy już w 

środę przybyli do Ośrodka w Sielpi, a była to ponad połowa uczestników zjazdu.  

W czwartek do obiadu oczekiwaliśmy na resztę uczestników. Wieczorem przy grillu odbył się I 

Konkurs Karaoke  

W piątek nasza pani psycholog Justyna poprowadziła warsztaty na temat „Konstruktywne 

rozwiązywanie problemów” – abyśmy mieli ich jak najmniej i nie musieli korzystać z rad pani 

psycholog. Po obiedzie najpoważniejszy punkt programu naszego Zjazdu – Walne Zebranie 

Członków SPS. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium oraz został powołany nowy Zarząd w 

składzie: W. Antkowiak, I. Gizińska, S. Jerusalimcew, J. Kapisz, E. Krzyżanowska, T. Pabich, L. 

Poliński, M. Zielińska, J.Żaczek. Powołano Komisję Rewizyjną w składzie: W. Fifielska, K. 

Grotkowska, J. Prus. Wieczorem „LUZ” czyli Lekko Uroczysta Zabawa. Część oficjalna to powitanie 

nowych Członków SPS oraz uroczystość: 

 15-to latków z przeszczepionym sercem: 

o Lucyny Grotkowskiej /niestety nieobecna/,  

o Stanisława Jerusalimcew,  

 10-cio latków z przeszczepionym sercem: 

o  Piotra Szewczyka /niestety nieobecny/  

o Antoniego Uraszewskiego.  

Było „Sto lat” dla jubilatów, wspólne zdjęcie oraz upominki dla wszystkich osób po przeszczepie. 

Zaprzyjaźniony już z nami zespół muzyczny Mono – Paula z Ostrowa Wlkp. grał do tańca dla 

najbardziej wytrwałych do 3 nad ranem.  

W czasie Kolacji odbyły się 2 konkursy.  

 Turniej Tańca Towarzyskiego jednomyślnie (zdaniem jury i kibiców) wygrali Beata i Damian 

Maciaszek z zespołu muzycznego /bardzo chcieli włączyć się do naszej zabawy/.  

 Konkurs „Przekąsek” – udział wzięło 5 pań (wielkie brawa dla nich) a zwyciężyła Agnieszka 

Wasiek.  

W Sobotę (o 6 rano) 3 uczestników Zawodów Wędkarskich im. „Zdzicha” udało się na „łowisko”. 

Marian Strzelecki wiedział co nadziać na haczyk bo jemu ryby brały najlepiej. O 10 Zawody 



Sportowe przyciągnęły najlepszych naszych sportowców do rywalizacji. W pierwszej konkurencji 

Wyścigu Rowerów Wodnych wystartował 4 silne osady i wszyscy dopłynęli w pełnym składzie do 

mety. Następne konkurencje to Rzut Piłką Lekarska, Rzut do kosza oraz wzbudzający najwięcej 

emocji: mecz Piłki Siatkowej. Odbyły się również zawody w kategorii „Junior”. Smakowity obiad po 

tak wyczerpujących konkurencjach był balsamem dla naszych sportowców. Pod wieczór miłym 

akcentem było wręczenie nagród, medali, statuetek, dyplomów i oklaskiwanie zwycięzców 

wszystkich rozegranych konkursów i konkurencji sportowych. A na koniec wieczorny grill 

uświadomił nam, że to co miłe szybko się kończy. To ostatni wspólny wieczór podczas tego zjazdu a 

więc rozmowy, wspomnienia i refleksje powoli przygotowywały nas do rozstania.  

Niedziela wspólny wyjazd na Mszę Św. do Dziebałtowa i powrót na obiad..Niestety Ci co mieszkają 

bardzo daleko wyjeżdżali i żegnali się już rano. Po obiedzie uściski, łezki w oczach i umawianie się 

na następne jesienne spotkanie.  

Słonce i gorąca temperatura to nie tylko dane atmosferyczne jakie towarzyszyły naszemu spotkaniu.  

 Jesienny Zjazd – LIDZBARK 2010 

W dniach 2-5 września 2010 w ośrodku wypoczynkowym ,,LECH” w miejscowości Lidzbark odbył 

się Jesienny Zjazd Stowarzyszenia. Było to już VIII spotkanie integracyjne połączone z warsztatami 

psychologicznymi. Lidzbark to miasteczko położone nad Jeziorem Lidzbarskim i rzeką Wel, na 

terenie dwóch Parków Krajobrazowych: Górznieńsko – Lidzbarkiego Parku Krajobrazowego oraz  

Welskiego Parku Krajobrazowego. 

Pierwszego dnia po zakwaterowaniu i obiedzie odbyły się pierwsze indywidualne konsultacje z 

psychologiem. Pogoda dopisywała, a dzień zakończył się posiedzeniem przy grillu. 

Drugi dzień pobytu prawie w całości poświęcony był indywidualnym i grupowym spotkaniom z 

psychologiem, p. Justyną Gruczek . Zakończył się serdeczną biesiadą i tańcami przy muzyce ,,na 

żywo”. 

Program jesiennych warsztatów poza spotkaniami z psychologiem pozostawiał uczestnikom wiele 

wolnego czasu na cieszenie się pięknem natury, chętni mieli możliwość spacerowania po okolicznych 

lasach jak również zapoznawania się z okoliczną przyrodą. Rezerwaty chociaż tylko częściowo 

dostępne dla turystów, pozwalały podziwiać swoje piękno wędrującym ścieżkami dydaktycznymi 

i szlakami turystycznymi. 

Sobota powitała uczestników słoneczną pogodą i obfitością grzybów w lasach i ryb w jeziorze. 

Wieczorem zwycięzcy konkursu grzybobrania i wędkowania odebrali swoje nagrody. Zjazd odbył się 

w kameralnym gronie: uczestniczyło w nim tylko 26 osób, w tym 11 po przeszczepie. 

 Tradycyjne integracyjne spotkania świąteczne  

Organizujemy tradycyjne już Spotkania Świąteczne. Na spotkania te zapraszamy lekarzy, 

pielęgniarki,  pracowników oraz  dyrekcję IK. Uczestniczą w nich też  pacjenci oczekujący na wizytę 

lekarską w Przychodni Transplantacyjnej. Każdy kto jest po przeszczepie serca jest mile widzianym 

gościem –  nie musi być członkiem S.P.S.. Takie spotkanie  Wielkanocne w IK Warszawie i w tym 

roku po raz pierwszy od reaktywowania Kliniki Kardiochirurgii w CSKMSWiA w Warszawie jako 

współorganizatorzy z Kierownictwem Kliniki Kardiochirurgii. 



 

III. Uczestnictwo w VI Krajowym Zjeździe Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli. 

Nasi młodzi członkowie, w towarzystwie i pod opieką członków zarządu, uczestniczyli w VI Zjeździe  

Dzieci i Młodzieży Zduńska Wola. Na Zjeździe młodzież mogła się spotkać się ze swoimi 

przyjaciółmi z całego kraju i spędzić wspólne piękne chwile. Świadectwem tego były ich 

uśmiechnięte buzie. Myślimy iż spotkanie to spełniło pozytywną psychologiczną rolę. Jak zawsze 

nasza koleżanka  Małgorzata Zielińska zapewniała pomoc pielęgniarską. 

 

IV. Propagowanie idei transplantologii wśród młodzieży licealnej i akademickiej 

Bardzo ważnym zadaniem S.P.S. jest praca nad propagowaniem idei transplantacji wśród młodzieży 

licealnej i akademickiej. Zorganizowaliśmy spotkania: 

 15 stycznia 2010 r - Transplantacja to świadectwo życia.... to nowe życie...... życie to 

rewelacja 

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie odbyło się spotkanie członków S.P.S. (po 

przeszczepie serca) ze studentami IV roku  Specjalność Psychologia Kliniczna. Na spotkaniu pokazano 

film " Życie to rewelacja " w reż. Tadeusza Króla wyprodukowany przez HBO. Dokument ten jest 

zapisem osobistych rozmów ludzi po przeszczepie serca, którzy ani przez chwilę nie zapominają o 

swoich wybawcach. Po filmie, jak zawsze podczas takich spotkań, wywiązała  się bardzo żywa i 

interesująca dyskusja. 

 18 marca 2010 r.- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w 

Krasnymstawie,  

Na zaproszenie pani Wiceprezes Marii Kmicic ze Stowarzyszenia " Gloria Vitae" - Stowarzyszenie 

Przeszczepionych Serc wzięło udział w spotkaniu z młodzieżą Krasnegostawu.  

Pomoc przy organizacji spotkania S.P.S. otrzymało od: 

 Prof. Wojciecha Rowińskiego V-ce Prezesa z Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej  

 Prof. Janusza Wałaszewskiego i Pani mgr Teresy Danek z Centrum POLTRANSPLANTU 

w postaci materiałów, ulotek i oświadczeń woli 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz miasta i powiatu. 

Program spotkania: 

1. Wprowadzenie – V-ce prezes Stowarzyszenia „ Gloria Vitae „ – Maria Kmicic  

2. „ Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce „ – Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne „ 

Poltransplant” w Warszawie - mgr Teresa Danek / prezentacja /.  

3. Jak żyją ludzie przed i po przeszczepieniu serca – przeszczepieni członkowie Stowarzyszenia 

Przeszczepionych Serc, Jacek Kapisz, Stanisław Jerusalimcew  

4. Quiz z wiedzy o transplantacji, Jacek Kapisz, Teresa Danek.   

5. Pokaz filmu reż. Tadeusza Króla prod. HBO – „ Życie to rewelacja… ”  

Młodzież jak zawsze żywo reagowała na problemy związane z transplantacją. Pokaz filmu 

udostępnionego przez HBO w reż. Tadeusza Króla " Życie to rewelacja " zakończył spotkanie. 

Wychodząc młodzież otrzymała informatory dotyczące transplantacji narządów z Polskiej Unii 

Medycyny Transplantacyjnej i oświadczenia woli z POLTRANSPLANTU. 

 23 marca 2010 r. - Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Spotkanie z młodzieżą akademicką członkami EMSY – przyszłymi lekarzami. Jednym z prelegentów 

był doc. Maciej Kosieradzki, który w fantastyczny sposób przedstawił problem śmierci pnia  mózgu. 

Pokazaliśmy Film Życie to Rewelacja, po którym wywiązała się gorąca dyskusja. 



 29 kwietnia 2010 r. Łowicz – LO Pijarskie Królowej Pokoju 

Na zaproszenie organizatora mgr Zbigniewa Wojdy przedstawiciele SPS (osoby z przeszczepionym 

sercem): Lech Poliński, Jacek Kapisz i Stanisław Jerusalimcew uczestniczyli w spotkanie pod 

hasłem " Transplantacje - niezwykły dar”. Spotkanie na temat dawstwa, transplantacji narządów i 

tkanek uświetnili: Halina i Józef Szczepanik (rodzice tragicznie zmarłej Ani) oraz Elżbieta 

Milewska, osoba z przeszczepioną wątrobą.  

Józef Szczepanik mieszkaniec Łowicza mówił o swojej córce Ani, która odeszła tragicznie, ale jej 

serce, nerki i wątroba uratowały 4 osoby. Zgoda jej bliskich (rodziców i rodzeństwa) - była jakże 

wielkim aktem miłości bliźniego.  

Stanisław Jerusalimcew i Jacek Kapisz mówili o swoich przeżyciach przed i po przeszczepie serca a 

Elżbieta mówiła o swoich odczuciach i jakości życia po swojej operacji.  

Na koniec spotkania rozdaliśmy uczniom materiały informacyjne na temat przeszczepów otrzymane 

od Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej i POLTRANSPLANTU Warszawa.  

 22 kwietnia 2010 r. - Góra Kalwaria  

Na zaproszenie ks. Marianina - Tomasza Sadłowskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących .im. ks. 

Sajny mieliśmy spotkanie z młodzieżą 3 klas (z każdą osobno). Bardzo udane żywa dyskusja. 

 24 maja 2010 r. - Koło  

Spotkanie na zaproszenie, naszego młodego członka, Pawła Rusina oraz Pani Dyrektor ZST w Kole 

mgr Ireny Cichej. W spotkaniu ze strony SPS uczestniczyli: Jacek Kapisz i Lech Poliński oraz Paweł 

Rusin - uczeń tej szkoły. Dla wielu uczniów było wielkim zaskoczeniem gdy okazało się, że Paweł jest 

po przeszczepie serca. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali jego opowieści jak to się stało, że 

jedynym sposobem leczenia i uratowania mu życia była transplantacja. Opowiedział jak teraz wygląda 

jego życie – regularne przyjmowanie leków oraz niewielkie ograniczenia dotyczące aktywności 

fizycznej. Swoje historie opowiedzieli też Jacek Kapisz i Leszek Poliński. Młodzież obejrzała film 

„Życie to rewelacja” T Króla oraz „Esperanza” produkcji hiszpańskiej. Spotkanie zakończyliśmy 

kwizem o transplantacji, i co było zaskoczeniem dla nas – nie było pytania na które młodzież nie znała 

by odpowiedzi. 

 27 maja 2010 r. - Ostrów Wlkp.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Medyczne Studium Zawodowe 

Na spotkaniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp. obecni byli Starosta Ostrowski 

Włodzimierz Jędrzejak oraz V-ce Starosta Ostrowski Krzysztof Rasiak. Członkowie SPS - Jacek 

Kapisz i Dariusz Borowski (osoby po przeszczepie serca). opowiadały jak wyglądało ich życie przed 

i po przeszczepie, a Teresa Danek (nasza członkini a zarazem przedstawiciel Poltransplantu) 

przedstawiła prezentację, która informowała o historii przeszczepów, czyli między innymi 

informacjami, troszeczkę cyferek o tym gdzie, ile i jakich transplantacji przeprowadzono w Polsce). 

Opowiedziała jak „technicznie” wygląda przygotowanie do transplantacji. Jak duże jest to zadanie pod 

względem logistycznym i o tym jak jeden dawca może uratować lub podarować kilku oczekującym 

nowe lepsze życie. Z zainteresowaniem obecni obejrzeli film T Króla „Życie to rewelacja”.  
Na koniec kilka pytań o transplantacji i jak zwykle młodzież wypadła rewelacyjnie!.  

 Centrum Kształcenia Ustawicznego Przygodzice  

Dzięki uprzejmości Dyrektora CKU mgr Dariusza Kaczmarka Jacek Kapisz i Dariusz Borowski 

(osoby po przeszczepie serca) mogli przedstawić cele naszego stowarzyszenia oraz opowiedzieć 

historię swojego życia przed i po przeszczepie. Młodzież z zainteresowaniem zapoznała się z 

prezentacją Teresy Danek z Poltransplantu.  

Spotkanie zakończyła prezentacja filmu „Życie to rewelacja” w reż T Króla  

 28 maja 2010 r. - Spotkania z młodzieżą w Kutnie 

LO im. Jana Kasprowiczana (10 klas) 

LO im. Dąbrowskiego (12 klas).  



Delegacja SPS w składzie: Bożena Gajewska (mieszkanka Kutna i organizator spotkania) oraz Lech 

Poliński, Jacek Kapisz i Stanisław Jerusalimcew, (wszyscy trzej z nowym sercem - razem 24 lata 

nowego życia) uczestniczyli w dwóch spotkaniach na temat: Transplantacja: to świadectwo życia…to 

nowe życie…to rewelacja… . Pokazaliśmy film. w reż. T. Króla „ Życie to rewelacja” prod. HBO a po 

filmie koledzy opowiedzieli swoje przeżycia przed i po operacji, mówili o przyczynach swojej 

choroby która doprowadziła do transplantacji. Na końcu spotkania koledzy odpowiadali na pytania 

młodzieży. S.P.S. dziękuje Centrum Poltransplantu i Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej za 

pomoc w postaci materiałów i informacji o transplantacji, które przekazaliśmy młodzieży. Dziękujemy  

Dyrekcji obu szkół za zaproszenie. 

 16 czerwca 2010 r. – Ostrołęka  

Spotkanie w I LO IM. Gen Bema w Ostrołęce doszło do skutku dzięki organizatorom: członkowi SPS 

(po przeszczepie serca) Andrzejowi Pabich oraz Teresie Pabich. Obecni byli też inni przedstawiciele 

SPS, osoby po przeszczepie serca: Jacek Kapisz, Danuta Romańska, Paweł Kądziałko. Wszyscy 

opowiadali swoje przeżycia przed i po transplantacji. Obecny na spotkaniu doc. Maciej Kosieradzki 

jak zwykle przedstawiał młodzieży, w bardzo przystępny sposób, pojęcie śmierci pnia mózgu.  

 29 listopada 2010 r. – Ostrołęka 

Powtórna wizyta w I LO IM. Gen. Bema w Ostrołęce. Oprócz delegacji SPS w postaci Andrzeja i 

Teresy Pabich, Jacka Kapisza, i Stanisława Jerusalimcew, którzy opowiedzieli swoje przeżycia 

przed i po transplantacji, uczestniczył lekarz kardiochirurg dr Zygmunt Kaliciński. Młodzież 

bardzo żywo reagowała na problemy techniczne operacji kardiochirurgicznych.  

 16 grudnia 2010 r. – Koło 

Powtórne spotkanie z młodzieżą z ZST w Kole. 

 

V. Spotkania ze społecznością lokalną 

 Majówka Przygodzice 2010 .  

Kolejny raz czynnie uczestniczyliśmy w Przygodzickiej „ Majówce „ . Ponad 100 osób miało 

możliwość wykonania podstawowych badań kardiologicznych oraz uzyskać porady co do profilaktyki 

i zaleceń dalszego postępowania jeśli wyniki badań odbiegały od normy. Jacek Kapisz oraz Dariusz 

Borowski rozmawiali z mieszkańcami, wręczali broszurki przybliżające ideę transplantologii oraz 

„oświadczenia woli”, które cieszyły się wielkim powodzeniem.  

Sołtys Przygodzic Kazimierz Niziołek w imieniu Rady Sołeckiej wręczył nam Statuetkę z 

podziękowaniami za współpracę z ich Sołectwem.  

 

 4 grudnia 2010 r. - Ostrołęka 

W podziękowaniu za hojny sponsoring i wsparcie działania, Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc 

zorganizowało dla pracowników Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrołęce badania profilaktyczne w 

zakresie: ekg, spirometrii, poziomu cukru i cholesterolu we krwi.  
Badaniom poddało się blisko 40 osób. Wyniki badań ekg zostały przekazane do opisu i konsultacji 

kardiologicznej w Ostrołęckim szpitalu.  

 

VI. Spotkania ze środowiskiem lekarskim 

 24 luty 2010 r. - Prezentacja filmu " Życie to rewelacja "  

W Instytucie Kardiologii w Warszawie SPS zorganizowało prezentację filmu produkcji H.B.O. w reż. 

Tadeusza Króla. W filmie występują / w większości / członkowie naszego Stowarzyszenie 

i członkowie z innych Stowarzyszeń. Na prezentacji byli obecni:  

 Dyrektor Naczelny prof. Witold Rużyłło 

 Z-ca Dyrektora ds. Nauki prof. Zofia Bilińska 



 Kierownik II Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii prof. Jacek Różański  

 Kierownik kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii prof. Jerzy Korewicki  

 lekarze, pielęgniarki, pracownicy Instytutu  

 członkowie Zarządu S.P.S. 

Serdeczne dziękujemy Dyrekcji i Kierownictwu Klinik, lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim osobom 

 zaangażowanym w powstanie tego filmu. 

 

 16 VI 10 Ostrołęka - Szpital im. dr Józefa Psarskiego  

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc odbyło się spotkanie z Dyrekcją, ordynatorami, 

lekarzami i pielęgniarkami Szpitala w Ostrołęce. Przedstawiciele SPS (osoby po przeszczepie serca) 

Jacek Kapisz, Danuta Romańska, Paweł Kądziałko i Andrzej Pabich opowiedzieli swoje 

przeżycia przed i po transplantacji. Doc. Maciej Kosieradzki w swojej prezentacji przedstawił 

między innymi przodujące województwa w zgłaszaniu dawców, wykresy: gdzie, ile, i jakie 

transplantacje wykonano w poszczególnych latach. Z sali padały pytania czysto techniczne jak 

również w jaki sposób podjąć współpracę z Poltransplant’em, na które Panie koordynatorki ze 

Szpitala „Dzieciątka Jezus” wyczerpująco odpowiadały. Bardzo nas ucieszyło, że Pan Dyrektor 

Wojciech Miazga zwoła naradę w sprawie podjęcia współpracy z Poltransplantem.  

Miło nam było usłyszeć od dr Zbigniewa Brzostka koordynatora d/s transplantologii tutejszego 

szpitala ,że spotkanie z osobami po przeszczepie jest bardzo motywujące i nadaje sens ich pracy. Na 

koniec wspólnie obejrzeliśmy film „Esperanza".  

Ciężar organizacji tego spotkania wzięli na siebie Teresa, Agnieszka i Andrzej Pabich – 

dziękujemy.  

 

 

VII. Kontakty z mediami 

Podczas naszych spotkań staramy się doprowadzić do zainteresowania prezentowaną przez nas 

tematyką lokalne media. Podczas spotkań z  młodzieżą w Ostrołęce, Kole była lokalna TV i 

przedstawiciele prasy.  W Przygodzicach i Ostrowie Wielkopolskim, podczas naszego pobytu, gościła 

lokalna prasa w której ukazał się cykl wywiadów z naszymi koleżankami i kolegami.  

 

VIII. Współpraca z innymi organizacjami. 

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc dzięki współpracy z Dyrektorem prof. Januszem 

Wałaszewskim z Centrum Org-Koord. „ POLTRANSPLANT „ w Warszawie oraz z V-ce Prezesem 

prof. Wojciechem Rowińskim z Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej uzyskuje potrzebne 

informacje i materiały na spotkania z młodzieżą.  

 

 

IX. VIII. Finansowanie działalności Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie na finansowanie swojej działalności nie wykorzystuje środków pochodzących  z 

dotacji państwowych, unijnych ani z funduszy administracji terenowej. 

Wszystkie nasze wydatki pokrywamy ze składek, darowizn od osób prywatnych i fizycznych , z 

odpisu 1% podatku dochodowego oraz dopłat uczestników imprez.  

 

O celowości tych wydatków świadczy: 

 



- ogromne, autentyczne zainteresowanie młodzieży transplantacją jako metodą leczenia, aktywny 

udział w dyskusjach, zadawanie mnóstwa interesujących pytań 

 

- udział wielu osób w przeprowadzanych przez nas badaniach poziomu cholesterolu, cukru, badaniach 

EKG, pomiarach ciśnienia - pozwalają one niejednokrotnie w porę zasygnalizować problemy lub 

zagrożenia kardiologiczne co przy obecnej bardzo małej dostępności do w/w badań w małych 

miejscowościach jest dla nich ogromną pomocą  

 

- zadowolenie członków SPS z corocznych spotkań na Zjazdach,- radość, uśmiech, zabawa, kilka dni 

zapomnienia o codziennych kłopotach, a w trakcie warsztatów psychologicznych próba zmierzenia się 

z problemami dnia powszedniego. 

 

Oczywiście wszystkie te prace członkowie Zarządu wykonują nieodpłatnie, angażując swój prywatny 

czas i niejednokrotnie własne środki.  

 


