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BIEG PO NOWE ŻYCIE pełen gwiazd po
raz pierwszy przy Pałacu Kultury i Nauki!

Bieg po Nowe Życie startuje po raz trzynasty! Sprawdź, kiedy i gdzie
odbędzie się charytatywny marsz nordic walking z udziałem gwiazd już
teraz - na gala.pl.

1. Justin Bieber i
Hailey Baldwin wzięli
ślub?! Modelka
komentuje doniesienia
mediów
2. Małgorzata Socha
urodziła syna! Na świat
przyszło trzecie
dziecko aktorki

3. Mateusz Jacak nie
żyje. Jaka była
przyczyna śmierci 14-
letniego piłkarza?

4. World of Dance
Polska Zwycięzcy
„Tańca z Gwiazdami”
w nowym show
Polsatu! O kim
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Zezwalaj   Anuluj

Otrzymuj powiadomienia od Gala.pl

Dowiedz się pierwszy, co słychać u gwiazd! Gorące newsy, ekskluzywne
wywiady, super zdjęcia. Bądź na bieżąco!
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15 września 218 odbędzie się już 13. Bieg po Nowe Życie, czyli najważniejsze

wydarzenie wspierające polską transplantologię. Znane osoby ze świata

filmu, teatru, estrady, muzyki, mediów i sportu oraz osoby po

przeszczepieniu w większości skupione w Polskim Stowarzyszeniu Sportu

po Transplantacji, które żyją dzięki przeszczepionym narządom spotkają

się w marszu nordic walking. Po raz pierwszy w historii impreza odbędzie

przy Pałacu Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim. Początek marszu

zaplanowano na godz. 12:00. Na starcie z pewnością tym razem pojawią

się: Przemysław Saleta, Jolanta Fraszyńska, Ewa Pacuła, Agnieszka Rylik,

Małgorzata Potocka, Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna, Marcin

Mroczek, Jarosław Kret, Olga Kalicka, Michał Żebrowski, Aleksandra

Zobacz galerię


Zobacz galerię


5. Bieg po Nowe Życie
pełen gwiazd po raz
pierwszy przy Pałacu
Kultury i Nauki!

REKLAMA

MICHAŁ SZPAK:
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Już za tydzień rusza 13. Bieg po Nowe Życie
w Warszawie!

fot. materiały prasowe

TAGI: BIEG PO NOWE ŻYCIE

Dołącz do akcji!
Artykuł sponsorowany

15 września odbędzie się 13. Bieg po Nowe Życie, najważniejsze wydarzenie wspierające polską

transplantologię. Znane osoby ze świata filmu, teatru, estrady, muzyki, mediów i sportu oraz osoby
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WOW te pierścionki
zaręczynowe to marzenie
każdej dziewczyny!

MODA

WOW Karolina Pisarek zmieniła
fryzurę!
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po przeszczepieniu w większości skupione w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji, które

żyją dzięki przeszczepionym narządom spotkają się w marszu nordic walking, po raz pierwszy przy

Pałacu Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim. Marsz wystartuje o 12:00.

Ważna inicjatywa

Bieg po Nowe Życie to rozpoczęty siedem lat temu projekt społeczny promujący działania

prozdrowotne, edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do

świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Dotychczas odbyło się

12 edycji wydarzenia, osiem w Wiśle i cztery w Warszawie. Bieg po Nowe Życie dotyka jednego z

najważniejszych tematów współczesnego społeczeństwa – problemu transplantacji narządów i

świadomego dawstwa oraz przeszczepów rodzinnych. Wzmacnia świadomość społeczną pokazując, jak

ważne są świadectwa woli. Udowadnia, że sport pozwala na szybszą rehabilitację. "Promowanie
zdrowia poprzez aktywność fizyczną to dla nas sprawa wielkiej wagi. To niezwykle istotny element
naszej wewnętrznej kultury oraz działań kierowanych do społeczności lokalnych. Dlatego mocno
angażujemy się w Bieg po Nowe Życie - inicjatywę  szlachetną, wspólny projekt biznesu, oraz znanych
osób ze świata kultury, sportu i mediów i przede wszystkim osób po przeszczepieniu. Razem
promujemy ideę przeszczepów wśród Polaków" – mówi Przemysław Kończal, Prezes Zarządu

Santander Consumer Banku – Partnera Generalnego Biegu po Nowe Życie.

Nie byłoby Biegu po Nowe Życie, gdyby nie udział w wydarzeniu osób po przeszczepieniu. Pokazują

oni ludziom zdrowym, że po przeszczepie można wrócić do normalnego życia i sprawności fizycznej –

to najważniejszy cel, który wyznacza sobie Bieg po Nowe Życie – wydarzenie w którym od 2011 wzięło

udział ponad 250 gwiazd ze świata filmu, teatru, telewizji, sportu, muzyki i mediów oraz ponad 100

osób po przeszczepieniu. Na starcie Biegu po Nowe Życie od 2011 roku stanęło ponad pół tysiąca

sztafet. W ciągu siedmiu lat 60 mediów wystawiło w wydarzeniu swoje sztafety. Do Biegu po Nowe

Życie dołączyło także ponad 30 instytucji kultury, związków sportowych, szkół wyższych, fundacji i

stowarzyszeń.

Transplantologia potrzebuje wsparcia

Od początku tego roku do lipca we wszystkich ośrodkach transplantologicznych w Polsce

przeszczepiono 849 narządów od zmarłych dawców. 554 pacjentów otrzymało nowe nerki, 10

pacjentów nerkę i trzustkę, 178 pacjentów wątrobę, 87 serce, 20 płuco. Doszło też do 37

przeszczepów od żywych dawców. To nadal za mało – potrzeby są znacznie większe. Na Krajowej Liście

Oczekujących na Przeszczepienie pod koniec lipca było 1877 pacjentów. To ciężko chore osoby, ze

skrajną niewydolnością narządów, przeszczep jest dla nich jedyną szansą na powrót do zdrowia.

Najwięcej, bo aż 1116 pacjentów czekało na nową nerkę. Transplantologia potrzebuje wsparcia.

Przemysław Saleta

Ambasadorem Biegu po Nowe Życie jest Przemysław Saleta, który oddał nerkę swojej córce Nicole.

Wtedy to wiele osób po raz pierwszy usłyszało o tym, że niektóre narządy można przeszczepiać także

od żywych dawców. Znany sportowiec tłumaczy, że w Polsce wykonuje się zdecydowanie za mało

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
KONKURSU: SUPER LASKA
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51 minut temu

Wyciskam życie jak cytrynę i spełniam
swoje marzenia

Pierwszą nerkę podarował mi tata, drugą dostałem dzięki zgodzie rodziców ośmioletniego chłopca,

teraz czekają mnie dializy, ale wierze, że dostanę trzecią szansę – mówi Anna Ogrodowicz w

wywiadzie dla Onet.pl. Poznanianka po raz kolejny weźmie udział w Biegu po Nowe Życie – inicjatywie

wsparcia polskiej transplantologii. 13 edycja wydarzenia odbędzie się 15 września przy Pałacu Kultury

i Nauki w Warszawie.

Skomentuj 0 Podziel się 0

Foto: istock

ja z corka 2

REKLAMA

Niektórzy chorują od dziecka, inni dopiero jako dorosłe osoby dowiadują się, że by żyć, potrzebują nowego

narządu, nerki, wątroby czy serca. Jaka jest pani historia?

- Moje problemy zaczęły się gdy miałam kilka lat. Miałam

jakiegoś dziwnego guza, sama go wyczułam. Gdy mama

zabrała mnie do lekarza okazało się, że ten guz to

powiększony węzeł chłonny. Stało się tak z powodu infekcji,

miałam ropne zapalenie migdałków. Nigdy do końca nie

wyjaśniło się, czy to była przyczyna, ale najprawdopodobniej

właśnie infekcja uszkodziła moje nerki. Migdałki zostały

oczywiście wycięte, ale już nie dało się procesu niszczenia
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Molestowanie studentek w Teatrze
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powstrzymać. Pojawiły się różne niepokojące objawy, takie

jak obrzęki, krwiomocz, zatrzymanie moczu. Miałam też złe

wyniki. Konieczne okazały się dializy.

Jak wygląda życie na dializach?

- Wtedy jako dziecko nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, co tracę. Dzisiaj, z perspektywy czasu

wiem, że choroba odebrała mi normalne dzieciństwo. Nie mogłam chodzić na basen, nie miałam kontaktu z

rówieśnikami, miałam nauczanie indywidualne. Najbardziej dotkliwe dla takiego dziecka jest ograniczenie

limitu spożywanych płynów. Ja miałam limit 500 mililitrów. To  dwie szklanki, ale trzeba odjąć wodę, którą

popiło się leki czy płyn zawarty w zjedzonych owocach. Także tak faktycznie to mogłam wypić jakieś 200

mililitrów.

Życie mojej rodziny wywróciło się do góry nogami. Mama, która robiła mi dializy otrzewnowe w domu

musiała zrezygnować z pracy i całkowicie poświęcić się opiece nade mną.

Kiedy zapadła decyzja o przeszczepie?

-Rodzice podjęli decyzję natychmiast. Dializowałam się „tylko” pół roku. Zarówno mama jak i tata zgłosili się

jako potencjalni dawcy. Okazało się, że oboje mogą mi oddać nerkę. Podobno się kłócili, bo każdy chciał to

zrobić, ale ostatecznie ustalili, że tata jest starszy, więc on zostanie dawca, a nerka mamy będzie na „zapas”

na przyszłość.

20 grudnia 1996 roku odbył się przeszczep. Święta spędziliśmy oboje w szpitalu, ale na sylwestra wróciliśmy

już do domu. To było w Poznaniu dosyć spore wydarzenie, to był pierwszy rodzinny przeszczep w mieście,

gdy dawcą był ojciec. Po tym przeszczepie zaczął się dla mnie wyjątkowo szczęśliwy okres. Przez 2,5 roku

mogłam robić wszystko to, co moi rówieśnicy. Nadrabiałam zaległości. Niestety, z czasem w przeszczepionej

nerce doszło do nawrotu choroby, stała się niewydolna, choć mój organizm jej nie odrzucił. Znowu trafiłam

na dializy. Najpierw pół roku hemodializy, które wiązały się z codziennymi pobytami w szpitalu, bo

pomiędzy podłączeniami do sztucznej nerki trzeba było jeździć na codzienne czyszczenie cewnika. Później

3,5 roku miałam dializy otrzewnowe, wykonywane przez mamę w domu.

Lekarze uznali, że skoro tak podziało się z nerką od

żyjącego dawcy, to spróbują jeszcze raz, z nerką od dawcy

zmarłego Wpisano mnie na listę oczekujących na

przeszczep. 22 czerwca 2003 roku zadzwonił telefon.

Pojechałam do Centrum Zdrowia Dziecka. Otrzymałam

nerkę zmarłego 8-letniego chłopca. Zaczął się kolejny

szczęśliwy okres dla mnie. Korzystałam z życia ile się dało,

wyciskałam je jak cytrynę, żyłam normalnie, spełniłam

swoje marzenia. O przeszczepie przypominały mi tylko

kontrole co kwartał oraz zażywane dwa razy dziennie leki.

Największe z nich?

- Bycie mamą. To się udało dwa lata temu, Hania urodziła się trochę za wcześnie, ale nie ma żadnych

problemów. Kiedyś lekarze odradzali kobietom po przeszczepach zachodzenie w ciążę. Dzisiaj nie

podchodzą już do tego w taki sposób, wszystko zależy od stanu pacjentki. Oczywiście, trzeba być w ciąży pod

stałą kontrola transplantologa i ginekologa, zażywać leki tak dobrane, by nie uszkadzały płodu, ale to

marzenie wielu pacjentkom udaje się spełnić.

Nie tylko wyszłam za mąż i urodziłam dziecko, ale skończyłam też w normalnym trybie trzy kierunki studiów,

zrobiłam prawo jazdy, patent żeglarski. Niestety, teraz wyniki pogarszają się i za kilka tygodni, a może już

dni czekają mnie znowu dializy. Dlatego wiem, jak ważne jest mówienie o transplantologii i wywoływanie

tematu w społeczeństwie. To dla nas chorych szansa na życie. Mam nadzieję, że zostanę wpisana na listę

potencjalnych biorców i dostanę kolejną szansę. Na razie moja córka jest jeszcze mała. Wierzę, że gdy

podrośnie to nawet jeśli będę na dializach uda mi się wrócić do pracy.

Relację na żywo z 13. Biegu po Nowe Życie będzie można obejrzeć 15 września na stronie głównej Onet.pl.

Początek o 11:50.
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13. Bieg po Nowe Życie już za nami.
Wszyscy razem dla transplantologii

W Polsce nadal niektórzy ciężko chorzy pacjenci umierają dlatego, że w porę nie udaje

się znaleźć dla nich nowych narządów. Wiele osób wspólnie działa po to, by to zmienić.

W warszawskiej edycji Biegu po Nowe Życie na starcie stanęło 79 trzyosobowych

sztafet. To rekord w ośmioletniej historii wydarzenia!

2018-09-19
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Komentarze  DODAJ KOMENTARZ

W sobotę 15 września w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się

13. już Bieg po Nowe Życie, wydarzenie, które wspiera polską transplantologię i pokazuje, że

przeszczep narządu to dla najciężej chorych szansa na aktywne, normalne życie.

Obok osób po przeszczepach, żyjących dawców takich jak Przemysław Saleta, ambasador i

współtwórca Biegu, bokser i kick bokser, który przed laty oddał nerkę swojej córce Nicole oraz

przedstawicieli partnerów w trzyosobowych sztafetach maszerujących z kijami do nordic walking

pojawiły się jak zawsze znane osoby – aktorzy, artyści, sportowcy, dziennikarze, lekarze.

REKLAMA

W strefie przy Pałacu Kultury i Nauki zaroiło się od gwiazd! Wystartowali m.in. Michał Żebrowski,

Aleksandra Popławska, Michał Mikołajczak, Jolanta Fraszyńska, Wojciech Zieliński, Mariusz Jakus,

Julia Wróblewska, Krzysztof Diablo Włodarczyk, Marcin Rogacewicz, Piotr Głowacki, Mariusz

Czerkawski, Jacek Kopczyński, Rafał Maserak, Ewa Błachnio, Małgorzata Potocka, Maciej

Kurzajewski, Agnieszka Rylik, Krzysztof Wieszczek, Paulina Sykut – Jeżyna, Marcin Mroczek,

Małgorzata Potocka, Michał Olszański, Szymon Wydra, Robert Sowa, Olga Kalicka.
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PLAYBOY pobiegł dla polskiej transplantologii
BIEG PO ŻYCIE   TRANSPLANTOLOGIA

1

2

3

4

NUMER 04/2018

ZAMÓW PRENUMERATĘ

POPULARNE

Zachowujecie się tak?
Rozwód jest
nieunikniony

Pierwszy samochód
Cristiano Ronaldo
wystawiony na sp...

Wolę przeklinać na
głos. Wywiad z Kubą
Wojewódzkim

10 filmów, w których
aktorzy naprawdę

W Wiśle odbył się 12. Bieg po Nowe Życie. To wydarzenie, które wspiera polską

transplantologię. W marszu nordic walking wystartowały 62 sztafety. To

rekord Biegu po Nowe Życie. Ideę i bieg po raz kolejny wspiera PLAYBOY!

W marszu nordic walking wzięły udział osoby po przeszczepach  by pokazać, że dzięki

nowym narządom dostały nowe życie. Jak co roku wsparły ich znane osoby ze świata filmu,

teatru, sportu i muzyki, dziennikarze oraz przedstawiciele sponsorów. W drużynie

PLAYBOYA pobiegli: Karolina Pilarczyk, Ewa Żółtowska (po przeszczepie) i Anna Dylicka.

Gwiazdy na starcie
Na trasie zobaczyliśmy między innymi ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę, Izabelę

Zwierzyńską, Mariusza Jakusa, Jarosława Kreta, Marcina Mroczka, Rafała Maślaka, Adę Palkę,

Rafała Zawieruchę, Dorotę Czaję, Jarosława Jakimowicza, Tomasza Oświecińskiego, Marka

Plawgo, Cezarego Trybańskiego,  Mariusza Kałamagę, Odetę Moro, Grzegorza Kotowicza,

Artura Siódmiaka, Piotra Gacka, Mariusza Jurasika, Joannę Kuberską, Bartosza Obuchowicza,

Martę Kuligowską, Jerzego Mielewskiego i Michała Olszańskiego. 
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2018-04-12

 

 

 

 

2018-04-12

playboy.pl

Strona: 1

https://www.playboy.pl/
https://www.facebook.com/PlayboyPolska/
https://www.instagram.com/playboy_polska/
https://pl.pinterest.com/playboypolska/
https://twitter.com/PlayboyPolska
https://www.playboy.pl/kreator
https://www.playboy.pl/moto
https://www.playboy.pl/dziewczyny
https://www.playboy.pl/humor
https://www.playboy.pl/seks
https://www.playboy.pl/video
https://www.playboy.pl/ludzie
https://www.playboy.pl/playmate/glosowanie
https://www.playboy.pl/kreator
https://www.playboy.pl/tag/bieg-po-zycie
https://www.playboy.pl/tag/transplantologia
file://skellige/strwwwunzip/2018_04_12/0304121edf21403f.101.1/index.html#
file://skellige/strwwwunzip/2018_04_12/0304121edf21403f.101.1/index.html#
file://skellige/strwwwunzip/2018_04_12/0304121edf21403f.101.1/index.html#
file://skellige/strwwwunzip/2018_04_12/0304121edf21403f.101.1/index.html#
file://skellige/strwwwunzip/2018_04_12/0304121edf21403f.101.1/index.html#
https://sklep.marquard.pl/magazyn-playboy


5

uprawiali seks

Dlaczego kobiety
zdradzają?

Wydarzenie promuje nie tylko przeszczepy od żywych dawców. Zachęca także ludzi do

noszenia oświadczeń woli  będących zgodą na pobranie po śmierci  narządów do

przeszczepów.

Plawgo, Janczewski, Kowalski - zwycięska drużyna
Na mecie okazało się, że najlepszy czas osiągnęła sztafeta JBB Bałdyga w składzie: Marek

Plawgo, Jakub Janczewski, Andrzej Kowalski. 

Dlaczego warto wspierać Bieg po Nowe Życie? To oczywiste. Oddanie narządu, zwłaszcza po

śmierci, nic nas nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie. Noszę w portfelu oświadczenie

woli, zresztą dostałem je na zeszłorocznym Biegu po Nowe Życie. Nie rozstaję się z nim -

opowiada Marek Plawgo.

Grafik Andrzej Pągowski mówi, że pamięta z filmu „Bogowie” taką scenę, gdy rodzina

dowiaduje się, że ich bliski umarł i jest pytana o możliwość pobrania narządów. 

To moment, w którym wszyscy możemy być bogami, dać komuś nowe życie. Tymczasem, jak

mówią lekarze, ciągle miewamy z tym problem i nadal niestety przeszczepów wykonuje się

zbyt mało. Nie wiem, co jest po drugiej stronie, co dzieje się po naszej śmierci, ale jeśli liczą

się tam jakieś „punkty”, to warto je zbierać. Myślę, że oddanie swojego narządu czy

narządu kogoś bliskiego i uratowanie czyjegoś życia daje bardzo dużo „punktów” - mówi

Pągowski, autor nagród rozdanych podczas IV Gali Polskiej Transplantologii Drugie

Życie.

Andrzej Haj, Michał Olszański i Wiesław Jędrzejczak
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nagrodzeni podczas Gali Polskiej Transplantologii
W czasie uroczystości uhonorowano po raz czwarty osoby oraz instytucje, które promują

transplantologię w Polsce. W kategorii Sport po transplantacji nagrodę dostał Andrzej Haj, w

kategorii Wspieram polską transplantologię nagrodzony został dziennikarz Michał

Olszański, w kategorii Media o transplantacji - Super Express, a w kategorii Partner Biegu po

Nowe Życie - Santander Consumer Bank. Nagroda została przyznana także w kategorii

Osobowość polskiej transplantologii,  otrzymał ją konsultant krajowy w dziedzinie

hematologii prof. Wiesław Jędrzejczak, który jako pierwszy w Polsce dokonał udanych

przeszczepów szpiku kostnego. 

Polecane wideo

ZOBACZ TAKŻE

2018-04-12
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AKTORKI

PRZYSZŁOŚCI

LUDZIE

Już za tydzień 13. Bieg po Nowe Życie w Warszawie
BIEG PO NOWE ŻYCIE

NUMER 09/2018

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Znane osoby ze świata teatru, filmu, estrady, mediów, nauki i sportu

spotkają się po raz piąty w stolicy, a premierowo przy Pałacu Kultury i Nauki,

by promować świadome dawstwo narządów.

Bieg po Nowe Życie już 15 września 2018
W marszu nordic walking spotkamy się z osobami po przeszczepieniu oraz znanymi

Paweł
Jaskulski
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POPULARNE

Zachowujecie się tak?
Rozwód jest
nieunikniony

Pierwszy samochód
Cristiano Ronaldo
wystawiony na sp...

Wolę przeklinać na
głos. Wywiad z Kubą
Wojewódzkim

10 filmów, w których
aktorzy naprawdę
uprawiali seks

Dlaczego kobiety
zdradzają?

osobami ze świata teatru, filmu, sceny muzycznej i  kabaretowej, dziennikarzami i

sportowcami. Na trasie sztafetowego marszu w Parku Świętokrzyskim przy PKiN pojawią się

między innymi ambasador inicjatywy Przemysław Saleta, Aleksandra Popławska, Piotr

Głowacki, Michał Olszański, Tomasz Oświeciński, Olga Kalicka, Michał Mikołajczak, Ilona

Ostrowska, Jolanta Fraszyńska, Paulina Sykut - Jeżyna, Dariusz Szpakowski, Ewa Błachnio,

Maciej Kurzajewski, Aleksandra Adamska, Marcin Korcz, Julia Wróblewska, Joanna Kuberska,

Małgorzata Potocka, Mariusz Jakus, Agnieszka Rylik, Jarosław Kret, Krzysztof Wieszczek, Jacek

Kopczyński, Szymon Wydra, Marcin Mroczek, Wojciech Zieliński, Rafał Maserak, Krzysztof

Diablo Włodarczyk, Iwona Guzowska, Jarosław Jakimowicz i wielu, wielu innych.

„Jastrzębska Spółka Węglowa wspiera ważne inicjatywy społeczne, czy to na poziomie

ogólnopolskim, czy to angażując się w rozwiązywanie problemów lokalnych społeczności.

Dlatego z radością dołączyliśmy do drużyny Biegu po Nowe Życie uznając, że to projekt

niezwykle potrzebny. Takie partnerstwo wpisujemy w społeczną odpowiedzialność biznesu,

która jest jednym z filarów naszych działań" - mówi Daniel Ozon, Prezes Zarządu JSW –

głównego partnera Biegu po Nowe Życie.

 

13. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się o 12:00. Na kibiców będzie czekać wiele atrakcji.

Oprócz spotkań z gwiazdami i osobami po przeszczepieniu czekają kulinarne niespodzianki.

W spec ja lnym TIRZE Prymatu kucharze przygotują  3000 bezpłatnych pos i łków

degustacyjnych. Nad wszystkim czuwał będzie mistrz kulinarny, Robert Sowa. Będą

praktyczne porady grillowe oraz wiele konkursów z nagrodami w Kole Fortuny. Wszystkich

małych i większych łasuchów zapraszamy z kolei do czekoladowej Strefy Wawel Truck na

spotkanie z niesamowitym, mobilnym światem zabaw, pełnym słodyczy, gier i aplikacji, które

zapewnią pyszną zabawę!

 

Materiał promocyjny

Polecane wideo
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Bieg po Nowe Życie - będą gwiazdy!

(+48)

570-930-930
(32)

775 00 00

Interwencyjny telefon:

Telefon na antenę:

Napisz do nas:
antena@radioccm.pl

Znajdź nas na:
facebook.com/radioccm

Znane osoby ze świata teatru, filmu, estrady, mediów, nauki i sportu po raz dwunasty będą promować świadome dawstwo narządów. Bieg po Nowe Życie to wielkie spotkanie

ludzi po przeszczepieniach oraz gwiazd teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarzy i sportowców. Tym razem wszyscy na trasie biegu w Wiśle spotkają się 7 kwietnia.

Na trasie sztafetowego marszu, którego start organizatorzy zaplanowali w samo południe zobaczymy ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę, oraz Małgorzatę Potocką, Izabelę Zwierzyńską,

Marcina Mroczka, Wojciecha Zielińskiego, Agnieszkę Kaczorowską, Andrzeja Pągowskiego, Ewę Kuklińską, Odetę Moro, Krzysztofa Wieszczka, Piotra Kupichę, Ulę Dębską, Joannę Kuberską,

Grzegorza Kotowicza, Artura Siódmiaka, Agnieszkę Rylik, Bartosza Obuchowicza, Michała Olszańskiego, Martę Kuligowską i wiele innych znanych osób, które chętnie spotkają się ze swoimi

sympatykami.

Na biegu pojawią się także osoby po przeszczepach, w tym sportowcy z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Dzień przed marszem, czyli 6 kwietnia, w Wiśle odbędzie się IV Gala

polskiej transplantologii, podczas której osobom oraz instytucjom zasłużonym w rozwoju i promocji polskiej transplantologii zostaną wręczone nagrody „Drugie Życie”.

 

Komentarze (0):

Jeszcze nikt nie skomentował tego tematu. Bądź pierwszy.

Rudy i Lis
Od 8:00 do 12:00
Zaprasza Rafał Chirowski i Bartek Lis

WIADOMOŚCI RADIO PROGRAMY MUZYKA AUDYCJE I KONKURSY KONTAKT

Teraz na antenie 
Radia CCM: Marcin Rachubka - W dobrą stronę

2018-03-20
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Czas na Bieg po Nowe Życie w
Warszawie

Już za tydzień sztafety nordig walking złożone m.in. z osób po przeszczepach oraz
gwiazd świata filmu, teatru, telewizji, sportu, muzyki i mediów staną na starcie 13.
Biegu Po Nowe Życie - największego sportowego wydarzenia w Polsce
wspierającego ideę transplantacji narządów.

RUNNER'S WORLD POLSKA 2018-09-07

15 września odbędzie się 13. Bieg po Nowe Życie, najważniejsze wydarzenie wspierające polską transplantologię.

Znane osoby ze świata filmu, teatru, estrady, muzyki, mediów i sportu oraz osoby po przeszczepieniu w

większości skupione w Polskim Stowarzyszeniu Sportu po Transplantacji, które żyją dzięki przeszczepionym

narządom, spotkają się w marszu nordic walking, po raz pierwszy zorganizowanym przy stołecznym Pałacu

Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim. Marsz wystartuje punktualnie o godz. 12:00.

Bieg po Nowe Życie, który po raz kolejny wspiera Runners World, to rozpoczęty siedem lat temu projekt społeczny

promujący działania prozdrowotne, edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa

do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Dotychczas odbyło się 12

edycji tego wydarzenia - osiem razy organizowano je w Wiśle i czterokrotnie w Warszawie.

REKLAMA

REKLAMA

TOP 5
TRENING

Jak biegać szybciej? Sposoby na podniesienie
tempa biegu

ZDROWIE

Popraw swoją formę, kiedy śpisz

ZDROWIE

Bieganie i depresja: wybiec z cienia

DIETA

5 metod na głoda po biegu

TRENING

20 złotych zasad starej szkoły biegania

DIETA

Schudnij na dobre: 5 reguł skutecznego
odchudzania

TRENING

Biegacz chory z ambicji

ZDROWIE

Endorfiny, czyli biegacz na haju

TRENING

Kobiety kontra mężczyźni

DIETA

10 złych nawyków żywieniowych biegaczy

2018-09-07
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Bieg po Nowe Życie dotyka jednego z najważniejszych tematów współczesnego społeczeństwa – problemu

transplantacji narządów i świadomego dawstwa oraz przeszczepów rodzinnych. Wzmacnia świadomość

społeczną, pokazując, jak ważne są oświadczenia woli. Udowadnia także, że sport pozwala przyspieszyć

rehabilitację.

Nie byłoby Biegu po Nowe Życie, gdyby nie udział w wydarzeniu osób po przeszczepieniu. Pokazują oni ludziom

zdrowym, że po transplantacji organów można wrócić do normalnego życia i sprawności fizycznej. To

najważniejszy cel, który wyznacza sobie Bieg po Nowe Życie – wydarzenie, w którym od 2011 wzięło udział ponad

250 gwiazd świata filmu, teatru, telewizji, sportu, muzyki i mediów oraz ponad 100 osób po przeszczepach. Na

starcie Biegu po Nowe Życie stanęło do tej pory ponad pół tysiąca sztafet, spośród których aż 60 to zespoły

wystawione przed media.
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7 kwietnia pacjenci po przeszczepach wspierani przez znanych

sportowców i osobowości mediów wezmą udział w 12. Biegu po

Nowe Życie, który odbędzie się w Wiśle. W ten sposób będą

promować ideę transplantacji.

To największa w Polsce społeczna inicjatywa promująca transplantacje. Uczestnicy Biegu
po Nowe Życie będą rywalizowali w marszu nordic walking na trasie wytyczonej w
Parku im. Kopczyńskiego w Wiśle.

Podczas gali w przeddzień biegu, osobom oraz instytucjom, które szczególnie zasłużyły
się dla polskiej transplantologii zostaną wręczone nagrody "Drugiego Życia".
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Wisła: pobiegną, aby promować
ideę transplantacji

Piotrków Trybunalski: szpital
straci mniej pieniędzy z ryczałtu

Szumowski: kolejki pacjentów już
za rok powinny być krótsze

Kielce: szpital wojewódzki
zakończył ubiegły rok stratą 6 mln
zł

Czy takie podwyżki płac
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Powiat pszczyński deklaruje
przejęcie pracowników szpitala

Centrum Zdrowia Tuchów
zmodernizowało pracownię
rehabilitacji
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12. bieg po nowe życie.
Gwiazdy zapraszają do Wisły

Już po raz 12. znani i lubiani będą promować
świadome dawstwo narządów. 7 kwietnia w Wiśle
wystartuje coroczny Bieg po Nowe Życie. Na
trasie sztafetowego marszu spotka się cała rzesza
gwiazd, żeby wspólnie z osobami po przeszczepach
ruszyć w drogę z kijkami nordic walking.

W marszu, którego start zaplanowano w samo południe,
zobaczymy ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę (50 l.).
Sportowcowi oraz osobom po przeszczepach towarzyszyć będą:
Małgorzata Potocka (65 l.), Marcin Mroczek (36 l.), Wojciech Zieliński
(39 l.), Agnieszka Kaczorowska (26 l.), Ewa Kuklińska (67 l.), Odeta
Moro (40 l.), Piotr Kupicha (39 l.) i mnóstwo innych znanych osób ze
świata teatru, filmu, estrady, mediów, nauki i sportu. Dzień przed
marszem w Hotelu Gołębiewski odbędzie się IV Gala polskiej
transplantologii. Tego wieczoru osobom szczególnie
zaangażowanym w rozwój polskiej transplantologii zostaną
wręczone nagrody "Drugie życie". Gwiazdą Gali będzie grupa Feel.

Zobacz: Julka Wróblewska wyśmiała Balijkę za brak kuchni
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Naucz się seksu od nowa

Kamasutra: Podniebna kołyska

Rodzinka.pl 12 sezon odc. 229 - opis, streszcze…

Szpital odc. 769 - opis, streszczenie: Potrącona…

Ukryta prawda odc. 880 - opis, streszczenie: W…

19+ odcinek 233 opis, streszczenie: Kasia decy…

Szkoła odcinek 532 opis, streszczenie: Edyta C…

Dlaczego ja odc. 817 - opis, streszczenie: Kryst…

Na ratunek 112 odc. 200 - opis, streszczenie: 1…

Gliniarze odc. 190 - opis, streszczenie: Stefan n…
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Przeszczepy dają nowe życie

Normalne życie i aktywność po przeszczepie -
zdecydowanie tak! 12. Bieg po Nowe Życie tworzy
liczne grono osób po przeszczepach oraz rzesza
osób, które wspiera tę ideę. Nic więc dziwnego, że
podczas sztafety nordic walking na starcie
meldują się znani i lubiani. Oczywiście wśród nich
nie może zabraknąć ambasadora akcji -
Przemysława Salety (50 l.).

- Przeszczep to było moje drugie narodzenie - mówi Krystyna
Murdzek, szefowa Polskiego Stowarzyszenia Sportu po
Transplantacji. Do tej pory brała udział we wszystkich edycjach
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Kaja Godek otwarcie: Zarabiam 3,4 tys. zł

Przyjaciółki 11 sezon odc. 127 - opis, streszcze…

Pogrzeb księdza, który utonął w Tanzanii. "By…

Na Wspólnej odc. 2654 - opis, streszczenie: Ma…

Lombard. Życie pod zastaw 2 sezon odc. 63 - o…

Meandry uczuć odc. 80 - opis, streszczenie: Dż…

Tylko z tobą odc. 105 - opis, streszczenie: Nur …

Elif odc. 214 - streszczenie, opis: Melek chce w…

Pierwsza miłość odc. 2663 opis, streszczenie: K…
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Będzie rekordowo! 12. Bieg po Nowe
Życie już w najbliższy weekend
Tags:  bieg po nowe życie

Z przyjemnością patronujemy temu wydarzeniu!

Już w najbliższy weekend w Wiśle odbędzie się 12. Bieg po Nowe Życie. 7 kwietnia w marszu nordic walking spotkamy

się z osobami po przeszczepieniu, oraz gwiazdami teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarzami i

sportowcami. Organizatorzy planują start 60 sztafet, szykuje się więc kolejny rekord Biegu po Nowe Życie!

Na trasie sztafetowego marszu, który rozpocznie się o 12:00 na Placu Bogumiła Hoffa w Wiśle zobaczymy między innymi

ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę, Izabelę Zwierzyńską, Ewę Kuklińską, Mariusza Jakusa, Jarosława Kreta,

PRENUMERATA

Kalkulator BMI

POPULARNE

MASA
CIAŁA

kg

WZROST

cm

Jak szybko i skutecznie

schudnąć 10 kg

ODCHUDZANIE

Pił 4 litry wody

dziennie. Efekt jest

NA TOPIE
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Marcina Mroczka, Adę Palkę, Rafała Zawieruchę, Dorotę Czaję, Jarosława Jakimowicza, Tomasz Oświecińskiego, Marka

Plawgo, Cezarego Trybańskiego, Rafała Maślaka, Mariusza Kałamagę, Wojciecha Zielińskiego, Ewę Pacułę, Andrzeja

Pągowskiego, Odetę Moro, Grzegorza Kotowicza, Artura Siódmiaka, Mariusza Jurasika, Joannę Kuberską, Bartosza

Obuchowicza, Martę Kuligowską, Jerzego Mielewskiego i Michała Olszańskiego. Jak zawsze w Biegu po Nowe Życie

znane osoby będą towarzyszyć osobom po przeszczepieniu oraz dziennikarzom i partnerom projektu. Po raz dwunasty

spotkamy się, by promować nie tylko zdrowy styl życia, ale przede wszystkim pokazać jak wielka jest grupa ludzi „dobrej

woli” wspierających polską transplantologię. W Wiśle do naszego zespołu dołączyła firma JBB Bałdyga.

"Cieszymy się, że możemy przyczyniać się do wzrostu świadomości w zakresie transplantacji narządów, wspierając

projekt edukacyjny „Bieg po nowe Życie”. Zaangażowanie w działania społeczne zawsze były dla nas bardzo ważne i

dlatego użyteczne społecznie inicjatywy zawsze mogą liczyć na patronat i pomoc naszej firmy "– mówi jej właściciel

Józef Bałdyga.

Program wydarzenia:

Piątek 6.04.2018 – Hotel Gołębiewski w Wiśle

20:00 - IV gala polskiej transplantologii Drugie Życie

Sobota 7.04.2018 – Wisła - Plac Bogumiła Hoffa

12:00 – 12. Bieg po Nowe Życie

Redakcja   

ZOBACZ TAKŻE

Jak zrzucić tkankę tłuszczową w 2

tygodnie?

Te 4 ćwiczenia spalą tłuszcz w

ekspresowym tempie!

POTWIERDZONE.

Pijąc 2 lampki wina

ODCHUDZANIE

Brzuch Ani

Lewandowskiej po

GWIAZDY

Gwiazda pokazała jak

wygląda kobiecy

FITNESS

Ania Lewandowska

urodzi córeczkę!
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Bieg po Nowe Życie; fot. Bieg po Nowe Życie 

Ilustracja do artykułu Transplantacja to nowe życie! Przeszczepom mówimy zdecydowane tak!

Transplantacja to nowe życie!
Przeszczepom mówimy
zdecydowane tak!

Dzięki możliwościom jakie daje nam współczesna
medycyna możemy żyć na nowo, dłużej i w zdrowiu.

Tak dla transplantacji

Życie ludzkie ma wartość ponad wszystko. Dzięki takim zabiegom jak przeszczepy

organów to życie może nadal trwać, a ludzie z przeszczepionym narządem mogą dawać

z siebie nawet 1000% normy.

Biegnijmy razem w Wiśle
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Bieg po Nowe Życie; fot. Bieg po Nowe Życie 

Ilustracja do artykułu Transplantacja to nowe życie! Przeszczepom mówimy zdecydowane tak!

To akcje takie jak Bieg po Nowe Życie pokazują, że niewiele trzeba zrobić żeby

pomagać. Już po raz dwunasty spotkamy się w Wiśle aby razem pobiec dla tych, którym

się udało, ale również dla tych, którzy tego potrzebują. Będziemy promować słuszność

transplantologii.

Bieg po Nowe Życie to liczne grono
pięknych ludzi!

W biegu biorą udział osoby po przeszczepieniach z różnych organizacji społecznych

przede wszystkim z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. To właśnie te

osoby na co dzień udowadniają, że po przeszczepie można żyć normalnie. To wreszcie

najważniejsi uczestnicy sztafet nordic walking, w których maszerują wspólnie z

gwiazdami teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarzami i sportowcami.

Dzięki takim akcjom możemy promować
piękne historie ludzi po transplantacji.

Wśród osób biorących udział w Biegu po Nowe Życie jest Sylwia Szkudlarek, która w
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Podziel się

Dołącz do dyskusji

2005 roku oddała nerkę synowi Sebastianowi również uczestnikowi 12. Biegu po Nowe

Życie. 

– Zupełnie się nad tym nie zastanawiałam, zaufałam lekarzom. Patrząc na chore i

cierpiące dzieci poddawane dializie, powiedziałam „nie”!!! Nie chcę aby nasz syn przez

to przechodził, jeszcze nie teraz. Przeszczep rodzinny, to była szansa na to, by syn

uniknął dializ. Każdy, kto przez nie przeszedł wie najlepiej, jak wygląda wtedy życie, że

wcale nie jest takie różowe. Zarówno ja i mój mąż przeszliśmy badania pod kątem

zostania dawcami. Zgodność mieliśmy oboje. Dlaczego ja? W momencie przeszczepu

syn miał dopiero 7 lat. Moja nerka był mniejsza niż męża, znacznie bardziej dla niego

odpowiednia pod względem wielkości. Leżąc na sali pooperacyjnej, otwarłam oczy i

ujrzałam mojego kochanego męża Andrzeja. Pierwsze co usłyszałam, to

najcudowniejszą wiadomość „Kochanie, wszystko się udało. Twoja nerka podjęła pracę

u Sebastiana. Przeszczep się udał!”. To był jeden z najszczęśliwszych dni w życiu naszej

rodziny  – opowiada Szkudlarek. Mimo tych wszystkich przeciwności  losu, które nas

spotkały życie jest piękne, jeżeli odpowiednio je szanujemy. Jeżeli w swoim życiu

stanęła bym przed taką decyzją, była by ona taka jak 13 lat temu – przekonuje

Szkudlarek.

Sylwia Szkudlarek jest jedną z ponad 50 osób po przeszczepieniach, z którą spotkamy

się na trasie.

12. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 7 kwietnia o 12:00 na Placu Bogumiła

Hoffa w Wiśle.

Bądźcie tam razem z nami!

Więcej informacji na stronie Bieg po Nowe Życie oraz Facebook-u
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26 minut temu  

Gwiazdy w "Biegu po Nowe Życie" w Wiśle

Już po raz 12. dziesiątki osób wzięły udział w "Biegu po Nowe Życie", który w tym roku także odbył się

w Wiśle. Ideę transplantacji i zdrowego stylu życia promowali artyści, sportowcy, dziennikarze i osoby

po przeszczepach.
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Jak dojadę

Lotto

FACEBOOK | 0 TWITTER | 0 E-MAIL KOPIUJ LINK SKOMENTUJ0
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Jak czytamy na stronie akcji "Bieg po Nowe Życie" to projekt społeczny na rzecz promocji działań prozdrowotnych,

edukacji w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacji społeczeństwa do świadomego oddawania narządów

do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Ambasadorem akcji niezmiennie jest Przemysław Saleta.

Zobaczcie koniecznie, kto tym razem wziął udział w tym wyjątkowym biegu!

Dorota Czaja, Odeta Moro, Ewa Pacuła
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Tagi:  przeszczep,  Bieg po Nowe Życie

Już po raz drugi z ESKA INFO wspieramy akcję Bieg po Nowe Życie; materiały prasowe 

Ilustracja do artykułu Wspieraj Bieg po Nowe Życie - to ważny projekt ratujący niejedno życie...

Wspieraj Bieg po Nowe Życie - to
ważny projekt ratujący niejedno
życie...

Dzięki akcji Bieg po Nowe Życie mamy większą
świadomość i wiedzę w temacie transplantacji i tego jak
możemy pomóc bliskim a nawet nieznajomym, uratować
ich życie. Akcję wspiera wiele osób, które głośno
mówią o problemie polskiej transplantologii i wspierają
budzenie świadomości w naszym społeczeństwie.

Akcję wspierają znani aktorzy

Komunizm zostawił po sobie bliznę, brakuje nam uważności, czułości, zwrócenia się w

stronę drugiego człowieka. Zmieniajmy to – mówi Małgorzata Potocka, aktorka,

reżyserka i producentka filmowa. Wspierajmy transplantologie, nigdy nie wiadomo, czy w

pewnym momencie to nie my będziemy potrzebowali pomocy – dodaje.
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Bieg po Nowe Życie; mat. prasowe 

Ilustracja do artykułu Wspieraj Bieg po Nowe Życie - to ważny projekt ratujący niejedno życie...

Niesiemy pomoc

Czy takie wydarzenia jak Bieg po Nowe Życie mogą zmienić podejście Polek i Polaków do

przeszczepiania narządów, edukować społeczeństwo?

Małgorzata Potocka: Bieg po Nowe Życie jak wszystkie aktywne akcje charytatywne

propagujące zaangażowanie się w różne działania zmieniają naszą świadomość. W

Polsce ciągle organizuje się zbyt mało takich wydarzeń. Pamiętam ze swojego

dzieciństwa, z zupełnie przecież innej rzeczywistości, że w szkole stała wielka, szklana

kula z napisem - Pomagamy dzieciom w Afryce. Wrzucaliśmy tam jakieś drobne mając

poczucie, że faktycznie coś dla tych dzieci robimy.

Dzisiaj w takich sposób kształtuje się postawy młodych ludzi np. w Skandynawii, z

bardzo dobrym efektem. W tamach lekcji wychowania obywatelskiego dzieci uczą się,

jak przynosić radość innym - starszym, niepełnosprawnym, chorym dzieciom. My też się

tego uczymy. Szkoda, że to na razie ma najczęściej charakter zrywu. Niestety,

komunizm zostawił po sobie bliznę, brakuje nam uważności, czułości, zwrócenia się w

stronę drugiego człowieka.

W Polsce nadal niektórzy chorzy umierają tylko dlatego, bo w porę nie doczekali się na

przeszczep serca, płuc czy wątroby. Co jeszcze możemy zrobić, żeby to zmienić?

- Jasny sygnał muszą dać rządzący. Prezydent, premier, minister. Od nich najwięcej

tutaj zależy. Oni powinni przekonywać społeczeństwo, że to sprawa nas wszystkich, że

przeszczepy to ratowanie ludzkiego życia, że ta metoda leczenia stała się już

codziennością.  Władza musi powiedzieć: to nasz priorytet.

Edukacja pro społeczna
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Ilustracja do artykułu Wspieraj Bieg po Nowe Życie - to ważny projekt ratujący niejedno życie...

Podziel się

Bardzo ważna jest także edukacja, i to już w tych najmłodszych grupach wiekowych.

Musi być prowadzona w ciekawy, atrakcyjny sposób. Nie wiem, może jakaś aplikacja na

telefony komórkowe? Do młodych ludzi dzisiaj najłatwiej jest trafić w taki sposób.

Powinny się zaangażować w to także media, jak tylko się da najszerzej.

Polska transplantologia stoi na bardzo
wysokim poziomie

Tym bardziej powinniśmy walczyć o zwiększenie ilości przeszczepów,

- Mamy świetnych lekarzy. Mówmy o nich, o ich sukcesach, chwalmy się tym. Zaczęliśmy

się chwalić sukcesami niepełnosprawnych sportowców i od razu zwiększyło się

zainteresowanie nimi.

Pani wspiera Bieg po Nowe Życie od samego początku. Dlaczego?

- Uważam, że to wydarzenie to realna szansa na edukowanie społeczeństwa o

znaczeniu przeszczepów narządów. Bardzo się interesuję medycyną, śledzę wszystkie

nowinki, jestem zafascynowana niewiarygodnym postępem transplantologii, z tego

powodu temat ten jest mi bardzo bliski.

Czasem ludzie, zwykle młodzi, myślą sobie jestem zdrowy, to mnie nie dotyczy. Nic

bardziej złudnego. Nigdy nie wiadomo, czy w pewnym momencie życia z powodu

choroby naszej własnej, dziecka, żony czy męża to nie stanie się dla nas sprawą życia i

śmierci.

Wspierajmy polską transplantologię

Artykuł sponsorowany
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Głośny bieg w Wiśle. Zobacz, jak gwiazdy wspierają
przeszczepy

Jarosław Kret, Bartosz Obuchowicz, Agnieszka Rylik, Ewa Kuklińska, Piotr
Kupicha, Rafał Maślak, Marta Kuligowska, Robert Sowa, Jacek Czachor i inne
znane osoby pojawiły się wczoraj na starcie Biegu po Nowe Życie w Wiśle. Obok
gwiazd stanęły osoby po przeszczepach. Wszyscy zmierzyli się ze swoimi
słabościami w marszu nordic walking.

Od siedmiu lat w Wiśle i Warszawie spotykają się gwiazdy ekranu, dziennikarze i sportowcy oraz osoby po

przeszczepach. Startując w marszu nordic walking, wspierają ideę transplantacji narządów oraz zachęcają

społeczeństwo do oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Transplantologia to w tej

obecnie jedna z wiodących gałęzi medycyny, dzięki której udaje się uratować życie wielu ludziom.

Wczoraj obserwowaliśmy bieg w Wiśle. Znane osoby wystartowały w sztafecie wspólnie z osobami po

przeszczepach i sponsorami akcji. Patronem Honorowym tegorocznej edycji był Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Foto: Piotr Bieniecki

Warunki zakupu i wykorzystania zdjęć

Reportaż wyświetlono 582 razy.
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FAKT24.PL >  Kobieta >  Plotki >  Gwiazdy na charytatywnym "Biegu po nowe życie" dzisiaj 12:11

Gwiazdy na "Biegu Po Nowe Życie"

15 września 218 odbył się już 13. Bieg po Nowe Życie, czyli najważniejsze wydarzenie wspierające

polską transplantologię. Na imprezie nie mogło zabraknąć znanych osób ze świata filmu, teatru,

muzyki, mediów i sportu. Zobacz, kto się pojawił.

Bieg po nowe życie
AKPA
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12. BIEG PO NOWE ŻYCIE JUŻ ZA NAMI. WSZYSCY POBIEGLI DLA TRANSPLANTACJI!

Śledź nas 

NEWSY GWIAZDY CZERWONY DYWAN 
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 Udostępnij

12. BIEG PO NOWE ŻYCIE już za nami.
Wszyscy pobiegli dla transplantacji!

W sobotę w Wiśle odbył się Bieg po Nowe Życie. To wydarzenie, które
wspiera polską transplantologię. W marszu nordic walking wystartowały
62 sztafety. To rekord Biegu po Nowe Życie!

1. "Na Wspólnej"
Kolejna aktorka
odchodzi z serialu.
Widzowie nie lubili jej
postaci...
2. Shakira traci włosy
przez poważną
chorobę! Co dalej z jej
bujną fryzurą?

3. Heidi Klum i Tom
Kaulitz z Tokio Hotel
przyłapani topless na
plaży w Meksyku!
[GORĄCE ZDJĘCIA
4. Antoni Pszoniak nie
żyje. Brat Wojciecha
Pszoniaka miał 87 lat

Szukaj

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

  

Zezwalaj   Anuluj

Otrzymuj powiadomienia od Gala.pl

Dowiedz się pierwszy, co słychać u gwiazd! Gorące newsy, ekskluzywne
wywiady, super zdjęcia. Bądź na bieżąco!
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27-letni Artur Zychowicz jest aktywny, uprawia sport, z zeszłorocznych

XXI Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji w hiszpańskiej Maladze

przywiózł dwa brązowe medale. Na autoimmunologiczne zapalenie wątroby

chorował także Bartosz Plachy z Brennej. Justyna Wandzik z Bytomia miała

zaledwie 17 lat, gdy życie uratował jej przeszczep serca. To było siedem lat

temu.

Wszystkie te osoby wzięły udział w sobotnim marszu nordic walking by

pokazać, że dzięki nowym narządom dostały nowe życie. Jak co roku

wsparły ich znane osoby ze świata filmu, teatru, sportu i muzyki,

Zobacz galerię


Zobacz galerię


X

5. Żora Korolyow
rozwodzi się! Ma już
nową partnerkę

JUSTIN BIEBER I SELENA
GOMEZ

ZARĘCZYLI SIĘ! Dał jej
pierścionek za 3 mln

dolarów [FOTO]

TANIEC Z GWIAZDAMI 2018

5. odcinek: kto odpadł?
WYNIKI

MICHAŁ SZPAK

Trafił do szpitala! Co się
stało? ZDJĘCIA

NATALIA SZROEDER

Komentuje plotki o
związku z Quebonafide
[ZDJĘCIA]

'M JAK MIŁOŚĆ'

Gwiazda serialu
odchodzi i dołącza do
obsady 'Na Wspólnej'!

Gala 6/2018
Katarzyna i Cezary Żakowie

gwiazdami nowej "Gali"!
Numer w sprzedaży od 19

marca

Dla tego materiału wideo nie znaleziono kompatybilnego źródła.
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KATEGORIA:
Gwiazdy

dziennikarze oraz przedstawiciele sponsorów. Na trasie zobaczyliśmy

między innymi ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę, Izabelę

Zwierzyńską, Mariusza Jakusa, Jarosława Kreta, Marcina Mroczka, Adę

Palkę, Rafała Zawieruchę, Dorotę Czaję, Jarosława Jakimowicza, Tomasza

Oświecińskiego, Marka Plawgo, Cezarego Trybańskiego, Rafała Maślaka,

Mariusza Kałamagę, Odetę Moro, Grzegorza Kotowicza, Artura Siódmiaka,

Piotra Gacka, Mariusza Jurasika, Joannę Kuberską, Bartosza Obuchowicza,

Martę Kuligowską, Jerzego Mielewskiego i Michała Olszańskiego. Na

wydarzeniu nie zabrakło Ewy Pacuły, modelki i dziennikarki, byłej żony

Przemysława Salety, ambasadora Biegu po Nowe Życie, który 11 lat temu

oddał jedną ze swoich nerek ich wspólnej córce, Nicole. Dlaczego jestem

na tym wydarzeniu? Odpowiedź jest prosta. Dotknęła mnie choroba w

rodzinie, ratunkiem był przeszczep, do końca życia będę wspierać tę

inicjatywę. Mój były mąż jest przykładem, że z jedną nerką można

fantastycznie funkcjonować - przekonuje.

Wydarzenie promuje nie tylko przeszczepy od żywych dawców. Zachęca

także ludzi do noszenia oświadczeń woli będących zgodą na pobranie po

śmierci narządów do przeszczepów.

Na mecie okazało się, że najlepszy czas osiągnęła sztafeta JBB Bałdyga w

składzie: Marek Plawgo, Jakub Janczewski, Andrzej Kowalski. Dlaczego

warto wspierać Bieg po Nowe Życie? To oczywiste. Oddanie narządu,

zwłaszcza po śmierci, nic nas nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie.

Noszę w portfelu oświadczenie woli, zresztą dostałem je na zeszłorocznym

Biegu po Nowe Życie. Nie rozstaję się z nim - opowiada Marek Plawgo.

W czasie uroczystości uhonorowano po raz czwarty osoby oraz instytucje,

które promują transplantologię w Polsce. W kategorii Sport po

transplantacji nagrodę dostał Andrzej Haj, w kategorii Wspieram polską

transplantologię nagrodzony został dziennikarz Michał Olszański, w

kategorii Media o transplantacji - Super Express, a w kategorii Partner

Biegu po Nowe Życie - Santander Consumer Bank. Nagroda została

przyznana także w kategorii Osobowość polskiej transplantologii, otrzymał

ją konsultant krajowy w dziedzinie hematologii prof. Wiesław Jędrzejczak,

który jako pierwszy w Polsce dokonał udanych przeszczepów szpiku

kostnego.

W TYM ARTYKULE
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Twoja Twarz Brzmi Znajomo
2018 Madonna jak żywa na

scenie Polsatu! Kto zaśpiewa
„Like a Virgin”? WIDEO
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