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września w magicznej

scenerii Muzeum Pałacu

Króla Jana III w Wilanowie

odbył się 15. jubileuszowy

Bieg po Nowe Życie. Ludzie biorący

w nim udział pokazują, że po

przeszczepieniu można prowadzić

normalne, aktywne i ciekawe życie.

Karol Prętnicki jest poznaniakiem, 19 września będzie obchodził 18 rocznicę

transplantacji serca. Operacja odbyła się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Pan Karol, który prowadzi ze znajomym wydawnictwo o tym, że jest bardzo ciężko

chory dowiedział się przypadkiem, gdy miał zaledwie 43 lata. Po wykonaniu

prześwietlenia klatki piersiowej okazało się, że ma bardzo powiększone serce.

Lekarze zdiagnozowali u niego kardiomiopatię rozstrzeniową.  „Zacząłem czytać o

mojej chorobie. Dowiedziałem się, że w zasadzie jedyną szansą wyleczenia jest

przeszczep serca” - mówi Karol. Załamał się, nie dopuszczał do siebie myśli, że

konieczny będzie przeszczep. Mówi, że na szczęście poznał wtedy dziewczynę, która

była wtedy dwa lata po transplantacji serca. Normalnie pracowała, wychowywała

dziecko. „To dało mi nadzieję na to, że będę mógł prowadzić normalne życie” -

wspomina. 

Nocny lot po nowe życie

Stan Karola coraz bardziej się pogarszał, w zasadzie z tygodnia na tydzień było coraz

gorzej. Wreszcie odebrał telefon, że znalazło się dla niego nowe serce. „Trudno nawet

opowiedzieć, jakie emocje to wywołuje” - mówi mężczyzna. Karetką pędząca na

sygnałach przetransportowała go na lotnisko, była ciepła, dżdżysta noc. Stamtąd w

towarzystwie młodego lekarza poleciał na Śląsk. „Pilot pozwolił mi wykonać kilka

telefonów do rodziny i znajomych” - opowiada pan Karol. Po wszystkich niezbędnych

przygotowaniach mężczyzna pojechał na blok operacyjny. „Gdy się obudziłem, przez
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chwilę nie wiedziałem, czy już jest po zabiegu, czy wszystko się udało” - wspomina.

Mówi, że to nie jest tak, że z dnia na dzień po transplantacji wraca się do sprawności,

że trzeba zmagać się z różnymi przeciwnościami.  „Miałem porażone struny głosowe

od rurki intubacyjnej, co dla mnie, chórzysty akademickiego, było ogromnym

problemem  – opowiada Prętnicki. Jest wdzięczny za każdy dzień nowego życia.

• A K T U A L N O Ś C I

Co powinieneś wiedzieć o Extinction
Rebellion?

Aby kolejka była jak najkrótsza
Od początku roku do końca sierpnia we wszystkich ośrodkach w Polsce

przeszczepiono 94 serca, pod koniec sierpnia na Krajowej Liście Oczekujących na

Przeszczepienie było 469 pacjentów. A przecież to tylko jeden z narządów, na które

czekają chore osoby. Bieg po Nowe Życie to wydarzenie, które ma sprawić, że

zabiegów przeszczepień będzie się wykonywało w Polsce więcej. Osoby po

przeszczepieniach idą w sztafetach nordic walking w towarzystwie osób znanych z

ekranów telewizyjnych, planów �lmowych, desek teatralnych, scen muzycznych   i

kabaretowych, aren sportowych, i mediów, lekarzy oraz przedstawicieli partnerów

wydarzenia dając świadectwo, że transplantacja to nowe życie.

100 sztafet – rekord!

W sobotę warszawiacy i turyści kibicujący uczestnikom wydarzenia zobaczyć mogli

ponad 100 sztafet. To rekord Biegu po Nowe Życie. Na trasę z jedynkami wyruszyli

między innymi współtwórca i ambasador wydarzenia Przemysław Saleta, Piotr Zelt,

Olga Kalicka, Rafał Zawierucha, Marta Kuligowska, Magdalena Stużyńska, Andrzej

Nejman, Aleksandra Popławska, Jacek Kopczyński, Andrzej Młynarczyk, Marek

Plawgo, Rafał Cieszyński, Łukasz Kadziewicz, Jerzy Mielewski, Michał Mikołajczak,

Ewa Pacuła, Joanna Kuberska, Marcin Mroczek, Olga Borys, Mariola Bojarska

Ferenc, Jolanta Fraszyńska, Anita Jańcia, Marcin Korcz, Monika Zamachowska,

Robert Sowa, Jarosław Kret, Tomasz Iwan, Urszula Dębska, Jarosław Boberek, Ewa

Kuklińska, Adrianna Borek, Michał Olszański, Radosław Brzóska, Wojciech

Majchrzak, Elżbieta Romanowska, Mariusz Kałamaga i wielu innych.   Na starcie

wydarzenia pojawiła się także Barbara Wypych, aktorka �lmowa i teatralna. Wzięła

udział w Biegu po Nowe Życie już po raz drugi. „Wielu z nas nie zna ani jednej osoby

po przeszczepie, ja też zaczęłam zgłębiać temat dopiero wtedy, gdy dostałam

zaproszenie na Bieg po Nowe Życie. Osoby po przeszczepach, które tutaj spotkałam

mają ogromny optymizm i wolę walki. Przychodzi mi do głowy taka myśl, że czasem

trudno nam cieszyć się z tego co mamy, docenić w tym pędzie, w jakim żyjemy,

zwłaszcza tutaj, w Warszawie, proste sprawy„ - mówi aktorka.
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Koszykarz Cezary Trybański też uważa, że nadal mało wiemy na temat transplantacji

narządów. Przyznaje, że wielu rzeczy dowiedział się dopiero na Biegu po Nowe Życie.

- To wspaniała inicjatywa. Jeszcze podczas pierwszej edycji, w której wziąłem udział,

podpisałem świadectwo woli, wsadziłem do portfela i zawsze noszę przy sobie - mówi

sportowiec.

Aktor Szymon Piotr Warszawski w �lmie „Bogowie” zagrał kardiochirurga Andrzeja

Bochenka. „Wtedy po raz pierwszy miałem więcej do czynienia z tematyką

transplantacji narządów, poznałem ludzi, którzy byli albo po przeszczepie serca albo

na niego czekali. Po raz kolejny z tematyką przeszczepiania, tym razem nerek, miałem

do czynienia przy okazji serialu „Szóstka”” - opowiada aktor. „Mało kto z nas za życia

zastanawia się, co stanie się z jego organami po śmierci, a powinniśmy oswajać ludzi z

tą tematyką” - uważa.

Rafał Cieszyński, aktor, mówi, że takie wydarzenia jak Bieg po Nowe Życie

uświadamiają społeczeństwo. „Wydaje mi się, że świadomość społeczna jest coraz

większa, w moim środowisku nie spotkałem się z osobą, która by do przeszczepiania

narządów podchodziła sceptycznie” - mówi.

Wstępem do sobotniego wydarzenia było piątkowe telewizyjne spotkanie „Przy

kawie o transplantologii” w lobby barze hotelu Marriott. Oprócz osób po

przeszczepieniach wzięli w nim udział lekarze, sławy polskiej medycyny

transplantacyjnej oraz koordynatorzy transplantacyjni. „Polskiej transplantologii

należy życzyć, by ta metoda leczenie zdobyła pełną akceptację ze strony

społeczeństwa oraz zrozumienie u lekarzy, którzy identy�kują potencjalnych

dawców” - mówił profesor Roman Danielewicz, chirurg, transplantolog, kierownik

programu żywy dawca nerki, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie. Wśród

ponad 50 gości byli między innymi profesor Piotr Kaliciński, który dwadzieścia

dziewięć lat temu wykonał pionierskie przeszczepienie wątroby u dziecka w Polsce,

profesor Sławomir Nazarewski – w 1988 roku był w zespole, który jako pierwszy w

Polsce przeszczepił jednocześnie nerkę i trzustkę oraz profesor Jacek Pawlak, który

wykonał pierwsze udane przeszczepienie wątroby u osoby dorosłej. W tym roku

minie 25 lat od tej pionierskiej operacji. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w

Gdańsku reprezentował między innymi dr Jacek Wojarski, członek zespołu

profesora Mariana Zembali z pierwszego udanego jednoczesnego przeszczepienia

serca i płuc w 2001 roku.   Widzowie mogli spotkać się także z profesorem

Zbigniewem Włodarczykiem – twórcą bydgoskiego ośrodka transplantacyjnego.



POLECANE DLA CIEBIE

Choć 15. Bieg po Nowe Życie, tak jak wszystkie poprzednie, miał wymiar symboliczny,

na mecie wszyscy szukali swojego miejsca na liście wyników. Tym razem najlepszą

okazała się sztafeta Runners, którą poprowadził Paweł Kołodziej. Druga była

trzyosobowa drużyna Radia ZET z Damianem Michałowskim, trzecia sztafeta Polnord

z Piotrem Zeltem.
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Bieg po Nowe Życie

"Problem może dotknąć każdego z nas z dnia na
dzień". Córka Salety potrzebuje trzeciego
przeszczepu
Przeszczepy ratują przed śmiercią. To od naszej gotowości zależy, czy ktoś dostanie szansę -
przypominają uczestnicy "Biegu po Nowe Życie". Potrzeby są wielkie, a zmagania niektórych
pacjentów wyjątkowo dramatyczne. Tak jest w przypadku córki Przemysława Salety. Tata oddał jej
nerkę, ale problem powrócił.

Były bokser wagi ciężkiej i mistrz świata w kick-boxingu Przemysław
Saleta jest na trasie "Biegu po Nowe Życie" od wielu lat. Wytrwale
promuje ideę transplantacji. Przede wszystkim rodzinnych.

- Dziewięć lat temu w Wiśle zrobiliśmy pierwszy "Bieg po Nowe Życie".
To było w lutym, akurat był śnieg, więc nie chodziliśmy, nie
uprawialiśmy nordic walking, tylko biegaliśmy na nartach - opowiada
Przemysław Saleta.

Dwanaście lat temu słynny bokser oddał swojej córce Nicole nerkę,
czym uratował jej życie. Ekipa "Faktów" TVN była obecna na miejscu z
kamerą. Do Centrum Zdrowia Dziecka przyszedł wtedy święty Mikołaj.
Po 12 latach Nicole obejrzała materiał z 2007 roku.

- Nie pamiętam materiału, ale pamiętam dostawanie prezentów. Dla
dziecka to jest istotne - mówi Nicole Saleta.

Ten najważniejszy "prezent", nerka od ojca, po siedmiu latach przestała pracować. Nicole w styczniu
2018 roku przeszła kolejny przeszczep od zmarłego dawcy. Niestety, nadal nie jest zdrowa.

"Problem może dotknąć każdego z nas z dnia na dzień"

- Mam prawdopodobnie taką dysfunkcję genetyczną, która atakuje
nerki i niestety za późno lekarze się o tym dowiedzieli, więc ja tę nerkę
miałam działającą raptem przez cztery miesiące. Więc znów mam
dializy. Czekam na kolejny przeszczep - tłumaczy Nicole.

W corocznym "Biegu po Nowe Życie" biorą udział celebryci. Jest
wśród nich wielu aktorów i dziennikarzy. Tu nie chodzi o wyniki. Liczy
się udział i zaangażowanie, a przede wszystkim nagłośnienie wagi
transplantacji, dzięki której każdego roku udaje się uratować życie
coraz większej liczbie Polaków.

- Warto dużo wiedzieć na ten temat, dlatego że ja jestem najlepszym
przykładem na to, że problem może dotknąć każdego z nas z dnia na
dzień - uważa Przemysław Saleta.

Kiedy będzie trzeci przeszczep Nicole? Nie wiadomo. Telefon z

Pary wymieniły się
nerkami. "Taki zabieg
to wielkie przeżycie
dla chirurgów"
Lekarze z Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego we
Wrocławiu drugi raz wykonali
krzyżowy zabieg...

"Mam nos i usta, więc
mogę się uśmiechać".
26-latek pokazał się po
przeszczepie twarzy
Nad przeszczepieniem i
rekonstrukcją twarzy przez 25
godzin pracował zespół 100
osób. 11 miesięcy...
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Bieg po Nowe Życie - to już w przyszły
weekend!
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Będziecie? My już trenujemy!
Redakcja

Wielkimi krokami zbliża się 14. Bieg po Nowe Życie! 13 kwietnia w marszu nordic walking spotkamy

się z osobami po przeszczepie oraz wieloma celebrytami. Już po raz kolejny wspieramy to wydarzenie,

aby zwrócić uwagę na to, jak ważny styl życia, ale przede wszystkim pokazać, jak wielka jest grupa

ludzi dobrej woli, wspierających polską transplantologię.

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

zobaczymy między innymi ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę, Rafała Zawieruchę, Małgorzatę

Potocką, Krzysztofa Diablo Włodarczyka, Jarosława Jakimowicza, Agnieszkę Rylik, Bartosza

Obuchowicza,  Odetę Moro czy Karolinę Szostak. A lista maszerujących jest znacznie dłuższa!

Po raz pierwszy na trasie Biegu po Nowe Życie w Wiśle będziemy oglądać między innymi Ewę Błachnio
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Jubileuszowy Bieg po Nowe Życie już 7 września
BIEG PO NOWE ŻYCIE 2019

NUMER 09/2019

ZAMÓW PRENUMERATĘ

POPULARNE

Doroczne spotkanie wszystkich wspierających transplantologię odbędzie się

już po raz piętnasty.

7 września w Warszawie odbędzie się 15. Bieg po Nowe Życie. Jubileuszowa odsłona

wydarzenia zostanie zorganizowana w miejscu znanym i lubianym nie tylko przez historyków

oraz wielbicieli historii, ale i aktywnego wypoczynku. Sztafetowy marsz nordic walking, w

którym wezmą udział osoby po przeszczepieniu, wsparte przez osoby znane ze sceny

muzycznej i kabaretowej, aktorów, dziennikarzy i sportowców oraz liczne grono partnerów i

sympatyków odbędzie się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o godz. 12:00 na dziedzińcu historycznego pałacu.

Symboliczna kilometrowa trasa, którą pokona każda osoba uczestnicząca w 15. Biegu po Nowe

Życie, będzie wiodła uroczymi alejkami zespołu parkowo-pałacowego.
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"Polska mnie potrzebuje" - mówi Adam
Nergal Darski

Zachowujecie się tak? Rozwód jest
nieunikniony

Pierwszy samochód Cristiano Ronaldo
wystawiony na sp...

Wolę przeklinać na głos. Wywiad z
Kubą Wojewódzkim

10 �lmów, w których aktorzy
naprawdę uprawiali seks

„Cieszymy się, że będziemy mieli okazję zagościć z Biegiem po Nowe Życie w tak wyjątkowym

miejscu. Zwłaszcza, że i z naszej strony ten jubileuszowy bieg będzie jedyny w swoim rodzaju” –

mówi Przemysław Saleta, współtwórca i ambasador Biegu po Nowe Życie.

„Warszawa włącza się we wspieranie transplantologii i już po raz szósty jest gospodarzem

pięknej imprezy, jaką jest Bieg po Nowe Życie. To ważne wydarzenie nie tylko dla osób

będących po przeszczepie, które chcą żyć aktywnie, ale również dla tych, którzy dbają o dobro

innych. Najważniejsze, aby zmagającym się z chorobą dać szansę na powrót do zdrowia i

sprawności, dlatego wspólnie z ponad setką osób po przeszczepieniu, znamienitymi

specjalistami z dziedziny medycyny i znanymi osobami ze świata telewizji, sportu, muzyki czy

mediów będziemy maszerować w Wilanowie, by popularyzować ideę świadomego dawstwa

organów” – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Marsz, który zachęca do świadomego dawstwa narządów, pokazuje przede wszystkim, że

osoby po przeszczepieniu mogą żyć aktywnie. To właśnie oni będą maszerować w

trzyosobowych drużynach wraz ze znanymi osobami, które od lat mocno wspierają polską

transplantologię.

Wśród gwiazd, które zobaczymy na trasie 15. Biegu po Nowe Życie pojawią się m.in.

Przemysław Saleta, Jolanta Fraszyńska, Ewa Kuklińska, Jacek Kopczyński, Kamila

Kamińska, Szymon Piotr Warszawski, Marcin Korcz, Joanna Kuberska, Andrzej

Młynarczyk, Rafał Cieszyński, Artur Siódmiak, Odeta Moro, Jarosław Boberek czy

Magdalena Stużyńska-Brauer. 

Na wszystkich, którzy tego dnia pojawią się przy pałacu w Wilanowie czekać będzie wiele
atrakcji towarzyszących biegowi.

„Dla tych, którzy nie będą mogli być razem z nami, już po raz trzeci przygotowaliśmy

bezpośrednią relację telewizyjną z Biegu po Nowe Życie, którą będzie można obejrzeć na

portalu Onet.pl,  na tych, którzy zdecydują się przyjść do nas czekać będą między innymi strefa

badań lekarskich oraz krwiobus” – podkreśla Arkadiusz Pilarz, dyrektor wydarzenia. – „I przede

wszystkim cała grupa wspaniałych osób, z którymi będzie można porozmawiać, poznać ich

historię i otrzymać świadectwo woli” – dodaje.

Patronat honorowy nad 15. Biegiem po Nowe Życie objął Minister Zdrowia RP Łukasz

Szumowski.

Widzimy się na torze?

Polecane wideo
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PRZESZCZEPY TRANSPLANTACJE BIEG PO NOWE ŻYCIE

15. Bieg po Nowe Życie promujący ideę transplantologii odbędzie się w tym
roku 7 września w Warszawie; po raz pierwszy w Wilanowie, ale już po raz
szósty w stolicy. 

7 września na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie punktualnie o godz. 12:00
rozpocznie się jubileuszowa odsłona wydarzenia.

Wydarzenie w poprzednich latach odbywało się już między innymi w Łazienkach Królewskich,
czy w sercu Warszawy, w Parku Świętokrzyskim tuż przy Pałacu Kultury i Nauki.

- Naszym marzeniem jest, by warszawski Bieg po Nowe Życie odbywał się w najważniejszych
miejscach stolicy. I to marzenie staramy się realizować – mówi Arkadiusz Pilarz – dyrektor
wydarzenia. Tym razem gospodarzem biegu jest Dzielnica Wilanów.

– Jesteśmy dumni, że Bieg po Nowe Życie odbędzie się właśnie tutaj, w królewskiej dzielnicy.
My bardzo chętnie przyłączamy się do działań, które mają za zadanie uświadomić społeczeństwu
jak ważną dziedziną jest transplantologia. Ponadto tegoroczny 15. Bieg po Nowe Życie
doskonale wpisze się również w duże święto naszej dzielnicy, Dni Wilanowa – mówi zastępca
dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Artur Buczyński.

Trasa symbolicznego, sztafetowego marszu, który zachęca do świadomego dawstwa narządów,
prowadzić będzie alejkami zespołu pałacowo-parkowego tuż przy wilanowskim pałacu. Wśród
gości Biegu po Nowe Życie nie zabraknie znanych osób, które od lat mocno wspierają polską
transplantologię. Na trasie pojawią się m.in. Przemysław Saleta, Kamila Kamińska, Szymon
Piotr Warszawski, Rafał Cieszyński, Andrzej Młynarczyk, Cezary Trybański, Jacek Kopczyński,
Jarosław Boberek, Łukasz Kadziewicz, Jarosław Jakimowicz, Szymon Wydra, Michał
Mikołajczak, Marcin Mroczek, Michał Olszański, Rafał Zawierucha, Tomasz Barański, Urszula
Dębska, Agnieszka Rylik, Marek Plawgo czy Olga Kalicka.

Wydarzeniu jak zwykle towarzyszyć będzie szereg atrakcji, a każdy kto tego dnia pojawi się w
Wilanowie, przy specjalnym namiocie Biegu po Nowe Życie będzie mógł porozmawiać z
osobami po przeszczepieniu oraz otrzymać Świadectwo Woli – plastikową kartę z wyrażeniem
indywidualnej zgody na pobranie po śmierci narządów do przeszczepienia.  

Patronat honorowy nad 15. Biegiem po Nowe Życie objął Minister Zdrowia RP Łukasz
Szumowski.

Źródło: mat. pras.
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15. Bieg po Nowe Życie po królewsku
26 Sierpnia 2019, 10:37
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Saleta i Kadziewicz wzięli udział w jubileuszowym
Biegu po Nowe Życie

Na warszawskim Wilanowie odbyła się jubileuszowa, piętnasta edycja Biegu po Nowe Życie, w której
udział wzięło blisko sto sztafet. Na miejscu spotkaliśmy między innymi Przemysława Saletę oraz
Łukasza Kadziewicza. Na pierwszy plan wysunęły się tutaj edykacja w zakresie transplantacji
narządów.

To nie sportowe osiągnięcia były kluczowe podczas 15. edycji Biegu po Nowe Życie. Organizatorzy z

uśmiechem na ustach poruszyli arcyważne kwestie transplantacji, które przez społeczeństwo często uważane

jest za temat tabu. Według Przemysława Salety po przeszczepie istnieje sportowe życie:

 

- Ludzie po przeszczepie wracają do normalnego życia, a dawca nic z jego jakości nie traci. Cieszę się, że coraz

więcej osób bierze udział w tym evencie, a świadomość w społeczeństwie rośnie - powiedział.

 

Na przybyłych gości i kibiców czekał szereg atrakcji, w tym dialog  z osobami po przeszczepieniu narządów.

Była także możliwość otrzymania świadectwa woli, czyli plastikową kartę z wyrażeniem indywidualnej zgody

na pobranie po śmierci narządów do przeszczepienia.

 

W roli gospodarza Biegu zadebiutowało Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Oprócz Salety w Biegu

udział wzięło wiele postaci związanych ze światem sportu, kina, teatru czy muzyki, w tym Rafał Zawierucha,

Jerzy Mielewski, Aleksandra Popławska czy Łukasz Kadziewicz.

 

- Po tym jak przeszedłem kilometr uświadomiłem sobie, że pora wziąć się za poważny trening. Chodzi tutaj o

dobrą zabawę, aby każdy stojący za bandami mógł zastanowić się czy może i jak może pomóc. Chcieliśmy

otworzyć drzwi z napisem transplantologia - dodał Kadziewicz.

INNE ŁUKASZ KADZIEWICZ POZOSTAŁE PRZEMYSŁAW SALETA
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Kolejny Bieg po Nowe Życie już za nami.
Zobaczyliśmy ludzi, który dostali drugą szansę
Dotąd Bieg po Nowe Życie odbywał się wczesną wiosną w Wiśle i we wrześniu

w Łazienkach Królewskich. W ostatnią niedzielę wydarzenie to zadebiutowało w

przepięknym Parku Górczewska na warszawskim Bemowie, zielonej dzielnicy

Warszawy. Na trasie pojawiło się 67 sztafet. – To nasz absolutny rekord,

wsparcie dla inicjatywy jest coraz większe – cieszy się Arkadiusz Pilarz –

dyrektor wydarzenia.

Uczestnicy 11.Biegu po Nowe Życie maszerowali z kijami do nordic walking. W

sztafetach szli znani ludzie, osoby po przeszczepach narządów z Polskiego

Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, przedstawiciele partnerów

wydarzenia, mediów oraz uczestnicy akcji towarzyszącej Biegowi „Bemowo

kocha nordic walking”.

1. Nowy narząd to nowe życie

Krystyna Murdzek, szefowa Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji

jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego. Pierwsze problemy z

nerkami pojawiły się, gdy była jeszcze na studiach. W 2001 r. nerkę

przeszczepił jej profesor Andrzej Chmura, ówczesny szef Katedry i Kliniki

Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Instytucie Transplantologii w Warszawie,

od 2011 mentor i przyjaciel Biegu po Nowe Życie. W Biegu po Nowe Życie

Krystyna Murdzek startuje od pierwszej edycji.

– Jest mi bardzo przykro, bo po 16 latach moja nerka przestała dawać sobie

radę. Miesiąc temu musiałam podjąć bardzo trudną dla mnie decyzję,

rozpocząć dializy. Przyzwyczaiłam się już do pewnego rytmu życia, do

swobody, ale to był wybór pomiędzy życiem i śmiercią. Jestem tutaj jako osoba

dializująca się i oczekująca na kolejny przeszczep – mówi Krystyna Murdzek.

Jedną z akcji towarzyszących 11. Biegowi po Nowe Życie był projekt „Nie

zabieraj, zostaw życie” podczas którego wolontariusze z Polskiego

Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji rozdawali oświadczenia woli w formie

plastikowych kart do noszenia w portfelu. Ponad 2000 takich kart trafiło do

mieszkańców dzielnicy Bemowo i gości wydarzenia.

Nie zawsze o tym, kiedy konieczny będzie przeszczep pacjent wie na długo

przed. Czasem sytuacja przebiega dramatycznie. Agnieszka Miczyńska nawet

nie wiedziała, że lekarze walczą o jej życie. Była nieprzytomna. – Zapadłam w

śpiączkę. Powodem okazała się marskość wątroby wywołana chorobą
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Plejada gwiazd Biegła po Nowe Życie i wspierała polską transplantologię – kto
wziął udział?

NEWS











ZOBACZ 

GALERIĘ

W tegorocznej edycji “Biegu po nowe Życie” wzięły udział aż 102 sztafety!  To niezwykłe
wydarzenie, które po raz szósty odbyło się w Warszawie, ma na celu promowanie polskiej
transplantologii. Jak na jubileusz przystało, scenogra�a Biegu była iście królewska – Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Trasa symbolicznego, sztafetowego marszu, zachęcającego
do świadomego dawstwa narządów, prowadziła alejkami zespołu pałacowo-parkowego. 

HOT NEWS- Znamy nowe fakty o Woźniaku-Staraku

W wydarzeniu wzięło udział wiele osobowości ze świata medycyny jak i gwiazdy kultury i
sportu, m.in. Przemysław Saleta, Jolanta Fraszyńska, Elżbieta Romanowska, Piotr Zelt,
Andrzej Nejman, Ewa Pacuła, Ewa Kuklińska, Magdalena Stużyńska, Anna
Karczmarczyk, Rafał Zawierucha, Aleksandra Popławska, Urszula Dębska, Odeta Moro,
Michał Olszański, Adam Małczyk, Mariusz Kałamaga, Rafał i Marcin Mroczkowie, Rafał
Cieszyński, Jarosław Kret, Cezary Trybański, Łukasz Kadziewicz, Paweł Kołodziej,
Marek Plawgo, Agnieszka Rylik, Karolina Pilarczyk, Jerzy Mielewski, Marianna Zydek,
Olga Kalicka, Olga Borys, Anita Jancia, Monika Zamachowska, Jacek Kopczyński,
Marcin Korcz, Viola Piekut, czy Mariola Bojarska-Ferenc, która poprowadziła z wszystkimi
zawodnikami rozgrzewkę przed startem.

Najlepszy czas na starcie uzyskała sztafeta, której przewodził bokser Paweł Kołodziej:

Umówiliśmy się z drużyną, że dajemy z siebie wszystko.
Udało się wygrać! Jestem szczęśliwy, ale przede
wszystkim dlatego, że jest nas coraz więcej. I coraz
więcej ludzi dowiaduje się czegoś o transplantologii. Dziś
biegł z nami chłopak, który w wieku 14 lat miał

przeszczepioną wątrobę. Za każdym razem, kiedy słyszę

15. edycja Biegu po Nowe Życie zgromadziła tłum osób, które chciały przyczynić się do
czegoś dobrego!
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Teraz na antenie:

Program Wieczorny TEMAT DO DYSKUSJI / DEBATA poselska

posłuchaj na żywo

11.04.2019

Bieg po Nowe Życie. Temat do
dyskusji.

Bieg po Nowe Życie to inicjatywa społeczna, której celem jest edukacja w
zakresie transplantacji narządów. Impreza buduje społeczne poparcie dla
transplantacji, upowszechnia świadectwa woli i świadome dawstwo narządów. Ideę
promują aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, przedstawiciele nauki i mediów, którzy
dwa razy w roku spotykają się w wyjątkowym marszu nordic walking z osobami po
przeszczepieniu.

Więcej o biegu w dzisiejszym Temacie do dyskusji. Zaprasza Anna Sojka.

Temat do dyskusji: Bieg po Nowe Życie | Radio Katowice, 09.04.2019 r.

TEMAT DO DYSKUSJI - PROGRAM PUBLICYSTYCZNY
 

fot. Małgorzata Lachendro
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NAJNOWSZE
Start
Się dzieje Wiadomości

   

65 sztafet w ‚Biegu po Życie’ w
Wiśle
11 kwietnia 2019

To będzie rekordowa edycja. Na

starcie tegorocznego Biegu po

Nowe Życie w Wiśle ma stanąć 65

sztafet.

Poleć 0

W sobotę, 13 kwietnia, w marszu nordic walking pójdą

osoby po przeszczepie, gwiazdy sceny muzycznej i

kabaretowej, dziennikarze i sportowcy. Obok Przemka

Salety, Jarosława Kreta, Małgorzaty Potockiej, Krzysztofa

Diablo Włodarczyka, Agnieszki Rylik czy Julii Wróblewskiej,

będziemy też kibicować reprezentantowi Radia 90!

Impreza rozpocznie się w samo południe na Placu Hoffa w

Wiśle. Bieg organizowany jest po raz 14, by promować nie

tylko zdrowy styl życia, ale przede wszystkim pokazać jak

wielka jest grupa ludzi „dobrej woli” wspierających polską

transplantologię.

Poprzedni

Z
dzieckiem
do teatru
marsz!

Następny

Drugi dzień
egzaminu

gimnazjalnego!

Pszów jeszcze w
kwietniu ma
zostać
właścicielem
byłej kopalni
[FOTO]

WIADOMOŚCI

11 KWIETNIA 2019

Drugi dzień
egzaminu
gimnazjalnego!

WIADOMOŚCI

11 KWIETNIA 2019

Z dzieckiem do
teatru marsz!

KULTURA

11 KWIETNIA 2019

Jastrzębscy radni
wsparli PKM

WIADOMOŚCI

11 KWIETNIA 2019

Zagraj na
bębnach
afrykańskich w
Rybniku [WIDEO]

KULTURA

10 KWIETNIA 2019

Zamiast baru,
wybrał jedno z
największych
żorskich rond, by
właśnie tam się
napić

WIADOMOŚCI

10 KWIETNIA 2019

Zdjęcia do serialu
„Diagnoza”

V edycja Turnieju
Karate Kyokushin

WIOSENNE PRZESYŁKI OD RADIA 90
BYLIŚMY W PRUCHNEJ, CIESZYNIE I JASTRZĘBIU

Więcej

Poranek z Radiem
90. 6:00 – 11:00
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PLEJADA GWIAZD W 14. BIEGU PO
NOWE ŻYCIE
Mieszanka emocji - od łez wzruszenia, przez ekscytującą rywalizację, po radość z
wygranej. W Wiśle odbył się 14. Bieg po Nowe Życie.

Aktorzy, artyści, dziennikarze, sportowcy i osoby po przeszczepach promowali w Wiśle ideę transplantacji
organów. Sportowiec i aktor Tomasz Oświeciński oraz muzyk Szymon Wydra przyznają, że gdy pierwszy raz tu
przyjechali, mieli nikłą wiedzę na ten temat.
 

Posłuchajcie!

Każda z gwiazd tworzyła jedną ze sztafet, w skład której wchodziła też osoba po przeszczepie oraz partner
projektu lub dziennikarz - nie mogło tam zabraknąć także Radia BIELSKO. Łącznie w marszu nordic walking z
placu Hoffa wystartowała rekordowa liczba 73 zespołów. Ale poza rywalizacją to także okazja, by poznać temat
transplantologii z innej strony - przez ludzkie problemy i wzruszające historie. Jedną z nich opowiedział nam aktor
Jarosław Jakimowicz, którego syn zaraz po urodzeniu miał problemy z wątrobą. Po miesiącach leczenia i operacji
usłyszał, że Jeremiasz nie dożyje pierwszych urodzin. Wtedy zapadła decyzja o przeszczepie.
 

Posłuchajcie!

Po tym jak 15 lat temu oddał synowi część wątroby nadal normalne funkcjonuje, uprawia sporty i przekonuje
innych, że nie ma się czego bać. 

Jeśli jesteście ciekawi, kto najszybciej uporał się z trasą, zobaczcie wideo z rozdania nagród.

Plejada gwiazd w 14. Biegu po Nowe Życie

autor: Agnieszka Dąbrowska
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15. Bieg po Nowe Życie startuje już dzisiaj.
Gwiazdy wspierają inicjatywę
7 września 2019, 08:24

W sobotę 7 września wystartuje już 15. Bieg po Nowe Życie. To inicjatywa mająca na celu
szerzenie wiedzy na temat transplantologii, którą co roku wspierają tłumy gwiazd. W ten
weekend w Warszawie nie zabraknie ekipy radia RMF FM z Mariuszem Kałamagą na czele.

15. Bieg po Nowe Życie 7 września w Warszawie
15. jubileuszowy Bieg po Nowe Życie, który odbędzie się 7 września, będzie miał wyjątkowy
charakter – po raz pierwszy maszerujący spotkają się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w
Wilanowie w Warszawie. Start w samo południe. Nie zabraknie gwiazd, które za każdym razem
tłumnie wspierają wydarzenie. W sobotę w Wilanowie pojawi się również ekipa radia RMF FM z
Mariuszem Kałamagą na czele.

 
 
 
 

Bieg po Nowe Życie promuje transplantologię w Polsce
Bieg po Nowe Życie to inicjatywa społeczna, której celem jest edukacja w zakresie transplantacji
narządów. Inicjatywa buduje społeczne poparcie dla transplantacji, upowszechnia świadectwa
woli oraz promuje świadome dawstwo narządów. W ideę są zaangażowani aktorzy, muzycy,
artyści, sportowcy, przedstawiciele nauki i mediów, którzy dwa razy w roku spotykają się w
wyjątkowym sztafetowym marszu nordic walking z osobami po przeszczepieniu. Bieg po Nowe
Życie wystartował w 2011 roku i po ośmiu latach wpisał się na listę najważniejszych polskich
kampanii społecznych.

Tłumy gwiazd wspierają inicjatywę Bieg po Nowe Życie
Wydarzenie za każdym razem wspiera wiele polskich gwiazd. Nie sposób wymienić wszystkich
znanych osób, które poparły projekt, bo było już ich ponad 300. Oto niektóre z nich: Rafał Sonik,
Mariusz Jakus, Rafał Zawierucha, Michał Żebrowski, Marcin Rogacewicz, Jarosław Kret, Olgierd
Łukaszewicz, Borys Szyc, Tomasz Karolak, Izabela Zwierzyńska, Jacek Kopczyński, Agata
Młynarska, Wojciech Zieliński, Grażyna Torbicka, Beata Tadla, Artur Siódmiak, Bartosz
Obuchowicz, Radosław Brzózka, Mariusz Kałamaga, Piotr Głowacki, Rafał Brzozowski, Szymon
Wydra, Paweł i Łukasz Golcowie, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Aleksandra Adamska, Olga

Bieg po Nowe Życie
około 4 mies. temu

Lubię to! Dodaj komentarz Udostępnij
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15. Bieg po Nowe Życie startuje już dzisiaj.
Gwiazdy wspierają inicjatywę

W sobotę 7 września wystartuje już 15. Bieg po
Nowe Życie. To inicjatywa mająca na celu
szerzenie wiedzy na temat transplantologii,
którą co roku wspierają tłumy gwiazd. W ten
weekend w Warszawie nie zabraknie ekipy
radia RMF FM z Mariuszem Kałamagą na
czele.
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Aleksandra Filipek i co ludzie powiedzą w RMF
FM. Ten program współtworzą słuchacze!

63. urodziny Ryśka Riedela. Już dziś w RMF
FM największe przeboje legendy!

"Big Brother". Poznaliśmy troje uczestników
drugiej edycji! Oni powalczą o wejście do domu
Wielkiego Brata

"Big Brother". Czy Madzia i Oleh wciąż są parą?
Właśnie podjęli ważną decyzję dotyczącą
związku

"Rolnik szuka żony" powraca do TV! Gdzie i
kiedy oglądać pierwszy odcinek?

Sylwia Grzeszczak wyeksponowała brzuch.
Fani pytają: "Który to miesiąc? Brzuszka nie
widać"
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15. Bieg po Nowe Życie: rekordowe 100 sztafet i piękne historie

7 września w magicznej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbył się jubileuszowy 15. Bieg po

Nowe Życie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 sztafet, a jego uczestnicy opowiedzieli wiele pięknych

historii, potwierdzając, że po przeszczepieniu można prowadzić normalne, aktywne i ciekawe życie.

MATERIAŁY PRASOWE 2019-09-10

15. Bieg po Nowe Życie (fot. AKPA)

W sobotę warszawiacy i turyści kibicujący uczestnikom wydarzenia zobaczyć mogli ponad 100 sztafet - to rekord

Biegu po Nowe Życie. Na starcie wydarzenia pojawiła się m.in. Barbara Wypych, aktorka �lmowa i teatralna, która

wzięła udział w Biegu po Nowe Życie już po raz drugi.

"Wielu z nas nie zna ani jednej osoby po przeszczepie, ja też zaczęłam zgłębiać temat dopiero wtedy, gdy dostałam

zaproszenie na Bieg po Nowe Życie. Osoby po przeszczepach, które tutaj spotkałam, mają ogromny optymizm i

wolę walki. Przychodzi mi do głowy taka myśl, że czasem trudno nam cieszyć się z tego, co mamy, docenić w tym

pędzie, w jakim żyjemy, zwłaszcza tutaj, w Warszawie, proste sprawy" - mówi aktorka.

Na trasę 15. Biegu po Nowe Życie z jedynkami wyruszyli współtwórca i ambasador wydarzenia Przemysław

Saleta, Piotr Zelt, Olga Kalicka, Rafał Zawierucha, Marta Kuligowska, Magdalena Stużyńska, Andrzej Nejman,

Aleksandra Popławska, Jacek Kopczyński, Andrzej Młynarczyk, Marek Plawgo, Rafał Cieszyński, Łukasz

Kadziewicz, Rafał Cieszyński, Michał Mikołajczak, Ewa Pacuła, Joanna Kuberska, Marcin Mroczek, Olga Borys,

Mariola Bojarska Ferenc, Jolanta Fraszyńska, Anita Jańcia, Marcin Korcz, Monika Zamachowska, Robert Sowa,

Jarosław Kret, Tomasz Iwan, Urszula Dębska, Jarosław Boberek, Ewa Kuklińska, Rafał Mroczek, Michał Olszański,

Radosław Brzóska, Wojciech Majchrzak, Elżbieta Romanowska, Mariusz Kałamaga i wielu innych.
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15. Bieg po Nowe Życie - �więto
transplantologii w Warszawie

15. Bieg po Nowe Życie odbędzie się już w tę sobotę, 7 wrze�nia, na terenie historycznego zespołu zabytk�w
Muzeum Pałacu Kr�la Jana III w Wilanowie. Wydarzenie, kt�rego celem jest edukacja w zakresie
transplantacji narząd�w, debiutowa� będzie w miejscu szczeg�lnym.
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Bieg po Nowe Życie

– Muzeum od wielu lat stara się, na ile to możliwe, pomaga� w pamiętaniu o kr�lewskim darze, jakim
może by� zdrowie i życie, symbolicznie nawiązując w ten spos�b do dawnej tradycji przekonania o sile

kr�lewskiej władzy. Muzeum chętnie wsp�łpracuje przy tak ważnych i dużych społecznych inicjatywach. Bieg
po Nowe Życie popularyzujący temat transplantologii do nich wła�nie należy. Takie duże, społeczne
przedsięwzięcia przynoszą korzy�ci instytucji. Kr�lewski prestiż miejsca z pewno�cią podniesie rangę �więta
polskiej transplantologii – m�wi Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Kr�la Jana III w Wilanowie.

Bieg po Nowe Życie w dzielnicy Wilan�w odbędzie się po raz pierwszy, jednak będzie to już sz�sta edycja
tego wydarzenia w stolicy. Społeczne poparcie dla transplantacji, upowszechnianie �wiadectw woli i
�wiadome dawstwo narząd�w – to najważniejsze elementy budujące ideę Biegu po Nowe Życie. Od lat
inicjatywę wspierają aktorzy, muzycy, arty�ci, sportowcy, przedstawiciele nauki i medi�w, spotykając się w
wyjątkowym marszu nordic walking wraz z osobami po przeszczepieniu narząd�w.

W ramach 15. Biegu po Nowe Życie organizatorzy przygotowali r�wnież szereg atrakcji towarzyszących. W
stre�e wydarzenia pojawi się m.in. specjalny TIR �rmy Prymat, w kt�rym mistrz kulinarny Robert Sowa wraz
ze swoim zespołem przygotowywał będzie darmowe posiłki nie tylko dla uczestnik�w biegu, ale też dla
wszystkich kibic�w. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego dostępny będzie także specjalny namiot Biegu
po Nowe Życie, w kt�rym osoby po przeszczepieniu będą przekazywa� ważne informacje dotyczące
transplantacji narząd�w i rozdawa� �wiadectwa woli.

Wydarzenie rozpocznie się punktualnie o godz. 12:00 na dziedzi�cu kr�lewskiego pałacu Jana III, a niespełna
kilometrowa trasa 15. Biegu po Nowe Życie wiodła będzie alejkami na jego przedpolu.

Patronat honorowy nad 15. Biegiem po Nowe Życie objął Minister Zdrowia RP Łukasz Szumowski.
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Ten tekst przeczytasz w 1 minutę

15. Bieg po Nowe Życie już blisko. Zapowiada
się rekord

7 wrze�nia, już po raz sz�sty w stolicy odbędzie się wielkie wydarzenie promujące polską transplantologię –
Bieg po Nowe Życie. Po raz pierwszy zago�ci on w miejscu wyjątkowym, bo takim niewątpliwie jest Muzeum
Pałacu Kr�la Jana III w Wilanowie, gdzie punktualnie o godz. 12:00 rozpocznie się jubileuszowa, 15. edycja
wydarzenia. Organizatorzy zapowiadają start ponad 90 sztafet.

Pogoda Program TV Horoskop Jak dojadę Lotto

M� w koszyk�wce: Wybrzeże Ko�ci
Słoniowej – Polska (relacja na żywo)

Nowa sytuacja dla polskich siatkarek.
Dziwna formuła i ciągłe oglądanie swoich
twarzy

M� koszykarzy: Polacy ko�czą fazę grupową
z kompletem zwycięstw

Legia Warszawa sprowadzi napastnika?
Jonathas może przyjecha� na testy

3:0 już się nie powt�rzy

F1: Huelkenberg wciąż bez kontraktu,
"m�głby związa� się z Haasem cho�by
jutro"
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Bieg po Nowe Życie

W stre�e Biegu po Nowe Życie zagoszczą osoby po przeszczepieniu narząd�w, osobowo�ci polskiej
medycyny transplantacyjnej oraz przyjaciele Biegu po Nowe Życie – osoby znane z ekran�w telewizyjnych,

plan�w �lmowych, desek teatralnych, scen muzycznych i kabaretowych, aren sportowych, i medi�w. W�r�d
nich między innymi Przemysław Saleta, Jolanta Fraszy�ska, Andrzej Nejman, Joanna Kuberska, Krzysztof
Wach, Aleksandra Popławska, Odeta Moro, Adam Małczyk, Julia Wr�blewska, Rafał i Marcin Mroczkowie,
Łukasz Kadziewicz, Jerzy Mielewski, Olga Kalicka, Monika Zamachowska, Agnieszka Rylik, Michał Mikołajczak,
Jacek Kopczy�ski, Marcin Korcz, Wojciech Zieli�ski i wielu innych.

Przypominamy, że trasa symbolicznego, sztafetowego marszu, zachęcającego do �wiadomego dawstwa
narząd�w, prowadzi� będzie alejkami zespołu pałacowo-parkowego tuż przy wilanowskim pałacu. – Jeste�my
dumni, że Bieg po Nowe Życie ma okazję zago�ci� w miejscu tak wyjątkowym. Kr�lewskie otoczenie pałacu
idealnie wpisuje się w nasz tegoroczny jubileusz – zapowiada się wspaniałe wydarzenie – m�wi dyrektor
Biegu po Nowe Życie, Arkadiusz Pilarz.

Na przybyłych go�ci i kibic�w czeka� będzie szereg atrakcji, a każdy, kto tego dnia pojawi się w Wilanowie,
przy specjalnym namiocie Biegu po Nowe Życie będzie m�gł porozmawia� z osobami po przeszczepieniu
oraz otrzyma� �wiadectwo woli – plastikową kartę z wyrażeniem indywidualnej zgody na pobranie po �mierci
narząd�w do przeszczepienia. 

Tuż obok strefy wydarzenia pojawi się też specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa gdzie prowadzona będzie zbi�rka krwi. W akcji uczestniczy� będą wolontariusze -
krwiodawcy i członkowie Klubu Honorowych Dawc�w Krwi DAR SERCA. W tym miejscu będzie możliwo��, by
skorzysta� r�wnież z opcji bezpłatnego badania przesiewowego w kierunku wirusowego zapalenia wątroby
typu C (WZW C).

Wszystkich, kt�rzy nie będą mieli okazji pojawi� się 7 wrze�nia przy Pałacu w Wilanowie, raz jeszcze
zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z wydarzenia, kt�ra od godz. 11:40 dostępna będzie na stronie
gł�wnej portalu Onet.pl.

Patronat honorowy nad 15. Biegiem po Nowe Życie objął Minister Zdrowia RP Łukasz Szumowski.
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Osoby po przeszczepach to

główni bohaterowie Biegu

po Nowe Życie w Wiśle!
2 minuty temu

Dzięki umiejętnościom i zaangażowaniu lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów

transplantacyjnych, dzięki dawcom i ich rodzinom oraz własnej determinacji i walce dostali

szansę na nowe życie.  Każdego dnia pokazują, że nie zmarnowali wielkiego daru. Teraz

wystartują w Biegu po Nowe Życie.

14. Bieg po Nowe Życie odbędzie się 13 kwietnia w Wiśle. W marszu nordic walking wezmą udział osoby po przeszczepieniu, a

także znane osoby ze sceny muzycznej i kabaretowej, aktorzy, dziennikarze, sportowcy SK:, , fot. Podlewski/AKPA
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Jeden bilet, wszystkie atrakcje. Bilet
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Bieg po Nowe Życie za nami
   

Ponad 70 sztafet pojawiło się wczoraj (13.04) na trasie marszu w Wiśle. Mimo niesprzyjającej aury atmosfera była gorąca. W
14. edycji Biegu po Nowe Życie, jak zwykle udział wzięły osoby ze świata teatru i filmu, gwiazdy sceny muzycznej i
kabaretowej, dziennikarze oraz sportowcy. Zobacz relację z tego wydarzenia.

Bieg po Nowe Życie za nami

Na trasie sztafetowego marszu można było zobaczyć m.in.: ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę, Rafała Zawieruchę, Izabelę Zwierzyńską, Mariusza
Jakusa, Jarosława Kreta, Małgorzatę Potocką, Dorotę Czaję, Jarosława Jakimowicza, Rafała Mroczka, Agnieszkę Rylik, Tomasza Oświecińskiego, Macieja Kota, Ewę
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nowe życie!
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Wczoraj w Hotelu Gołębiewski w
Wiśle odbyła się V Gala
Transplantologii (pisaliśmy o tym
tutaj), a dziś aktorzy, dziennikarze,
lekarze i sportowcy wzięli udział w
14. Biegu po Nowe Życie.

Fot. Natalia Tokarska
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Gwiazdy, lekarze i osoby po przeszczepach w marszu nordic
walking wspierającym transplantologię [ZDJĘCIA]
Maciej Maliczewski, Agnieszka Morcinek, Lucjusz Cykarski (FOTO) 1/602019.04.14 09:32:37

14. Bieg po Nowe Życie w Wiśle. W Wiśle zobaczyć można było ludzi, którzy dzięki
umiejętnościom i zaangażowaniu lekarzy, pielęgniarek i koordynatorów transplantacyjnych oraz
dawcom i ich rodzinom dostali szansę na nowe życie, takich jak Roman Błażejczak, któremu
lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dwukrotnie przeszczepili serce. W 14. Biegu
po Nowe Życie wzięło udział także wiele gwiazd ze świata filmu, teatru, muzyki czy sportu. Nie
zabrało także tych, którzy na co dzień ratują życie pacjentów, lekarzy transplantologów.

Agnieszka Morcinek

2019-04-14
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Jego uczestnicy opowiedzieli wiele pięknych historii.

7 wrze�nia w magicznej scenerii Muzeum Pałacu Kr�la Jana III w Wilanowie odbył się 15.
jubileuszowy Bieg po Nowe Życie. Ludzie biorący w nim udział pokazują, że po
przeszczepieniu można prowadzi� normalne, aktywne i ciekawe życie.

Karol Prętnicki jest poznaniakiem, 19 wrze�nia będzie obchodził 18 rocznicę transplantacji
serca. Operacja odbyła się w �ląskim Centrum Chor�b Serca w Zabrzu. Pan Karol, kt�ry
prowadzi ze znajomym wydawnictwo o tym, że jest bardzo ciężko chory dowiedział się
przypadkiem, gdy miał zaledwie 43 lata. Po wykonaniu prze�wietlenia klatki piersiowej
okazało się, że ma bardzo powiększone serce. Lekarze zdiagnozowali u niego
kardiomiopatię rozstrzeniową.  „Zacząłem czyta� o mojej chorobie. Dowiedziałem się, że w
zasadzie jedyną szansą wyleczenia jest przeszczep serca” - m�wi Karol. Załamał się, nie
dopuszczał do siebie my�li, że konieczny będzie przeszczep. M�wi, że na szczę�cie poznał
wtedy dziewczynę, kt�ra była wtedy dwa lata po transplantacji serca. Normalnie pracowała,
wychowywała dziecko. „To dało mi nadzieję na to, że będę m�gł prowadzi� normalne życie” -
wspomina. 

Nocny lot po nowe życie
Stan Karola coraz bardziej się pogarszał, w zasadzie z tygodnia na tydzie� było coraz gorzej.
Wreszcie odebrał telefon, że znalazło się dla niego nowe serce. „Trudno nawet opowiedzie�,
jakie emocje to wywołuje” - m�wi mężczyzna. Karetką pędząca na sygnałach
przetransportowała go na lotnisko, była ciepła, dżdżysta noc. Stamtąd w towarzystwie
młodego lekarza poleciał na �ląsk. „Pilot pozwolił mi wykona� kilka telefon�w do rodziny i
znajomych” - opowiada pan Karol. Po wszystkich niezbędnych przygotowaniach mężczyzna
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pojechał na blok operacyjny. „Gdy się obudziłem, przez chwilę nie wiedziałem, czy już jest po
zabiegu, czy wszystko się udało” - wspomina. M�wi, że to nie jest tak, że z dnia na dzie� po
transplantacji wraca się do sprawno�ci, że trzeba zmaga� się z r�żnymi
przeciwno�ciami.  „Miałem porażone struny głosowe od rurki intubacyjnej, co dla mnie,
ch�rzysty akademickiego, było ogromnym problemem  – opowiada Prętnicki. Jest wdzięczny za
każdy dzie� nowego życia.

Aby kolejka była jak najkr�tsza
Od początku roku do ko�ca sierpnia we wszystkich o�rodkach w Polsce przeszczepiono
94 serca, pod koniec sierpnia na Krajowej Li�cie Oczekujących na Przeszczepienie było
469 pacjent�w. A przecież to tylko jeden z narząd�w, na kt�re czekają chore osoby. Bieg po
Nowe Życie to wydarzenie, kt�re ma sprawi�, że zabieg�w przeszczepie� będzie się
wykonywało w Polsce więcej. Osoby po przeszczepieniach idą w sztafetach nordic walking w
towarzystwie os�b znanych z ekran�w telewizyjnych, plan�w �lmowych, desek teatralnych,
scen muzycznych  i kabaretowych, aren sportowych, i medi�w, lekarzy oraz przedstawicieli
partner�w wydarzenia dając �wiadectwo, że transplantacja to nowe życie.

100 sztafet – rekord!

fot. AKPA

W sobotę warszawiacy i tury�ci kibicujący uczestnikom wydarzenia zobaczy� mogli ponad
100 sztafet. To rekord Biegu po Nowe Życie. Na trasę z jedynkami wyruszyli między innymi
wsp�łtw�rca i ambasador wydarzenia Przemysław Saleta, Piotr Zelt, Olga Kalicka, Rafał
Zawierucha, Marta Kuligowska, Magdalena Stuży�ska, Andrzej Nejman, Aleksandra
Popławska, Jacek Kopczy�ski, Andrzej Młynarczyk, Marek Plawgo, Rafał Cieszy�ski,
Łukasz Kadziewicz, Jerzy Mielewski, Michał Mikołajczak, Ewa Pacuła, Joanna Kuberska,
Marcin Mroczek, Olga Borys, Mariola Bojarska Ferenc, Jolanta Fraszy�ska, Anita Ja�cia,
Marcin Korcz, Monika Zamachowska, Robert Sowa, Jarosław Kret, Tomasz Iwan, Urszula
Dębska, Jarosław Boberek, Ewa Kukli�ska, Adrianna Borek, Michał Olsza�ski, Radosław
Brz�ska, Wojciech Majchrzak, Elżbieta Romanowska, Mariusz Kałamaga i wielu innych. 
Na starcie wydarzenia pojawiła się także Barbara Wypych, aktorka �lmowa i teatralna.
Wzięła udział w Biegu po Nowe Życie już po raz drugi. „Wielu z nas nie zna ani jednej osoby po
przeszczepie, ja też zaczęłam zgłębia� temat dopiero wtedy, gdy dostałam zaproszenie na Bieg po
Nowe Życie. Osoby po przeszczepach, kt�re tutaj spotkałam mają ogromny optymizm i wolę
walki. Przychodzi mi do głowy taka my�l, że czasem trudno nam cieszy� się z tego co mamy,
doceni� w tym pędzie, w jakim żyjemy, zwłaszcza tutaj, w Warszawie, proste sprawy„ - m�wi
aktorka.

NAJPOPULARNIEJSZE
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Koszykarz Cezary Tryba�ski też uważa, że nadal mało wiemy na temat transplantacji
narząd�w. Przyznaje, że wielu rzeczy dowiedział się dopiero na Biegu po Nowe Życie. - To
wspaniała inicjatywa. Jeszcze podczas pierwszej edycji, w kt�rej wziąłem udział, podpisałem
�wiadectwo woli, wsadziłem do portfela i zawsze noszę przy sobie - m�wi sportowiec.

Aktor Szymon Piotr Warszawski w �lmie „Bogowie” zagrał kardiochirurga Andrzeja
Bochenka. „Wtedy po raz pierwszy miałem więcej do czynienia z tematyką transplantacji
narząd�w, poznałem ludzi, kt�rzy byli albo po przeszczepie serca albo na niego czekali. Po raz
kolejny z tematyką przeszczepiania, tym razem nerek, miałem do czynienia przy okazji serialu
„Sz�stka”” - opowiada aktor. „Mało kto z nas za życia zastanawia się, co stanie się z jego
organami po �mierci, a powinni�my oswaja� ludzi z tą tematyką” - uważa.

Rafał Cieszy�ski, aktor, m�wi, że takie wydarzenia jak Bieg po Nowe Życie u�wiadamiają
społecze�stwo. „Wydaje mi się, że �wiadomo�� społeczna jest coraz większa, w moim �rodowisku
nie spotkałem się z osobą, kt�ra by do przeszczepiania narząd�w podchodziła sceptycznie” -
m�wi.

Wstępem do sobotniego wydarzenia było piątkowe telewizyjne spotkanie „Przy kawie o
transplantologii” w lobby barze hotelu Marriott. Opr�cz os�b po przeszczepieniach wzięli
w nim udział lekarze, sławy polskiej medycyny transplantacyjnej oraz koordynatorzy
transplantacyjni. „Polskiej transplantologii należy życzy�, by ta metoda leczenie zdobyła pełną
akceptację ze strony społecze�stwa oraz zrozumienie u lekarzy, kt�rzy identy�kują potencjalnych
dawc�w” - m�wił profesor Roman Danielewicz, chirurg, transplantolog, kierownik
programu żywy dawca nerki, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie. W�r�d ponad
50 go�ci byli między innymi profesor Piotr Kalici�ski, kt�ry dwadzie�cia dziewię� lat
temu wykonał pionierskie przeszczepienie wątroby u dziecka w Polsce, profesor
Sławomir Nazarewski – w 1988 roku był w zespole, kt�ry jako pierwszy w Polsce
przeszczepił jednocze�nie nerkę i trzustkę oraz profesor Jacek Pawlak, kt�ry wykonał
pierwsze udane przeszczepienie wątroby u osoby dorosłej. W tym roku minie 25 lat od tej
pionierskiej operacji. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gda�sku reprezentował między
innymi dr Jacek Wojarski, członek zespołu profesora Mariana Zembali z pierwszego
udanego jednoczesnego przeszczepienia serca i płuc w 2001 roku.  Widzowie mogli spotka�
się także z profesorem Zbigniewem Włodarczykiem – tw�rcą bydgoskiego o�rodka
transplantacyjnego.
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