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właściwe odżywianie. Prawdopodobień-
stwo wystąpienia udaru zwiększa się  u 
osób palących, prowadzących siedzący 
tryb życia. Doktor Siger zachęcał też do 
regularnego pomiaru i kontrolowania 
ciśnienia tętniczego. Porady, jak unikać 
udaru zawarte były na wydrukowanych 
biletach, które każdy uczestnik kolacji 
mógł zabrać ze sobą.

Gościem, który podczas spotkania 
opowiedział o swoich marzeniach i 
niezwykłej podróży, był Tomasz Grzy-
waczewski. W 2010 r. reporter wyruszył 
wraz z dwoma kolegami śladami boha-
terów książki Sławomira Rawicza pt. 
„Długi marsz”. Trwająca sześć miesięcy 
wyprawa, obejmowała wędrówkę z Ja-
kucka do Kalkuty. Niedawno ukazała 
się książka jego autorstwa – „Przez dziki 
Wchód. 8000 km śladami słynnej uciecz-
ki z gułagu” – relacjonująca wydarzenia 
z podróży.

W trakcie kolacji nastąpiła licytacja 
dzieł artystów plastyków, którzy po-
stanowili wspomóc inicjatywę. Swoje 
prace ofiarowali m.in. Jadwiga Krystyna 
Szmidt, Jan Opaliński,  Iwan Kulik, 
Tatiana Górska-Nowak, Elżbieta i Ma-
rian Bocianowscy, Maciej Pauksztełło, 
Ewa Wojtyniak-Dębińska i Jarosław 
Prysak. Swoje prace przekazała też 
krakowska artystka Małgorzata M. 
Niespodziewana. W tym roku do grona 
darczyńców dołączyli również znani 
łódzcy fotograficy, m.in. Jacek Kusiński, 
Piotr Szczygłów oraz Piotr Dębiński.  
Na aukcji wystawiono również fotografie 
wykonane przez gościa spotkania, To-
masza Grzywaczewskiego. Pan Tomasz 
poprowadził również licytację. Mimo że 
była to jego pierwsza taka rola, wypadł 
w niej doskonale, dzięki temu kwota da-
rowizn w znaczny sposób zasiliła akcję 
pomocy. n

W tym roku  celem spo-
tkania była zbiórka 
pieniędzy na zakup 
leków dla podopiecz-
nych Fundacji Udaru 

Mózgu. Dobroczynnej akcji towarzy-
szyła prelekcja gościa honorowego – po-
dróżnika i reportera– Tomasza Grzywa-
czewskiego.

Spotkanie było kontynuacją cyklu 
kolacji charytatywnych zapoczątkowa-
nych w  2010 r. Ideą tego typu spotkań  
jest pomoc dla najbardziej potrzebują-
cych. Podczas poprzednich edycji zebra-
ne środki przeznaczono na rzecz Domu 
Samotnej Matki w Łodzi oraz Fundacji 
Dom w Łodzi, prowadzącej jedyny  w 
Polsce dom dziecka dla ciężko chorych 
dzieci. Dzięki wsparciu uczestników 
kolacji udało się dotychczas zebrać  kwo-
tę 37 tys. złotych na zakup niezbędnych 
lekarstw.  Taka kwota pozwoliła w ubie-
głym roku na zabezpieczenie rocznych 

wydatków na środki medyczne i leki dla 
podopiecznych Fundacji Dom w Łodzi. 
W tym roku udało się zebrać aż 30 170 
zł, dzięki którym możliwe będzie wspar-
cie osób cierpiących  z powodu udaru 
mózgu oraz innych chorób neurologicz-
nych. 

Co szósta osoba w Polsce spotyka 
się lub  staje się ofiarą udaru mózgu, 
więc jest to niezwykle ważny problem. 
Najmłodszą naszą pacjentką, u której 
wystąpił udar było półroczne dziecko. 
Dziewczynka jest do tej pory pod naszą 
stałą opieką i nadal jest rehabilitowana 
– mówił lek med. Adam Siger wiceprezes 
Fundacji Udaru Mózgu. W mentalności 
społeczeństwa funkcjonuje stereotyp, 
iż udar to przypadłość osób starszych, 
tymczasem  problem ten dotyka coraz 
więcej młodych osób, a nawet młodzieży 
i dzieci – dodaje Adam Siger. 

Na nasze zdrowie ma wpływ wiele 
czynników, m.in. zdrowy styl życia i 
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Takie hasło jest myślą 
przewodnią wszystkich  
kolacji charytatywnych, 
które Fundacja Dbam 
o Zdrowie może 
realizować dzięki 
wsparciu firmy 
Pelion SA.

Jak spełniać 
marzenia?

Są jednak i tacy, którzy w 
tym szczególnym okresie 
niosą uśmiech także innym, 
zupełnie obcym sobie oso-
bom, podarowując im to 

co najważniejsze – życzliwość i troskę. 
Fundacja „Dbam o Zdrowie” ma na 
szczęście wspaniałych Mikołajowych 
Wolontariuszy.

Trwają gorączkowe przygotowania. 
Już w połowie listopada pada hasło 
„spełniamy marzenia naszych dziecia-
ków!” – podopiecznych Fundacji. To 
już drugi rok akcji „I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem”. Nie wolno ich 
zawieść. Na co dzień walczą ze swoimi 
chorobami, niesprawiedliwością świata, 
często jej nie rozumiejąc, ale pokornie 
znosząc kolejną terapię. Trochę pomoże-
my Świętemu Mikołajowi w poszukaniu 
wymarzonych prezentów. Niemalże co-
dziennie do biura Fundacji przychodzą 
kolorowe listy napisane przez dzieci do 
Świętego Mikołaja. Proszą o różne rze-
czy. Ośmioletnia Zuzia wymarzyła sobie 
tęczowe kredki i sterowany helikopter, 
o rok starszy Maciek chętnie nauczy 
się grać na gitarze, no i rzecz jasna nie 
zapomina o swoim psie Maxie, który 
pomaga mu w rehabilitacji. Nastoletnia 
Natalia uwielbia gry planszowe i puzzle 
ze zwierzętami, tak więc takie rozrywki 

to pozycje obowiązkowe w liście do bro-
datego Dobrodzieja. 

Każde dziecięce marzenie trafia na 
specjalną listę, szybko wysyłaną do za-
przyjaźnionych firm i spółek. Na odzew 
nie trzeba długo czekać. Już pół godziny 
po publikacji są pierwsze deklaracje – 
„To my kupimy lego, a my upragnione 
przez Filipa książki” – ogłaszają kolejni 
Wolontariusze. Góra prezentów pod 
Fundacyjną choinką rośnie. Jest coraz 
bardziej kolorowo i… wzruszająco. Każ-
de z dzieci dostanie to, czego tak bardzo 
pragnęło. Fundacja zadbała także o kil-
ka słów od samego Świętego Mikołaja. 
W euforii pakowania paczek dociera do 
Fundacji kolejna wieść. Spółka Pharma-
link zgłasza gotowość do dostarczenia 
paczek do każdego dziecka, niezależnie 
od regionu kraju. 

Rankiem, 6 grudnia kierowcy w 
Mikołajowych czapkach wyruszają w 
Polskę. Jako posłańcy Świętego Miko-
łaja bezpiecznie dostarczają każdemu 
Podopiecznemu wymarzone podarunki. 
To najpiękniejszy czas. Trud i zaanga-
żowanie tak wielu osób ma teraz jedną, 
najcenniejszą nagrodę – uśmiech dziec-
ka, taką niezwykłą radość w oczach. Ich 
zmagania z chorobą odchodzą w tym 
momencie na dalszy plan. n

mikołaje!
Święta to wyjątkowy czas dla każdej rodziny. 
Świąteczne potrawy, prezenty, piękne, 
przystrojone choinki – wszystko po to, 
by spędzić ten czas w wyjątkowej atmosferze. 

Przybieżeli 


