
Wspólnie pomóżmy Zbyszkowi. Zbieramy pieniądze na  jego rehabilitację. 

W sobotę 1 lutego w Międzynarodowym Domu Kultury               
w Międzyzdrojach organizujemy koncert charytatywny,  z którego 
dochód przeznaczony zostanie na rehabilitację mieszkańca 
Międzyzdrojów-fizjoterapeuty Zbyszka Mittelstädta. 

8 listopada Zbyszek Mittelstädt jechał do pacjenta. Uległ 
wypadkowi samochodowemu. W stanie krytycznym trafił do szpitala 
w Gryficach ze złamanym kręgosłupem, połamanymi żebrami i odmą 
płucną .Obecnie jest sparaliżowany od pasa w dół. Jego rdzeń 
kręgowy nie został jednak przerwany i świeci jak maleńki płomień    
w tunelu nadziei. 

Od wypadku minęły prawie 2 miesiące. Lekarze ustabilizowali 
kręgosłup, Zbyszek zaczyna siadać na łóżku. Nie poddaje się, chce 
walczyć o swoje zdrowie, o swoje nogi. Teraz zaczyna się 
rehabilitacja- długa droga, której celem jest to, by Zbyszek 
wyzdrowiał, wrócił do rodziny i swoich pacjentów. Wie, że bez 
pomocy innych ludzi ta walka nie zakończy się sukcesem. Wierzy, że 
w myśl słów „dobro powraca”, siła, jaką dał swoim pacjentom teraz 
wróci do niego z podwójną mocą. 

Mieszkańcy Międzyzdrojów dobrze znają Zbyszka- pomocny, spontaniczny, dla swoich podopiecznych zawsze 
miał czas i cierpliwość. Wielu „postawił na nogi” fizycznie i psychicznie. Często pomagał charytatywnie, do pacjentów 
jechał o każdej porze dnia i nocy. Nikogo nie zostawiał bez pomocy. Ostatnią inicjatywą, którą pragnął zrealizować był 
projekt stworzenia gabinetów fizjoterapii, obsługujących pacjentów w ramach ubezpieczenia w NFZ, w nowo 
powstającej przychodni. 

Dziś najważniejsza jest intensywna rehabilitacja. Zbyszek zna środowisko, wie gdzie są najlepsi specjaliści. 
Chciałby poddać się rehabilitacji w Krakowie. Potrzebne jest nasze wsparcie finansowe. Pomysł zorganizowania 
koncertu charytatywnego połączonego z aukcjami, konkursami, zabawą dla dzieci… zrodził się w głowie jednej 
z byłych pacjentek Zbyszka. Sama pomysłodawczyni mówi: „Muszę coś zrobić, odwdzięczyć się za dobre serce i dobre 
ręce, dzięki Niemu uniknęłam poważnej operacji kręgosłupa”. Okazało się, że osób chcących się zaangażować w 
gminie Międzyzdroje, i nie tylko, jest mnóstwo. W akcje chcą włączyć się m.in. Szkoły, Biblioteka, Stowarzyszenia, 
osoby mające działalność gospodarczą… 

Organizatorzy: Międzynarodowy Dom Kultury i Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” mają sporo pomysłów 
jak uatrakcyjnić koncert. Jednocześnie proszą wszystkie chętne osoby, które chcą wesprzeć rzeczowo bądź finansowo 
naszą akcje o kontakt: 

 Międzynarodowy Dom Kultury: 91 32 82 600 w godz. 8-19 
 Miejska Biblioteka Publiczna: 91 32 80 442 w godz. 8-16 
 Katarzyna Rajewska: 607 244 723 

Zbyszek całe życie pomagał innym, teraz my pomóżmy Zbyszkowi wrócić do zdrowia. Zapraszamy do udziału      
w koncercie- MDK 1 lutego. 

Możesz pomóc Zbyszkowi już teraz wpłacając darowiznę na konto: 
BRE BANK SA 89 1140 1137 0000 2440 6000 1001 z dopiskiem: ”Dla 
Zbigniewa Mittelstadt” lub przekazać swój 1% z podatku na konto 
BRE BANK SA 89 1140 1137 0000 2440 6000 1001 z numerem 
KRS 0000360447 z dopiskiem : ”Dla Zbigniewa Mittelstadt” 


