
 
 

 

Karolinka Kozłowska 
Karolinka ma 14 lat. Urodziła się z licznymi wadami wrodzonymi.  

Karolinka jest dzieckiem specjalnej troski. Ma uszkodzony centralny układ nerwowy, wadę 

serduszka, wiotkość mięśni. Zaraz po urodzeniu w 3 tygodniu życia miała poważną operację 

usunięcia jednej nerki. Kolejne badania wykryły inne wady. Rodzice zdali  sobie sprawę, że 

dziecko będzie niepełnosprawne. Od urodzenia jest intensywnie leczona i rehabilitowana w 

różnych szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych. Dzięki temu  od roku potrafi samodzielnie 

siedzieć, mimo iż lekarze twierdzili, że pozostaje to w sferze naszych marzeń.  

Karolinka przeszła 3 operacje w znieczuleniu ogólnym.  

Jest objęta indywidualnym tokiem nauczania w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w naszym 

mieście. Rehabilitacja ruchowa jest jedną z form usprawniającą funkcjonowanie córeczki. 

Poza tym bardzo pomaga jej wszelkiego rodzaju stymulacja wzrokowa, słuchowa, ruchowa. 

 W chwili obecnej Karolinka samodzielnie siedzi, jednak nadal nie chodzi, wymawia 

jedynie pojedyncze sylaby. 

Lekarze zalecają Karolince co najmniej 5 turnusów  rehabilitacyjnych w roku. Turnusy nie są 

refundowane. Koszt 2 tygodniowej rehabilitacji wynosi około 6.000 złotych. Jak już pisaliśmy 

wyżej nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich potrzeb związanych z chorobą córki.   

 

 

Potrzeby 

Dla Karolinki najważniejsza jest rehabilitacja ruchowa. W Sulechowie jedynie możemy 

ambulatoryjnie skorzystać z 10 zabiegów na Oddziale Rehabilitacji 2 góra 3x w roku. 

Najwygodniejsza jest rehabilitacja w warunkach domowych ale tylko prywatnie koszt 

rehabilitacji to ok.70 zł.. Auto przystosowane do przewozu Karolci jest w bardzo złym stanie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kacper Płóciennik 
Kacper urodził się jako wcześniak. Ma 7 lat. Już w szpitalu stwierdzono u Niego wiele 

nieprawidłowości ,wady w budowie czaszki, brak napięcia mięśni, nieumiejętność jedzenia, 

niedosłuch .I tak w niedługim czasie bo po 3 miesiącach był zdiagnozowany. Wady mózgu, 

niedotlenienie, niedosłuch, podejrzenie MPD, potem w 9 miesiącu doszła padaczka. Wielkich 

szans na siedzenie i chodzenie nie miał. Rozpoczęto rehabilitację w 3 mies. życia. Około 

pierwszego roku Kacper nieporadnie zaczął siadać, potem raczkować a po 3 roku życia 

postawił z naszą pomocą pierwsze kroki .Chodzi dziś na niewielkie dystanse samodzielnie i 

tylko po sobie znanym terenie. Nie mówi i niewielkie są szanse żeby mówił kiedykolwiek bo 

jego wada mózgu odpowiada za mowę w dużej mierze. 

 Potrzebna jest stała rehabilitacja nie tylko ruchowa ale i logopedyczna i SI które przynosi 

efekty. Kacper nie lubił kiedyś głaskania, przytulania, wielu materiałów, wielu struktur nie 

mógł dotknąć ,niektóre dźwięki powodowały że krzyczał. Przed nami jeszcze długa droga ale 

mamy nadzieję że damy radę pokonywać kolejne trudności. 
 

 

 

Potrzeby 

Turnusy rehabilitacyjne. Aby przynosiły one efekty powinny się odbywać kilka razy w 

roku. To bardzo duże koszty(5-6,5 tyś) za dwutygodniowy pobyt w ośrodku. Nie bywamy 

tam tak często jak byśmy chcieli ze względów finansowych. Kacper nadal nie mówi, nie 

potrafi nic przy sobie zrobić(ubrać się ,zjeść, napić się z kubka ani wykonać żadnej czynności 

jakie robią dzieci w jego wieku. Potrzeby są duże w szczególności jeśli chodzi o rehabilitację 

,terapie logopedyczne ,terapię SI dzięki której dziecko oswaja się z dotykiem ,różnymi 

strukturami, dźwiękami. Ważnym elementem bez którego nie możemy funkcjonować na 

zewnątrz jest wózek, który musi być dostosowany do potrzeb dziecka. Jest nam niezbędny. O 

ile Kacper w domu porusza się bez niczyjej pomocy to nie pójdzie na spacer za rękę. Nie ma 

umiejętności poruszania się po nierównym terenie, nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń jakie 

czekają na ulicy. Musi jeszcze poruszać się we wózku. Jest to dla nas najpilniejsza potrzeba 

na chwilę obecną tym bardziej że wkrótce minie zima i będziemy mogli wychodzić na długie 

spacery ,które Kacper uwielbia 
 



 
 

 

Tymoteusz Kaczmarek 
Tymoteusz Mikołaj Kaczmarek. W lutym skończył 3 lata. Od maja 2016 walczy o swoje 

życie z ciężką i śmiertelną choroba genetyczna o podłożu neurologicznym. Razem z mamą 

przemierzył Polskę żeby znaleźć lekarstwo na chorobę Krabbego. Dzieci z ta chorobą 

dożywają najwyżej 3 lat. Niestety żaden lekarz nie mógł  pomóc. W styczniu wylecieli do 

USA na kompleksowe badania i na walkę o przeszczep, tam też się nie udało.  Mózg został 

przejęty przez Krabba, który zabija chłopca. Rodzice nie mieli już pomysłu i możliwości 

gdzie można wyjechać żeby uratować mu życie. Po kilku miesiącach dotarła  wiadomość o 

Klinice w Chinach (przeszczep komórek macierzystych). Chińscy lekarze chcą podarować mu 

drugie życie, tamtejsza terapia przyniosła bardzo dużo efektów. Po dwóch tygodniach wrócili 

do domu i było tylko lepiej. Niestety Tymek jest chory również na epilepsje. Wraz ze 

wzrostem dobrych komórek, wyładowania stały się większe. Stanęło mu serce. Lekarze 

walczyli o życie przez pół godziny. Udało się. Ale to był tylko początek tej najcięższej walki. 

Lekarze nie dawali  żadnej szansy na przeżycie i na wyjście z oddziału Intensywnej Terapii, 

gdzie spędził prawie dwa miesiące.. Mimo że jest podłączony do aparatury na stałe razem z 

mamą podjęli decyzję o zebraniu kwoty w wysokości 1 250 000 i wylocie na kolejny etap 

terapii do Chin.  

Obecnie Tymek  przez 24h oddycha przez  respirator. Jest również dożywiany przez Pega 

(pozajelitowo). Wymaga całodobowej opieki i ciągłej rehabilitacji. 

 
 

Potrzeby 

W obecnej sytuacji w jakiej jesteśmy największą potrzebą dla Tymka są środki do higieny, 

pampersy w rozmiarze 6 i nawilżane chusteczki. Sprzęty związane z respiratorem oraz opiekę 

lekarska zapewnia nam ośrodek wentylacji Ventamed. Oczywiście w dalszym ciągu zbieramy 

pieniążki na leczenie Tymka za granicą Polski. W planach mamy kolejny wylot do Chin, ale 

nawiązaliśmy kontakt również z lekarzami z Izraela i czekamy na ich dalsze wskazówki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Julia Stefańska 
Julia urodziła się 27 marca 2011r jako zdrowa dziewczynka ważyła  4190kg i 59cm wzrostu i 

nic nie wskazywało na to ze będzie chora. Do 3 mies. życia rozwijała się prawidłowo a potem 

zaczęły się problemy. Julia pomimo 3 mies nie skupiała wzroku na zabawce i to 

spowodowało że zaczęliśmy szukać przyczyny. Bardzo szybko okazało się że wzrok jest 

prawidłowy a problem jest neurologiczny. Po wykonanej Tomografii Komputerowej lekarze 

stwierdzili że Julia ma Podejrzenie Zespołu Dandy-Walkera, obniżone napięcie mięśniowe, 

hipoplazje ciała modzelowatego. Wymaga ona wielospecjalistycznej i długotrwałej 

rehabilitacji ruchowej oraz logopedy psychologa i pedagoga. Julka niestety jeszcze nie chodzi 

i nie mówi a posadzona chwile utrzymuje pozycje po czym leci na boki. Widać efekty jej 

ciężkiej pracy. Pomimo swojej choroby jest bardzo pogodna i uśmiechnięta 

Cały czas Julia jest pod opieka neurologa aby określać jej postępy w rozwoju. Niestety przy 

dziecku leżącym konieczne są badania krwi i moczu aby sprawdzać czy nic się nie dzieje z 

nerkami wszystkie badania robimy prywatnie gdyż jedziemy na konkretny dzień i godz. 

Julia miała robione 2 razy badania genetyczne [ kariotyp i molekularne ] niestety nie 

wiadomo dlaczego jest tak bardzo chora. Tym samym wykluczone zostały choroby 

genetyczne 

 
 

Potrzeby 

Julia w ośrodku rehabilitacyjnym w Zielonej Górze ma ćwiczenia 1 raz w tygodniu na nfz 2 

godz czyli 1 godz rehabilitacji i 1 godz logopedy lub psychologa lub pedagoga Dlatego 

zbieramy fundusze na rehabilitacje prywatną ( koszt to 70-90 zl godz.) Najlepiej byłoby, 

gdyby miała więcej tej rehabilitacji ruchowej, przynajmniej 3 razy w tyg 


