
           

 

Szanowni Państwo. 

 

Trzy tragedie – jeden wspólny cel – powrót do sprawności. 

 

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” pragnie 

przedstawić Państwu sylwetki trzech z naszych podopiecznych: Arka, Zbigniewa i Jana. Każdy  

z nich wiódł normalne, aktywne życie, mając rodzinę, pracę, szkołę. Jedna chwila, jedno tragiczne 

zdarzenie – bandycki atak, nieszczęśliwy wypadek – spowodowało, że  stali się niepełnosprawni, 

zależni od innych i wymagający długotrwałej, intensywnej rehabilitacji oraz opieki. 

Arkadiusz Gołąbowicz - cieszył się  w pełni  życiem, dopóki w wieku  

19 lat nie został zepchnięty z mostu do rzeki przez pijanego sprawcę. 

Doznał wielu obrażeń, przeszedł trepanację czaszki i rekonstrukcję 

szyjnego odcinka kręgosłupa. Doszło także do porażenia 

czterokończynowego i urazu mózgowo-czaszkowego, kilkukrotnie także 

operowano mu biodra, ale bez spodziewanego efektu. Obecnie 34-letni 

Arek musi poruszać się na wózku oraz wymaga stałej i żmudnej 

rehabilitacji.  Niestety sprzęt, na którym się obecnie porusza, wymaga 

ciągłej wymiany w związku z rehabilitacją Arka. Jak sam mówi: „Każdego 

dnia zmagam się z przeciwnościami losu, ale jestem pozytywnie 

nastawiony do życia, mam mnóstwo energii. Mam swoje cele i marzenia, które zrealizuję dzięki 

aktywnej rehabilitacji i opiece”. Potrzebna kwota: 9 000 zł. 

 

Zbigniew Jon - tata trójki dzieci oraz kochający mąż. W 2009 roku,  

w drodze do pracy uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego 

doznał wylewu krwi do mózgu, co spowodowało nieodwracalne zmiany  

w prawej półkuli. Obecnie ma niedowład spastyczny czterokończynowy  

i wymaga całodobowej opieki oraz intensywnej rehabilitacji. Do czasu 

wypadku był on jedynym żywicielem 5-osobowej rodziny, która teraz 

utrzymuje się tylko z renty i świadczeń pielęgnacyjnych. Pan Zbigniew 

potrzebuje środków na turnusy rehabilitacyjne, masaże, fizjoterapię oraz 

sprzęty do ćwiczeń. Potrzebna kwota: 7 000 zł. 

 



Jan Mroczyński – w Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2006 roku, 

zaledwie parę metrów od domu, jadąc z synem uległ poważnemu 

wypadkowi samochodowemu. Dziecko miało złamany kręgosłup, uraz 

lewej kości udowej, obicie wątroby, pękniętą śledzionę i odmę płucną. 

Dziś po wielu rehabilitacjach wraca do zdrowia. Inaczej jest  

w przypadku Pana Jana, który doznał urazu mózgu, jest sparaliżowany, 

ma porażenie czterokończynowe, niedowład połowiczny i afazję. Dzięki ogromnej determinacji  

i poświęceniu rodziny zażegnano stan zagrożenia życia, w którym był po wypadku, jednak  

by miał szansę na poprawę stanu zdrowia, potrzebuje stałej rehabilitacji, której koszty są ogromne.  

Pani Mirosława, żona Pana Jana,  musiała zrezygnować z pracy, aby móc opiekować się synem  

i mężem. Obecnie utrzymują się jedynie z renty, która ledwie pokrywa koszty utrzymania rodziny 

oraz podstawowej opieki. Pan Jan potrzebuje środków na sprzęt, zabiegi i turnusy rehabilitacyjne. 

Potrzebna kwota: 7 000 zł  

Jak się Państwo domyślają, zwracamy się z prośbą o pomoc dla naszych podopiecznych. 

Zakup sprzętów rehabilitacyjnych, konieczność stałej intensywnej rehabilitacji, to wszystko 

pochłania środki, na które naszych podopiecznych i ich rodzin nie stać. W związku  

z niewydolnością systemu opieki zdrowotnej w Polsce niestety nie mogą się szybko lub wcale tej 

pomocy spodziewać.  

Jesteście Państwo naszymi wieloletnimi darczyńcami, dlatego ośmielamy się pisać wprost. 

Abyśmy mogli zapewnić Arkowi, Janowi i Zbigniewowi pomoc na wysokim i przede wszystkim 

stałym poziomie i w jak najkrótszym czasie, ogromnie zobowiązani będziemy otrzymując od 

Państwa darowiznę w wysokości po 200 zł na realizację każdego z powyższych celów. 

Oczywiście wdzięczni będziemy za każdą, nawet najmniejszą kwotę przekazaną na realizację 

akcji „Trzy tragedie – jeden wspólny cel – powrót do sprawności”. 

Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto 

Fundacji: BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273  

z dopiskiem „Trzy tragedie – jeden wspólny cel – powrót do sprawności”. 

 

Wszelkie informacje odnośnie naszej działalności, a także podopiecznych znajdą Państwo 

na stronie www.pomozity.org.  W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznie, pod numerem 

telefonu 58 663 81 41 wew. 25 lub mailowo: pomoc@pomozity.org 

               Z poważaniem  

         Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty” 

                                                    

                                


