
Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. 

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." 

Jan Paweł II 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji 

Dzieci i Młodzieży „Omnibus” 
ul. Stefana Batorego 26, 43-200 Pszczyna 

 

KRS 0000237488 
numer konta: 42844800040027719620010001 

 

Dbamy o uśmiech każdego dziecka! 
 

 

Przekaż    podatku na Podopiecznych. 

W zeznaniu rocznym, w miejscu na wskazanie celu szczegółowego 

wystarczy wpisać hasło. 

Możesz też pomóc wpłacając darowiznę na podany wyżej numer konta 

bankowego wpisując w tytule hasło. Poniżej przedstawiamy naszych 

Podopiecznych, którym możesz pomóc. 

 

 

HASŁO: MACIEJ NOWICKI 
Podczas porodu, u Maciusia nastąpiło niedotlenienie mózgu. Wynikiem tego jest 

jego ciężkie uszkodzenie. Maciuś ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce 

czterokończynowe oraz padaczkę lekooporną. Od urodzenia rodzice starają się 

zapewnić mu intensywną rehabilitację, ale mimo to, jest dzieckiem leżącym, nie 

mówi i potrzebuje stałej opieki oraz specjalistycznego sprzętu. Niestety, padaczka 

jest jego największym wrogiem. Pomimo stałej rehabilitacji i leczenia ataki 

padaczkowe ciągle nie są uspokojone. W ostatnim czasie ilość napadów znowu się 

zwiększyła. To właśnie padaczka najbardziej przeszkadza Maciusiowi w robieniu 

postępów. 

 

* 

 

HASŁO: KONRAD 2 
U Konradka lekarze zdiagnozowali nowotwór złośliwy (mięśniak Ewinga), 

zlokalizowany w kanale kręgowym kręgosłupa szyjnego. Chłopiec jest po 

biopsjach, chemioterapii, naświetlaniach i leczeniu operacyjnym. Konradek ma 

za sobą długie leczenie tj. 9 cykli chemioterapii, operacje, 8 cykli chemioterapii 

podtrzymującej. Chłopiec powinien mieć wykonaną radioterapie lecz ze względu  

możliwe powikłania została wstrzymana. Obecnie jest pod stała opieka i kontrolą 

poradni onkologicznej, neurologicznej i rehabilitacyjnej. Rehabilitacja lewej 

rączki przyniosła poprawę jej ruchomości, powoli odzyskuje pewne funkcje. Ze względu na przebyte 

leczenie , obniżona odporność, rehabilitacje Konradek ma nauczanie indywidualne. Powrót 

Konradka do normalnego świata jest nadal ograniczony ale nie daje się powstrzymać, robi się coraz 



bardziej samodzielny, a rodzice są z niego bardzo dumni. Fundusze w dalszym ciągu są potrzebne i 

przeznaczone na dalsze leczenie, rehabilitację oraz sprzęt do ćwiczeń. 

* 

HASŁO: KLAUDIA BOHM 

Klaudia ma 23 lata, mieszka w Pszczynie. Mając 9 miesięcy zachorowała na 

wirusowe zapalenie opon mózgowych i mózgu. W wyniku choroby jest osobą 

niewidomą, z padaczką oraz niedowładem czterokończynowym. Pomimo ciężkich 

przeżyć Klaudia jest pogodną i radosną dziewczyną. Od wczesnych lat dziecięcych 

uczestniczyła w zajęciach terapeutycznych z rehabilitacją włącznie. Od około 12 

lat prowadzone są z Klaudią indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 

w domu. Podczas tych zajęć wprowadzane są elementy aromaterapii, 

muzykoterapii, różnego typu ćwiczenia dotykowe. Jednak te zajęcia nie zastąpią profesjonalnej 

rehabilitacji. Do tej pory rodzice Klaudii starali się rehabilitować córkę we własnym zakresie. Od 2 lat 

dzięki Klaudia miała profesjonalną rehabilitację w domu. Dzięki tym zabiegom u dziewczyny wystąpiła 

znaczna poprawa ruchowa - zmniejszyły się przykurcze i dolegliwości bólowe z nimi związane, łatwiej 

można dokonywać czynności pielęgnacyjnych. Niestety fundusze zebrane z przekazanego 1% podatku 

przez życzliwych ludzi nie wystarczają na pokrycie kosztów rehabilitacji, która odbywała się 2 razy w 

tygodniu.  

        Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi o dobrych sercach o pomoc i wsparcie dla Klaudii. Każda 

przekazana złotówka pomoże ulżyć w codziennym życiu dziewczyny, która jest całkowicie zależna od 

opiekunów - sama nie potrafi nic zrobić. Najbliżsi ofiarują Klaudii całe pokłady miłości, która nie zastąpi 

fachowej pomocy. 

        Wszystkim osobom, które zechcą wesprzeć Klaudię dziękujemy z całego serca. 

* 

HASŁO: KAROL KABOCIK 

Karolek jest bardzo sympatycznym, radosnym dzieckiem. Stwierdzono u niego 

dziecięce porażenie mózgowe. W chwili obecnej ma 7 lat. Jego kalendarz jest 

napięty. Praktycznie codziennie odwiedza lekarzy, specjalistów, 

rehabilitantów, logopedów. Karolek dzięki ćwiczeniom, rehabilitacji robi 

postępy co bardzo cieszy wszystkich. Rodzice są dumni z syna za jego 

wytrwałość. W dalszym ciągu Karolek potrzebuje systematycznej rehabilitacji, 

edukacji, leczenia. 

* 

 

HASŁO: KAROLINKA 

W wieku 4 lat u Karolinki zdiagnozowano guz pośladka lewego.  

Dziewczynka jest po kilku cyklach chemioterapii co znacznie osłabiło jej 

organizm. Przez chwilę choroba uspokoiła się. Karolinka raz wygrała 

walkę. W chwili obecnej u dziewczynki ponownie wykryto guza. Aktualnie 

Karolinka przyjmuje chemioterapię. Pomimo walki z chorobą Karolinka 

jest bardzo radosnym, dzielnym dzieckiem i nie zamierza się poddawać. 

Dzięki uzbieranym środkom, zostały pokryte koszty leczenia  dziewczynki 

tj. lekarstwa, suplementy diety, wizyty lekarzy – specjalistów, koszty 

dojazdu. 

 

* 

 



HASŁO: IGOR NIEDOŚPIAŁ 

Igor urodził się w 2011 roku jako skrajny wcześniak. W drugiej dobie życia 

wystąpiła niedokrwistość lewej kończyny dolnej czego konsekwencją była 

amputacja. W rezultacie do normalnego funkcjonowania Igor potrzebuje protezy. 

Zebrane środki są przeznaczane są na rehabilitację i protezę. 

Planowane koszty to około 200 000 zł. 

 

 

* 

 

HASŁO: GABRYSIA BIELECKA 

U Gabrysi zdiagnozowano zespół Devica. Na początku podejrzewano 

anginę. Ze względu na pojawiające się objawy tzn. drętwienie rąk, utracie 

czucia w nogach Gabrysia trafia do szpitala, a lekarze określają jej 

przypadek jako „człowiek zagadka”. Kilkumiesięczny pobyt w klinice, 

chemioterapia, sterydy, rehabilitacja i znów wszystko wraca. Po każdym 

nawrocie choroby skutki się pogłębiają. Zanik mięśni, drętwienie rąk, 

kłopoty z widzeniem. W końcu ordynator oddziału neurologii jednego ze 

szpitali próbowała za wszelką cenę wyjaśnić przypadek Gabrysi, 

doprowadzając do nawiązania  kontaktu z kliniką w Oxfordzie. Wstępna 

diagnoza się potwierdziła – Zespół Devica; zapalenie rdzenia kręgowego i nerwu wzrokowego. Jest 

to bardzo rzadka choroba autoimmunologiczna. W województwie śląskim to czwarty zdiagnozowany 

przypadek tej choroby. Gabrysia już od 7 lat zmaga się z chorobą. Ciągła rehabilitacja, pobyt w 

szpitalu, wizyty u lekarzy. Obecnie jej stan jest bardzo ciężki. Od niemalże trzech lat Gabrysia nie 

wstaje z łóżka. 

* 

 

HASŁO: BLIŹNIAKI 

Klaudia i Dawid cierpią na mózgowe porażenie dziecięce. Środki 

finansowe w dalszym ciągu niezbędne są na usprawnienie pracy mózgu, 

rehabilitację i fizjoterapię. Rodzeństwo wymaga terapii minimum 3 razy 

w tygodniu. Koszt ten jest niemożliwy do pokrycia przez rodziców ( 3 razy w tygodniu x 2 osoby x 4 

tygodnie x 50 zł/h = 1200 zł.). 

* 

HASŁO: KAMIL KRYSTEK 

 

Kamilek ma 9 lat. Wychowują go dziadkowie, tata nie żyje, a mama 

stworzyła nową rodzinę w Anglii. Dziadkowie dbają o niego i bardzo go 

kochają. Kamil choruje na cukrzyce typu I. Dzięki pompie insulinowej 

może żyć jak pozostałe dzieci: uprawiać sport, jeździć na rowerze. Po ciężkich przeżyciach w jego 

życiu zaczął się słoneczny czas. 

* 



HASŁO: DAWIDEK 

Dawidek urodził się z poważną wadą lewej dłoni. W związku z brakiem 

paluszków, dłoń nie spełnia funkcji chwytnej. Dawidkowi potrzebna jest 

proteza dłoni, oraz wielomiesięczna rehabilitacja połączona z nauką 

posługiwania się nią. Koszt protezy oraz rehabilitacja to około 300 000 zł. 

 

 

* 

 

HASŁO: MIKOŁAJ 

Mikołaj jest niepełnosprawny od urodzenia. Zdiagnozowano u niego 

zespół Downa, niedoczynność  tarczycy, ma słabą odporność, dziecko jest wiotkie ze skłonnością do 

płaskostopia. Mikołaj wymaga zajęć terapeutycznych, rehabilitacji, potrzebny jest mu sprzęt 

rehabilitacyjny, wymaga zajęć na basenie, dodatkowych zajęć logopedycznych, terapii zajęciowej 

(stymulacja wspomagająca rozwój dziecka). 

* 

 

HASŁO: MARTA 

Martusia jest bardzo radosnym, łatwo nawiązującym kontakt dzieckiem. 

Dziewczynka ma stwierdzone dziecięce porażenie mózgowe, diplagia 

spastyczna. Ze względu na duże szanse wyleczenia dziewczynka wymaga  

systematycznej rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, logopedycznych, 

sprzętu rehabilitacyjnego. 

* 

 

HASŁO: KASIA P 

Kasia ma cukrzycę typu młodzieńczego. Pompa insulinowa daje jej 

możliwość godnego funkcjonowania oraz uczenia się w gronie 

rówieśników. Mama Kasi (matka samotnie wychowująca) niedawno 

straciła pracę w szpitalu, gdzie przez ostatnie kilkanaście lat pracowała jako pielęgniarka. Kosztowne 

leczenie, rozpoczęcie przez Kasię nauki w szkole ponadgimnazjalnej, potrzeby życia codziennego 

(książki, okulary, buty na zimę itp.) zbiegły się w czasie z utratą pracy w szpitalu, gdzie przez 

kilkanaście ostatnich lat mama była pielęgniarką. 

* 

HASŁO: JULIA PYRTEK 

Julka urodziła się z zespołem Downa. Oprócz tego ma wadę serca, słabe 

napięcie mięśni. Od urodzenia wymaga stałej opieki, rehabilitacji, w tym 

zajęć terapeutycznych, logopedycznych. 

 

 

 



 

* 

 

HASŁO: RODZEŃSTWO FIEDEŃ 

Natan , Sara i Kinga Fiedeń to rodzeństwo chorujące na cukrzycę typu 1 

insulinozależną. Sara choruje od 2008 r , Kinga od 1 grudnia 2013 , a Natan od 

28 grudnia 2013. Dziewczynki są bliźniaczkami i mają 11 lat , Natan ich starszy 

brat ma 16 lat . Cała trójka kontroluje poziom cukru za pomocą glukometru 

nawet 15 razy dziennie. Dziewczynki podają insulinę za pomocą osobistej pompy 

insulinowej zmieniając wkłucia co 2-3 dni , Natan zaś stosuje podawanie insuliny 

za pomocą penów. Dzieci przestrzegają specjalnej diety i starają się 

prowadzić normalny tryb życia . Dziewczynki uczęszczają na kurs tańca , 

startują w czwartkach lekkoatletycznych , spotykają się z przyjaciółmi. 

Natan uprawia lekkoatletykę , codziennie po lekcjach trenuje w klubie i 

startuje w zawodach osiągając bardzo dobre wyniki . Choroba nie jest w 

tym wypadku przeciwwskazaniem ale pomocą w terapii . Sara od 2013 

roku stosuje system stałego monitoringu glikemii , to system podłączony i 

współpracujący z osobistą pompą insulinową , kontroluje stany hipo i 

hiper glikemii , oraz zmniejsza konieczność kontroli za pomocą 

glukometru do 4-5 razy w ciągu dnia. Urządzenie to nie jest włączone do systemu refundacji artykułów 

medycznych , trzeba go zakupić i utrzymać z własnych środków , w zakupie i utrzymaniu pomaga 

stowarzyszenie. 

Dla Natana z pomocą fundacji Omnibus udało się również zakupić system stałego monitoringu Dexcom który 

pomaga w trakcie treningów , zgrupowań i zawodów. Została jeszcze Kinga dla której chcemy również zakupić 

system stałego monitoringu. Stały monitoring w połączeniu z dyscypliną i samokontrolą usprawnia proces 

osobistej terapii. 

* 

HASŁO: ZOSIA W 

Zosia ze względu na opóźnienie rozwoju psychoruchowego z objawami 

autyzmu. Konieczne jest obok rehabilitacji ruchowej objęcie dziecka 

specjalistyczną opieką. Zosia ma również padaczkę, słabe napięcie mięśniowe. Konieczne jest 

wczesne wspomaganie rozwoju, długotrwałe leczenie, rehabilitacja, zajęcia terapeutyczne oraz 

systematyczne wizyty u lekarzy specjalistów. 

* 

 

HASŁO: JAKUB KRUPIŃSKI 

Jakub cierpi na porażenie mózgowo – mięśniowe, elementy autyzmu, 

niedowład lewostronny ciała. Wychowuje go i opiekuje się nim mama. Ze 

względu na opiekę nad niepełnosprawnym synem, jego mama nigdy nie mogła podjąć pracy. Jakub 

wymaga ciągłej rehabilitacji i leczenia oraz wyposażenia ułatwiającego mamie opiekę nad dorosłym 

już synem. Jakub jest pod stałą kontrolą lekarzy. 

* 

 

 

 



HASŁO: RADEK S 

Radek ma opóźnienie psycho – ruchowe. Nie chodzi, nie pełza, nie mówi. 

Zdiagnozowano u niego zespół Dandy – Walkera. Chłopczyk wymaga 

leczenia i intensywnej rehabilitacji oraz przeprowadzenia w jego domu 

likwidacji barier architektonicznych. Radek musi być też pod stałą opieką 

lekarzy – specjalistów. 

* 

 

HASŁO: PATRYK SZPYRA 

U Patryka zdiagnozowano wrodzone stopy końsko – szpotawe 

(zniekształcenie rozwojowe., leczone metodą Ponsetiego). Chłopiec jest po 

przebytych operacjach. Przed nim jest długotrwałe leczenie i rehabilitacja. Patryk znajduje się pod 

stałą opieką lekarzy specjalistów. 

* 

 

HASŁO: RODZINA PAŃSTWA POPŁAWSKICH 

Te cudowne dzieci i ich przybrani rodzice potrzebują Waszej pomocy 

finansowej, żeby godnie żyć. Dzieci wymagają rehabilitacji, 

dodatkowych zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. Po latach 

zaniedbań trafiły do wspaniałej rodziny zastępczej, która otoczyła je 

opieką i miłością, ale czasami sama miłość i dobre chęci nie 

wystarczą, potrzebne są również pieniądze. Dzięki uzbieranym 

środkom z 1% i darowizn rodzice wyremontowali dom, w którym 

zamieszkali razem z dziećmi. Pomóżmy im zacząć nowe życie! 

* 

 

HASŁO: PIOTR BIAŁAS 

*Dwa lata temu życie Piotra uległo diametralnej zmianie. Dokładnie 

10.10.2012 roku Piotr jadąc na quadzie uległ wypadkowi. Doznał 
złamania kręgosłupa szyjnego, uszkodzeniu uległ rdzeń kręgowy i w 
efekcie tego doszło do porażenia kończyn dolnych oraz głębokiego 

niedowładu kończyn górnych. Piotr przeszedł skomplikowaną 
operację, długo leżał pod respiratorem. Rokowania nie były najlepsze. 

Z trudem utrzymano chłopaka przy życiu. Świadomość tego, że może już nigdy nie stanie na nogi 
wywołała u Piotra głęboką frustrację, stany depresyjne i złość.  Nie poddał się jednak, chciał żyć i 

udało się. Obecnie Piotr porusza się na wózku. Cieszy się, że żyje, że otrzymał od losu drugą szansę. 
Ma nadzieję i głęboko wierzy, że uda mu się stanąć na nogi. Wiary i nadziei dodaje mu wsparcie 

najbliższej rodziny, przyjaciół, znajomych oraz ciężka i intensywna rehabilitacja, która jest dla niego 
bardzo ważna. Dzięki rehabilitacji poprawie uległ jego stan fizyczny, ale co jest równie ważne – jego 

stan psychiczny. Wreszcie widzi w niej cel i sens. Sukcesy zawdzięcza dobrym rehabilitantom, 
terapeutom, wsparciu rodziny, przyjaciół, znajomych, którzy wierzą, że Piotr będzie chodził. Piotr ma 

szansę na funkcjonowanie tak jak przed wypadkiem, ale musi być intensywnie, systematycznie 
rehabilitowany. Ze względu na ograniczone środki finansowe Piotr oraz jego rodzina nie są w stanie 



zapewnić mu jej zapewnić w takim stopniu, w jakim jest ona chłopakowi potrzebna. Piotr dostał od 
losu już bardzo wiele. Otrzymał szansę na nowe życie, wiarę w marzenia oraz nadzieję od ludzi, że 

Piotr stanie na nogi. Wyznaczony cel przyświeca mu i wskazuje drogę, nigdy wcześniej nie widział jej 
tak wyraźnie jak po wypadku. 

 

* 

HASŁO: DARIUSZ 

Dariusz przeszedł ciężki udar mózgu, po którym jest sparaliżowany. Potrzebuje 

naszej pomocy, aby poprawić swoją sprawność i ułatwić codzienne życie sobie i 

rodzinie, która się nim opiekuje. Za otrzymane od nas pieniądze będzie mógł opłacić rehabilitację oraz 

wyposażenie i sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie. 

* 

HASŁO: ILONA K 

Pani Ilona jest po operacji guza kanału kręgowego. Porusza się na wózku 

inwalidzkim. Potrzebna jest rehabilitacja 

 

* 

HASŁO: BŁAŻEJ KIONKA 

Błażej ma 5 lat, na pozór wydaje się być zdrowym, pełnym życia chłopcem, 

niestety jego radość mąci ból, rehabilitacja oraz spotkania z różnymi 

terapeutami. Błażejek był długo wyczekiwanym dzieckiem, urodził się o 

czasie w 38 tygodniu ciąży, jednak z powodu komplikacji, aby uratować 

małego trzeba było użyć kleszczy, które odbiły się na jego maleńkiej buzi i 

główce. Ślady zewnętrzne szybko się zagoiły, jednak aby sprawdzić jaką 

szkodę wyrządziły w środku, trzeba było wykonać szereg badań u różnych 

specjalistów. Każdy z nich wydawał swoją diagnozę. Neurolog: dziecięce porażenie mózgowe, hipotomia 

mięśniowa, wiotkość mięśni i wiązadeł, logopeda i psycholog nadwrażliwość słuchową i dotykową. Mimo tylu 

schorzeń oraz złych prognoz udało nam się doprowadzić do tego, że Błażej w miarę normalnie funkcjonuje. 

Jednak największym problemem, z którym borykamy się od jego urodzenia jest deformacja płasko-koślawa 

obu stóp, podwichnięcie skokowo-piętnowe oraz niestabilność stawu podskokowego. To wszystko powoduje u 

niego ogromny ból, który potrafi wybudzić nawet w nocy. Największym marzeniem Błażejka jest noszenie 

„zwykłych” bucików, chłopcy w jego wieku marzą o nowych zabawkach czy nowym rowerze, a on chciałby 

takie lekkie i niskie buciki, w których mógłby biegać bez obawy, że może się potknąć o własne nogi. Kiedyś to 

(nie) zwykłe marzenie może się spełnić. Błażej mógłby mieć przeprowadzony zabieg stabilizacji skokowo-

piętnowej  implantami, jednak aby do tego doszło nasz syn musi być stale rehabilitowany, gdyż na razie jego 

mięśnie są za słabe. Błażej ma zleconą stałą rehabilitacje oraz basen. NFZ opłaca część ćwiczeń jednak są to 

zajęcia w grupie. Jednak dla Błażeja najlepsze jest indywidualne zajęcia rehabilitacyjne. W chwili obecnej 

koszty dojazdu, indywidualnej rehabilitacji również na basenie są ogromne dla rodziców dlatego bardzo 

proszą o pomoc. 

* 

 

 



HASŁO: SZYMON KLIMZA 

Szymon uległ wypadku  podczas jazdy na desce snowbordowej. W wyniku tego 

doznał porażenia kończyn dolnych, urazu rdzenia kręgowego w odcinku 

lędźwiowym. Szymon wymaga odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, kosztownego leczenia, 

indywidulanej rehabilitacji. 

* 

 

 

HASŁO: DLA ASI 

Pani Joanna po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych doznała 

niedowładu kończyn dolnych. W chwili obecnej Pani Joanna wymaga stałej opieki, kosztownego leczenia oraz 

indywidualnej rehabilitacji. 

 

* 

HASŁO: DANIEL OSIŃSKI 

Daniel doznał urazu rdzenia kręgowego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku (skok do wody), co w następstwie spowodowało paraliż od 

klatki piersiowej w dół. W wyniku wieloletniej rehabilitacji jak i 

stawianiu przeciwieństwom losu jestem w stanie samodzielnie 

poruszać się na wózku, nurkować oraz przełamywać kolejne bariery 

związane z moją niepełnosprawnością. Potrzebna jest systematyczna 

rehabilitacja oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

 

 


