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Szanowni Państwo, 
 
zapraszamy do wzięcia udziału w najbardziej zwariowanym projekcie charytatywnym tego roku: 
 

ROLKI REGGAE RAJD 
 
Dwójka niezwykłych ludzi z wielkimi sercami, Agata i Wojtek Miszewscy, znani z            
ubiegłorocznego przejazdu na rolkach dla niepełnosprawnej Majki z Ostródy, w tym roku            
podejmują kolejne wyzwanie. Tym razem dla naszych podopiecznych! 
 
W czerwcu i lipcu przejadą na rolkach ponad 1000 kilometrów, ze Zgorzelca na Ostróda Reggae               
Festival! Wszystko po to, żeby pomóc zebrać fundusze dla Kuby i Stasia Jóźwików, bliźniaków z               
Żarek Średnich na Dolnym Śląsku: http://www.maleserduszka.pl/stasiu-i-kuba-jozwik/ 
 
Cel jest prosty: zebrać 10 000 zł na specjalistyczną terapię wzroku. Dla Stasia i Kuby to szansa,  
 

żeby chłopcy mogli widzieć! 
 
Jak działać to na całego! Dlatego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej akcji! Państwa               
wsparcie będzie dla nas wielkim zaszczytem i pomoże zrealizować ten piękny cel.  
 
 

Więcej o Rolki Reggae Rajd 2018 
http://RolkiReggae.pl 

 
 

koordynatorka Rajdu: 
Beata Giedroyć 
tel: +48 726 722 247, 
mail: beata.giedroyc@maleserduszka.pl 

kontakt dla mediów: 
Bartłomiej Dwornik 
tel. +48 71 757 57 82 
mail: rolki2018@maleserduszka.pl 

 
 
 

pozdrawiamy całym sercem 
Zarząd Fundacji Małe Serduszka 

 
Daria Górniak, 

Krzysztof Górniak, 
Piotr Zarówny 

 
Fundacja Małe Serduszka istnieje od 2016 roku. Od samego początku naszym celem jest dbanie o to, aby żadnej potrzebującej                   
istocie nie zabrakło siły, szczęścia i innych niezbędnych elementów do życia. Uśmiech dziecka to dla nas największe                 
wynagrodzenie!  

http://www.maleserduszka.pl/stasiu-i-kuba-jozwik/
http://rolkireggae.pl/
mailto:beata.giedroyc@maleserduszka.pl
mailto:rolki2018@maleserduszka.pl
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Staś i Kuba Jóźwik 
Chłopcy urodzili się w sierpniu 2010 roku. Są wcześniakami z 29 tygodnia ciąży. Zagrożonej ciąży.               
Staś w chwili urodzin ważył zaledwie 1030 gramów. Nie oddychał. Kuba był niewiele większy.              
Ważył 1200 gramów, ale się zakleszczył. Lekarze musieli wyrywać go z brzucha mamy. 
 

Staś 
Ma 7 lat. Autyzm. Zaburzenia zachowania. Pierwsze trzy miesiące spędził w           
szpitalu, pod respiratorem. Miał problemy z serduszkiem, zapalenie płuc, wylew          
III stopnia i odklejanie siatkówki. Po pierwszej operacji oczu wdała się sepsa.            
Wygrał tę walkę, ale po kilku miesiącach wrócił do szpitala. Na operację            
przepukliny. Potrafi się przytulić i rozczulić, by za chwilę pobić i pogryźć.            
Wybitnie nadpobudliwy. Skok, bieg, skok, bieg. Gryzie dłonie. Chodzi na palcach.           
Uczy się samodzielnie jeść. Pampersowany. Efektem niedojrzałych płuc i leżenia          
pod respiratorem jest dysplazja oskrzelowo-płucna. 
 
Staś zmaga się z padaczką, oczopląsem, astygmatyzmem, niedowidzeniem. W wieku 4 lat przeszedł             
zabieg podniesienia mięśni oczu. Z powodu zaburzeń mowy i zmysłów korzysta z pomocy             
logopedy i terapeuty SI. Na tyflopedagoga (terapeutę wzroku) brakuje funduszy. Jest Mądry.            
Sprytny. Wyćwiczył własny system komunikacji. Jednak walczymy o słowa. Nie poddajemy się.            
Uczymy się życia i siebie nawzajem. Mimo wielu przeszkód jest zwykłym chłopcem, uczniem II              
klasy. Uwielbia testować wytrzymałość starszej siostry. 
 

Kuba 
Również 7 lat. Pacjent Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska. Nie chodzi. Nie            
mówi. Z powodu zaburzeń kory wzrokowej reaguje tylko na światło. Uśmiecha           
się. Reaguje na głos. Pozbył się tracheotomii. Nadal karmiony strzykawką.          
Ćwiczymy regularnie, aby zapobiec przykurczom. Uwielbia się przytulać i         
pogadać z delfinami. Jest z nami. To najważniejsze. 
 
Kuba kilka razy otarł się o śmierć. Dopiero po ponad miesiącu złapał pierwszy,             

samodzielny oddech. Jeszcze w szpitalu przeszedł zapalenie płuc, żółtaczkę, anemię, problemy z            
brzuszkiem. Zaraz po urodzeniu miał pierwszą operację laserowego leczenia siatkówki obu oczu.            
Ale najgorszy okazał sie wylew IV stopnia. Pojawiło się wodogłowie. Kolejne zagrożenie życia.             
Uratowało go wstawienie zastawki komorowo-otrzewnowej. Jednak pierwsza po kilku miesiącach          
zawiodła... Lekarze wyprowadzili Kubę ze stanu krytycznego, ma jednak czterokończynowe          
porażenie mózgowe, silne ataki padaczki i zaburzenia połykania. Je tylko przez rurkę. 
 

Fundacja Małe Serduszka istnieje od 2016 roku. Od samego początku naszym celem jest dbanie o to, aby żadnej potrzebującej                   
istocie nie zabrakło siły, szczęścia i innych niezbędnych elementów do życia. Uśmiech dziecka to dla nas największe                 
wynagrodzenie!  
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Dwa wielkie serducha, cztery pary rolek, dwanaście kółek, dwadzieścia dni, 1000 kilometrów. 
 
Agata i Wojtek Miszewscy to pozytywnie zakręceni rasta-wariaci z Oleśnicy,          
niedaleko Wrocławia. Ona - dwadzieścia lat na rolkach. On - od nieco ponad             
roku. 
 
Jazda na rolkach to ich ogromna pasja, sposób na życie i miłość. A jak wiadomo,               
z każdej miłości rodzi się coś pozytywnego. Z tej rolkowej narodziła się chęć             
pomocy innym – mniejszym, słabszym, chorym, niepełnosprawnym. 
 
W 2017 roku przejechali ponad 450 kilometrów z Oleśnicy do Ostródy. Na            
rolkach. Cel również był wyjątkowy. Agata i Wojtek nagłaśniali zbiórkę          
funduszy na pomoc Majoszce. 15-letniej dziewczynce z Ostródy, cierpiącej na          
wyjątkowo rzadkie schorzenie - zespół kociego krzyku. Ich wyprawę śledzili          

internauci z całej Polski, uczestnicy Ostróda Reggae Festival oraz ogólnopolskie i regionalne media na              
trasie przejazdu: 
 

● TVP Olsztyn [LINK] 
● portal Ostróda News [LINK] [LINK] 
● Naszemiasto.pl [LINK] 
● Onet/Medonet [LINK] 
● Facebook [LINK] 

 
Agata i Wojtek często angażują się w akcje charytatywne. Zbierali          
fundusze na dzieciaki z Oleśnicy, kwestują dla Wielkiej Orkiestry         
Świątecznej Pomocy. W tym roku postanowili wesprzeć Fundację Małe         
Serduszka i pomóc Stasiowi i Kubie w zebraniu pieniędzy na terapię           
wzroku. 
 
Decydują się na wyjątkową trasę. 15 czerwca ruszają ze Zgorzelca, 4 lipca chcą zameldować się w                
Ostródzie. Na największym w Polsce festiwalu reggae. 
 

Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym projekcie. Dołączcie do grona partnerów 
 

ROLKI REGGAE RAJD 2018! 
http://RolkiReggae.pl 

Fundacja Małe Serduszka istnieje od 2016 roku. Od samego początku naszym celem jest dbanie o to, aby żadnej potrzebującej                   
istocie nie zabrakło siły, szczęścia i innych niezbędnych elementów do życia. Uśmiech dziecka to dla nas największe                 
wynagrodzenie!  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1069671489829423&id=328790637250849
http://www.ostrodanews.pl/spoleczenstwo/przemierzyli-ponad-400-kilometrow-rolkach-dla-mai
http://www.ostrodanews.pl/spoleczenstwo/rolkach-olesnicy-ostrody-dla-chorego-dziecka/
http://olesnica.naszemiasto.pl/artykul/agata-i-wojtek-na-rolkach-do-ostrody,4198550,artgal,t,id,tm.html
http://www.medonet.pl/zdrowie,pol-polski-na-rolkach-dla-chorej-dziewczynki,artykul,1723672.html
https://www.facebook.com/events/140117923202415/?ti=cl
http://rolkireggae.pl/
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TRASA RAJDU 
15 czerwca - 4 lipca 2018 

 
 

● ZGORZELEC –ZASIEKI (81 km) 
● ZASIEKI – SŁUBICE (86 km) 
● SŁUBICE – CEDYNIA (83 km) 
● CEDYNIA – GRYFINO (58 km) 
● GRYFINO – SEEBAD (76 km) 
● SEEBAD - ŚWINOUJŚCIE (57 km) 
● ŚWINOUJŚCIE – TRZĘSACZ (66 km) 
● TRZĘSACZ – KOŁOBRZEG (51 km) 
● KOŁOBRZEG – MIELNO (35 km) 
● MIELNO – DARŁOWO (40 km) 
● DARŁOWO – USTKA (46 km) 
● USTKA – ŁEBA (65 km) 
● ŁEBA – WŁADYSŁAWOWO (67 km) 
● WŁADYSŁAWOWO – GDAŃSK (66 km) 
● GDAŃSK – NOWY DWÓR GDAŃSKI (40 km) 
● NOWY DWÓR GDAŃSKI – PASŁĘK (49 km) 
● PASŁĘK – OSTRÓDA  (51 km) 

 
 

ŁĄCZNIE PONAD 1000 KILOMETRÓW 
W 20 DNI! 

 
http://RolkiReggae.pl 

 
 

Fundacja Małe Serduszka istnieje od 2016 roku. Od samego początku naszym celem jest dbanie o to, aby żadnej potrzebującej                   
istocie nie zabrakło siły, szczęścia i innych niezbędnych elementów do życia. Uśmiech dziecka to dla nas największe                 
wynagrodzenie!  

http://rolkireggae.pl/
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Jadą z nami: 

 

 

           

               

 
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ WAS! 

http://RolkiReggae.pl 
Fundacja Małe Serduszka istnieje od 2016 roku. Od samego początku naszym celem jest dbanie o to, aby żadnej potrzebującej                   
istocie nie zabrakło siły, szczęścia i innych niezbędnych elementów do życia. Uśmiech dziecka to dla nas największe                 
wynagrodzenie!  

https://www.polskieradio.pl/10,Czworka
https://www.ostrodareggae.com/
http://dzieciom.pl/
http://pzsw.org/
http://www.simrzeczjasna.pl/
http://www.bombaclass.com/
https://formuladobra.pl/
http://rolkireggae.pl/










Polski Związek Sportów Wrotkarskich 
Polish Federation of Roller Skating  

Ul. Inspektowa 1 pok. 109 
02-711 Warszawa 
tel: (22) 215 89 93 

e-mail: biuro@pzsw.org  
 
 
 

 

 

Numer konta bankowego 24 1030 0019 0109 8730 0038 8467 
Regon 01 129 79 22 NIP 527 10 46 100 

l.dz 27/PZSW/2018                          Warszawa  13 marca 2018 

 

 

PATRONAT 

 
 

Polski Związek Sportów Wrotkarskich udziela patronatu projektowi 

charytatywnemu „Rolki Reggae Rajd” organizowanego przez Fundację Małe 

Serduszka. 

Życzymy powodzenia i wierzymy, że uda się zrealizować cel, którym jest 

przejechanie na rolkach 1000km i przyczyni się to do zebrania potrzebnej kwoty 

(10 000zł) na specjalistyczną terapię wzroku Stasia i Kuby Jóźwik. 

 

 

Z poważaniem 
 

              

 


