
Koleżanki i Koledzy! 

Jako prokurator i matka Aleksandry Łukasiewicz (Oli), 

ur. 4. czerwca 2007r., będącej dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności, 

niniejszym zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe jej 

leczenia i rehabilitacji. Ola urodziła się z przepukliną rozworu 

przełykowego i w drugiej dobie życia była operowana, a następnie przez 

okres prawie dwóch miesięcy przebywała w Klinice Intensywnej Terapii 

i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki 

w Katowicach. W czasie pobytu w w/w Oddziale przeszła posocznicę 

(sepsę) oraz zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych. Ola przez okres 

dziewięciu miesięcy życia miała założona gastrostomię, przez którą 

najpierw wyłącznie, a następnie częściowo była karmiona. W dniu 

13. listopada 2008r. moja córka była operowana w Górnośląskim Centrum 

Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach celem usunięcia refluksu 

żołądkowo-przełykowego. 

Obecnie Ola jest dzieckiem o osłabionym napięciu mięśniowym, ze skomplikowanym znacznym 

skrzywieniem kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym (kyfoskoliozą). Rozwój intelektualny Oli jest 

oceniany przez neurologów dziecięcych jako prawidłowy (norma intelektualna). Natomiast rozwój fizyczny Oli 

niestety nie odpowiada wiekowi metrykalnemu dziecka. Ola mimo iż od sierpnia 2007r. jest rehabilitowana, 

dwa razy dziennie 5-6 razy w tygodniu przez profesjonalnych rehabilitantów dziecięcych, a codziennie przez 

mamę, nadal nie jest w stanie samodzielnie siedzieć, ani raczkować. Pomimo w/w dolegliwości i ogromnego 

wysiłku wynikającego z codziennej wyczerpującej rehabilitacji moja córka jest dzieckiem pogodnym i bardzo 

się stara, aby dogonić swoich rówieśników. Jest jak „czołg, który codziennie wyrusza na wojnę" i chociaż słaba, 

jest wyjątkowo twarda i wytrzymała. Przed nią niestety jeszcze co najmniej kilka lat intensywnej rehabilitacji 

oraz poważne zabiegi operacyjne. W pierwszej połowie 2009r. planowana jest skomplikowana operacja 

kręgosłupa, którą przeprowadzić mają lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki 

w Katowicach. Następnie czeka ją operacja bioder. 

Ewentualne wpłaty proszę kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul. Łomiańska 

5, 01-685 Warszawa nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 tytułem: „darowizna na leczenie 

i rehabilitacje Łukasiewicz Aleksandra (nr 6171)". 

Przy przekazywaniu 1% podatku należy podać w formularzu podatkowym PIT nazwę OPP -

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (w poz. 305 formularza PIT 36, poz. 105 formularza PIT 36L, 

poz. 124 formularza PIT 37) oraz numer KRS Fundacji: 0000037904 (w poz. 306 formularza PIT 36, 

poz. 106 formularza PIT 36L, poz. 125 formularza PIT 37). 

Moja córka Ola będzie mogła skorzystać ze zgromadzonych środków pieniężnych na koncie Fundacji 

tylko w przypadku zamieszczenia w formularzu PIT (w poz. 309 formularza PIT 36, poz. 109 formularza 

PIT 36L, poz. 128 formularza PIT 37) wskazanego powyżej dopisku - „darowizna na leczenie i rehabilitacje 

Łukasiewicz Aleksandra (nr 6171)". 

Za udzielone wsparcie finansowe serdecznie dziękuję w imieniu swoim i córeczki Oli. 


