
 

 

 

 

  

 



Apel podopiecznego 

Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” zwraca się z prośbą o pomoc dla Anny Aleksandry 

Kaszyńskiej. 

Nazywam się Anka Kaszyńska, mam 26 lat. 

Do 10-ego roku życia byłam żywym i ruchliwym dzieckiem, uśmiech nie schodził z mojej 

twarzy. 

16 lat temu uległam wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego miałam stłuczenie 

pnia mózgu, przez ponad pół roku byłam kompletnie sparaliżowana od oczu w dół. Ten 

wypadek odebrał mi całe moje dotychczasowe życie. Wyobraź sobie, że pewnego dnia 

budzisz się i nie możesz się ruszać, mówić, kontaktować z bliskimi w żaden ze znanych Ci 

sposobów. Jesteś całkowicie sparaliżowany, zamknięty w ciele i to jest Twoje „nowe” życie. 

Już wiesz jak się czułam. 

Miałam nie przeżyć – przeżyłam. 

Miałam być „rośliną” i nie mówić – skończyłam Filozofię i studiuję Artes Liberales oraz 

Psychologię. 

Pierwszych 15 lat oznaczało dla mnie walkę o jakąkolwiek egzystencję psychoruchową i 

powrót do życia. Zmagałam się nie tylko z ciałem, ale również z głęboką depresją. 

Intensywna, długotrwała i kosztowna rehabilitacja pomogła mi pokonać wiele barier i 

nauczyć się życia od nowa. 

Głęboko wierzę, że dzięki Twojemu wsparciu będę w stanie kontynuować rehabilitację i 

odzyskam bezcenną i magiczną swobodę dziecięcej ruchliwości. 

Dziękuję! 

Anka 

Przekaż 1% podatku na podopiecznego 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 

6103 Kaszyńska Anna Aleksandra 

Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani 

słów odmienionych przez przypadki jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp. 

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. 

 



Apel podopiecznego 

W imieniu Zosi i jej rodziców serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc w postaci wpłat 1% 

podatku za 2018 r. Dzięki otrzymanemu wsparciu Zosia systematycznie uczęszcza na zajęcia 

usprawniające oraz wspomagające jej opóźniony rozwój umysłowy i psychoruchowy. 

Rodzice Zosi są Państwu bardzo wdzięczni za okazaną życzliwość i wsparcie. To dla nich 

bezcenne. 

Razem z Zosią i jej najbliższymi, raz jeszcze dziękujemy za pomoc! 

Przekaż 1% podatku na podopiecznego 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 

6672 Kaszyńska Zofia 

Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani 

słów odmienionych przez przypadki jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp. 

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. 

 

 

Przekaż 1% podatku na podopiecznego 

W formularzu PIT wpisz numer:  

KRS 0000037904 

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 

4272 Kaszyńska Majka 

Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani 

słów odmienionych przez przypadki jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, itp. 

Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”. 

 

 

 

 



Agnieszka Kaszyńska 
 

Mam na imię Agnieszka, mam 38 lat. W styczniu tego roku usłyszałam diagnozę: 

niezróżnicowana choroba tkanki łącznej oraz towarzyszący jej zespół Raynauda. Z osoby 

energicznej, uśmiechniętej, stałam się osobą leżącą, zależną od innych. 

Jestem diagnozowana również w kierunku choroby neurologicznej. Wypadek samochodowy 

w styczniu tego roku, dodatkowo spowodował, że uraz kręgosłupa, który miałam kilka lat 

temu pogłębił się. Marzę, aby odczuć ulgę w objawach, znów wyjść do ludzi i chodzić na 

spacery, bez trudu wykonywać zwykłe czynności, założyć rodzinę i poczuć znowu radość. 

 Na chwilę obecną nie jestem w stanie podjąć pracy. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą 

o pomoc, wpłaty (każdy grosz się liczy) i udostępnianie mojej ulotki i linku na stronę 

Fundacji Avalon pod której jestem opieką. W chwili obecnej mój stan zdrowia się pogorszył, 

doszła dysfagia - problemy z przełykaniem, blokowanie przełyku i niestabilność w 

kręgosłupie szyjnym. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc  

Przekazując 1% podatku  lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem KASZYŃSKA, 13552 

wspierasz mnie w codziennym funkcjonowaniu. 

 Numer KRS: 0000270809 

 Numer konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 

 

                                                                          Dziękuję za okazane serce i wsparcie. 

                                                                                                Agnieszka 

 

 


