
WIKTORIA    

Kilka słów o Wiktorii od Pani Izabeli i Pana Mateusza-  rodziców: 

Wiktoria urodziła się 7 kwietnia 2013 roku i jako wcześniak od 32 tygodnia walczyła w 
inkubatorze o swoje życie. Wiktoria miała roczek gdy na jej ciele pojawiły się brązowe jak kawa 
z mlekiem plamy. Pani neurolog skierowała nas do bydgoskiego szpitala Jurasza gdzie ustalono, 
że Wiki ma chorobę Recklinghausena, glejaka nerwów wzrokowych. Rezonans potwierdził 
nowotwór złośliwy, Wiki otrzymała 20 dawek chemioterapii, a po ostatniej z nich lekarze z 
Warszawy zdecydowali o przerwaniu tego leczenia, bo nasza Wikunia była umierająca. 

Wiki jest rok po chemii – ma zerową odporność, uszkodzenia wewnętrzne po chemioterapii, 
bierze stale leki na odbudowę i jest pod opieką hospicjum domowego w Toruniu. Panie 
rehabilitantki z hospicjum pomagają Wiki w rehabilitacji – są bardzo duże postępy, bo po 
ostatniej dawce chemii Wiki nie mogła chodzić, a teraz ma lekki niedowład prawej nóżki. 

10 września 2016 roku mieliśmy rezonans w Warszawie, który stwierdził, że glejak się 
zatrzymał. Kolejne takie badanie mamy mieć w kwietniu 2017 roku. Jesteśmy pod opieką 
Centrum Zdrowia Dziecka i jeśli nastąpi nawrót choroby znów będzie podana chemia, bo glejaki 
i choroba Recklinghausena to nieuleczalne choroby genetyczne, które można zwalczać tylko 
chemioterapią. Prosimy Boga żeby nigdy tego nawrotu nie było i mamy nadzieję że Pan Bóg nas 
wysłucha. 

 
Wszystko co ulubione:  

Ulubieni piosenkarze i zespoły: Patty  

 

Ulubione bajki i postacie z bajek i komiksów: Świnka Peppa, Myszka Miki, Masza i 
Niedzwiedź 

Ulubione programy rozrywkowe: Disco Polo 

 
Ulubione kanały telewizyjne: Bajki 

Ulubione zabawki: Lalki, samochody, książki 

 
Ulubione formy spędzania czasu: Spacery, zabawa 

Ulubione książki: Świnka Peppa, Klub Myszki Miki 

 
Rzeczy, które dziecko zbiera lub kolekcjonuje: Naklejki, pocztówki, listy 

 

 

 

Przedstawiamy Wam również Mateusza, jednego z największych optymistów na świecie. 
Mateusz chciałby mieć magiczne buty, które pozwoliłyby mu chodzić, ale ze względu na chorobę 
musi poruszać się na wózku inwalidzkim. Ten niezwykle roześmiany chłopiec czeka na Wasze 
listy. 

 



 

MATEUSZ 
Rodzice piszą: Mateusz urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową na odcinku lędźwiowo-

krzyżowym (prościej ujmując – z rozszczepem kręgosłupa). Następstwem tej wady jest 
wodogłowie oraz połowiczne porażenie ciała. Mateuszek nie chodzi. Porusza się na wózku 
inwalidzkim. Syn jest pod stałą opieką wielu specjalistów takich jak: neurolog, okulista, urolog, 
ortopeda. Jest systematycznie rehabilitowany, aby zapobiegać pojawiającym się przykurczom 
oraz ćwiczyć prawidłową postawę ciała. 

Mateuszek uczęszcza do przedszkola integracyjnego. Jeśli chodzi o sprawność intelektualną 
jest w pełni zdrowym i bardzo kontaktowym dzieckiem. Uwielbia wspólne zabawy z dziećmi. 
Swój wolny czas najchętniej spędza bawiąc się ze swoim bratem. 

Mateusz jest bardzo energicznym i aktywnym chłopcem. Możemy powiedzieć, że wręcz 
zaraża swoim uśmiechem, a optymizmu można się od niego uczyć.  

Wszystko co ulubione:  

Ulubieni sportowcy i drużyny: Robert Lewandowski,  Mateusz Klich 

Ulubione sporty: Piłka nożna, pływanie, taniec 

Ulubieni piosenkarze i zespoły: PSY- GANGNAM STYLE 

Ulubione bajki i postacie z bajek i komiksów: Spiderman,Kot w butach 

Ulubione filmy i seriale: Potwory i Spółka,Spiderman 

Ulubione kanały telewizyjne: Nickelodeon 

Marzenia – te duże i małe: Chce mieć magiczne buty, które pozwolą mu chodzić. 

Ulubione zabawki: Super hero mashers 

Ulubione formy spędzania czasu: Zabawa z bratem. Chodzenie do kina i do 
przedszkola 

Ulubione książki: Kot w Butach 

 

W dniach 13.02.2017 do 28.02.2017 napisz list/kartkę a następnie dostarcz ją pedagogowi 
szkolnemu.  

Pamiętaj, dla Ciebie napisanie listu to kilka minut, kartka papieru, odrobinka tuszu a dla 
Mateusza i Wiktorii taka przesyłka to bezcenne wsparcie w walce z chorobą. 


