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Zapraszamy na pokład Rolki Reggae Rajd 2019!

Agata i Wojtek Miszewscy, zwariowani rolkarze z Olesśnicy i Stowarzyszenie 
Inicjatyw Mozż liwych RzeczJasna ruszają na pomoc Czarkowi Raczyńskiemu
z Ostroś dy. 9-letni chłopiec choruje na padaczkę lekooporną, zespoś ł vesta
i Porazżenie Moś zgowe Czterokonś czynowe. Potrzebuje pomocy dobrych ludzi, 
żeby móc porozumiewać się z rodzicami.

Para rolkarzy przejedzie od 30 czerwca do 11 lipca  707 kilometrów z Lublina 
do Ostroś dy, zżeby pomoś c rodzicom Czarka i Fundacji Dzieciom "Zdązżycś z Pomocą"
zebracś fundusze na system do komunikacji i neurorehabilitacji. Zwracamy się 
z prosśbą o symboliczne ufundowanie kilometroś w:

1 zł z każdy kilometr Rolki Reggae Rajd
Panś stwa wsparcie pozwoli zrealizowacś ten piękny cel! Partnerom oferujemy:

• prawo do wykorzystania materiałoś w foto i wideo z przejazdu oraz logo 
Rolki Reggae Rajd do własnych działanś  marketingowych i promocyjnych,

• ekspozycję partnera na materiałach promocyjnych dotyczących Rajdu,
• ekspozycję partnera na koszulkach rolkarzy i samochodzie asekuracyjnym,
• sesję zdjęciową/wideo z ekspozycją brandu/logo partnera,
• gwarancję pojawienia się logo/produktu w relacjach z trasy,
• prezentację partnera w mediach społecznosściowych Rajdu oraz 

zamieszczenie logo na stronie RolkiReggae.pl w formie aktywnego linku 
pozycjonującego w Google,

• mnoś stwo pozytywnej energii!

Kontakt:
Bartłomiej Dwornik

 bartek@rolkireggae.pl✉
 +48 717 57 57 82✆
 m.me/RolkiReggaeRajd�

DZIĘKUJEMY!







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 

 

 

PATRONAT 

 

 

Polski  Związek Sportów Wrotkarskich udziela patronatu projektowi „Rolki Reggae 

Rajd 2019”, współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Możliwych RZECZ JASNA z 

Ostródy. Projekt jest niezwykle szlachetny i ma na celu pomoc Fundacji Dzieciom Zdążyć z 

Pomocą. 

Życzymy powodzenia i wierzymy, że uda się zrealizować założony cel. 

 

 

  

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

l.dz 216/PZSW/2018 Warszawa  30 października 2018 







Trasa Rolki Reggae Rajd 2019
od 30 czerwca
do 11 lipca

• Lublin - Radzynń  Podlaski 76 km

• Radzynń  Podlaski - Biała Podlaska 63 km

• Biała Podlaska - Siemiatycze 58 km

• Siemiatycze - Bielsk Podlaski 51 km

• Bielsk Podlaski - Białystok - Monń ki 92 km

• Monń ki - Augustoń w 62 km

• Augustoń w - Suwałki - Bakałarzewo 62 km

• Bakałarzewo - Gizżycko 80 km

• Gizżycko - Mrągowo 48 km

• Mrągowo - Olsztyn 68 km

• Olsztyn - Ostroń da 47 km

Razem 707 kilometrów

Olsztyn
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Gizżycko
Bakałarzewo Suwałki
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Monń ki

Białystok

Bielsk Podlaski
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LUBLIN

https://www.ostrodareggae.com/


Czarek Raczyński
Czarek urodził się 10 listopada 2009 roku o czasie z wynikiem
10 pkt Apgar. Jest trzecim, najmłodszym dzieckiem w rodzinie
Raczynń skich.

Po porodzie została jednak wykryta u niego wada serca. 
Najpierw Olsztyn, poń zńniej Warszawa. Cewnikowanie serca 
i pierwsza reanimacja. Do domu przyjechał dopiero przed
sńwiętami. Juzż  w styczniu znoń w trafił do szpitala w Olsztynie.
Dwa razy w ciągu dwoń ch tygodni. Doszło do pierwszego
zatrzymania krązżenia i silnego niedotlenienia.

Czarek trafił na OIOM w bardzo cięzżkim stanie. Bez kontaktu 
i sńwiadomosńci. Po tygodniu został przeniesiony na OIOM do
Warszawy. Na poń łtora miesiąca. Podczas tego okresu lekarze
trzy razy podjęli proń by odintubowania. Wtedy jego serce
zatrzymało się kolejny raz. I ponownie reanimacja. 

U Czarka zanikł odruch kaszlu, więc lekarze podjęli decyzję 
o tracheotomii. Na oddziale kardiologii zmagał się 
z gronkowcem. Wtedy ujawniła się padaczka. Czarek trafił pod
opiekę neurologoń w. Diagnoza: padaczka lekooporna, zespoń ł vesta. Do tego nabyte Porazżenie 
Moń zgowe Czerokonń czynowe. Uszkodzony układ nerwowy i umysł w stopniu głębokim. 
Dopiero od niedawna ma kontakt z otoczeniem.

Czarek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom Zdązżycń z Pomocą, ktoń ra pomaga w leczeniu 
i rehabilitacji chłopca:

http://dzieciom.pl/podopieczni/13398

Rodzicom Czarka i Fundacji chcemy pomoń c w zebraniu sńrodkoń w na 

 System do neurorehabilitacji i komunikacji C-Eye

niezwykle ułatwiający codzienne funkcjonowanie osoń b z dysfunkcjami neurologicznymi. 
System wykorzystuje Metodę CyberOka, opracowaną na Politechnice Gdańskiej.

Dla Czarka to szansa na poprawienie sprawnosńci intelektualnej, 
jedyna mozż liwosńcń by wyrazżacń potrzeby i  poprawicń kontakt 
z rodzicami. Szansa na lepsze poznawanie sńwiata.

To jest nowa szansa, nowe sńwiatełko, nowa nadzieja.
Warto się o nie postaracń!

postarajmy się razem!
http://rolkireggae.pl
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Agata i Wojtek
Agata i Wojtek Miszewscy to pozytywnie zakręceni rasta-wariaci z Oleśnicy, niedaleko 
Wrocławia. Ona - dwadzieścia lat na rolkach. On - od wiosny 2016. Jazda na rolkach to 
ich 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, potrzebującym.

Oboje wyznają zasadę, zże POMAGANIE JEST FAJNE! Dlatego zawsze, kiedy tylko mogą, starają się 
podarowacń innym usńmiech i podzielicń się radosńcią, ktoń ra gra im w sercach w rytmie reggae. Bo reggae 
to tezż  ich wspoń lna miłosńcń. A na Ostroń da Reggae Festival, gdzie jezżdzżą co roku, wzięli sń lub.

Często angazżują się w akcje charytatywne. Jeszcze zanim wyruszyli w Rolki Reggae Rajd często zbierali 
fundusze na chore dzieciaki z Olesńnicy, kwestują tezż  - oczywisńcie na rolkach! - dla Wielkiej Orkiestry 
SŚwiątecznej Pomocy. Od 2017 roku organizują własne, charytatywne przejazdy na rolkach:

• Rolki Reggae Rajd
• Rolki Reggae Express

Pasją pomagania dzielą się z kazżdym, kto ma na to ochotę. Bo pomagacń mozżna bez względu na wiek, 
przekonania, czas i miejsce. Czasem wystarczy zrobicń bardzo niewiele, zżeby dacń komusń  radosńcń i pomoń c 
w trudnej sytuacji. Z wielu małych gestoń w potrafi zrodzicń się cosń  naprawdę wielkiego. Wystarczy tylko 
chciecń. A Agata i Wojtek chcą! I potrafią porwacń za sobą dobrych ludzi!

 

zapraszamy!
http://rolkireggae.pl
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Rolki Reggae Rajd 2018
15 czerwca 2018 Agata i Wojtek, wspierani przez dwusobową ekipę techniczną, 
wyruszyli w niesamowitą podróż ze Zgorzelca na Dolnym Śląsku. Metą wyprawy był 
największy w Polsce festiwal reggae - Ostróda Reggae Festival. Razem 1000 kilometrów!

Celem było zebranie funduszy (10 000 złotych) na terapię wzroku dla Stasia i Kuby, 
niepełnosprawnych blizńniakoń w ze Zgorzelca, podopiecznych Fundacji Małe Serduszka. Akcji 
patronowały: Czwoń rka Polskie Radio, Ostroń da Reggae Festival, Fundacja Dzieciom Zdązżycń z Pomocą 
oraz Polski Związek Sportoń w Wrotkarskich.

Sami uczestnicy Rajdu nie zbierali pieniędzy, namawiali jedynie do wsparcia działanń  Fundacji. Było 
to mozż liwe w formie przelewu bankowego, przesłania SMS lub przekazania datku przez Facebook 
Donations. Wszystkie pieniądze trafiały na konto Fundacji Małe Serduszka. 

Planowany dystans 1000 kilometroń w rozłozżony został na 20 dni i 18 odcinkoń w: Zgorzelec - ZŻ arki 
SŚrednie - Zasieki - Słubice - Cedynia - Gryfino - SŚwinoujsńcie - Rewal - Sianozżęty - Mielno - Darłowo - 
Ustka - Łeba - Władysławowo/Chłapowo - Gdanń sk - Nowy Staw - Elbląg - Pasłęk - Ostroń da. Ostatecznie, 
Agata i Wojtek od 15 czerwca do 4 lipca pokonali dystans dokładnie 1029 kilometrów!

Trasę przejazdu mozżna było sń ledzicń codziennie dzięki stronie internetowej RolkiReggae.pl oraz 
profilowi @RolkiReggaeRajd na Facebooku. Wyjątkowe wydarzenie dokumentują zdjęcia i filmy. 
Codziennie prowadzone były roń wniezż  zabawne relacje na zżywo.

• 41 400 osób obejrzało relacje z trasy, publikowane na Facebooku
• 75 927 osób zasięgu zanotował rekordowy post z pozdrowieniami od Eweliny Lisowskiej
• 60 publikacji w na temat Rajdu w telewizji, radiu, prasie i portalach internetowych 
• 10154 złote 21 groszy trafiło na konto Fundacji Małe Serduszka
• 6 sierpnia 2018 Stasń  i Kuba rozpoczęli terapię w Osńrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodziezży 

Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodziezży Niepełnosprawnej "Krzysń" we Wrocławiu

http://rolkireggae.pl/rajd2018/

https://www.facebook.com/RolkiReggaeRajd/

https://www.instagram.com/rolkireggaerajd/
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Rolki Reggae Express dla Hani
W październiku 2018 rok włączyliśmy się do akcji pod patronatem Fundacji Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Międzyborzu: "Zostań Aniołem, pomóż w leczeniu Hani Próby". W Międzyborzu i w 
Warszawie czterdziestka rolkarzy zmierzyła się z dystansem 130 kilometrów.

Osńmiomiesięczna Hania z Międzyborza potrzebowała pilnej pomocy. Lekarze zdiagnozowali u niej 
neuroblastomę, najbardziej złosńliwy nowotwoń r dziecięcy.  Rodzice Hani i Fundacja NA RATUNEK 
Dzieciom z Chorobą Nowotworową uruchomili zbioń rkę sńrodkoń w potrzebnych na ratowanie zdrowia i
zżycia dziewczynki. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na badania, sńrodki farmaceutyczne, leki 
wspomagające, opatrunki i koszty opieki przyszpitalnej.

Kazżdy, kto miał ukonń czone 18 lat i potrafił jezńdzicń na rolkach i moń gł przyłączycń się do najbardziej 
zwariowanej załogi charytatywnej na sńwiecie. Patronat nad wydarzeniem objął Polski Związek 
Sportów Wrotkarskich.

 

Na starcie w Międzyborzu na Dolnym SŚ ląsku stawiła się trzynastka rolkarzy. W tym samym czasie w 
Warszawie wystartowało kolejne 27 osoń b. Był to element festiwalu Zostań Aniołem, pomóż w 
leczeniu Hani Próby. 

W rywalizacji na Endomondo CAŁY ŚWIAT zbierał kilometry dla Hani Przyłączyło się do niej ponad 
TYSIĄC uczestnikoń w z 36 krajoń w na szesńciu kontynentach. Uzbieralisńmy wspoń lnie 104 tysiące 
kilometroń w! Pomoń c Hani mozżna było przelewając pieniądze na jej imienne konto w Fundacji Na 
Ratunek lub biorąc udział w zbioń rce publicznej, wrzucając datek do fundacyjnej puszki. 

• 46761 osób zasięgu miały relacje z Rolki Reggae Express dla Hani na Facebooku
• 25770 reakcji miało łącznie wszystkich 26 facebookowych postoń w
• 44 000 złotych na leczenie Hani zebranych podczas Festiwalu 

http://rolkireggae.pl/express-dla-hani/

https://www.endomondo.com/challenges/38555102
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Rolki Reggae Express dla Kacperka
Zakręcona trasa po prostej. 17 pętli, 100 kilometrów w 12 godzin. We wrześniu 2018 
oleśniccy rasta-rolkarze pomagali Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" w wysłaniu na 
pilną operację 11-letniego Kacpra Szalkowskiego.

Kacper był juzż  po trzech operacjach przedłuzżenia sńcięgien Achillesa i osteotomii waryzującej obu kosńci 
udowych. ZŻ eby moń gł samodzielnie chodzicń potrzebna jest jeszcze operacja stopy. Pilna, a terminy w 
NFZ to najwczesńniej rok 2019, a wtedy będzie juzż  za poń zńno.

Fundacja Dzieciom Zdązżycń z Pomocą wspoń lnie z mamą Kacpra postanowili zebracń  6500 złotych, 
potrzebnych na operację prywatnie. Aby im pomoń c, Agata i Wojtek w ciągu dwoń ch tygodni 
przygotowali błyskawiczną akcję Rolki Reggae Express w Oleśnicy - przejazd 100 kilometrów na 
rolkach w ciągu 12 godzin.

15 wrzesńnia na starcie Rolki Reggae Express czekała na wszystkich OGROMNA NIESPODZIANKA! Agatę
i Wojtka wsparło dziesięcioro rolkarzy z Warszawy, Wrocławia, Kudowy Zdroju i Olesńnicy, ktoń rzy 
postanowili wspoń lnie przejechacń 100 kilometroń w dla Kacpra i pomoń c w nagłasńnianiu wydarzenia. 
Łącznie wszyscy przejechali ponad 1000 kilometroń w!

Aktywny udział w wydarzeniu wzięło roń wniezż  udział ponad 520 osoń b z całego sńwiata, zbierając 
kilometry we wspoń lnym wydarzeniu na Endomondo. W ciągu dwoń ch tygodni pokonali jezżdzżąc lub 
biegając ponad  92 tysiące kilometrów. Uczestnicy nie zbierali pieniędzy, pomoń c mozżna było w 
formie przelewu bankowego lub wykupienia cegiełki na stronie Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.

• 11 049 osób zasięgu miał fanpage wydarzenia Rolki Reggae Express na Facebooku
• 14 900 osób sń ledziło relacje z przygotowanń  i transmisje na zżywo z przejazdu
• 12 900 rekacji miały wszystkie "expressowe" posty  
• 7639 złotych trafiło na konto Fundacji Dzieciom Zdązżycń z Pomocą
• 30 października 2018 Kacper przejdzie operację w klinice w Krakowie.

http://rolkireggae.pl/Express/

https://www.facebook.com/events/231916607488823/

https://www.endomondo.com/challenges/38246434

http://dzieciom.pl/
http://dzieciom.pl/podopieczni/8086


Jedziemy dla Majki! Na rolkach
Kiedy w głowach Agaty i Wojtka zrodził się pomysł, żeby z miejsca gdzie mieszkają 
(czyli z Oleśnicy) na ostródzki festiwal wybrać się na rolkach, wiedzieli jedno. Taki 
przejazd musi mieć głębszy sens! I tak trafili na Majkę. 15-letnią ostródziankę, 
niepełnosprawną dziewczynkę, której postanowili zadedykować swój bieg na rolkach.

Od 29 lipca do 9 sierpnia 2017 roku przejechali więc ponad 450 kilometrów z Olesńnicy do Ostroń dy, 
na Ostroń da Reggae Festival. Po raz pierwszy na rolkach. Z Dolnego SŚ ląska azż  na Mazury. Cel roń wniezż  był
wyjątkowy. Jedziemy dla Majki miał na celu wspomoń c finansowo leczenie i rehabilitację Mai 
Stolarczyk, cierpiącej na wyjątkowo rzadkie schorzenie - zespół kociego krzyku. Patronat nad 
wyzwaniem olesńnickich rolkarzy objął Ostroń da Reggae Festival, społecznosńcń Olesńnica Na Rolkach oraz 
Fundacja Dzieciom Zdązżycń z Pomocą, ktoń rej Majka jest podopieczną.

 

Wyprawę sń ledzili internauci z całej Polski, uczestnicy ostroń dzkiego festiwalu oraz ogoń lnopolskie i 
regionalne media na trasie przejazdu. Agata, Wojtek i pilotująca ich Halinka relacjonowali przejazd na 
Facebooku. Ich wyprawa uwieczniona została na dziesiątkach zdjęcń i filmoń w. Co wieczoń r rolkowi 
podroń zżnicy organizowali tezż  facebookowe wejsńcia na zżywo, opowiadając co danego dnia spotkało ich 
na trasie.

Podczas przejazdu nie zbierali pieniędzy. W kazżdej z odwiedzanych miejscowosńci rozdawali ulotki i 
prosili o wpłaty na konto Fundacji Dzieciom Zdązżycń z Pomocą, ktoń ra uruchomiła rachunek bankowy, na
ktoń ry mozżna było wpłacacń datki na pomoc w rehabilitacji Majki. 

• 293 osoby przyłączyły się do wydarzenia na  Facebooku
• ponad 1000 osób sń ledziło doniesienia z trasy
• 2451 rekacji miały wszystkie opublikowane posty, zdjęcia i filmy

http://rolkireggae.pl/JedziemyDlaMajki/

https://www.facebook.com/events/140117923202415/

http://dzieciom.pl/podopieczni/2876
http://dzieciom.pl/
https://www.ostrodareggae.com/
https://pl-pl.facebook.com/olesnicanarolkach/
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http://www.tvp.info/36584742/18042018-1715
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https://www.facebook.com/olesniczanin/posts/1682009371926043/
http://www.zinfo.pl/artykuly/27110
https://reporterzy.info/3719,rolki-reggae-express-zwariowani-rolkarze-podejmuja-nowe-wyzwanie.html
https://www.reggaeville.com/dates/festival-details/ostroda-reggae-festival-2018/news/news/festival-report-ostroda-reggae-festival-2018/
http://www.ostrodanews.pl/spoleczenstwo/agata-i-wojciech-miszewscy-pomaganie-uzaleznia/
https://www.facebook.com/Ostrodareggaefestival/videos/10155703172196676/?hc_ref=ARQ8H8snznpLQvtB-LMnuNACMhObbuW_OkCynuLH_TtlG_LirKJZD1MNXfAFBls3-0M
http://www.telewizjarzeczjasna.pl/rolki-reggae-rajd-2018/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=671987036476538&set=a.130647003943880.1073741828.100009957432169&type=3&theater
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