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Dzień dobry!
Nazywamy się Agata i Wojciech Miszewscy. Jezź dzimy na rolkach, ale
oproź cz tego, zż e jest to naszą ogromną pasją, przez wspoź lne
pokonywanie kilometroź w niesiemy pomoc innym.
Co roku organizujemy charytatywne,
kilkusetkilometrowe wyprawy Rolki
Reggae Rajd dla chorych dzieci. Kilka
razy w roku zapraszamy rolkarzy z całej
Polski na jednodniowy Rolki Reggae
Express, zż eby pomoź c dzieciom w
potrzebie.
Dla małych pacjentoź w kliniki
onkologicznej Przylądek Nadziei
ustanowilisź my w 2019 roku Rekord Polski w Najdłuższej Sztafecie
Na Rolkach. Przez 24 godziny jezź dzilisź my po wrocławskim Rynku,
przy okazji zbierając pieniądze na leczenie dzieci chorych na raka.
Przyszedł czas, aby ową chęcią pomagania zarazicź Was!
Serdecznie zapraszamy na nasze 45-minutowe prelekcje,
na ktoź rych dowiecie się:

• jak i dlaczego pomagamy,
• dlaczego warto pomagać
i ile dobrego mozż e zdziałacź
nawet niewielki gest,
• jak na co dzienź mozż e
pomagacź każdy z Was.

Mamy nadzieję, zż e chętnie wysłuchacie naszej historii.

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, zż e POMAGANIE JEST FAJNE! Dlatego zawsze, kiedy tylko mogą, starają się
podarowacź innym usź miech i podzielicź się radosź cią, ktoź ra gra im w sercach w rytmie reggae. Bo reggae
to tezż ich wspoź lna miłosź cź. A na Ostroź da Reggae Festival, gdzie jezż dzż ą co roku, wzięli sź lub.
Angazż ują się w akcje charytatywne. Jeszcze zanim wyruszyli w Rolki Reggae Rajd często zbierali
fundusze na chore dzieciaki z Olesź nicy, kwestują tezż - oczywisź cie na rolkach! - dla Wielkiej Orkiestry
SŚ wiątecznej Pomocy. Od 2017 roku organizują własne, charytatywne przejazdy na rolkach:
•
•

Rolki Reggae Rajd
Rolki Reggae Express

Pasją pomagania dzielą się z kazż dym, kto ma na to ochotę. Bo pomagacź mozż na bez względu na wiek,
przekonania, czas i miejsce. Czasem wystarczy zrobicź bardzo niewiele, zż eby dacź komusź radosź cź i pomoź c
w trudnej sytuacji. Z wielu małych gestoź w potrafi zrodzicź się cosź naprawdę wielkiego. Wystarczy tylko
chciecź . A Agata i Wojtek chcą! I potrafią porwacź za sobą dobrych ludzi!
Tym większą radosź cią była nominacja do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2018, przyznana przez
Gazetę Wrocławską w kategorii Działalność społeczna i charytatywna.

zapraszamy!
http://rolkireggae.pl

Guinness Rolki Reggae Rekord
15 i 16 sierpnia 2020 jeździliśmy NON STOP wokół Placu Zwycięstwa w Oleśnicy przez
25 GODZIN, żeby poprawić własny rekord Polski i ustanowić REKORD GUINNESSA! Cel,
jak zwykle charytatywny! Zbieraliśmy pieniądze dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oleśnica.

Wydarzenie SLV Group Guinness Rolki Reggae Rekord promowacź miało roź wniezż bezpieczną jazdą na
rolkach w miesź cie, a przede wszystkim pomogło zebracź pieniądze na zorganizowanie wypoczynku dla
małych podopiecznych Towarzystwa Przyjacioź ł Dzieci. Muzyczną gwiazdą wieczoru był Mesajah.

Wytyczne, jakie olesź niccy rolkarze otrzymali z centrali Guinness World Records w Londynie są bardzo
restrykcyjne i wysź rubowane. Dlatego w sprawach formalnych rolkarzom pomagało poznanź skie Biuro
Rekordoź w, certyfikujące Rekordy Polski i wspierające proź by guinnessowe.
Wakacyjny, guinnessowy weekend w Olesź nicy relacjonowany był na zż ywo na Facebooku, ukazywały się
tezż materiały przygotowane przez przez lokalne i ogoź lnopolskie portale, stacje radiowe i telewizyjne.
W pomoc dla dzieci z TPD zaangazż owały się roź wniezż olesź nickie firmy, organizacje i instytucje przekazując pieniądze, wsparcie rzeczowe, organizacyjne lub fanty na prowadzone ze sceny i w
internecie charytatywne licytacje.
•
•

•

30 000 osób sź ledziło materiały w wydarzeniu publikowanym na Facebooku
ponad 100 publikacji ukazało się w mediach tradycyjnych i elektronicznych
9570 zł 70 gr zebrało Towarzystwo Przyjacioź ł Dzieci do puszek wolontariuszy

https://rolkireggae.pl/rekord-guinnessa/
https://www.facebook.com/events/448893279341029/
https://www.instagram.com/rolkireggaerajd/

Rolki Reggae Rekord Polski
30 marca 2019 roku, w samo południe, Agata i Wojtek podjęli niezwykłe wyzwanie przez 24 godziny bez przerwy jeździli na rolkach wokół wrocławskiego Rynku, żeby
ustanowić Rekord Polski w Najdłuższej Sztafecie Na Rolkach i pomóc dzieciom chorym
na raka z kliniki Przylądek Nadziei we Wrocławiu.

Wydarzenie miało pomoź c w zebraniu sź rodkoź w potrzebnych na drogie, nowoczesne ale
nierefundowane leki ratujące zż ycie dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi. Wspierani
przez Przyjacioź ł, Agata i Wojtek pokonali własne słabosź ci, morderczy dystans i ustanowili upragniony
rekord!
Wydarzeniu patronowały: Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, szwedzka firma
CEPA, Prezydent Miasta Wrocławia oraz Polski Związek Sportoź w Wrotkarskich.

Rolkarze pokonali dokładnie 451 okrązż enź wokoź ł wrocławskiego Rynku. Zajęło im to, jak precyzyjnie
zapisało Biuro Rekordoź w: 24 godziny 4 minut i 31 sekund. W tym czasie łącznie przebyli 316
kilometroź w!
Relacje z bicia rekordu mozż na było sź ledzicź na zż ywo w specjalnym wydarzeniu, utworzonym na profilu
@RolkiReggaeRajd na Facebooku. Proź bę Agaty i Wojtka relacjonowały wszystkie największe media w
Polsce.
•
•

•

20 000 osób sź ledziło materiały w wydarzeniu publikowanym na Facebooku
83 publikacje w na temat Rolki Reggae rekord w telewizji, radiu, prasie i internecie
8319 zł 58 gr trafiło na konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

http://rolkireggae.pl/rekord/
https://www.facebook.com/events/384325372148607
https://www.instagram.com/rolkireggaerajd/

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 blizź niakoź w ze Zgorzelca, podopiecznych Fundacji Małe Serduszka. Akcji
patronowały: Czwoź rka Polskie Radio, Ostroź da Reggae Festival, Fundacja Dzieciom Zdązż ycź z Pomocą
oraz Polski Związek Sportoź w Wrotkarskich.

Sami uczestnicy Rajdu nie zbierali pieniędzy, namawiali jedynie do wsparcia działanź 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 kilometroź w rozłozż ony został na 20 dni i 18 odcinkoź w: Zgorzelec - ZŻ arki
SŚ rednie - Zasieki - Słubice - Cedynia - Gryfino - SŚ winoujsź cie - Rewal - Sianozż ęty - Mielno - Darłowo Ustka - Łeba - Władysławowo/Chłapowo - Gdanź sk - Nowy Staw - Elbląg - Pasłęk - Ostroź da. Ostatecznie,
Agata i Wojtek od 15 czerwca do 4 lipca pokonali dystans dokładnie 1029 kilometrów!
Trasę przejazdu mozż na było sź ledzicź codziennie dzięki stronie internetowej RolkiReggae.pl oraz
profilowi @RolkiReggaeRajd na Facebooku. Wyjątkowe wydarzenie dokumentują zdjęcia i filmy.
Codziennie prowadzone były roź wniezż zabawne relacje na zż ywo.
•
•
•
•

•

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 Stasź i Kuba rozpoczęli terapię w Osź rodku Rehabilitacji Dzieci i Młodziezż y
Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodziezż y Niepełnosprawnej "Krzysź " we Wrocławiu

http://rolkireggae.pl/rajd2018/
https://www.facebook.com/RolkiReggaeRajd/
https://www.instagram.com/rolkireggaerajd/

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.

Osź miomiesięczna Hania z Międzyborza potrzebowała pilnej pomocy. Lekarze zdiagnozowali u niej
neuroblastomę, najbardziej złosź liwy nowotwoź r dziecięcy. Rodzice Hani i Fundacja NA RATUNEK
Dzieciom z Chorobą Nowotworową uruchomili zbioź rkę sź rodkoź w potrzebnych na ratowanie zdrowia i
zż ycia dziewczynki. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na badania, sź rodki farmaceutyczne, leki
wspomagające, opatrunki i koszty opieki przyszpitalnej.
Kazż dy, kto miał ukonź czone 18 lat i potrafił jezź dzicź na rolkach i moź gł przyłączycź się do najbardziej
zwariowanej załogi charytatywnej na sź wiecie. 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 osoź 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 uczestnikoź w z 36 krajoź w na szesź ciu kontynentach. Uzbieralisź my wspoź lnie 104 tysiące
kilometroź w! Pomoź c Hani mozż na było przelewając pieniądze na jej imienne konto w Fundacji Na
Ratunek lub biorąc udział w zbioź 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 postoź w
44 000 złotych na leczenie Hani zebranych podczas Festiwalu

http://rolkireggae.pl/express-dla-hani/
https://www.endomondo.com/challenges/38555102

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 przedłuzż enia sź cięgien Achillesa i osteotomii waryzującej obu kosź ci
udowych. ZŻ eby moź gł samodzielnie chodzicź potrzebna jest jeszcze operacja stopy. Pilna, a terminy w
NFZ to najwczesź niej rok 2019, a wtedy będzie juzż za poź zź no.
Fundacja Dzieciom Zdązż ycź z Pomocą wspoź lnie z mamą Kacpra postanowili zebracź 6500 złotych,
potrzebnych na operację prywatnie. Aby im pomoź c, Agata i Wojtek w ciągu dwoź ch tygodni
przygotowali błyskawiczną akcję Rolki Reggae Express w Oleśnicy - przejazd 100 kilometrów na
rolkach w ciągu 12 godzin.

15 wrzesź nia na starcie Rolki Reggae Express czekała na wszystkich OGROMNA NIESPODZIANKA! Agatę
i Wojtka wsparło dziesięcioro rolkarzy z Warszawy, Wrocławia, Kudowy Zdroju i Olesź nicy, ktoź rzy
postanowili wspoź lnie przejechacź 100 kilometroź w dla Kacpra i pomoź c w nagłasź nianiu wydarzenia.
Łącznie wszyscy przejechali ponad 1000 kilometroź w!
Aktywny udział w wydarzeniu wzięło roź wniezż udział ponad 520 osoź b z całego sź wiata, zbierając
kilometry we wspoź lnym wydarzeniu na Endomondo. W ciągu dwoź ch tygodni pokonali jezż dzż ąc lub
biegając ponad 92 tysiące kilometrów. Uczestnicy nie zbierali pieniędzy, pomoź c mozż na 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 sź ledziło relacje z przygotowanź i transmisje na zż ywo z przejazdu
12 900 rekacji miały wszystkie "expressowe" posty
7639 złotych trafiło na konto Fundacji Dzieciom Zdązż ycź 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

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 Olesź nicy do Ostroź dy,
na Ostroź da Reggae Festival. Po raz pierwszy na rolkach. Z Dolnego SŚ ląska azż na Mazury. Cel roź wniezż był
wyjątkowy. Jedziemy dla Majki miał na celu wspomoź c finansowo leczenie i rehabilitację Mai
Stolarczyk, cierpiącej na wyjątkowo rzadkie schorzenie - zespół kociego krzyku. Patronat nad
wyzwaniem olesź nickich rolkarzy objął Ostroź da Reggae Festival, społecznosź cź Olesź nica Na Rolkach oraz
Fundacja Dzieciom Zdązż ycź z Pomocą, ktoź rej Majka jest podopieczną.

Wyprawę sź ledzili internauci z całej Polski, uczestnicy ostroź dzkiego festiwalu oraz ogoź lnopolskie i
regionalne media na trasie przejazdu. Agata, Wojtek i pilotująca ich Halinka relacjonowali przejazd na
Facebooku. Ich wyprawa uwieczniona została na dziesiątkach zdjęcź i filmoź w. Co wieczoź r rolkowi
podroź zż nicy organizowali tezż facebookowe wejsź cia na zż ywo, opowiadając co danego dnia spotkało ich
na trasie.
Podczas przejazdu nie zbierali pieniędzy. W kazż dej z odwiedzanych miejscowosź ci rozdawali ulotki i
prosili o wpłaty na konto Fundacji Dzieciom Zdązż ycź z Pomocą, ktoź ra uruchomiła rachunek bankowy, na
ktoź ry mozż na było wpłacacź datki na pomoc w rehabilitacji Majki.
•
•

•

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

http://rolkireggae.pl/JedziemyDlaMajki/
https://www.facebook.com/events/140117923202415/
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