
 

 

Szanowni Państwo,  

Nazywamy się Marta i Tomasz Grzędzińscy. Jesteśmy rodzicami 6 letniej Oliwki. 

Nasza córka urodziła się ze złożoną wadą serca HLHS- zespół niedorozwoju lewego serca i niedorozwoju 

zastawki  aortalnej, która nie została rozpoznana w czasie ciąży (ma tylko pół serduszka, prawą komorę). Wada 

jaką ma Oliwka wymaga 3-etapowej korekcji – wszystkie operacje niosą za sobą ogromne ryzyko i są olbrzymim 

obciążeniem dla organizmu dziecka. 

W piątej dobie życia w ciężkim stanie Oliwka została przewieziona do ICZMP w Łodzi, musiała być bezzwłocznie 

operowana, aby mogła dalej żyć. Przeszła już trzy operacje pozaustrojowe na otwartym sercu i sześć zabiegów 

cewnikowania serca, dzięki którym może chodzić, jeździć na rowerze, bawić się z dziećmi, skakać na trampolinie. 

Jest radosna i lubi bawić się. Jednak cały czas serduszko Oliwki przypomina jej , że nie może zbyt długo skakać      

i biegać , bo ono się szybko męczy. 

Aby nasze dziecko mogło dalej żyć potrzebna jest następna skomplikowana operacja serduszka, która musi być 

przeprowadzona w Ośrodku Kardiochirurgicznym University Hospital Muemster w Niemczech przez polskiego 

kardiochirurga Prof. Edwarda Malca . 

Aby wyniki operacji były jak najlepsze operacja musi się odbyć jak najszybciej. Operacja jest bardzo kosztowna. 

Aby ratować córkę potrzebujemy zebrać około 150 tysięcy złotych. Jest to dla nas ogromna suma i nie jesteśmy 

samodzielnie w stanie pokryć jej kosztów. Wierzymy, że z pomocą ludzi dobrej woli zbiorę środki na pokrycie 

kosztów leczenia córki.  

Dlatego też, proszę Państwa o pomoc w zebraniu funduszy. 

Oliwka jest pod opieką Fundacji Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” organizacji pożytku publicznego uprawnionej do 

pozyskiwania 1% podatków od darowizn na leczenie dzieci. KRS: 0000037904 

Wpłaty można dokonać na podane konta Fundacji Dzieciom „ Zdążyć z Pomocą” : 

Nr konta na wpłaty złotowe 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

Koniecznie z dopiskiem ”Oliwia Grzędzińska” nr  8661    

Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc w zebraniu funduszy na leczenie córeczki. 

Marta i Tomasz  Grzędzińscy     Rodzice  Oliwki 


