
Kochani!!!!! 

 6 grudnia minął rok od chwili, gdy Marek wrócił do Polski po 
wypadku, któremu uległ w czasie zamachu terrorystycznego w Belgii. Jaki 
ten rok był? Jednocześnie i cudowny i potwornie trudny. Ale jedno jest 
pewne, w tym czasie stan Marka uległ radykalnym zmianom, terapeuta 
określił to jako przepaść między tym co było, a tym co jest.  

Początkowo Marek co 4 godziny musiał mieć zmieniane pozycje 
ciała i musiał być obkładany poduchami tak, by ciało się nie stykało, aby 
nie porobiły się odleżyny. Potem sam zaczął obracać się na boki. To był 
wielki postęp. Za jakiś czas z wózka inwalidzkiego dostosowanego dla 
całkowicie niesprawnej osoby, przesiedliśmy się na zwykły wózek - taki 
bez podparcia na głowę i z obręczami -którym Marek szybko nauczył się 
sam poruszać.  To było dla Niego jak wyzwolenie, mógł pojechać tam 
gdzie sam chciał, a nie gdzie zawieźli go inni. Równolegle były pionizacje, 
początkowo przy udziale dwóch terapeutów. Tu moja siostra nawet 
niedawno wspominała, jak była świadkiem takich zajęć, jeden terapeuta 
trzymał tułów, a drugi zabezpieczał nogi tak, by Marek mógł utrzymać 
równowagę. Wszystko to było dla Marka ogromnym wysiłkiem. Jego 
wzrok czasem wręcz błagał o pomoc i wyzwolenie z tych katuszy. 
Szczerze mówiąc ja sama często nie umiałam uczestniczyć w tych 

zajęciach, było to dla mnie zbyt trudne..., ale Marek walczył.Takich potwornie trudnych chwil było bardzo wiele, ale 
potem były też pierwsze kroki, przełykanie coraz bardziej różnorodnych pokarmów...  Każdego dnia w ciągu tego 
roku Marek walczył i walczy nadal. Dziś sam jest w stanie zjeść kanapki i obiad. Na każdej godzinie rehabilitacji 
funkcjonalnej chodzi sam - jest tylko asekurowany, a na ćwiczeniach z psychologiem dodaje, odejmuje dwucyfrowe 
liczby i pisze wyrazy. Cóż może nie wszystkim wydaje się to osiągnięciem, ale uwierzcie mi to najcięższa i 
najtrudniejsza walka jaką może podejmować człowiek, to walka z samym sobą, to uczenie się wszystkiego od nowa. 
Przed nami najtrudniejsze zadanie, przywrócenie mowy. Logopedka jest z Marka bardzo dumna, sama mówi, że łza 
się jej kręci w oku jak wspomina od czego zaczynali, a jak jest dziś. Wszyscy czekamy na głos i na pierwsze słowa, bo 
Marek mówi sylabami, ale na dziś bezdźwięcznie.   

Kochani, to naprawdę bardzo długa droga, którą udało nam się pokonać przez ten rok. Wszystko to było i jest 
możliwe dzięki temu, że Marek ma odpowiednie warunki powrotu do sprawności, czyli Kochani dzięki Wam, dzięki 
Waszemu wsparciu. Chcielibyśmy Wam za wszystko bardzo serdecznie podziękować. I tym którzy osobiście, każdego 
dnia pomagają nam w różny sposób i są z nami w najbardziej nieoczekiwanych i nieprzewidywalnych sytuacjach, jak 
również anonimowym darczyńcom, którzy tak czynnie włączają się w naszą sprawę.  

Zbieranie funduszy i organizowanie akcji w czasie przeróżnych imprez to również zasługa Fundacji 
Skarbowości, która jest z nami już od dnia następnego po wypadku Marka na lotnisku w Zaventem. Od 6 grudnia 
2016r. do dziś to ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji finansujemy całą rehabilitację Marka. Miesięcznie to 
około 20.000 zł. Za ten rok to w sumie ponad 200.000 zł. Koszt przeogrooomny!!!! Gdyby nie wsparcie Wasze i 
Fundacji Skarbowości, Marek nie miałby szans na powrót do sprawności. Dzięki zebranym środkom finansowym 
Marek w klinice rehabilitacyjnej uczestniczy, prócz zajęć w zakresie terapii funkcjonalnej, w zajęciach z psychologiem, 
z logopedą i w zakresie dysfagii i komunikacji. Celem przywrócenia funkcji mięśni twarzy stosowana jest również 
terapia Morales. Tylko jednoczesne stosowanie różnych typów terapii daje szanse na poprawę, która u Marka na 
pewno już jest widoczna! Kochani, walczymy o więcej. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Fundacji Skarbowości oraz 
wszystkim jej pracownikom za ciągłą opiekę nad nami, za słowa otuchy i wsparcia, za zaangażowanie i ciągle nowe 
pomysły. Cudnie, że jesteście!!!!! Kochani boję się, że brak finansów mógłby oznaczać konieczność przerwania 
rehabilitacji Marka, dlatego proszę, pamiętajcie o nas i o naszej ciągłej walce 
 

Kochani życzymy Wam z całego serca Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, świąt rodzinnych, pełnych nadziei i 
radości. My te święta także spędzimy razem, całą rodziną w domu!  
Niech Nowy 2018 Rok przyniesie Wam dużo zdrowia i spełnienia marzeń. Prosimy też, pamiętajcie o nas tak, jak 
pamiętaliście dotychczas. Nasza walka ciągle trwa. Wiemy, że będzie ona mozolna i długa, ale nie możemy 
zaprzepaścić tego co już udało się nam osiągnąć.  

Prosimy, bądźcie z nami, bo Wasza obecność i Wasze wsparcie daje nam siły i możliwość dalszej walki.  
 

Marek, Katarzyna i Mikołaj Rembiasz 



Pana Marka można wesprzeć za pośrednictwem Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II: 
 

1) Przekazując dowolną darowiznę online: http://www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/ 
2) Wpłacając darowiznę na subkonto nr: 57 1240 1183 1111 0010 6706 1221 w tytule wpisując: 186. 

Marek Rembiasz 
3) Przekazując 1% podatku - KRS 0000039541, cel szczegółowy: 186. Marek Rembiasz 
4) Wysyłając SMS na numer 72 601 o treści: WSPIERAM.186                                 /koszt SMS 2,46zł z VAT/, 

/regulamin: http://www.fundacjaskarbowosci.pl/…/akcja-wspieram-dobro-w…/ 

  

 
 
 
    
 
 

DZIĘKUJEMY!!! 
 

http://www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundacjaskarbowosci.pl%2F2016%2F10%2F08%2Fakcja-wspieram-dobro-wraca%2F&h=ATMUDWGLjYNXxuv7iQQyzXkwYqPQN130Iu7tRE0LLunc9WvM49hHtRfLwbxlnb4KIaMJwoL1V4-gHR_2R7BVEZASZspOgCMU4jb5vL4oe16GICLXmuArYfnhcBz8934w8vzAeqFecpIqyIvnCnwF9z3385YfAV5ncTtEGAgSeS9OEmXaBT_dnAZhTf0iyJemFvKpicLQ2-BE7lPvUaiySrRzT3Pqb9QNpXwEWSBqAOcNqQ0rl3NUFpX_5jFVc4isRXwsBeKGQ6wjDzRsGkcrympo7mlc46Sw79o8veBZ0ymg-FSS

