
‘’Dziękujemy  Ci Boze, że zachowales  Jędrusia przy życiu. Mocno wierzymy, że pewnego dnia stanie na 
nogi i bedzie chodzil samodzielnie”.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 – Edward i Renata Podczerwinski 

Szanowni Państwo,  
 

W czasie ostatnich letnich wakacji, pod koniec czerwca, 15-letni Jędruś Podczerwinski, spędzal 
miło wakacyjny czas wraz ze swoimi szkolnymi przyjaciółmi nad malowniczym Jeziorem Bass 
Lake w Indiana.  Nagle rozszalała się gwałtowna burza, Jędruś wraz z grupką kolegów próbował 
schronić się przed tym nieludzkim żywiolem biegnąc w stronę najbliższych budynków. Niestety 
w czasie tego sprintu o ocalenie, pobliskie drzewo niewytrzymało naporu burzliwego wiatru i z 
cala sila przygniotlo go do ziemi. Wsrod rozlicznych polamanych kosci, zeber i uszkodzonych 
pluc Jedrus doznal penetrującego urazu kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Ciezar 
masywnego drzewa spowodowal odłamy kostne i zwichnięte kręgi uszkodzily cenna tkankę 
nerwową. To dewastujace uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym doprowadzilo do 
porażenia dolnych kończyn oraz mięśni tułowia.  

 

Jędruś od dziecka uprawial Karate, Box i Zapasy dzieki temu zawdziecza swe przezycie, 
postanowil walczyc i zwyciezyc, nie poddal sie temu niespodziewanemu  i bezwglednemu 
przeciwnikowi. Nawet w tej ciezkiej dla niego sytuacji znajduje uśmiech, zart i czas na rozmowe. 
Pierwszą rzeczą, którą zrobił, gdy odzyskał przytomność, było pytanie o przyjaciół, którzy byli z 
nim w czasie burzy ”czy nic im sie nie stalo”. 

 

Jędruś spedzil 3-miesiace w szpitalu, gdzie przeszedl skomplikowana operacje kregoslupa. 
Powoli wyleczyl polamane kosci, zebra i pluca, aczkolwiek wciąż jest sparaliżowany. Obecnie na 
wozku inwalidzkim uczeszcza do szkoly, a po lekcjach  kilku godzinna intensywna terapia zbliza 
go do upragnionego celu. 

 

Rehabilitacja, opieka medyczna i sprzet do terapii jest bardzo kosztowny, nie pokrywany przez 
ubezpieczenie medyczne, dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa w imieniu rodziny i 
przyjaciół o uczestniczenie i wsparcie finansowe specyjalnej uroczystości zorganizowanej dla 
Jędruia nazwanej ‘Walk with Andrew’, która odbędzie się 16 Czerwca 2013 roku w Rocket Ice 
Arena przy 180 Canterbury Ln, Bolingbrook, IL 60440.  

 

Więcej informacji mozna znalezc na stronie www.teamusapolonia.com    

oraz  www.WalkWithAndrew.com 

 

Wszystkie osoby gotowe wesprzeć Jędrusia zapewniamy, że zebrane środki będą wyłącznie 
przeznaczone na opłacenie wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacja. Każda pomoc 
zbliza go do zrobienia pierwszego, samodzielnego kroku. W jego imieniu pragniemy z góry 
podziękować Państwu za wsparcie.  


