
Gwiazdy zagrają dla chorej Majeczki 
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Maja i Andrzej Sikorowscy zagrają dla małej Mai. Artyści będą wykonywać piosenki 
ze swojej drugiej płyty „Sprawa rodzinna” oraz największe przeboje grupy Pod 
Budą, można tu wspomnieć takie hity jak „Nie przenoście nam stolicy do Krakowa” 
czy „A jutro znów pójdziemy na całość”. repertuar artyści zróżnicowali stylistycznie 
w myśl zasady jaka zawsze przyświecała Andrzejowi Sikorowskiemu, że piosenka 
ma być mądra i przebojowa bez względu na gatunek do jakiego zaklasyfikują ją 
krytycy. 

 
Fot. Tomek Sikora  

 

Pieniądze uzyskane dzięki koncertowi pomogą m.in. w leczeniu, rehabilitacji i zakupie protez dla Mai. 

Dziewczynka urodziła się zdrowa w październiku 2009 r. Do 5 miesiąca życia była dobrze 

rozwijającym się dzieckiem i nic nie wskazywało, że ją oraz jej rodziców może spotkać wielkie 

nieszczęście. W marcu 2010 r. Maja zachorowała na sepsę, w wyniku, której jej ręce i nóżki zostały 

zaatakowane przez martwicę. Lekarze, aby ratować życie dziecka musieli zdecydować się na 

drastyczne posunięcie, amputację rączek i nóżek maleństwa.  

Maja jest pod stałą opieką lekarską. Często musi jeździć na konsultacje do Krakowa i Poznania - co 

generuje dodatkowe koszty. Wymaga ciągłej i żmudnej rehabilitacji oraz przyjmowania drogich leków - 

miesięczny koszt to ponad 2 tys. zł (dwa tysiące złotych). Ponadto choroba pozostawiła dodatkowe 

ślady dziewczynka ma poważne problemy neurologiczne oraz urologiczne.  

Obecni dziewczynka wraz z mamą przebywa w Niemczech, skąd wkrótce wróci z protezami rączek ich 

koszt wyniósł 20 tys., zł. W ciągu kilku miesięcy mają również zostać przygotowane protezy nóżek ich 

koszt wyniesie ok. 30 tys., zł. Niestety nie jest to jednorazowy wydatek protezy trzeba będzie 

wymieniać średnio co 2 lata. Jeśli Maja nie otrzymałaby w odpowiednim czasie nowych protez nerwy 

w kikutach kończyn mogłyby przestać reagować i dziewczynka mogłaby przestać nimi ruszać – dodaje 

Krzysztof Dereń prezes Fundacji „Na ratunek dzieciom Zagłębia Miedziowego.”  

Koncert zacznie się 1 kwietnia o godz. 19 w legnickim teatrze im. Modrzejewskiej. Bilety-cegiełki o 

nominale 55 zł., są do nabycia w kawiarni Ratuszowa ul. Rynek 39, codziennie w godz. od 15 do 18. 

Można też przekazać darowiznę 55 zł, na konto fundacji: Lukas Bank 97 1940 1076 3080 2634 0009 

0000 (z dopiskiem koncert) i wraz z dowodem wpłaty odebrać bilet na godzinę przed koncertem w 

teatrze.  

Koncert Honorowym Patronatem Objął Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski.  

Pomóc Majeczce można także przekazując 1% podatku Fundacji „Na ratunek dzieciom Zagłębia 

Miedziowego”, Wystarczy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT wpisać nazwę fundacji 

oraz jej KRS: 0000305648  
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