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Tak by ło jesz cze pa rę mie się cy te mu, jed nak obec -
nie dzię ki po mo cy Fun da cji „Na ra tu nek dzie ciom
z Dol ne go Ślą ską” chło piec nie ma już ta kich czar nych
my śli, stał się otwar ty, chęt nie ba wi się z ró wieś ni ka mi
i opo wia da o swo ich pla nach na przy szłość zwią za -
nych z po ma ga niem cho rym dzie ciom. 

Kie dy Ma te usz zo stał na szym po do piecz nym, je go
sy tu a cja wy glą da ła na praw dę tra gicz nie, gro zi ła mu
ope ra cja i usu nię cie czę ści je li ta gru be go, nie by ło
pieniędzy na leki i produkty niezbędne do utrzymania
die ty – mó wi Krzysz tof De reń, pre zes Fun da cji. 

Jed nak obec nie sy tu a cja wy glą da znacz nie le piej.
Dzię ki fun du szom uzy ska nym w ubieg łym ro ku z 1%
po dat ku mo że my fi nan so wać za kup le ków, pie nią dze
prze le wa my bez poś red nio do ap te ki, a bab cia od bie -
ra le kar stwa, w ten spo sób nie ma nie bez pie czeń stwa,
że zo sta ną prze zna czo ne na in ny cel, np. al ko hol.
Mogliś my tak że za ku pić Ma te u szo wi i je go ro dzeń stwu
przy bo ry szkol ne, ubra nia oraz sfi nan so wać do ja zdy
do Kli ni ki we Wroc ła wiu. Po nad to na szym du żym suk -
ce sem jest to, że ma ma Ma te u sza sko rzy sta ła z wdra -
ża ne go przez na szą Fun da cję wspól nie z Kli ni ką
Te ra pii Uza leż nień w Siedl cu k. Wroc ła wia pro gra mu
Ro dzi na Ra zem, w ra mach któ re go prze szła te ra pię
uza leż nień i od 2 mie się cy nie pi je. Spra wi ło nam to

wie le ra do ści, gdyż wi dzi my, jak ta ro dzi na wy cho dzi
z wiel kich kło po tów i jak z dnia na dzień uśmiech
rozjaś nia co raz bar dziej twa rze Ma te u sza i je go ro -
dzeń stwa – do da je Krzysz tof De reń. 

Po moc ta kim ro dzi nom i in nym po trze bu ją cym wy -
ma ga znacz nych na kła dów fi nan so wych, dla te go tak
waż ne dla Fun da cji są fun du sze po zy ska ne z 1% po -
dat ku. Po ma ga ją one fi nan so wać po moc dla Mai Bra -
toń, która w wy ni ku sep sy stra ci ła nóż ki i rę ce.
Fun da cja za ku pi ła jej si li ko no we pro te zy na rą czki, wó -
zek ze spe cjal nym sie dzi skiem, op ła ca ła tak że re ha bi -
li ta cję i za kup środ ków hi gie ny – łącz na po moc
wy nio sła po nad 50 tys. zł, i na tym się nie koń czy. Dzię -
ki tym fun du szom Fun da cja mog ła tak że do fi nan so wać
ope ra cję ra tu ją cą wzrok Szym ka Ja ku bow skie go czy
zabie gi poz wa la ją ce na od two rze nie rą czek Kry stianka
Bajdy z Legnicy i pomóc pozostałym podopiecznym. 

Jak wi dać, prze ka za ne nam pie nią dze po tra fi my
dobrze spo żyt ko wać, ra tu jąc zdro wie, a nie jed no krot -
nie też ży cie dzie ci, i po ma ga jąc w wal ce z trud no ścia -
mi ca łym ro dzi nom. Dla te go pro si my Pań stwa
w imie niu na szych po do piecz nych o prze ka za nie
Fundacji „Na ratunek dzieciom z Dolnego Śląska” 
1% Wasze go po dat ku. 

Ma 8 lat i myśli o śmierci!

Siostry Maja (4 lata) i Laura (7 lat), podopieczne Fundacji,
obie cierpią na choroby nowotworowe, czekają na Państwa
1% podatku. 

Więcej informacji o Fundacji i jej podopiecznych 
na stronie www.naratunekdzieciom.pl

Ma te usz ma 8 lat i po wie dział „bab ciu, chcę umrzeć wcześ niej od Cie bie, jak

umrzesz, zo sta nę cał kiem sam, nikt nie bę dzie po tra fił się mną za o pie ko wać”.

Chłopiec cierpi na wrzodziejące zapalenie jelita grubego: Choroba ta jest

nieuleczalna, jednak podając regularnie leki i stosując odpowiednią dietę,

można znacznie łagodzić jej przebieg. Problem polega na tym, że w rodzinie

występuje poważny problem alkoholowy, piją mama i ojciec, a Mateuszem

i czwórką jego ro dzeń stwa zaj mu je się 82-let nia bab cia.


