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Fundacja „Na Ratunek dzieciom Zagłębia Miedziowego” postanowiła cały dochód z 
aukcji internetowych i zbiórki pieniędzy na meczu Zagłębia Lubin z Flotą 
Świnoujście, przekazać na operację oczu 5-miesięcznego Szymusia. 

- Z prośbą o pomoc do Fundacji "Na ratunek dzieciom Zagłębia Miedziowego" zwrócili się rodzice 5 

miesięcznego Szymona. Jego tragedia polega na tym, że już 15 listopada 2008 roku może 

bezpowrotnie stracić szansę na zobaczenie twarzy swojej Mamy, Taty, Brata i całej swojej rodziny – 

mówi Krzysztof Derń, z Fundacji „Na Ratunek dzieciom Zagłębia Miedziowego”. - Szymon może nigdy 

nie zobaczyć i nie nauczyć się jaki wyglądają kolory, może nigdy nie zobaczyć jak wygląda błękit 

pogodnego nieba, pierwszy śnieg i choinka na Boże Narodzenie.  

   5-miesięczny Szymuś. 

Fot.Archiwum WFP  

Szymonek cierpi na zmętnienie rogówki i zrośniecie twardówki z rogówką w obu oczkach. Jedynym 

ratunkiem dla Niego jest przeszczep rogówek, a potem rehabilitacja wzroku. Aby Szymonek widział, 

operacja musi odbyć się przed ukończeniem Jego szóstego miesiąca życia, tj. do 15 listopada 2008 

roku. Po tym terminie jego mózg nigdy już nie nauczy się odbierać i przetwarzać bodźców 

wzrokowych.  

Obok tak dramatycznego apelu nie mogliśmy przejść obojętnie i podjęliśmy decyzję, że pieniądze 

zebrane podczas meczu rozegranego pod hasłem „Gramy dla dzieci Zagłębia Miedziowego” oraz 

pieniądze z licytacji pamiątek klubowych przekazanych przez Zagłębie Lubin zostaną przeznaczone 

na operację oczu Szymonka, który został zaliczony do grona podopiecznych Fundacji.  

- Wszyscy, którzy oprócz licytacji pamiątek na portalu allegro.pl oraz meczu o mistrzostwo I ligi, 

chcieliby pomóc rodzinie Szymona uzbierać pieniądze na operację mogą dokonać wpłaty na konto:  

Millenium Bank 31 1160 2202 0000 0001 1226 8143 z dopiskiem Szymon.  

Prosimy Państwa o nagłośnienie naszej akcji, tak abyśmy mogli wygrać walkę z czasem  

mailto:redakcja.zaglebie@wfp.pl


Ważną informacja jest również to, że wcześniej zapowiadana akcja licytacji internetowych rozpoczęła 

się dzisiaj i potrwa do 6 listopada. Wylicytowanie pamiątki będzie można odebrać na meczu z 

Dolcanem Ząbki lub zostaną przesłane pocztą. Linki do licytacji dostępne będą na stronach 

www.fundacja.Lca.pl oraz www.zaglebie-lubin.pl. 

 


