
Nazywam się Dariusz Piekarz, mam 49 lat i choruję na nieuleczalną 

chorobę, stwardnienie zanikowe boczne(SLA). Jeszcze do niedawna 

zdrów jak przysłowiowa ryba, dzisiaj przykuty do wózka całkowicie 

zależny od innych. Choroba pokrzyżowała moje plany i marzenia. 

Często myślę o drobiazgach, rzeczach, które wypełniają codzienność 

każdej zdrowej osoby. Chciałbym móc przytulić żonę – dziś nie jestem 

w stanie sam podnieść ręki – sam pójść do drugiego pokoju - od roku 

jestem przykuty do wózka inwalidzkiego - dziś potrzebuję pomocy 

nawet w tym, by skorzystać z toalety. Choroba wysysa ze mnie nie 

tylko życie, zabiera też samodzielność i godność. Są chwile, kiedy z 

bezsilności chce mi się krzyczeć, ale choroba oprócz sprawności 

odbiera też głos, stopniowo zamieniając mowę w bełkot. Bez 

możliwości ruchu, komunikacji z otoczeniem ciało staje się klatką. 

Pojawiło się jednak światełko w tunelu. Dzięki Ludziom dobrej woli, Znajomym, Przyjaciołom i Rodzinie miałem możliwość wyjechać do Pekinu na 

eksperymentalne leczenie komórkami macierzystymi.  Lekarze chińscy  dają duże szanse na zahamowanie choroby a być może nawet na poprawę zdrowia. Są 

delikatne postępy, na więcej muszę czekać, nawet do trzech miesięcy.  Teraz muszę stosować się tylko do zaleceń chińskich lekarzy. Unikać infekcji, zażywać 

górę lekarstw i oczywiście codzienna rehabilitacja. To wszystko jest jednak bardzo kosztowne, dotychczasowe leczenie pochłonęło wszystkie oszczędności 

moje  i mojej Rodziny. Dzisiaj moje życie jest w rękach ludzi takich jak Ty. 

Zwracam się więc  z uprzejmą prośbą o pomoc finansową. Nawet najmniejsza pomoc z Państwa strony będzie dla mnie dużym wsparciem w realizacji walki o 

życie a będę walczył z całych sił.  
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fizycznych i firm, którą można odpisać od podatku. Darowiznę należy wpłacać na konto Fundacji Pomóż Walczyć o Życie 
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Proszę o pomoc. Tak bardzo chcę żyć… 
 


