Szanowni Państwo,
Zwracam się dziś do Państwa za pośrednictwem
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Pozwólcie, że
się przedstawię. Nazywam się Monika Krok, mieszkam w
Krakowie, mam 36 lat, jestem żoną wspaniałego mężczyzny
Krzysztofa i matką dwóch synów: Dawida i Łukasza.

wjechaliśmy prosto pod pędzącego TIRa.

Jeden dzień, prawie rok temu – 23 stycznia 2005
roku – całkowicie zmienił nasze dotychczasowe życie. Tego
dnia cała nasza rodzina wybrała się na urodziny babci.
Czekała nas miła rodzinna uroczystość w gronie
najbliższych sobie wzajem osób. Rozmawiając, zbliżaliśmy
się do skrzyżowania. Nagle, po prawej stronie, kierowca
Fiata Seicento wymusił pierwszeństwo i uderzając w nasz
samochód zepchnął nas na przeciwległy pas ruchu. Tam

To, że w ogóle ktoś z nas przeżył, to chyba cud...
Ale cud potrzebny nam jest i teraz...
Nie wiem, komu, ale komuś zawdzięczamy, że nasze dzieci prawie bez szwanku wyszły z tego
strasznego wypadku. Mnie również jakoś się udało, mimo złamanego kręgosłupa i zmiażdżonych organów
wewnętrznych. Próbujemy dzisiaj na przekór tragedii, jaka nas spotkała trzymać się razem i nawzajem
sobie pomagać.
Jednak Krzysztof miał z nas wszystkich najmniej szczęścia. Na skutek wypadku, poza rozległymi
złamaniami zewnętrznymi doznał dodatkowo urazu pnia mózgu w wyniku, którego był parę tygodni w
śpiączce, a obecnie ma niedowład wszystkich kończyn. Niestety poza tym, iż nie może poruszać się
samodzielnie, nie jest w stanie również normalnie mówić. Nie tracę nadziei, że jest możliwość poprawy
jego zdrowia. Marzę o tym, by znów było jak dawniej. Wymaga to jednak specjalistycznej, drogiej
rehabilitacji, na którą mnie i naszej rodziny po prostu nie stać.
W imieniu Krzysztofa walczę jak tylko mogę o niezbędne środki. Przy tego typu urazach każdy
dzień pracy z chorym jest na wagę złota, a każdy przestój będzie okupiony później zwiększonym
wysiłkiem. To marnotrawstwo pracy, która już została włożona, to cofnięcie się w tył, to coś, czego nie
sposób zaakceptować. A przed nami, a zwłaszcza przed Krzysztofem jeszcze daleka droga.
Ale wszelka rehabilitacja wiąże się z kosztami, w przypadku mojego męża znacznymi, ze względu
na stopień obrażeń. Środków tych niestety nie mamy, w lipcu utraciliśmy zasiłek chorobowy z ZUS-u i
przyznano nam rentę - 413,00 zł na utrzymanie całej czteroosobowej rodziny. Nie posiadamy już żadnych
oszczędności. A nasze długi i wydatki wciąż rosną.
Dlatego dziś proszę o pomoc. Zgodnie z obwiązującym prawem możecie Państwo zadysponować
kwotą 1 % należnego podatku dochodowego przekazując go na konto organizacji pożytku publicznego.
Jedną z takich organizacji jest właśnie Fundacja Anny Dymnej, z którą 02 grudnia 2005 zawarłam
porozumienie o utworzeniu dla mojego męża subkonta, na którym będą lokowane wszystkie środki
przekazane na hasło „Krzysztof Krok”.
Fundacja „Mimo Wszystko” jest Instytucją Pożytku Publicznego. Oznacza to, iż jej działalność jest gruntownie kontrolowana
r
przez urzędy państwowe. Wszelkie środki, które pozyskujemy, służą wyłącznie do realizowania przez Fundację zadań statutowych.
Możesz, zatem być pewien, że Twoja hojność zostanie przez nas wykorzystana właściwie. Wszystkie kwoty przekazane na hasło
„Krzysztof Krok” na konto ING Bank Śląski nr
będą pokrywały koszty udzielanej pomocy.
Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możesz pomniejszyć kwotę należnego podatku o 1%
przekazując go na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ważna jest każda złotówka. Dzięki niej możemy działać.

Chciałabym Państwu przybliżyć postać Krzysztofa.
Jacy byliśmy przed wypadkiem, jakie mieliśmy plany i
marzenia. Jednak zdaję sobie sprawę, że nie ma tu na to
wystarczającego miejsca. Powiem, więc może troszkę
banalnie, że Krzysiek… jest dla nas całym światem. Nawet
teraz, gdy jest tak trudno, znajduje w sobie siłę by walczyć,
znajduje w sobie nadzieję by wytrwać. Nadawał zawsze
głębszy sens wszystkiemu, co robił, bardzo poważnie
podchodził do sprawy wychowania dzieci, dużo z nimi
rozmawiał, dużo z nimi przebywał. Chciał jak najwięcej ich
nauczyć, jak najwięcej podarować im siebie. Bez względu na
wszystko pozostanie naszym skarbem.
W chwili obecnej najtrudniejsze są tak naprawdę
rzeczy, wydawałoby się najprostsze - nauka jedzenia, czy
minimalna samodzielność w dziedzinie higieny. Jeśli
zaprzestaniemy nieustannej, ciągłej rehabilitacji, zostaną utracone rezultaty wielomiesięcznej pracy lekarzy.
Dla zapewnienia Krzysztofowi możliwości funkcjonowania w naszym mieszkaniu musimy go przerobić:
poszerzyć drzwi, żeby można przez nie przejechać wózkiem, wymienić wannę na niższą, przenieść WC
w dostępne miejsce, zabezpieczyć antypoślizgowo podłogi, zainstalować poręcze – bez tego życie osoby
niepełnosprawnej jest bardzo trudne.
Mimo wszystko nie tracimy nadziei. Chwytamy się każdej możliwości zdobycia środków. Dlatego
ogromnie liczę na Państwa wsparcie i zrozumienie. Będziemy wdzięczni za najdrobniejszy gest, każdą
nawet najmniejszą kwotę. Z góry dziękujemy.
Z wyrazami szacunku
Monika Krok

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Ul. Kościuszki 43 31-114 Kraków
Osoba kontaktowa Ewa Dziadyk - tel. (012) 422 69 03, tel. kom. 0500 091 604
ING Bank Śląski nr 70 1050 14451000002275991459 hasło „Krzysztof Krok”
Monika Krok
Ul. Siewna 23b/24
31-231 Kraków
Tel. 0 692 440 224
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