
 

        AKCJA CHARYTATYWNA – ZAWODY PŁYWACKIE 

                       „RUCH Z SENSEM, DZIECI – DZIECIOM” 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku wraz z Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „ Inki” w 

Ełku, które wzięło udział w programie „Młody obywatel na sportowo” Centrum Edukacji Obywatelskiej, dnia 

5 czerwca 2016r. o godz. 9.00 organizuje zawody pływackie pod nazwą „ RUCH Z SENSEM, DZIECI – 

DZIECIOM”  z okazji  Dnia Dziecka połączone z akcją charytatywną przeprowadzoną na rzecz Macieja 

Maszewskiego. Zawody są wspaniałym czasem dla okazania serca i podarowania odrobiny szczęścia dla 

drugiego.  

Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki”w Ełku tego dnia na terenie Parku Wodnego w Ełku 

przeprowadzi licytacje i zbiórkę pieniędzy na rzecz Macieja Maszewskiego. Chłopiec choruje na DYSTROFIĘ 

MIĘŚNIOWĄ DUCHENE´A, czyli postępujący zanik mięśni. Jest to bardzo ciężka i nieuleczalna choroba, na 

którą nie ma lekarstwa. W wieku 6 lat przeszedł trudną operację na nogi, która miała przedłużyć mu okres 

chodzenia nawet do 12-14 roku życia. Niestety, nie udało się, ponieważ już w wieku 9 lat usiadł na wózek.  

„Mięśnie całego mojego ciała bardzo szybko zanikają. Nie potrafię już nawet samodzielnie się podnieść z 
pozycji leżącej, ani przewrócić się na drugi bok. Moje ręce są coraz słabsze, nie daję już rady podnieść 
szklanki. Ciężko mi poruszać się na wózku manualnym bez pomocy innych. Jest to dla mnie ogromny 
problem, bo chciałbym być chociaż troszkę samodzielny.  
Moi rodzice robią wszystko, aby mi pomóc. Dlatego też postanowili kupić mi wózek elektryczny, żeby było mi 
lżej. Niestety koszt wózka to 25 tys. zł. Moich rodziców nie stać na taki wydatek, ponieważ już moja choroba 
oraz rehabilitacja dużo ich kosztuje.  
Dlatego też, zwracam się z ogromną prośbą o finansowe wsparcie wszystkich, którzy chcieliby moim 

rodzicom pomóc w zakupie wózka, który dałby mi możliwość bycia troszkę szczęśliwszym, w moim bardzo 

trudnym i ciężkim życiu.” 

Chłopiec jest pod opieką Fundacji Dzieciom – program „Zdążyć z pomocą”.  

Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane na konto fundacji: Bank BPH SA o/Warszawa 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: 6724 – Maciej Maszewski. 

Wszystkimdarczyńcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w zawodach oraz licytacji 
przeprowadzonej przez Gimnazjum nr 1 na terenie Parku Wodnego w Ełku. 

 

                                     


