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W wieku 23 lat uległem bardzo poważnemu wypadkowi. Skutek wypadku to; złamany
kręgosłup na odcinku piersiowym th 10 z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (paraliż kończyn
dolnych, brak czucia od pasa w dół). Resztę życia spędzę poruszając się za pomocą wózka
inwalidzkiego. Obecnie mam 48 lat oraz 25 lat już na wózku inwalidzkim. 
W wypadku doznałem złamania kręgosłupa, odpryski kości z kręgosłupa uszkodziły rdzeń
kręgowy, po jednej stronie miałem złamane wszystkie żebra, przebite i odbite płuco,
wstrząśnienie mózgu, mocno rozciętą głowę, liczne otarcia itd.

  

  

            Operacja jest teraz dla mnie priorytetem.

  

Na dzień dzisiejszy muszę koniecznie przejść operację kręgosłupa szyjnego.
Dolegliwości są bolesne, że bez silnych leków przeciwbólowych trudno jest wytrzymać.
Od kilku miesięcy nie przespałem spokojnie całej nocy. Mam bóle głowy, kończyn
górnych, barków, drętwienia,… 
Ciągłe korzystanie wyłącznie z rąk, przesiadanie się, napędzanie wózka, praktycznie już
ponad
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25 lat w sposób ciągły powoduje, że ręce (w szczególności ramiona i nadgarstki)
strasznie bolą.

  

Życie jest piękne nawet, jeśli człowiek porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego, tylko
potrzebne jest trochę wsparcia i zrozumienia osób drugich, (władz rządzących-tutaj jest
całkowity brak zrozumienia) , że i
taka osoba chce funkcjonować i egzystować tak jak każdy pełnosprawny człowiek. 
Będę zadowolony nawet z najmniejszej darowizny i będę miał iskierkę nadziei na lepsze jutro.

  

  

Darowizny można dokonać poprzez ten link

  

  

https://www.facebook.com/Pomoc-dla-Piotra-Gawrysiaka-607222146320112/

  

  

  

oraz przez Fundację Avalon

  

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
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BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A.   

  

nr konta 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

  

  

lub przekazując 1% swojego podatku

  

KRS: 0000270809

  

Cel szczegółowy: GAWRYSIAK, 4897

  

  

Jeśli potrzeba więcej proszę pisać śmiało do mnie p.gawrysiak@wp.pl

  

  

Życzę Państwu dużo zdrowia, sukcesów i samych słonecznych dni w życiu codziennym.
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Z góry serdecznie dziękuję.

  

Piotrek

  

Dlatego tak bardzo potrzebne jest mi Wasze wsparcie na które liczę z całego serca.

  

Bardzo proszę o jak najwięcej UDOSTĘPNIEŃ!

  

Dla Was Drodzy Państwo to poświęcenie krótkiej chwilki.
 Dla mnie to szansa na normalne życie. 
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