
ANIOŁ DOBROCI DLA MARKA 

W czwartek 1 lutego 2018 r. o godz. 10.40 w sali gimnastycznej 
obejrzeliśmy „Jasełka pełne radości” przygotowane przez dzieci i młodzież 
Dziewczęcej Służby Maryjnej / DSM/  oraz Liturgicznej Służby Ołtarza /LSO/ 
działającej przy parafii św.Krzyża i MBNP w Tarnowie skupiającej min. 
uczniów naszej szkoły. Przedstawienie było połączone z akcją charytatywną pod 
hasłem  „ Uczymy się, bawimy i pomagamy”  na rzecz p.Marka Waścińskiego. 
Każdy mógł wykupić symboliczną cegiełkę – bilet  o wartości od 2 do 5 zł 
wpłacając do wychowawcy określoną kwotę otrzymując w zamian „Anioła 
dobroci dla Marka” / znaczek /. 

Tak o swojej sytuacji pisze p.Marek: „wspólnie                       
z rodziną przeżywam trudny czas związany z 
moją długotrwałą chorobą. Jestem osobą 
niepełnosprawną ruchowo  z orzeczeniem  o 
stałym inwalidztwie. Stan ten spowodowany jest 
tym, iż 1981 roku pełniąc zasadniczą służbę 
wojskową uległem poważnemu wypadkowi. 
Skutkiem tego było złamanie kręgosłupa. W 
efekcie od 37 lat jestem sparaliżowany od pasa w 
dół i poruszam się wyłącznie za pomocą wózka 
inwalidzkiego. Upływ czasu sprawia, że stan 
mojego zdrowia stale się pogarsza. Pojawiły się 
problemu z układem krążenia, co w konsekwencji 
doprowadziło do powstania wielu odleżyn i ran 
wymagających interwencji chirurgicznych. 

Niestety pobyty w wielu szpitalach, jak również inne przyczyny sprawiają, że 
wykonywane operacyjnie przeszczepy mięśni i skóry nie chcą się goić min. z 
powodu różnych infekcji. Dużą więc pomocą w leczeniu tych ran, jest 
oczyszczanie ich co jakiś czas metodą podciśnieniową (jest to droga terapia), 
jak również zakup plastrów na bazie czystego srebra oraz ogromnej ilości 
bandaży, gazików specjalistycznych maści i leków, plastrów hipoalergicznych, 
płynów do dezynfekcji itp.” 

Wiem, że takich ludzi jak p.Marek jest tysiące i że nie pomożemy 
wszystkim, ale jestem przekonana, że nawet mała kropelka dobroci ofiarowana 
przez nas umacnia w ludzkich sercach wiarę i rodzi nadzieję, a nam daje dużo 
radości. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY OKAZALI NAM CHOĆBY 
OKRUCH ŻYCZLIWOŚCI   s.Barbara Żydek 


