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Pomóżmy 20-letniemu Marcinowi powrócić do zdrowia! 

Marcin Tęsny – 20-letni mieszkaniec Sulowa w powiecie 
Kraśnickim, woj. lubelskim. Do września 2017 roku był 
energicznym, szczęśliwym, młodym człowiekiem. Jego pasją  
był sport, trenował piłkę nożną i miał do tego duże predyspozycje. 
Po tym, jak ukończył technikum i zdał maturę planował podjąć 
pracę i studia zaoczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 
na kierunku logistyka i transport.  Jego świat zmienił  się nagle  
15 września 2017 roku. Podczas gry w piłkę na boisku poczuł 
osłabienie, stracił przytomność i doszło do nagłego zatrzymania 
krążenia. Po długotrwałej ale skutecznej reanimacji stwierdzono 
rozległe uszkodzenie mózgu. Marcin był ponad miesiąc  
w śpiączce. Pierwszy miesiąc przebywał w Szpitalu Klinicznym  
w Lublinie, a kolejne trzy miesiące na Oddziale Intensywnej Terapii  
w Kraśniku,  gdzie  jego  stan  zaczął się stopniowo poprawiać. 

Obecnie Marcin przebywa na Oddziale Rehabilitacji Szpitala 
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Dzięki codziennej rehabilitacji 
Marcin potrafi już samodzielnie siadać, zjeść posiłek a nawet chodzić  
z pomocą opiekuna. Nieustanne ćwiczenia mimo bólu wywołują 
uśmiech na jego twarzy, a zarazem dają mu szansę na powrót do 
rodziny i przyjaciół. Tylko długotrwała rehabilitacja neurologiczna 
i ruchowa może umożliwić mu powrót do zdrowia. Jest to  jednak  
bardzo długie i kosztowne leczenie. Jeden miesiąc takiej 
rehabilitacji w ośrodku prywatnym to koszt około 15 000 zł,  
a powrót do zdrowia Marcina może trwać lata.  

 
 

Rodzina prosi o pomoc. Pomóżmy mu odzyskać dawne życie. 

Razem możemy więcej!!!  
Pomóżmy Marcinowi powrócić do zdrowia!!! 

Możesz pomóc wpłacając dowolną kwotę na subkonto w PLN Fundacji Forani: 

61 1750 0012 0000 0000 3670 4969 
Nr SWIFT Raiffeisen Bank Polska to RCBWPLPW,  IBAN baku: PL 

UWAGA! W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: 

"DAROWIZNA MARCIN TĘSNY" 
 

Możesz też pomóc Marcinowi przekazując  1% podatku. Wpisz numer 

KRS Fundacji Forani: 0000420954 i cel szczegółowy: Pomoc Marcin Tęsny. 
 

Z całego serca dziękujemy Wszystkim Darczyńcom! 


