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Pomóżmy Markowi w powrocie do zdrowia! 

 
Marek Wentowski -  47-letni mężczyzna do czerwca 2017 roku 
był człowiekiem szczęśliwym, pełnym pasji, motywacji z jasno 
wyznaczonymi celami. Bardzo dużo satysfakcji przynosił 
Markowi salon i sklep motocyklowy w Warszawie. To był coś, na 
co ciężko pracował przez lata. Będąc zdrowym, spełnionym już 
człowiekiem starał się pomagać tym, którzy znaleźli się w 
trudnej sytuacji. Dziś to on potrzebuje pomocy. 13 czerwca 2017 
roku okazał się dniem pechowym.  Jadąc motocyklem na 
szkolenie uległ poważnemu wypadkowi w wyniku czego doznał 
licznych obrażeń:  uraz czaszkowo-mózgowy, krwiak 
przymózgowy nad prawą półkulą mózgu, obrzęk mózgu, 
złamanie tylno-bocznej ściany zatoki szczękowej, prawej i 
przyśrodkowej ściany oczodołu prawego, wieloodłamowe 
złamania kości promiennej i kości łokciowej prawej z 
przemieszczeniem. Po wybudzeniu ze śpiączki z Markiem przez 
kilka tygodni nie było żadnego kontaktu. Wodził jedynie pustym 
wzrokiem po szpitalnej sali. Stopniowo z tygodnia na tydzień 
Marek zaczął do nas wracać ale nadal nie chodzi. Dzisiaj Marek 

przebywa w ośrodku, gdzie jest poddawany licznym zabiegom rehabilitacji neurologicznej i ruchowej. 
Miesięczny koszy pobytu łącznie z zabiegami to kwota ok 15.000 zł. Rodzina robi co może, ale koszty 
rehabilitacji przewyższają ich możliwości finansowe. Podczas kilkutygodniowego pobytu w ośrodku stan 
Marka poprawia się. Zaczyna pamiętać coraz więcej faktów z życia, które miały miejsce przed wypadkiem. 
Nadal jednak potrzebuje intensywnej, długotrwałej i kosztownej rehabilitacji neurologicznej. 

 
Rodzina prosi o pomoc. Pomóżmy mu odzyskać dawne życie. 

  

Razem możemy więcej!!!  
Pomóżmy Markowi 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 MAREK WENTOWSKI" 
 

Możesz też pomóc Markowi przekazując  1% podatku. Wpisz numer  
KRS Fundacji Forani: 0000420954 i cel szczegółowy: Pomoc Marek Wentowski.                         
Z całego serca dziękujemy Wszystkim Darczyńcom! 


