
Dla 

„Mariusza Kowalczyka”

Serdecznie witam 
dotychczasowych i 

przyszłych darczyńców.

Tę prezentację wykonałem sam na komputerze dzięki Państwa pomocy 
Polska 07.01.2013



Krótkie przypomnienie kim byłem
Imię moje już Państwo znacie moje pseudo „Mario”, mam 39 lat.

Pracowałem w branży klimatyzacyjnej jako:
- Serwisant (firma KLIMA)
- Starszy serwisant (firma KLIMA)
- Specjalista ds. klimatyzacji (firma Carrier Polska)
- Inżynier sprzedaży (TOSHIBA AIR CONDITIONING w Carrier Polska)
- Inżynier sprzedaży / Product Manager urz. CLIMAVENETA (A.C.Refrigeration)

Uwielbiałem pracować, być ciągle w ruchu, być między ludźmi 
spotykać i poznawać nowych, byłem wysportowany i uprawiałem wiele sportów 
(sztuka walki wręcz JU-JITSU, żeglarstwo, taniec, narciarstwo, strzelectwo, tenis),
uwielbiałem taniec, moją pasją była i jest muzyka, kochałem i kocham moje dziewczyny,
kochałem moje życie takie w ciągłym biegu, bez przestojów, bez straty czasu,
każdy dzień wykorzystywałem na max-a.



Dnia 09.09.2006 (sobota) o 9.00 rano był piękny słoneczny 
poranek, jechałem na kurs żeglarski, jechałem inaczej 
niż zwykle, jechałem powoli tyle co znaki pokazywały, 
aż tu nagle w podwarszawskiej miejscowości Nieporęt 
na swojej drodze spotkałem łosia. Nie było znaków że 
on tam może być w terenie zabudowanym ale był, 
wyskoczył naprzeciw mnie i był wielki. Ja go pokonałem 
ale on zdemolował służbowy samochód i mój kręgosłup 
na poziomie C5 co skończyło się paraliżem 4-ro 
kończynowym, pozbawił mnie możliwości dalszej pracy, 
zabawy z córkami, możliwości przytulenia ich, 
wspólnego pływania, jeżdżenia na rowerze, nartach, 
odprowadzania do przedszkola, szkoły. Dziewczynki 
dorastają obok mnie, ale bez mojego udziału w ich 
życiu. Ten zwierz odmienił życie moje, mojej rodziny, 
moich znajomych i przyjaciół.

Dzień przemiany



Drugie życie…..

…… trwa dalej, ciągła rehabilitacja, ćwiczenia, ciężka praca po to aby kiedyś samemu
siedzieć, przekręcać się, móc przytulić córki, żonę i ……….. może chodzić.
Dzięki Państwa pomocy możliwa jest moja codzienna ciężka praca z rehabilitantem co poprawia moje
możliwości i przyczynia się do braku przykurczy a przez to nie tylko łatwiej żyć ale przede wszystkim możliwe jest 
dalsze moje funkcjonowanie. 

Za środki zebrane z wpłat z „1%” i bezpośrednich wpłat na moje konto w fundacji:

„Zielony Liść”
08 1090 1506 0000 0001 0312 7330 

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym

ul. Ducha Św. 5/4 07-100 Toruń
KRS: 0000052038

- Zakupiłem urządzenie „SmartNAV” umożliwiające samodzielną obsługę komputera
- Zakupiłem wózek elektryczny „Supertrans” firmy OttoBock ze sterowaniem brodą, umożliwiający mi samodzielne 

przemieszczanie się wewnątrz i na zewnątrz domu
- Codziennie ćwiczę 1 godzinę  z rehabilitantem
- Zakupiłem matę do kąpieli ozonowej powstrzymującą powstawanie odleżyn
- Zakupiłem materac przeciwodleżynowy
- Kupuję środki niezbędne do mojego codziennego funkcjonowania i utrzymujące mój organizm w dobrej kondycji



Prośba o pomoc !
Bardzo gorąco proszę Państwa o pomoc w postaci:
- przesłania dalej  tej prezentacji 

- bezpośrednich wpłat na moje konto w fundacji „Zielony Li ść”
(od Firm w postaci darowizny którą firmy mogą odliczyć od przychodu)
z dopiskiem:

„darowizna na leczenie i rehabilitacj ę – Mariusz Kowalczyk”
- przekazania 1% z Państwa podatku w rozliczeniu za 2012r.

Aby oddać 1% dla „Mariusza Kowalczyka”:

1. Trzeba wyliczy ć kwot ę stanowi ącą 1% podatku nale żnego
2. W odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatko wego     
wpisa ć:
• kwot ę jaką chcemy przekaza ć

• numer KRS: 0000052038
• w rubryce: „Cel szczególny” wpisa ć cel darowizny „Mariusz Kowalczyk”.

UWAGA: Nastąpiła zmiana zapisu w pozycji "Cel szczególny",
- było "dla Mariusza"
- w tym roku jest "Mariusz Kowalczyk"
i tak pozostanie.



Dotychczasowe akcje                 
„dla Mariusza”

przygotowane przez moich przyjaciół i przeze mnie

W przypadku pytań proszę o kontakt: 
mkmnk@o2.pl 



Zebrane środki pozwol ą mi dalej 
walczy ć o

„lepsze życie”

Bardzo Pa ństwu Dzi ękuj ę
Mariusz Kowalczyk

.

„Carpe diem” - prosz ę, nie tylko znajcie, pami ętajcie ale stosujcie bo życie kruche jest


