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 Szanowni Państwo. 

 

Piszę do Państwa w imieniu 10-letniej Anitki Wartak, uczennicy Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 im.Wacława Górskiego w Stalowej Woli, w której pracuję jako pedagog. 

Od 6 lat dziewczynka choruje na nowotwór.  Obecnie przechodzi 5 wznowę  choroby.  

Nie ma jednej nerki, a kilka dni temu usunięto z jej płuc kolejne guzy. Podczas ostatniej 

operacji został dodatkowo naruszony nerw twarzy.  Przed Anitką kolejne leczenie co wiąże 

się z wyjazdami do szpitala do Lublina na chemioterapię, radioterapię, dializy, przetaczanie 

krwi. Dziewczynka wymaga specjalnej diety i jej suplementacji.  

Anita dzielnie walczy z chorobą. Jest objęta  nauczaniem indywidualnym, ale bardzo 

tęskni za szkołą i koleżankami. Jak tylko jej stan się poprawia, wraca z  radością do szkoły i 

jest wspaniałą, pilną uczennicą. Niestety takich radosnych dni Anitka ma za sobą niewiele. 

Dziewczynka całe wakacje spędziła w szpitalu, rozpoczęła rok szkolny i niestety ponownie do 

niego wróciła. 

Anitka wychowywana jest tylko przez mamę, która ze względu na chorobę córki nie 

pracuje. Mamę wspiera starsza córka, która po zdaniu matury przygotowuje się do podjęcia 

studiów i pomaga w opiece nad Anitą. Sytuacja materialna rodziny jest bardzo trudna. Ojciec 

dziewczynki, który przebywa za granicą nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

alimentacyjnych i są sytuacje, w których brakuje pieniędzy nawet na kolejny wyjazd do 

szpitala. 

Rodzinie potrzebne jest wsparcie. Pani Wartak to osoba niezwykle skromna i sama 

rzadko prosi o pomoc. Nie może liczyć na wsparcie rodziny, jej rodzice nie żyją, oboje zostali 

pokonani przez nowotwór. 

 Mama Anity zgodziła się, bym w jej imieniu mogła działać.  Widzę jak bardzo ta 

pomoc jest potrzebna, dlatego od chwili poznania Anitki staram się wspierać rodzinę. 

Anitka jest podopieczną Fundacji Spełnionych Marzeń, ul .Oleandrów 6 
00-629 Warszawa ( krs. KRS: 0000128832), jednak kwoty uzyskane z wpłat za 1% są 
niewielkie, a fundacja nie specjalizuje się w pomocy dzieciom chorym na nowotwór, nie 
pokryje  kosztów pobytu mamy przy córce w szpitalu,  czy też zakupu  podstawowych 
produktów, ubrań itd.  
 Celem moich działań jest pomoc w zabezpieczeniu finansowym rodziny, oraz 
znalezienie fundacji, która mogłaby objąć Anitkę opieką i pomagać w pokonywaniu choroby. 
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