
Dzień dobry, 

W tym miejscu  ponownie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam  i nadal 

pomagają w tym trudnym dla nas czasie, za ogromne serce.  

Dziękujemy Wszystkim, którzy oddali swój 1% podatku dla naszego Antosia, jest to nieoceniona pomoc 

dla nas.  

Antoś mimo wszelkich trudów związanych z leczeniem skutków chemio i radioterapii czuje się dobrze.  

Chociaż musi bardziej uważać i nie może robić wielu rzeczy takich jak dzieci w jego wieku i tak nie traci 

nadziei na pełne zdrowie i marzy żeby zostać piłkarzem :). 

Mimo częstych wizyt w różnych poradniach daje radę uczyć się 

dobrze i nadrabiać zaległości.  

W chwili obecnej jesteśmy pod kontrolą poradni audiologicznej, 

laryngologicznej, onkologicznej, endokrynologicznej oraz 

nefrologicznej.  

Kto wie co się kryje pod tymi nazwami zapewne wie też ile takie 

dziecko musi przechodzić badań poza badaniami odbywającymi 

się systematycznie na oddziale... Uczy to ogromnej cierpliwości i 

pokory.. .  

Cieszymy się każdym spędzonym wspólnie dniem, staramy się 

nadrobić stracony czas w szpitalu i.. być ze sobą ciągle i 

nieustająco.. Już nie ma nic ważniejszego niż bycie razem.. 

A stan zdrowia... W ostatnim rezonansie zauważono u Antosia 

jakąś zmianę w obrębie błędnika w uchu, czekaliśmy na ponowne 

dokładniejsze badania prawie miesiąc w ogromnym stresie i 

niepewności, na szczęście zmiana okazała się niegroźna, był to 

rozrost kości spowodowany wzrostem Antosia. Każdorazowo 

podczas jakiejkolwiek infekcji boimy się, że odezwie się problem 

z nerkami, ponieważ wraca białkomocz. Duża kardiotoksyczność chemii nie pozwala Antosiowi na pełne 

uczestniczenie w zajęciach W-F-u. W związku ze stanem w jakim znajduje się Antosia ucho po leczeniu 

Antoś nie może pływać. Po radioterapii nie odrosły włosy na główce w miejscach naświetlania. Po 

leczeniu stan ząbków Antosia był tragiczny, zęby mleczne nie miały szkliwa i rozpadały się w palcach. 

Żaden z lekarzy u których byliśmy nie chciał podjąć się leczenia dziecka po leczeniu onkologicznym. 

Wreszcie trafiliśmy na Panią Doktor, która leczy Antosia ząbki.. i to z dobrym rezultatem. A Antoś 

cierpliwie znosi wizyty u stomatologa, niestety wizyty są prywatne. Podczas gdy czas płynie od badania 

do badania, my odliczamy czas do magicznych 5-ciu lat.  

Ale to są już sprawy z którymi i tak łatwiej jest sobie poradzić.  

Jest nam ciężko to niewątpliwe ale i tak nie narzekamy bo tak naprawdę mamy dużo szczęścia... więc 

cieszymy się bo jest dobrze, jest cudownie, jest super bo... mamy siebie i jesteśmy razem.  

Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i jeszcze raz dziękujemy 

Rodzice Antosia  - Asia i Marcin 

Asia i Marcin 



Antosiowi można pomóc za pośrednictwem Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II : 

- przekazując  1% podatku - KRS 0000039541, cel szczegółowy: 109. Antoni Kłos  

- wpłacając darowiznę na nr konta 41 1240 1183 1111 0010 6032 8545  

  w tytule wpisując: 109. Antoni Kłos  

- wysyłając SMS na numer 72601 o treści WSPIERAM.109             /koszt SMS 2,46 zł z VAT/ 

 

DZIĘKUJEMY!!! 


