
Drodzy, Koleżanki i Koledzy. 

Półtora roku temu zwróciliśmy się do Was z apelem o wsparcie finansowe w walce z nowotworem, 
dla naszej koleżanki architekt Anety Wlazło. Niestety, z powodu braku wystarczających środków, 
planowane leczenie nie zostało wówczas wdrożone. 

Dzisiaj, po wielokrotnych chemioterapiach, Aneta najbardziej potrzebuje systematycznego, 
codziennego wsparcia w zakresie rehabilitacji i stałej opieki. Walka o jej  zdrowie jest skupiona 
wokół zapewnienia optymalnej, specjalistycznej diety i  wieloskładnikowej suplementacji. 
Jednocześnie, bardzo ważnym zadaniem  jest systematyczne podejmowanie działań leczniczych, 
eliminujących wtórne skutki towarzyszące chorobie oraz te wynikające z wdrożonej, inwazyjnej 
terapii. Kolejny zakres działań to nieustanne aktualizowanie wiedzy na temat choroby i 
poszukiwanie nowatorskich metod walki z glejakiem. 

Dzięki leczeniu, które  przeszła dotychczas,  Aneta otrzymała czas, który jest niezbędny do aktywizacji 
pozytywnych efektów wdrożonego stylu życia. Aneta jest pod stałą opieką jej sędziwych Rodziców, 
dla których sytuacja ta sanowi coraz większe wyzwanie. To co możemy dla Niej aktualnie zrobić, to 
wspomóc materialnie jej Najbliższych, którzy nieustannie starają się zapewnić Jej odpowiednią 
opiekę, wszelkie możliwe leczenie i wszechstronne wsparcie. 

Nasza uwaga i wrażliwość jest teraz skoncentrowana na aktualnych, dramatycznych wydarzeniach a 
serca otwarte na niewyobrażalne rzesze cierpiących, potrzebujących ludzi. Mimo pełnego 
zrozumienia dla ogólnej, mobilizującej sytuacji, chcieliśmy jednak prosić o chwilę uwagi i serdeczny 
gest dla Anety. Jej  historia nie ma szans wybrzmieć na tle przytłaczających, codziennych faktów, 
jednak dla Niej i kilku innych, bliskich jej osób, jest jedyną rzeczywistością, którą muszą na co dzień 
oswajać pozbawieni wsparcia i uwagi skupionej na sobie. Postarajcie się proszę, swoją odpowiedzią 
na apel sprawić, żeby poczuli się choć trochę mniej osamotnieni w tych zmaganiach.  

Jeśli na szczęście, nie stanęliście przed potrzebą wsparcia żadnej konkretnej, potrzebującej osoby, 
prosimy o przekazanie 1% podatku dla Anety,  w sposób uwidoczniony w załączonym linku. Prosimy 
również o pojedyncze wpłaty i pomoc w rozpowszechnieniu apelu. Każda Wasza reakcja to ziarnko 
nadziei w walce o jej przyszłość. 

https://www.siepomaga.pl/aneta-wlazlo 
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