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 Nazywam się Bogdan Jaracz mam 54 lata.  
Do 18 roku życia byłem całkowicie zdrowym człowiekiem, potem coś dziwnego się wydarzyło. 
Pewnego feralnego dnia zaczęły mnie boleć nogi   
Lekarze nie wierzyli w mój ból. Po szczegółowych badaniach zdiagnozowano u mnie chorobę Burgera. 
Przeszedłem 24 operacje, zarażono mnie gronkowcem, odcinano mi kończyny po części aby 
zatrzymać chorobę. 
Mam amputowane obie kończyny dolne , choroba zaatakowała również moje ręce.  
Mam  amputowaną  lewą dłoń i dwa palce prawej ręki. W trakcie operacji przeszedłem dwa zawały 
serca 
Pomimo wielu chwil zwątpienia jestem człowiekiem pogodnym,  swoim optymizmem zarażam  
wszystkich wokół . 
Założyłem rodzinę, mam żonę oraz  dwójkę dorosłych dzieci i troje wnucząt. 
 
Pomimo swojego kalectwa i źle dobranych protez (zakładam tylko jedną protezę kończyny dolnej), 
jeżdżę autem i to nie tylko „w koło komina” ale również zagranicę dzięki temu mam kontakt z ludźmi i 
światem. Moim głównym problemem jest to ,że nie jestem samodzielny. Żona musi pomagać mi w 
wielu czynnościach, takich jak wsiadanie i wysiadanie z samochodu, zapinanie pasków od protezy 
oraz  innych związanych z codziennością. Protezy, które posiadam sprawiają mi ból, spadają i są tzw. 
„kulą u nogi.” 
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 Problem by nie istniał gdybym miał odpowiednie protezy. 
Często można podziwiać ludzi którzy nie mają nóg a biegają, są bez dłoni a podnoszą kubek do ust. 
Moim największym marzeniem jest: wspólny spacer z żoną i wnukami o własnych siłach. 
 
 Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w zakupie nowoczesnego oprotezowania. Koszt 
takich protez jest ogromny, a refundacja znikoma. 
Od wielu lat jestem na rencie I grupy, a żona jest moją opiekunką. 
 
 
Liczę na Państwa pomoc i zrozumienie 
Bogdan Jaracz 
 
Podaję nr konta gdzie można wpłacać pieniądze:  FUNDACJA PIOTRA PIĄTKOWSKIEGO NA RZECZ 
POMOCY LUDZIOM POKRZYWDZONYM PRZEZ LOS „SANATUS” 
 
KRS: 0000429308 ; REGON: 302188895;  NIP 665-298-99-51 
 
 
Nr konta 
  85 9496 0008 0006 1287 2000 0001 
 
do wpłat zagranicznych 
 
SWIFT GBWCPLPP PL85 9496 0008 0006 1287 2000 0001 
 
 Z dopiskiem ma protezy dla Bogdana Jaracza 
 


